
АТОВЕЦЬ 
ПРИГРОЗИВ 
ПАЛИЦІ Й ІВАХІВУ 
ГРАНАТОЮ

ІГОР ПОЛІЩУК: «МИ – 
ЗА ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТИЙ ТРАНСПОРТ 
І ЧИСТЕ МІСТО»

В обласному центрі Волині роблять 
впевнені кроки до модернізації 

муніципального транспорту. 
Найближчим часом на вулицях міста 
з’являться сучасні просторі тролейбуси 
та розшириться мережа транспортного 
сполучення. 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ЛЕГЕНДУ: 
П’ЯТЬ ІСТОРІЙ ПРО 
АНДРІЯ ФЕДЕЦЬКОГО

Минулого тижня не стало Андрія 
Федецького. Вислів «людина-

легенда» – саме про нього. «На 
Федецького» ходили дивитися футбол 
на «Авангард». Були його голи, паси, 
емоції і зароблені пенальті на полі.

СІЛЬСЬКУ МЕДИЦИНУ 
НАМАГАЮТЬСЯ 
РЕАНІМУВАТИ

Волинські медики констатують, що 
мають кадрові проблеми, адже 

молоді працівники звільняються 
через низькі зарплати. Майже півсотні 
фельдшерсько-акушерських пунктів 
області не укомплектовані жодним 
фахівцем. 
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Яскравий національний 
колорит фольклору, 

неповторна аура єднання, 
спілкування без кордонів та 
мовних бар’єрів – у Луцьку 

відбувся ХV Міжнародний 
фестиваль «Поліське літо з 
фольклором».

резонанс

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

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

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

 читайте на стор. 11

СААКАШВІЛІ: 
«ПОРОШЕНКО 
СТАВ ПАРТНЕРОМ 
АХМЕТОВА»

заява

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 6  читайте на стор. 4

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман 23 серпня, 
у День Державного 

Прапора, з офіційним візитом 
завітав до обласного центру 

Волині. Спершу глава уряду 
відвідав Луцький ремонтний 
завод «Мотор», де оглянув 
робочі приміщення та 
поспілкувався з працівниками. 

Опісля прибув на Театральний 
майдан і прогулявся вулицею 
Лесі Українки.

ЗАМОРСЬКИЙ КОЛОРИТ 
ТА ВОЛИНСЬКА АВТЕНТИКА 
ПОЄДНАЛИСЯ У «ПОЛІСЬКОМУ ЛІТІ»

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 5

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«З КОНТРАБАНДОЮ 
МИРИТИСЯ НЕ БУДУ»

 читайте на стор. 4
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У БОЛГАРІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ – 
СТРАШНІ АВАРІЇ 
25 серпня у Болгарії перекинувся авто-
бус з туристами-пенсіонерами. Щонай-
менше 16 людей загинуло. А 24 серпня 
у Фінляндії пасажирський автобус зі-
ткнувся з п’ятьма авто і впав з мосту. 
Четверо осіб загинуло.
У ШВЕЙЦАРІЇ ЗАМОРОЗИЛИ 
РОСІЙСЬКІ МІЛЬЯРДИ 
Один з найбільших банків Швейцарії 
Credit Suisse заморозив приблизно 
$5 млрд, пов’язаних з Росією, через 
санкції США. Раніше банку належали 
літаки російського олігарха Олега Де-
рипаски. Credit Suisse також надавав 
гроші російському олігарху Віктору 
Вексельберу.
У ФРАНЦІЇ ТА США – ЗБРОЙНІ 
НАПАДИ 
У французькому Траппі 23 серпня 
озброєний ножем чоловік убив люди-
ну, двох поранив. Нападника вбили під 
час затримання. Відповідальність за на-
пад взяла ІДІЛ. А 26 серпня у Флориді 
чоловік після програшу в кібертурнірі 
розстріляв у торговому центрі чотирьох 
людей, 11 поранив. Вбивця вкоротив 
собі віку.
У БЕЛЬГІЇ – РЕКОРДНА ПАРТІЯ 
НАРКОТИКІВ
У порту бельгійського міста Гент знай-
шли майже 2 т кокаїну на €100 млн. Нар-
котики везли з Бразилії у контейнерах з 
плиткою.
ЕКС-ПРЕЗИДЕНТА ПІВДЕННОЇ 
КОРЕЇ ЗАСУДИЛИ 
У квітні екс-президента Південної Кореї 
Пак Кин Хе засудили до 24 років тюрми. 
Однак нещодавно суд змінив поперед-
ній вирок після вимоги прокурорів. Те-
пер жінка відсидить 25 років. Її визнали 
винною в корупції та зловживанні вла-
дою.

ПОМЕР СЕНАТОР-УКРАЇНОФІЛ
Американський сенатор Джон Маккейн 
помер 25 серпня на 82-му році життя. 
Минулоріч в нього виявили пухлину 
головного мозку. Політик критикував 
Трампа та Путіна, а також всіляко під-
тримував Україну. Дональда Трампа на 
похорон не запросили. 

У МОЛДОВІ – ПРОТЕСТИ 
У Кишиневі 26 серпня відбувся багато-
тисячний протест. Учасники опозицій-
ного мітингу вимагали відставки уряду 
і кримінальної відповідальності для тих, 
хто причетний до крадіжки $1 млрд з 
банківської системи, а також визнати 
результати виборів мера у столиці і ска-
сувати змішану виборчу систему. Однак 
27 серпня правоохоронці розігнали ан-
тиурядовий мітинг. 
JOHNSON  JOHNSON 
ОСКАНДАЛИВСЯ 
Суд в Міссурі зобов’язав компанію 
Johnson & Johnson виплатити $4,69 млрд 
постраждалим жінкам через азбест в 
дитячій присипці. З 22 жінок, які подали 
позов проти J&J, шість померли. Дитяча 
присипка могла спричинити у них яєч-
ників.  
ФБР НАКРИЛО УГРУПУВАННЯ 
ХАКЕРІВ 
Федеральне бюро розслідувань США 
розкрило масштабну оборудку за учас-
тю угрупування хакерів та трейдерів 
з України, Росії і США. Хакери крали 
інформацію фінансових новинних 
агентств і продавали її біржовим трей-
дерам. Угрупування викрало 150 тисяч 
прес-релізів на $100 млн.
ЄС ЗАБОРОНИВ 
ВИКОРИСТАННЯ 
ГАЛОГЕНОВИХ ЛАМП
Заборона, яку запроваджують в рамках 
політики енергозбереження, почне дія-
ти з 1 вересня. Жителям ЄС пропонують 
перейти на світлодіодні (LED) лампи. 
Вони споживають уп’ятеро менше елек-
трики, ніж галогенові, і їхній термін екс-
плуатації значно довший (10-15 років 
проти двох).

світова хроніка ЗАГИНУВ ЧЕРЕЗ ЧУЖУ ПОМИЛКУнещастя

ПОТРУЇЛИСЯ НА... ПОМИНКАХПОТРУЇЛИСЯ НА... ПОМИНКАХ

ЦИГАРКИ НЕ ДОЇХАЛИ В ЄСЦИГАРКИ НЕ ДОЇХАЛИ В ЄС

РОЗВАЖАЛИСЯ ТА Й ПОТОПИЛИСЯРОЗВАЖАЛИСЯ ТА Й ПОТОПИЛИСЯ

ЗНАЙШОВ ЗБРОЮ – ВТРАПИВ ЗА ҐРАТИЗНАЙШОВ ЗБРОЮ – ВТРАПИВ ЗА ҐРАТИ

ЗА ПЛАНТАЦІЮ ЗА ПЛАНТАЦІЮ 
КОНОПЕЛЬ КОНОПЕЛЬ 
ЗАСУДИЛИ УМОВНОЗАСУДИЛИ УМОВНО

контрафакт

біда

сумнівний промисел

вирок

Луцьк, Луцький район

На Волині майже 
щотижня 
трапляються 

дорожньо-транспортні 
пригоди зі смертельними 
наслідками.

Вранці 23 серпня у Луцьку 
сталася аварія, в якій покалічив-
ся мотоцикліст. Чоловіка госпі-
талізували з важкою черепно-
мозковою травмою, забоєм 
грудної клітки. На жаль, вряту-
вати постраждалого не вдалося, 
невдовзі він помер у лікарні.

Як пояснили у патрульній 
поліції, водій буса не дотримав-
ся вимог дорожнього знака «рух 
тільки праворуч» і здійснював 
поворот ліворуч. Тим часом у 

попутному напрямку рухався 
мотоцикліст, який, аби уникну-
ти зіткнення, різко загальмував, 
однак не впорався з керуван-

ням, упав на землю та отримав 
травми.

А вночі 27 серпня в селі Кня-
гининок легковик на смерть збив 

велосипедиста, місцевого жи-
теля 1972 р. н. Як повідомили в 
поліції, наїзд скоїв громадянин 
Росії, який проживає в Луцьку. 
Велосипедист у момент наїзду 
переходив дорогу. Загинув чо-
ловік миттєво. Згідно з поперед-
ньою інформацією, водій не ви-
брав безпечної швидкості, що і 
стало причиною зіткнення. Попе-
редньо кермувальник був твере-
зий. Очевидці стверджують, що 
водій намагався втекти.

28 серпня пішла з життя і 29-
річна дівчина, яку 9 серпня збила 
іномарка на зебрі у Луцьку. Автів-
ка мчала на шаленій швидкості, 
водій з місця пригоди втік, утім 
поліцейським вдалося встано-
вити особу. Водієм виявився 44-
річний лучанин.

Водій буса порушив ПДР – загинув мотоцикліст

Шацький, Любешівський, 
Ківерцівський райони

За останній тиждень на Волині 
потонуло четверо людей.

23 серпня на озері Світязь потопи-
лися відпочивальники зі Львова, пише 
«Район.Шацьк». Жінка 1990 р. н. та її 
11-річний син каталися на катамарані і 
стрибали з нього у воду. Трагедія, зі слів 
працівників водолазно-рятувального 
відділення УДСНС в області, трапилася 
на відстані 300 метрів від берега озера 
на глибині 2,5 метра.

Як повідомили в УДСНС у Волин-
ській області, 25 серпня в селі Невір 
Любешівського району в приватній 
копанці втопилася дівчинка 2017 
року народження. Тіло дитини ви-
явили та підняли на поверхню з води 
батьки. 

Ще одна трагедія сталася 26 серп-
ня в селі Сильне Ківерцівського ра-
йону. У штучному ставку на приват-
ній території втопився громадянин 
1955 р. н. З водойми його дістали міс-
цеві жителі.

volynnew
s.com

volynnew
s.com

Статистика утоплень вражає

Луцьк

Раніше судимий чоловік знайшов 
на території колишньої військової 
частини, що на вулиці Володимирській 
в Луцьку, гранати та боєприпаси 
й переховав їх на військовому 
аеродромі.

Правоохоронці виявили зброю та при-
тягнули чоловіка до відповідальності. Під 

час судового засідання з’ясували, що во-
сени 2017 року обвинувачений на терито-
рії колишньої військової частини в Луцьку 
привласнив знайдені корпуси наступальних 
осколкових ручних гранат РГД-5, один кор-
пус оборонної осколкової ручної гранати 
Ф-1, чотири уніфіковані запали дистанцій-
ної дії типу УЗРГМ-2, 180 проміжних патро-
нів калібру 5,45 на 39 мм та 280 проміжних 

патронів калібру 7,62 на 39 мм. Поклавши в 
пакет, чоловік переніс та заховав знайдене 
на зберігання в закинутому ангарі на не-
огородженій території Луцького військово-
го аеродрому, що в селі Жидичин Ківерців-
ського району.

Обвинувачений повністю визнав свою 
вину. Його засуджено до трьох років позбав-
лення волі.

Ратнівський район

Жінка на власному 
полі вирощувала 
цілу плантацію 
конопель. Та 
оскільки не мала 
на меті їх збувати, 
відбулася 
умовним 
покаранням.

Любомльський, 
Ковельський райони

Податкова міліція 
Волині вилучила 
тютюнові вироби, 
призначені для 
транспортування до 
країн ЄС поза митним 
контролем.

Як інформує ГУ ДФС 
в області, днями на те-
риторії Ковельського 
та Любомльського ра-
йонів співробітники по-
даткової міліції Волині в 
рамках операції «Акциз-
2018» провели низку 
санкціонованих судом 
заходів.

У результаті з неза-
конного обігу вилучено 
понад 12 тисяч пачок 

Луцьк, Ківерцівський район

Після поминального обіду в 
луцькому кафе «Фора» отруїлося 
семеро людей. 

Як повідомили у Волинському лабо-
раторному центрі МОЗУ, майже у всіх, хто 
звернувся по медичну допомогу, встанов-
лено діагноз сальмонельоз.

Пацієнти розповіли, що за жалобним 
столом було майже півсотні людей і всі 
після заходу скаржилися на погане само-
почуття, інформує «5 канал».

До слова, фахівці обласного лабора-

торного центру завершили епідеміологіч-
не розслідування резонансного спалаху 
сальмонельозу, який виник після нещо-
давнього святкування весілля в готельно-
ресторанному комплексі «Садиба на дже-
релах». Всього захворіло 27 осіб, з них три 
дитини. 

Враховуючи результати епідеміологіч-
ного розслідування, зроблено висновок, 
що спалах сальмонельозу виник у зв’язку 
з порушенням в організації святкування: в 
меню включено велику кількість епідеміч-
но небезпечних страв, не враховано тем-
пературний фактор.

тютюнових виробів 
Compliment, Marvel без 
марок акцизного подат-
ку встановленого зраз-
ка, які призначалися для 
транспортування до кра-

їн Європейського Союзу 
поза митним контролем. 
Орієнтовна вартість ви-
лучених підакцизних то-
варів становить півміль-
йона гривень.

objor.com

vl.sfs.gov.ua

маєш тобі

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного 
суду Волинської області від 17 серпня.

Як вдалося встановити під час судового засідан-
ня, обвинувачена на власній присадибній ділянці з 
весни незаконно вирощувала 1150 рослин конопель. 
23 липня їх вилучили працівники поліції.

Жінці присудили три роки позбавлення волі, од-
нак суд одразу ж звільнив її від покарання, встановив-
ши іспитовий строк – один рік.

Триває операція «Акциз-2018»

psyplants.info

Діагноз невтішний – сальмонельоз
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НА ДОНБАСІ – ПЕРЕМИР’Я
У Мінську на засіданні Тристоронньої 
контактної групи погодили новий ре-
жим тиші. Перемир’я почалося опівночі 
29 серпня.

ШАХТАРЯМ ВИДІЛИЛИ ГРОШІ 
Уряд виділив 100 млн грн для погашен-
ня заборгованості із зарплати перед 
працівниками вугільної промисловості.
ВІДТЕРМІНУВАЛИ 
СКАСУВАННЯ «РОТТЕРДАМ+» 
Тарифна комісія ухвалила рішення ска-
сувати формулу ціноутворення вугілля 
«Роттердам+» після запуску ринку елек-
троенергії. Скасування формули має 
відбутися з липня 2019 року, коли всі 
правила встановлення оптових цін ма-
ють автоматично змінитися відповідно 
до цього закону.
ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ 
ГРАБУВАЛИ ЛЮДЕЙ 
На залізничному вокзалі в Тернополі ви-
крили групу поліцейських за підозрою 
у систематичному грабуванні людей. 
Вони забирали цінне майно, телефони, 
золото в осіб, яким погрожували при-
тягненням до відповідальності.

ПАТРУЛЬНІ ВБИЛИ ПІШОХОДА
21 серпня на трасі Київ-Одеса авто пат-
рульної поліції на великій швидкості на 
смерть збило пішохода. Очевидці кажуть, 
що чоловік вискочив на дорогу раптово.
ЛУЦЕНКА ЗВИНУВАЧУЮТЬ У 
КРИШУВАННІ КОНТРАБАНДИ 
В. о. голови Державної фіскальної служ-
би Мирослав Продан звинуватив Ген-
прокурора Юрія Луценка й очолюване 
ним відомство у тиску на ДФС із метою 
контролю контрабандних потоків. 
Йдеться про незаконне вивезення лісу і 
тіньові схеми на Одеській митниці. Її ке-
рівника відсторонили від роботи.

ДЛЯ МІЛЬЯРДЕРА – ДОТАЦІЯ 
ТОВ «Вінницька птахофабрика», що 
входить у структуру холдингу «Миро-
нівський хлібопродукт» Юрія Косюка, 
15 серпня отримало 187 млн грн бю-
джетних дотацій. Кошти надано на част-
кове відшкодування вартості будівни-
цтва та реконструкцію тваринницьких 
ферм і комплексів.
В УКРАЇНІ – ПЕРША ЖЕРТВА 
«МОМО»
У Кривому Розі з вікна шостого поверху 
вистрибнула 13-річна дівчина. Одно-
класники кажуть, що вона грала у гру 
«Момо», мета якої – доводити дітей до 
суїциду. Дівчинка у важкому стані.
ПРАВООХОРОНЦІ ГИНУТЬ НА 
СЛУЖБІ
За 27 років незалежності під час виконан-
ня службових обов’язків загинуло 1108 
працівників правоохоронних органів.
НА КОРДОНІ – КОНТРАБАНДА 
БУРШТИНУ 
У Польщі під час перевірки на польсько-
українському кордоні (Медика-Шегині) 
вилучили контрабанду 47 кг необроб-
леного бурштину. Незаконний товар 
українець заховав у порогах і бічних 
стінках авто.

В УКРАЇНІ – СТАРІ ЛІТАКИ 
577 цивільних повітряних суден зі 925, 
зареєстрованих в Україні, виготовлено 
понад 20 років тому.
ТИСЯЧІ АВАРІЙ – ЧЕРЕЗ 
П’ЯНИХ ВОДІЇВ 
Торік патрульна поліція зафіксувала 114 ти-
сяч водіїв напідпитку за кермом. З початку 
цього року – близько 60 тисяч. Дві тисячі 
аварій цьогоріч на дорогах країни сталися 
через водіння у нетверезому стані.

В УКРАЇНІ ТИСЯЧІ СИРІТ
В Україні проживає понад 70 тисяч дітей-
сиріт. Шість тисяч з них перебувають у 
дитячих будинках та інтернатах.

УКРАЇНЦІ ВИЇЖДЖАЮТЬ 
З кінця березня виїхало майже 440 тисяч 
українців. Виїжджають переважно висо-
кокваліфіковані фахівці. Щохвилини два 
українці їде на заробітки. За роки неза-
лежності Україна втратила 10 мільйонів 
населення, вісім з них виїхало за кордон.

українська хронікаНАХІМІЧИЛА З ЧУЖИМИ НАХІМІЧИЛА З ЧУЖИМИ 
ГРОШИМА Й УТЕКЛАГРОШИМА Й УТЕКЛА

кримінал

БРАКОНЬЄРИЛИ… НА ВОДОРОСТЯХБРАКОНЬЄРИЛИ… НА ВОДОРОСТЯХ

І ЗНОВУ СМЕРТЬ НА ВІЙНІІ ЗНОВУ СМЕРТЬ НА ВІЙНІ
ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ – ПОЧЕСНІЗАГИБЛІ ГЕРОЇ – ПОЧЕСНІ

на гарячому

герої не вмирають шана

Луцьк

Перед судом постане 
посадовиця 
Центру земельного 

кадастру, яку 
обвинувачують в 
заволодінні та розтраті 
коштів підприємства.

Прокуратура Волині затвер-
дила і скерувала до суду обви-
нувальний акт у кримінальному 
провадженні стосовно началь-
ника відділу Волинської регіо-
нальної філії держпідприємства 
«Центр державного земельного 
кадастру», яку обвинувачують у 
вчиненні в складі організованої 
злочинної групи розтрати та за-
володінні коштами державного 
підприємства в особливо вели-
ких розмірах, а також службово-
го підроблення, яке спричинило 
тяжкі наслідки.

Дев’ятеро членів організова-
ної злочинної групи – керівник та 

працівники регіональної філії – 
упродовж 2011-2013 років заво-
лоділи та вчинили розтрату кош-
тів підприємства на суму майже 
1 млн 200 тис. грн.

Роль обвинуваченої полягала 

в тому, що вона підшуковувала 
підставних осіб для фіктивного 
працевлаштування й укладала від 
їхнього імені фіктивні цивільно-
правові угоди, завіряла за вказів-
кою керівника філії підробленим 

підписом такі угоди та долучені 
до них акти прийому виконаних 
робіт і розрахунки.

Зауважимо, з квітня 2015 року 
жінка перебувала в розшуку та на-
прикінці грудня 2017 року її було 
затримано в Аргентині. Попри 
відсутність договірних відносин 
між країнами у сфері екстрадиції, 
аргентинські компетентні органи 
ухвалили рішення про її видачу 
за запитом української сторони 
на засадах доброї волі і взаєм-
ності, що стало безпрецедентним 
випадком у сфері міжнародного 
співробітництва.

Невдовзі обвинувачена по-
стане перед судом, який обере їй 
покарання. Провадження щодо 
інших членів організованої зло-
чинної групи теж перебувають на 
розгляді в суді.

Махінаторка переховувалася в Аргентині

Шацький район

Працівники служби охорони Шацького 
національного природного парку виявили 
жителів села Світязь, які промишляли 
браконьєрством. І йдеться не про вилов риби, як 
зазвичай, а про добування кладофори.

Кладофора – це щільні темно-зелені кулі, утворені 
колоніями нитчастих зелених водоростей. Вони є дже-
релом кисню та природним фільтром для водойми.

Правопорушники природно-заповідного ре-
жиму пояснили добування кладофори потребою 
забезпечити киснем власний великий акваріум.

Фахівці Шацького НПП кажуть, що останнім ча-
сом добування кладофори набуває форм органі-
зованого і прибуткового бізнесу. Бізнесу, що за ко-
роткий час може перетворити наші озера на брудні 
болітця, адже ці водорості є одним із ключових еле-
ментів озерної екосистеми.

Чи покарають порушників, 
покаже час

shpark.com
.ua

Луцьк

У бою на сході 23 серпня 
загинув старший 
лейтенант, житель 
Луцька 29-річний Георгій 
Ольховський. У бійця 
поцілила куля снайпера.

Чоловік ніс службу в 
15-му окремому гірсько-
піхотному Севастополь-
ському батальйоні у 
складі 128-ї окремої гірсько-
піхотної бригади.

Чоловік родом із Сімфе-
рополя, разом з дружиною 
проживав у Луцьку. В бійця 
залишився однорічний син.

Сотні людей прийшли 
провести в останню путь 
військового. 26 серпня його 
поховали на Алеї почесних 
поховань у Гаразджі.

Указом Президента 
Георгія Ольховського по-
смертно нагороджено ор-
деном Богдана Хмельниць-
кого III ступеня.

Боєць мріяв 
звільнити Крим

Нововолинськ

Тринадцятьом Героям, загиблим у зоні 
АТО, надали звання «Почесний громадянин 
Нововолинська». 

Рішення ухвалили 21 серпня на позачерговій 
сесії міськради, інформує «БУГ».

Почесними громадянами Нововолинська (по-
смертно) стали: Роман Бірюков, Сергій Бугайчук, 
Іван Гань, Вадим Демчук, Андрій Задорожній, Ан-
дрій Комаристий, Богдан Корнелюк, Павло Попов, 
Олександр Свинчук, Олександр Смирнов, Володи-
мир Пушкарук, Олег Пушкарук, Олексій Шепелюк.

expres.ua
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  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

  Наталія ПОЛІЩУК
«Аверс»

візит ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«З КОНТРАБАНДОЮ 
МИРИТИСЯ НЕ БУДУ»

резонанс

Прем’єр-міністр 
Володимир 
Гройсман 23 серпня, 

у День Державного 
Прапора, з офіційним 
візитом завітав до 
обласного центру 
Волині. Спершу глава 
уряду відвідав Луцький 
ремонтний завод 
«Мотор», де оглянув 
робочі приміщення 
та поспілкувався з 
працівниками. Опісля 
прибув на Театральний 
майдан і прогулявся 
вулицею Лесі Українки.

Володимир Гройсман знай-
шов час, аби поспілкуватися з 
місцевою пресою. Щоправда, 
зовcім обмаль. Порушив питання 
ймовірного зростання цін на газ, 
боротьби з контрабандними схе-
мами на митниці та бюджету міс-
та Луцька в контексті будівництва 
школи №27.

Насамперед Прем’єр приві-
тав усіх із Днем Прапора. «Наш 
прапор – у кожного в серці, і ми 
відчуваємо обов’язок за утвер-
дження нашої держави, за її не-
залежність. Тільки від нас зале-
жить, якою буде наша Україна... 
Ми будемо сильними тоді, коли 
матимемо сильну економіку», – 
наголосив він.

Відвідинами заводу «Мотор» 
очільник Кабміну лишився за-
доволеним, мовляв, побачив 
напрочуд  сучасне й високотех-
нологічне підприємство. «При-
ємно відзначити, що саме тут, на 
Волині, в Луцьку, запроваджують 
найкращі конкурентні техно-
логії в авіагалузі», – підкреслив 
Прем’єр.

За словами Володимира 
Гройсмана, питання становлення 
цін на газ доволі непросте.

«Із минулого липня є 
зобов’язання, яке було взято ба-
гато років тому, що ціни зроста-
тимуть, якщо підвищуватимуться 
світові ціни на газ. Насправді я 
вже рік цю ситуацію стримую. 
Сьогодні в промисловості газ 
кош тує близько 11 тисяч гри-
вень, а під час ухвалення рішен-
ня урядом ми обмежили цю суму 
до 7 тисяч. Зараз постає питання 
про чергове підвищення, і ми 
маємо достатньо непросту, але 
професійну дискусію. І я стою 
на позиції збалансування, пере-
дусім в інтересах українських 

СААКАШВІЛІ: 
«ПОРОШЕНКО СТАВ 
ПАРТНЕРОМ АХМЕТОВА»

Усе, що написано в книзі позафрак-
ційного нардепа-втікача Олександра Они-
щенка про українського Президента Петра 
Порошенка, є правдою, заявив в інтерв’ю 
«Радіо НВ» екс-президент Грузії, лідер пар-
тії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі. 

На думку колишнього соратника, 
тільки-но Порошенко втратить статус 
глави держави, на нього заведуть кримі-
нал у США. Більше того, Саакашвілі про-
рочить Порошенку тюрму.

Петро Порошенко, наголошує Міхеіл 
Саакашвілі, грабує українців через тари-
фи й офіційно став партнером олігарха 
Ріната Ахметова.

«Те, що описано в книзі Онищен-
ка, – все правда. Я бував в Адміністрації 
Президента. Те, що він узяв хабарі й пе-
рерозподіляв їх через парламентарів 
серед політичного класу, серед опозиції 
зокрема. Те, що на першому поверсі Ад-
міністрації Президента є склад грошей, 
я можу підтвердити. Я довго не міг пові-
рити своїм очам, що це відбувається. Так, 
у них є свій «общак», через який вони 
готівкою перерозподіляють гроші майже 
по всьому політичному класу. Вони купу-
ють усіх поспіль, збирають ці гроші через 
державні підприємства, через схеми на 
митниці, у податковій інспекції», – заявив 
Саакашвілі.

ПРОКУРОР – НЕ З БІДНИХ 
Новий прокурор Волинської області 

Віктор Швидкий володіє будинком і квар-
тирою та двома іномарками. Має й чима-
лі запаси коштів у банку та готівки.

Відповідно до декларації Віктора 
Швидкого за 2017 рік, він володіє жит-
ловим будинком площею 347,7 м2 в селі 
Лище Луцького району, де й проживає. 
Також у власності чоловіка – квартира 
площею 115,3 м2 у Дніпрі та дві земельні 
ділянки площами 2000 та 1800 м2 у Лищі 
та Піщанці Новомосковського району 
Дніпропетровської області.

У Віктора Швидкого – два автомо-
білі: Renault Kangoo 2007 року випуску, 
придбаний у 2011 році за 24 тис. грн, та 
Mercedes-Benz 320Е 2008 року випуску, 
куплений у 2013 році за 80 тис. грн.

Минулорічний дохід тодішнього пер-
шого заступника прокурора області сяг-
нув 642,171 тис. грн, із яких 486,623 тис. 
грн – заробітна плата, 99,872 тис. грн – 
пенсія, 55,676 тис. грн – проценти від бан-
ківських вкладень.

Окрім того, Віктор Швидкий задек-
ларував $2,893 тис. та 448,058 тис. грн, 
розміщених на банківських рахунках в 
«Ощадбанку», а також $35 тис. готівки.

Уже цього року Швидкий повідомив 
про суттєві зміни матеріального стану 
та задекларував 101,556 тис. грн виплат, 
пов’язаних із наданням щорічної від-
пустки.

заява

хто є хто

громадян і України», – зазначив 
високопосадовець.

З 2005 до 2013 року тогочас-
ні уряди позичили $50 млрд. «Це 
серйозна проблема для Украї-
ни. І в нас є два варіанти: або ми 
працюємо зі свідомими ринками, 
залучаємо кошти дешевше, пере-
позичаємо, продовжуємо термі-
ни погашення, або розвиваємо 
економіку, щоби через десять 
років вийти в нуль», – розмірко-
вує Гройсман.

Прем’єр зауважив, що йому 
болить питання зовнішнього 
боргу України та зобов’язань у 
зв’язку з цим, зокрема щодо під-
вищення цін на газ.

«Знаю, що більшість сприй-
має це зобов’язання негативно, 
я його і сам так сприймаю. Але 
серед двох поганих рішень вибе-
ру те, яке найменше нашкодить 
українським громадянам», – по-
обіцяв Володимир Гройсман.

Щодо оптимізації відділень 
«Укрпошти» Прем’єр висловив 
переконання, що люди в селі, не-
залежно від того, наскільки вони 
віддалені від обласного центру, 
мають отримувати послуги на на-
лежному рівні.

«Пошта є важливим питан-
ням. Також ключовими є сільські 
ради, які можуть виконувати всі 
потрібні людям функції. Ми роз-
почали процес децентралізації, 
щоби надати максимальні кошти 

та повноваження на місцях. Цей 
процес триває поступово, не-
можливо все зробити за один 
день. Щодо «Укрпошти», то я за-
цікавлений у тому, щоби вона 
була збережена як національна 
компанія. Господарську діяль-
ність товариство не узгоджує з 
урядом», – пояснив Прем’єр.

Півроку тому Володимир 
Гройсман взявся вивчати проб-
лематику надходжень коштів до 
бюджету від української митни-
ці. Відтоді почалося створення 
спеціальних мобільних груп і 
запровадження контролю щодо 
ввезення товарів в Україну. 

«Фактично у 2017 році ми ви-
конали план – плюс 79 мільярдів 
гривень. Але поки знищували 
наявні схеми, абсолютно непо-
мітно почали створюватися нові 
організовані злочинні схеми, у 
яких беруть участь представники 
різних державних органів. І коли 
керівник фіскальної служби Ми-
рослав Продан прийшов до мене 
зі своїми даними, я побачив, що 
це катастрофа: країну грабують, 
кошти до бюджету не надходять. 
Два місяці тому я заявив, що ми-
ритися з цим не буду і не прихо-
вуватиму злочини, які є в державі. 
Тому я вийшов у громадську пло-
щину й оголосив війну контра-
банді, дав доручення керівнику 
ДФС і міністру внутрішніх справ 
об’єднати зусилля для того, щоби 

Роки навчання – найкращі у нашому житті. Саме в цей час формується наш 
світогляд і життєві орієнтири, саме школа закладає фундамент особистості.

Свято Першого дзвоника завжди особливо трепетне, адже саме цього дня по-
чинається шлях до знань. Непростий, але цікавий і захопливий. Шлях до нових 
звершень і самостійного життя.

Усім, хто нині здобуває освіту, бажаю цінувати час, проведений у стінах ваших 
альма-матер. Шануйте своїх наставників, поважайте батьків, адже їхня мудрість, 
любов і підтримка супроводжуватимуть вас усе життя. 

Вірю в наше молоде покоління, вірю у його потенціал і силу. Усі гуртом му-
симо працювати над тим, аби українці були освіченими, здоровими і свідомими. 
Вивчайте історію рідного народу, опановуйте іноземні мови, розвивайте свої та-
ланти, будьте відповідальними і старанними. Тільки впевненість у 
власних силах, терпеливість та наполегливість дадуть результат 
і подарують задоволення від навчального процесу.

Вдячний учителям за їхню самовіддану благородну працю й 
мудрість та добро, які вони сіють в юних серцях. Вдячний бать-
кам, які виховують свідоме й патріотичне покоління. Вітаю усіх, 
хто навчається і навчає. Будьте щасливі та здорові!

Від щирого серця вітаю усіх школярів, 
їхніх батьків та вчителів із Днем знань!

З найкращими побажаннями 
та вірою у щасливе майбутнє 
голова Волинської обласної 

ради, засновник Фонду 
«Тільки разом»
Ігор ПАЛИЦЯ
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Прем’єр-міністр лишився 
задоволеним відвідинами Луцька

припинити незаконне ввезення 
товарів в Україну, аби проводити 
нормальне розмитнення для на-
повнення бюджету. Ця боротьба 
вже розпочалася», – підкреслив 
Володимир Гройсман.

Побороти корупцію на мит-
ниці, наголошує Прем’єр-міністр, 
доволі непросто, адже в кожній 
структурі є «паршиві вівці». Однак 
він особисто захищатиме керів-
ництво ДФС, яке боротиметься з 
контрабандою, адже на нього по-
стійно тиснуть. Також Володимир 
Гройсман звернув увагу, що вже 
вдалося прикрити два найсильні-
ші клани, які управляли всіма по-
токами контрабанди в Україні.

«Хочу запросити громад-
ськість долучитися до відкритого 
процесу, щоби все було прозоро, 
аби жодна контрабандна про-
дукція не потрапляла в Україну. 
Ми маємо виготовляти свою про-
дукцію, а не працювати на інші 
країни світу та їхні економіки», – 
наголосив Прем’єр.

Володимир Гройсман також 
підкреслив, що з 2014 року, коли 
він став працювати в уряді, роз-
почав роботу над реформою де-
централізації. 

«Внаслідок цієї реформи, 
яку ми ще досі проводимо, сотні 
міль ярдів гривень потрапили до 
місцевих бюджетів. Ви подивіть-
ся на динаміку зростання бюдже-
ту міста Луцька... Ми визначили 
механізми, якими підтримуємо 
Державний фонд регіонального 
розвитку. Додатково виділили 
майже 11 мільярдів гривень на 
місцеві проекти у Волинській 
області. А додаткові звернення 
можуть бути тільки тоді, коли є 
додаткові ресурси», – прокомен-
тував Прем’єр ситуацію з виді-
ленням коштів урядом на будів-
ництво школи №27 у Луцьку.

Він наголосив, що задля 
ефективного використання ре-
сурсів влада на місцях передусім 
має визначитися з пріоритета-
ми щодо напрямків розвитку та 
об’єктів будівництва. «А все, що 
потрібно від держави, ми зро-
били наперед. Бюджети міста 
Луцька й області достатньо за-
безпечені. Є досить ресурсів, аби 
розв’язувати проблеми», – резю-
мував урядовець.

Проти активіста Андрія 
Фафлея відкрили 

кримінальне провадження 
за погрози убивством 
голові Волинської обласної 
ради Ігорю Палиці та 
народному депутату 
Степану Івахіву.

Як відомо, нещодавно активіст 
разом із психологом Оленою Звє-
рєвою, заручившись підтримкою 
атовців, пішли до Луцької міськра-
ди вимагати 17 млн грн на будівни-
цтво обласного реабілітаційного 
центру для бійців, що повернулися 
з війни. Проте яблуком розбрату в 
цій темі стала школа №27. Грошей 
на добудову забракло, тож перший 
п’ятимільйонний транш міська рада 
зняла з центру реабілітації для атов-
ців і віддала школі, що призвело до 

АТОВЕЦЬ ПРИГРОЗИВ ПАЛИЦІ 
Й ІВАХІВУ ГРАНАТОЮ
грандіозного скандалу.

Та після цих подій стався ще 
один резонансний випадок – вночі 
15 серпня під стінами міської ради 
атовець Станіслав Р., облитий бен-
зином, погрожував підпалити себе 
та керівництво мерії, бо нібито не 
згоден із рішенням про перерозпо-
діл коштів. 

З місця події хлопця забрали 
психолог Олена Звєрєва та екс-
очільник «Правого сектору» Ново-
волинська, атовець Андрій Фафлей. 
Ці люди відвезли юнака до психі-
атричної лікарні. Вже наступного 
дня Звєрєва та Фафлей скликали 
прес-конференцію, на якій заявили 
журналістам, аби ті навіть не думали 
писати, що погроза підпалом може 
бути провокацією терористичного 
акту.

«От коли в Івахіва та Палиці під 
ногами вибухне граната і їм не до-
поможуть охоронці, бо жоден охо-

ронець не захоче здохнути. Немає 
людини, яку не можна прибрати з 
цього шляху», – заявив Андрій Фаф-
лей. 

З цього приводу поліція відкри-
ла кримінальне провадження, адже 
йдеться про погрозу вбивством. Піс-
ля того як оприлюднили подробиці 
конфлікту навколо реабілітаційного 
центру та пролунали погрози пер-
шим особам області, до журналістів 
телеканалу «Аверс» звернулися гля-
дачі, які повідомили, що Андрій Фаф-
лей може бути причетним і до інших 
злочинів, зокрема до викрадення й 
катування людини. Йдеться про ін-
цидент, що трапився рік тому. Тоді 
невідомі активісти викрали дебоши-
ра, який на п’яну голову виголошу-
вав сепаратистські заяви та лаявся. 
Хлопця завезли до лісу, побили й по-
знущалися. Викрадачів тоді так і не 
знайшли, хоча є відео, на якому мож-
на впізнати голос Андрія Фафлея.



Мужність не дається напрокат. Ліна Костенко
www.volynnews.com
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Луцьк
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ІГОР ПОЛІЩУК: «МИ – 
ЗА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ 
ТРАНСПОРТ І ЧИСТЕ МІСТО»

ДЛЯ АТОВЦІВ 
ЗБУДУЮТЬ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР
У Луцьку ухвалено низку програм, 
що сприятимуть подоланню 
соціальних наслідків проведення 
антитерористичної операції на сході 
країни. Зокрема, вже наступного року 
в місті збудують центр реабілітації 
для учасників АТО.

Директорка департаменту соціаль-
ної політики ЛМР Вікторія Майборода 
підкреслила, що на загальну програму 
підтримки учасників АТО спрямовано 
5,190 млн грн, на програму із забезпе-
чення житлом – 6,307 млн грн і на со-
ціальні виплати дітям учасників АТО – 
900 тис. грн.

Виконувач повноважень луцького 
міського голови Григорій Пустовіт наго-
лосив: порівняно з іншими містами Укра-
їни, Луцьк надає більше можливостей 
учасникам АТО і виділяє більше кош тів 
на відповідні програми. У той час, коли 
в інших містах України реабілітаційні 
центри для атовців функціонують при 
інших медичних закладах чи установах 
і фінансуються за державні кошти, в 
Луцьку вирішили зробити центр за кош-
ти місцевого бюджету. «Хочу запевни-
ти всіх, що міська рада буде робити всі 
кроки, аби забезпечувати допомогою 
всіх учасників АТО», – наголосив Григо-
рій Пустовіт.

Він звернув увагу на те, що в черзі на 
забезпечення житлом учасників АТО за 
програмою 50 на 50 є 25 осіб, які не були 
прописані в Луцьку. 

МІСЬКА РАДА 
ДОПОМОГЛА 
ПІДГОТУВАТИСЯ ДО 
ШКОЛИ
Луцька міська рада увосьме 
провела благодійну акцію «Скоро 
до школи». Напередодні нового 
навчального року першокласникам 
із родин, що потребують особливої 
соціальної підтримки, вручили 
портфелі та шкільне приладдя. 
Усе, що потрібно для навчання, 
придбали за кошти міської ради, 
повідомили в мерії.

«Бажаю нашому місту та державі 
розвитку, процвітання, успіху та миру. 
Хочеться, аби всі українські діти мали 
можливість навчатися у школі, здобува-
ти знання на мирній території. Міська 
рада завжди знаходить можливість до-
помогти родинам, які потребують ува-
ги, зібрати дітей до школи. Дякую всім, 
хто долучається до соціально важливих 
ініціатив», – наголосив радник луцького 
міського голови Ігор Поліщук.

За словами начальника управлін-
ня соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді ЛМР Ліни Галан, акцію підтри-
мали й представники соціально відпо-
відального бізнесу. Зокрема, приватної 
стоматологічної клініки «Свята Аполло-
нія», які приготували для дітей особли-
ві подарунки – безплатний медичний 
огляд майбутніх школярів та медичний 
супровід у разі потреби. Керівник сто-
матологічної клініки «Свята Аполлонія» 
Любов Качмар, лікар-ортодонт Влади-
слав Яковчук вручили кожному першо-
класнику сертифікат на безплатну кон-
сультацію та лікування у клініці.

турбота

добра справа

В обласному центрі 
Волині роблять 
впевнені кроки 

до модернізації 
муніципального 
транспорту. Найближчим 
часом на вулицях міста 
з’являться сучасні 
просторі тролейбуси 
та розшириться 
мережа транспортного 
сполучення. 

ЛУЦЬКІ ТРОЛЕЙБУСИ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
ОНОВЛЕННЯ

– Електротранспорт – еколо-
гічно чистий, доступний і зручний 
вид пасажирських перевезень. 
Тому ми робимо ставку саме на 
нього. Луцьк має намір одержати 
кредит Європейського інвестицій-
ного банку в розмірі €4,9 млн на 
20 років під 2% річних. За ці кошти 
маємо намір придбати 30 нових 
низькопідлогових тролейбусів, 
а також розбудувати контактну 
мережу, – каже радник луцького 
міського голови Ігор Поліщук.

За словами чиновника, за-
плановано будівництво від-
різка тролейбусної лінії до ТОВ 
«Кромберг енд Шуберт Україна» 
та Нового ринку. Це дозволить 
розвантажити міські вулиці від 
автобусів, створити нові тролей-
бусні маршрути, зменшити за-
тори. Крім того, місту вдасться 
замінити транспортні засоби, які 
потребують списання. Нові ро-
гаті машини – безшумні, присто-
совані для перевезення людей з 
особливими потребами. 

– Така програма працює в 
багатьох містах і фактично владу 
змушують подавати документи 
на тендер в автозавод «Богдан». 
У Луцьку є цех, де складають тро-
лейбуси з білоруських запчастин. 
Вони за якістю точно не посту-
паються «Богдану», але за ціною 
дешевші. Та людям не дають пра-
цювати, пішли кримінальні про-
вадження й різні інші моменти, 
щоб не створювати конкуренцію 
бізнесу Президента. Виробники, 
які планують налагодити збірку 
нових тролейбусів, потрапляють 

під дуже серйозні репресії, – за-
уважує Ігор Поліщук. 

Водночас радник міського 
голови уточнює: йдеться про 
закупівлю нових тролейбусів. І 
луцький завод «Богдан» матиме 
можливість взяти участь у тен-
дері. Якщо пропозиція буде най-
кращою, то підприємство зможе 
виграти цей конкурс. Крім нових, 
місто має намір купити вживані 
тролейбуси зі Швейцарії. Буде 
оголошено повторний тендер, 
адже попередній не відбувся 
через різні бюрократичні про-
цедури. 

– Тролейбусний парк Луцька 
треба оновлювати, – наголошує 
Ігор Поліщук. – У 2010 році на лі-
нії було 70 машин, сьогодні – 40. 
Маємо мінус 30 тролейбусів за 
останні 8 років. Щоб місто могло 
конкурувати з приватними пере-
візниками, тролейбуси мають за-
безпечувати людям кардинально 
іншу якість перевезень. Швейцар-
ські тролейбуси просторі, з пан-
дусами й кондиціонерами. Вірю, 
що нам вдасться їх придбати. 

ПРИМІСЬКІ 
МАРШРУТКИ 
ВИВЕДУТЬ ІЗ ЦЕНТРУ 
ЛУЦЬКА 

Щоб громадський електро-
транспорт не був збитковим, 
влада зважилася на непопулярні 
кроки. 

– Перевезення пільговиків 
обходиться міському бюджету в 
50 млн грн щорічно. Цю суму ми 
повністю відшкодовуємо ЛПЕ. 
Цьогоріч перераховано вже 
36 млн грн, до кінця року дофі-
нансуємо цю статтю витрат ще на 
10 млн грн. Не секрет, що в місь-
кому електротранспорті їздять 
пільговики з інших населених 
пунктів. Тому ми плануємо запро-
вадити картку лучанина, яка до-
зволить пільговий проїзд лише 
жителям обласного центру, – 
каже Ігор Поліщук. 

Чиновник підкреслює: у Луць-
ку максимально наблизилися до 
запуску картки лучанина. Наразі 
визначають правила перевезен-
ня, узгоджують нормативні до-
кументи. На думку міської влади, 

Уже з вересня 
новостворений заклад 

зможуть відвідувати 
близько 50 діток з 
особливими освітніми 
потребами віком від двох 
до 18 років. 

Інклюзивно-ресурсний центр 
розташований на першому по-
версі Будинку вчителя. Як розпо-
віла керівниця управління освіти 
Луцької міської ради Зіновія Ле-
щенко, в обласному центрі перед-
бачено утворення трьох таких 
закладів. 

«Сподіваємося, що належ-
ну допомогу в центрі зможуть 
отримувати не тільки дітки та їхні 
батьки, а й педагоги, адже багато 
дітей із особливими освітніми 
потребами відвідують загально-
освітні навчальні заклади», – за-
значила Зіновія Лещенко.

Освітянка підкреслила, що 
більшість коштів на ремонт Будин-
ку вчителя було виділено з місь-
кого бюджету. Так, на укріплення 
споруди, проведення капітальних 
робіт усередині приміщення, об-
лаштування пандуса, закупівлю 
меблів тощо витратили близько 
1,9 млн грн. Окрім того, управлін-
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Про першокласників із особливих 
родин подбали влада та бізнес

завдяки такому впровадженню 
ЛПЕ буде вигідніше працювати.

– Навколишні села мають свої 
бюджети, але з них не відшкодо-
вують нам перевезення своїх 
громадян. З карткою лучанина 
будемо мати точні дані щодо 
кількості пільговиків. Система 
може запрацювати вже з наступ-
ного року. Для власників карток, 
які не є пільговиками, ціна проїз-
ду буде така, як є. Для іногород-
ніх – вища. Це – не новинка, така 
система успішно діє в Тернопо-
лі, – наголошує Ігор Поліщук. 

Щоб розвантажити місто від 
автотранспорту, міська влада має 
намір обмежити рух приміських 
маршруток. Щонайменше – ви-
вести їх із центру. 

– Вулиці Луцька переповнені 
автомобілями, з’явилося багато 
машин на іноземній реєстрації. 
Лучани змушені дихати загазо-
ваним повітрям. Це серйозна 
проблема. Багато волинян ді-
стаються власним і громадським 
транспортом до Старого ринку. 
Тому в найближчих планах – пе-
ренести торгові павільйони на 
вулицю Боженка. Цей крок до-
зволить розвантажити центр міс-
та, – каже Ігор Поліщук. 

Міська влада принципово 
робить ставку на розвиток тро-
лейбусного сполучення у Луць-
ку. Адже це – екологічно чистий 
транспорт. А ЛПЕ – комунальний 
заклад, за діяльність якого владці 
несуть відповідальність. Сьогодні 
працівники підприємства вчасно 
отримують достойну зарплату, 
офіційно працевлаштовані, ма-
ють усі соціальні гарантії. А не-
щодавно на користь ЛПЕ вдало-
ся залагодити наболіле питання 
ручних валідаторів. Проект, який 
впроваджувала попередня вла-
да, створив кондукторам біль-
ше проблем, ніж переваг. Однак 
після тривалих судових баталій 
справу виграли в господарсько-
му суді. Наразі підприємство го-
тове до новацій.

Міська влада робить ставку на розвиток 
тролейбусного сполучення в Луцьку

У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЛИ 
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

ня освіти Луцької міськради пра-
цює над запитом для отримання 
субвенції з державного бюджету, 
аби з 1 січня 2019 року діяльність 
центру здебільшого забезпечува-
лася за державні кошти.

Загалом у Луцьку понад 260 
дітей із інвалідністю відвіду-
ють навчально-реабілітаційний 
центр, понад 30 включено до за-
кладів загальної середньої осві-
ти, більш як 19 – до закладів до-

шкільної освіти.
Директор новоствореного 

закладу Олексій Танський зазна-
чив, що у центрі працюватимуть 
корекційні педагоги, спеціалісти-
дефектологи, зокрема лого-
пед, психолог, сурдопедагог, 
тифлопедагог, а також вчитель-
реабілітолог. Тут проводитимуть, 
наприклад, заняття з реабілі-
тації для дітей із порушеннями 
опорно-рухового апарату. 

Групи для занять тільки по-
чали формувати. Тож, аби ди-
тина мала змогу відвідувати 
інклюзивно-ресурсний центр, 
батькам достатньо звернутися до 
представників закладу. Радник 
міського голови Ігор Поліщук за-
уважив, що саме в Луцьку одним 
із перших в Україні відкривається 
такий центр, який відповідає усім 
вимогам Міністерства освіти.

Мама 10-річного Віктора На-
талія Смук переконана, що такі 
заклади допоможуть діткам з ін-
валідністю нормально вчитися й 
розвиватися, щоб згодом стати 
повноцінними членами суспіль-
ства.
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У центрі будуть і індивідуальні, і групові заняття
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Орлині крила маєм за плечима, самі ж кайданами прикуті до землі. Леся Українка

  Олена МОРОЗ
Луцьк

релігійні баталії

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА 
ВІДЖИМАЄ МАЙНО У 
МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДИ

УКРАЇНА – ЛІДЕР ІЗ 
ВИРОБНИЦТВА МЕДУ
Наша держава посідає п’яте 
місце у світі за обсягами 
виробництва меду і є лідером з 
його виробництва в Європі.

Як повідомляє прес-служба віце-
прем’єра з питань євроінтеграції Іванни 
Климпуш-Цинцадзе, більшість меду з 
України експортують у США, Німеччину, 
Польщу і Францію.

«Наша країна виробляє понад 
100 тис. т на рік, тобто 6% від кількості 
меду в світі. Сьогодні в Україні налічу-
ється близько 400 тисяч бджолярів, на 
яких припадає 4 млн вуликів», – йдеться 
в повідомленні.

Основними виробниками меду є 
вісім областей: Вінницька, Донецька, 
Дніпропетровська, Запорізька, Жито-
мирська, Миколаївська, Полтавська і 
Кіровоградська, які виробляють 70% 
українського меду, що його постачають 
у 35 країн світу. «Тільки в країни ЄС торік 
було поставлено понад 50 тис. т (з них 
понад 5 тис. т за безмитною квотою)», – 
доповіли в офісі віце-прем’єра.

І ПЕНСІЯ, І ЗАРПЛАТА 
Запроваджену з жовтня 2017 
року норму про 15-відсоткове 
зменшення пенсійних виплат 
пенсіонерам, які працюють, 
скасовано.

Як повідомляє прес-служба Мінсоц-
політики, людям нема потреби обирати 
між пенсією та зарплатою. Ні уряд, ні 
відомство не мають наміру обмежувати 
права пенсіонерів, які працюють.

«Проведена пенсійна реформа не 
передбачає потреби у виборі між пен-
сією та зарплатою для пенсіонерів, які 
працюють. Навпаки, саме для того, щоб 
припинити їх дискримінацію, і було про-
ведено пенсійну реформу», – відзначи-
ли у відомстві.

До слова, на початку березня Мін-
соцполітики заявило про наміри ввести 
законодавчі зміни, щоб під час нараху-
вання пенсії роль стажу була більш ваго-
мою, ніж роль заробітної плати, тим са-
мим підвищивши суму пенсійних виплат 
для людей з великим трудовим стажем і 
невеликою зарплатою.

досягнення

змилувалися

освіта МАТЕМАТИКА – ОБОВ’ЯЗКОВА?

Шість років тому в Луцьку 
здійснили спробу 
захоплення доволі 

популярної релігійної громади. 
Спробували захопити церкву, 
якій впродовж багатьох років 
поспіль активно допомагали 
нащадки українців з Канади. 
Останні, щоправда, виявилися 
кмітливішими, оскільки встигли 
переоформити своє право на 51% 
майна, що належало згаданій 
громаді. Отож, в охочих розжитися 
церковним крамом нічого не 
вийшло. 

А згодом українські правоохоронці на-
віть порушили кримінальне провадження. 
Правда, нині розслідування тієї справи руха-
ється вкрай повільно. Вочевидь тому, що без 
особливого бажання працюють поліцейські, 
оскільки не прагнуть встановити винних і 
притягнути до відповідальності. Тож про все 
за порядком.

Тридцять п’ять років поспіль співпра-
цювала канадська громадська організація з 
українською. А в 2011 році іноземці вирішили 
допомогти нашим землякам ще й грошима. 
Єдиною умовою своєї участі у житті ново-
створеної громади канадці називали церков-
ну самостійність. Мали заокеанські друзі гір-
кий досвід захоплення власності релігійних 
організацій таким собі Всеукраїнським со-
юзом церков християн віри євангельської-
п’ятидесятників. Річ у тім, що дещо раніше в 
тому союзі закордонна допомога неоднора-
зово просто розчинялася. Тож кінці у фінан-
сових лабіринтах благодійникам знайти було 
дуже важко. Просто-таки неможливо, оскіль-
ки, очевидно, за таке й платили помісні церк-
ви своєму центральному брату, який допома-
гав ховати ті кінці у воду. І вони розчинялися 
досить надійно.

Інакше таке не зрозуміти. Представни-
кам української діаспори з Канади невтямки, 
чому їхні звернення до очільника всеукра-
їнського об’єднання Паночка М. С. донині 
залишаються без уваги. На таку байдужість 
з боку згаданої організації і відреагували 
громадяни заокеанської держави. Саме тому 
вони переоформили своє право на 51% влас-
ності, яку свого часу допомогли придбати 
волинській громаді. «Ми готові підтвердити, 
що приміщення на вулиці Глушець, 4 в Луцьку 
належить на 51% місії, оскільки більшу час-
тину коштів на придбання та реконструкцію 
нерухомості отримано від останньої. А це 
більш як 200 тисяч доларів», – написав у га-
рантійному листі тодішній пастор церковної 
громади «Благодать», нині покійний Анатолій 
Прохор. 

Тим часом колеги останнього – члени 
церкви, що входить до згаданого всеукраїн-
ського об’єднання, – заходилися ласу влас-
ність віджимати. Для цього й підробили пе-

чатку «Благодаті». Перейменували спершу на 
«Сіон». Розформували останню, а згодом один 
чоловік створив зовсім іншу громаду, яку зно-
ву назвали «Сіон». Між тим, за рішенням остан-
нього, ще й вилучили з «Благодаті» неугодних 
членів. Тож рішенням зборів новоспеченої 
організації передали нерухомість... собі у со-
юзну власність. Важко підібрати правильний 
церковний термін щодо цієї оборудки, адже у 
миру кажуть, що то банальне рейдерство. 

Проте обурилися засновники з Канади, які 
заявили про свої права на майно. Повстали й 
члени «Благодаті», яка втрималася на плаву 
і функціонує донині. Згодом правоохоронці 
навіть порушили кримінальну справу, під час 
розслідування якої треба було встановити 
безпосередніх учасників оборудки з церк-
вами. Нагадаю, перший «Сіон» дуже швидко 
закрили і створили іншу церкву... з одно-
особовим засновником і членом. Не з тих, 
хто стояв біля витоків первинної організації 
«Благодать». А з тих, хто організовував пер-
ший «Сіон», у який перехрестили «Благодать», 
вкравши реєстраційний номер останньої та 
підробивши печатку. В такий спосіб він позба-
вив «Благодать» усіх прав. Хоча ні. Принаймні, 
донині так і не вдалося позбавити власності 
на те майно громаду, яка починала діяльність 
разом із канадцями.

А закручувалося все задля того, нагадаю, 
аби привласнити приміщення, що його при-
дбали заокеанські колеги для справжньої 
«Благодаті». 

Розслідування тієї справи триває вже по-
над рік. І... безрезультатно. Тим часом ново-
спечені сіонці теж намагаються оскаржити 
своє право на спірне майно в судах. До речі, 

теж безрезультатно. 
Розслідують, оскаржують, проте чомусь 

ніхто не має претензій до державних органів, 
які реєстрували сфальсифіковані документи 
для церковної оборудки. Тобто такими діями 
допомагали у скоєнні кримінального діяння.

Наразі ж про результати експертиз через 
таємницю слідства ніхто і нічого не розпові-
дає. Хоча оті результаті очевидні. Бо ж не тре-
ба великого розуму, аби відрізнити справжню 
печатку «Благодаті» від тієї, яку використо-
вували для її реорганізації в «Сіон». Так само 
ніхто не спростовує той факт, що нерухомість, 
тобто приміщення, розташоване на вулиці 
Глушець, більш ніж наполовину належало і 
належить канадським вірянам. Крім того, у 
приміщення було і є цільове призначення – 
торговельний павільйон. Правда, з таким при-
значенням його навіть відчужив засновник 
новоспеченого «Сіону». В останньому, варто 
зауважити, окрім засновника, немає і не було 
жодного члена. Тоді як цей члено-засновник 
міг продавати спільне сумісне майно чималої 
громади канадських українців?

Ото й мучаться представники закону, аби 
вирішити все по-українськи. Однак канадці 
чомусь цього не розуміють.

Заокеанські співвласники майна споді-
ваються на наших правоохоронців і донині. 
Не розуміючи, що з таким розкладом кримі-
нальну справу можуть просто банально за-
крити. На підставі відсутності якихось доказів 
або ж закінчення строку давності, наприклад. 
Головне – не поспішати з її розслідуванням, 
а далі все може вирішитися? Вирішиться, 
звісно. Не те, щоб за законом, але ж суто по-
українськи...

В Українському центрі 
оцінювання якості 

освіти підбили підсумки 
ЗНО. Складали його 335 
тисяч осіб.

Результати тестування вияви-
лися не вельми втішними. Експерти 
б’ють на сполох, мовляв, у юного 
покоління серйозні проблеми з 
математикою, англійською і навіть 
українською мовами, передає «Се-
годня».

Якщо не брати до уваги укра-
їнську мову і літературу (цей тест 

Незважаючи на велику кількість 
максимальних результатів у мате-
матиці, керівник УЦОЯО Вадим Ка-
рандій констатує, що тут виникли 
найбільші проблеми – 52% не змог-
ли розв’язати приклад восьмого 
класу з дробом.

У зв’язку з цим, як повідомили у 
Міністерстві освіти та науки, ЗНО з 
математики через два роки хочуть 
зробити обов’язковим. За інформа-
цією МОН, Україна відстає в мето-
диках викладання цього предмету. 
Відтепер від учителів вимагатимуть 
давати учням кращі знання з мате-
матики й посилять вимоги до квалі-
фікації педагогів.

lutsk.rayon.in.ua
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.ua

kp.ua
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Максимальні 200 балів отримали лише 210 осіб

Мед з України експортують у Європу

Права пенсіонерів, які 
працюють, захистили 

обов’язковий для всіх), найпо-
пулярнішим предметом стала іс-
торія України. Цьогоріч як другий 
обов’язковий предмет можна було 
вибрати історію, математику або 
біологію. З необов’язкових пред-
метів найпопулярнішою виявилася 
географія. З-поміж іноземних мов з 
величезним відривом лідирує анг-
лійська.

102 тисячі осіб набрали міні-
мальний бал (100). Максимальний 
бал (200) отримали 210 людей на 
всю країну. Найбільше «відмінно» 

отримали з математики (98 осіб), хі-
мії (72) і фізики (15). Українську мову 

на 200 балів склали лише семеро. 
Не з’явилися на тести 46 тисяч осіб.

Оборудки з церковним майном – 
звичайнісіньке рейдерство
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Не визнавати медиків можуть і люди освічені, заперечувати медицину можуть лише неуки. П’єр Буаст

проблема СІЛЬСЬКУ МЕДИЦИНУ 
НАМАГАЮТЬСЯ РЕАНІМУВАТИ

  Вадим ПАНАФІДІН

Волинські медики 
констатують, що 
мають кадрові 

проблеми, адже 
молоді працівники 
звільняються через 
низькі зарплати. Майже 
півсотні фельдшерсько-
акушерських пунктів 
області не укомплектовані 
жодним фахівцем. Також є 
труднощі з надходженням 
державної субвенції, якої 
бракує на понад 60 млн грн.

ВИПУСКНИКИ ВИШІВ 
НЕ ХОЧУТЬ ПРАЦЮВАТИ У 
ФАПАХ

За словами заступника началь-
ника управління охорони здоров’я 
Волинської ОДА Валерія Руцького, 
медичні заклади області відчувають 
дефіцит у лікарях загальної практи-
ки сімейної медицини. Першочерго-
вого укомплектування потребують 
13 із 140 амбулаторій. Неналежно 
укомплектовані спеціалістами й 
центральні районні лікарні – лише 
на 80,52%, що на 1,29% менше, ніж 
у 2016 році. За рік кількість праців-
ників зменшилася на 4,54%. Низь-
ка укомплектованість фахівцями у 
Турійській (70,69%), Локачинській 
(71,43%), Іваничівській (73,41%) цен-
тральних районних лікарнях. 

«За достатньої кількості випуск-
ників за спеціальністю «Лікувальна 
справа» станом на 31 грудня 2017 
року немає жодного медичного пра-
цівника у 46 ФАПах. У Любомльсько-
му районі кадрів потребують дев’ять 
ФАПів, у Луцькому – шість, у Горохів-
ському та Рожищенському – по п’ять, 

пам’ятка пильнуйте

в Іваничівському та Маневицькому – 
по чотири, у Ківерцівському та Лю-
бешівському – по два, у Володимир-
Волинському, Камінь-Каширському, 
Ковельському, Старовижівському та 
Турійському районах – по одному 
ФАПу», – розповів Валерій Руцький.

Чиновник додав, що на виплату 
заробітної плати з нарахуваннями 
бракує 60,3 млн грн. 10,4 млн грн із 
цієї суми не вистачає закладам, що 
надають первинний рівень медич-
ної допомоги. 

Владці підготували звернення 
до Міністерства охорони здоров’я, в 
якому попросили розробити комп-
лексну стратегію щодо закріплення 
медичних кадрів у системі охорони 
здоров’я України та виділити додат-
кові кошти медичної субвенції на 
виплату зарплати волинським ме-
дикам. 

ДЕРЖАВА ФІНАНСУЄ 
БУДІВНИЦТВО НОВИХ 
АМБУЛАТОРІЙ

Та є і хороші новини – на Волині 
запланували збудувати 40 нових ам-
булаторій. Вже надійшла субвенція 
з держбюджету. Нагадаємо, йдеться 
про держсубвенцію, завдяки якій до 
2020 року в області мають запрацю-
вати 180 амбулаторій загальної прак-
тики сімейної медицини (АЗПСМ).

Начальник управління охорони 
здоров’я Волинської ОДА Ігор Ва-
щенюк наголосив, що варто негайно 
братися до роботи.

«Ми перші з 12 областей, які 
отримали дозвіл на нове будівни-
цтво. 152 мільйони уже з грудня 
лежать у нас в фіндепартаменті, ще 
37 мільйонів мають надійти. Тому 
знайдіть 10%, профінансуйте та пра-
цюйте. Загалом ми подали проектів 

на 189 мільйонів», – інформував Ігор 
Ващенюк.

ВІД ЄБРР – КОШТИ НА 
МАШИНИ Й ОБЛАДНАННЯ

Також область отримає $30 млн 
на реконструкцію та будівництво ам-
булаторій, закупівлю машин і нового 
обладнання. Проте радник голови 
ОДА Валерій Криворог зауважив, що 
ані райони, ані ОТГ не приділяють 
особливої уваги сільській медицині. 
Тому можуть виникнути проблеми з 
надходженням коштів на її розбудову.

«Більшість думає: немає бю-
джетного фінансування, то навіщо 
вкладати свої гроші? Але кошти за-
плановані й надійдуть туди, де є вся 
потрібна документація, проведено 
експертизу, тендер. А хто чекає, че-
катиме й далі. Створюється вражен-
ня, що ми не зацікавлені», – дорікнув 
Валерій Криворог.

Ігор Ващенюк пояснив, що умови 
від ЄБРР жорсткі. Не дотримуючись 
їх, можна втратити інвестиції. «Гроші 
є і нам вже дозволили будувати нові 
амбулаторії. Далі піде питання за-
купівлі обладнання та машин. Нам 
вже подали 91 об’єкт, куди можна 
закуповувати медобладнання. Але 
наголошу, що закуповуватимемо об-
ладнання та автомобілі лише у підго-
товлені амбулаторії. Варто пам’ятати 
й те, що кошти надійшли не пере-
хідні – якщо їх не використаєте, то 
втратите. Бо може виникнути така 
неприємна ситуація, як у Луцьку, 
коли придбали сучасний ангіограф, 
але приміщення не зробили. Тож 

тепер обладнання можуть забрати, 
якщо питання не буде розв’язано. У 
договорі Світового банку чітко вка-
зано, що під обладнання має бути 
зроблене приміщення», – наголосив 
Ігор Ващенюк.

КОЖНОМУ СІМЕЙНОМУ 
ЛІКАРЮ – КОМП’ЮТЕР ТА 
ІНТЕРНЕТ

Чиновник запевнив, що кожен 
сімейний лікар отримає ПК та про-
йде навчання. Понад те, за два роки 
кожна амбулаторія Волині має бути 
підключена до інтернету – такі зав-
дання ставлять в рамках реформи 
медицини. 

«Для проведення інтернету ми 
закладали в межах 300 тисяч гривень 
на амбулаторію. Інтернет має бути в 
кожному селі. Звісно, якість буде різ-
на, але він має бути. Наприк лад, нині 
з 90 готових до роботи амбулаторій 
у нас лише 15 мають 3G, інші корис-
туються повільним GSM-зв’язком», – 
констатував Ігор Ващенюк.

Заступник голови Волинської 
ОДА Сергій Кошарук  запевнив, що 
влада розв’язуватиме цю проблему. 
«Найскладніша ситуація у північних 
районах. Подайте вашу інформацію, 
де є проблема, далі ми зберемо про-
вайдерів і будемо думати. Де не змо-
жемо це зробити власними силами, 
то будемо робити проект по ДФРР 
і розбудовуватимемо мережу, шу-
катимемо й грантові інвестиції. Це 
буде корисно не лише для медици-
ни, а й для освітнього процесу, для 
бібліотек, для правоохоронців, щоб 
встановлювати камери відеонагляду 
тощо», – запевнив посадовець.

Ігор Ващенюк наголосив, що 
мережа потрібна для оперативного 
передавання даних між медзакла-
дами.

Побутує доволі 
поширений міф, що 
щеплення роблять 
лише у дитячому 
віці. Насправді 
імунітет проти 
деяких захворювань 
зберігається не на 
все життя, тому 
періодично потрібне 
повторне введення 
вакцин – ревакцинація. 
Дорослим 
обов’язково треба 
робити щеплення 
проти окремих 
хвороб, якщо вони 
не отримали захист 
від них у дитинстві. 
Які щеплення мають 
одержати дорослі, 
нагадує прес-служба 
Кабміну України. 

Щеплення проти дифте-
рії та правця – обов’язково 
і безплатно кожні 10 років. 
Ця вакцинація призначена не 
лише для дітей, а й для дорос-
лих. Імунітет до цих хвороб 
зберігається близько 10 років. 
Тому потрібна ревакцинація.

Згідно з календарем щеп-
лень, дорослим роблять пла-
нові щеплення проти дифте-
рії та правця кожні 10 років. 
Таку вакцинацію в державних 
закладах охорони здоров’я 
проводять безплатно.

Першу планову ревакци-
націю дорослих, які раніше 
були щеплені, проводять вак-
циною АДП-М у 26 років з по-
дальшою плановою ревакци-
нацією АДП-М з мінімальним 
інтервалом 10 років від попе-
реднього щеплення.

Якщо в дитинстві не 
вакцинувалися або невідо-
мо, вакциновані чи ні, треба 

ЩЕПЛЕННЯ – 
НЕ ЛИШЕ ДІТЯМ

отримати мінімум три дози 
вакцини АКДП – спочатку 
перша доза, через місяць – 
друга, через 6 місяців після 
другої – третя.

У всіх областях України 
є безплатна і якісна вакцина 
для профілактики дифтерії та 
правця зі зменшеним вмістом 
антигену, яку застосовують 
для дорослих.

ЯКІ ПРОПУЩЕНІ 
У ДИТИНСТВІ 
ЩЕПЛЕННЯ ТРЕБА 
НАДОЛУЖИТИ В 
ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
• Щеплення проти кору, 
краснухи та паротиту.

Дві дози вакцини КПК за-
хищають від кору, краснухи 
і паротиту на все життя. Ре-
вакцинація не потрібна, якщо 

вам зробили таке щеплення у 
дитинстві (за календарем – в 
1 і 6 років).

Дорослим треба вакцину-
ватися проти кору, краснухи 
та паротиту, якщо вони ніколи 
не вакцинувалися проти цих 
хвороб і немає медичних да-
них про імунізацію. Перевіри-
ти наявність імунітету до кору, 
краснухи й паротиту можна 
за допомогою лабораторних 
аналізів. Перед вакцинацією 
лікар скерує в лабораторію 
здати аналізи (на виявлення 
IgG до вірусу або інші) – це 
швидкий та простий спосіб 
з’ясувати, потрібна вакцина-
ція чи ні.

Невакцинованим дорос-
лим слід ввести щонайменше 
одну дозу вакцини КПК, а для 
найкращого захисту – і другу 
дозу через місяць.

Вакцини, доступні в Україні, забезпечують 
надійний захист, люди їх добре переносятьВакцини, доступні в Україні, забезпечують 

надійний захист, люди їх добре переносять

Спираючись на локаль-
ні звіти по країнах, ВООЗ 
повідомляє, що з початку 
року від хвороби померло 
37 людей. «Ми закликаємо 
всі країни вдатися до не-
гайних заходів, аби зупи-
нити подальше поширення 
цього захворювання. Міцне 
здоров’я для всіх почина-
ється з профілактичних 
щеплень», – заявила Регіо-
нальна директорка Євро-
пейського відділення док-
тор Сюзанна Джейкаб.

Понад тисячу випадків 
захворювання за рік зафік-
сували в семи країнах Єв-
ропи: Франції, Грузії, Греції, 
Італії, Росії, Сербії та Украї-
ні. На Україні ВООЗ робить 
окремий акцент: за даними 
організації, з початку року 
на кір захворіли 23 тисячі 
українців. Водночас україн-
ське Міністерство охорони 
здоров’я повідомляло про 
майже 29 тисяч випадків.

Регіональна комісія з 
верифікації елімінації кору 
та краснухи висловлює за-

непокоєння через недостат-
ній нагляд за хворобою та 
низький рівень вакцинації 
в деяких країнах. «Кожна 
людина, яка не є вакцинова-
ною, лишається вразливою, 
незалежно від того, де вона 
живе», – констатує директор 
Відділу надзвичайних ситу-
ацій та інфекційних захво-
рювань Регіонального відді-
лення ВООЗ в Європі.

Кір легко передається 
від людини до людини, по-
ширюється під час кашлю, 
тісних особистих контактів. 
Вірус залишається активним 
і живе в повітрі або на інфі-
кованих поверхнях протягом 
двох годин. Спочатку хворий 
відчуває ознаки звичайної 
застуди: нежить, температу-
ру, кашель, приблизно через 
тиждень з’являється висип 
(спочатку на голові, далі – на 
верхній та нижній частинах 
тулуба). Серед ускладнень, 
які спричиняє кір, – уражен-
ня нервової системи (енце-
фаліт), пневмонія, отит, втра-
та зору.

В УКРАЇНІ – РЕКОРДНА 
КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ НА КІР

За перші шість місяців 2018 року в Європі на кір захворіла 
41 тисяча дітей та дорослих, повідомляє Всесвітня 
організація охорони здоров’я. При цьому з 2010 до 
2017 року річна кількість захворювань не перевищувала 
23927 випадків у 2017-му. Найменше європейців хворіло 
в 2016-му – 5273, інформує «Радіо Свобода».

Вакцини КПК є безплатни-
ми для дітей і дорослих із груп 
ризику: медиків, освітян, сту-
дентів, військових, учасників 
Операції об’єднаних сил. Усі 
інші дорослі можуть придба-
ти вакцину за власний кошт 
в аптеці і пройти щеплення у 
закладі охорони здоров’я.

КПК є живою вакциною, 
тому її не вводять під час ва-
гітності. Щеплення, проведе-
не під час вагітності випадко-
во, наприклад, коли жінка не 
знала, що вагітна, не є пока-
занням до аборту.
• Щеплення проти 
гепатиту B.

Імунізація проти гепатиту 
B захистить людину від не-
безпечних наслідків вірусної 
інфекції – цирозу і раку печін-
ки. Для дітей вакцинацію про-
водять безплатно, а дорослі 
можуть придбати вакцину за 
власний кошт.

Щеплення рекомендова-
не для всіх дорослих, які не 
були вакциновані у дитинстві. 
Зверніться до свого лікаря, 
він проведе обстеження та за 
потреби призначить лабора-
торні дослідження (наприк-
лад, на наявність анти-HBs 
(HBsАb)), що допоможуть 
з’ясувати, чи проводили вам 
щеплення проти гепатиту.

Схему вакцинації і до-
зування препарату підбирає 
лікар (залежно від віку та ме-
дичної історії пацієнта).

Лікар пояснить, де у вашо-
му місті вакцину можна при-
дбати, як зберігати до прове-
дення щеплення (з моменту 
придбання в аптеці до прове-
дення щеплення вакцина має 
лежати в холоді, обов’язково 
збережіть чек із аптеки, де за-
значено час її придбання) та 
безпосередньо проведе вак-
цинацію. Ревакцинація після 
імунізації не потрібна.

udm
tv.ru

Волинські амбулаторії 
підключать до інтернету

klinikarassvet.ru

m
edic.ua

У Європі – понад тисяча 
випадків захворювання на кір
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АДЖИКА 
• По 1 кг помідорів і червоного 
солодкого перцю  • 20 г оцту
• 300-500 г часнику  • 250 г солі 
• 2 яблука сорту Антонівка 
• 2 шт. гіркого перцю 
• пучок петрушки • мелений коріандр

Овочі змолоти 
на м’ясорубці, 
додати посі-
чену пет-
р у ш к у . 
Виміша-
ти й поставити 
на добу в холодильник. 
Час до часу слід перемішувати, щоб роз-
чинилася сіль. Потім розкласти в банки і 
зберігати у холодильнику.  

ПОМІДОРНО-
ЧАСНИКОВА 
ЗАПРАВКА
• 0,5 кг стиглих томатів 
• 100 г хрону • 200 г часнику 
• по 50 г олії і цукру • 1 ч. ложка солі 

Помідори змолоти разом із часни-
ком, додати натертий хрін. Всипати реш-
ту складників і все ретельно вимішати. 
Розкласти в маленькі баночки й закрити  
кришками. Зберігати у прохолодному 
місці. 

БАКЛАЖАНИ 
ГОСТРІ

• 3 кг баклажанів • 1 кг солодкого перцю 
• 300 г часнику • 1,5 ст. ложки солі 
• 1-3 стручки гіркого перцю, 
• по 1 скл. солі, цукру й олії 

Баклажани порізати великими брус-
ками, трішки посолити й залишити на 
2 год. Обсмажити в олії. Перець і часник 
змолоти, додати олію, оцет, сіль і цукор. 
Вимішати і всипати обсмажені баклажа-
ни. Викласти в чисті банки й стерилізу-
вати 40 хв, закатати. 

БОРЩОВА 
ЗАПРАВКА 
Рецепт №1. 
• 4 кг столових буряків 
• по 2 кг помідорів і капусти 
• 2 л відвареної квасолі 
• по 1 кг перцю, моркви й цибулі 
• 0,5 л томатного соусу 
• по 1 скл. цукру та оцту 
• 4 ст. ложки солі • 300 мл олії

Буряки відварити, обібрати й натер-
ти на тертці. Помідори порізати долька-
ми, капусту пошинкувати. Перець порі-
зати соломкою, моркву натерти, цибулю 
порізати як на засмажку. 

У великій каструлі обсмажити всі 
сирі овочі до напівготовності й дода-
ти буряки. Заварити і тушкувати 40 хв. 
Оцет додати наприкінці.  Розкласти у 
півлітрові банки й стерилізувати 1 год. 
Рецепт №2. 
• По 1 кг цибулі, моркви, перцю, 
печериць (або інших грибів) 
• 4 л томатного соку 
• 1,5 кг звареної квасолі 
• 1 скл. цукру • 2 ст. ложки оцту

У пательні обсмажити цибулю, морк-
ву й перець. Гриби обсмажити окремо. 
Тоді всі складники вимішати у великій 
каструлі й варити близько години. На-
прикінці влити оцет і розкласти в банки. 
Закатати і вкутати на 12 год. Заправка 
надає оригінального смаку пісним суп-
чикам та борщикам. 

косметичкапро запас

шість соток

смачні ліки клумба

ВЕРЕСНЕВІ КЛОПОТИ ГОСПОДАРЯ

ВАРЕННЯ, ЩО 
ЗМІЦНЮЮТЬ ЗДОРОВ’Я

ГАЗЕТИ ДЛЯ 
ГЛАДІОЛУСІВ

ВІТАМІНИ ДЛЯ ВОЛОССЯ

Пишна чуприна потребує догляду

bioxsine.org

Про майбутній врожай дбають з осені

На думку 
шведських 

учених, жителям 
великих міст з 
несприятливою 
екологією варто 
регулярно ласувати 
варенням замість 
тортів і цукерок. 
Експерти переконані: 
кожне ягідне варення 
корисне по-своєму. 

Насамперед джеми й 
конфітюри збагачені пек-
тинами, які виводять з 
організму шкідливі хімічні 
сполуки. Якщо замінити 
варенням шкідливі соло-
дощі, можна не лише по-
стрункішати, а й суттєво 
зміцнити здоров’я.

До трійки лідерів вхо-
дять обліпихове, журав-
линове варення та джем 
із чорноплідної горобини. 
Обліпиха не втрачає ві-
таміну С навіть під час на-
грівання. Варення з цієї 
ягоди – прекрасний при-
родний антиоксидант. А 
ще ягоди обліпихи містять 

пам’ятка господині

МАРИНАДИ 
БЕЗ ОЦТУ 

Наші бабусі уміли консервувати 
овочі на зиму, не використовуючи 

оцту. Замість нього додавали лимонну 
кислоту. Тоді господині вважали, що такі 
маринади набагато смачніші і корисніші.

Для маринування огірків спеції брали в 
такому співвідношенні: 2 ст. ложки солі, 1 ст. 
ложка цукру, 1 ч. ложка (без чубка) лимонної 
кислоти.

Для помідорів: 1 ст. ложка солі, 2 ст. ложки 
цукру, 1 ч. ложка (без чубка) лимонної кислоти.

Для асорті: 2 ст. ложки солі, 2 ст. ложки цук-
ру, 1 ч. ложка (без чубка) лимонної кислоти. 

Співвідношення наведено з розрахунку на 
1 л води. 

Щоб гладіолуси добре зберігалися, їх треба 
викопати на початку осені в суху погоду. У цибу-
лин обрізають корінчики, вкорочують до 3-4 см 
листки, очищають від землі й кілька днів просу-
шують під навісом. Потім перекладають в негли-
бокі ящики, пересипають попелом і переклада-
ють кожен шар газетами. 

Зберігають у підвалі, де не буває мінусової 
температури. У грудні-січні цибулинам роблять 
ревізію і викидають підгнилі. 

кого перцю 
трушки • мелений коріандр

змолоти
рубці, 

осі-

вити 
холодильник. 

і і б

lovecook.in.ua

фітонциди, які є натураль-
ними антибіотиками. А це 
означає, що обліпихове ва-
рення бореться з розмно-
женням хвороботворних 
мікробів в організмі. 

Варення з журавлини 
корисне сердечникам і 
людям зі слабким шлун-
ком, які нерегулярно хар-
чуються. Завдяки особли-
вим молекулам журавлина 
знижує тиск, зменшує вміст 
шкідливого холестерину в 

крові та запобігає виник-
ненню виразки шлунка. 

Джем із чорноплідної 
горобини (аронії) допо-
магає при стрибках арте-
ріального тиску, швидко 
знімає розумову та фізич-
ну напругу.

Не менш корисне ва-
рення зі слив. Адже воно 
містить багато вітаміну К, 
який бореться з тромбоза-
ми, а також вітаміну Р, що 
зміцнює стінки судин. 

ukr.m
edia

Роботи в саду. У молодих і 
плодоносних садках та ягідниках 
треба перекопати ґрунт і внести 
органічні й мінеральні добрива. 
Найкраще це  робити, коли почне 
жовтіти листя, тобто до початку 
активного зростання коренів во-
сени. У яблунь і груш глибина пе-
рекопування – 10-20 см, у вишень 
і слив – до 10 см. Після цього зем-
лю потрібно вирівняти й спушити 
граблями. 

Якщо плануєте восени сади-
ти дерева, то завчасу викопайте 
ямки, за два-три тижні до виса-
джування внесіть добрива. 

Після збору врожаю, але до 
листопада, вражені паршею де-
рева треба обприскати 4% роз-
чином сечовини.  

Роботи у ягіднику. До 10-
15 жовтня треба посадити полу-
ницю.

У другій-третій декаді верес-
ня зріжте з високоврожайних і 
чистосортних кущів смородини 

й порічок пагони і щепи (з 2-4-
річних гілок). Не пізніше, ніж на 
початку жовтня, висадіть їх у під-
готовлений ґрунт. 

Заготовлені щепи можна са-
джати рано навесні, зберігаючи 
в підвалі у вологому піску або 
снігу.

У першій половині вересня 
за один раз зберіть плоди чорно-
плідної горобини. 

У малиннику для омолоджен-
ня кущів видаліть 5-6-річні коре-
невища. 

Роботи в квітнику. Щойно 
відцвітуть гладіолуси, флокси і 
жоржини, їхні стебла слід зрізати 
при самій землі й забрати з квіт-
ника. 

У вересні – останній термін 
висаджування дворічників (гвоз-
дики, дзвіночків, незабудки, мар-
гаритки). Грядки мульчують тор-
фом на 3-4 см. 

У дворічників збирають на-
сіння в міру дозрівання. 

На гарно освітлюваних сон-
цем ділянках висаджують нар-
циси, крокуси, тюльпани та інші 
цибулинні культури, під які від-
водять водопроникні ґрунти. Пе-
ред садінням цибулини 2-3 тижні 
витримують за температури 10-
13˚С і вологості повітря 65-75%. 

Категорично заборонено вноси-
ти під посадку свіжий гній. 

На початку вересня висаджу-
ють цибулини підсніжника на 
глибину 10 см.

У підготовлене завчасу місце 
садять клематиси, для цього бе-
руть дворічні щепи. 

Догляд за волоссям 
зовні не менш 
важливий, ніж 

зсередини. Щоб бути 
впевненими в якості 
косметичних засобів, 
краще приготувати їх 
самостійно. Пропонуємо 
найефективніші народні 
рецепти для зміцнення 
і прискорення росту 
вашого волосся.

Повноцінне живлення та 
оздоровлення від коренів до кін-
чиків відбувається за рахунок ви-
користання маски, в основі якої – 
вітаміни А, Е, D і реп’яхова олія. 
Додайте до них по ампулі В1 і В2 
та по 20 мл ефірної олійки миг-
далю. Змішайте всі інгредієнти з 
медом. Нанесіть на шкіру голови 
і вкутайте теплим рушником на 
годину. 

Тонізувати шкіру голови, 
пом’якшити й усунути алопецію 
допоможуть алое, В12, жовток, 

нікотинова кислота, гаряча вода 
й великолистовий чорний чай. 
Приготування слід починати з 
заварювання чаю, після проці-
джування в рідину додають інші 

складові. Залишати суміш на го-
лові під рушником варто на 60-
80 хв. Змивати прохолодною во-
дою з додаванням шампуню.

Зволожити сухі пасма й по-

збутися від лущення і свербіння 
шкіри допомагає однорідний роз-
чин з ретинолу, лимонного соку, 
токоферолу, димексиду, нікоти-
нової кислоти, а також реп’яхової 
і рицинової олій. Не змивати дві 
години, а носити під поліетилено-
вою торбинкою. 

Вітамінізовані шампуні допо-
магають позбутися максимальної 
кількості можливих трихологіч-
них проблем, крім тих, які спро-
воковані гормональним збоєм 
або враженням внутрішніх орга-
нів. Головне – не відразу виливай-
те всю ампулу в шампунь, а перед 
миттям в окремому посуді робіть 
суміш, яку потрібно нанести двічі. 
Тримати на голові вітамінізова-
ний шампунь слід по 15 хв.

Волосся подякує вам за шам-
пуні, збагачені вітамінами групи 
В. Ви можете відразу підібрати 
підходящий або додати в улюбле-
ний  косметичний засіб потрібну 
речовину. 

Замість тортів і цукерок – варення
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ВІВТОРОК 4 вересня
06.10 Додолики
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, 11.50, 15.10, 16.25, 
20.15, 23.35 Погода

09.35 Д/с «Дешевий 
відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадіоДень
14.05 Д/ц «Незвичайні 

культури»
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.35 Д/с «Щоденники 

комах»
16.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Наші гроші
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Левиний рик»
22.40 Д/с «1000 днів для 

планети»
23.40 Перша шпальта
01.10 «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»
02.05 Розсекречена історія
04.05 «Кенгір. 40 днів 

свободи»

UA: ПЕРШИЙ

03.30, 02.20 Зона ночі
04.50 Абзац
06.34, 08.14 Kids Time
06.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.15 Шоу Оля
09.15 Половинки 16+
13.00 Т/с «Ми такі!»
17.00 Заробітчани 

(прем’єра) 16+
18.00 Шоу Оля (прем’єра)
19.00 Хто проти 

блондинок? (прем’єра) 
12+

21.00 Київ вдень та вночі 
(прем’єра) 16+

22.00 Х/ф «Інший світ»
00.20 Х/ф «Керрі»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Х/ф «Жереб долі»
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»
19.55, 22.40 МастерШеф 

12+
00.00 Х/ф «Я не 

повернусь»
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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

Шопінг»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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

14.00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»

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

Незвідана Європа»
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 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Маямі»
01.30 Телемагазин
04.10 Зірковий шлях
04.40 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30, 14.15 Правда життя
08.30 Африканські річки: 

дари дощів
09.30, 17.00 Шалена 

подорож
10.20 Місця сили
11.20 Підроблена історія
12.20 Прихована реальність
13.15 Скептик
15.10, 23.45 Великі битви
16.00 Короп: полювання 

на монстра
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.35 Речовий доказ
21.55 Битва рибалок
01.45 Війна всередині нас

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»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. 

Недитячі ігри»
21.30 «Модель XL – 2»
23.40 Х/ф «Великий 

дружній велетень»
02.00 «Концерт Джамали 

«I believe in U»

1+1

05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Східні 
солодощі 2»

12.50 Х/ф «Дама з 
папугою»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.55 Х/ф «Прощення»
02.30 «Код доступу»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.45 «Top Shop»

ІНТЕР

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 12.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.15, 13.20 Х/ф «Життя 

за брата»
14.55, 16.20 Дизель-шоу 

12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
23.50 Х/ф «Пастка»
02.00 Х/ф «Секретний 

ешелон»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Бібі та Тіна»
11.00, 23.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
22.00 Одного разу в Одесі
00.40 Х/ф «Страчені 

світанки»
02.25 Х/ф «Залізна 

сотня»
04.00 Щоденники Темного
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 «Дебальцеве»
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, 23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30, 08.30 Добрий 
ранок

09.30, 02.00 На Часі 21.00. 
Повтор

10.00, 12.00, 14.00, 15.50, 
18.30, 19.05, 20.50, 
22.00, 03.45 Як це було

10.10, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови

10.15 М/с «Друзі янголів»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.15 Т/с «Дівчата війни»

АВЕРС 13.00 Життя в цифрі
13.15 Все про спорт
14.10, 23.00 Глобал 3000
14.40 Мозаїка батьквства
15.05 М/с «Друзі янголів»
16.00 На Часі 16.00
16.15, 01.00 Бандерштат 

2018
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.45 Вголос
19.15 Відкрита влада. 

МІСТО
21.00 На Часі 21.00
22.15 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Євромакс
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Культура

06.00 Мультфільми
08.00 «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 13.15 Х/ф «Після 
шторму»

15.20 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

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»
02.50 «Помста природи» Фільм «Після шторму»

13:15
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4.05, 05.30 Д/ц 
«Незвичайні культури»

14.30 :РадіоДень
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.10, 23.35, 01.00, 02.50, 

04.00 Погода
15.20, 04.30 Фольк-music
16.25 Відкривай Україну з 

Суспільним
16.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
18.00, 00.10 Інформаційна 

година
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 Д/ц «Спільноти 

тварин»
19.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Д/ц «Пліч-о-пліч»
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Д/с «Левиний рик»
22.40 Д/с «1000 днів для 

планети»
01.10, 04.05 #МузLove з 

Любою Морозовою
01.35 Розсекречена історія
02.25 Складна розмова

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»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. 

Недитячі ігри»
21.30 «#ШОУЮРИ»
22.35 «Танці з зірками»
01.25 Х/ф «Любов зла»

05.25, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 «Новини»

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.30 Х/ф «Миленький 
ти мій»

12.25 Х/ф «Невловимі 
месники»

14.10 Х/ф «Півзахисник»
16.10 «Чекай мене. Україна»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.45 Х/ф «Жіночі 

радощі та печалі»
02.20 «Код доступу»
02.45 «Богині ефіру»
04.45 «Top Shop»

04.35 Еврика!
04.50 Т/с «Відділ 44»
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
11.20 Секретний фронт
12.30, 13.20 Х/ф 

«Шерлок Холмс»
15.35, 16.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс-2: Гра тіней»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с «Нюхач»
22.45 Свобода слова
01.00 Х/ф «Життя за 

брата»
02.45 Т/с «У полі зору»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Король 

Сафарі»
11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00, 23.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
22.00 Одного разу в Одесі
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»

14.50 Світло

15.45 «Едера» (Лайфхаки з 

української мови)

16.08 Д/ф «Сонар»

17.00, 19.00 Новини

17.10 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»

17.36 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу»

18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»

19.20 Тема дня

19.46 «Сонар»

20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.20 Профілактика
12.00, 15.30 Містичні 

історії з Павлом 
Костіциним 16+

13.10 Битва екстрасенсів 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
20.00, 22.45 Хата на тата 

12+
00.35 Один за всіх 16+
01.55 Х/ф «Я не 

повернусь»

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

Шопінг»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
13.00, 21.00 «Орел і 

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

Навколосвітня подорож»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Моє велике 

грецьке весілля 2»
01.40 «Нічне життя»

12.00 Х/ф «Дивергент 2: 

Інсургент»

14.20 Х/ф «Дивергент 3: 

Віддана»

17.00 Х/ф «Блейд: 

Трійця»

19.00 Х/ф «Няньки»

21.00 Х/ф «Лисий 

нянька: Спецзавдання»

23.00 Х/ф «Загублені в 

космосі»

01.30 Х/ф «Злиття двох 

місяців»

07.00 Х/ф «Якби да 
каби»

09.00, 03.10 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
15.00, 19.00, 23.00, 02.15 

Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Обман»
23.30 Х/ф «Форсаж»
01.45 Телемагазин
04.40 Реальна містика

06.00 Бандитська Одеса
07.30, 14.15 Правда життя
08.30 Африканські річки: 

дари дощів
09.30, 17.00 Шалена 

подорож
10.20 Місця сили
11.20 Підроблена історія
12.20 Прихована реальність
13.15 Скептик
15.10, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00, 21.55 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.35 Речовий доказ
01.45 Ліліпути
02.20 Професія – альфонс

ПОНЕДІЛОК 3 вересняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Профілактика 

технічного обладнання

14.00, 15.50, 18.30, 19.05, 

20.00, 22.00, 00.30, 

03.45 Як це було

14.10 У фокусі Європа

14.40 Говоримо 

польською

15.00 Уроки тітоньки Сови

15.05 М/с «Друзі янголів»

16.00 На Часі 16.00

16.15, 00.45 Бандерштат 

2018

17.00 Знай більше!

18.00 На Часі 18.00

АВЕРС 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

22.15 Т/с «Дівчата війни»

23.00 У фокусі Європа

23.30 На Часі 18:00. 

Повтор

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»
09.15, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАІ»
10.35 Т/с «Команда»
14.30 Х/ф «Таємниця 

2+2 татуйованої мумії»
16.25 Х/ф «Морський 

піхотинець»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3 »
21.40 Т/с «Касл-6»
23.25 Т/с «Величний Джо»
01.15 Т/с «Моссад-2 »
02.10 «Облом.UA.»

НТН

05.00 «Top Shop»
05.45 Х/ф «Нічний 

мотоцикліст»
07.00 Х/ф «Весь світ в 

очах твоїх...»
08.20 «Свідок. Агенти»
09.00 Х/ф «Осінній 

марафон»
10.40 «Україна вражає»
11.35 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.25, 03.35 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
21.00, 01.30 Т/с «Дуель під 

сонцем»
23.45 Т/с «Комісар 

Хельдт»
03.00 «Випадковий 

свідок»
04.05 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.05, 04.45 «Top Shop»
06.05, 09.00 Х/ф «Трест, 

який лопнув»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.25, 03.15 «Речовий 

доказ»
15.50, 16.50, 21.05 

«Легенди карного 
розшуку»

23.45 Т/с «Комісар 
Хельдт»

01.30 Т/с «Дуель під 
сонцем»

03.00 «Випадковий 
свідок»

04.15 «Правда життя. 
Професії»

Фільм «Шерлок Холмс»

12:30

ua.kinorium
.com

АКТОР ЗІ «СВАТІВ» 
ПОБИВ ЖІНКУ  

У Києві актор серіалу «Свати-6» та 
столичного академічного театру 

на Липках В’ячеслав Кошелєв побив 
співмешканку і похвалився цим на 
своїй сторінці у Facebook. 

П о с т р а ж д а л о ю 
виявилася Олена Сав-
ченко, яка підтвердила 
факт свого побиття, 
тож тепер відкрито 
кримінальну справу.

«І ось як я її прикра-
сив, нехай подякує, що 
не задушив подушкою. 
Нехай тепер полежить 
в нейрохірургії і поду-
має», – написав актор і 
виставив фото побитої 
цивільної дружини.  

Окрім акторської діяльності в театрі, 
Кошелєв зіграв у низці фільмів та серіалів, 
серед яких – «Центральна лікарня», «Офі-
церські дружини», «Звичайна справа», 
«Свати-6», «Спокута», «Жіночий лікар», «По-
вернення Мухтара-5» та інші.

скандал

topkyiv.info
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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

ЧЕТВЕР 6 вересня

СЕРЕДА 5 вересня
06.00, 06.30 «Вони 

боролись до загину»
06.30, 07.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00 Новини
07.05, 09.40 «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 
Армії 1918-1919»

08.00 «Герої України. Крути. 
Перша Незалежність»

09.00 «Крути»
10.35 «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939»

12.00, 12.00 «Золотий 
вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941»

13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 «Василь Стус. 

Феномен суток»
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.40 Д/с «Щоденники 

комах»
16.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/ц «Пліч-о-пліч»
19.25 Д/ф «Процес. 

Російська держава проти 
Олега Сенцова»

21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Левиний рик»
22.40 Д/с «1000 днів для 

планети»
23.40 Складна розмова
01.10, 04.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.35 Розсекречена історія
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
04.15 Абзац
06.05, 07.49 Kids Time
06.10 М/ф «Вартовий 

Місяця»
07.50 Х/ф «Загублені в 

космосі»
10.20 Х/ф «Луна далеких 

мирів»
12.10 Х/ф «Явище»
14.00 Х/ф «Знаки»
16.10 Х/ф «Земне ядро»
19.00 Кохання на 

виживання (прем’єра) 
21.00 Київ вдень та вночі 

(прем’єра) 16+
22.00 Х/ф «Інший світ 2: 

Еволюція»
00.00 Х/ф «Інший світ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Х/ф «Тільки не 

відпускай мене»
11.10 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, 00.35 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+
20.00, 22.40 МастерШеф 

12+
23.40 Х/ф «Я не 

повернусь»

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15, 00.00 «Орел і 

Решка. Незвідана 
Європа»

13.10, 01.50 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож»

20.00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

22.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

01.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

02.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Маямі»
01.30 Телемагазин
04.10 Зірковий шлях
04.40 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.30, 14.15 Правда життя
08.30 Африканські річки: 

дари дощів
09.30, 17.00 Шалена 

подорож
10.20 Місця сили
11.20 Підроблена історія
12.20 Прихована реальність
13.15 Скептик
15.10, 23.45 Великі битви
16.00 Короп: полювання 

на монстра
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.35 Речовий доказ
21.55 Битва рибалок
05.10 Містична Україна

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, 10.45, 12.20 
«Одруження наосліп»

12.35, 14.10 «Міняю 
жінку»

15.45 «Сімейні 
мелодрами»

17.10 Т/с «Моє чуже 
життя»

19.20 «Секретні 
матеріали»

20.30 Т/с «Школа. 
Недитячі ігри»

21.30 «Король десертів»
23.40 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»
01.55 Концерт 

О.Пономарьова «Я 
люблю тебе...»

06.15, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Східні 
солодощі 2»

13.00 Х/ф «Сімейне 
коло»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не 

спить»
00.55 Х/ф «Між високих 

хлібів»
02.25 «Код доступу»
02.45 «Богині ефіру»
04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

04.05, 03.35 Скарб нації
04.10, 03.45 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 17.30 Т/с «Нюхач»
12.30, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.00, 16.20 Х/ф 

«Форрест Гамп»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Х/ф «Прогулянка 

висотою»
00.00 Х/ф «Чому я?»
01.50 Т/с «У полі зору»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
11.00, 00.30 Т/с «Якось у 

казці»
14.30 М/с «Як козаки...»
17.30 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

18.30 М/ф «Книга життя»
20.15 Х/ф «Крадійка 

книжок»
22.45 Х/ф «Загублене та 

знайдене»
01.30 Теорія зради
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТЕТ06.00, 23.00 Глобал 3000
06.30, 23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30, 08.30 Добрий 
ранок

09.30, 02.00 На Часі 21.00. 
Повтор

10.00, 12.00, 15.50, 18.30, 
19.05, 20.45, 22.00, 
03.45 Як це було

10.10, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови

10.15 М/с «Друзі янголів»
11.00, 17.00 Знай більше!

АВЕРС 12.15 Т/с «Дівчата війни»
13.00 У фокусі Європа
13.30 Відкрита влада. 

МІСТО
15.05 М/с «Друзі янголів»
16.00 На Часі 16.00
16.15, 01.00 Бандерштат 

2018
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.55 Вголос
19.15 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
21.00 На Часі 21.00
22.15 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Завтра сьогодні
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Культура

06.00 Мультфільми
08.00, 13.00 «Помста 

природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
13.30 Х/ф «Храм 

черепів»

2+2 15.25 Х/ф «Морський 
піхотинець-3: Тил»

17.10 «Загублений світ»
19.25, 20.35 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»
03.30 «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 «Українська 

Гельсінська спілка – 
вектор визначено»

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

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.45 Х/ф «Тихе 
слідство»

06.55 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.20 «Речовий доказ»
15.45, 16.50, 21.30 

«Легенди карного 
розшуку»

23.45 Т/с «Комісар 
Хельдт»

01.30 «Реальні злочинці»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.40 «Правда життя. 

Професії»
04.40 «Top Shop»

06.10 Додолики
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!

09.35 Д/с «Дешевий 
відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»
11.05 Енеїда вип.3
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05, 05.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.40 Д/с «Щоденники 

комах»
16.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
18.00, 00.10 Інформаційна 

година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Схеми. Корупція в 

деталях
21.25, 03.20 Новини. 

Спорт
21.45 Сильна доля
22.40 Д/с «1000 днів для 

планети»
23.40 Наші гроші
01.10, 04.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
01.35 Розсекречена історія
02.25 Складна розмова
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.15 Абзац
06.05, 07.59 Kids Time
06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Шоу Оля
09.00 Половинки 16+
13.00 Т/с «Ми такі!»
17.00 Заробітчани 

(прем’єра) 16+
18.00 Шоу Оля (прем’єра)
19.00 Хто зверху? 

(прем’єра) 12+
21.00 Київ вдень та вночі 

(прем’єра) 16+
22.00 Х/ф «Інший світ: 

Повстання ліканів»
23.50 Х/ф «Знаки»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 МастерШеф 12+
11.05 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, 22.40 Зважені та 

щасливі 12+
00.05 Х/ф «Я не 

повернусь»
01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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

Решка. Шопінг»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

14.00, 23.50 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож»

21.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло 2»

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, 23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.35 Футбол. Ліга Націй 

УЄФА. Чехія – Україна
00.05 Контролер
00.40, 02.15 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.45 Телемагазин
04.00 Зірковий шлях
04.40 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30, 14.15 Правда життя
08.30 Дивовижний Сінгапур
09.30, 17.00 Шалена 

подорож
10.20, 01.45 Місця сили
11.20 Підроблена історія
12.20 Прихована реальність
13.15 Скептик
15.10, 23.45 Великі битви
16.00 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.35 Речовий доказ
21.55 Короп: полювання 

на монстра
05.15 Містична Україна

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»
12.45 «Міняю жінку»
14.15 «МІНЯЮ ЖІНКУ»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. 

Недитячі ігри»
21.30 «Гроші 2018»
23.00 Х/ф «Едвард Руки-

ножиці»
01.00 Х/ф «Лиса гора»
04.30 Мультфільм

05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Східні 
солодощі 2»

12.50 Х/ф «Любов на 
асфальті»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 04.25 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не 

спить»
00.55 Х/ф «Провінційний 

роман»
03.15 «Богині ефіру»
05.05 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

04.00, 10.50, 13.15, 16.50 
Т/с «Відділ 44»

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.00, 16.20 Х/ф 

«Пастка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Нюхач»
00.00 Х/ф «Форрест 

Гамп»
02.40 Т/с «У полі зору»
03.40 Скарб нації
03.50 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00, 23.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 Панянка-

селянка
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 Завтра сьогодні
06.30, 23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30, 08.30 Добрий 
ранок

09.30, 02.00 На Часі 21.00. 
Повтор

10.00, 12.00, 15.50, 18.30, 
19.05, 20.50, 22.00, 
00.45, 03.45 Як це було

10.10, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови

10.15 М/с «Друзі янголів»
11.00, 17.00 Знай більше!

АВЕРС 12.15 Т/с «Дівчата війни»
13.00 Євромакс
13.30 Відкрита влада. 

ОБЛАСТЬ
15.05 М/с «Друзі янголів»
16.00 На Часі 16.00
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
22.15 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Глобал 3000
00.30 Життя в цифрі
01.00 Бандерштат 2018
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Культура

06.00 Мультфільми
08.00, 13.00 Відеобімба
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 15.25, 01.10 Х/ф 

«Геокатастрофа»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3 »

21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»

02.45 «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 «93: бій за 

Україну»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.40 Х/ф «В’язні 
Бомона»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Обережно! 

Червона ртуть»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.40, 03.20 «Речовий 

доказ»
15.55, 16.50, 21.30 

«Легенди карного 
розшуку»

23.45 Т/с «Комісар 
Хельдт»

01.30 «Реальні злочинці»
03.00 «Випадковий 

свідок»
03.50 «Правда життя. 

Професії»
04.50 «Top Shop»

31 СЕРПНЯ ВИМКНУТЬ
АНАЛОГОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 

нагадує, що з 31 серпня Україна 
вимикає аналогову технологію 
передачі телесигналу.

Аналогове мов-
лення буде збере-
жено на територіях з 
особливим режимом 
мовлення, у прикор-
донні, де є ризики ін-
формаційного впли-
ву країни-агресора, 
для суспільного мов-

ника (НСТУ) та місцевих компаній, які не 
мають цифрових ліцензій. 

60 передавачів було вимкнено 1 серп-
ня в Києві і Кіровоградській області, 1063 
1 вересня вимкнуть повністю, 25 – частко-
во. 758 передавачів на територіях з осо-
бливим режимом мовлення продовжать 
роботу до кінця цього року. 

Остаточне відключення аналогового 
сигналу в Україні має відбутися у квітні-
травні 2019 року.

в ефірі

Фільм «Форрест Гамп»

14:00

spinsouthw
est.com

Фільм «Геокатастрофа»

15:25

hdrezka.m
e

PINK FLOYD 
ПІДРИМУЄ РОСІЮ
Засновник легендарного гурту 
Pink Floyd Роджер Вотерс заявив 
російському виданню «Известия», що 
Росія має всі права на Севастополь.

«Я не дуже силь-
ний в геополітиці. 
Знаю, що Севастополь 
дуже важливий для 
Росії і росіян. Є безліч 
договорів і паперів, 
за якими Росія має всі 
права на це місто», – 
зауважив Вотерс.

За словами артис-
та, усе, що відбуваєть-
ся зараз між Росією та 

Україною, було сплановано США, які наразі 
не розуміють справжнього змісту угод. 
Цікаво, що отруєння Скрипалів Вотерс на-
звав повною нісенітницею.

У 2015 році Pink Floyd та «Бумбокс» ви-
конали пісню-присвяту «Небесній сотні». 
Захід організував Білоруський Вільний те-
атр для того, щоб підтримати ув’язнених за 
політичними мотивами у всьому світі. 

пропаганда

novorosinform
.org

tass.ru



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ВІДРОДЖУЄМО ТРАДИЦІЇ РАЗОМ

№ 34 (133) від 30 серпня 2018 рокуwww.tilkyrazom.com.ua ukrop.com.ua

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

k

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  

ЗАМОРСЬКИЙ КОЛОРИТ 
ТА ВОЛИНСЬКА АВТЕНТИКА 
ПОЄДНАЛИСЯ У «ПОЛІСЬКОМУ ЛІТІ»

Яскравий національний 
колорит фольклору, 

неповторна аура єднання, 
спілкування без кордонів та 
мовних бар’єрів – у Луцьку 
відбувся ХV Міжнародний 
фестиваль «Поліське літо з 
фольклором».

Уже вдруге проведення фести-
валю підтримує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Адже заходи такого 
рівня потребують значних коштів, 
тому неможливі без підтримки 
генерального спонсора. Так, поза-
торік на проведення «Поліського 
літа» Фонд виділив 214 тис. грн. 
Цьогоріч допомога від Фонду сягає 
понад 260 тис. грн.

Учасниками ХV фестивалю 
стали колективи з шести іноземних 
країн, які представляють чотири 
континенти. Азію презентували 
гурти з Індії й Туреччини, Афри-
ку – з Єгипту, Північну Америку – з 
Мексики, Європу – з Литви та Іта-
лії. 

Україну представляли гурти з 
Чернівецької, Рівненської областей 
та Волині. З полісько-волинською 
автентикою гостей та учасників 
фестивалю знайомили десять ко-
лективів з Камінь-Каширського, 
Любешівського та Ківерцівського 
районів. Їхня участь стала можли-
вою завдяки фінансовій підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у розмірі 25 тис. грн та сприянню 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич.

– Фестиваль – це можливість не 
лише побачити мистецтво інших 
країн та народів, а й продемонстру-
вати унікальність і багатство на-
шого краю. Адже Волинь багата не 
лише на традиції, а й на людей, які 
творять нове мистецтво та акуму-
люють у собі все найкраще, що було 
створено раніше, – зазначила Ірина 
Констанкевич. – Для мене цей фес-
тиваль особливий тим, що на ньо-
му присутні колективи від трьох 
волинських районів. Це саме ті ко-
лективи, які демонструють істинне 
волинське мистецтво. Саме вони є 
носіями поліської автентики.

Радник міського голови, рад-
ник голови правління Фонду Ігор 
Поліщук зауважив, що фестиваль 
відіграє дуже важливу роль у житті 
Луцька, адже це можливість пре-
зентувати його серед гостей з ін-
ших міст України та іноземців. Він 
побажав усім присутнім отримати 
максимум задоволення від мис-
тецького дійства та спілкування.

Традиція Міжнародного фес-
тивалю «Поліське літо з фольк-
лором» – незмінна. Після бого-
служіння у Свято-Троїцькому 
кафедральному соборі велелюдна 
барвиста хода учасників та гостей 
дійства пройшла вулицями Лесі 
Українки та Данила Братковсько-
го до Луцького Замку, де відбувся 
концерт-відкриття. Саме тут най-
ближче можна було познайомитися 
з традиціями кожного народу, роз-
дивитися їхній колоритний одяг, 
почути спів, а ще – по-іншому від-
крити для себе українські та волин-
ські традиції. 

– Пісня надихає жити й твори-
ти, – каже учасниця колективу «Три 
куми» Галина Шунькевич. 

Артисти приїхали з Олики Кі-
верцівського району. Співають 
уже близько десяти років. Участь у 
фестивалі «Поліське літо з фольк-
лором» беруть вперше, власне, як і 
інші гурти, адже, згідно з умовами 
фестивалю, колективи не мають 
повторюватися. 

Своєї черги вийти на сцену 
чекає гурт «Толока» з Ківерців. 

понад сто років. Вона лежала у 
скрині, яка мені дісталася від бабу-
сі, – розповідає учасниця колективу 
з Камінь-Каширщини «Нуйнівські 
співухи» Надія Химчик. – Є давній 
український звичай готувати при-
дане до весілля. Дівчата складали 
в скриню вишиті сорочки, хустки, 
полотно, одяг. Дід розказував, що 
були такі ліниві дочки й матері, які 
клали на дно скрині каміння, аби 
вона була важчою. 

«Нуйнівські співухи» кажуть: 
було трішки страшно виступати 
після зарубіжних колективів. Та ви-
йшли на сцену, побачили, що люди 
їх слухають, то й душа запалилася. 

Барвисті квіти та традицій-
ні орнаменти – кожна сорочка 
учасниць колективу «Дубровой-
ка» з села Оленине, що на Камінь-
Каширщині, оригінальна й непо-
вторна. Жінки кажуть: автентичні 
сорочки служать оберегами колек-
тиву, якому вже понад 20 років. 

Не приховують задоволення від 
того, що стали частинкою масштаб-
ного дійства, й гості з-за кордону. 
Керівник італійського колективу 
«Сицилія» Антоніо в Україні впер-
ше. Чоловік каже, що закохався у 
Луцьк і радо приїде сюди ще. 

Директор Міжнародного фес-
тивалю «Поліське літо з фолькло-
ром», заслужений діяч мистецтв 
України Юрій Войнаровський 
розповідає, що іноземні учасники 
вражені красою міста й привітніс-
тю лучан:

– Спілкуючись з гостями, я 
бачу, що вони дуже задоволені й 
мають лише найкращі враження 
про Луцьк та наших людей. Ми 
проводимо фестиваль з 1994 року. 
Він вже має свою традицію та ре-
жисуру. Втім щороку для глядача є 
щось нове. Наприклад, цього року 
вперше у нас виступав колектив з 
Єгипту. Це 45-та країна, що побу-
вала в Луцьку за часи «Поліського 
літа з фольклором». Приємно, що 
постійно більшає глядачів та люби-
телів фестивалю.

На «Поліському літі» учасники 
не лише співали і танцювали, а й 
демонстрували бойові мистецтва та 
навчали містян своєї творчості. Для 
кожного учасника та глядача фес-
тиваль залишив не лише приємні 
враження, а й цікаві відкриття. 

З 2011 року Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» реалізовує проекти, 
що спрямовані на популяризацію 
культури та мистецтва у Волин-
ській області. Уже стало традицією, 
що Фонд підтримує міжнародні 
фестивалі «Стравінський і Украї-
на», «Поліське літо з фольклором», 
мистецькі феєрії «Ніч музеїв», «Ніч 
у Луцькому Замку» та інші заходи 
культурного спрямування, що від-
буваються в Луцьку та області. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

«Нуйнівські співухи»

Артисти виконують різножанрові 
пісні. На фестиваль привезли жар-
тівливий номер.

– Ми їздимо в експедиції, за-
писуємо старовинні пісні. У своїй 
творчості хочемо передати ту ма-
неру виконання, яка була колись, – 
розповідає керівник колективу Те-

тяна Бурмак. 
Спрадавна в українців у поша-

ні – вишита сорочка. На фестивалі 
в кожної з волинських учасниць – 
своя унікальна вишиванка. Хтось 
придбав сорочку в старожилів, а 
хтось отримав у спадок від бабусь.

– Сорочці, в яку я вбрана, – 

Колектив «Три куми» та нардеп Ірина Констанкевич

На фестивалі не лише співали і танцювали, 
а й демонстрували бойові мистецтваТанцювальний колектив «Тейджомай» з Індії
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«ЖИТТЯ – ЦЕ РУХ»: У ЛУЦЬКУ 
ВІДБУЛАСЯ ЛІТНЯ СЕНЬЙОРІАДА

МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ: «ЧАСИ, КОЛИ 
ДЕРЖАВА РОЗВ’ЯЗУВАЛА УСІ ПРОБЛЕМИ, 
ЗАЛИШИЛИСЯ В МИНУЛОМУ»

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

З ПЕРШИХ ВУСТ

Про шляхи розвитку 
сільського господарства на 
Волині, програму «Власний 
дім» та фінансування із фонду 
регіонального розвитку в 
ефірі телеканалу «Аверс» 
розповів депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Михайло Імберовський.

За словами депутата, однією 
з основних причин гальмування 
розвитку сільського господарства 
на Волині та в Україні загалом є 
проблема трудової міграції на-
селення, спричинена відсутністю 
можливості професійного зрос-
тання та гідного заробітку у влас-
ній країні. 

– На жаль, ситуація навколо 
створення нових робочих місць 
та виплати гідної заробітної пла-
ти нині сягнула катастрофічних 
масштабів. Трагедія полягає у 
тому, що нині, як і сто років тому, 
люди шукають кращої долі за ме-
жами України. Я й сам мав нагоду 
спробувати заробітчанського хлі-
ба, а тому добре розумію, про що 
говорю. Цю проблему можна за-
лагодити лише шляхом створення 
нових робочих місць, – зазначив 
Михайло Імберовський.

Депутат переконаний, що най-
більш перспективним для нашого 
краю є розвиток сільського госпо-
дарства, який полягатиме у модер-
нізації не лише устаткування, а й 
самих підходів до господарювання.

– Господарники вже давно че-
кають на підтримку уряду. Неаби-
які надії покладали на так званий 
мільярд Гройсмана – цільову під-
тримку українського фермерства. 
Однак документи прописані та-
ким чином, що станом на серпень 

із цього мільярда виділили лише 
близько 20 мільйонів гривень, а 
все тому, що фермери не в змозі 
виконати передбачених вимог, – 
розповів депутат.

Не залишилися осторонь проб-
лем господарників голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця 
та депутатський корпус, які під-
тримали ініційовану Михайлом 
Імберовським програму «Власний 
дім». Під неї обласна рада виділя-
тиме кошти для бізнес-проектів 
під 3% річних з відтермінуванням 
сплати на один рік. 

– Маю надію, що після пере-
виконання обласного бюджету 
з’являться кошти, а це близько 
24 мільйонів гривень, які ми змо-
жемо акумулювати під цю про-
граму. Ще одним джерелом фінан-
сування інвестиційних проектів 
залишається Державний фонд ре-
гіонального розвитку, з якого у 
2018 році для Волині було передба-
чено 194 мільйони гривень, – роз-
повідає депутат. – Плануємо, що у 
2019 році з цього фонду 5% буде 
виділено саме на фінансування ін-
вестиційних проектів. Тож можна 
припустити, що наступного року 
на підтримку фермерських госпо-
дарств та проектів наших аграр-
ників виділять близько 9 мільйо-
нів гривень. За ці кошти можна 
буде встановити міні-переробні 
лінії молока чи засадити 20 гек-
тарів поля малиною із облашту-
ванням поливу. Тобто ці кошти 

У Луцьку відбулася 
ІІ Міжнародна літня 

сеньйоріада «Життя – це рух». 
Участь у спортивних змаганнях 
взяли люди поважного віку 
від 50 років і старші, які 
належать до Університетів 
третього віку України та 
закордону. Другий рік поспіль 
проведення сеньйоріади 
підтримує Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Варто 
зазначити, що Міжнародний 
фестиваль літньої сеньйоріади 
є унікальним заходом, який не 
має аналогів в Україні.

– Головною метою фестивалю 
є мотивування людей поважно-
го віку до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом. 
Міжнародний фестиваль літньої 
сеньйоріади – унікальний захід 
на всю Україну. Тому він набуває 
все більшої популярності, – каже 
керівник ГО «Центр освіти «Уні-
верситет третього віку» Оксана 
Степанюк. 

У 2018 році проект «ІІ Між-
народний фестиваль літньої 
сеньйоріади «Спорт для всіх за-
ради здоров’я» став перемож-
цем конкурсу проектів місцевих 
ініціатив Волинської обласної 
ради. На проведення сеньйоріа-
ди з обласного бюджету виділи-
ли 96 тис. грн.

– Надзвичайно приємно від-
значити, що сьогодні це вже 
апогей тієї великої роботи, яку 
впродовж року проводять ідейні 
натхненники та організатори фес-
тивалю. Цього року справді були 
перемоги. Обласна рада практич-

но одноголосно підтримала про-
ект конкурсу місцевих ініціатив. 
Фестиваль отримав фінансування 
з обласного бюджету, – зазначив 
депутат обласної ради Михайло 
Імберовський. 

Упродовж дня учасники з 
Польщі, Литви, Волині, Дніпра, 
Рівненщини, Черкащини, Києва 
змагалися у бігу на дистанції 60 м 
та 200 м, штовханні ядра, армрест-
лінгу, стрільбі, дартсі, шахах, шаш-
ках, спортивному орієнтуванні, 
тенісі, велогонці тощо. Енергійні 
та повні сил люди поважного віку 

демонстрували і пропагували здо-
ровий спосіб життя й активну по-
зицію. 

Юрію Горобцю – 83 роки. Чо-
ловік є майстром спорту з туриз-
му. Юрій Костянтинович підкорив 
найвищі вершини Румунії, Болга-
рії, Греції. Попри поважний вік, 
продовжує тренуватися та долати 
нові гірські вершини. На сеньйо-
ріаді чоловік біг дистанцію 60 м та 
посів перше місце. 

– Життя не стоїть на місці. По-
трібно не шкодувати себе. Жоден 
курорт, жодні процедури не сти-

мулюють людину так, як рух, – 
каже Юрій Горобець.

Лучанин Ростислав Кравцов 
долав дистанцію 200 м. За плечи-
ма в чоловіка – багато пробігів та 
марафонів. Пан Ростислав каже, 
що бігає для здоров’я, а не на ре-
зультат. 

Серед учасників сеньйорі-
ади – команда Університету тре-
тього віку міста Рожища. 

– Чудовий настрій, дружба, 
спілкування, прекрасне проведен-
ня вільного часу – це найкраща 
перемога, – переконана Лідія Су-

прун, яка представляє команду в 
змаганні з бриджу. 

Заступник голови правлін-
ня ГО «Центр освіти Університет 
третього віку» Катерина Мельник 
каже, що участь у сеньйоріаді взя-
ли 14 команд, а це понад 300 лю-
дей поважного віку. Найбільше 
учасників з Луцька, відповідно, 
саме лучани отримали найбільше 
нагород.

– Своїм прикладом ми показу-
ємо всім молодим, що не потрібно 
сидіти склавши руки. Треба по-
стійно бути в русі, дбати про своє 
здоров’я. Саме ці ідеї ми старає-
мося пропагувати в Університеті 
третього віку. І не збираємося на 
цьому зупинятися. Будемо пра-
цювати над тим, щоб наступного 
року в сеньйоріаді були представ-
лені учасники з усіх районів Во-
линської області. 

Керівник програми «Волинь 
спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Піддубний 
зазначив, що сеньйоріада – свято 
спорту, оптимізму та впевненості 
у завтрашньому дні.

– Ви вже переможці, вже чем-
піони. Адже перемагаєте те, що 
начебто годі перемогти – вік, – за-
значив він. – Міцного здоров’я 
вам, довгих років життя та нових 
перемог.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Міжнародний фестиваль літньої 
сеньйоріади не має аналогів в Україні

селяни зможуть використовувати 
під проекти для розвитку аграрної 
галузі.

Проте, за словами депутата, 
люди все ще не звикли до того, що 
нині, аби в громаді щось змінило-
ся, потрібно бути максимально ак-
тивними та готовими до змін. 

– Переконаний, що завдан-
ня депутатів – ініціювати подібні 
проекти, сприяти виділенню кош-
тів на їх реалізацію, а вже органи 
місцевого самоврядування мають 
звертатися з ідеями та планами 
громади. Варто розуміти, що нині 
уже ніхто нічого просто не дасть, 

часи, коли держава виконувала цю 
функцію, залишилися в минуло-
му. Тобто органи місцевого само-
врядування мають самі виявляти 
ініціативу, стукати в усі двері та 
співпрацювати з вищими органа-
ми влади, щоб змінити свою гро-
маду, – підсумував депутат.

Нагадаємо, що проекти мож-
на подавати до 17 вересня. Для 
фінансування інвестиційних про-
ектів за кошти ДФРР у 2019 році є 
сім завдань: розвиток людського 
потенціалу та туристичного, еко-
номіка сталого розвитку, місцева 
енергетика, розвиток волинських 

сіл та спортивної інфраструктури, 
енергозбереження державних і ко-
мунальних навчальних та медич-
них закладів.

Окрім того, основними умова-
ми відбору регіональною комісією 
інвестиційних програм і проектів 
є їх відповідність наступним кри-
теріям:

– спрямування коштів ДФРР 
на розвиток регіонів, створення 
інфраструктури індустріальних та 
інноваційних парків, спортивної 
інфраструктури;

– для проектів будівництва 
(нове будівництво, реконструк-
ція, реставрація, капітальний ре-
монт) – наявність затвердженої в 
установленому законодавством 
порядку проектної документації;

– календарний план реалізації 
становить від одного до трьох ро-
ків;

– співфінансування з місцевих 
бюджетів на рівні 10%;

– спроможність суб’єктів, на 
фінансування об’єктів яких залу-
чають кошти державного фонду 
регіонального розвитку, забезпе-
чувати подальше власне фінансу-
вання або їх утримання за рахунок 
коштів місцевих бюджетів;

– загальна кошторисна вар-
тість проектів будівництва (нове 
будівництво, реконструкція, рес-
таврація, капітальний ремонт) по-
над 5 млн грн, а для інших проек-
тів – понад 1 млн грн.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Анна ВОЛОЩУК,

Луцьк

Депутат переконаний, що найбільш перспективним 
для нашого краю є розвиток сільського господарства
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

СПІЛЬНЕ СВЯТО У ЗАБОРОЛІ ВІДЗНАЧЕННЯ 
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ПОЄДНАЛИ З ДНЕМ ГРОМАДИ

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

У ДЕНЬ СЕЛА ДОРОСИНІВСЬКА 
ШКОЛА ОТРИМАЛА ОРГТЕХНІКУ

Концерт аматорських колективів, 
відзначення активістів, конкурси, 

забави, майстер-класи, безпрограшні 
лотереї, масові гуляння для малечі 
та дорослих – такою насиченою була 
програма святкувань Дня Незалежності 
та Дня села в Заборольскій ОТГ, що у 
Луцькому районі. Керівник молодої 
громади Валерій Боярський, обраний 
за підтримки УКРОПу, стверджує: 
готувалися до святкування ретельно, 
бо вперше організували такий 
повномасштабний захід для всіх чотирьох 
сільських рад, що об’єдналися в одну 
спільноту. Відтепер жителі чотирнадцяти 
сіл громади святкують разом.

– У нас чудові люди, прекрасна природа, 
чарівні краєвиди і прекрасні перспективи! – 
переконаний Валерій Боярський.

Такі святкування – це нагода підбити 
певні підсумки та задуматися над новими 
планами. Отож, голова громади переконує: 
ідей для втілення доволі багато.

– Хочеться зробити все й відразу. Хоча 
розумію, що так не вийде, – розповідає 
очільник Заборольської ОТГ. – Передусім 
працюємо над розбудовою інфраструктури: 
дороги, освітлення, дитячі садочки, школи. 
Якщо говорити про школу, то уже є вагомі 
зрушення: оголошуємо конкурс на про-
ведення добудови заборольської школи, в 
Боголюбах у підвальному приміщенні за-
плановано реконструкцію для облаштуван-
ня гімнастичного залу. Це довгоочікуваний 
повномасштабний проект. Один уже стар-
тував, другий – на старті.

Попри дощ, настрій у всіх, хто завітав на 
свято, був чудовий. На заборольському ста-
діоні, що є гордістю місцевих жителів, гарно 
облаштували сцену, яскраво оформили фо-
тозону, встановили місця для проведення 

Для загальноосвітньої 
школи села Доросині 
Рожищенського 
району на свято 
села від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
придбали ноутбук. 
Вручав таку потрібну 
для навчального 
закладу техніку 
очільник волинського 
УКРОПу, радник голови 
облради Вячеслав 
Рубльов.

майстер-класів та гулянь, а ще місцеві гос-
подарники організували щедре частування.

– Громада – дуже хороша, добра, ввічли-
ва. Пишаюся, що тут працюю, – зазначила 
одна з господинь, яка накривала святкові 
столи, Катерина. – Що більше стараємося 
для людей, то більше відгукуються. Хочемо 
зробити для громади якнайкраще часту-
вання, щоб люди гарно відпочили. Свято 
села – це прекрасний привід зібратися усі-
єю громадою, побачитися, поспілкуватися, 
взяти участь у забавах. Хочеться, щоб такі 
зустрічі відбувалися частіше. Цього року 
свято особ ливе, бо все більше й більше лю-
дей приєднується до гулянь.

Заступник керівника громади, колишня 

голова Боголюбської сільської ради Марія 
Якубовська теж не приховувала задоволен-
ня від того, що святкування стає все масо-
вішим і об’єднує більше людей із сусідніх з 
Заборолем сіл. 

– Наша міць – в гурті, тільки так може-
мо бути сильними, – переконана Марія Яку-
бовська. – Хоча люди ще не звикли до таких 
спільних святкувань. Після об’єднання в 
громаду усі чекали миттєвих результатів у 
всьому. Жителі ще на шляху до усвідомлення 
всіх переваг такого спільного господарюван-
ня. Тепер кошти акумулюються у громаді і є 
можливість їх скерувати для певного виду ро-
біт. Наприклад, у Боголюбах дитячий заклад 
ремонтували три роки й ніяк не могли завер-

шити роботи. Кошти збирали дуже повільно. 
Тепер уже маємо можливість обладнати у Бо-
голюбах гімнастичний зал вартістю два міль-
йони гривень. Нам поталанило із сільським 
головою. Він мудрий, розважливий, ніколи 
згаряча не рубає, вміє відкрито спілкуватися 
з людьми, не лукавити, зайвого не обіцяє. У 
владі важко бути, бо потрібно щось робити, 
а не критикувати. Але головне – бажання 
працювати на благо людей. У нас більшість 
депутатського корпусу і виконавчого коміте-
ту – розважливі та мудрі люди, які прагнуть 
розвивати громаду. Голова має їхню підтрим-
ку. Якщо ще більше будуть допомагати, то 
громада і держава розцвітуть.

Зі святкової сцени голова громади Ва-
лерій Боярський відзначив активістів, які 
своєю самовідданою працею сприяють роз-
будові рідного села, та згадав тих, хто ціною 
власного життя боронить східні кордони 
України. Щирі вітання з нагоди свята про-
звучали також від голови Луцької районної 
ради Валентина Приходька. 

– Сьогодні як ніколи стає популярно 
бути українцем, стає популярно любити свій 
прапор, – зазначив очільник району. – Ми 
варті червоно-чорного прапора боротьби 
й синьо-жовтого прапора свободи, ми вар-
ті гідного життя і гордого імені українця. 
Прик лад діяльності цієї громади переконує, 
що наша держава прагне до розвитку зара-
ди кращого майбутнього для своїх людей.

Світлана ЧУНЬ,
Луцький район

«Такі спільні святкування 
об‘єднують людей», – переконаний 
очільник ОТГ Валерій Боярський 

За словами директора навчального 
закладу Ярослава Троцюка, школу по-
будовано в 1958 році. На той час це була 
перша і єдина загальноосвітня школа в 
районі. Освітній заклад розрахований 
на 400 дітей. Щоправда, зараз його від-
відує тільки 150 вихованців. 

– Свого часу сюди приходили діти 
з 18 сіл і навчалися у дві зміни, – роз-
повідає очільник установи. – Зараз тут 
здобувають знання місцеві школярі та 
кілька дітей із навколишніх сіл.

Історією цього навчального за-
кладу та його випускниками директор 
надзвичайно пишається. Каже: зі стін 
школи вийшли в світ більш як три ти-
сячі випускників, з яких троє – члени 
Національної спілки письменників 
України. Крім того, попри відсутність 
повноцінних умов для занять спортом, 
доросинівські діти дуже люблять грати 
в футбол та мають призові місця у ба-
гатьох спортивних змаганнях. Як і всі 
сільські школи, заклад потребує багато 
коштів для нормального функціонуван-
ня, констатує Ярослав Троцюк. 

– Нам треба замінити 41 вікно в шко-
лі, – розповідає директор. – А найбільша 
наша мрія – побудувати спортзал, бо 
той, що є, невеликий і розташований на 
другому поверсі закладу. А ще рекон-
струювати стадіон, щоб бігові доріжки 

були гарні, щоб були сучасні тренаже-
ри для занять спортом. Бо те, що є на 
стадіо ні, не витримує жодної критики. 

Додає: хотілося б відремонтувати 
відрізок стометрівки та обладнати на 
стадіоні куточок для тренажерів, бо ж 
приладдя тут ще з радянських часів і в 
аварійному стані. 

– З допомогою Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» торік на умовах співфі-
нансування ми оновили дошки, вікна та 
отримали ноутбук. Ми задоволені цим 
проектом, адже змогли не тільки зроби-
ти щось для навчального закладу, а й по-
вірили в свої сили, у те, що можемо щось 
змінити, – розповідає Ярослав Троцюк. 

– Щоб ви більше вірили в свої сили, 
більше працювали і співпрацювали з 
Фондом «Тільки разом», для потреб 
школи даруємо ще один ноутбук. Впев-
нений, що ви його використаєте для 
більш якісного навчання дітей, – на-
голошує Вячеслав Рубльов. – На жаль, 
попри вимоги часу, сільські школи по-
збавлені можливості використовувати 
таку техніку, яка є в міських навчальних 
закладах. Ігор Палиця завжди підкрес-
лює: всі діти мають право на рівні умови 
навчання. Він робить усе для того, аби 
слова не розходилися з ділом.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

ПОДІЯ

У ЛУКОВИЧАХ ВЛАШТУВАЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ PROSTO NEBA
У селі Луковичі Іваничівського району 
відбувся музичний фестиваль PROSTO 
NEBA. На урочистості завітали депутати 
Іваничівської районної ради від УКРОПу 
Роман Мельничук та Роман Франчук, 
депутат Павлівської ОТГ від УКРОПу Назарій 
Недбайло та депутат Литовезької ОТГ Іван 
Романюк. 

У Луковичах, що всього за 20 кілометрів від 
районного центру, цей фестиваль проводять 
уже третій рік поспіль. Ідея належить дирек-
тору місцевої школи Руслану Недбайлу, він же 
виступив головним організатором заходу. 

За його словами, люди приїжджають на 
цей захід, аби знайти друзів та підтримку, те-
риторію для творчості. Традиційний музичний 
фестиваль цьогоріч поєднали зі змаганнями з 
волейболу. Долучився до проведення спортив-
ного свята і Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», 
представники якого подарували м’ячі та волей-
больну сітку для луківчан. У час, коли одні зма-
галися у спортивній майстерності, інші тішили 
гостей свята творчістю. Цього року на фести-
валь прибули вже знані в краї гурти «Ранде-
ву», «Добре є», «Брати», «Куми». До слова, се-
ред учасників колективів також є депутати від 
УКРОПу. Зокрема, в гурті «Рандеву» – Роман 

Франчук, а у колективі «Куми» – Іван Рома-
нюк.

Ще одним подарунком від Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» став виступ духового ор-
кестру з Володимира-Волинського. 

Із вітальним словом до гостей свята звер-
нувся депутат Павлівської ОТГ Назарій Не-
дбайло.

– Переконаний, що ці теплі серпневі дні 
особливо сприятливі для проведення таких 
фестивалів та конкурсів, адже нині і пісня наша 
звучить якось по-особливому. Такі теплі, май-
же сімейні зустрічі наповнюють серце вірою в 
те, що разом нам вдасться подолати будь-які 
перешкоди. Підтримує проведення таких за-
ходів і голова Волинської обласної ради Ігор 
Палиця, бо вірить, що такі фестивалі сприя-
ють популяризації української культури серед 
молоді, відродженню прадідівських традицій, 
розкривають душу нашого народу. Попри те, 
що фестиваль відбувається лишень втретє, він 
уже став візитівкою вашого села. Вірю, що і у 
фестивалю PROSTO NEBA, і в його учасників – 
щасливе творче майбутнє, – зазначив Назарій 
Недбайло.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

Учасникам волейбольних 
змагань, які проводили в 
рамках фестивалю, від Фонду 
подарували спортивний інвентар

Головна мета фестивалю – 
збереження національних традицій

Новенький ноутбук стане у пригоді не тільки 
вчителям, а й учням місцевої школи
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ 
ПОСПІЛКУВАЛАСЯ З ГРОМАДАМИ 
КАМІНЬ-КАШИРЩИНИ

ОДИН ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ 

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»: 
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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»: 

ЯК У ПРИЛІСНЕНСЬКІЙ ОТГ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

27-ма річниця Незалежності України 
для Прилісненської громади була дуже 
особливою. І діти, й дорослі вдягали 
святкові вишиванки і йшли веселитися 
у дружному гурті. 

Із самого ранку поблизу головної сце-
ни розгорнувся імпровізований ярмарок, де 
представники сіл Прилісне, Галузія, Городок, 
Карасин, Замостя, Лишнівка, Серхів, що вхо-
дять до об’єднаної громади, презентували 
експонати декоративно-ужиткового мисте-
цтва, а також частували традиційними укра-
їнськими стравами.

День Незалежності разом із приліснен-
цями зустрічала й народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. Урочисте від-

Народний депутат відзначила в 
окрузі Яблучний Спас, відвідала 

школу та взяла участь у відкритті 
дитячого майданчика. 

Візит народного депутата України Ірини 
Констанкевич у село Підріччя відбувся в день 
Господнього Преображення, який у народі 
називають Яблучним Спасом. Тож Ірині Ми-
рославівні було приємно спільно із місцеви-
ми жителями освятити у їхньому храмі свято-
го Великомученика Георгія фрукти, а заразом 
і розділити радість цього величного свята.

Громада, хоч і нечисленна, все ж має проб-
леми та прохання, а тому уже в місцевому за-
тишному клубі зустріч продовжилася.

Найболючішим питанням для селян ви-
явилися дороги. Жителі Підріччя почува-
ються відірваними від світу, бо через погане 
дорожнє покриття сюди не заїжджає жоден 
автобус. Люди сподіваються: якщо вдасться 
відремонтувати шлях від Підріччя до Крас-
нилівки, то сюди зможе курсувати автобус 
«Краснилівка-Берестечко».

– Ми залучили чимало державних коштів 
на школи, дитячі садочки, лікарні з фонду соц-
економу. На дороги виділяли менше, бо їх ре-
монт – компетенція держави. Знаю, що торік 
на дороги Волині з держбюджету спрямували 
півмільярда. Цьогоріч – майже 400 млн грн. 
Наразі мені відомо, що із тієї суми, яку було 
передбачено на дороги Камінь-Каширського 
району, зняли 1,5 млн грн. Їх перенаправили 
на дороги в інших районах. Коли я поцікави-
лася, чому так, мені пояснили: оскільки тенде-
ри в районах ще не відбулися або відбувають-
ся, співфінансування нема, то зараз ці кошти 
спрямовують туди, де процес пішов, – поясни-
ла громаді Ірина Констанкевич.

Місцева вчителька-пенсіонерка була вра-
жена бажанням депутата допомогти простим 
селянам, а тому подякувала:

– Нам дуже приємно, що ви завітали до 
нас, бо зазвичай Підріччя чиновники оми-
нають – заїжджати у село, де мало виборців, 
вважають даремним витрачанням часу. 

Жінка порушила безліч шкільних питань, 
у розв’язанні яких, на її думку, варто було 
б допомогти. А це, зокрема, встановлення 
дов кола школи добротного паркана, на до-
розі – попереджувальних знаків про розмі-
щення навчального закладу, обладнання на-
лежним чином спортивного майданчика. 

Зазначимо, що торік Ірина Констанкевич 
спрямовувала свою підтримку підрічанській 

школі – за її сприяння 100 тис. грн з соцеко-
ному пішли на придбання в цей навчальний 
заклад котла. Відтак колектив ЗОШ та бать-
ківська громада зазначають, що наразі акту-
альним є придбання та заміна вікон.

– Ми як можемо підтримуємо затишок 
у нашій школі, втім тепло через старі вікна 
втікає, – кажуть люди. – Тож ділимося з вами 
проблемою, бо переконані, що без вашого 
сприяння нам її не здолати.

Молоді мами звернули увагу на те, що в селі 
дітям не створено умов для дозвілля. Кажуть:

– У нас немає дитячого садочка, діти або 
біля телевізора, або з телефонами сидять. Міс-
ця, де вони могли б розважитися на свіжому 

повітрі, нема. Тож дитячий майданчик міг 
стати тим острівцем, де вони розважалися б. 

Рішення про будівництво дитячого до-
шкільного закладу має ухвалити сільська 
рада. У її компетенції – виділити земельну 
ділянку й виготовити проектно-кошторисну 
документацію. І лише тоді можна шукати різ-
ні джерела фінансування для будівництва, 
оскільки місцевий бюджет неспроможний 
забезпечити це самостійно. 

Присутній на зустрічі представник Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Юрій Дмитрук 
розповів про співпрацю з громадою села Під-
річчя: в 2015 році за підтримки Фонду було 
відремонтовано дорогу до села, а цьогоріч 

підрічанці змогли втілити в життя ще один 
проект – у селі на умовах співфінансування 
встановили зупинку. На це громада зібрала 
7 тис. грн, а 12 тис. грн профінансував Фонд. 

Таким самим чином вдалося реалізувати 
проект «Місце щасливого дитинства» жи-
телям одного з мікрорайонів міста Каменя-
Каширського. 

У мікрорайоні Поричани живуть пере-
важно молоді багатодітні сім’ї. Лише на одній 
вулиці з 10 будинків налічується до 50 діток, 
а загалом у мікрорайоні їх близько 250. Тому 
батьки вирішили зробити тут дитячий май-
данчик. Міська рада відвела для цього земель-
ну ділянку, а мами й тата спільно з Фондом 
на умовах співфінансування 50х50 подбали 
про встановлення тут пісочниць, гойдалок 
та карусельок. Загалом на реалізацію проекту 
пішло понад 50 тис. грн. 

Народний депутат відзначила ініціа-
тивність батьків та розділила приємні миті 
святкування відкриття майданчика. Ірина 
Констанкевич разом з усіма отримала купу 
позитивних емоцій. А розважали дітей та до-
рослих камінь-каширські юні аніматори. 

Батьки подякували Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» за підтримку в реалізації  
проекту. А заодно у присутності міського го-
лови Василя Бондаря та народного депутата 
підняли проблему бездоріжжя в мікрорайоні, 
сподіваючись на те, що вдасться позбутися її 
спільними зусиллями.

Тетяна ПРИХОДЬКО,
Камінь-Каширський район

криття святкового концерту розпочалося з 
виконання Державного Гімну та молитви за 
Україну.

– Ми пишаємося нашою країною – її 
славною історією, сучасними досягнення-
ми, віримо в її велике майбутнє. Спільно ми 
зробимо все, що задумали, і неодмінно до-
сягнемо нових успіхів у розвитку та процві-
танні нашої рідної України, – зауважив голо-
ва Прилісненської ОТГ Ігор Тере щенко.

З найкращими побажаннями звернулася 
до прилісненців і народний депутат Ірина 
Констанкевич.

– Особливо приємно святкувати День 
Незалежності саме у вашій громаді, бо ви 
одними з перших продемонстрували своє 
бажання бути незалежною ОТГ. Щоденною 
працею ви доводите, що самодостатні та 

сильні, – наголосила Ірина Мирославівна.
За особливий внесок у розвиток територі-

альної громади подяками народного депута-
та було нагороджено старосту Карасинсько-
го старостинського округу Віктора Савчука, 
депутата Прилісненської сільської ради від 
Лишнівського старостинського округу Ана-
толія Ковердюка, дружину загиблого в зоні 
АТО Героя, борця за незалежність України 
Тетяну Шишолик. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять усіх загиблих Героїв.

У День Незалежності святковий настрій 
прилісненцям та гостям селища дарували 
місцеві аматорські колективи. 

Петро РОЙКО,
Маневицький район 

«Острівок дитячих мрій» відкрили у Камені-Каширському 

Яблучний Спас Ірина Констанкевич 
відзначила з громадою Підріччя 

Молодь демонструвала таланти
У День Незалежності виступали 
місцеві аматорські колективи 

Голова Прилісненської 
ОТГ Ігор Терещенко



Востаннє я таку галантність бачив, коли британці здали Індію. Серіал «Сімпсони»
www.volynnews.com
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Дай телефон 
свого 

колишнього, 
зараз я йому 
подзвоню, і 

нехай він тебе 
назад забирає...

СУБОТА 8 вересня

П’ЯТНИЦЯ 7 вересня
06.10 Додолики
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, 11.50, 15.10, 16.25, 
23.40, 01.00 Погода

09.35 Д/с «Дешевий 
відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачні історії»
12.30 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадіоДень
14.05, 05.30 Д/ц 

«Незвичайні культури»
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.40 Д/с «Щоденники 

комах»
16.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
18.00, 00.10 Інформаційна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25, 23.10 Д/ц 

«Неповторна природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Богатирські ігри
23.45 Схеми
01.10 Д/ц «Пліч-о-пліч»
01.30 Роздягалка
02.00 Д/ц «Орегонський 

путівник»
04.05 Як дивитися кіно
04.30 Фольк-music

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Зона ночі
05.00 Абзац
06.54, 09.44 Kids Time
06.55 М/с «Том і Джеррі шоу»
09.45 Шоу Оля
10.45 Київ вдень та вночі 

14.30 Топ-модель 16+
17.00 Заробітчани 

(прем’єра) 16+
18.00 Шоу Оля (прем’єра)
19.00 Топ-модель 

(прем’єра) 16+
21.40 Київ вдень та вночі 

(прем’єра) 16+
22.40 Кохання на 

виживання 16+
00.40 Х/ф «Інший світ 2: 

Еволюція»

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Х/ф «Дівчата»
09.35 Х/ф «Снайперша»
13.30 Х/ф «Рецепт 

кохання»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
20.00 Цієї миті рік потому 

16+
22.45 Ультиматум 16+
00.45 Х/ф «Я не 

повернусь»
01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

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

Шопінг»
12.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

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»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30, 03.45 Реальна 

містика
11.35 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
13.35, 15.30 Т/с «Бабка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Весільна 

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

Маямі»
01.45 Телемагазин
05.20 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.30, 14.15 Правда життя
08.30 Дивовижний Сінгапур
09.30, 17.00 Шалена 

подорож
10.20 Місця сили
11.20 Підроблена історія
12.20 Прихована реальність
13.15 Скептик
15.10, 23.45 Великі битви
16.00 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 00.35 Речовий доказ
21.55 Короп: полювання 

на монстра
01.45 Бандитський Київ
04.20 Містична Україна

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»
12.45, 14.15 «Міняю 

жінку»
15.45 «Сімейні 

мелодрами»
17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні 

матеріали»
20.15, 22.20, 00.30 «Ліга 

сміху»
04.35 Мультфільм

05.35 «Мультфільм»
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Східні 
солодощі 2»

12.50 Х/ф «Табір прямує 
у небо»

14.50, 15.45, 16.45, 01.50 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Заграва»
03.55 «Код доступу»
04.20 Д/п «Лариса 

Голубкіна. Я тебе ніколи 
не забуду»

05.15 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

04.00 Служба розшуку 
дітей

04.05 Студія Вашингтон
04.10, 09.10 Т/с «Відділ 

44»
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 01.20 

Факти
10.10, 15.40, 16.20 Т/с 

«Нюхач»
12.35, 13.20 Х/ф 

«Прогулянка висотою»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 12+
23.35 Х/ф «Адреналін»
01.40 Т/с «У полі зору»
03.10 Стоп-5

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»
11.00, 00.45 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 03.35 Віталька
16.20 М/ф «Льодовиковий 

період: Курс на 
зіткнення»

18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «Сам удома»
23.00 Х/ф «Селюки з 

Беверлі-Хіллз»
02.15 БарДак
02.45 Панянка-селянка
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 (Артем 

Галицький)
14.30 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 
дитинства»

14.50 Світло
15.45 Wise Cow
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live»
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, 23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі»

07.30, 08.30 Добрий 
ранок

09.30, 02.00 На Часі 21.00. 
Повтор

10.00, 12.00, 15.50, 18.30, 
19.05, 20.45, 22.00 Як 
це було

10.10, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови

10.15 М/с «Друзі янголів»

АВЕРС 11.00, 17.00 Знай більше!
12.15 Т/с «Дівчата війни»
13.00 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата
15.05 М/с «Друзі янголів»
16.00 На Часі 16.00
16.15, 00.30 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
04.30 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Завтра сьогодні

08.00, 04.40 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений 

світ»
13.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»
19.25 Х/ф «Перлини 

2+2 дракона: Еволюція»
21.05 Х/ф «Заручник»
23.15 «Змішані 

єдиноборства. Едді 
Альварес vs Джастін Геітжі: 
Найкращі бої зіркових 
легковаговиків UFC»

01.30 «Цілком таємно»
03.10 Т/с «Зустрічна 

смуга»

НТН

05.50 Х/ф «Летюча 
миша»

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

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»
12.55, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
14.40, 03.50 «Речовий 

доказ»
15.55, 16.55, 21.30 

«Легенди карного 
розшуку»

23.45 Т/с «Комісар 
Хельдт»

01.30 «Реальні злочинці»
03.25 «Випадковий 

свідок»
04.20 «Правда життя. 

Професії»
04.50 «Top Shop»

06.00, 09.35 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

01.10, 03.00 Новини
09.30, 13.50, 15.30, 19.25, 

01.30, 03.20 Погода
10.05 Відкривай Україну з 

Суспільним
10.35 Чудова гра
11.05 Сильна доля
12.00 Х/ф «Генріх VIII»
14.00 Телепродаж
14.15 Казки, перевірені 

часом. «Підмінена 
королева»

15.40 Д/ц «Фестивалі 
планети»

16.40 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

19.00 Д/ц «Неповторна 
природа»

19.35 Богатирські ігри
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
22.10 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності»
23.50 Д/ц «Гордість світу»
00.15 Д/ц «Незвідані 

шляхи»
01.40 Світ навколо
01.45 Д/ц «Китайський 

живопис»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
03.25 Світло
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.20 Зона ночі
05.59, 07.15 Kids Time
06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.20 М/ф «Вартовий 

Місяця»
09.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
10.00 Шоу Оля
13.00 Хто проти 

блондинок? 12+
14.50 Хто зверху? 12+
17.00 М/ф «Тролі»
18.45 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом»
21.00 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом: 
Випробування вогнем»

23.30 Х/ф «Ліс»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 ВусоЛапоХвіст
08.05 Караоке на Майдані
09.05 Все буде смачно!
10.00 Х/ф «За двома 

зайцями»
11.35 Зважені та щасливі 

12+
14.55 Цієї миті рік потому 

16+
16.55 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.50 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

СТБ
07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

11.00 «Ух ти show»

12.10 М/ф «Всі пси 

потрапляють в рай»

13.50 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

23.50 Х/ф «Велике 

весілля»

01.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

07.15, 03.50 Зірковий шлях

08.50 Т/с «Обман»

15.20 Х/ф «Весільна 

сукня»

17.30, 19.40 Т/с «Вище 

тільки любов»

22.15 Т/с «Вітер в 

обличчя»

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «CSI: Маямі»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Прихована 

реальність
09.10 Фантастичні історії
10.00, 18.30 У пошуках 

істини
11.40 Повітряні воїни
12.30 Великі танкові битви
13.30, 21.00 Наслідки
15.30 Ідеї, що 

перевернули світ
16.30 Дивовижний 

Сінгапур
23.00 Сперма: секрет 

життя
00.00 Містична Україна
01.35 Телеформат

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.40 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00 «Їмо за 100»

10.45, 23.15 «Світське 

життя 2018»

12.30 Х/ф «Горизонти 

кохання»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.20, 04.20 «Ліга сміху»

1+1

05.45 «Україна вражає»
07.25 «Чекай мене. Україна»
09.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонений»

10.30 Х/ф 
«Приборкувачка тигрів»

12.30 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

14.10 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

16.00 Т/с «Я подарую тобі 
світанок»

20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий 

сезон» Прем’єра
22.05 Х/ф «Любов на 

асфальті»
00.10 Х/ф «Оаза кохання»
02.15 Д/п «Мені 

подобається... Алла 
Пугачова»

ІНТЕР

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-3
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.50 Х/ф «Люди у 

чорному»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Люди у 

чорному-2»
21.55 Х/ф «Люди у 

чорному-3»
23.55 Х/ф «Адреналін»
01.40 Т/с «У полі зору»
03.05 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.50 М/ф «Маленький 

лікар – секретна місія 
Бодінаута»

12.15 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

13.30 Чотири весілля
15.40 М/ф «Книга життя»
17.20 Х/ф «Селюки з 

Беверлі-Хіллз»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Сімейка У
23.00 Країна У
00.30, 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 Гала-концерт 

Міжнародного 
фестивалю українського 
фольклору «Берегиня – 
2018». 1, 2 ч.

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Джем
07.00, 08.00, 09.00 

Новини «На Часі»
07.30, 09.30, 02.00 На Часі 

21.00. Повтор
08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
10.00 ГУРМАН І Я
10.15, 14.15, 18.30, 21.45, 

00.15, 02.45 Як це було
10.30 Євромакс
11.00 М/с «Друзі янголів»
12.00 Завтра сьогодні
12.30 Відкрита влада. 

МІСТО
14.00 ГУРМАН І Я
14.25, 18.40 Вголос
14.30 Говоримо 

польською
15.00 Т/с «За службовими 

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

АВЕРС 17.00 Все про спорт
17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.45, 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 Арт-шоу «Ніч у 

Луцькому замку». 
Пряма трансляція

22.00 Арт-шоу «Ніч у 
Луцькому замку». 
Пряма трансляція

00.30 Арт-шоу «Ніч у 
Луцькому замку». 
Пряма трансляція

03.00 Т/ф «Фіалка 
терору»

04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Культура

06.00 Мультфільми
08.00, 17.50, 20.00, 23.10, 

05.15 «102. Поліція»
08.55 «Загублений світ»
16.10 Х/ф «Перлини 

дракона: Еволюція»
02.10 «Цілком таємно»
03.50 «Облом.UA.»

2+2 НТН

05.20 Х/ф 
«Звинувачення»

06.35 Х/ф «Чорний 
трикутник»

10.35 Х/ф «Людина в 
зеленому кімоно»

12.00, 02.45 «Речовий 
доказ»

14.55 «Склад злочину»
16.35 «Таємниці 

радянського дефіциту»
17.30 «Південь. 

Нерадянський Союз»
18.25 «Свідок. Агенти»
19.00, 01.30 «Свідок»
19.30 Х/ф «Троє в човні, 

якщо не рахувати 
собаки»

22.10 Х/ф «Тіні в раю»
23.50 «Таємниці 

кримінального світу»
02.00 «Випадковий 

свідок»
04.15 «Легенди 

бандитської Одеси»

СОФІЯ РОТАРУ – 
В РЕАНІМАЦІЇ   

Відома радянська та українська 
співачка Софія Ротару 

знепритомніла на корпоративному 
концерті у російській Уфі. 

Легенду радян-
ської естради гос-
піталізували. Вона 
перебуває в реані-
мації. Лікарі кажуть, 
що співачці стало 
зле через високий 
тиск. А ще Ротару 
неправильно при-
ймала свої ліки. 

Медики пере-
конують, що життю 
співачки нічого не загрожує. Однак артист-
ці доведеться ще деякий час провести в лі-
карні під наглядом фахівців. 

У 1973 році Ротару стала заслуженою 
артисткою УРСР, у 1976-му – народною 
артисткою УРСР, у 1983-му – народною ар-
тисткою Молдови, а в 1988-му – народною 
артисткою СРСР. 

У серпні їй виповнився 71 рік.

отакої

pb.w
tf

Фільм «Селюки з Беверлі-Хіллз»

23:00

КОМПОЗИТОР З 
ВОЛИНІ  – ЗАСЛУЖЕНИЙ 
ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ  

Волинський композитор та музикант 
Сергій Шишкін отримав почесне 

звання «Заслужений діяч мистецтв 
України», йдеться в указі Президента 

України.

Музиканту надано 
звання за значний осо-
бистий внесок у дер-
жавне будівництво, со-
ціально-економічний, 
н ау к о в о - те х н іч н и й , 
культурно-освітній роз-
виток України, вагомі 
трудові здобутки та ви-
сокий професіоналізм. 

Сергій Шишкін – український джазовий 
бард-піаніст. Він народився у Володимирі-
Волинському. Музикант записав шість 
повноцінних студійних сольних альбомів. 
Неодноразово був членом журі всеукра-
їнських музичних фестивалів, серед яких – 
«Оберіг» та «Перлини сезону». Є постійним 
членом журі найдавнішого українського 
рок-фестивалю «Тарас Бульба».

відзнака

Фільм «Той, що біжить лабіринтом»

18:45
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Дівчино, я знаю дві мови: рідну і мову матюків. Розмовляйте, будь ласка, якоюсь із них. 
Фільм «П’ятий елемент»
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ФУТБОЛ 1

ПН 3 вересня ВТ 4 вересня СР 5 вересня ЧТ 6 вересня ПТ 7 вересня СБ 8 вересня НД 9 вересня
06.00 Профілактика 09.00, 
13.30 Передмова до турніру. 
Ліга Націй УЄФА 09.30 ПАОК – 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
11.20, 15.50, 22.50 Топ-матч 
11.40 Динамо (К) – Аякс. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.00 Львів 
– Олександрія 16.00 Вотфорд 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
17.50 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру. Прем’єра 18.45 Парма 
– Ювентус. Чемпіонат Італії 
20.30, 03.35 Передмова до 1 та 
2 турів. Ліга Націй УЄФА 21.00 
Шахтар – Маріуполь 23.00 
Кардіфф – Арсенал. Чемпіонат 
Англії 00.50 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 01.45 Сампдорія – 
Наполі. Чемпіонат Італії 04.05 
Десна – Олімпік 

06.00 Лестер – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 07.45, 01.35 
Передмова до 1 та 2 турів. Ліга 
Націй УЄФА 08.15 Фіоренти-
на – Удінезе. Чемпіонат Італії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 Арсенал-Київ – 
Зоря 12.05 «Великий футбол» 
13.50 Ман Сіті – Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії 16.00 Мілан 
– Рома. Чемпіонат Італії 17.50 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
18.45 Львів – Олександрія 
20.35 Топ-матч 20.40 Вест Гем 
– Вулвергемптон. Чемпіонат 
Англії 22.50 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру 23.45 Ворскла – 
Чорноморець 02.05 Болонья 
– Інтер. Чемпіонат Італії 03.55 
Вотфорд – Тоттенгем. Чемпіо-
нат Англії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Львів – Олександрія 08.10 
Сампдорія – Наполі. Чемпіонат 
Італії 10.00, 15.40, 22.30 Фут-
бол NEWS 10.20 Кардіфф – Ар-
сенал. Чемпіонат Англії 12.10 
Шахтар – Маріуполь 13.55 
Парма – Ювентус. Чемпіонат 
Італії 16.00 Десна – Олімпік 
17.50 Передмова до 1 та 2 
турів. Ліга Націй УЄФА 18.20 
Ман Сіті – Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 20.10, 03.25 «Сіткорізи» 
20.40 Мілан – Рома. Чемпіонат 
Італії 22.50 Арсенал-Київ – 
Зоря 00.40 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру 01.35 Словаччина 
– Данія. Контрольна гра 03.55 
Аталанта – Кальярі. Чемпіонат 
Італії 

06.00 Десна – Олімпік 07.45, 
18.55 «Сіткорізи» 08.15 Вот-
форд – Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.15 
Футбол NEWS 10.20 Словаччина 
– Данія. Контрольна гра 12.05 
Лестер – Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 13.55 Шахтар – Маріу-
поль 16.00, 20.20 Огляд матчу 
«Словаччина-Данія». Контр-
ольна гра 16.10, 05.25 Топ-матч 
16.20 Передмова до 1 та 2 
турів. Ліга Націй УЄФА 16.50 
LIVE. Казахстан – Грузія. Ліга 
Націй УЄФА 19.25 Чемпіонат 
Італії. Огляд туру 20.30, 23.40 
«Головна команда» 21.35 LIVE. 
Чехія – Україна. Ліга Націй УЄФА 
00.40 Огляд 1-го ігрового дня. 
Ліга Націй УЄФА. Прем’єра 
02.40 Вірменія – Ліхтенштейн. 
Ліга Націй УЄФА 04.30 Чемпіо-
нат Англії. Огляд туру 

06.00 Топ-матч 06.10 Німеччина 
– Франція. Ліга Націй УЄФА 
08.00, 03.20 Огляд 1-го ігрового 
дня. Ліга Націй УЄФА 10.00, 
15.40, 22.15 Футбол NEWS 10.20 
Португалія – Хорватія 12.05 
Вельс – Ірландія. Ліга Націй 
УЄФА 13.40, 16.55 «Головна 
команда» 14.45, 16.00 Чехія 
– Україна. Ліга Націй УЄФА 
17.55 Огляд матчу «Німеччина-
Франція». Ліга Націй УЄФА 
18.05 Огляд матчу «Португалія-
Хорватія» 18.15, 20.55 «Студія 
LIVE» 18.55 LIVE. U-21. Україна 
– Латвія. Відбір до ЄВРО-2019 
21.25 Огляд матчу «Чехія-
Україна». Ліга Націй УЄФА 21.35 
LIVE. Румунія – Чорногорія. Ліга 
Націй УЄФА 23.40 Шотландія – 
Бельгія  01.30 Албанія – Ізраїль. 
Ліга Націй УЄФА. Прем’єра 
03.55 Азербайджан – Косово

06.00 Топ-матч 06.15, 23.40 Іта-
лія – Польща. Ліга Націй УЄФА 
08.05 Світ Прем’єр-Ліги 08.35, 
17.55, 20.55, 03.20 Огляд 2-го 
ігрового дня. Ліга Націй УЄФА 
10.00, 15.30, 22.15 Футбол 
NEWS 10.20 Німеччина – Фран-
ція. Ліга Націй УЄФА 12.05 Чехія 
– Україна. Ліга Націй УЄФА 
13.50 Албанія – Ізраїль. Ліга 
Націй УЄФА 15.50 LIVE. Півн. 
Ірландія – Боснія і Герцеговина. 
Ліга Націй УЄФА 18.50 LIVE. 
Фінляндія – Угорщина. Ліга 
Націй УЄФА 21.35 LIVE. Естонія 
– Греція. Ліга Націй УЄФА 01.30 
Швейцарія – Ісландія. Ліга На-
цій УЄФА 03.55 Англія – Іспанія. 
Ліга Націй УЄФА 

06.00 Півн. Ірландія – Боснія і 
Герцеговина. Ліга Націй УЄФА 
07.45 Огляд 2-го ігрового 
дня. Ліга Націй УЄФА 08.45 
Огляд 3-го ігрового дня. Ліга 
Націй УЄФА 10.00, 15.00, 22.15 
Футбол NEWS 10.20 Журнал 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 10.50 
Чехія – Україна. Ліга Націй 
УЄФА 12.40 Словаччина – Данія. 
Контрольна гра 14.30, 15.15, 
16.45, 17.55 «Головна команда» 
15.50 LIVE. Україна – Словаччи-
на. Ліга Націй УЄФА 18.50 LIVE. 
Данія – Вельс. Ліга Націй УЄФА 
20.55 «Великий футбол» 21.40 
LIVE. Франція – Нідерланди. 
Ліга Націй УЄФА 23.40 Огляд 
1-го ігрового дня. Ліга Націй 
УЄФА. Прем’єра 01.15 Болгарія 
– Норвегія. Ліга Націй УЄФА 
03.05 Ліга Націй УЄФА. Огляд 
туру 03.55 Німеччина – Перу

НЕДІЛЯ 9 вересня
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

01.10, 03.00 Новини
09.30, 12.50, 16.30, 22.00, 

01.30, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Генріх VIII»
11.20 Казки, перевірені 

часом. «Ганс, Рекле та 
чорт»

13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.35 Д/ц «Фестивалі 

планети»
16.35 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
18.55, 21.25 Д/ц «Непо-

вторна природа»
19.55 Д/с «Дивовижні 

міста світу»
22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком 16+
22.50 Д/ц «Незвичайні 

культури»
23.50 Д/ц «Китайський 

живопис»
00.15, 00.40 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
01.40 Світ навколо
01.45 Д/ц «Гордість світу»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
03.25 Світло
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.50 Інсайдер
07.50 Т/с «Відділ 44»
13.00 Х/ф «Люди у 

чорному»
14.55 Х/ф «Люди у 

чорному-2»
16.35 Х/ф «Люди у 

чорному-3»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Темна 

вежа»
22.30 Х/ф «Я, Фран-

кенштейн»
00.15 Х/ф «Чому я?»
02.05 Т/с «У полі зору»
03.30 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

12.00 Х/ф «Бібі та Тіна: 

Зачаровані»

14.00 Чотири весілля

17.00 Х/ф «Сам удома»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Х/ф «Крадійка 

книжок»

01.20 Х/ф «Хіппініада, 

або материк кохання»

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Школа Мері Попінс»
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 Гала-концерт Між-

народного фестивалю 
українського фольклору 
«Берегиня – 2018» 

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 «Протилежний по-

гляд. Live»
19.55 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»

06.20 Т/с «Коли ми вдо-

ма»

07.20 Х/ф «За двома 

зайцями»

08.55 Все буде смачно!

09.55 Караоке на Майдані

10.55 Хата на тата 12+

12.50 МастерШеф 12+

19.00, 01.05 Слідство ве-

дуть екстрасенси 16+

21.00 Один за всіх 16+

22.20 Х-Фактор

07.40 «TiBi Абетка»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

10.10 «Ух ти show»

10.50 М/ф «Всі пси по-

трапляють в рай»

12.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

00.15 «Вечірній квартал»

02.00 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Прихована реаль-

ність
09.10 Фантастичні історії
10.00, 18.30 У пошуках 

істини
11.40 Повітряні воїни
12.30 Великі танкові битви
13.30, 21.00 Наслідки
15.30 Ідеї, що переверну-

ли світ
16.30 Дивовижний 

Сінгапур
17.30 Дивовижний 

Гібралтар
23.00 У пошуках інновацій
23.50 Скептик
05.00 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

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

ведмідь»
09.55, 11.00 «Світ нави-

воріт – 5: Індонезія»
12.00 Х/ф «Едвард 

Руки-ножиці»
14.10 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
16.10 Х/ф «Я, робот»
18.30 «#ШОУЮРИ»
19.30, 05.00 «Тсн-

тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.40 «Ліга сміху»
02.00 «Аргумент кiно»
04.30 Мультфільм

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.25 Х/ф «Ласкаво про-

симо, або Стороннім 
вхід заборонений»

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 «Замороже-

ний»
14.00 Х/ф «Манія 

величі»
16.10 Х/ф «Джентльме-

ни удачі»
18.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
20.30 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»
22.30 Х/ф «Велика 

маленька Я»
00.20 «Речдок»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.45, 08.39 Kids Time
08.40 М/ф «Том і Джеррі 

та чарівник з країни Оз»
09.50 М/ф «Тролі»
11.40 Х/ф «Няньки»
13.30 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом»
15.45 Х/ф «Той, що бі-

жить лабіринтом: Ви-
пробування вогнем»

18.15 Х/ф «Нова 
людина-павук»

21.00 Х/ф «Привид у 
обладунках»

23.00 Х/ф «Корабель-
привид»

00.55 Х/ф «Луна 
далеких мирів»

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, 09.30, 23.30 На Часі 
18.00. Повтор

08.30, 02.00 На Часі 21.00. 
Повтор

09.15 Ландшафтний бум
10.00 ГУРМАН І Я
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 М/с «Друзі янголів»
12.00 Арт-шоу «Ніч у 

Луцькому замку». 
Повтор

14.00 ГУРМАН І Я
14.25, 20.00, 20.45 Вголос

АВЕРС 14.30 Арт-шоу «Ніч у 
Луцькому замку». 
Повтор

17.30 Говоримо поль-
ською

17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». Під-
сумки тижня

19.05 Європа в концертах
20.15 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 2018
03.00 Т/ф «Фіалка 

терору»
04.00 Дзеркало історії
05.00 Відділ кадрів
05.30 Культура

06.00, 11.50, 14.00, 00.00 
«Змішані єдинобор-
ства. UFC №228. Cила і 
слава: Ніч чемпіонських 
поєдинків UFC»

08.00 Мультфільми

2+2 10.00 «Він, вона та теле-
візор»

17.10 Х/ф «Заручник»
19.20 Х/ф «Синдбад і 

Війна Фурій»
21.10 Х/ф «Сім пригод 

Синдбада»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
02.30 «Облом.UA.»

НТН

05.05 «Top Shop»

06.05, 08.55 «Страх у 

твоєму домі»

08.00 «Україна вражає»

10.45 Х/ф «Золоте 

теля»

14.00 Х/ф «Сини Вели-

кої Ведмедиці»

15.45 Х/ф «Мій воло-

дар»

19.00 Х/ф «У зоні осо-

бливої уваги»

20.55 Х/ф «Хід у відпо-

відь»

22.30 Х/ф «Вцілілий»

01.00 Х/ф «Тіні в раю»

02.35 «Речовий доказ»

Фільм «Привид у обладунках»

21:00

sputnik.by

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
08.10 Т/с «Вітер в об-

личчя»
11.50 Т/с «Вище тільки 

любов»
15.50 Футбол. Ліга Націй 

УЄФА. Україна – Сло-
ваччина

18.00, 21.00 Т/с «Доля об-
міну не підлягає»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 
Олегом Панютою

20.00 Головна тема
00.00 Т/с «Берег надії»
01.55 Телемагазин
04.00 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»

В УКРАЇНІ ЗНІМАЮТЬ 
ФІЛЬМ ПРО ДОВБУША 

19 серпня кінокомпанія PRONTO FILM 
за підтримки Держкіно України 

розпочала знімання пригодницької 
історичної драми «Довбуш».

Автором ідеї, співавтором сценарію та 
режисером стрічки є волинянин Олесь Са-
нін. Продюсер – Максим Асадчий, оператор-
постановник – Сергій Михальчук. Серед 
виконавців головних ролей – Сергій Стрель-
ніков (Олекса Довбуш), Олексій Гнатковський 
(Іван Довбуш) і Даша Плахтій (Марічка).

У фільмі йдеться про життя Олекси 
Дов буша – непросте кохання та боротьбу 
за гідну долю для свого народу. 

Кінопроект «Довбуш» став одним із 
переможців Десятого конкурсного відбо-
ру Держкіно. Державна підтримка цього 
проекту становить 65 млн грн при загаль-
ній вартості виробництва 86 млн 679,2 тис. 
грн. Прем’єру фільму заплановано на осінь 
2019 року.

знімальний майданчик

визнання ВОЛИНЯНКА ЗДОБУЛА ТРИ КОРОНИ В 
АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНКУРСІ КРАСИУродженка Нововолинська 

Яна Власюк, яка проживає 
у США, змагатиметься 
за титул Mrs. Globe (Місіс 
Земна куля) у престижному 
міжнародному конкурсі.

Наша землячка вже має три 
титули – Місіс Пенсильванія, дру-
га віце-місіс США та Місіс Чорне 
море. Вона вирушить на фінальний 
етап конкурсу в Китай, повідомляє 
«БУГ».

26-річна Яна щира та позитивна, 
любить рідне місто і щороку при-
їздить до батьків, має в Україні ба-
гато друзів. Дівчина розповіла, що 
конкурс Mrs. Globe – найбільший і 
найпрестижніший для одружених 
жінок у світі. Учасники змагань бе-
руть участь у благодійній роботі, 
кошти виділяють для благодійної 
організації Woman in Need у понад 
70 країнах світу, які беруть участь 
у конкурсі. Заснований він у 1996 
році, двічі перемогу отримувала 

учасниця від України.
Яна Власюк бере участь у кон-

курсі вперше. В інтернеті випад-
ково натрапила на сайт, їй відразу 
вискочило вікно «Заповнити заяв-
ку». Потрібно було вислати фото та 
написати про себе. Через деякий 
час дівчині зателефонували орга-
нізатори. За словами волинянки, 
для участі треба було оплатити 
вступний внесок. За ці кошти купу-
ють корони, стрічки, гроші йдуть 
на проживання в готелі та харчу-
вання. І потрібно займатися бла-
годійністю. Яні вдалося назбирати 
$1400.

Волинянка перемогла в пер-
шому етапі змагань і отримала 
титул Місіс Пенсильванія. Після 
участі в другому етапі стала дру-
гою віце-місіс США та Місіс Чорне 
море. Тобто здобула три корони. 

Організатори запропонували 

учасницям родом з інших країн 
брати участь у фінальних змаган-
нях. Яна Власюк представлятиме 
регіон країн Чорного моря. Про-
грамою передбачено конкурс у 
національних костюмах, тому во-
линянка вже замовила собі сукню 
та вінок в українському стилі. Фі-
нал розпочнеться 22 листопада й 
триватиме до 2 грудня.

«Я не ставлю собі ціль, що тре-
ба обов’язково перемогти. Думаю, 
що титул Mrs. Globe отримаю не 
я, бо як мінімум в мене не зовсім 
модельна зовнішність через неви-
сокий зріст. У будь-якому випадку, 
я навіть не очікувала, що все так 
далеко зайде», – зазначає Яна.

Вона не дуже любить говорити 
про особисте. Каже, є речі, які «не 
для преси». Однак зізналася, що 
залишилася в США, бо було заради 
кого.

«Спочатку поїхала в США з уні-
верситету за програмою Work and 
Travel, потім зробила ще туристич-
ну візу. Загалом рік там жила. Далі 
вирішила вступити в коледж, але 
щоб зробити візу, потрібно було 
їхати додому. На жаль, мені на-
дійшло три відмови. Через чотири 
роки таки зробила візу і переїхала 
жити в США. Там справді багато 
можливостей і життя цікаве, але 
дуже сумую за своїм містом, рідни-
ми та друзями», – каже Яна.

Нині вона працює в корпора-
ції реабілітаційних клінік, у цен-
тральному офісі в бухгалтерсько-
му відділі. Вільний від роботи час 
присвячує подорожам. «Впевнена, 
що наші думки матеріальні. Кожен 
може докласти зусиль, щоб зро-
бити своє життя таким, яким хоче. 
Головне – позитивно мислити», – 
радить красуня.

з особистого архіву

Яна впевнено долала шлях до успіху

вкраїні.укр
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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

на часі народна медицина

БУДІВНИЦТВО

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

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

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

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

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

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-

Школа – це не лише 
оцінки, вчителі, 
виснажливі уроки, 

батьківські збори та зайві 
витрати для родини. У 
навчальному закладі 
на дітей чекає багато 
цікавого та незабутнього. 
Як родині першокласників 
налаштуватися на 
позитивний настрій, радять 
психологи. 

1. Друзі. У школі дитина навчить-
ся дружити й неодмінно знайде нових 
друзів, які зможуть стати найкращи-
ми на багато років. Чимало дорослих 
людей визнають – друзі з’являються 
лише у юні роки, далі стосунки все 
більше нагадуватимуть ділові.

2. Нові знання.  Здавалося б, 
насамперед діти мають збагатитися 
знаннями зі шкільних предметів, але 
це – в теорії. Крім наукових знань, 
вони обмінюються у школі вміння-
ми та навичками. Тож не дивуйте-
ся, якщо словниковий запас вашої 
дитини вже з перших днів першого 
класу збагатиться специфічними ви-
словлюваннями, а нові вміння вона 
демонструватиме ледь не щодня.

3. Хороший апетит. Ваш малюк 
погано їсть? Спільні сніданки роз-
вивають апетит. На перервах усі бу-
терброди точно буде ліквідовано! А 
після шкільної їжі домашня піде на 
ура і буде зникати досить швидко.

4. Розвиток самостійності. Для 
дітей важливо почуватися сильними 
і самостійними, а не бути постійно 
під батьківським контролем. Школа 
навчить їх складати портфель, чис-

переповнені, тож бавитися з одні-
єю дитинкою вчитель змоги не має 
і швидко наведе лад. Перші вчителі 
зазвичай суворі, але справедливі.

7. Група продовженого дня. Ви 
працюєте, бабусь та дідусів поряд 
немає і ви не знаєте, з ким залишити 
дитину після уроків у школі? ГПД – 
чудовий вихід! До 18-ї години ваше 
чадо буде під наглядом. Діти на групі 
продовженого дня і пообідають, і по-
гуляють на вулиці, і уроки зроблять. 
Ще й час на ігри залишиться.

8. Художня література. Не сек-
рет, що нинішні діти люблять мульти-
ки і комп’ютерні ігри. Не варто чека-
ти, що в школі всі відразу полюблять 
читати. Але з кожним днем ваші діти 
будуть читати все більше й більше. 
Може, з часом вони полюблять це 
заняття.

9. Екскурсії та вистави. Виявля-
ється, за планом класний керівник 
має кілька разів на семестр води-
ти свій клас на екскурсії. Якщо вам 
трап ляться ініціативні матусі в бать-
ківському комітеті, які допоможуть 
все це організувати, то вам пощас-
тить подвійно.

10. Гуртки та секції. У багатьох 
школах є спортивні та театральні 
гуртки, дитячий хор, де розучують 
різні пісеньки і сценки на шкільні 
свята. Вчителі трудового навчання 
малюють і щось майструють з дітьми 
на додаткових заняттях. Іноді навіть 
шкільний психолог чи логопед мо-
жуть напружитися і позайматися з 
дітьми на групі продовженого дня.

Здано 2-гу чергу!!!

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

РОЗПРОДАЖ 
КВАРТИР ВIД

 ЗАБУДОВНИКА!

РОЗСТРОЧКА
íà ï³âðîêó – 9000 ãðí

У ПЕРШИЙ КЛАС – 
БЕЗ ІСТЕРИК І СЛІЗ

 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 

Біль під час мігрені 
зазвичай виникає або 

в потилиці, або у скронях 
і поступово охоплює все 
більшу й більшу частину 
голови. Спровокувати 
початок мігрені можуть і 
алергічні та гормональні, 
і нервові та психічні 
причини.

За перших же симптомів мі-
грені потрібно звернутися до лі-
каря, який допоможе встановити 
справжню причину її виникнен-
ня й підкаже, як саме потрібно з 
нею боротися. Але під час нападу 
можна скористатися підручними 
засобами. 

Одним з основних засобів на-
родної медицини при мігрені є ко-
феїн. Його застосовують у вигляді 
міцної кави або чаю двічі-тричі на 
день. Зняти біль допоможе й ма-
саж голови від чола до потилиці.

Якщо напад мігрені почався 
внаслідок мозкової перевтоми, 
треба... з’їсти оселедець.

Позбутися постійних мігреней 
допомагає такий засіб: розбити в 
склянку свіже куряче яйце, зали-
ти його доверху киплячим моло-
ком, швидко розмішати й випити. 
Так робити кілька днів поспіль.

Запобіжний засіб проти го-
ловного болю всіх видів – склян-
ка сироватки. Її слід пити щодня 
натщесерце. 

НАПАД МІГРЕНІ ЗНІМЕ... 
ОСЕЛЕДЕЦЬ

Першокласники мають 
іти на уроки з радістю

norm
a.uz

Конюшина синя. 1 ст. ложку 
цвіту заварити 1 скл. окропу, на-
стояти 1 год. Процідити. Пити по 
0,5 скл. тричі на день.

Сік свіжої картоплі п’ють по 
1/4 скл. двічі на день в разі систе-
матичних головних болів.

Відвар звіробою: 1 ст. ложку 
сухої трави заливають 1 скл. води 
і кип’ятять 10 хв на слабкому вог-
ні. Настоюють 30 хв, проціджують. 
Пити треба по 1/4 скл. тричі на 
день.

Сік смородини знімає на-
віть сильні головні болі. Пити по 
1/4 скл. 3-4 рази на день. 

Свіжу або розпарену траву 
полину прикладають до болючої 
ділянки голови. Для приготуван-
ня настою 15 г сухої трави зали-
вають 1 скл. окропу й настоюють 
1 год. Проціджують. Приймають 
протягом години. П’ють дрібними 
ковтками.

ukrhealth.net

тити форму, готуватися до уроків, 
бігати кабінетами, переодягатися на 
фізкультуру, купувати сік у буфеті. 
Списувати й обманювати навчаться 
найхитріші.

5. Здорова конкуренція. Ніхто 
не хоче бути найгіршим у класі. Тому 
діти намагаються бути якщо не най-
кращими у всьому, то хоч у чомусь 
виділитися. Хтось найшвидше бігає, 
хтось краще малює, а хтось голос-
ніше кричить. Безперечно, ваша 
дитина теж відкриє в собі приховані 
таланти.

6. Дисципліна. Ви розбалува-
ли дитя і не завжди можете при-
струнити? Вчителі швидко дадуть 
цьому раду. Сучасні класи зазвичай 

Причину головного болю 
має встановити лікар 
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Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко, до дна. Олена Теліга
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  Лілія БОНДАР 
Луцьк 

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

з перших вуст

мельпомена «ГаРмИдЕр» МРІЄ ПРО 
КУЛЬТУРНО-ТЕАТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР

ЄВГЕН ГАЛИЧ: «СПІВАЄМО УКРАЇНСЬКОЮ, 
КОЛИ НАС КУСАЮТЬ ЗА ОДНЕ МІСЦЕ» 

Лідер гурту О.Torvald 
Євген Галич 
на фестивалі 

патріотичного духу 
«Бандерштат» розповів, 
яку музику слід слухати, 
чому він співає і російською, 
і українською та коли іде у 
творчу відпустку. 

За словами Галича, «Бандер-
штат» – його улюблений фестиваль. 
«Він особливий, – каже співак. – Тут є 
ідеологія, і я її розділяю. Взагалі дуже 
важливо знати та розуміти все, що 
відбувається в українській музиці».

Лідер гурту О.Torvald розповів, 
що він походить з російськомовної 
сім’ї. Мама співака народилася в 
Краснодарі, тато – під Черніговом. 
Женя Галич каже, що його укра-
їнська геть не ідеальна. Але йому 
завжди хочеться говорити більше 
українською, аніж російською. Він 
каже, що почувається набагато ком-
фортніше, коли спілкується україн-
ською.

«Багато років я жив у Казахстані. 
У 1993 році ми переїхали до Пол-
тави. Там я навчався в російській 
школі, – каже він. – Уся моя родина 
спілкувалася російською мовою. 
Тому для моєї сім’ї російська – мова 
номер один. Але зі своїми дітьми я 
розмовляю і українською, і росій-
ською. Ми з дружиною говоримо 
обома мовами вільно. Мені при-
ємно вчити своїх діток розмовляти 
українською».

Женя Галич каже, що писати піс-
ні українською мовою набагато лег-
ше, адже вона мелодійна та дуже 
комфортна для створення віршів.

«Українську мову було створено 
для того, щоб нею не лише розмов-

ляти, а й співати», – каже він.  
Розповів співак і про україн-

ських авторів, пісні яких йому подо-
баються найбільше. 

«Мені до смаку, як пише пісні 
українською Ната з гурту ONUKA. 
Колись була група «Димна суміш». 
Чемеров і компанія дуже круто пи-
сали українською. Колос з «Фіолету» 
пише просто неймовірно україн-
ською. Мені здається, що він ніби 
син Хливнюка, про якого той не 
знає, – усміхається співак. – Адже він 
дуже круто пише, як і сам Хливнюк».

Співак розповів і про свою 
співпрацю з гуртом «Бумбокс». Не-
щодавно вони випустили кліп на 
пісню «Вечер в Рио». 

Женя Галич переконаний: не 
можна ставитися до людини пога-
но лише через те, що вона співає 
російською. Він каже, що знає бага-
тьох патріотів, які не розмовляють 
українською, але роблять дуже ба-
гато добрих справ для України.  

«Я люблю україномовну музи-
ку, хоча маю пісні і російською та 
польською мовами. Є дуже багато 
людей, які погано ставляться до ар-
тистів, що майже завжди співають 
українською, але мають, наприк-
лад, одну пісню російською, – каже 
він. – Вони ображають автора такої 
пісні. Пишуть всякі нісенітниці. Мені 
це не подобається. Адже таким чи-
ном ми не даємо людям зробити ви-
бір – спілкуватися тією мовою, якою 
вони вміють. Своїм нав’язуванням 
вони відбирають бажання писати 
українською. У мене є друг, який не 
розмовляє українською, але робить 
дуже багато для української армії, та 
й загалом – чимало різних добрих 
справ. І якось йому на автомобілі 

цвяхом видряпали слово «зрада» 
лише через те, що він спілкується 
російською. І це неправильно. Має 
бути розуміння одне одного».

Євген каже, що українцям дуже 
важливо зрозуміти, що в нас є якіс-
на музика і потрібно просувати 
українських виконавців. Бо важли-
во не те, якою вони мовою співають, 
а наскільки якісно це роблять. 

«Слухаймо українських вико-
навців, які створюють музику в сво-
їй країні. Прислухаймося і думаймо, 
що саме несе та чи та пісня», – каже 
співак.

Музикант зізнається, що на тему 
української музики може говорити 
годинами. Каже: йому дуже прикро, 
що українська музика стає популяр-
ною лише в ті моменти, коли для 

нашої країни це вкрай потрібно. За 
словами співака, українська музика 
стала популярною лише тоді, коли 
розпочалася війна. 

«Прикро, що лише тоді, коли 
хтось кусає нас за одне місце, ми 
стаємо українцями. Починаємо 
співати українською, фарбувати 
паркани в блакитно-жовті кольори, 
одягати та роздавати вишиванки, 
хизуватися тим, що спілкуємося 
українською. Дуже прикро і боля-
че. Адже ще буквально вчора ці 
люди спілкувалися російською та 
слухали російських виконавців. Це 
неправильно. Таке ж було й з гур-
том O.Torvald, і з Джамалою.  Цю 
співачку визнали тільки після пі-
сенного конкурсу «Євробачення», 
тоді, коли вона перемогла. Хоча 

слід було пишатися такою співач-
кою значно раніше».

Галич каже: якщо вже вирішив 
спілкуватися українською мовою, 
то це треба робити не для того, щоб 
комусь щось довести. Це слід роби-
ти передовсім для себе. 

«Коли прокидаюся зранку, то 
розумію, що хочу щодня ставати 
кращим, а не бути кращим за По-
ложинського чи Хливнюка, – роз-
повідає він. – Кожному українцю 
потрібно зрозуміти, наскільки ти 
свідомий громадянин, чи ти любиш 
свою країну, чи хочеш і можеш за-
раз спілкуватися українською, чи 
можеш любити українську музику».

За словами Галича, з вересня 
гурт O.Torvald іде у творчу відпуст-
ку. «Я хочу зрозуміти, що саме мені 
потрібно від музики, від себе, від 
того, що я роблю. Не тільки ж один 
О.Torvald слухати. Людей вже трі-
шечки нудить від щорічної присут-
ності гурту на концертах, – жартує 
музикант. – Ми намагатимемося 
здивувати вас чимось іншим. Не хо-
четься бути занадто нав’язливими, 
тому О.Torvald іде у відпустку». 

В кінці гутірки соліст гурту 
O.Torvald заінтригував бандершта-
тівців повідомленням про відкриття 
нового телеканалу. За його словами, 
він та його команда створили плат-
форму, де будуть крутити 90% украї-
номовної музики. 

«Це все буде на новому україн-
ському альтернативному телека-
налі. Уже у вересні ви зможете це 
побачити і, сподіваюся, української 
музики в ефірі буде більше. А я ста-
ну мільйонером, – жартує Галич. 
– Там буде і хіп-хоп, і рок. Але у нас 
не буде лайна». 

volynnew
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Руслана Порицька: «Ми готові 
трішки переформатуватися»  

Гурт O.Torvald бере тривалу паузу, аби 
повернутися на сцену з новими проектами  

volynnew
s.com

15 років тому в Луцьку 
з’явився театр-

студія «ГаРмИдЕр». Його 
засновниками стали 
учасники університетської 
театральної студії Павло 
Порицький, Руслана 
Порицька та Алла 
Доманська. Молоді люди 
мали юнацьке бажання 
зробити щось цікаве, 
експериментальне, 
молодіжне. Аматори 
вирішили ризикнути й 
піти власним шляхом. Їм 
вдалося створити театр, 
який вирізняється на тлі 
інших, збирає повні зали 
шанувальників і гастролює 
за кордоном. 

Про закулісне життя, творчі пла-
ни, успіхи та невдачі театру розпо-
відає режисерка «ГаРмИдЕру» Рус-
лана Порицька.

Про найбільший успіх і най-
більшу невдачу за 15 років. Кож-
на нова вистава найважливіша у 
момент творення. Потім ти її відпус-
каєш. У нас була хітовою вистава, 
яку досі просять: «Містерія Любові». 
Вона проходила відбори на міжна-
родні конкурси в Чехії, Естонії, Бі-
лорусі, була у багатьох українських 
містах. Саме з нею я увійшла в 2012 
році у дванадцятку молодих укра-
їнських режисерів за версією Дер-
жавного центру театрального мис-
тецтва імені Леся Курбаса. Щодо 
провалу, то завжди будуть вистави, 
які швидко вмирають із тих чи тих 
причин. І це боляче. Але якщо це не 
щось актуальне, його не сприймає 
глядач, хай собі йде. 

Про акторський склад «ГаР-
мИдЕру». За 15 років залишилися 
тільки ми, троє засновників. Також 
є люди, які понад 10 років перебу-
вають у складі театру. З давніх акто-
рів – Олексій Стаднюк, Юрій Мокли-
ця, Ірина Силюк, Юлія Яцун. Вони 
прийшли ще за наших університет-
ських часів, і надзвичайно важливо, 
що вони є.

Ми постійно оновлюємо актор-
ський склад. Це відбувається колек-
тивно, і то теж дуже важливий для 
мене момент. Раз на рік реалізовує-
мо проект – це відбір до гри-читки. 
Ми обираємо сучасний цікавий 
ігровий матеріал і запрошуємо всіх 
охочих пройти орієнтовно чотири-
годинний тренінг, аби відчути, що 
це таке, наскільки це складно: і пси-
хологічно, і фізично, адже сім потів 
сходить за ті чотири години. Після 

того ми відбираємо людей на кіль-
ка ролей, готуємося принципово 
лише тиждень, працюємо до ночі 
на репетиціях. За цей час учасники 
бачать увесь процес. 

Скажу відверто: зараз ми відчу-
ваємо, що потрібно зробити щось, 
аби трішки переформатуватися, 
змінити принципи роботи, пере-
осмислити свою діяльність, саму 
структуру. Тому наразі не набирає-
мо людей.

Про середньостатистичного 
глядача. Це людина, що думає, не 
бажає проковтнути пережовану іс-
торію, а потім піти запити її пивом. 
Вона готова сприймати, критику-
вати. Ми дуже спокійно ставимося 
до критики. Здоровий копняк – це 
дуже хороший засіб розвитку.

Про закордонні гастролі. Іно-
земна публіка стримана, адже вона 

багато всього бачила. Проте готова 
більше реагувати, спілкуватися і 
залишати відгуки. Однак нам прос-
тіше тут, у Луцьку. Хай там як, за 
кордоном постає мовний бар’єр, а 
більшість наших вистав побудовані 
на текстах. Але абсолютно холодно-
го прийому в нас ніколи не було.

Про п’ятий «Мандрівний ві-
шак». Він буде геть іншим, ніж по-
передні.

Ми самостійно запросили різ-
ні колективи, аби показати дуже 
різний театр і не театр. Важливою 
частиною фестивалю стане май-
стерня «МистецтвоДії», яку очолю-
ватиме відомий акціоніст, перфор-
мер Пьотр Армяновскі. Він приїде 
до Луцька заздалегідь, до нього до-
лучаться перформери та акціоністи 
з різних міст України. Вони творити-
муть перформанс, який представ-
лять 23 вересня. 

Інша крута штука – це вистава, 
яку творитимуть у Луцьку лабора-
торно протягом п’яти днів митці з 
п’яти міст під керівництвом класно-
го режисера з Харкова, естета, ху-
дожника за своєю суттю Костянтина 
Васюкова. Він робитиме постановку 
про Костя Шишка. Виставу зіграють 
наприкінці фестивалю, 30 вересня, 
на даху ЖК «Супернова». Думаю, та-
кого в Луцьку ще не було.

Буде ще один експерименталь-
ний україно-словацький проект. Це 
перформанс, створений під час ін-
шого фестивалю. Його грають тільки 
на фестивалях, де зустрічаються ці 
два колективи. Другий словацький 
театр презентує виставу «Про діян-
ня та буття» за твором Габріеля Гар-

сіа Маркеса «Стариган із крилами». 
Це невербальна вистава, зрозуміла 
будь-якому глядачеві. Крім того, но-
вою на фестивалі буде дитяча части-
на. Будемо разом з іншими театраль-
ними студіями міста проводити 
майстер-класи для дітей, які мріють 
стати акторами. Також до нас при-
їде колектив із Рівного, який покаже 
підліткову виставу за творами Сергія 
Жадана. Таких цікавих поєднань не-
поєднуваного буде дуже багато.

Про плани. Ми працюватиме-
мо над документальним дослід-
ницьким спектаклем під робочою 
назвою «Кордон». Будемо його 
перетинати у різних частинах, різ-
ними способами, в різних якостях і 
таким чином будемо досліджувати 
кордон, зокрема й особистий. І на 
основі власних переживань та іс-
торій, які з нами стануться і з яких, 
я сподіваюся, ми благополучно ви-
плутаємося, зробимо виставу, яку 
презентуємо наприкінці 2018 року.

Про мрії режисера. Хочеться 
мати приміщення, такий собі транс-
формаційний простір, де можна 
функціонувати, де гуртувалася б мо-
лодь, яка творила б театральні й до-
тичні мистецькі проекти. Фактично 
йдеться про культурно-театральний 
центр, який обов’язково мав би 
з’явитися в нашому місті, адже 
Луцьк потребує такої незалежної 
громадської культурної інституції. 
За 15 років у нас вималювалася 
схема того, як вона мала б функціо-
нувати, і утвердилася віра, що вона 
має бути дуже успішною, але для 
цього потрібно мало і багато водно-
час – приміщення.
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Віра Тур

Тетяна Боярин 

  Тетяна БОЯРИН
Рожище

  Світлана ОСЛАВСЬКА
hroniky.com

ювілярка

історія й сьогодення

ВОЛИНСЬКА ДОВГОЖИТЕЛЬКА – 
ПРО СТАРІСТЬ, САМОТНІСТЬ 
ТА СІМЕЙНІ ЦІННОСТІДнями рожищанка 

Віра Савівна Тур 
відсвяткувала 

поважний дев’яностолітній 
ювілей. Скільки 
стоптано доріг, скільки 
всього пережито – і не 
перекажеш. Та навіть 
у такому поважному 
віці жінка залишається 
великим оптимістом 
та життєлюбом, радіє 
кожному новому дню, 
щедро ділиться душевною 
теплотою з близькими і 
знайомими. І хоч Бог не 
благословив Віру Савівну 
нащадками, а чоловік 
відійшов у інший світ 
сімнадцять літ тому, 
самотності з бабусею не по 
дорозі.

Спогади Віри Савівни про ди-
тинство – сумні та щемливі. У два 
роки втратила неньку. Знає про неї 
лише з розповідей старших сестер, 
брата й батька, бо не лишилося від 
найріднішої людини навіть фото-
картки. П’ятьох дітей (шоста, наймо-
лодша Варвара, померла невдов зі 
після смерті матері) батько Сава 
Кіндратович піднімав на ноги само-
стійно.

– Жили в селі Топільному, п’ять 
гектарів землі мали, батько з ранку 
до вечора в полі, аби нас прогодува-
ти та податки сплатити, ще й удома 
чималеньке господарство. Старші 
сестри і хліб пекли, і худобу, птаство 
доглядали. Я ж, найменша, як дуже 
хотіла їсти, яйця на кублах збирала. 
А коли підросла, то гусей пасла, ко-
рів, – розповідає Віра Савівна.

своєю галантністю. Так зійшлися 
й жили. Та нетривалим виявилося 
їхнє сімейне щастя, хвороба забра-
ла чоловіка назавжди.

Нелегко було жінці у розквіті літ 
прийняти смерть близької людини, 
нелегко було й змиритися з виро-
ком лікарів про непліддя. Та сильна 
за вдачею Віра не дозволяла зневірі 
опановувати себе: душею прикипі-
ла до племінників, з якими довгий 
час жили гуртом у батьківській осе-
лі, сповна віддавалася роботі.

– У заготзерні ми й познайо-
милися з Вітькою, який був на той 
час удівцем, – розповідає про сво-
го другого чоловіка Віталія Тура 
ювілярка. – Був від мене на десять 
літ старшим, білорус за національ-
ністю.

До слова, чи то просто була ви-
падковість, чи знак долі, але першу 
дружину Віталія теж звали Вірою.

Метка та роботяща Віра Савівна 
докладала максимум зусиль, аби бу-
динок у Рожищі, де мешкали після 
одруження з Віталієм, і присадибна 
ділянка завжди мали ошатний ви-
гляд. Тут у пригоді стало її улюблене 
заняття – квітникарство. Ще й дони-
ні помешкання Віри Тур потопає у 
різнобарв’ї квітів, а на вікнах тішать 
око квітучі вазони.

Та й загалом Віра Савівна – 
дбайлива господиня. Завжди нама-
галася, аби все було своє, домашнє. 
Ще й нині, у такому поважному віці, 
щоправда, з допомогою племінни-
ків, і картоплю садить, і городину. А 

Одне слово, і набідувалася, і по-
дорослішати довелося завчасно.

Ще й сімнадцяти не виповнило-
ся Вірі, як по закінченні восьми кла-
сів та тримісячних курсів влаштува-
лася лаборантом у Рожищенський 
пункт заготзерна. Працьовиту й 
відповідальну дівчину в колективі 
полюбили, бо ж трудилася наполег-
ливо, за потреби вміла відстояти 
власну думку, легко сходилася з 
людьми.

Понад сорок п’ять років життя 
віддала Віра Савівна цьому під-
приємству. У трудовій книжці юві-
лярки – єдине місце роботи, тільки 
посади різні: лаборант, завідувачка 
лабораторії, інженер-технолог.

– І відзнаками за високі до-
сягнення у праці нагороджували, і 
премії давали, а коли стали відзна-
чати 8 Березня, була однією з трьох 
жінок, премійованих в області, і пу-
тівкою у Ялту нагороджували, і на 
дошці пошани портрет висів, – роз-
повідає ветеран праці Віра Тур та 
дістає на доказ своїх слів колишні 
трудові нагороди.

Позбавлена материнської ніж-
ності в дитинстві, Віра не була на-
вчена виявляти власні почуття. Тож 
не поспішала створювати сім’ю, 
хоч залицяльників вистачало. Все 
ж з часом чернігівчанину Петру, 
що приїздив на Волинь до сестри, 
вдалося завоювати серце дівчини 

Федір Стоянович мріє 
про Венецію. Площа 

Сан-Марко, канали, 
гондоли. Але цього 
літа вони з дружиною 
їдуть лише до Польщі. 
Працювати, як і тисячі 
інших українців.

Волинські роми сьогодні ма-
ють ті ж проблеми, що й волинські 
українці, і схожими методами шу-
кають виходів зі скрути. А до Другої 
світової війни вони були частиною 
багатонаціональної Волині – поряд 
із українцями, поляками, євреями, 
чехами тощо.

Федір Степанович підсуває мені 
горнятко з чаєм і розповідає, як 
жили роми на Волині в дорадянські 
часи. Розповідає так, як згадували в 
його родині.

«Кочове життя пам’ятаю, наче 
крізь сон», – починає чоловік. Він 
народився 1953 року. Епохи, коли 
роми мандрували від села до села, 
не пам’ятає. Тому його розповідь 
про кочове життя – зі слів батька і 
старших братів та сестер.

Річний цикл у ромській громаді 
був чітко розділений на дві частини: 
теплу і холодну пори року. З квітня-
травня до жовтня-листопада грома-
ди їздили возами від села до села, 
у кожному виконували роботу, яка 
була потрібна селянам. Принаймні 
так жили роми-ковалі.

«Розбивали табір: десять-
п’ятнадцять повозок, – провадить 
Федір. – Ставили намети, називали їх 
шатрами, а тепер кажуть – палатки. 
Люди з села йшли: замовляли серпи, 
плуги, сокири, рогачі до печі – все, 
що треба було в господарстві».

ЯК РОМИ ОСЕЛИЛИСЯ В ЛУЦЬКУ
Батько мав також свою кузню. Вночі 
працював на заводі, а вдень – у куз-
ні. Люди приїжджали до нього до 
хати: плуги та інші речі робив, що 
кому треба».

Федір Стоянович розповідає, 
що біля цукрового заводу опини-
лися ті ромські родини, які в 1950-х 
кочували неподалік Луцька. Його 
ж родина на той час переїздила 
між селами Ковельського й Ро-
жищенського районів – слідом за 
батьковими місцями праці. Попри 
указ про осіле життя, «люди звикли 
переїжджати з місця на місце і не 
могли в одному поселенні затриму-
ватися». Тож родина їздила, хоч і не 
кочувала за старим звичаєм, а бать-
ка приймали на роботу ковалем: «У 
колгоспі він завжди був потрібен».

***
Степан, батько Федора Стоя-

новича, недарма брав довідки зі 
школи: діти вивчилися. Мій співроз-
мовник працював шофером, потім у 
пожежній службі й на залізниці. Піс-
ля розпаду СРСР, у 1990-х, як тільки 
не заробляв. 

«Видумував комерційні струк-
тури», – каже з усмішкою. Возив з 
країн Балтії одяг і продавав по се-
лах. Тоді кофту можна було виміня-
ти на кілька добрих курей. І спекти 
їх одразу на вогнищі, а зранку ди-
витися, як над синіми горами заля-
гає туман – згадує тодішні поїздки 
Карпатами.

«Роми в нас у Луцьку – перші ко-
мерсанти, – каже Тетяна Логвінюк. І 
додає, що дуже багато нині виїздять 
працювати за кордон. – Незалежно 
від віку і статі. На полях, на зборах 
ягід. Їдуть і заробляють гроші. Там 
немає різниці, хто в тебе працює, 
аби роботу виконував».

Ковалі в родині Стояновичів 
були водночас і музиками. Тож коли 
табір приїздив до села, згадує Фе-
дір батькові розповіді, приходила 
місцева молодь і влаштовували 
танці. Селяни, знаючи, що до села 
їде табір, замовляли музикантів на 
весілля: «То було престижно. Баян, 
гармошка, гітара – похідні інстру-
менти. Скрипка, бубен».

Табір розбивали на березі річки 
чи на лузі – на околиці села. Селяни 
несли буряки, овес – коней теж тре-
ба було годувати. Одразу розклада-
ли похідну кузню.

Коли в одному селі всю роботу 
зробили, переїжджали в наступ-
не – і по колу, доки не повернуться 
у перше село. І так минало літо. На 
холодну пору підселялися до лю-
дей, коли наставали морози – во-
зили своїми кіньми дрова з лісу. На-
весні виорювали городи, засівали 
поля й після того їхали далі.

Федір Степанович трохи нос-
тальгує за часами, що минули, яких 
він не застав:

 «Зараз так не було б – українець 
до українця лише за запрошенням 
заходить в гості. А тоді люди були 
добродушні й милосердні одні до 
одних».

Узимку, поки жили в селі, ром-
ські діти ходили до школи. Шкіль-
ний рік тривав для них півроку: з 
листопада до травня. «Ото й всень-
ка була наука», – каже Федір.

Визнає, неграмотні були, бо яка 
ж це школа: все було примітивне. З 
іншого боку, тоді й українці не були 
надто вчені. Його батько з кожної 
школи брав довідку про те, що ди-
тина її відвідувала. Сам учив дітей 
букварика, бо закінчив чотири цер-
ковні класи.

Тут Федір Степанович згадує 

Світлана О
славська

якими смачними помідорами час-
тувала нас при розмові! Відразу ро-
зумієш – має жінка щедру душу.

Напевно, завдяки щирості, тур-
боті про інших горнуться до Віри 
Савівни і племінники, і зовсім чужі 
люди.

– Мої племінники – то мої діти. 
Колись я дбала про них, нині вони 
доглядають мене. Ще й від держави 
маю підтримку як одинока – наві-
дує мене соціальний працівник те-
риторіального центру, – розповідає 
жінка.

Та, як на мене, поняття одинока 
для Віри Савівни – лише статус, під-
тверджений документально. Життя 
ж зводить бабусю з людьми, які ста-
ють їй рідними.

– Віра Савівна для мене – ніби 
друга мама: підтримає, розрадить, 
допоможе, – розповідає сусідка 
Людмила Вавренчук. – Це людина, з 
якої варто брати приклад у житті. Я 
ніколи не помічала, щоб вона була 
на когось ображена, її щедрість не 
показна, а щира. А скільки вона роз-
дала людям своїх улюблених квітів, 
які завжди дбайливо доглядає.

– Коли йду до церкви, теж букет 
беру, хай милує людське око. І зав-
жди дякую Богу, що посилає мені на 
життєвому шляху хороших людей, – 
завершує розмову жінка.

У день поважного ювілею при-
вітати Віру Савівну зійшлися рідні 
та знайомі. Ми приєднуємося до 
вітань і бажаємо ювілярці, аби бла-
гословив Всевишній її здоров’ям, 
радістю, достатком. Хай ще багато 
років на цій землі топче ряст люди-
на, яка живе добром та дарує його 
іншим. Многая літа!

щось і дістає з полиці абетку ром-
ською мовою. Її видала десять років 
тому Волинська організація ромів 
«Терне рома», де він є заступником 
голови правління. На перших сто-
рінках – ромські прапор і гімн.

До речі, Федір належить до тих, 
хто наполягає, що варто казати 
«ром», а не «циган», хоча, звісно, у 
ті часи, про які розповідає, серед 
українців його родину знали саме як 
циганів. Самоназву народу – рома, 
із наголосом на останньому складі, 
– прийняли на Всесвітньому ром-
ському конгресі в Лондоні у 1971 
році. Слово «циган» означає, якщо 
заглибитися в його давньогрецьке 
походження, недоторканий.

***
У 1956 році в СРСР вийшов за-

кон про осілість («О приобщении 
к труду цыган, занимающихся бро-
дяжничеством»). Як пише дослідник 
ромів Ніколай Бєссонов, автори за-
кону передбачили заходи, які мали 
б полегшити ромам перехід до осі-
лого способу життя. Місцева влада 

мала виділяти їм землю та будинки, 
працевлаштовувати, стежити, аби 
дітей віддавали до шкіл.

Федір Стоянович пригадує, що 
його батькові з родиною дали но-
вий будинок у Старій Вижівці. Але в 
районному центрі не було роботи, 
тому родина все одно їздила з місця 
на місце.

Саме після цього «закону про 
осілість» перші роми оселилися в 
Луцьку. Як розповідає Тетяна Логві-
нюк, голова громадської організації 
ромів Волині «Терне рома», кільком 
сім’ям дали землю та матеріали, до-
зволили будуватися біля цукрового 
заводу. Завод тоді тільки зводили, й 
там була робота.

Про це згадує сьогодні й Ліда 
Коржевич, донька коваля Сергія 
Коржевича, родина якого осели-
лася тоді в будинках-бараках біля 
цукрового.

«Біля цукрового заводу такі 
бараки були, як сараї. Там жили і 
ходили на роботу на завод. Потім 
самі побудували барак на три сім’ї. 

Луцькі роми мріють про Венецію
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ПАМ’ЯТЬ ПРО ЛЕГЕНДУ: 
П’ЯТЬ ІСТОРІЙ ПРО 
АНДРІЯ ФЕДЕЦЬКОГО

ЛОМАЧЕНКО 
ОТРИМАВ 
НОВОГО ГРІЗНОГО 
СУПЕРНИКА

США

Боксер Хосе Педраса з Пуерто-
Рико переміг мексиканця Раймундо 
Бельтрана й виборов у опонента 
титул чемпіона WBO в легкій вазі.

Поєдинок тривав усі одинадцять ра-
ундів, у останньому з яких Педраса від-
правив суперника в нокдаун.

Раніше промоутер Василя Ломачен-
ка заявив, що переможець цієї пари 
зустрінеться з українським боксером у 
грудні. Поєдинок, ймовірно, відбудеться 
в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що на початку червня 
чемпіону світу за версією WBA у легкій 
вазі Василю Ломаченку прооперували 
праве плече. У зв’язку із травмою йому 
довелося перенести дату наступного 
поєдинку із серпня на грудень. Віднов-
лення триватиме кілька місяців.

Після бою з Хорхе Лінаресом про-
моутер Ломаченка Боб Арум розповів, 
що вже домовився про бій українця в 
Каліфорнії 25 серпня. Після операції 
найближчою датою боксування Василя 
називають 8 грудня.

12 травня Василь Ломаченко нокау-
тував Хорхе Лінареса та відібрав у нього 
пояс чемпіона світу WBA у легкій вазі (до 
61,2 кг). Згодом українець вирішив зали-
шитися в новій категорії та відмовився 
від титулу чемпіона світу WBO у другій 
напівлегкій вазі (до 59 кг).

НАБИВ М’ЯЧА 
4161 РАЗ ЗА 
37 ХВИЛИН
Боратин

14-річний Сашко Омельчук з 
Луцька встановив рекорд України з 
набивання м’яча – 4161 раз.

Раніше хлопець набив 3284 рази, 
але вирішив збільшити цей показник і 
25 серпня на спортивному святі в Бора-
тині встановив у присутності півтисячі 
глядачів новий рекорд. Таку кількість 
разів Олександр набивав м’яч упро-
довж 37 хвилин. 

Омельчук, який грає за одну з дитя-
чих команд «Волині», отримав офіцій-
ний документ про встановлення свого 
досягнення від Книги рекордів України.

Особисті рекорди відомих сучасних 
футболістів, про які повідомляли ЗМІ, 
такі: Марко Ройс – 1283 рази, Златан 
Ібрагімович – 1522, Дієго Марадона – 
1851, Неймар – 2123, Хамес Родрігес – 
2344, Кріштіану Роналду – 2911, Ліонель 
Мессі – 3168.

бокс
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  Юрій КОНКЕВИЧ

Минулого тижня 
не стало Андрія 
Федецького. 

Вислів «людина-
легенда» – саме про 
нього. «На Федецького» 
ходили дивитися футбол 
на «Авангард». Були 
його голи, паси, емоції 
і зароблені пенальті 
на полі. А ще Андрій 
Стефанович довгий час 
і для кількох поколінь 
лучан був тією людиною-
зіркою, з якою можна 
було погомоніти при 
зустрічі, пригадуючи 
славні часи нашого 
футболу. Таких історій у 
Федецького-старшого 
було безліч. Пригадаймо 
кілька з них.

...Визнані лідери «Волині» 
1980-1990-х Дікарь (Володимир 
Дикий) і Марадона (Андрій Фе-
децький) жили під час виїздів та 
зборів в одному номері. Заздро-
щів щодо бомбардирських та-
лантів один одного в них не було. 
Обидва часто віддавали один 
одному гольові паси. Стався й 
екстравагантний випадок, коли 
Дикий з Федецьким оригінально 
розіграли пенальті. 

Це було 5 серпня 1994 року. 
Матч «Волині» й «Зорі» (лучани 
виграли 3:1) відбувався у день 
народження Андрія Федецького 
та дружини Володимира Дикого. 
На 67-й хвилині арбітр призначив 
одинадцятиметровий у ворота 
гостей, а найкращі бомбардири 
«Волині» за всю історію клубу 

Ю
рій Конкевич

Новий суперник нашого Хай-тека – 
Хосе Педраса (ліворуч)

Це не цирк і не магія, а 
старанність та сила волі

isport.ua
Одеса

В останні вихідні 
літа, 26 серпня, 

Одеса прийняла 
одну з найбільших 
бігових подій всього 
чорноморського 
басейну – 3rd Odesa 
Half Marathon 2018. 
Уперше в історії 
півмарафонська 
дистанція зібрала 
понад тисячу 
учасників.

Перемогу в забігу святку-
вав представник Волині Сергій 
Оксенюк, його переможний 
час – 1 год 12 хв 9 с. У жінок 
перше місце та оновлення ре-
корду траси – у спортсменки з 
Буковини Юлії Профіс, її час – 
1 год 20 хв 34 с.

У чоловіків від самого 
старту боротьба розгорнулася 
між Олександром Бабарикою 
та Сергієм Оксенюком. Прак-
тично 20 кілометрів спортсме-
ни пробігли разом і лише на 
останньому кілометрі Сергій 
зробив пришвидшення та здо-

ОКСЕНЮКИ 
ПІДКОРИЛИ ОДЕСУ

був перемогу.
– Відчував, що переможу. 

Темп був відносно нешвидкий, 
за особистого рекорду в годи-
ну і чотири хвилини сьогодні 
бігли помірно. Погода потіши-
ла, о восьмій ранку було дуже 
комфортно бігти, як на мене. 
Авжеж, траса дещо нерівна, 
але все чудово, організація 
змагань на дуже високому 
рівні. Це був лише третій старт 
після гірських зборів, тож поки 
набираю форму, але завжди 

дуже хотілося пробігти в Оде-
сі біля моря, – прокоментував 
Сергій свою перемогу. 

Одеські змагання могли 
стати для подружжя Оксенюків 
золотими, але дружина Сергія 
Оксана на останньому кіло-
метрі втратила перемогу. Про-
тримавшись значну частину 
дистанції за Оксаною Оксенюк, 
Юлія Профіс на останньому 
підйомі пішла у відрив. Оксана 
фінішувала другою, відставши 
всього на 12 секунд.

Троє Федецьких: Адріан, Артем та Андрій, 2012 рік

Сергію Оксенюку за перемогу дістався 
лавровий вінок а-ля Дюк Рішельє

gathletics.com
.ua

ще раніше домовилися, що якщо 
буде в матчі пенальті, то вони 
влаштують невеличкий «цирк». 
Дикий замість того, аби пробити 
по воротах, легенько віддав пас 
уперед (це ж не заборонено пра-
вилами!), і Федецький, який од-
ночасно рвонув до м’яча, забив!..

...Матчі між «Волинню» та «Ве-
ресом» з Рівного (раніше – «Кол-
госпником» та «Авангардом») від-
значалися особливою напругою. 
Оригінальна історія трапилася 
восени 1993 року. «Верес» у тому 
сезоні був дуже сильним і лучани, 
граючи на виїзді, прагнули нічиєї 
й у кінці матчу з усіх сил тягнули 
час. Тому, коли Андрія Федецько-
го збили і він травмувався, клубні 
лікарі попрямували до нього не 
через поле, а в обхід, бічною ліні-

єю... Кіпер рівнян Сирота побіг до 
Андрія Стефановича, спробував 
підняти й сам виніс його за межі 
поля на руках, аби пришвидшити 
гру! Це господарям не допомог-
ло, бо матч закінчився 0:0.

...Федецький-старший казав, 
що мрії виховати сина-футболіста 
спочатку не мав. Поки його Артем 
ріс, то батько бачив, що з сина 
будуть люди. Тихенько собі спо-
дівався, що стане гравцем, не гір-
шим за нього. «Артем народився 
25 квітня, ми якраз грали з тер-
нопільською «Нивою» на виїзді. 
Виграли 1:0 і я забив на 87 чи 89 
хвилині. Не знав, що того вечора 
став батьком. І не пригадую, як 
ми тоді до Луцька повернули-
ся, – розповідав Андрій Стефано-
вич. – З дитинства Артем звик до 

стадіону, до моєї команди, друзів. 
Прийде на тренування, побуцає 
трохи м’яча, потім сяде на нього і 
дивиться, як нас тренують. Він уже 
практично з двох-трьох місяців на 
«Авангарді» був. Тоді всі дружини 
футболістів на центральній трибу-
ні разом матчі дивилися. Якимись, 
знаєте, вони дружнішими були. 
От і мій Артем у дитячому возику 
на ігри приїздив».

...У нього була й своя трагічна 
родинна історія. «Мого батька 
Стефана в 1950-му запроторили 
на 25 років у табори. Батько ге-
ройськи пройшов війну, був шев-
цем у Гамаліївці під Львовом. Уно-
чі поремонтував чоботи хлопцям 
з лісу, а згодом виявилося, що то 
були нібито ті, хто пізніше зару-
бав Ярослава Галана. Батька ам-
ністували після смерті Сталіна». 

1982 року у Федецького був 
шанс перебратися до москов-
ського «Спартака». Батько спро-
тивився. Сказав сину: «Вони мені 
життя зіпсували, а ти, ку..а, до Мо-
скви хочеш податися?». Й Андрій 
з луцького «Торпедо» поїхав до 
харківського «Металіста». А потім 
повернувся до Луцька.

...«Я й досі тренер Артема, бо 
проводжу аналіз кожної гри. Він і 
сьогодні до моєї думки дослухову-
ється. Приємно, коли чую в його 
інтерв’ю: «Для мене головні екс-
перти – це тренер і мій батько».

Португалія 

Ковельські каноїсти стали срібними 
призерами на Чемпіонаті світу-2018 
із веслування на байдарках і каное, 
який відбувся в португальському 
Монтемор-у-Велью. Каное-
четвірка на дистанції 500 метрів до 
цьогорічного європейського срібла 
додала світове.

Волиняни Юрій Вандюк, Андрій Риба-
чок та полтавчани Олег Боровик і Едуард 
Шеметило лідирували у фіналі дистанції, 
проте на фініші поступилися росіянам, 
випередивши італійський екіпаж.

На байдарці-двійці лучанки Марія 
Повх і Людмила Кукліновська фінішува-
ли у фіналі шостими.

Тим часом волинські веслувальники 
Сергій Ємельянов та Марина Мажула, які 
представляють Волинь, стали чемпіона-
ми світу з параканое (спортсмени з ура-
женням нервової системи). Для Сергія, 
який є паралімпійським чемпіоном, це 
друга перемога на світовій першості, для 
Марини, яка займається параканое лише 
два роки, – перша. Українці домоглися 
беззаперечного успіху: Сергій виграв у 
бразильця Кайо Карвальо – 0,73 с, Мари-
на – взагалі цілий корпус човна: 1,13 с. 

Усього в активі українських пара-
каноїстів на цьому чемпіонаті – чотири 
медалі. 

«МЕДАЛЬНА» 
ПОРТУГАЛЬСКА 
ВОДА 

konkurent.in.ua

Луцький район

Реконструйований стадіон 
у Підгайцях Луцького району 
в День Незалежності приймав 
матч за Суперкубок Волині з 
футболу між чемпіоном області 
«Луцьксантехмонтаж №536» та 
володарем кубка ФЦ «Ковель-
Волинь».

Лучани, які грали свій сьо-
мий фінал, не відкладали спра-
ву в далеку шухляду й до пере-
рви двічі забили ковельчанам 

Фініш тепер вже двічі чемпіона світу 
Сергія Ємельянова

canoe.in.ua

ВОЛИНСЬКИЙ СЕЗОН РОЗПОЧАЛИ 
СУПЕРКУБОК ОБЛАСТІ Й 
ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА ЛСТМ
(Кодлубай і Махнюк).

Після перерви Тарас Каба-
нов довів перевагу лучан до 
3:0. «Ковель-Волинь» зусилля-
ми Станіслава Тарасюка один 
м’яч таки відквитав, однак на 
більше їх не вистачило.

Тож перемога дісталася 
«Луцьксантехмонтажу №536» 
з рахунком 3:1, що дозволило 
його гравцям удруге поспіль 

підняти над головою Супер-
кубок. Крім того, ЛСТМ-536 на-
городили золотими медалями 
за минулий сезон. Відзначили й 
найкращого бомбардира мину-
лого сезону Ігоря Махнюка.

Негативний осад від мат-
чу – бійка, що відбулася за учас-
ті вболівальників ковельчан. 
Вгамовувати пристрасті дове-
лося правоохоронцям.
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Я не тікаю від виклику, тому що боюся. Замість цього біжу до нього, тому що єдиний спосіб уникнути 
страху – це розтоптати його. Надя Команечи

  Іван БОГДАНОВИЧ
Дніпро

ШЕВА ЕКСПЕРИМЕНТУЄ: 
НА ЧЕХІВ І СЛОВАКІВ – 
БЕЗ КОВАЛЕНКА, АЛЕ З 
КРАВЦЕМ
Київ

Головний тренер національної 
команди України Андрій Шевченко 
оголосив список гравців, 
викликаних для підготовки та 
участі у матчах Ліги націй УЄФА 
6 та 9 вересня – проти збірних 
Чехії та  Словаччини. До восьми 
гравців, які виступають в іноземних 
чемпіонатах, наставник додав 16 
футболістів із Прем’єр-ліги України.

Загалом виклик на найближчий збір 
отримали 24 виконавці. Склад збірної 
України буде таким.

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар», 
Донецьк), Денис Бойко («Динамо», Київ), 
Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, 
Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола 
Матвієнко (усі – «Шахтар», Донецьк), Ми-
кита Бурда («Динамо», Київ), Олександр 
Караваєв («Зоря», Луганськ), Євген Ха-
черіді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко 
(«Андерлехт», Бельгія), Андрій Цуріков 
(«Олександрія»).

Півзахисники: Євген Коноплянка 
(«Шальке», Німеччина), Андрій Ярмолен-
ко («Вест Хем», Англія), Тарас Степаненко, 
Марлос (обидва – «Шахтар», Донецьк), 
Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ві-
талій Буяльський, Володимир Шепелєв 
(усі – «Динамо» Київ), Олександр Зінчен-
ко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Ма-
ліновський («Генк», Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», 
Бельгія), Артем Бєсєдін («Динамо», Київ).

Уперше виклик до головної команди 
отримали два гравці – захисники Олег 
Данченко («Шахтар») та Андрій Цуріков 
(«Олександрія»).

У резервному списку, оголошеному 
раніше, залишаються захисник Василь 
Кравець з іспанського «Луго» та форвард 
Євген Селезньов із турецького «Акхісара».

Збір національної команди розпоч-
неться 3 вересня в Києві.

«РЕАЛ» ВІДДАВ 
ЛУНІНА В ОРЕНДУ
Іспанія

Офіційні сайти іспанських «Реала» 
та «Леганеса» повідомили про 
орендну угоду між клубами 
стосовно воротаря збірної України 
Андрія Луніна.

Згідно з умовами, українець буде ви-
ступати у складі «Леганеса» на правах 
оренди до кінця сезону-2018/2019. У 
новій команді Андрій гратиме під 99-м 
номером. Лунін пройшов медогляд, най-
ближчим часом його офіційно представ-
лять в клубі і він може зіграти вже у най-
ближчому турі Ла-Ліги.

«Леганес» виступає в елітному 
дивізіо ні чемпіонату Іспанії. Минулого 
сезону команда посіла 17 місце в Ла-
Лізі. Після двох турів чемпіонату Іспанії-
2018/2019 колектив 46-річного арген-
тинського тренера Маурісіо Пельєгріно, 
маючи в активі один пункт, посідає два-
надцяту сходинку в турнірній таблиці.

Раніше спеціалісти в один голос 
стверджували, що юній українській зірці 
поки не вдасться виграти конкуренцію 
у воротарів королівського клубу і йому 
краще піти в оренду, аби отримати ігрову 
практику в одному з найсильніших фут-
больних чемпіонатів у світі.

збірна

зірочка

Аргентина-Ямайка

сильні духом

ігри богатирівавторалі

Коли-небудь 
суха серія мала 
закінчитися. 

Передвісники розгрому 
в Дніпрі пролетіли у 
кубковому матчі на 
Херсонщині. 

«Волинь» дуже багато до-
зволяла супернику – друголіго-
вій «Таврії». Так, Андрій Тлумак 
зробив ротацію складу, аби при-
берегти сили лідерів на гру в 
Дніпрі, але кубковий матч якраз 
і показав тренерам, що восени, 
коли прийдуть дискваліфікації 
і втома, а на слизьких полях це 
доповниться травмами, надій-
ного резерву для перемог «на 
одній нозі» в команди немає. 
Лучани витягнули перемогу 3:2 
на морально-вольових ресурсах 
тільки наприкінці додаткового 
часу, витративши забагато сил 
для приборкання «Таврії».  

На матч проти «Дніпра-1» 
(будьмо відверті – це оновлений 
варіант давнього доброго «Дніп-
ра», який канув у небуття люби-
тельських ліг, – авт.) «Волинь» ви-
йшла в ранзі лідера, і ця обставина 
максимально мотивувала супер-
ника, у складі якого нині заявлені 
відразу шестеро футболістів, які 
грали й за Луцьк (Логінов, Польо-
вий, Кравченко, Щедрий, Шаповал, 
Мемешев). Троє з них доклалися 
до розгрому колишньої команди. 
Польовий забив останній гол – з 
гострючого кута й у верхній кут, 
асистував йому при цьому Шапо-
вал. А Сергій Кравченко віддав дві 
блискучі передачі партнерам, які 
багато чого й вирішили у цьому 
матчі. Не скажеш, що в «Дніпра» 
залітало все у цьому матчі, але те, 

ДАВАЙТЕ ІНШУ 
«ВОЛИНЬ», ЦЯ 
ЗЛАМАЛАСЯ

facebook.com
/sportclubdnipro1

Посадив лучан «Дніпро» в... калюжу

М Команда І В Н П М О

1 Дніпро-1 (Дніпро) 6 5 0 1 17 - 3 15

2 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 6 5 0 1 10 - 5 15

3 Колос (Ковалівка) 6 3 3 0 9 - 2 12

4 Авангард (Краматорськ) 6 3 2 1 13 - 5 11

5 Оболонь-Бровар (Київ) 6 3 2 1 4 - 2 11

6 Балкани (Зоря) 6 3 1 2 7 - 4 10

7 Інгулець (Петрове) 6 3 1 2 9 - 7 10

8 Миколаїв (Миколаїв) 6 3 1 2 5 - 5 10

9 Металіст 1925 (Харків) 5 3 0 2 8 - 4 9

10 Суми (Суми) 6 2 1 3 7 - 16 7

11 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 6 2 0 4 2 - 4 6

12 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 5 2 0 3 6 - 13 6

13 Рух (Винники) 6 1 1 4 4 - 8 4

14 Агробізнес (Волочиськ) 6 0 2 4 1 - 7 2

15 Кобра (Харків) 3 0 0 3 1 - 8 0

16 Зірка (Кропивницький) 5 0 0 5 1 - 11 0

7-й тур 
31 серпня, п’ятниця: 
«Суми» – «Дніпро-1».
1 вересня, субота: 
«Миколаїв» – «Авангард», 
«Рух» – «Колос», «Гірник-
Спорт» – «Прикарпаття», 
«Агробізнес» – «Кобра», 
«Зірка» – «Інгулець».
2 вересня, неділя: 
«Волинь» – «Оболонь-
Бровар» (18:00), «Металіст 
1925» – «Балкани».

Голи: Чичиков (32), 
І. Когут (37), Башлай 
(59), Назаренко (70), 
Польовий (88).
«Волинь» (Луцьк): Когут, 
Петько, Курко (Зінкевич,83), 
Горопевшек, Сімінін, 
Цюпа, Герасимюк, Неплях 
(Коробка,52), Хагназарі 
(Климець,71), Кожанов – 
Козьбан (Карпенко,74).
Запасні: Неділько, В. 
Кравченко, Бруно, Воробей.

СК «Дніпро-1» – 
«Волинь» – 5:0.

як грав захист хрестоносців, інак-
ше, як безладом, не назвеш. При-
наймні два з п’яти голів ми забили 
собі самі, коли захист починав ви-
думувати п’яте колесо до воза або 
ж запускати «свічки» та рикошети 
поблизу власних воріт.

«Волинь» після пропущених 
голів перебудувалася, зіграла у 
традиційні чотири захисники. Але 
незбагненні помилки тривали, і 
все закінчилося панікою та розгро-
мом. Про нього не варто забувати 
під час сезону, але вважати холод-
ним душем у спекотному Дніпрі. 

Тому не здивуємося, якщо 
у найближчому турі проти 
«Оболоні-Бровара» побачимо в 
Луцьку іншу «Волинь». 

Луцьк

Збірна України зі стронгмену в Луцьку 
перемогла збірну європейських богатирів. 
Такі товариські змагання втретє 
відбулися у День Незалежності України.

До складу збірної України увійшли Сергій 
Конюшок, Олександр Лашин, Віктор Юрченко 
і Олексій Новіков. За збірну Європи виступа-

ff u.ua

Андрій Лунін

СТРОНГМЕНИ 
ПІДКОРИЛИ ЛУЦЬК 

Бомбардири: Куліш 
(СК «Дніпро-1») – 4, Синиця 
(«Металіст 1925») – 4, Кожанов 
(«Волинь») – 4 (2 – з пен.).

ЛУЧАНИ НЕ ПРОПУСКАЛИ П’ЯТЬ МАТЧІВ ПОСПІЛЬ, 
А В ДНІПРІ ОТРИМАЛИ ЦІЛИЙ КОШИК

Любомль

Минулої неділі неподалік 
Любомля відбулися змагання з 
екстремальної їзди бездоріжжям. 
На цікаве та видовищне шоу 
зібралося чимало глядачів, адже 
спортсмени змагалися на звивистій 
дистанції з крутими поворотами 
і перешкодами – трясовиною та 
глибокими западинами.

За звання найсильнішого зголосилися 
позмагатися троє учасників на квадроцик-
лах і десять екіпажів на позашляховиках з 
Любомля, Бірок, Ковеля, Люблинця (Ко-
вельщина), Смідина (Старовижівщина).

Змагання на квадроциклах виграв 
Ярослав Фенко, друге і третє місця посіли 
Дмитро Панчук та Іван Якимлюк.

Водії джипів переможця визначали за 
сумою часу в двох заїздах. Екстрим траси 
призводив до численних поломок техні-
ки, її терміново ремонтували у перервах 
між заїздами. 

Отож, третє місце посів екіпаж «Ві-
нір» з Ковеля. Тільки на 15 секунд були 
вправнішими екстремали екіпажу «Газік» 
з Люблинця, а найкращий час показав ко-
вельський екіпаж «Тритон» у складі Ігоря 
Прадійчука, Сергія Мельника і Святослава 
Гуменюка. «Тритону» неабияк поталани-
ло – їхнє авто вийшло з ладу одразу після 
перетину фінішної лінії.

ЧЕМПІОНСЬКИЙ ДЖИП 
ЗАГЛУХ ПІСЛЯ ФІНІШУ

kordon.in.ua

На Поліссі відбулися гонки бездоріжжям

Найсильніші люди Європи 
змагалися в Луцьку

ли Рафал Кобиляж (Польща), Відас Блекайтіс 
(Литва), Маріс Лейтіс (Латвія), Родіон Сукман 
(Молдова). Головним рефері турніру був Ва-
силь Вірастюк. 

Спортсмени змагалися у шести вправах. 
Естафету (перенесення стокілограмових 
мішків і тяга саней) виграла збірна Європи. 
Українці перемогли в так званому дамблі – 
подвійній тязі 550-кілограмової платформи та 
«прогулянці фермера». Перемога в цих впра-
вах дозволила українцям відірватися від опо-
нентів на недосяжну відстань в рахунку.

Зауважимо вклад в командний успіх най-
сильнішої людини України останніх двох ро-
ків киянина Олексія Новікова. Саме його не-
ймовірний спурт у «прогулянці фермера» й 
допоміг нашим співвітчизникам перемогти.

Незважаючи на те, що в перетягуванні ка-
ната перемогла збірна Європи, загальну вік-
торію з рахунком 4:2 здобули саме українці.

Турійський, Старовижівський райони

На Волині відбувся чемпіонат України з 
крос-тріатлону Polissia Challеnge Cup. У Турій-
ському та Старовижівському районах спортс-
мени пливли 1 км озером Сомин, після цього 
їхали велосипедами 20 км та бігли 6 км до фі-
нішу в селі Смідин, що на Старовижівщині.

У жінок забіг виграла Софія Прийма, у 
чоловіків – Єгор Мартиненко. Другі місця по-
сіли відповідно Олександра Кохан та Сергій 
Курочкін, треті – Марина Соколова і Сергій 
Костенко.

Спеціальними кубками відзначили учас-
ника АТО Андрія Степасюка, який найкраще 
серед військових подолав дистанцію, а також 
ветерана спорту Миколу Поліщука (серед 
спортсменів віком понад 45 років).

ТРИ В ОДНОМУ: 
ДОПЛИСТИ, ДОЇХАТИ І ДОБІГТИ ДО ФІНІШУ

Змагання з тріатлону відбулися вдруге, 
втім лише цього року вони мали статус чем-
піонату України. 

facebook.com
/AntonBugaichuk

strongm
an.org.ua

Фініш чемпіонки Софії Прийми
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Діла добрих оновлюються, діла злих гинуть. Тарас Шевченко
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Ді бр

– Онучку, а ти що зараз робиш?
– Сиджу в фейсбуці.
– У якій-якій будці? 

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

Розмовляють два шотландці. Один 
каже:

– Ці англійці такі скажені! Ось учора, 
наприклад, забігає один до мене в номер 
о другій ночі й починає кричати, лаятися, 
розмахувати руками!

– А ти що?
– Нічого. Продовжую спокійно грати 

на своїй волинці...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бабуся з дідусем дуже любили грати в 
хованки. Вранці бабуся ховала самогон, а 
якщо дідусь його знаходив, то ввечері вже 
ховалася бабуся.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мама була у відрядженні два тижні. 
Після повернення запитує сина:

– Тато сумував, коли мене не було вдо-
ма?

– Спочатку ні, але останні два дні він 
ставав все сумнішим і сумнішим...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Маленький племінник каже тітоньці:
– Дякую за подарунок!
– Та нема за що!
– Я теж так думаю, але мама сказала по-

дякувати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Галю, я хочу повернутися до тебе й ді-
тей! Відчини балконні двері, тут холодно!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Миколо, а ти мене кохаєш?
– Галю, ну от на холєру ти починаєш ра-

нок зі скандалу?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Син приходить додому з сережкою у 
вусі. Батько дивиться на нього й каже: 

– Знаєш, синку, споконвіку сережки у 
вухах носили або пірати, або голубі. Я за-
раз вигляну у вікно, і не дай Бог, там не сто-
їть твій фрегат...

№

Жартівливий гороскоп на 30 серпня – 5 вересня
Овен (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко 
31 березня 1982 р.
Депутат Луцькради
Чіткої позиції від Овнів цього 
тижня знову годі дочекатися. 
Але ви не комплексуватимете 
з цього приводу, адже знову 

претеся до вершин світопорядку. Інша 
річ – чи вдасться знову знімати вершки у 
«Фелічіті» або «Карамельці».

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Директор департаменту 
муніципальної варти Луцька
У намаганні привернути до 
себе увагу всієї галактики 
є небезпека падіння зірки 

додолу. Тому не напружуйте Олімп 
самоуправством, а також не вигадуйте 
клопотів для підлеглих.

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

зважуйте кожну свою дію, особливо, коли 
йдеться про суспільні справи. Зірки радять 
потрохи впадати в осінню сплячку.

Рак (22.06 – 23.07)
Юлія Сабатюк 
26 червня 1970 р.
Голова правління 
Асоціації ОСББ «Лучани»
Імовірні перевірки на 
чесність та дотримання 
законів світоустрою. Колишні 

покровителі вже не врятують від кари нових 
зевсів. Візьметеся за планування й розробку 
стратегії дій. Варто додати ще трохи 
грантоїдства – і успіх забезпечено.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області
Здобуття додаткових 
професійних навичок 
поліпшить вашу ефективність. 

Не залишайте розпочаті справи, доводьте 
їх до кінця. Не варто довіряти колегам, які 
вам лестять. Зорі радять прикупити трохи 
додаткового часу.

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Якимчук 
7 вересня 1955 р.
Народний артист України
Період, що вимагає від вас 
уважного ставлення до свого 
здоров’я, профілактики 
захворювань, навіть якщо 

ви прекрасно почуваєтеся і не збираєтеся 
хворіти. Цього тижня доведеться повболівати 
за друзів. Тримайте себе у формі.

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна 
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло» 
Є сенс почати лякати всіх 
навкруги арктичним холодом. 
Проблеми з холодною водою 
залагоджуватимуть не у 

ваших кабінетах, а в теплих обіймах Бахуса 
і Феміди. Спробуєте обігріти всіх теплом 
корпоративного затишку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька 
Потрібно буде витратити 
багато сил та енергії, аби 
довести свою правоту. 

Стосунки з людьми складатимуться аж 
ніяк не ідеально. Вдалий час для потрібних 
знайомств, які повернуть старе життя в нове 
русло.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Наразі Стрільці дуже закриті: 
занурилися в свої справи і про 
них жодної згадки. Тиждень 
пролетить, як одна секунда, 

якщо забудете про рейки-шпали, а згадаєте 
про персики-виноград. Літо закінчується, а 
ви тільки про кар’єрний розвиток думаєте!

Козоріг (22.12 – 20.01)
Віктор Швидкий 
1 січня 1956 р.
Прокурор Волинської області
Зорі втомилися рахувати, 
скільки разів Козероги 
ступають у ту саму воду. 
Цього разу ви туди пірнули 

з трампліна. Усі чекають результатів, але 
з відкритістю до ЗМІй треба щось робити. 
Інакше з’їдять.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Волині
Усі починання принесуть гарні 
результати й вигоду. Тому 
варто відмовитися від сумнівів 

і діяти сміливо та рішуче. Намагайтеся 
докласти зусиль, щоб виконати потрібну 
роботу. Словесні баталії вестимете активно й 
наполегливо. 

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Такого потужного часу, 
як нині, у вас може й не 
бути. Усі готуються до 
ярмарки марнославства 

та захисту колишніх позицій. А ви не 
зраджуйте себе – гайніть кудись подалі від 
цієї суєти суєт. 
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ЗАЛІЗНІ КОЛІНА
  Борис ПОЛІЩУК  

  Анастасія КАРПЕНКО
hroniky.com 

РЕКТОР, ЧИЇМ ІМ’ЯМ НАЗВАНО 
ВУЛИЦЮ В ЛУЦЬКУ

Вулиця Нестора Бурчака в 
Луцьку тягнеться від вули-
ці Винниченка до Шопена по-
під Меморіалом. Ця люди-
на дев’ять років очолювала 
Луцький педінститут, відо-
мий сьогодні як Східноєвро-
пейський національний уні-
верситет. Його запам’ятали 
як невтомного ректора, який 
успішно розвинув навчаль-
ний заклад.

Нестор Бурчак народився 27 лип-
ня 1931 року в селі Струтин на Львів-

щині. Але саме на Волині, в Луцьку, 
йому судилося реалізувати себе як 
професійного педагога та успішного 
керівника. Після закінчення Львів-
ського торговельно-економічного 
інституту Нестора скерували до Киє-
ва здобувати кваліфікацію викладача 
суспільних наук на курсах при Київ-
ському університеті ім. Т. Шевченка. 
У 23 роки він уже читав свої перші 
лекції з політекономії перед одноліт-
ками, а то й старшими за нього людь-
ми, які пройшли війну і продовжили 
навчання в Луцькому педінституті.

На початку шістдесятих він пра-

цював над кандидатською дисерта-
цією й вивчав «закриту» тему еко-
номіки колгоспів. Захист дисертації 
проходив за зачиненими дверима. 
Висновки, вірогідно, стосувалися 
шляхів перебудови економіки, роз-
витку сільського господарства.

З кінця сімдесятих виш потерпав 
від браку навчальних приміщень. 
Багато лекцій та семінарів проводи-
ли у класах середньої школи. Ставши 
ректором, Нестор Бурчак зважився, 
певно, на найбільше будівництво у 
своєму житті – зведення восьмипо-
верхового лабораторного корпусу. 

Чи то Микиті зашкодили 
грушки-гнилички, на які він 
натрапив у лісі, чи, може, пе-
реїв сушених окунців, а факт 
той, що в нього заболів жи-
віт. А медицина, самі знаєте, 
яка тепер у селі. Той радить 
гризти молоду дубову кору, 
той – ставити клізму, а той – 
змащувати живота йодом.

Тож поїхав Микита по порятунок 
до столичних світил. А вони один по-
перед перед одного кличуть до себе: 
«Відвідайте клініку Кабана – всім ва-
шим болячкам буде в нас хана!», «Га-
рантує доктор Кріт: в нас народитесь 
на світ!», «Тільки в клініці Сметани 
доведуть вас до тями!».

Микита обрав собі клініку з 
транспарантом над дверима: «Це не 

Йому вдалося в час економічної кри-
зи обґрунтувати свій задум у Мінос-
віти й залучити державні кошти.

Разом із Миколою Жулинським, 
тодішнім заступником директо-
ра інституту літератури АН УРСР, у 
1985-му вони створили музей Лесі 
Українки в лабораторному корпусі 
№2. Це була кропітка і довга робо-
та, що охоплювала пошук матеріа-
лів про письменницю та контактів її 
родичів за кордоном. Пізніше музей 
перетворився на науково-дослідний 
інститут Лесі Українки.

Він мріяв про велику їдальню та 
поліклініку для студентів. В останній 
рік життя Нестора Бурчака було за-
кладено перші цеглини гуртожитку 
№6 та бібліотеки. У 1993-му Луцький 
педінститут нарешті став Волин-
ським державним університетом.

клініка, а клас, без нашої допомо-
ги ви не вийдете від нас!». Не встиг 
переступити поріг, як перед ним по-
став енергійний чоловік у білому 
халаті.

– Я провідний хірург Яків 
Осика. Ви дуже правильно зроби-
ли, що звернулися саме в нашу 
клініку, – розплився він у доб-
родушній усмішці. – Що 
вас привело до нас?

– Живіт. Так 
притис, окаян-
ний, наче хто 
натягує мене 
на копил, – по-
скаржився Ми-
кита.

– Усе ясно. У 
вас не все гаразд 
із колінами, – 
в и з н а ч и в 

Яків Йосипович.
– З колінами я не маю клопоту, 

брикаю, мов бичок, –  заперечив 
Микита. – А от у животі наче між 

собою зчепилися собаки і 
роздирають мене насе-
меро. Особливо б’є отут, 
знизу.

– Нічого, ми поста-
вимо вам штучні сугло-

би – і все наче рукою 
зніме, – заспокоїв Яків 

Йосипович. 
– А вони ж мені на 

дідька?! – здивувався 
Микита. – У мене болять 
нутрощі, а не коліна.

– А як же вони не бо-
літимуть, якщо у вас хворі 
суглоби. Все починається з 

них. Таку концепцію роз-
робив наш керівник Грім-

Дощовий. Тому всі хвороби треба 
починати лікувати з колін, – пояснив 
Яків Йосипович.

– Та не болять вони в мене! Хоче-
те, зараз затанцюю гопака, – налаш-
тувався до навприсяду Микита.

– Гопака?! – жахнувся Яків Йоси-
пович. – Борони вас, Боже! Ви ж са-
мовбивця! Вам треба не танцювати, а 
негайно лягати на операцію, бо буде 
пізно. Ми, на ваше щастя, приберег-
ли пару імпортних суглобів, тож не 
втрачайте шансу.

– Увесь наш рід крепкий на ноги. 
Дід у сімдесят на своїх колінах стри-
бав у гречку. То, може, спочатку вти-
хомиримо живота, – помацав біля 
пупа Микита.

– Свої коліна ненадійні, будь-
якої миті можуть підвести. А ось 
цих, – сяйнув Яків Йосипович перед 
Микитиним носом блискучими ме-
талевими штучками, – не беруть ні 
іржа, ні мікроби. 

– Дорогі, мабуть. На гривень 

триста потягнуть, – прикинув Ми-
кита.

Яків Йосипович написав на па-
пірці цифру.

– Ого! – вигукнув Микита. – Не з 
моїми статками. 

– Ви не поспішайте з висновка-
ми, – зім’яв папірця Яків Йосипович. 
– Зробимо вам знижку чи на Чорно-
биль, чи на град, чи на колорадсько-
го жука. Щось придумаємо. До речі, 
у вас діти є?

– Троє.
– Дорослі?
– Дорослі.
– Вони ж не залишать батька в 

біді?
– Діти в мене, нівроку, совісні.
– От бачите...
...Приїхав Микита в столицю зі 

своєю болячкою в животі вдень, а 
під вечір він уже вдарив додому те-
леграму: «Терміново беріть позичку 
і ведіть на базар корову, вставляю 
залізні коліна».

з родинного архіву

Нестор Бурчак
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30 серпня – Уляна, Мирон, 
Павло, Ілля, Олексій
31 серпня – Омелян, Іларіон, 
Лавр, Макар, Георгій, Денис, 
Іван, Євген, Михайло, Григорій, 
Лев
1 вересня – Андрій, Тимофій, 
Фекла, Микола
2 вересня – Серафима, Іван, 
Самуїл, Віктор, Максим, Павло
3 вересня – Петро, Тадей, 
Олександр, Корнилій
4 вересня – 
Явдоха, 
Панас, Анфіса, 
Федір, Фелікс, 
Гаврило, Ісак, 
Макар, Михайло, 
Олексій, Василь, 
Іларіон
5 вересня – 
Євтихій, Арсеній, 
Юрій, Микола, 
Іван

30 серпня – Уляна, Мирон, 
Павло Ілля Олексій
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   Ігрове поле складається з квадрата 

розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 23 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 30 серпня – 5 вересня

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

БІЛКА І СТРІЛКА – ПЕРШІ 
ТВАРИНИ-КОСМОНАВТИ  Космічний корабель 

«Супутник-5» із собаками 
Білкою і Стрілкою у серпні 

1960 року відправили на орбіту 
з космодрому «Байконур» у 
Казахстані. Це був перший космічний 
апарат, який повернувся на Землю.

Посилати в космос людину боялися, бо не 
мали уявлення про вплив факторів, які вини-
кають у невагомості. Дослідження планували 
проводити на мавпах і собаках. Але вияви-
лося, що мавпи не підходять – вони занадто 
примх ливі, важко піддаються дресируванню.

Інша річ – собаки, особливо дворняжки. 
Вони швидко звикають до людини й легко 
їй підкоряються. Такі собаки мають міцне від 
природи здоров’я, вони кмітливі, добре при-
стосовані до стресів та невибагливі до їжі. На 
початку літа 1951 року підготовку пройшли 14 
тварин.

У перший експериментальний політ 
22 липня 1951-го відправили двох собак – Ци-
гана і Дезіка. Ракета Р-1В стартувала на поліго-
ні Капустин Яр в Астраханській області у Росії. 
Коли вона досягла висоти 100 км, відсік з со-
баками відокремився й почав вільно падати. 

На висоті 7 км відкрився парашут, і контейнер 
з «космонавтами» приземлився. Політ тривав 
близько 20 хв. Дезік і Циган добре перенесли 
перевантаження, невагомість і стали першими 
в історії людства живими істотами, що здійсни-

ли політ на балістичній ракеті у верхні шари 
атмосфери до умовного кордону з космосом.

29 липня відбувся другий старт ракети. 
Цього разу полетіли Дезік і Лисиця. Дезіка від-
правили вдруге, щоб перевірити поведінку 
під час повторного польоту. Через відмову 
барореле парашут спускного апарата під час 
приземлення не розкрився. Контейнер з соба-
ками на великій швидкості врізався в землю. 
Тварини загинули.  Конструктор Сергій Коро-
льов узявся розробляти систему аварійного 
порятунку.

Для Білки і Стрілки конструктори розро-
били системи водопостачання, харчування та 
регенерації відходів. Медико-біологічна апа-
ратура фіксувала зміни, які відбувалися у їхніх 
організмах.

20 серпня 1960 року спусковий апарат з 
цілими й неушкодженими собаками успішно 
приземлився. Тривалість космічного польо-
ту склала понад 25 год. Сергій Корольов був 
дуже задоволений результатами випробувань 
і почав підготовку польоту людини в космос.

Собаки були в космосі 25 хв 

sciencesource.com
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НЕВІДОМИЙ ГІТЛЕР: 
ІСТОРІЇ ВІД ЙОГО ФОТОГРАФА 

ЧЕРЕЗ ПІВТОРА СТОЛІТТЯ УКРАЇНЦІВ МОЖЕ НЕ БУТИ 

Книгу своїх спогадів 
Генріх Гофман назвав 
«Гітлер був моїм 

другом» – і не збрехав. 
Перевірений кадр, один з 
перших членів Націонал-
соціалістичної партії знімав 
фюрера понад двадцять 
років і увійшов до його 
найближчого оточення. 
Багато бачив, щось зняв, 
усе інше переказав у 
мемуарах.

Генріх Гофман почав вчитися ре-
месла фотографа, щойно закінчив 
школу. Їздив Європою з камерою, 
1909 року заснував ательє в Мюнхе-
ні. У Першу світову війну він служив 
фотокореспондентом в авіації, а 
після демобілізації вступив у праву 
організацію «Громадянська оборо-
на», створену для вуличної війни з 
комуністами, пише Was.media.

У лютому 1920 року Німецька 
робітнича партія – до цього момен-
ту вона складалася менш ніж з сотні 
людей – проводить у мюнхенському 
пивному ресторані «Гофбройхаус» 
свій перший публічний захід. Ак-
тивіст Гітлер оголошує програму 
«25 пунктів». Того ж дня за його про-
позицією до назви партії додають 
слова «націонал-соціалістична». 

Гофман вступив до партії через 
півтора місяця, але познайомився з 
Гітлером лише через два роки.

СКЛАДНА МІШЕНЬ
«Негайно вишліть фото Адольфа 

Гітлера, платимо $100», – таку теле-
граму 30 жовтня 1922 року Генріху 
Гофману надіслало американське 
фотоагентство.

Гонорар здивував, адже за зні-
мок президента Німеччини Фрідрі-
ха Еберта тоді платили $5. Гофман 
взявся виконувати замовлення і 
скоро дізнався, чому пропозиція 
була такою щедрою. Гітлер нікому 
не давав себе фотографувати. Це 
був продуманий хід: ті, хто чув і чи-
тав про молодого політика, прихо-
дили на мітинги з чистої цікавості, 
щоб нарешті його побачити. Багато 
з них поверталися додому прихиль-
никами націонал-соціалізму.

Але ж не обов’язково отримува-
ти згоду на знімання. По сусідству 
з фотоательє Гофмана випускали 
партійну газету НСДАП Völkischer 
Beobachter («Народний оглядач»). 
Він дочекався, коли Гітлер туди при-
їде, і поставив камеру біля виходу.

«Клац! Цоркнув затвор. Слава 
Богу, вийшло! І наступної миті мене 
за зап’ястя схопили не надто ніжні 
руки. Троє супровідників накинули-

КОМПЛЕКСИ ГІТЛЕРА
Гофман згадує, що найбільше 

Гітлер боявся опинитися в смішно-
му становищі. Коли він купував но-
вий костюм або капелюх, спочатку 
фотографувався і ретельно вивчав 
знімки. Лише переконавшись, що 
одяг йому справді личить, фюрер 
з’являвся в ньому на публіці. Він 
страшенно соромився часів, коли 
носив баварські шкіряні шорти, і по-
просив вилучити з продажу всі знім-
ки, де позує в них.

Гітлер був дуже сором’язливим, 
коли треба було роздягнутися. Його 
вкрай складно було вмовити зро-
бити рентген, а перед оглядом чи 
уколом фюрер спочатку випрова-
джував з кімнати слугу й потім роз-
дягався рівно настільки, наскільки 
це потрібно було для процедури.

Страх втратити гідність перед 
народом, якщо хтось побачить або 
сфотографує його в трусах, був 
нав’язливим. Гітлер добре пам’ятав, 
як цькували президента Німеччи-
ни Фрідріха Еберта й військового 
міністра Густава Носке за спільний 
знімок у плавках. За любов оголяти 
торс він засуджував Беніто Муссо-
ліні.

На пропозицію побудувати за-
критий басейн у резиденції Бергхоф 
Гітлер відповів Гофману відмовою: 
«Я й так постійно боюся, що який-
небудь спритний шахрай причепить 
мою голову до чийогось тулуба в 
трусах!».

Якось Гітлер забракував свій зні-
мок з шотландським тер’єром Єви 
Браун. За його словами, великий 
державний діяч не може дозволити 
собі фотографуватися з маленьким 
песиком.

У квітні 1945 року Гофман вос-
таннє побував у бункері Гітлера, а 
після капітуляції Німеччини його 
заарештували американці. На 
Нюрнберзькому процесі Гофмана 
спочатку зарахували до головних 
обвинувачених, але після серії апе-
ляцій фотографу вдалося скоротити 
термін ув’язнення з десяти до чоти-
рьох років. Цей факт став основою 
легенди про те, що Гофман був аген-
том радянської розвідки – нині істо-
рики не можуть цього ані довести, 
ані спростувати.

Після виходу з в’язниці в 1950-
му він прожив ще сім років у селі 
під Мюнхеном, встиг написати кни-
гу. Гофман не відхрещувався від 
Гітлера, але став брехати про свою 
аполітичність: «До Гітлера – фюрера 
і канцлера Третього Рейху – мені 
не було діла, але Адольф Гітлер як 
людина залишався моїм другом з 
першої зустрічі до самого дня його 
смерті».
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І ось якось улітку 1932 року, зга-
дує Гофман, дівчина не вийшла на 
роботу. Виявилося, що напередодні 
вона намагалася застрелитись через 
нехтування Гітлера. Рана виявилася 
не смертельною. Адольфа ця історія 
збентежила: після самогубства його 
коханої племінниці Гелі Раубаль не 
минуло ще й року.

«Лікарю, прошу вас сказати 
правду, – допитувався Гітлер. – Ви 
не думаєте, що панна Браун стріляла 
лише для того, щоб покрасуватися в 
ролі пацієнтки і привернути до себе 
мою увагу?». «Постріл був спрямова-
ний просто в серце», – сказав лікар.

Коли він пішов, Гітлер став ходи-
ти кімнатою туди-сюди. Раптом він 
зупинився й подивився на Гофмана.

«Ви чули, – сказав він схвильо-
вано. – Дівчинка зробила це через 
любов до мене. Але я не давав їй 
жодних підстав для такого вчинку. 
Схоже, тепер мені доведеться за 
нею доглядати. Але це не означає, 
що я з нею одружуся!».

Так Єва Браун домоглася свого і 
стала подругою Гітлера.

ТІ Ж ОБЛИЧЧЯ ТА 
СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО

Улітку 1937 року в новому Бу-
динку німецького мистецтва у 
Мюнхені мала відкритися перша ви-
ставка. Відібрати для неї найкращі з 
восьми тисяч представлених творів 
доручили комісії, до якої увійшли 
дванадцять професорів. За кілька 
днів до відкриття Гітлер вирішив 
проінспектувати виставку, але був 
розчарований і мало не скасував 
подію: «Надіслані роботи ясно по-
казують, що у нас в Німеччині немає 
митців, чиї картини гідні виставля-
тися в цьому чудовому будинку!».

Гофман переконав не зупиняти 
проект і особисто очолив журі. Він 

добре знав смаки Гітлера й міг пе-
редбачити, що той схвалить. Фюрер 
зневажав будь-який авангард, мо-
дернізм, імпресіонізм, такий живо-
пис отримав тавро – дегенеративне 
мистецтво. Можливо, Гітлер вважав, 
що саме через конкуренцію з мо-
дерністами його двічі не прийняли 
до Віденської художньої академії.

Втім Гофман все-таки зробив 
спробу захистити сучасне мисте-
цтво. Він вибрав 1,5 тисячі вподо-
баних фюрером робіт у класичному 
стилі, але один зал залишив під мо-
дерн.

«Коли ми разом увійшли туди, 
зізнаюся, серце у мене калатало. Гіт-
лер подивився на картину відомого 
мюнхенського художника. Потім по-
вернувся до мене.

– Хто це тут повісив? – запитав 
він, і тон його був не дуже добро-
зичливий.

– Я, гер Гітлер!
– А це?
– Теж я, гер Гітлер, я сам це все 

вибрав!
– Зняти всю цю нісенітницю, – 

уривчасто кинув він і розлючений 
вийшов із зали», – писав Гофман.

Він залишився керівником від-
біркової комісії щорічної Великої 
виставки німецького мистецтва. 
Наповнював її картинами, які мі-
ністр пропаганди Йозеф Геббельс у 
своєму щоденнику назвав «мюнхен-
ським шкільним кітчем». Відібране 
«дегенеративне мистецтво» нацист-
ська влада вирішила продавати за 
кордон – цим проектом теж керував 
Гофман. До кінця Другої світової 
вій ни фотограф мав колекцію з 258 
творів, конфіскованих у Німеччині 
й задешево куплених в окупованих 
країнах, переможці звинуватили 
його в спекуляції на війні. Фотограф 
відсидів чотири роки.
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В Україні кількість 
померлих значно 

переважає кількість 
новонароджених.  За 
офіційними даними,  
населення України складає 
42 мільйони. Але скільки 
нас насправді – сказати 
складно. Адже перепису 
не було уже 18 років, пише 
«ТСН.ua».

На сотню народжених припадає 
140 померлих. Щодня з життя йде 
півтори тисячі людей. А за рік зникає 
стільки, скільки живе в Хмельницько-
му, Сумах чи Чернівцях. Дві третини з 
них вмирають від інфарктів. Понад 

дві сотні осіб забирає рак. 13 – гинуть 
в ДТП. 18 – самі вкорочують собі віку. 

На сході щодня в середньому гинуть 
три українські воїни. Кожен шостий 

tsn.ua

На сотню народжених 
припадає 140 померлих

Генріх Гофман був особистим фотографом Гітлера. 
Він написав книгу «Гітлер був моїм другом».

ся на мене! Один з них схопив мене 
за горло, почалася люта сутичка за 
фотокамеру, яку я хотів зберегти 
понад усе. Але сили були надто не-
рівні. З похмурою люттю я дивився, 
як охоронці виймають і засвічують 
пластину», – пригадував Гофман.

Інша можливість з’явилася лише 
через кілька місяців. Гофман зустрів 
Гітлера на весіллі спільного знайо-
мого, вони довго розмовляли про 
мистецтво. Фюрер пообіцяв, що 
тільки-но він дозволить себе фото-
графувати, право першого знімка 
буде належати Гофману: «Однак 
прошу вас відтепер утримуватися 
від спроб сфотографувати мене без 
дозволу». Гофман погодився і перед 
очима в співрозмовника розбив 
пластину з кадром, який нишком 
зробив на весіллі. Відтоді Гітлер став 
частим гостем у його будинку.

Все було даремно. Наступного 
року репортеру агентства Associated 
Press вдалося першому сфотогра-
фувати Гітлера і не попастися охо-
ронцям.

СЛУЖБОВИЙ РОМАН
«Моя наречена – Німеччина», – 

любив повторювати Гітлер. Романи 
ніколи серйозно не позначалися на 
його житті – головною для затятого 
холостяка лишалася політика. Не 
дивно, що коханки Адольфа вкоро-
чували собі віку чи принаймні роби-
ли такі спроби.

Єва Браун – найвідоміша з коха-
нок диктатора. Стосунки заверши-
лися весіллям, але замість шампан-
ського молодята випили ціанистий 
калій. Їх познайомив Генріх Гофман.

1930 року дев’ятнадцятирічна 
дівчина влаштувалася помічни-
цею в його ательє. «Вона зберігала 
певну дитячу наївність. Блакитні 
очі й кругле обличчя в обрамленні 
темно-русявого волосся дозволяли 
назвати її гарненькою – така собі 
безособова миловидність, ніби зі-
йшла з коробки шоколадних цуке-
рок», – згадував фотограф.

На роботі Єва і познайомилася 
з Гітлером, який часто заходив до 
Гофмана. Лідеру НСДАП подобалася 
компанія симпатичної веселої дів-
чини, він часто розмовляв з нею, 
робив компліменти, іноді дарував 
сувеніри, квіти, цукерки – але не 
більше. Втім Єві й таких знаків ува-
ги вистачило, щоб вирішити, ніби 
Гітлер закоханий і скоро вони одру-
жаться.

йде з життя в працездатному віці.
Тривалість життя, порівняно з 

1990-ми роками, збільшилася всього 
лише на два роки. Чоловіки в серед-
ньому доживають до 62, жінки – до 74, 
а це на 20 років менше, ніж у Європі.

На кількість прожитих років 
впливає ще й економічна ситуація. 
В середині 2000-х років вона була 
стабільна і позитивна – тож три-
валість життя зростала. Це пере-
рвалося 2008-го під час всесвітньої 
економічної кризи. Україна почала 
оговтуватися до 2013 року, але на-
передодні Революції Гідності знову 
рівень життя почав падати. Так три-
ває й донині.

42 мільйони – це офіційна циф-

ра. За оцінками демографів і соціо-
логів, українців іще менше, близько 
35 мільйонів. Але перепис населення 
відбудеться лише після 2020 року.

Причини демографічної прі-
рви – в поганій екології та низько-
му рівні життя. Вирубування лісів, 
пожежі, шкідливі викиди, куріння, 
недбале ставлення до власного 
здоров’я, низькі статки – ось що 
призводить до старіння та вимиран-
ня нації. Україна – перша країна в 
світі, яка стоїть перед загрозою пов-
ного вимирання. Якщо так тривати-
ме й далі, то за 30 років нас буде вже 
25 мільйонів, а повністю Україна 
може вимерти всього лиш за півто-
ра століття.
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