
ВОЛОНТЕР З АМЕРИКИ 
ПОЛЮБИВ УКРАЇНУ, ЇЇ 
МОВУ ТА ЗВИЧАЇ

Девід Сім приїхав 
у село Дубечне 

Старовижівського району 
згідно із програмою 
«Корпусу миру» в складі 
делегації з сімнадцяти 
волонтерів. Усміхнений та 
привітний американський 
студент, який планує 
перебувати в Україні два 
роки, припав до душі 

учням і порозумівся з педагогами.

КОЖНА ДИТИНА 
МРІЄ ЖИТИ У СІМ’Ї
Уже понад 15 років українська 

влада просуває ідею виховання 
сиріт у родинах та дитячих будинках 
сімейного типу. Заохочують 
потенційних опікунів та батьків 
соціальними гарантіями й фінансовою 
підтримкою. 
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 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 8

Убивцю лучанина Віктора Мандзика, 
капітана СБУ, який виконував 
професійні обов’язки у Волновасі 

Донецької області, нещодавно відпустили 
під домашній арешт. Матір загиблого 
побоюється, що злочинець спробує втекти 

з країни, аби уникнути відповідальності за 
смерть ї ї сина. Окрім того, вона переконана, 
що судовий розгляд справи, який триває 
вже близько чотирьох років, навмисне 
затягують.

НОВОВОЛИНСЬКА 
ЛІКАРНЯ РЕАЛІЗОВУЄ 
ВАРТІСНИЙ ПРОЕКТ 
СПІЛЬНО З УРЯДОМ 
ЯПОНІЇ
Щороку в пологовому відділенні 
Нововолинської центральної міської 
лікарні на світ з’являється близько 600-
700 малюків. Тут народжують жителі не 
лише Нововолинська, а й навколишніх 
сіл, сусідніх районів і навіть Львівської 
області. 

для людей

 читайте на стор. 8

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 

«ПЕРЕГОВОРІВ 
З РОСІЄЮ НЕ 
БУДЕ!»

ПРАВДА ПРО ПРАВДА ПРО 
ЗАКУЛІССЯ ЗАКУЛІССЯ 
ВІЙНИ НА ВІЙНИ НА 
ДОНБАСІДОНБАСІ

 читайте на стор. 10

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 6 читайте на стор. 4

1 червня виповниться 53 роки від 
дня народження самобутнього 

українського співака, композитора, 
музиканта й поета В’ячеслава Хурсенка. 
Невимовно шкода, що рідні, друзі, 
прихильники таланту вже 10 літ згадують 
про нього в минулому часі. Адже 8 вересня 
2009 року він відійшов у Вічність…

підтримка

УЧИТЕЛЬКА В’ЯЧЕСЛАВА 
ХУРСЕНКА – ПРО ПЕРШУ 
НОТУ, ЩЕМЛИВІ ПІСНІ Й 
ОСТАННЮ ЗУСТРІЧ

«УБИВЦЯ МАЄ СИДІТИ»

 читайте на стор. 6

магія глини

Юлія Жолубак – професійна   
гончарка. Вона не просто 

випалює глину, а й створює 
інсталяції. Майстриня, художниця 
та дизайнер – усе водночас. 
Це поєднання, яке диктує час. 
У цьому вся суть сучасного 
мистецтва.

КОЛИ УЛЮБЛЕНА 
РОБОТА – ХОБІ

ІРИНУ КОНСТАНКЕВИЧ ІРИНУ КОНСТАНКЕВИЧ 
МАНЕВИЧЧИНА ЗДИВУВАЛАМАНЕВИЧЧИНА ЗДИВУВАЛА  
ТАЛАНТАМИ І НАВІЯЛА СПОГАДИ ТАЛАНТАМИ І НАВІЯЛА СПОГАДИ 
ПРО ДИТИНСТВО НАЙРІДНІШИХПРО ДИТИНСТВО НАЙРІДНІШИХ

МАТІР УБИТОГО У ВОЛНОВАСІ ЛУЧАНИНА 
ВИМАГАЄ СПРАВЕДЛИВОСТІ
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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 Найбагатший той, чиї радощі потребують найменше грошей. Генрі Девід Торо

ЗАТОНУЛО СУДНО
У Конго 27 травня на озері перекину-
лося і затонуло судно. Мінімум 30 осіб 
загинуло. Більшість загиблих – вчителі, 
які прямували до місцевого райцентру, 
щоб отримати зарплату.
НА ЕВЕРЕСТІ ЗАГИНУЛИ 
ТУРИСТИ 
Через величезну чергу на Евересті заги-
нуло 11 туристів. Це більше, ніж за весь 
2018 рік. У заторі стоять понад 200 осіб. 
Черга виникла тому, що період, коли 
гору можна підкорити, доволі корот-
кий – квітень-травень.
СМЕРТЬ – ЗА ЧЛЕНСТВО В ІДІЛ
Суд в Іраку 26 травня засудив до смерт-
ної кари трьох громадян Франції, яких 
визнав винними в участі у терористич-
ному угрупованні «Ісламська держава». 
У Франції їх називають ворогами нації.
БОЛГАРІЯ І ГРЕЦІЯ БУДУЮТЬ 
ГАЗОПРОВІД 
22 травня розпочали будівництво 
180 км газопроводу, який з’єднає газо-
транспортні системи Греції та Болгарії. 
Він дозволить зменшити залежність від 
поставок російського газу. Проект вар-
туватиме €220 млн.
МЕЙ – У ВІДСТАВКУ, В ЛИТВІ – 
НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза 
Мей йде у відставку. Семеро британ-
ських політиків уже заявили про намір 
поборотися за пост президента Консер-
вативної партії і прем’єр-міністра краї-
ни. А в Литві 26 травня відбулися вибори 
президента. Перемогу здобув економіст 
Гітанас Науседа.
НАТО ЗМІНЮЄ СТРАТЕГІЮ 
Вперше за кілька останніх десятиліть 
НАТО змінює свою військову стратегію, 
заявив генсекретар альянсу Єнс Стол-
тенберг. Він пояснив цей крок необ-
хідністю реагувати на ядерну загрозу з 
боку Росії.
У РОСІЇ ЗАМОВЧУВАЛИ 
СМЕРТІ НАЙМАНЦІВ 
За даними російського журналіста Іллі 
Барабанова,  перед президентськими 
виборами в Росії у 2018 році спеціаль-
но замовчували факт масової загибелі 
російських найманців у Сирії, аби не 
псувати рейтинг Володимиру Путіну. 
Для цього тіла загиблих росіян півтора 
місяця тримали в морозильниках. У до-
кументах змінювали місця і дати смерті, 
аби ніхто не зміг порахувати, скільки їх 
полягло насправді.
РОУМІНГ СТАНЕ 
ДОСТУПНІШИМ
У найближчі роки єдина роумінгова 
зона запрацює між Україною, Молдо-
вою, Білоруссю, Грузією, Вірменією та 
Азербайджаном у рамках Східного 
партнерства з ЄС.
ЄВРОПА – БЕЗ ПЛАСТИКУ 
Рада ЄС схвалила директиву, що перед-
бачає заборону в Європі деяких одно-
разових пластикових виробів, для яких 
є альтернатива. За це проголосував 
Європарламент. Заборона діятиме з 
2021 року. Виробників пластикової про-
дукції притягатимуть до відповідаль-
ності, а тютюнову галузь залучатимуть 
до відшкодування коштів за утилізацію 
недопалків.
МІЖ США ТА КИТАЄМ – 
ПРОТИСТОЯННЯ 
США заборонили китайському вироб-
нику телекомунікаційного обладнання 
Huawei купувати американські товари. 
В уряді вважають, що техніка Huawei 
надає китайським спецслужбам доступ 
до зашифрованих даних пристроїв. На-
томість Китай подав офіційний протест 
на дії США.
У США – НАЙДОРОЖЧА КАВА 
У Сан-Франциско компанія Klatch Coff ee 
продає найдорожчу каву в США – $75 за 
чашку. Компанія купила сорт зерен Elida 
Geisha Natural на аукціоні у Панамі за 
рекордно високою ціною – $803 за один 
фунт (0,45 кг). Після обсмажування вона 
зросла до $1200.

світова хроніка
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КОНТРАБАНДНА АФЕРА ПРОВАЛИЛАСЯ

ЗАГИНУЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТ 
І МОТОЦИКЛІСТ

ПАРТІЮ БУРШТИНУ 
ЗАТРИМАЛИ МИТНИКИ Розцінки вартості одиниці 

ефірного часу для 
розміщення матеріалів 
передвиборної агітації на 
телеканалі «Аверс» під 
час позачергових виборів 
до Верховної Ради України 
21 липня 2019 року.

Проміжок 
ефірного часу

Вартість 
грн/с 

(без ПДВ)

з 07:00  до 18:00 28,00

з 18:00  до 22:00 57,00

з 22:00  до 00:00 46,00

з 00:00  до 07:00 12,00

* Розцінки вказані без урахування ПДВ.

ЛЮДИ ВОЮЮТЬ ІЗ ЗАВОДОМЛЮДИ ВОЮЮТЬ ІЗ ЗАВОДОМпротест 

Жителі Струмівки прагнуть 
домогтися справедливості

ПЕТЛЯ НА ШИЮ – І НА ТОЙ СВІТПЕТЛЯ НА ШИЮ – І НА ТОЙ СВІТ
біда

нещастя контрабанда

Односельці не можуть 
повірити у те, що сталося

Увесь цінний крам вилучено 

rozhyshche.rayon.in.ua

vl.sfs.gov.ua

У селі Духче Рожищенського 
району провели в останню путь 
28-річного військовослужбовця 
Дмитра Климюка. Хлопець помер 
24 травня – вкоротив собі віку. 

Попрощатися із солдатом прийшли од-
носельчани, близькі, товариші-військові, 
пише «Район. Рожище». Дмитро рано втра-
тив матір. Його виховував вітчим. З 2017 
року перебував на службі за контрактом 
у 14 ОМБр. Служив у пункті постійної дис-
локації у Володимирі-Волинському. Заре-
комендував себе позитивно й службових 
проблем не мав. Проте того фатального 
дня він не з’явився на шикування особо-
вого складу. Згодом його тіло знайшли в 

помешканні, яке він винаймав. Жодної за-
писки, яка могла б вказувати на причину 
такого вчинку, солдат не залишив.

Також днями у лісосмузі біля Кове-
ля знай шли бездиханне тіло 22-річного 
ковельчанина Володимира Бутмирчука, 
який 16 травня поїхав з дому на велоси-
педі й не повернувся. Як повідомили у 
секторі комунікації поліції Волині, рідні та 
знайомі не помічали в нього звички зни-
кати з дому надовго і без попередження. 
Однак правоохоронці повідомили, що 
хлопець інколи мав дивну поведінку і 
схильність до думок про самогубство.

Біда трапилася іще в одній ковель-
ській родині. 22 травня на приватному 

Жителі села 
Струмівка, що 
під Луцьком, 

скаржаться на ТОВ 
«Технологія Базальту», 
що виробляє мінвату. З 
їхніх слів, через викиди 
формальдегіду люди не 
можуть дихати та мають 
проблеми зі здоров’ям.

Про це йшлося 24 травня під 
час засідання постійної комісії 
міської ради з питань генерально-
го планування, будівництва, архі-
тектури та благоустрою, житлово-
комунального господарства, 
екології, транспорту та енерго-
збереження. Так, на розгляд ко-
місії було винесено питання про 
забруднення навколишнього се-
редовища ТОВ «Технологія Базаль-
ту» за зверненням мешканців ву-
лиць Рівненської та Теремнівської.

«Завод травить формальдегі-
дами людей. Ми викликали полі-
цію, щоб нам допомогли. З заводу 
йде чорний дим, неможливо диха-
ти, однак на це ніхто не реагує. На 
підприємстві стверджують, що їм 
дала дозвіл сільська рада. Ми звер-
талися до голови сільської ради Се-
менюка, але він сказав, мовляв, там 

великі люди і він не може вплину-
ти», – зазначив представник ініціа-
тивної групи, додавши, що люди 
готові навіть перекривати дорогу, 
аби їх нарешті почули.

Інша представниця ініціа-
тивної групи зазначила, що під-
приємство працює незаконно, а 
через викиди хворіють діти – у 
них збільшені лімфовузли. До 
того ж, вода через роботу заво-
ду також не найкращої якості. Зі 
слів людей, суд заборонив заводу 
працювати, проте згодом ТОВ ви-
грало апеляцію «усіма правдами 

й неправдами».
Представник Держпродспо-

живслужби Назар Орел розповів, 
що не знає, чи підприємство має 
дозвіл на роботу. Адже подібний 
дозвіл видає управління екології 
та природних ресурсів Волинської 
ОДА, однак для цього воно має 
отримати позитивний висновок 
Держпродспоживслужби, який ін-
станція не давала. До того ж, Держ-
продспоживслужба проводила за-
міри викидів шкідливих речовин, 
виявивши їх перевищення.

Андрій Козюра, своєю чергою, 

зачитав відповідь ТОВ «Технологія 
Базальту», зазначивши, що вони 
здійснюють тестування механізмів 
виробничої лінії. Нарікають, що їм 
не видають дозволів на викиди, 
однак дослідження показують, що 
норми викидів перевищено.

Представник Держпродспо-
живслужби розповів, що раніше 
інстанція розглянула документи, 
в яких обґрунтовано викиди з 
підприємства. Зрештою дійшли 
висновку, що воно не може отри-
мувати дозволів на викиди, адже 
таке підприємство має відмежо-
вуватися санітарно-захисною зо-
ною в 300 метрів. Натомість вона 
складає 85 метрів до найближчо-
го будинку. Тому дозвіл видано 
не було.

До початку роботи підприєм-
ство за спеціальною процедурою 
зменшило санітарно-захисну 
зону до 80 метрів, однак заміри 
показали перевищення викидів 
за її межами. Зрештою відбулася 
низка судів, наразі підприємство 
подало касацію на рішення апе-
ляційної інстанції. Тим часом обу-
рені жителі Струмівки планують 
звернутися зі своєю проблемою 
до поліції та прокуратури. 

обійсті втопився півторарічний малюк. Як пише «Ра-
йон.Ковель», тіло дитини виявили у водоймі-копанці. 
На момент трагедії мама перебувала за кордоном.

Днями волинські митники на пункті 
пропуску «Ягодин» перешкодили 
контрабанді товару на чималу суму.

За інформацією прес-служби Волинської 
митниці Державної фіскальної служби, на понад 
1 млн грн вилучено прихованої електроніки. У 
вантажному автомобілі, за кермом якого пере-
бував громадянин Польщі, серед офіційно за-
явленого до переміщення товару виявили май-
же п’ять тисяч сторонніх предметів. Електричні 
сушки, насоси, паяльники, давачі, склотримачі, 
замки, сигналізації, тривожні кнопки, порта-
тивні рації, мотопомпи, плати для управління 
кондиціонерами та інша електроніка були ре-

тельно приховані серед заявленого німецьким 
постачальником відправлення. 

Крім того, з рейсового автобуса «Вроцлав-
Черкаси» днями вилучено товару майже на 
500 тис. грн. Обидва водії поскладали новенькі 
планшети, комп’ютерну техніку, смарт-годинники, 
аудіосистеми, телефони, квадрокоптери та інший 
закуплений в Польщі крам у сумках поряд з бага-
жем пасажирів. Товар не декларували, сподіваю-
чись на його імпорт без сплати митних платежів.

Через порушення митних правил товар ви-
лучили. Порушникам світить штраф у вигляді 
повної вартості прихованого товару та його 
конфіскація.

на кордоні

Днями у дорожньо-транспортних аваріях 
загинуло двоє волинян.

23 травня в селі Чаруків поблизу Луцька 34-річна 
львів’янка за кермом Lexus на смерть збила 55-річного 
велосипедиста, жителя Луцького району. Як поінфор-
мували в поліції Волині, чоловік переїжджав дорогу у 
невстановленому місці. Внаслідок ДТП велосипедис-
та госпіталізували, проте врятувати його не вдалося. 
Якщо водійку визнають винною, їй загрожує позбав-
лення волі на строк від трьох до восьми років.

А 27 травня поблизу села Верба Володимир-
Волинського району зіткнулися мотоцикл Yamaha 
та автомобіль Renault Trafi c. За кермом мотоцикла 
перебував 24-річний житель села Бобли Турійсько-
го району. Автівкою кермував 57-річний мешканець 
села Туропин цього ж району. Внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди мотоцикліст загинув. Тіло скеру-
вали на судово-медичну експертизу. Водій автомобіля 
отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. По-
ліція розпочала кримінальне провадження.

Працівники Департаменту митної 
дорожньої служби в польському 
Дорогуську виявили 35-кілограмову 
партію бурштину, яку чоловік перевіз 
через пункт пропуску «Ягодин».

Як повідомляє офіс митно-фінансової служби 
в Любліні, необроблене каміння чоловік прихо-
вав у модифікованому паливному баку автомобі-
ля Mercedes. За кермом авто перебував 58-річний 
українець, який зізнався, що купив бурштин в 
Одесі й хотів продати його на ринку в Польщі. 
Проти чоловіка порушили фіскальну криміналь-
ну справу, бурштин і автомобіль вилучили.

Нагадаємо, днями на митному посту «Яго-
дин» та в його керівництва працівники вій-
ськової прокуратури провели обшук. Однією 
з причин може бути інформація про партію 
контра бандного бурштину завважки понад 1,3 
тонни, яку волинські митники пропустили в ніч з 
3 на 4 травня. Натомість керівництво митниці ін-
формацію про контрабанду всіляко спростовує. 
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ТРИБУНАЛ ООН ПІДТРИМАВ 
УКРАЇНУ

Трибунал ООН зобов’язав Росію не-
гайно звільнити 24 українських моря-
ків, яких 25 листопада було затримано 
у Керченській протоці, та дозволити їм 
повернення в Україну.
НА АУДИТ – МІЛЬЙОНИ

Уряд виділить 32 млн грн на фінан-
совий аудит держконцерну «Укробо-
ронпром».
ГАЗ ДЕШЕВШАЄ

НАК «Нафтогаз України» у липні про-
даватиме газ для населення на 8% дешев-
ше – 5803 грн за тисячу кубометрів (без 
ПДВ, транспортування та розподілу).
НА ЗАКАРПАТТІ – ПАВОДКИ

Збитки від руйнівної стихії на Закар-
патті перевищують 150 млн грн. Стихій-
не лихо зачепило 94 населені пункти в 
десяти районах.
ПОСЛУГА З УТРИМАННЯ 
БУДИНКІВ – У МИНУЛОМУ

В Україні на законодавчому рівні ска-
сували послугу з утримання будинків та 
прибудинкових територій. Її не надавати-
муть з 1 липня. Співвласники будинків мо-
жуть самостійно за рішенням загальних 
зборів визначитися зі способом управ-
ління будинком: створення ОСББ, само-
управління, управління будинком через 
управителя (управляючу компанію).
УХВАЛЕНО НОВИЙ ПРАВОПИС 

22 травня Кабмін схвалив новий пра-
вопис. Попередній було ухвалено ще в 
1992 році. Нову редакцію правопису під-
готувала Українська нацкомісія з питань 
правопису, що працювала у 2015-2018 ро-
ках. Впродовж п’яти років МОН не вклю-
чатиме норм нової редакції українського 
правопису до завдань ЗНО. Їх введуть у 
підручники і вивчатимуть в школах.
ID-КАРТКИ – УСІМ 

Кабмін може обмежити строк дії 
паперових паспортів та зобов’язати 
українців отримати нові пластикові ID-
карти. Заплановано, що з досягненням 
25 років українцям не будуть вклеювати 
нове фото в паспорт, а обміняють його 
на біометричний пластик. Така ж норма 
передбачена і для 45-річних громадян.
ДО ТУРОПЕРАТОРІВ – ВИМОГИ 

22 травня уряд ухвалив ініційова-
ні та розроблені Мінекономрозвитку 
зміни до ліцензійних умов здійснення 
туроператорської діяльності. Тепер 
туристичні оператори мають мати по-
стійне фінансове забезпечення перед 
туристами та працювати максимально 
відкрито у правовому полі.
УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ В ЄС

На референдумі за вступ України до 
НАТО проголосували б 48,9% українців, 
а за вступ до ЄС – 57%, свідчать резуль-
тати спільного соцопитування центру 
«Соціальний моніторинг», Українського 
інституту соціальних досліджень ім. Яре-
менка та Соціологічної групи «Рейтинг».
ПОЛІЦЕЙСЬКІ РОЗБИВАЮТЬ 
МАШИНИ 

Нацполіція за чотири роки роботи 
розбила 1300 службових автомобілів. 
Більшість із них – це японські Toyota 
Prius. Цьогоріч в ДТП постраждали 
близько 20 поліцейських.
ЄВРОБЛЯХАРІ НЕБЕЗПЕЧНІ

Водії автівок з іноземною реєстраці-
єю в 2018 році стали винуватцями 9 ти-
сяч аварій. Майже у 700 випадках іно-
земні авто не мали страховок. 
РУХ ВАНТАЖІВОК ОБМЕЖАТЬ

З 1 червня в Україні у денний час 
доби за температури повітря вище за 
+28°C вводять сезонні обмеження на 
пересування великовантажного тран-
спорту на більшості автомобільних до-
ріг загального користування. Обмежен-
ня стосується транспорту фактичною 
масою понад 24 т і навантаженням на 
вісь понад 7 т.
У ЧЕРВНІ – ДЕНЬ БАТЬКА 

Відтепер в Україні щороку в третю 
неділю червня будуть відзначати День 
батька.

українська хроніка

ШКОЛЯР УРЯТУВАВ 
ПЕНСІОНЕРУ ЖИТТЯ

нелюди герой

розмінування

ЗА ХАБАР – ПІД СУДЗА ХАБАР – ПІД СУДна гарячому

vl.npu.gov.ua

Слідчі детективи 
Головного 
управління 

Національної поліції 
у Волинській області 
завершили досудове 
розслідування 
кримінального 
провадження за 
фактом одержання 
неправомірної вигоди 
посадовцем одного 
з відділів державної 
виконавчої служби в 
області. 

Як повідомляє прес-служба 
волинської поліції, у лютому слід-
чі ГУ Нацполіції в області спільно 
зі співробітниками Управління 
Служби безпеки України за про-
цесуального керівництва про-

Волинський 
дев’ятикласник 
врятував дідуся, який 
ледь не втопився під 
час сильної зливи.

Як інформує прес-
служба ДСНС у Волинській 
області, селян, які випа-
сали худобу в долині біля 
села Бережанка Горохів-
ського району, зненацька 
застала велика злива. По-
токи води почали сходити 
в низовину. У долині місця-
ми рівень води сягав пів-
тора метра. Місцевість, де 
паслися корови й коні, за 
лічені хвилини затопило, 
тож господарі застали без-
помічну худобу по шию у 
воді. Люди кинулися ряту-
вати тварин.

Серед небайдужих був і 
учень дев’ятого класу бере-

Посадовець може сісти в тюрму

неправомірної вигоди. Гроші по-
садовець отримав за сприяння в 
придбанні за заниженою вартіс-
тю комплексу будівельних спо-
руд державного підприємства 
в обхід передбаченого законом 
аукціону. 

За фактом одержання непра-
вомірної вигоди службовою осо-
бою було розпочато криміналь-
не провадження за ч. 1 ст. 368 
Кримінального кодексу України. 
Санкція цієї статті передбачає 
покарання, зокрема, у вигляді 
штрафу, арешту або позбавлення 
волі на строк від двох до чоти-
рьох років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи про-
вадити певну діяльність на строк 
до трьох років та зі спеціальною 
конфіскацією.

Неподалік села Красноволя 
Любомльського району браконьєри з 
нарізної зброї вбили двох молодих оленів.

Як інформує «Район.Любомль», незакон-
не полювання влаштували з 26 на 27 травня. 
«Вистріли пролунали близько 23 години. На 
місце події відразу приїхав черговий єгер, але 
нікого там не знайшов, тільки гільзи валяли-
ся», – розповів інсайдер видання.

Цю інформацію підтвердив голова район-
ної організації УТМР Олександр Мікульський. 
Він повідомив, що стріляли професіонали, 
використовуючи нарізну зброю і, ймовірно, 
тепловізори. «На місці, де знайшли тушки оле-
нів, влаштували засідку, але зловмисники так 
і не з’явилися по трофеї. Спільно з правоохо-
ронцями ведемо розслідування інциденту», – 
прокоментував Олександр Мікульський. 

куратури області викрили дер-
жавного виконавця одного з 

районів області на отриманні від 
приватного підприємця $2 тис. 

БРАКОНЬЄРИ 
УБИЛИ ОЛЕНІВ

lyubom
l.rayon.in.ua

Застрелили тварин і втекли

На Волині проводять 
роботи із суцільного 
розмінування території 
поблизу села Рівне 
Любомльського району, що 
розпочалися 10 травня.

БОЄПРИПАСАМ – БІЙ!

жанківської школи Олексій 
Захарчук. Хлопець рятував 
тварин разом із дорослими. 
Якоїсь миті підліток помітив, 
що сильний потік води збив 
з ніг його односельчани-
на – 67-річного Олександра 
Захарчука, інваліда з дитин-
ства. Дідусь намагався під-

вестися, але не зміг. Школяр 
кинувся до нього, подолав 
кілька десятків метрів по ко-
ліна у холодній воді, віднай-
шов у собі сили підняти важ-
кого промоклого чоловіка 
та допоміг подолати шлях 
до узвишшя, чим і врятував 
йому життя.

vl.npu.gov.ua

Хлопець виявив сміливість і мужність

Як повідомили в прес-
службі УДСНС України у Во-
линській області, станом 
на 23 травня піротехніки 
знешкодили 251 боєпри-
пас часів Другої світової 

війни, обстежили 1,1 га 
території. Лише за один 
день вилучено і знищено 
26 одиниць вибухонебез-
печних предметів. Робо-
ти тривають.
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ВИБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ 
ВЛІТКУ

В Україні стартувала виборча кампа-
нія. 23 травня набув чинності указ пре-
зидента Володимира Зеленського, який 
достроково припинив повноваження 
парламенту восьмого скликання та при-
значив вибори на 21 липня.

Політичні опоненти заявили, що 
указ Зеленського про розпуск Верхов-
ної Ради неконституційний. Аргументу-
ючи своє рішення призначити достро-
кові вибори, гарант заявив, що коаліції 
у Верховній Раді не існувало з 2016 року. 
Проте указ Зеленського прагнуть оскар-
жити у Верховному Суді.

Верховна Рада складається з 450 
народних депутатів. 225 із них обира-
ють за партійними списками, 225 – на 
мажоритарних округах. До парламенту 
потрапляють партії, які отримують на 
виборах 5% голосів.

Володимир Зеленський пропону-
вав пропорційну систему із закритими 
партійними списками та 3% прохідного 
бар’єру. Проте парламент проігнорував 
компромісний законопроект.

Партія, що висунула виборчий спи-
сок кандидатів у депутати в загально-
державному окрузі, має внести 4 млн 
173 тис. грн грошової застави. Для 
участі кандидата у виборах в одноман-
датному окрузі треба сплатити майже 
42 тис. грн.

Тим часом, як свідчать дані опиту-
вання Соцгрупи «Рейтинг», лідер елек-
торальних симпатій – партія «Слуга на-
роду». Її готові підтримати 43,8% тих, хто 
має намір голосувати. Далі ситуація має 
такий вигляд: «Опозиційна платформа – 
За життя» Вадима Рабіновича, Юрія Бой-
ка і Віктора Медведчука – 10,5%, Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» – 8,8%, 
«Батьківщина» Юлії Тимошенко – 7,3%, 
«Сила та честь» Ігоря Смешка – 5,1%, пар-
тія «Голос» Святослава Вакарчука – 4,6%, 
Радикальна партія Олега Ляшка – 3,3%, 
«Опозиційний блок» Бориса Колесніко-
ва, Вадима Новинського й Олександра 
Вілкула – 3,2%.

ТОМОС НАОСЛІП?
Почесний патріарх Української пра-

вославної церкви Філарет вважає, що 
церкви відмовились би від отримання 
Томоса, якби знали його зміст. Натомість 
про деталі нібито дізналися вже після 
об’єднання.

«Якби ми знали зміст цього Томоса, 
то не погодилися б», – цитує церковника 
«Настоящее время».

На думку Філарета, правам автоке-
фальної церкви суперечать три пункти 
Томоса. Перший – про неможливість 
мати закордонні приходи. Другий пункт 
стосується мира – спеціально приготов-
леної й освяченої ароматичної олії. «У 
Томосі сказано, що ми не маємо права 
варити миро. Миро – це святиня, без 
якої не відбувається таїнство миропо-
мазання. Якщо ми маємо отримувати 
миро з Константинополя, зі Стамбула, то 
значить, ми залежні», – сказав патріарх. 
Третім пунктом, яким невдоволений Фі-
ларет, є вимога Томоса залагоджувати 
конфліктні ситуації через Константино-
польський патріархат.

БПП ПЕРЕЙМЕНУЮТЬ 
І ЗМІНЯТЬ ЛІДЕРА?

Політична партія «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» має намір 
здійснити ребрендинг і змінити назву 
на «Європейську солідарність», пише 
«Інтерфакс-Україна».

Цю інформацію підтвердив і сам 
екс-президент Петро Порошенко під 
час форуму громадської організації 
«Солідарна справа громад», інформує 
«Українська правда». «Оновлена пар-
тія з новою назвою, оновлена партія 
з оновленим керівництвом, оновлена 
партія з величезним представництвом 
громадськості, волонтерів і доброволь-
ців», – заявив Порошенко.

по суті дорогою ціною

принципово

тільки факти

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
«ПЕРЕГОВОРІВ З РОСІЄЮ 
НЕ БУДЕ!»

РЕЙТИНГ АНТИДОСЯГНЕНЬ 
ПОРОШЕНКА

Команда Зеленського виступає за відтермінування 
введення нового ринку електроенергетики

ua-energy.org

  Алла САДЕЦЬКА

Бізнесмен Ігор 
Коломойський 
прогнозує різке 

підвищення цін на 
електроенергію 
після запуску ринку 
електроенергії з 1 липня. 
Про це він розповів в 
інтерв’ю «Українській 
правді».

На його думку, цьому може 
посприяти можлива змова двох 
найбільших виробників електро-
енергії – «Енергоатома» та ДТЕК 
олігарха Ріната Ахметова. «Енер-
гоатом», який завтра, припустімо, 
змовиться з Рінатом Леонідови-
чем, і вони скажуть: ціна у нас 
неприпустимо низька, давайте 
в два рази збільшимо», – сказав 
Коломойський.

Також він підкреслив, що така 
ситуація може виникнути через 
неякісну роботу Антимонопольно-
го комітету. «У нас не заборонено 
монополізм, а заборонено по-
рушувати антимонопольне зако-
нодавство. І якщо когось визнано 
монополістом, то держава має ре-
гулювати цей ринок», – зазначив 
Коломойський і додав, що рішення 
про запуск ухваленого в 2017 році 
закону зараз є політичним.

Ігор Коломойський обго-
ворював це питання з прем’єр-
міністром Володимиром Гройс-

ЧЕРЕЗ ІМОВІРНУ ЗМОВУ 
АХМЕТОВА Й «ЕНЕРГОАТОМА» 
В УКРАЇНІ МОЖУТЬ СТРІМКО 
ЗРОСТИ ТАРИФИ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

маном. «Гройсман мугикав. 
Сказав, що в нього є безліч мо-
ментів, як це загальмувати», – 
розповів бізнесмен. При цьому 
він звернув увагу, що Гройсман 
уже подав у відставку, і тепер ні-
хто не заважає новому законо-
давству набути чинності. 

Тим часом представник пре-
зидента в Кабміні Андрій Герус 
заявив, що команда Володимира 

Зеленського спробує звернутися 
до уряду та парламенту з пропо-
зицією перенести введення но-
вого ринку електроенергетики 
ще на один рік, аби ретельно під-
готуватися і запускати, коли все 
буде остаточно готово. Про це він 
розповів в інтерв’ю theБабель. «Із 
запуском нового ринку може від-
бутися певний колапс ціноутво-
рення. Коли дві компанії контро-

люють 90% ринку, вони можуть 
домовитися чи просто підняти 
ціни. Перш за все – це цінові 
ризики. По-друге, є проблеми з 
нормативно-правовою базою – 
не всі підзаконні акти ухвалено. 
І, по-третє, технічні проблеми», – 
зазначив Герус.

Представник президента 
наголосив, що ціна на електро-
енергію на ринку змінюється що-
години, а в Україні немає систе-
ми погодинного обліку, системи 
передавання даних, немає таких 
біржових механізмів і протес-
тованих ІТ-продуктів. «Якщо все 
запуститься зараз, ми не знаємо, 
які технічні та фінансові пробле-
ми можуть бути. Не можна таку 
складну реформу впроваджува-
ти настільки непідготовлено», – 
зауважив Андрій Герус.

За його словами, саме новий 
ринок має замінити «Роттер-
дам +», але в такому разі можна 
отримати ціну «Роттердам ++». 
На запитання theБабеля, чи про-
понує команда президента Зе-
ленського якісь альтернативи, 
Герус відповів ствердно. «Зви-
чайно. «Роттердам» без плюса і 
з певним дисконтом на вміст сір-
ки», – резюмував посадовець.

  Борис ХВИЦЬ

Президент України Володимир 
Зеленський заявив, що 

переговорів з Росією не буде, а 
винесення питання про укладення 
мирних домовленостей із державою-
агресором на референдум не має 
законодавчої ініціативи.

У гаранта наголосили, що референдум – 
спосіб з’ясувати думку суспільства. «Ми маємо 
чути кожну людину. Це не законодавчий рефе-
рендум, а інформаційний. Це нормальна роз-
мова з людьми», – сказав Зеленський під час 
зустрічі з активістами. Зеленський відзначив, 
що прагне відкритості в обговоренні важли-
вих для країни питань і не хоче ухвалювати рі-
шення за зачиненими дверима, як це робили 
раніше. На зустрічі учасники погодилися, що 
такий процес варто називати не референду-
мом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

До слова, днями в ефірі телеканалу «1+1» 
новопризначений голова Адміністрації пре-
зидента Андрій Богдан заявив, що  лідер орга-
нізації «Український вибір» і голова політради 
партії «Опозиційна платформа – За життя» Вік-
тор Медведчук не може представляти Україну 
на переговорах з Росією. «Ми не бачимо його 
перемовником з нашого боку. Якщо Росія ба-
чить його зі свого – це їхній вибір», – зазначив 
посадовець.

Андрій Богдан додав, що ні він, ні пре-
зидент Володимир Зеленський не знайомі з 
Медведчуком. «Наскільки я знаю, ні Володи-
мир Зеленський, ні я, ніхто з членів нашої ко-
манди з ним особисто не знайомий і ніколи не 
спілкувався», – додав він.

Відтак сам Віктор Медведчук заявив, що ви-
ходить з переговорного процесу з РФ. Раніше 
він заявляв, що виконує прохання Петра По-
рошенка в Росії. Тепер же наполягає, що його 
погляди не збігаються з позицією президента 
Володимира Зеленського, який виступає про-
ти особливого статусу для Донбасу та надання 
йому автономії. Про це Медведчук розповів в 
інтерв’ю російським журналістам, пише НВ.

«Я не бачу сенсу представляти інтереси 
команди Зеленського як нової влади не тіль-
ки тому, що наша партія перебуває до нього 
в опозиції з моменту його обрання. Я не можу 
представляти інтереси нової влади в перего-
ворах з Росією з урахуванням позиції пана Зе-
ленського з принципових для мене питань», – 
пояснив Медведчук.

За словами Віктора Медведчука, він висту-
пає за мир на Донбасі, за повернення людей, 

що живуть на непідконтрольних територіях, і 
«за повернення Донбасу в Україну, а України 
в Донбас». «Позиція пана Зеленського повніс-
тю суперечить моєму мирному плану, який 
передбачає автономію для цих територій», – 
підкреслив Медведчук і поскаржився, що Зе-
ленський виступає проти особливого статусу 
для Донбасу, проти амністії «для громадян 
України, які живуть на непідконтрольних те-
риторіях».

Позиції Зеленського і 
Медведчука розходяться

politeka.net

  unian.ua

Програма «Гроші» телеканалу 
«1+1» підготувала рейтинг 

антидосягнень колишнього 
президента України та його оточення. 

П’яте місце – це так званий «Курченко-
гейт»: участь найближчого оточення Петра По-
рошенка в оборудках оточення президента-
втікача Віктора Януковича. У кінці березня 
прокурор Костянтин Кулик оголосив підозри 
екс-очільнику АП Борису Ложкіну та заступ-
нику голови АП Олексію Філатову. Слідство 
вважає, що Ложкін, Філатов, а також депутат 
Григорій Шверк і сам Порошенко допомогли 
олігарху-втікачу Сергію Курченку відмити по-
над $400 млн. Фігурантом справи є й колишня 
очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Четверте місце віддали «Ленінській куз-
ні» – підприємству, яке донедавна належало 
Порошенку та підсіло на «тендерну крапель-

ницю». За підрахунками журналістів, з 2014-го 
до моменту продажу в 2018-му підприємство 
прямо або через фірми-прокладки отримало 
понад 3 млрд грн з бюджету.

Третє місце – продаж тієї ж таки «Кузні». 
Експерти вважають, що Сергій Тігіпко запла-
тив за підприємство $300 млн, однак Петро 
Порошенко обрав для продажу активу такий 
спосіб, за якого не сплатив до державного бю-
джету нічого. Працівники заводу, які мали по 
кілька акцій, сплатили 19% від їх вартості.

Друге місце отримав бізнес-партнер Пет-
ра Порошенка Ігор Кононенко. Стверджують, 
що за останні роки він збагатився за рахунок 
державних надр на мільярди гривень. У люто-
му 2018 року фірма з цікавою назвою «Петро 
Консалтинг» отримала без конкурсу спецдо-
звіл на видобування літієвих руд орієнтовною 

вартістю $2,5 млрд. 18 грудня минулого року 
Кабмін зробив Кононенку ще один подару-
нок. Фірма «ТОВ Надра Юзівська», яка входить 
у сферу впливу депутата, отримала дозвіл на 
розробку 15 газових свердловин.

Перше місце в рейтингу антидосягнень 
віддали справам ще одного бізнес-партнера 
Порошенка – Олега Гладковського (Свинар-
чука) – екс-заступника секретаря РНБО. З 
іменем Гладковського пов’язане гучне роз-
слідування розкрадань в оборонці, до якого 
був причетний і його син. Втім зазначають, 
що це аж ніяк не всі «успіхи» Гладковського. 
Його корпорація «Богдан» за президентства 
Порошенка стала одним із основних виго-
доотримувачів секретних оборонних замов-
лень. Яскравим прикладом «впарювання» 
армії брухту за ціною золота стали швидкі від 
корпорації «Богдан». Половина цих авто, по-
трапивши на фронт, вийшли з ладу.



Одне сьогодні варте двох завтра. Бенджамін Франклін
www.volynnews.com
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 Ольга ШЕРШЕНЬ 

25 березня 2015 року 
указом президента 

України Віктора Мандзика 
посмертно нагородили 
орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня. Також його 
пам’ять вшанували 
відкриттям меморіальних 
дощок у Волновасі, 
Любомлі, Луцьку та стенда 
в Національній академії 
Служби безпеки України. 
У Луцьку започаткували 
міжнародний боксерський 
турнір, присвячений пам’яті 
майстра спорту України 
з боксу, працівника СБУ, 
капітана Віктора Мандзика. 
Окрім того, його відзначили 
званням «Почесний 
громадянин Луцька». 

слідство триває «УБИВЦЯ МАЄ СИДІТИ»

несподівано

ВОЛИНСЬКИЙ АТОВЕЦЬ ЗУСТРІВСЯ 
ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ

МАТІР УБИТОГО У ВОЛНОВАСІ ЛУЧАНИНА 
ВИМАГАЄ СПРАВЕДЛИВОСТІУбивцю лучанина 

Віктора Мандзика, 
капітана СБУ, який 

виконував професійні 
обов’язки у Волновасі 
Донецької області, 
нещодавно відпустили під 
домашній арешт. Матір 
загиблого побоюється, 
що злочинець спробує 
втекти з країни, аби 
уникнути відповідальності 
за смерть ї ї сина. Окрім 
того, вона переконана, що 
судовий розгляд справи, 
який триває вже близько 
чотирьох років, навмисне 
затягують.

Нагадаємо, оперуповноваже-
ний Любомльського МРВ УСБУ у 
Волинській області, капітан Віктор 
Мандзик загинув 21 березня 2015 
року у Волновасі, виконуючи профе-
сійний і громадянський обов’язок. 
Його вбивцю Дениса Гордєєва, який 
у складі злочинної групи організо-
вував широкомасштабну контра-
банду товарів і зброї по обидва 
боки лінії фронту, затримали через 
кілька діб. Він хотів із підробленими 
документами перетнути кордон у 
Карпатах.

За версією слідства, у Віктора 
Мандзика стріляли, коли він на-
магався затримати фури з контра-
бандою, які хотіли переправити на 
непідконтрольну Україні територію. 
Саме Адвокату (прізвисько Дениса 
Гордєєва) інкримінують скоєння фа-
тального пострілу. Сам підозрюва-
ний наполягає на тому, що Віктора 
Мандзика не вбивав, а намагався 
протидіяти контрабанді, яку нібито 
покривали силовики. 

Із 2015 року Денис Гордєєв пе-
ребував під вартою, однак 7 травня 
суд змінив запобіжний захід і від-
пустив його під домашній арешт. 

«Волинські Новини» мали наго-
ду поспілкуватися з матір’ю Віктора 
Мандзика Ольгою Олександрівною. 
Виявляється, вона навіть не знала 
про те, що її єдиний син із січня 2015 
року перебуває на сході України.

«Він казав мені, що перебу-
ває на полігоні в Києві. Знав, яка 
я до всього чутлива, й заборо-

Ветеран АТО з Волині 
зустрівся з главою 

держави Володимиром 
Зеленським. Про що 
говорили і які відповіді 
отримав, атовець 
розповів журналістам 
ТРК «Аверс».

Днями Богдан Пташник опублі-
кував на своїй сторінці у Facebook 
фото зі столиці, де спілкувався з 
президентом Зеленським. Телефо-
ном розповів журналістам, що зу-
стріч ініціювали представники Ад-
міністрації президента після його 
відеозвернення.

Чоловік розповів, що приїхав до 
гаранта із конкретними питаннями, 
на які отримав конкретні відпові-
ді, тому зустріч тривала недовго, 
близько 10 хвилин. 

Перше питання стосувалося 
підтвердження позиції нового пре-
зидента про скасування порошен-
ківського закону про особливий 
статус ОРДЛО, де передбачено ам-
ністію сепаратистам, повну непід-
контрольність Києву в кадрових 
питаннях, статус російської мови 

мандат

guz.in.ua

ли би скрутити мого сина – він був 
майстром спорту з боксу, кандида-
том у майстри спорту з кікбоксин-
гу, членом збірної команди УСБУ з 
рукопашного бою. Було багато лю-
дей, і він вийшов до них розслаб-
лений, адже чесно виконував свій 
обов’язок. Якби він щось підозрю-
вав, то хоч пістолета дістав би», – 
міркує матір загиблого.

Окрім того, жінка має усі під-
стави стверджувати, що справу 
навмисне затягують. Судовий про-
цес триває вже близько чотирьох 
років. Спочатку справу розглядав 
суд Донецької області, а через 
два роки її скерували в Дніпро. 
Ольга Олександрівна наголошує: 
те, що суди відбуваються саме в 
Дніпрі, на руку Денису Гордєєву, 
який тривалий час проживав там, 
провадив бізнес і громадську ді-
яльність. 

Жінка розповіла, що не була 
присутня на жодному судовому за-
сіданні у справі, адже просто не має 
фізичної змоги від’їхати кудись із 
Луцька: «Не могла й не можу, тому 
що страждаю на сильні напади го-
ловного болю, від яких не можу 
позбавитися. Мені дуже погано, 
містом ледь ходжу, час до часу й не 
знаю, чи туди йду, чи ні... Я і так по-
стійно сиджу на медикаментах, а як 
дізналася, що Дениса Гордєєва від-
пустили, в мене знову розпочалися 
тяжкі напади». 

Матір загиблого висловила 
побоювання, що, оскільки Дениса 
Гордєєва відпустили під домашній 
арешт, він може знову спробува-
ти втекти з країни, аби уникнути 
правосуддя: «Так, як першого разу, 
коли розстріляв Вітю. Тільки тоді 
його спіймали в Карпатах і поса-
дили в СІЗО. Він чотири роки від-

сидів у ізоляторі, а зараз його від-
пустили. Як так? Людину, що вбила 
офіцера, який чесно виконував 
обов’язок...».

За словами Ольги Олексан-
дрівни, зараз її сина намагаються 
очорнити, приписуючи йому по-
кривання контрабанди. «Людини 
немає, то зараз на неї можна що 
хочеш говорити. Але я знаю сво-
го сина, яким він був відповідаль-
ним, сміливим і чесним. Такого 
просто не може бути. І це вам усі 
підтвердять. Поганого слова про 
нього ніхто не скаже, всі знають, 
яким він був. Коли комусь треба 
була якась допомога, якщо він мав 
можливість, завжди допомагав. І 
як син для мене був ідеальною лю-
диною», – каже жінка.

Як наголосила матір загиблого, 
вона прагнутиме правосуддя: «Я 
хочу, щоб урешті Дениса Гордєєва 
покарали. Він має сидіти в тюрмі. Не 
може така людина перебувати на 
свободі». Аби домогтися справед-
ливості, жінка готова писати листи і 
звернення в усі інстанції. Вона вже 
надіслала відповідний запит до Вер-
ховного Суду. Її обурення підтриму-
ють, зокрема, матері з громадської 
організації «Члени родин загиблих 
в АТО «Надія».

Як повідомили в Управлінні СБУ 
у Волинській області, весь колектив 
спецслужби стежить за ходом судо-
вого розгляду кримінального про-
вадження щодо вбивства капітана 
СБУ Віктора Мандзика. «Рішення 
суду про зміну запобіжного заходу 
обвинувачуваному у вбивстві капі-
тана спецслужби Денису Гордєєву 
неабияк здивувало й обурило, адже 
під час судових засідань він від-
крито залякує свідків та погрожує 
дружині Віктора Мандзика Катери-
ні», – зазначили в УСБУ у Волинській 
області.

Загалом спецслужба під час 
неоголошеної війни втратила 27 
працівників, які віддали життя за-
для безпеки українського народу. 
«Волинське Управління СБУ завжди 
пам’ятатиме про подвиг Віктора 
Мандзика. Ми не забудемо», – наго-
лосили в спецслужбі.

volynnew
s.com

Волинянина порадувала 
відкритість нової влади

з особистого архіву

нив усім казати мені, що він там. 
Але я відчувала, казала йому, що 
мені тяжко на душі, так, ніби ка-
мінь лежить, не можу дихати. А 
син зав жди заспокоював, мовляв, 
усе доб ре, він на полігоні в Киє-
ві, скоро приїде... Він беріг мене, 
мою нервову систему. Намагався 
ніколи мене не засмучувати», – 
пригадує жінка.

Ольга Олександрівна про обста-
вини вбивства сина знає зі слів його 
друзів і колег. Також жінці відомо, 
що свідки, які проходили у справі, 
зникли. Цілком імовірно, що їх мог-
ли підкупити або залякати, адже 
Денис Гордєєв відомий рекетом, 
викраденням людей, катуванням і 
контрабандою. Наприклад, у 2014 
році він перебував під слідством за 
наліт на нафтобазу. 

«Як так може бути? Є свідки, які 
були присутні тоді, які скрутили 
мого сина й бачили, як Гордєєв ви-
йняв пістолет із кобури та вистре-
лив йому в потилицю. Їх там було 
шестеро біля трьох фур. Мій син 
вийшов до них тільки з посвідчен-
ням. Як розповідали друзі Віті, якби 
їх було двоє-троє, то вони не змог-

Ольга Мандзик із сином Віктором

Народний депутат Ігор 
Гузь планує йти на 

парламентські вибори 
разом із командою голови 
Волинської обласної ради 
Ігоря Палиці. Про це він 
заявив 21 травня в ефірі 
телеканалу «Аверс». 

«Ми маємо політичний союз з 
Ігорем Палицею. Учора спілкува-
лися в столиці та будемо спільно 
визначати стратегію. Як саме це 
буде – побачимо відповідно до 
того, який буде закон про вибори. 
Але точно йдемо однією коман-
дою. Ми – волиняни, ми знаємо 
ситуацію та готові відстоювати ін-
тереси Волині», – пояснив Гузь.

У своїй виборчій кампанії нар-
деп планує донести виборцям 
конкретні результати роботи його 
команди для розвитку кожного з 
211 населених пунктів Прибужжя.

«Моя виборча кампанія буде 
дуже проста: я – чинний депутат, 
люди мають оцінити мою роботу. 
Я буду про неї звітувати – і в пар-
ламенті, і в окрузі. Гарантую, що 

ІГОР ГУЗЬ: «МИ ГОТОВІ 
ВІДСТОЮВАТИ 
ІНТЕРЕСИ ВОЛИНІ»

працюватиму не гірше. У мене 
є мотивація, є бажання, я знаю 
округ, у мене є команда для цьо-
го», – наголосив Ігор Гузь. 

До слова, парламентар підтри-
мує зниження прохідного бар’єру 
для політичних партій з 5% до 3%, 
але виступає проти зміни системи 
з пропорційної на закриті списки. 
Голосування за закритими спис-
ками нардеп пропонує замінити 
на відкриті списки.

Гузь називає 
Палицю союзником

та інші моменти, які громадськість 
називала нічим іншим, як прямою 
капітуляцією України перед сепа-
ратистами і Росією. Щодо цього 
позиція президента Зеленського 
була незмінною. «Сказали, що коли 
в нас будуть якісь варіанти закін-
чення конфлікту із Росією та бойо-
виками, то тільки на українських 

умовах. Це остаточно, цей курс 
навіть не обговорюється», – каже 
Богдан Пташник.

Друге питання стосувалося 
участі одіозного Віктора Медвед-
чука в перемовинах у Мінському 
форматі. Президент зазначив, що 
його команда не бачить більше 
цієї людини учасником міжна-
родних перемовин. «Вони кажуть 
одразу, що Медведчука не розгля-
дають, тобто жодних розмов про 
особливий статус», – додає воли-
нянин.

Про жорстку позицію прези-
дента щодо встановлення миру 
тільки на українських умовах свід-
чить і те, що вже озвучено заяви 
про виключення з контактної групи 
Віктора Медведчука, який, нагада-
ємо, є кумом Володимира Путіна, 
а також був відкритим лобістом 
сепаратистсько-російських інтере-
сів у перемовинах та виступав 
за широку автономію територій, 
контрольованих проросійськими 
найманцями, опираючись на закон 
Петра Порошенка про особливий 
статус.
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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 Якщо ви чекатимете, доки на вашому шляху всі світлофори увімкнуть зелене світло, 

то ніколи не розпочнете шлях до вершини. Зіг Зіглар

шлях нескорених

  Вадим ПАНАФІДІН

Книгу про українських 
воїнів, написану на 

основі реальних подій, 
адвокат, журналіст 
та волонтер Василь 
Нагорний презентував 
20 травня у Луцьку. 
Символічно, що 
імпреза відбулася у 
кав’ярні «Старе місто», 
співвласниками якої є 
колишні бійці 51-ї ОМБр 
Микола Кравчук та 
Анатолій Форманюк.

Автор розповів, що матеріали 
для книги «Крізь пекло війни та 
судів. Шлях нескорених» почав 
збирати, відколи допомагає бій-
цям російсько-української війни: 
з 2014 року.

«Тоді про це навіть і не думав, 
а поштовхом до написання були 
особисті життєві обставини. На 
все загалом пішов місяць, писав 
ночами, і книга «Крізь пекло вій-
ни та судів. Шлях нескорених» 
ожила. Прототипами героїв є бій-
ці 51-ї, 24-ї, 28-ї ОМБр, здебільшо-
го це вихідці з Волині. Я писав так, 
щоби в цих образах хлопці могли 
побачити кожен себе. Наприклад, 
один хлопчина, який читав книгу, 
каже: «Це ж не тільки я у ній, це 
і Петро». Так і є. Бо в 2014 році у 
багатьох ситуації були схожі. Чув, 
хтось казав, що може написа-
ти про війну, навіть якщо не був 
там. Але це не про війну. Дехто 
вже пише, що книга про 51-шу 
ОМБр, та це не так. Вона не про 

51-шу бригаду, але присвячена 
їй. Книга про те, як берегти свою 
честь, вона вчить нас боротися. І 
найголовніше, що цього нас вчать 
прості хлопці з наших волинських 
сіл. Ця книга – пам’ятка про події, 
людей, життєві обставини, адже 
теперішня війна – це кривава сто-
рінка в житті нашої держави, ба 
більше, в житті кожного з нас», – 
каже Василь Нагорний.

Представниця Українського 
інституту національної пам’яті на 
Волині Леся Бондарук зазначила: 
«Я пишаюся тим, що з Василем ми 
друзі. У 2014 році він на волон-
терських засадах став допомага-
ти хлопцям. Він був з ними, коли 
майже всі відвернулися. Василь 
підійшов до цього як громадянин, 
патріот. І цю книгу вистраждав 
разом із бійцями 51-ї ОМБр, про-
пустив через своє серце. Я впев-
нена, що книга зачепить кожного, 
хто її прочитає. У цій ситуації мені 
шкода, що наша державна книж-
кова політика неуважна до таких 
книжок: немає підтримки авторів, 
а це свідчить про багато проблем 
у суспільстві».

Усі охочі цього дня могли при-
дбати примірник з автографом 
автора за довільну ціну – яку на-
звеш сам. А виручені кошти буде 
спрямовано на допомогу інвалі-
дам війни, вдовам та бійцям 51-ї 
бригади, яких досі судять. Василь 
Нагорний наголошує: мета кни-
ги – не комерція, а збереження іс-
торії та пам’яті про подвиги укра-
їнських воїнів. 

ПРАВДА ПРО 
ЗАКУЛІССЯ ВІЙНИ 
НА ДОНБАСІ 

Дебютну книгу Василь Нагорний присвятив бійцям 51-ї ОМБр 

компетентно КОЖНА ДИТИНА 
МРІЄ ЖИТИ У СІМ’Ї

  Оксана КУЦИК

Уже понад 15 
років українська 
влада просуває 

ідею виховання сиріт 
у родинах та дитячих 
будинках сімейного типу. 
Заохочують потенційних 
опікунів та батьків 
соціальними гарантіями й 
фінансовою підтримкою. 
Адже традиційні інтернати, 
популярні на теренах СРСР, 
не дають випускникам 
знань, потрібних для 
проживання у суспільстві. 
Часто-густо юнаки і 
дівчата не вміють готувати 
їсти, мити посуд, прати 
одяг, розпоряджатися 
грошима. Ці елементарні 
навички діти змалку 
отримують у родинах.  

БАТЬКИ ПРОХОДЯТЬ 
РЕТЕЛЬНИЙ ВІДБІР

За словами Ліни Галан, начальни-
ка Управління соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Луцької міської 
ради, у єдиному дитячому будинку 
сімейного типу Луцька  виховують 
п’ятьох дітей. Ще вісім проживають у 
чотирьох прийомних родинах. 

– Наша служба опікується цими 
дітками протягом першого року з 
моменту їхньої появи в нових ко-
лективах. Цей період вважається 
найбільш проблемним для взаємно-
го притирання. Колеги здійснюють 
соціальне супроводження цих дітей, 
щоб вони без проблем адаптували-
ся в родинах. Адже усі мають за пле-
чима власну історію, були вилучені 
з родин чи з інтернату. Тому є дуже 
багато ризиків, чи дітки притруться, 
чи звикнуть, чи увіллються в роди-
ну, – зазначає Ліна Галан. – Соціальні 
працівники постійно працюють зі 
школами та класними керівниками  
діток, яких взяли під опіку. Ми зна-
ємо, які вони отримують оцінки, чим 
захоплюються, коли занедужали. 
Якщо виникають конфлікти у школі, 
ми втручаємося і пояснюємо.

Сімейне виховання, за словами 
чиновниці, виправдовує себе. Адже 
діти, особливо підлітки, понад усе 
потребують любові та уваги батьків, 
спілкування у родині та правиль-
них життєвих порад на подальше 
життя. Однак можливість узяти ді-
тей на виховання доступна не всім. 
Спочатку з потенційними батьками 
проводять співбесіду, з’ясовують 
їхню мотивацію. Іншими словами, 
родини проходять ретельний від-
бір. Їх знайомлять із нормативно-
правовою базою та чималим пе-
реліком документів і довідок, які 
треба надати. У новому помешканні 
діти мають мати робоче і спальне 
місця, належне лікування й оздо-
ровлення. Тому соціальна служба 
досліджує, чи сім’я достатньо пла-
тоспроможна, чи батьки не судимі, 
яка у них житлова площа та інші 
важливі питання. 

Згодом батьки неодмінно про-
ходять серйозну підготовку, від-
відують тренінги в обласному цен-
трі соціальних служб для молоді 
(ВОЦССМ). Тренери, які мають сер-
тифікати допуску, протягом тижня 

У родинах діти отримують любов і турботу
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Згідно з офіційними даними, в Луцьку 
проживають 111 усиновлених дітей. 

Щасливчиків виховують у 85 сім’ях. На обліку 
перебувають 62 дитини-сироти та 98 дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Вони влаштовані під опіку та піклування (134 
дитини), у прийомні сім’ї (4 дитини), дитячі 
будинки сімейного типу (8 дітей), державні 
дитячі заклади (9 дітей), сім’ї родичів, 
Волинський обласний центр соціально-
психологічної реабілітації дітей, притулок для 
дітей (2 дитини) або навчаються в ПТУ, ВНЗ 
(3 дитини).

На обліку кандидатів у всиновлювачі в службі у 
справах дітей перебувають 6 подружніх пар та 
2 одинокі громадянки, з яких 2 подружні пари 
виявили бажання усиновити дитину до 5 років, 
4 – до 10 років, 2 – до 12 років.

Торік з первинного обліку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
було знято 24 дитини, із яких 4 усиновили, 
а 20 досягли повноліття. Загалом у 2018 
році в Луцьку всиновили 11 дітей: 9 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; двох дітей було усиновлено одним 
із подружжя.

Прийомна сім’я – родина, яка добровільно взяла із закладів 
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, яку 
створюють за бажанням подружжя або окрема особа, що 
не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне 
проживання не менш як п’ять дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю 
особи на правах дочки чи сина, здійснене на підставі рішення 
суду. Дитина отримує прізвище нових батьків. 

У перших двох випадках батьків вважають вихователями, а 
за дитиною зберігаються усі пільги, передбачені законом для 
статусів «дитина-сирота» та «дитина, позбавлена батьківського 
піклування».  Соціальний супровід таких сімей здійснюють 
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Якщо ви хочете взяти на виховання дитину, по детальну 
інформацію звертайтеся в Луцький міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: м. Луцьк, просп. 
Соборності, 18 (праве крило РАГСу); тел.: (0332) 29-05-46, 
29-05-48. Лінія телефону довіри – 25-60-42;
Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді: 25-60-42, 29-05-48, 29-05-46.

виявляють сильні й слабкі боки 
батьків і дітей новоствореної роди-
ни. Потім дорослі раз на два роки 
постійно відвідують курси підви-
щення кваліфікації батьків.  

МАЛЮКІВ ІЗ ВАДАМИ 
ВСИНОВЛЮЮТЬ 
ІНОЗЕМЦІ

Прикметно, що більшість родин 
хочуть всиновити дітей віком 0-5 
років, дають їм своє прізвище. Вва-
жають, що малюки легше призвича-
юються до нової сім’ї. 

– Згідно з законодавством, в 
Україні є таємниця усиновлення, 
хоча це не зовсім правильно з точки 
зору психології, – каже Ліна Галан. 
– Бо колись-таки хтось скаже дитині 
правду, і це буде для неї травмою. 
Тому з дітьми краще говорити про 
це по-дорослому. 

Хай як прикро констатувати, 
переважно родини мріють про здо-
рових, красивих і розумних дітей. 
Малюків із вадами беруть нечасто. 
Переважно на це погоджуються іно-
земці. Їх не лякають такі діагнози, як  
ДЦП, синдром Дауна, ВІЛ-інфекція, 
вроджений алкогольний синдром. 
Часто в закордонні родини потрап-
ляють кілька діток з однієї родини, 
адже є закон про нероз’єднання 
братів і сестер. У Луцьку був випа-
док, коли з вибраною дитиною в 

США узяли найкращого товариша з 
сестричкою. 

– За кордоном ці діти постійно 
перебувають під пильним контро-
лем, кожен їхній крок відслідковують. 
Вони там лікуються, оздоровлюють-
ся, проходять реабілітацію. В інозем-
них державах діють жорсткі закони, 
тому чутки, що дітей всиновлюють як 
донорів органів, абсолютно безпід-
ставні, – наголошує Ліна Галан.  

ВСИНОВЛЕННЯ, ОПІКА І 
НАСТАВНИЦТВО

Згідно з чинними нормами, при-
йомна родина щомісяця отримує 
від держави два прожиткові мініму-
ми на дитину і 35% від цієї суми на 
кожну дитину як зарплату для ви-
хователів. При всиновленні батьки 
отримують державну допомогу як 
при народженні дитини і декретну 
відпустку для догляду. Виплати ро-
дини отримують, доки дитина не 
досягне 18 років (і 25 років, якщо 
здобуває вищу освіту). 

Нині в Україні  популяризують 
інший вид спілкування з вихованця-
ми інтернатів, коли родини беруть 
їх до себе на вихідні. Як пояснює 
Ліна Галан, торік набула чинності 
постанова Кабміну, яка узаконила 
таку форму роботи з дітьми, як на-
ставництво. Цей рух в Україні поки 
що популяризують. 
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Не приймай жодного негативу. Доки ти його не прийняв, він належить тому, хто його приніс. 
Будда 

  Сергій ВОРОНОВ

день із депутатом

щоб пам’ятали 

ЗАВДЯКИ ІРИНІ 
КОНСТАНКЕВИЧ 
У США – ВИСТАВКА 
ВИРОБІВ ДІТЕЙ 
З ВОЛИНІ 

У Сполучених Штатах Америки 
відбувається виставка 

доробків переможців конкурсу 
декоративно-ужиткового 
мистецтва «З Україною в серці». 
Про це у Facebook повідомила 
народний депутат Ірина 
Констанкевич.

«Дякую членкиням Союзу українок за 
спільно реалізований проект. І дорогій ро-
дині, Ользі та Роману Констанкевичам, за 
віру в українських дітей. Уявляю, як гордо 
талановитим дітям Любешівщини, Камінь-
Каширщини, Ківерцівщини і Маневицько-
го краю знати, що тепло ваших рук і ваші 
таланти тішать людей далеко за океаном. І 
велика подяка Ігорю Палиці та його Фонду 
«Тільки разом» за створення можливостей 
для волинських дітей», – написала нардеп.

До слова, конкурс декоративно-ужит-
кового мистецтва «З Україною в серці» іні-
ціювали народний депутат України Ірина 
Констанкевич та Союз українок США.

Метою конкурсу стали збереження та 
розвиток традиційних українських видів 
декоративно-прикладного мистецтва, по-
пуляризація народних ремесел, підтримка 
творчої діяльності учнівської та студент-
ської молоді.

Творчий конкурс «З Україною в сер-
ці» об’єднав понад три сотні талано витих 
дітей з найвіддаленіших сіл Камінь-
Каширського, Ківерцівського, Любешів-
ського, Маневицького районів і студентів 
луцьких навчальних закладів. Більш як 
сотня найкращих робіт конкурсу також 
експонувалися в Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

підтримка талантів

ІРИНУ КОНСТАНКЕВИЧ 
МАНЕВИЧЧИНА ЗДИВУВАЛА 
ТАЛАНТАМИ І НАВІЯЛА СПОГАДИ 
ПРО ДИТИНСТВО НАЙРІДНІШИХ

У КИЄВІ ВІДКРИЛИ МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ ВИДАТНОМУ ВОЛИНЯНИНУ 

Днями народний 
депутат 
України Ірина 

Констанкевич з робочим 
візитом побувала на 
Маневиччині.

ОСТАННІЙ ДЗВІНОК 
У ВЕЛИКІЙ ЯБЛУНЬЦІ

У селі Велика Яблунька Іри-
на Констанкевич взяла участь 
у відзначені свята останнього 
дзвінка. Першокласники «Нової 
української школи» виводили 
одинадцятикласників на святко-
ву лінійку через арку вишитих 
рушників, яку утворили батьки. 

Хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять усіх, хто віддав жит-
тя за мир в Україні, а також ви-
пускників школи, які загинули на 
сході країни, – Володимира Гри-
нюка та Олександра Деркача. 

Підбиваючи підсумки на-
вчального року, директор шко-
ли Тетяна Остапук вказала, що 
він був плідним і для вчителів, і 
для учнів. 

Звертаючись до присутніх, 
Ірина Констанкевич зазначила: 
«Для вас, дорогі випускники, цей 
день особливий тим, що ви за-
вершили такий серйозний етап 
свого життя. Ви ще не знаєте, 
що на вас чекає, і лише з часом 
поч нете розуміти, що роки, про-
ведені в рідній школі, – це най-
кращі роки вашого життя». 

Ірина Мирославівна переда-
ла для потреб школи сучасний 
телевізор, а також нагородила 
подяками народного депутата 
вчителів, які вирізняються про-
гресивними методами навчання 
та здобутками, зокрема вчите-
ля математики і поетесу Тетяну 
Радчук, вчителя географії Сергія 
Ткачука, педагога-організатора 
Любов Деркач, заступника ди-
ректора з навчально-виховної 
роботи Галину Старко.

Знайти себе в дорослому 
житті та гарно відпочити під час 
літніх канікул всім школярам 
зичив довжицький сільський 
голова Олександр Халик. А на-
стоятель місцевого храму отець 
Іоанн, звертаючись до випускни-
ків, відзначив, що їм дуже по-
щастило мати такого класного 
керівника, яка не лише навчала 
істини, а й щонеділі подавала 
записки до церкви за кожного 
свого учня, аби вони були здоро-
ві й гарно вчилися. Слово мали 
перша вчителька Наталія Кор-
нійчук, класний керівник Наталія 
Колбасюк. 

ЛИСТОНОШІ 
ОТРИМАЛИ НАДІЙНИХ 
ПОМІЧНИКІВ 

Народний депутат Ірина 
Констанкевич не забуває і про 
працівників поштових відділень, 
боротьбу за гідне професійне 
життя яких веде і в сесійній залі 
Верховної Ради, і у владних кабі-
нетах міністерств та АТ «Укрпош-
та». Як наслідок, у 23-му вибор-
чому окрузі не закрито жодного 
поштового відділення! А під час 
перебування в Маневичах де-
путат за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» вручила 
працівницям Граддівського пош-
тового відділення два новенькі 
велосипеди.

Листоноша Уляна Засєкі-
на доставляє кореспонденцію 
у Довжицю та Загорівку, а це 
більш як 15 км. «У два села маю 
доставити газети, гроші та то-
вар. У руках дві великі сумки не 
понесеш, тому велосипед – це 
просто необхідність, – зазначає 
поштарка. – Оце за чотири роки 
праці матиму першого велоси-
педа. Попереднього списали як 
непридатного до використан-
ня, а нового не дали, бо не було 
коштів. Їздила власним, а як ла-
мався, носила сумки в руках і в 
дощ, і в сніг, і в спеку. Робота й 
так тяжка, тому хороший вело-
сипед – це суттєва допомога. 
Звісно, ще хотіли б мали і гідну 
заробітну плату».

Ірина Мирославівна поін-
формувала листонош, що на-
разі потрібно чекати зміни де-
путатського корпусу Верховної 
Ради, після чого знову повер-
татися до питання «Укрпошти», 

адже від її безперебійної робо-
ти залежить добробут багатьох 
українців, зок рема сільського 
населення, надто пенсіонерів. 

ДО ПОБАЧЕННЯ, 
«КОЛОБКУ»!

Цього ж дня Ірина Констанке-
вич була присутньою на чудовому 
дійстві, що відбувалося в Прилісно-
му, – випускному балу під назвою 
«До побачення, садочку!» старшої 
групи ДНЗ «Колобок». У залі місце-
вого будинку культури ніде було 
яблуку впасти – стільки охочих 
прийшло подивитися і на самих 
вихованців місцевого дитсадка, і 
на те, чого їх навчили вихователі. 

Діти декламували віршики, 
виконували пісні, частівки, тан-
цювали, ставили дотепні сценки. 
А гарне вбрання випускників – 
вишукані сукні дівчат та костюми 
їхніх хлопців-кавалерів, а також 
модні зачіски, усмішки додавали 
ще більшої святковості заходу. 
Щемливим до сліз був танок ви-
пускниць із татами.

«Усі найцікавіші телепроекти, 
як-от «Україна має талант», «Єв-
робачення», потрібно перено-
сити у Прилісне, бо сьогодні все 
найкраще, найрозумніше найта-
лановитіше сконцентрувалося у 
вас, – звернулася до присутніх в 
залі керівників сільської ради та 
гостей Ірина Мирославівна. – Я 
так перейнялася вашим заходом, 
що мимоволі пригадала своїх ді-
тей і їхні випускні бали. Тому, ша-
новні батьки, насолоджуйтеся 
такою прекрасною порою своїх 
дітей. Дякую вам та вихователям, 
що виростили їх такими талано-
витими». 

ЗУСТРІЧІ З 
КОЛЕКТИВАМИ 
СЕЛИЩА КОЛКИ

Другу половину дня Ірина Ми-
рославівна в супроводі селищно-
го голови Олександра Палінкеви-
ча провела у Колках, де відбулося 
кілька зустрічей з колективами. 

У Колківській районній лі-
карні нардеп оглянула медичне 
обладнання, закуплене за кош-
ти, які вона залучила з фонду 
соцеконому (148 тис. грн). До-
дамо, що для потреб Колківської 
АЗПСМ за сприяння Фонду «Тіль-
ки разом» також придбали два 
комп’ютери і принтери. Ірина 
Констанкевич поспілкувалася з 
медпрацівниками первинної та 
вторинної ланок. 

Із дирекцією ОЗНВК «Кол-
ківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» 
говорили про реалізовані проек-
ти – народні депутати Ірина Кон-
станкевич та Ігор Гузь спільно за-
лучили кошти з фонду соцеконому 
для встановлення у школі відео-
нагляду (116 тис. грн). Також по-
зитивно вирішено питання щодо 
придбання меблів для закладів 
освіти ОТГ на суму 110 тис. грн за 
кошти з облбюджету. 

Завершальною була зустріч 
з ініціативною групою селища, 
яка переймається питанням 
щодо встановлення світлофора. 
І він за сприяння Ірини Миро-
славівни в Колках таки з’явиться. 
Представники ініціативної групи 
подякували нардепу за втручан-
ня у процес, завдяки чому з об-
ласного бюджету було виділено 
300 тис. грн. Ще 300 тис. виді-
лила об’єднана територіальна 
громада.
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Народного депутата Ірину Констанкевич, депутата 
Волиньради Івана Киричика, голову Прилісненської 
ОТГ Ігоря Терещенка розчулили виступи 
випускників дитсадка 

Листоношам Граддівського поштового 
відділення Валентині Ковбасюк та Уляні Засєкіній 
подарували велосипеди

Виставка переможців конкурсу 
«З Україною в серці»

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА значила Ірина Констанкевич.
Данило Курдельчук увійшов в історію 

України як голова Міжнародного громад-
ського об’єднання «Волинське братство», 
заслужений юрист України, посол України, 
президент Української іноземної юридич-
ної колегії «Укрінюрколегія», почесний гро-
мадянин Волині. 

Народився Данило Курдельчук 2 січня 
1944 року. У 1967 році закінчив відділення 
міжнародного права юридичного факуль-
тету Київського державного університе-
ту ім. Тараса Шевченка і був зарахований 
на посаду консультанта Представництва 
Ін’юрколегії в Українській РСР і Молдов-
ській РСР. Через десять років став заступни-
ком керівника Представництва, а в 1987-му 
його керівником. З проголошенням Неза-
лежності України, коли союзна Ін’юрколегія 
оголосила про закриття свого Представни-
цтва в Києві, було створено Українську іно-
земну юридичну колегію, президентом якої 
відтоді й до останнього дня свого життя був 

Данило Курдельчук. У 1994-2004 роках він – 
член наглядової ради Українського націо-
нального фонду «Взаєморозуміння та при-
мирення» при Кабінеті Міністрів України. 
Неодноразово брав участь у міжнародних 
переговорах в складі офіційних делегацій 
України як член делегацій та юридичний 
радник. Член Ради товаровиробників та 
роботодавців при Президентові України 
(1996-2000 рр.), Президентської ради Укра-
їнської асоціації міжнародного права, віце-
президент Світового конгресу українських 
юристів, заступник голови Спілки юристів 
України, голова Міжнародного громадсько-
го об’єднання «Волинське братство», член 
наглядової ради Східноєвропейського на-
ціонального університету ім. Лесі Українки, 
співзасновник Міжнародного благодійного 
фонду «Дитяче серце» та низки інших бла-
годійних організацій.

Відійшов у засвіти на 73-му році життя – 
30 вересня 2016 року, похований у рідному 
селі Куликовичі.

Днями у Києві відкрили меморіальну 
дошку видатному волинянину 
Данилу Курдельчуку. Про це у 
Facebook повідомила народний 
депутат Ірина Констанкевич.

«Зусиллями МГО «Волинське братство» 
й родини відкрили у Києві меморіальну 
дошку Данилу Марковичу Курдельчуку – 
великому волинянину, висококласному 
юристу-міжнароднику. Народжений у селі 
Куликовичі Маневицького району. Пройшов 
складну дорогу професійного становлення. 
Стояв біля витоків української державності 
і був фундатором, головою, а згодом і пре-
зидентом Української іноземної юридичної 
колегії. Людина з великої літери. Дякую го-
лові ради «Волинського братства» Сергію 
Шевчуку, президенту об’єднання Миколі 
Жулинському, видатним волинянам Віктору 
Набруску та багатьом іншим за вшанування 
світлої пам’яті Данила Курдельчука», – за-

Під час відкриття меморіальної 
дошки Данилу Курдельчуку

im
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Н
аталя Косяненко

заморський гість

ARTіль

  Наталя КОСЯНЕНКО

Девід Сім приїхав 
у село Дубечне 
Старовижівського 

району згідно із 
програмою «Корпусу 
миру» в складі делегації 
з сімнадцяти волонтерів. 
Усміхнений та привітний 
американський 
студент, який планує 
перебувати в Україні два 
роки, припав до душі 
учням і порозумівся з 
педагогами. 

– Під час навчання в універ-
ситеті Таусан (штат Меріленд) я 
потоваришував із Ярославом з 
Одеси, – розповідає Девід. – Разом 
навчалися, проводили вільний час. 
Ярик багато і так цікаво розповідав 
про свою батьківщину, що у мене 
з’явилося бажання відвідати вашу 
державу, вивчити вашу мову.

Американський волонтер 
представляє пересічну родину: 
його батько – менеджер у магази-
ні, мама – перукар, сестра працює 
медсестрою. Девід мріє пов’язати 
своє майбутнє з роботою у посоль-
стві, тому здобуває відповідну осві-
ту. Родина Сім переїхала в Америку 
з Кореї двадцять вісім років тому. 
Сам хлопець народився в США.

У ЗОШ І-ІІІ ступенів села Дубечне 
юнак навчає дітей англійської мови, 
розповідає про культуру своєї краї-
ни, її історію. Окрім англійської, знає 
корейську, японську, а нині опано-
вує українську. І, хай як це дивно, 
зовсім не знає азів російської.

– Дуже хотілося б, щоб англій-
ський клуб, який я створив у Ду-
бечному, відвідувало й доросле на-
селення, втім люди у селі не мають 

  Світлана ЗОЗУЛЯ

1 червня виповниться 
53 роки від дня 

народження самобутнього 
українського співака, 
композитора, музиканта 
й поета В’ячеслава 
Хурсенка. Невимовно 
шкода, що рідні, друзі, 
прихильники таланту вже 
10 літ згадують про нього 
в минулому часі. Адже 
8 вересня 2009 року він 
відійшов у Вічність…

Світлі спогади про нього досі 
зберігає Тетяна Здоровцова, ви-
кладач із класу віолончелі  Луцької 
дитячої музичної школи №1 імені 
Фридерика Шопена, яка 15 літ про-
працювала тут заввідділу струнних 
інструментів. Загалом же вона при-
йшла на роботу в цей навчальний 
заклад 1973-го, після закінчення  
музичного училища в Луцьку.  За 
цей час жінка виховала чимало 
талановитих музикантів, але особ-
ливі спомини у неї сьогодні про 
В’ячеслава Хурсенка, який разом із 
нею робив перші кроки в музиці.

– Славко прийшов до мене у 
1975-му. На вступних іспитах одразу 
було видно, що ця дитина – тала-
новита, артистична. З ним не мала 
складнощів, бо був старанним учнем. 
Очі в нього завжди горіли. До слова, 
він мене знав як Тетяну Сіволовську, 
за прізвищем мого колишнього чо-
ловіка. Зі Славком пропрацювала 
півроку, а потім, після народження 
сина, на такий же термін пішла в 
декрет. У цей час його навчала моя 
викладачка Ірина Буріна. А в дру-
гому класі він знову був у мене. На 
цьому фото (чорно-білому, – авт.) 
Славко – у третьому класі, грає п’єсу 

ВОЛОНТЕР З АМЕРИКИ 
ПОЛЮБИВ УКРАЇНУ, 
ЇЇ МОВУ ТА ЗВИЧАЇ

УЧИТЕЛЬКА В’ЯЧЕСЛАВА ХУРСЕНКА – 
ПРО ПЕРШУ НОТУ, ЩЕМЛИВІ ПІСНІ Й 
ОСТАННЮ ЗУСТРІЧ

вільного часу, щоб присвятити себе 
цим інтересам, – каже Девід. – На-
вчаю дві групи, в одній – молодші 
школярики, в іншій – старші. За-
галом же ваші діти дуже енергійні, 
завзяті. А от система виховання 
докорінно відрізняється тим, що в 
Америці воно починається з сім’ї, 
у вас вважають центром виховання 
школу.

Тішать хлопця знаннями з анг-
лійської Іванка Власюк, Микола 
Сливка, Богдан Якимук, Дарина 
Мальчук, але, як помітив, є й такі 
учні, яких не дуже цікавить мова.

– А ще Америка та Україна різ-
няться тим, що в США молоді люди 
стараються жити окремо від бать-
ків, тобто більш самостійні, – порів-
нює американець. – Коли я вступив 
до університету, ми з товаришем 
винайняли квартиру, а щоб за неї 
платити, влаштувалися на роботу, 
тобто і навчалися, і працювали.

Сім багато подорожував сві-
том, рік жив у Японії. Волинське 
село йому сподобалося тим, що 
наші люди ввічливі, гостинні. У нас 
чудова природа і чисте життєдай-
не повітря. Девід раніше ніколи не 
мешкав у селі, тому його дивує, що 
в Дубечному всі знають про всіх 
усе. 

– Дуже цікавить ваша культу-
ра, – підкреслює волонтер. – Ми 
в Америці також святкуємо Пасху 
та Різдво. Але в Україні так багато 
християнських свят! Коли на Велик-

колядники. Їх було так багато! А на 
Водохреще купався разом з одно-
сельцями в озері Луки.

Американський юнак із захва-
том розповідає, як він допомагав 
сім’ї Костючиків, у якій мешкає, го-
туватися до Великодня, як відзнача-
ли саме свято. 

– І яйцями цокатися довелося, – 
усміхається, – на жаль, вибирати з 
них найміцніші так і не навчився. А 
загалом на свята ви так багато усіля-
ких смачних страв готуєте – і все до-
машнє! У нас так не заведено, аме-
риканці здебільшого купують усе в 
супермаркетах.

З української кухні заокеансько-
му гостеві найбільше подобається 
щавлевий борщ, а ще любить ласу-
вати салом з часником чи гірчицею, 
смажанкою з грибів. До слова, саме 
в Україні він вперше збирав у лісі 
гриби сам.

Девід старається ближче знайо-
митися з Волинню, побував у Кове-
лі, Луцьку, Турійську, знає про село 
Хотешів, що в Камінь-Каширському 
районі, бо їздив туди з прийомними 
батьками до їхніх родичів. У Ратне 
діставався велосипедом, що дуже 
потішило. А ще відвідав Львів, Київ, 
Житомир, Ірпінь, Кременець і мріє 
про мандрівки в Закарпаття, на Го-
верлу. 

– Особливі враження у мене 
про Старовижівський краєзнавчий 
музей, – ділиться. – Його директор 
Наталія Ковальчук не лише пода-
рувала мені захопливий екскурс 
у минуле та сучасне району, а й 
справж ню ляльку-мотанку, якою 
дуже тішуся. 

– А як вам наші дівчата? – запи-
тую гостя. 

– О, дуже гарні! – відповідає Де-
від. 

– То, може, ви захотіли б зали-
шилися жити в Україні? 

– Може, може... – відповідає зі 
щирою усмішкою.

– У цьому сенсі не дивуюся, що 
у піснях В’ячеслава – багато щем-
ливих нот. Коли слухаю його «Со-
колят», то в мене на очах сльози. 
Ще стільки він міг би написати... На-
живо чула його в Луцьку лише раз, 
а вже згодом прийшла на перший 
концерт його пам’яті. Востаннє ми 
бачилися на «Варшавці» за півроку 
до його смерті. Він сказав: «О-о-о, 
добрий день, Тетяно Федорівно! 
Я вже старий, лисий, а ви все яка 
була, така і є». Знала, що він вже тоді 
хворів. Поговорили з ним трохи про 
життя», – з нотками суму пригадала 
героїня публікації. 

До слова, мало хто сьогодні 
знає про перший вагомий внесок 
жінки у становлення В’ячеслава 
Хурсенка як музиканта. Добре, 

що її учениця й послідовниця на 
викладацькій ниві Тетяна Тітяєва 
закарбувала цей факт у своїй ба-
калаврській роботі «Віолончельна 
освіта Волині в контексті профе-
сійного музичного мистецтва краю 
(1945-2011)».

Авторка ж цих рядків вдячна за 
знайомство з наставницею автора 
безсмертних «Соколят» і «99 хітів – 
зі ста пісень» викладачкам Луцької 
дитячої музичної школи №3 Тамарі 
Івановій та Олені Мельничук.

Хочеться сподіватися, що на 
новому концерті пам’яті В’ячеслава 
Хурсенка або на другому за ліком 
фестивалі пісень автора таки зазву-
чить віолончель – «подруга» його 
дитинства, зі струн якої лунали пер-
ші нотки його печалей і радощів. 

Девід Сім навчає волинських дітлахів англійської мови

Римського-Корсакова «Мазурка» на 
звітному концерті школи. У четвер-
тому класі він теж брав участь у зві-
ті, але вже як соліст хору, – пригадує 
Тетяна Федорівна.

Вона каже, що досить боліс-
но сприйняла рішення матері 
В’ячеслава та його вітчима пере-
вести хлопця в музичну школу №2, 
яка була поряд із їхньою новою 
домівкою на вулиці Декабристів. 
Для молодої викладачки це була 
справжня трагедія, адже в неї за-
брали обдарованого учня, до якого 
за чотири роки занять встигла при-
кипіти душею.

– В’ячеслав, очевидно, теж пе-
реймався, що зі мною так вчини-

ли, зав жди передавав мені вітання 
через колег. Якось зізнався одній 
спільній знайомій, що якби його 
не забрали тоді від мене, то не по-
лишив би віолончель і здобував би 
далі вищу освіту. У музичній школі 
№2 він більше грав на гітарі. Але 
першої ноти таки я навчила, – кон-
статувала моя співрозмовниця.

Вона зізналася, що історія сім’ї 
Славка свого часу вплинула і на її 
бачення родинних стосунків. Адже 
після розлучення з чоловіком заміж 
удруге не виходила. Бо не знала, як 
у її сина склалися б стосунки з по-
тенційним вітчимом, як первісток 
сприйняв би появу на світ братика 
чи сестрички...

з архіву Тетяни Здоровцової

Світлана Зозуля

Тетяна Здоровцова на робочому місці

Юний віолончеліст Славко Хурсенко

день ми рано-ранесенько пішли в 
церкву, то я був дуже здивований, 
що побачив повен храм людей, бо 

думав, що вдосвіта навряд чи кого 
застанемо. Відвідував богослужіння 
і на Різдво. А ще дуже сподобалися 
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магія глини

  Лілія ХВИЦЬ 

Юлія Жолубак 
– професійна   
гончарка. Вона 

не просто випалює глину, 
а й створює інсталяції. 
Майстриня, художниця та 
дизайнер – усе водночас. 
Це поєднання, яке диктує 
час. У цьому вся суть 
сучасного мистецтва.

«Мені це імпонує. Дуже люблю 
те, що роблю. Єдиний мінус – по-
стійна нестача часу. Бо все, що ро-
биш, потребує великого залучення 
у процес. Берешся за одну справу 
та удосконалюєшся. Потім за іншу, 
і так постійно, – каже вона. – Най-
більший комплімент для кераміс-
та – коли його предмет використо-
вується, а не лише стоїть у серванті. 
Останнє теж добре, але коли ство-
рюєш тарілки, то хочеш, щоби вони 
подобалися людям і щоби з них їли, 
не лише милувалися».

ЗНАЙТИ УДАЧУ 
Юля народилася на Львівщині. 

Лучанин – її чоловік. Вони обоє на-
вчалися в інституті мистецтв у Косо-
ві. Там і познайомилися. Ця зустріч 
змінила усе. 

«В Косові дуже гарна природа. 
Ідеальне місце для натхнення. Усю-
ди краса і спокій. Коли ми вчилися, 
то там було лише одне кафе. Звісно, 
ми ніколи туди не ходили, знаєте, в 
художників ніколи немає грошей», – 
усміхається вона. 

Після переїзду в Луцьк Юля ра-
зом з подругою Олею у 2012 році 
заснували творчу майстерню «Ряба 
вош». 

«Вона працювала з текстилем. 
Я – з керамікою, – каже Юля. – Ду-
мали, що це буде короткотривалий 
проект. Але співпраця затягнулася. 
Ми працюємо у різних містах, рідко 
бачимося. Але це не заважає нам 
робити спільну справу. Вона щось 
зробить, сфотографує і надішле 
мені, я подивлюся й відразу кажу їй 
свою думку. Так і працюємо». 

Назва «Ряба вош» – з україн-
ської міфології. Юля каже, що шу-
кали щось українське, класне, таке, 
щоб люди запам’ятали. А вош – це 
символ успіху, удачі. 

«Якщо покупець нас знайде, то 

КОЛИ УЛЮБЛЕНА 
РОБОТА – ХОБІ 

ситуація

  Наталя КОСЯНЕНКО

Садівник Петро 
Дмитрук із Дубечного 

Старовижівського району 
багато років віддав 
улюбленій справі. Йому 
вдалося вивести персик 
власної селекції, на кущі 
глоду виростити яблука 
та груші, на дикій вишні – 
сакуру. На обійсті Петра 
Олександровича росте 
чимало саджанців хороших 
сортів яблунь, груш, 
слив, смородини, а ще – 
різновиди клена, плюща, 
їстівного каштана, калини, 
жасмину, спіреї, гортензії, 
самшиту, ялівцю та інших 
фруктових і декоративних 
культур.

Волинський садівник закоханий 
і в квіти, тому поміж деревами та ку-
щами висадив величезну кількість 
тюльпанів, які в період цвітіння ста-
ють океаном червоного кольору. 
Саме з ними Петро Дмитрук і має 
величезні проблеми. Щороку чи то 
із заздрощів, чи аби завдати збит-
ків, губителі природи намагаються 
знищити його квіткове царство. Не 
став винятком і цьогорічний сезон. 

РІЧ НЕ В ТЮЛЬПАНАХ, А 
В ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКАХ

запевняє, меж земельної ділянки не 
переносив, двічі міняв паркан, але 
хулігани руйнують і той, що є нині. 
Одні сусіди стверджують, що спірна 
дорога тут була здавна, інші вважа-
ють, що люди, які там їздять, могли б 
без неї обійтися.

«От, хай як прикро, доводить-
ся судитися, – сумно зітхає Петро 
Олександрович, – бо душа болить, 
коли бачиш, як знищують плоди  
праці твоїх рук, красу, яка мала б 
радувати людей. Я не шкодую тюль-
панів і готовий поділитися ними з 
кожним, хто попросить, але бути та-
ким жорстоким до природи – гріх».

Чоловік розповідає, як у молоді 
літа вирощував 114 сортів тюльпа-
нів, вивчав їх, готувався захищати 
навіть дисертацію, але життя скла-
лося так, що змушений був по-
вернутися в Дубечне і взятися за 
фермерство, залишивши наукові 
дослідження. Йому хотілося раду-
вати земляків, тож дерева та кущі 
не лише оточують його дім, а й 
прикрашають обійстя по інший бік 
огорожі, тобто з дороги, якою ду-
бечненці поспішають на залізничну 
станцію. Доглядати свій скарб чо-
ловікові з роками стає все важче. 
Хочеться спокою, теплих людських 
стосунків і взаєморозуміння. Бо річ 
саме в них, а не в тюльпанах чи кущі 
червоної смородини.

закинули. Не раз доводиться збира-
ти пластикові пляшки, скло».

Обійстя Петра Дмитрука та бар 
розділяє заїзд до сусідського госпо-
дарського приміщення.

«Якби його закрили, бо корис-
тується ним практично лише один 
сусід, то й безчинства такого було 
б значно менше, – вважає мій спів-
розмовник. – З цього приводу я 
намагався відстояти свою точку 
зору навіть через суд, але справу 
програв. Тепер чекаю її перегляду 

в суді вищої інстанції, у Києві, однак 
надія серце не гріє. Дивує те, що в 
рішенні суду записано, нібито мої 
кущі червоної смородини руйну-
ють сусідську огорожу, насправді 
ж вони її підтримують. Це я вам як 
спеціаліст кажу».

Погоджуватися або ні з ар-
гументом досвідченого садівни-
ка – справа суду. Однак дім, у якому 
живе, Петро Олександрович при-
дбав багато років тому. Тут колись 
був сільський медичний пункт. Як 

Н
аталя Косяненко

Садівник Петро Дмитрук

«У Пасхальну ніч невідомі ви-
рвали з корінням і розкидали по 
дорозі та на сусідньому обійсті 
більш як 200 тюльпанів, – бідкаєть-
ся Петро Олександрович. – Звер-
нувся в поліцію. Ті знайшли нібито 
зловмисника – юнака зі Здомишля 
Ратнівського району, але хлопець 
каже, що нарвав для своєї дівчини 
лише букет із 50 тюльпанів, а хто по-
шкодив решту квіток, він не знає».

Кілька років тому хтось також 
вирвав багато тюльпанів і викинув 
за огорожу, позаминулого трапи-
лася така ж оказія, коли 100 корчів 
цих квітів викопали, а 100 знищили. 
Крадуть тоді, коли знають, що гос-
подаря немає вдома, а іноді не бо-
яться і його присутності.

За три-чотири метри від обійстя 
Дмитрука розташований бар, де 
збирається молодь не лише з Ду-
бечного, а й з інших сіл.

«До орендаря закладу в мене 
претензій немає, чоловік поряд-
ний. А от відвідувачі чого тільки не 
коять, – каже садівник. – Колись і 
шифер на моєму будинку побили, 
і колодку для рубання дров на дах 

мене ніхто не зробить. Я на музу не 
чекаю. Добре, коли робота – хобі. 
Тепер мучу себе запитаннями, яке 
в мене ще хобі може бути, – усміха-
ється майстриня. – Усім бажаю такої 
роботи, яка подобатиметься». 

Жінка каже, що спочатку де-
тально вивчала гончарне ремесло. 
Пізніше хобі стало не просто про-
фесією, а справою життя. Навчила-
ся не так гончарства, як особливого 
бачення найважливіших художніх 
елементів: форм, пропорцій, кон-
цепцій. 

«Мені хотілося навчитися швид-
ко створювати посуд. Здавалося, 
що я роблю не те, що мала б. Але 
потім зрозуміла, що це саме те, що 
мені було потрібно. Доводиться 
постійно працювати над собою, – 
каже Юля. – Бо про кераміку все 
знати неможливо. І щороку ти про 
щось нове чуєш, про щось цікаве 
дізнаєшся. Бути керамістом – це 

безперервно вдосконалюватися і 
навчатися».

НАТХНЕННЯ – 
ДЛЯ ЛІНИВИХ 

За словами Юлі, аби започатку-
вати власну справу, багато грошей 
не потрібно. Можна стартувати і 
без заощаджень, проте такий про-
цес – довший. Коли вона починала, 
то майже нічого не мала. У кераміки 
висока собівартість. Багато варту-
ють і хороша піч, і гончарний круг.

«Відкладала гроші з зарплати. 
То на те, то на те. Так і пішов про-
цес. Якщо ж просто сьогодні вирі-
шити розпочати власну справу, щоб 
завтра мати можливість робити 
все, то потрібно доволі багато гро-
шей», – каже майстриня. 

Юля створює дизайнерський 
посуд: кружки, тарілки, чайники, 
вази. Для цього використовує глину 
та глазур. 

«Піч, круги – усе зробив чо-
ловік. Фарби – з-за кордону, а от 
глина – українська. Її видобувають 
у Слов’янську. Ми купуємо вже го-
тову. Гончаримо, підсушуємо. Тоді 
загладжуємо. Випалюємо. Покри-
ваємо глазур’ю і розмальовуємо. 
Це тривалий процес. На партію піде 
два тижні, – розповідає вона. – Гон-
чарить і чоловік. Бо багато часу за-
бирає випалювання та підготовка 
до цього, а також розпис. Чоловік 
навчався ковальської справи. Але 
кераміка йому теж підійшла. Це лег-
ше для здоров’я. Ковальство – важ-
ка робота». 

Майстриня каже, що гончар-
ство – дуже класна справа, вона 
постійно розвивається услід за ди-
зайнерськими тенденціями. Часто 
кераміка перетворюється на не-
ймовірні речі. Зокрема через те, 
що змінюється її візуалізація. Цей 
матеріал унікальний, з нього можна 
робити будь-що. 

«Мої роботи вирізняються 
легкістю й природністю. Я не при-
хильниця ідеальних вигладжених 
текстур. Продумана природність – 
понад усе. Раніше я часто розмір-
ковувала над тим, ким хочу стати. 
Дуже хвилювалася через це – дов-
го думала про те, ким я є насправді 
і якою є моя місія. Але це тривало 
до моменту, коли взялася за кера-
міку. Зараз я спокійна і щаслива, бо 
знай шла себе, – зізнається Юля. – Я 
зов сім не романтична натура. Ніко-
ли не чекаю на натхнення. Іду і пра-
цюю. Бо натхнення – то для лінивих. 
Ти починаєш працювати, отримуєш 
задоволення від роботи і натхнення 
приходить саме собою. Як апетит». 

«Для того щоб отримати якісний 
продукт, треба багато працювати і 
пройти багато етапів. Потрібно бути 
відданим справі, але не всім виста-
чає терпцю. Головне – не здавати-
ся», – каже майстриня.  

Жінка розповідає, що не завжди 
замальовує ескізи, каже, що це дов-
го і не завжди потрібно. Простіше 
вигадати, наприклад, чашку, зроби-
ти її і подивитися на неї з усіх боків. 
Зрозуміти, які є ґанджі. 

«Зараз працюю над новою ко-
лекцією. Це тарілки-квіти – тюль-
пани, ромашки, троянди, – каже 
вона. – Більша тарілка – у меншу, ще 
менша – у найменшу. Так виходить 
квітка. Люблю, коли посуд гарно 
складається. Естетика для мене 
дуже важлива». 

хай би то теж було для нього удачею. 
Ну і запам’ятовується легко,– каже 
вона. – Багато хто не вірив, що у нас 
щось вийде. Наприклад, мій тато не 
сприймав цю творчість. Казав, що 
це не справжня робота, мовляв, то 
все несерйозно. От коли я викла-
дала в інституті, то це йому дуже 
подобалося. Він був задоволений. 
Але тепер, коли побачив результат, 
то усе змінилося. Це робота. І її за 

Роботи Юлі вирізняються легкістю й природністю
За словами майстрині, аби започаткувати 
власну справу, багато грошей не потрібно

з особистого архіву
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  Інна СЕМЕНЮК

Непрохідність 
маткових труб – 
захворювання 

абсолютно безсимптомне. 
Жінка про нього може 
навіть не здогадуватися, 
допоки не захоче народити 
дитину і... не зможе 
завагітніти. Непрохідність 
труб – одна з поширених 
причин жіночого непліддя. 
Чому вона виникає, як ї ї 
діагностувати й лікувати, 
розповідає акушер-
гінеколог МЦ «Боголюби» 
Ірина Ройко.

– Який зв’язок між непро-
хідністю маткових труб і неплід-
дям?

– Потрібно насамперед зрозумі-
ти, як саме відбувається процес за-
чаття. У жінки є дві фази менструаль-
ного циклу. Під час першої в одному 
з яйників росте фолікул, у якому 
дозріває яйцеклітина. Приблизно 
в середині менструального циклу 
(якщо у жінки 28-денний цикл, то це 
відбувається на 14-й день) фолікул 
розривається і з нього виходить 
яйцеклітина. Це називається овуля-
цією. Далі яйцеклітину захоплюють 
маткові труби. Через піхву, матку й 
маткові труби до яйцеклітини підні-
маються сперматозоїди і найшвид-
ший запліднює її. В ідеалі маткові 
труби мають бути прохідні і здатні 
«провести» запліднену яйцеклітину 
до матки. Якщо у маткових трубах є 
непрохідність або вони не викону-
ють своїх функцій належним чином, 
сперматозоїд не може зустрітися з 
яйцеклітиною, і запліднення не від-
бувається.

– Чи спричиняє непрохідність 
труб якісь больові відчуття, дис-
комфорт, інші симптоми? Жінка 
це відчуває фізично?

– Ні, жінка може нічого не від-
чувати. Єдине, до чого призводить 
непрохідність труб, – це непліддя. 
Інших симптомів ця патологія не 
має.

– Які причини того, що 
з’являється непрохідність?

– Є купа причин виникнення 
непрохідності маткових труб. Одна 
з найчастіших – наявність злук у 
малому тазу. Другою причиною 
непрохідності фалопієвих труб є 
проблеми зі слизовою оболонкою. 
Йдеться про пошкодження вор-
синок, які є всередині. Призвести 
до непрохідності можуть медичні 
маніпуляції, які проводили в мат-
ці (аборти), оперативні втручання, 
зокрема на органах малого таза, 
туберкульоз, ендометріоз, вродже-
ні аномалії маткових труб, поліпи, 
запальні процеси органів малого 
таза. Відповідно, якщо жінка мала 
якийсь запальний процес, у неї тоді 
болів живіт. Далі запальний про-
цес міг перейти у хронічну форму і 
більше її не турбувати. Або ж запа-
лення було проліковане, але злуки 
(спайки) утворилися. Жінка про них 
може навіть не здогадуватися, адже 
може нічого не відчувати. Можлива 
і така ситуація, що жінка народила, 
потім перенесла запальний процес, 
в неї у трубах утворилися злуки і 
згодом вона не може завагітніти. 
Тобто якщо жінка вже має дітей, це 
не означає, що у неї наразі прохідні 
труби. Бувають випадки, коли одна 
або навіть дві маткові труби відсут-
ні анатомічно. У моїй практиці була 
пацієнтка, якій у зв’язку з позамат-
ковою вагітністю видалили трубу, 
не сказавши, що іншої труби в неї 
анатомічно немає. Єдиний вихід у 
такому разі – штучне запліднення. 
Інших варіантів нема.

Непрохідність маткових труб виявляють під час обстеження

прохідності труб ніхто скеровувати 
не буде. Якщо у чоловіка хороша 
спермограма, жінка пройшла базо-
ве обстеження й за потреби отри-
мала лікування, але все одно не ва-
гітніє, можна запідо зрити трубний 
фактор безпліддя, тільки після цьо-
го її скеровують на діагностику про-
хідності труб. Її здійснюють кількома 
способами. Проводять діагностичну 
лапаро скопію, гістеросальпінгогра-
фію або ехогістеросальпінгоскопію 
(ехосонографію). При лапароскопії 
хірург роз’єднує злуки і вводить у 
труби контраст, який дозволяє ба-
чити їхню прохідність. Цю процеду-
ру роб лять під наркозом. При рент-
генологічному обстеженні у труби 
через катетер вводять кон траст і 
роблять серію знімків. Цю проце-
дуру виконують під знеболенням, 
але жінка може відчувати введення 
контрасту. Ехогістеросальпінгоско-
пія – найбезпечніший метод діаг-
ностики. Він має високу чутливість 

та специфічність у діагностиці внут-
рішньоматкової патології: поліпи, 
субмукозні міоми, вади розвитку, і 
в той же час його чутливість та спе-
цифічність щодо стану маткових 
труб прирівнюється до гістеросаль-
пінгографії. Він не має негативного 
впливу на організм, оскільки дослі-
дження відбувається за допомогою 
ультразвуку. Цю процедуру прово-
дять з 7 до 12 дня менструально-
го циклу, виконують під місцевим 
знеболенням. Варто зауважити, що 
перед цією процедурою потрібно 
обов’язково здати низку аналізів. 
Одними з них є мазки, тому що якщо 
виявлено запальний процес, його 
треба неодмінно пролікувати (бо 
він є протипоказанням до процеду-
ри). За дві доби до процедури слід 
виключити з раціону продукти, які 
сприяють газоутворенню. Бульбаш-
ки газу можуть перешкоджати до-
слідженню.

– Як лікують непрохідність 
маткових труб і наскільки добре 
вона піддається лікуванню?

– У випадку часткової не-
прохідності маткових труб злуки 
роз’єднують під час лапароскопії. 
Непрохідність труб не завжди під-
дається лікуванню. Річ у тому, що 
в трубах є війки, які забезпечують 
потік, рух яйцеклітини і спермато-
зоїдів. Якщо ці війки не рухаються, 
потік відсутній, труба не виконує 
своїх функцій. Якщо вагітність не 
настала після хірургічного лікуван-
ня з відновлення прохідності мат-
кових труб, не потрібно витрачати 
дорогоцінний час на її очікування 
та консервативне лікування. У тако-
му разі на допомогу неплідній парі 
приходять допоміжні репродуктив-
ні технології, зокрема екстракорпо-
ральне запліднення (ЕКЗ).

– Які наслідки непрохідності 
маткових труб?

– Єдиний наслідок – відсутність 
вагітності. На інші процеси в організ-
мі жінки це майже не впливає. Пока-
занням до проведення обстеження 
є діагностика причин непліддя. Але 
для цього у чоловіка має бути хоро-
ша спермограма. Якщо в еякулянті 
дуже мала кількість рухливих спер-
матозоїдів, жінку на діагностику 
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  Ірина ЮЗВА

Щороку в 
пологовому 

відділенні 
Нововолинської 
центральної міської 
лікарні на світ 
з’являється близько 
600-700 малюків. 
Тут народжують 
жителі не лише 
Нововолинська, а 
й навколишніх сіл, 
сусідніх районів і 
навіть Львівської 
області. 

Адміністрація медичного 
закладу, медперсонал дба-
ють про пацієнтів та докла-
дають зусиль, аби створити 
комфортні умови та надати 
кваліфіковану допомогу. 
Саме тому міська лікарня – 
учасник багатьох грантових 
програм. Нещодавно одну з 
них вдалося успішно реалізу-
вати в пологовому відділен-
ні. У рамках Програми безпе-
ки людини КУСАНОНЕ 2019, 
що її здійснює уряд Японії на 
території України, придбали 
нову сучасну ультразвукову 
діагностичну систему. Про-
ект «Модернізація медично-
го обладнання у пологовому 
будинку Нововолинської 
центральної міської лікарні» 
реалізовує Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом».

Головний лікар Ново-
волинської ЦМЛ Віктор Мо-
роз зазначає: в медзакладі 
було три апарати УЗД, які 

вже служать другий десяток 
літ. Розміщені вони в інших 
відділеннях. Оскільки поло-
говий будинок розташова-
ний окремо від основного 
корпусу, молодим мамам 
потрібно було йти на об-
стеження через вулицю. 
Звичайно, це створювало 
незручності для вагітних. 
А при наданні допомоги в 
екстрених випадках – й не-
безпеку. Завдяки реалізації 
проекту високоякісне діаг-
ностичне обладнання япон-
ського виробництва тепер 
функціонує у приміщенні 
пологового відділення.

– Нелегко було виграти 
грант. Це дуже копітка робо-
та, що потребує багато часу 

й зусиль. Проте ми пройшли 
усі етапи конкурсного відбо-
ру. Сума гранту складала $54 
тис. Програма КУСАНОНЕ 
не передбачає оплату ПДВ – 
лише вартість апарата. Вели-
ку допомогу нам надав Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Він взяв на себе оплату ПДВ 
та відшкодував курсову різ-
ницю, – розповідає Віктор 
Васильович. – Але це ще не 
завершення проекту. Нам 
вдалося придбати апарат за 
нижчою ціною. Тож на сьо-
годні маємо залишок кош-
тів – 226 тис. грн. Зараз ми 
працюємо над придбанням 
на зекономлені гроші додат-
кового обладнання в хірур-
гічний відділ.

Ультразвукову діагнос-
тичну систему вже ввели в 
експлуатацію. Одній з перших 
УЗД на новому обладнанні 
проводять жительці Ново-
волинська Ірині, яка очікує 
первістка. І хоч ще не видно 
статі дитини, жінка змогла 
розгледіти свого малюка, по-
бачити ніжки, ручки, почути 
серцебиття. Молода мама ті-
шиться: це перше обстежен-
ня вагітності, і пройшло воно 
на найвищому рівні. 

Не менше радіють і ме-
дичні працівники. Адже на 
новому обладнанні працю-
вати значно краще.

– Апарат оснащений чо-
тирма давачами, є кольоро-
вий доплер. На ньому можна 

проводити увесь комплекс 
ультразвукових досліджень. 
У нас і раніше був апарат 
з доплером, але йому вже 
понад 12 років. Він міг сам 
вимкнутися, допускав по-
хибки, адже на нього було 
велике навантаження. Зараз 
нам вдалося зменшити це 
навантаження, оскільки всіх 
вагітних жінок, гінекологіч-
ні патології, молочні залози 
обстежують на новому апа-
раті, – розповідає завідувач 
відділення функціональної 
діагностики Неля Бас.

Обстеження жінок прохо-
дить згідно з записом, тож чер-
ги нема. На апараті працю ють 
три лікарі, які за день обсте-
жують близько 40 пацієнтів.

– Чіткість зображення, 
роздільна здатність, гли-
бина проникнення, якість 
кольорового доплера дуже 
хороші, – ділиться вражен-
нями лікар відділення функ-
ціональної діагностики Аліна 
Харів. – Це обладнання дає 
можливість виявити міні-
мальні відхилення і таким 
чином запобігти хворобі та 
застосувати пакет профілак-
тичних заходів.

Перший заступник голо-
ви правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Ла-
риса Тарасюк, яка є керівни-
ком грантового проекту, за-
уважила, що з 500 отриманих 
заявок у 2018 році для реа-
лізації уряд Японії відібрав 
12 проектів. Один з них – у 
Нововолинську.

– У Фонд звернулося ке-
рівництво Нововолинської 
міської ради, щоб ми по-
сприяли у реалізації цього 
проекту. Оскільки для того, 
щоб грант міг працювати, 
має бути зацікавлений в цьо-
му обладнанні об’єкт і непри-
буткова організація, що буде 
відшкодовувати розмір ПДВ, 
витрати на конвертацію ва-
люти й вестиме проект. Ми 
погодилися і разом нам все 
вдалося, – зазначила Лариса 
Аполлінаріївна. 

Нововолинський міський 
голова Віктор Сапожніков 
подякував усім, хто доклав 
зусиль для втілення в життя 
цього проекту. Та висловив 
сподівання, що в майбутньо-
му буде реалізовано ще не 
один проект, адже місто має 
в цьому неабиякий досвід.

На новому обладнанні можна проводити 
увесь комплекс ультразвукових досліджень

Грантовий проект вдалося реалізувати 
завдяки злагодженій співпраці

Ірина Ю
зва
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БІГ І СПОРТ – НАЙКРАЩІ ЛІКИ 

людина-легенда

історія

чемпіонат світу – у 1975, 1977 і 1984 
роках. Професійну кар’єру австрієць 
завершив у 1985-му.

Пригадуючи Лауду, не можна не 
відзначити, що в історію автопере-
гонів він увійшов не тільки завдяки 
безлічі досягнень і рекордів, але й 
своєму особливому стилю. Його на-
зивали одним з найбільш розважли-
вих гонщиків в історії, який завжди 
прагнув до безпеки, а тільки потім – 
до результату.

Найбільш неприємна історія з 
Лаудою сталася в 1976-му на Гран-прі 
Німеччини. Через проблеми з під-
віскою на другому колі гонки болід 
австрійця зірвався з траси, вдарив-
ся об огорожу й загорівся. Машина 

Лауди знову опинилася на трасі, 
де, не встигнувши загальмувати, в 
нього врізався Брет Ланджер. Нікі 
виявився затиснутим і зміг покину-
ти машину, що палала, тільки через 
хвилину за допомогою гонщиків, які 
проїжджали повз. Через втрату часу 
Нікі отримав серйозні ушкодження – 
важкі опіки і травму голови. 

Лауда впав у кому, лікарі сум-
нівалися, що гонщик виживе. Він 
втратив праве вухо, але з не повніс-
тю загоєними опіками повернувся 
у «Формулу-1» вже через півтора 
місяця. У гонці на Гран-прі Італії 
пілот фінішував четвертим. Уболі-
вальники жахнулися зовнішнього 
виду Лауди, який з’являвся на прес-

ПЕРЕМОГИ, СТРАШНА АВАРІЯ І КОМА: 
ЧИМ ЗАПАМ’ЯТАВСЯ ЧЕМПІОН «ФОРМУЛИ-1» НІКІ ЛАУДА  Іван БОГДАНОВИЧ

На 71-му році життя 
помер колишній 
австрійський 

автогонщик і триразовий 
чемпіон світу в класі 
машин «Формула-1» 
Нікі Лауда. Він пройшов 
шлях від феноменальних 
перемог до страшної аварії 
з тяжкими наслідками і 
звинувачень у боягузтві.

Історія великого чемпіона закін-
чилася 20 травня. Практично рік, аж 
до самої смерті, Лауда не з’являвся 
на публіці. Торік він потрапив у лікар-
ню Відня з підозрою на грип, однак 
згодом в нього діагностували інфек-
цію, яка розвинулася у важку форму 
пневмонії. Легені автогонщика пере-
стали нормально функціонувати, че-
рез що йому їх трансплантували.

Очікувалося, що Лауда зможе 
з’явитися на людях вже на травне-
вому Гран-прі Іспанії, але за станом 
здоров’я екс-гонщика цього не ста-
лося. 

Лауда зажив популярності зав-
дяки 13 сезонам у «Формулі-1». На 
його рахунку – 25 перемог на етапах 
Гран-прі, а на п’єдестал австрієць 
піднімався 54 рази. Нікі виступав 
у складах «Феррарі», «Макларен», 
«Лотус-БРМ». Тричі він вигравав 

їздити з ясною холодною головою 
і перш за все мінімізувати ризик в 
гонках, а тільки потім – отримати 
максимальний результат. 

Акуратність і розсудливість Лау-
ди досягли певної точки неповер-
нення в гонках на Гран-прі Японії, 
коли ще не минуло й року з момен-
ту аварії. Він добровільно закінчив 
гонку через зливу і програв у бо-
ротьбі за золото пілоту «Макларена» 
Джеймсу Ханту всього одне очко. 
Фанати обурилися рішенням Лау-
ди і лаяли його за боягузтво, а він у 
відповідь казав, що життя для нього 
важливіше за всі титули.

Це назавжди зіпсувало стосунки 
австрійця не тільки з громадськістю, 
а й із босами «Феррарі». У 1977-му 
Лауда знову став чемпіоном і оголо-
сив про те, що йде з «Феррарі». Зго-
дом він підписав контракт з конку-
рентами італійців і з «Маклареном» у 
1984-му став триразовим чемпіоном 
світу, а через рік остаточно завер-
шив кар’єру.

Поза треком Лауда провадив біз-
нес, був спортивним менеджером і 
консультантом, а також працював на 
телебаченні експертом і коментато-
ром, ніколи не покидаючи світ авто-
перегонів.

У 2013 році вийшов фільм «Гонка», в якому показано 
протистояння Джеймса Ганта та Нікі Лауди. 
Роль Лауди зіграв німецький актор Даніель Брюль.

Після аварії на трасі Лауда втратив 
вухо, але повернувся на перегони 
вже через півтора місяця
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  Іван БОГДАНОВИЧ

Днями відсвяткувала 
104-річчя легендарна 

бігунка Іда Кілінг. Вона 
почала бігати у... 67 років, 
щоб дати раду депресії. 
Відтоді жінка щодня робить 
пробіжки й виступає на 
спеціальних змаганнях для 
ветеранів легкої атлетики.

Іда народилася 15 травня 1915 
року в Нью-Йорку. Так, це було ще у 
розпал Першої світової війни. Чор-
ношкіре населення США жило тоді 
в спеціально відведених для них 
гетто й не мало цивільних прав. Кі-
лінгам поталанило мати невеликий 
продуктовий магазин, тож у сім’ї 
були кошти на утримання та навчан-
ня сімох дітей. 

Але в 1929 році почалася Велика 
депресія, сім’я втратила магазин і бу-
динок. Щоб вижити, діти, включаючи 
14-річну Іду, вирушили на заробітки. 
Кілінг влаштувалася на швейну фаб-

перша ліга
ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ПАУЕРЛІФТИНГ. 
Волинянка Оксана 
Приходько стала 
срібною призеркою 
чемпіонату світу з 
жиму лежачи, який 
проходив у Токіо. 
Виступаючи у ваго-
вій категорії до 52 кг, 
вона зафіксувала но-
вий рекорд України – 137,5 кг.

ФУТЗАЛ. Найкращим бомбардиром Ви-
щої ліги і Кубка України з футзалу серед жі-
нок стала 19-річна футболістка «Ладомира» і 
збірної України U-19 з футболу Вікторія Гірун. 
Вона забила 16 м’ячів у чемпіонаті та 15 – в 
Кубку України. Цьогоріч «Ладомир» посів у 
чемпіонаті з футзалу п’яте місце.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Команда Східноєвро-
пейського національного університету вдало 
виступила на ХІV Універсіаді України. Студенти 
факультету фізичної культури і спорту вибо-
роли такі нагороди: Данило Даниленко – зо-
лото на дистанції 400 м з бар’єрами, Олена 
Хамаза – срібло в метанні молота, Андрій Мар-
чук – срібло у спортивній ходьбі, Анжела Ли-
хач – срібло в бігу на 800 м, чоловіча естафетна 
команда була третьою в естафеті  4 по 400 м. 

сильні та витривалі
«ВОЛИНЬ» – БРОНЗОВА У ПЕРШІЙ 
ЛІЗІ І ГОТУЄТЬСЯ ДО БИТВИ ЗА УПЛ

Підсумкова таблиця Першої ліги 
сезону 2018-2019

М Команда І В Н П PМ О
1 Дніпро-1 28 21 4 3 72-21 67
2 Колос 28 15 9 4 45-18 54
3 ВОЛИНЬ 28 17 7 4 55-30 52
4 Металіст 1925 28 15 6 7 35-20 51
5 Авангард 28 14 6 8 44-26 48
6 Оболонь-Бровар 28 13 8 7 35-28 47
7 Інгулець 27 11 8 8 35-32 41
8 Миколаїв 28 10 7 11 34-32 37
9 Балкани 27 10 7 10 28-31 37

10 Прикарпаття 28 10 4 14 41-39 34
11 Рух 28 8 10 10 35-35 34
12 Гірник-Спорт 28 5 12 11 24-43 27
13 Агробізнес 28 3 10 15 17-36 19
14 Суми 28 3 7 18 21-91 16

  Юрій КОНКЕВИЧ 

У неймовірній розв’язці, яка відбулася 
в Першій лізі у завершальному турі 

чемпіонату, луцька «Волинь» спромогла-
ся відвоювати собі місце в стикових 
матчах за право зіграти у Прем’єр-лізі. 
Відразу три команди набрали по 51 
очку і грали з суперниками, які не мали 
суттєвої турнірної мети – «Волинь» в 
гостях проти «Гірника-Спорта», «Колос» 
вдома проти «Оболоні», «Металіст» на 
виїзді проти «Авангарда».

Перед грою в Горішніх Плавнях відбулася 
своєрідна інформаційна підготовка до туру, 
що все вирішував у Першій лізі. Спочатку в 
інтернет вкинули інформацію про те, що «Ко-
лос» мотивував суперників своїх конкурентів 
грошима. А в день матчу ЗМІ написали, що 
«Волинь» буцімто хотіла заплатити кошти за 
програш «Гірника».

Хай там як, але суперник зіграв проти лу-
чан дуже сильно й, за великим рахунком, мав 
більше гольових нагод. Більше того, «Гірник» 
половину другого тайму провів у більшості піс-
ля вилучення Петька за другу жовту картку.

Усе закінчилося нульовою нічиєю й во-
линян врятував краматорський «Авангард», 
який вдома завдяки голу з пенальті  виграв 
у «Металіста» 1:0. З другого місця у стикові 
матчі пройшов «Колос» з села Ковалівка, що 

fcvolyn.net

на Київщині. У випадку проходу в УПЛ ця ко-
манда, найімовірніше, зіграє свої поєдинки 
на київському стадіоні ім. Баннікова. 

Стикові матчі за право зіграти в УПЛ від-
будуться 4 і 8 червня. Спочатку «Волинь» зі-
грає на виїзді – на полі команди Прем’єр-ліги, 
яка посяде 11 місце в чемпіонаті, а згодом 
прийме суперника на «Авангарді».

Коли ви читатимете цей номер газети, в 
Прем’єр-лізі закінчиться чемпіонат. У суперни-
ки лучанам в матчах плей-оф  можуть випасти 
«Карпати», «Чорноморець» і «Арсенал-Київ».

Пройти будь-яку з цих команд їм буде 

вкрай важко. Річ не так у тому, що вони грали 
в Прем’єр-лізі, як у поточному стані лучан. Три 
завершальні поєдинки  у Першій лізі втомле-
на гонитвою за конкурентами «Волинь» ви-
мучила, зігравши в нічию. Травмовано голов-
ного центрального оборонця Горопевшека, 
лучани дуже багато помилялися в захисті, а в 
атаці залежали від хорошої форми своїх ліде-
рів Кожанова та Бартуловіча. Утім зупинятися 
за півкроку до мети дуже образливо, тому на 
морально-вольових властивостях є сенс уві-
рватися до УПЛ.

конференціях в кривавих пов’язках. 
Він зробив тільки одну пластичну 
операцію, щоб відновити обличчя, а 
решта ушкоджень його не надто тур-
бували. З приводу вуха чемпіон на-
віть жартував, що йому стало легше 
користуватися телефоном. Так само 
він ставився і до своїх нагород: да-
рував кубки й медалі сусідам в обмін 
на дрібні послуги на зразок миття 
машини.

Червона кепка, яку Лауда прак-
тично не знімав через шрами на го-
лові, стала частиною його образу.

Однак аварія назавжди зали-
шила відбиток не тільки на обличчі 
Нікі, а й на його психіці. По тому де-
які журналісти порівнювали його з 
комп’ютером. Він завжди прагнув 

рику за $6 на тиждень.
Так у боротьбі з убогістю мину-

ла її юність. Почалася Друга світо-
ва війна й нова пора випробувань і 
боротьби за існування. Іда вийшла 
заміж та народила чотирьох дітей. У 
1952 році вона втратила чоловіка й 
ростила дітей сама.

Незабаром у США почалася хви-
ля боротьби за права чорношкірих – 
заворушення, демонстрації, сутички 
з поліцією. Іда з головою поринула в 
цю боротьбу.

На цій хвилі Америка вкотилася в 
бурхливі 1960-ті, які принесли війну 
у В’єтнамі, sex, drugs і rock-n-roll.

Війна не оминула і її сім’ю. Двоє 
синів Іди вирушили воювати у 
В’єтнам, а коли повернулися, стали 
наркоманами. У 1981 році обидва 
загинули внаслідок мафіозних роз-
борок. Це був удар, від якого Іда не 
могла оговтатися. Кілінг впала в гли-
боку депресію. Здавалося, що ніщо 
вже не зможе повернути їй інтерес 
до життя.

Однак її молодша дочка Шеллі, 
юрист і за сумісництвом тренер-
волонтер у місцевій школі, знайшла 
ліки: вона купила матері пару бігових 
кросівок і витягла її на забіг в 5 км.

«Пробіжи, скільки зможеш», – 
сказала дочка. Іда вирушила у свою 
першу бігову подорож. Їй було тоді 

67 років.
Було дуже важко, але після пер-

ших змагань вона вперше за багато 
років почувалася краще. 

«Коли біжиш, весь час дивишся 
вперед і думаєш: «Я зроблю це!». На-
віть якщо боляче, ти опановуєш себе 
і розумієш, що все мине, мине і це. І 

справді – минає».
Відтоді вона не припиняє бігати. 

У наступні 35 років свого життя Іда 
стала володаркою світових рекордів 
на дистанціях 60 і 100 м у вікових ка-
тегоріях 95-99 та понад 100 років.

Сьогодні Іда Кілінг – знамени-
тість, про яку пишуть ЗМІ у всьому 
світі, знімають фільми, її запрошують 
в найбільші телевізійні шоу США. 
Доч ка Шеллі – її незмінний тренер 
і натхненник. Свої рекорди Кілінг 
святкує, обіймаючись з нею і робля-
чи віджимання на фініші. Торік Іда 
опублікувала книгу про своє життя, 
яку назвала так: «Ніщо не зможе зла-
мати мене: гонка проти часу».

Сьогодні, дивлячись на цю жит-
тєрадісну леді, яка невимушено базі-
кає в студії телешоу з Вупі Голдберг 
та іншими зірками, важко собі уяви-
ти, що всі ці події і випробування 
вмістилися у 100 років її життя. Вона 
примудрилася не зламатися і живе 
повноцінним життям, заряджаючи 
всіх, хто поряд, позитивною енерге-
тикою та оптимізмом. 

Біг і спорт – це найкращі ліки. Іда 
Кілінг – живий доказ тому. 

loopjam
aica.com

На фініші з донькою

Хрестоносці збираються 
увірватися до УПЛ

facebook.com
/oleg.khom

yak
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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 Щодня готую фуагра, а мушу їсти макарони з котлетою. Серіал «Кухня»

КАСТОРКА ДЛЯ СХУДНЕННЯ
Рецепт №1. Процедуру слід робити у вихідні 
три тижні поспіль. Вранці перед сніданком 
потрібно випити 2 ч. ложки касторки. Через 
півгодини – 200 мл теплої води і можна 
почати прийом їжі. Снідати бажано йогуртом, 
фруктами або злаковою кашею. 

Рецепт №2. У рівних пропорціях змішати 
лляну і рицинову олії. 1 ч. ложку суміші пити 
вранці натщесерце та запивати невеликою 
кількістю теплої кип’яченої води. Приймати 
засіб бажано щодня протягом тижня. За 

цей час значно покращиться робота травної 
системи і ліпідний (жировий) обмін.

Рецепт №3. Змішати по 1 ч. ложці касторки 
й кореня цикорію, подрібненого на порошок. 
Суміш сприяє зменшенню відчуття голоду, 
знижує рівень цукру в крові. Приймати щодня 
за півгодини до сніданку протягом 30 днів.

Рецепт №4. В однакових пропорціях потрібно 
змішати нежирний кефір, висівки і касторку. 
Рекомендовано взяти по 1 ч. ложці кожного 
інгредієнта. Отриманий засіб слід випивати 
щодня перед сніданком (за півгодини). Пити 
засіб протягом місяця.

ЯКЩО КУРИ РОЗКЛЬОВУЮТЬ ЯЙЦЯ

МОРКВУ НЕ ПІЗНО ПЕРЕСІЯТИ 
У ЧЕРВНІ

КОЛЬОРОВІ 
МЛИНЦІ 

Тісто для млинців готують по-різному: 
на молоці, кефірі, ряжанці, питному йо-
гурті, мінеральній воді. Крім звичних 
складників, деякі гурмани додають у 
тісто овочеві добавки: буряки, шпинат, 
моркву, томатний сік. Тоді млинці вихо-
дять не лише смачні, а й кольорові.
БУРЯКОВІ
• 200 г відвареного або запеченого 
столового буряка • 1,5 скл. молока
• 1 яйце • 50 мл ряжанки • 1 ч. ложка солі
• 2 ст. ложки цукру • 2 скл. борошна
• олія для смаження

Буряк нарізати шматочками й разом 
з молоком подрібнити у блендері. Дода-
ти яйце, ряжанку та сипучі інгредієнти. 
Добре перемішати. Тісто має вистояти-
ся 30 хв. Млинці смажити на розігрітій 
сковороді з олією. Подавати із солоною 
начинкою: сиром із зеленню, плавленим 
сиром, шинкою та сиром, грибами.
МОРКВЯНІ 
• 200 г сирої моркви • 0,5 л молока  
• 1 скл. борошна • 1 яйце • дрібка солі
• 1 ст. ложка цукру • дрібка ваніліну
• 3 ст. ложки олії для тіста 
• олія для смаження

Моркву натерти на дрібній тертці й 
викласти в блендер. Додати сіль, цукор, 
приправи і збити до однорідної маси. До-
дати 1 скл. просіяного борошна та 1,5 скл. 
молока. Вимішати вінчиком, додати реш-
ту молока та 3 ст. ложки олії і збити до 
однорідної консистенції. Відставити на 
15 хв. Смажити млинці на сковороді, зма-
щеній олією. 
ШПИНАТНІ
• 250 г замороженого шпинату
• 0,5 скл. води • 3 яйця • 1 скл. молока
• 1 ч. ложка солі • 1 ст. ложка цукру
• 50 мл олії • 1 скл. борошна • олія для 
смаження • сметана для подавання

Шпинат викласти в миску, залити 
водою та почекати, щоб  розморозився. 
Збити з водою, додати яйця, молоко, цу-
кор, сіль, олію, борошно і ретельно вимі-
шати. Відставити на півгодини, після чого 
смажити. Подавати млинці зі сметаною 
або солоною начинкою. 
ТОМАТНІ
• 1 скл. томатного соку • 1 скл. молока
• 1 скл. борошна • 2 яйця • 1 ч. ложка 
цукру • 0,5 ч. ложки солі • 2 ст. ложки олії 

Молоко, томатний сік, сіль та цукор 
збити вінчиком. Всипати борошно, пе-
ремішати. Додати збиті яйця. Ще раз пе-
ремішати, щоб вийшло однорідне тісто. 
Смажити на сковороді з розігрітою олі-
єю. Подавати з будь-якою солоною на-
чинкою, томатним соком або сметаною. 

ДОМАШНІЙ СИР
• 1 л молока • 1 ст. ложка солі 
• 200-300 г сметани • 3 яйця

Молоко посолити і поставити на 
слабкий вогонь. Тим часом збити сметану 
з яйцями. Щойно молоко закипить, вли-
ти сметанну суміш. Помішуючи, варити 
близько 5 хв. Коли маса відділиться від 
сироватки, відкинути на марлю. Зцідити 
рідину і сформувати головку сиру. Через 
кілька годин його можна їсти.

смачного

корисний рецептик

без пігулок

tsn.ua

Шпинатні млинці подають 
з солоною начинкою

До складу 
рицинової олії (або 
касторки) входить 

кетамін, який не тільки 
очищує кишечник від 
шлаків та гельмінтів, а 
й покращує загальний 
стан здоров'я, позбавляє 
від втоми, допомагає 
нормалізувати рівень 
цукру в крові. 

Столичний натуропат Олена 
Світко радить чистити організм 
за допомогою касторки 1-2 рази 
на місяць, не забуваючи перед 
цим сходити на консультацію до 
лікаря. Адже метод має низку 
протипоказань.

Для очищувальної проце-
дури потрібні рицинова олія (з 
розрахунку 1 г на 1 кг ваги) та 
сік журавлини або лимона (удві-
чі більше, ніж касторки). Схема 
проста: змішати олію і сік та ви-
пити в другій половині дня через 
5 годин після останнього прийо-
му їжі. Бажано спланувати очи-
щення у вихідні.

Якщо після цього з'явилося 
відчуття нудоти, прийміть дві 
таблетки знеболювального або 

Є й інший рецепт: узяти по 
50 мл касторки і якісного конья-
ку, налити в банку, яка щільно за-
кривається, інтенсивно збовтати 
до отримання однорідної суміші 
й випити.

Після прийому засобу не 
можна їсти протягом 8 годин. 
Тому бажано проводити про-
цедуру ввечері, перед сном. На-
ступного дня потрібно дотриму-
ватися дієти – виключити гострі 
продукти, цибулю, часник, алко-
голь. Краще, якщо їжа буде лег-
кою, рослинною або молочною. 
Рекомендовано в перший при-
йом їжі після процедури з’їсти 
йогурт з висівками.

Олена Світко нагадує, що 
проганяти час до часу гельмінтів 
просто вкрай потрібно. Бо через 
наш ослаблений імунітет вони за-
селяються знову і знову.

tipsclear.com

Іноді кури-несучки 
завдають шкоди 

господарям, 
розкльовуючи знесені 
яйця. Як зарадити 
ситуації і яка причина 
такої поведінки 
домашньої птиці? 
Пропонуємо дієві поради 
досвідчених зоотехніків. 

ЧОГО БРАКУЄ ПТИЦІ
З усіх можливих причин най-

поширеніша – незбалансоване 
харчування курей. Зокрема брак 
вітаміну D і кальцію, наявність 
в їжі шкаралупи з залишками 
білка або жовтка, потрапляння 
токсичних речовин в корм. У разі 
поганого харчування інстинкт 
виживання спонукає курей під-
тримувати організм в тонусі за 
рахунок тих поживних продуктів, 
які завжди напохваті.

До небажаного явища при-
зводять тісні умови утримання, 
маленький вигульний дворик, 

Касторка – дієвий засіб для оздоровлення організму

домашня ферма

шість соток

Рясні весняні зливи призвели до 
того, що у багатьох господинь 

не зійшла морква. Це не страшно, бо 
овоч не пізно пересіяти в червні. Але 
потрібно прискорити пророщування 
насіння та обирати не надто пізні 
сорти.

Насіння висівають у вологі борозенки. 
Присипають сухою землею, не притоптують. 
До сходів поливати моркву не потрібно, бо 
після цього паростку морквини буде важко 
пробити земляну кірку.

Якщо морква не зійшла, причиною може 
бути непідходяще місце. Тому не варто сіяти 

Морква добре росте між 
цибулею і картоплею

harbuz.info

незручні гнізда, поява великої 
кількості кліщів або інших шкід-
ливих комах.  

Деколи птахівники самі при-
вчають пернатих ласувати яйця-
ми, згодовуючи їм вміст щойно 
розбитих яєць. Привчені до та-
ких ласощів, несучки починають 
сприймати і свої яйця як відмін-
ний варіант для сніданку, обіду 
або вечері. 

ЯК РОЗВ’ЯЗАТИ 
ПРОБЛЕМУ

Насамперед слід скласти 
правильне меню. Курям щодня 
треба згодовувати рибне борош-
но, м’ясо-кісткове борошно, зне-
жирений сир, молоко і молочну 
сироватку. Загалом продукти з 
великим вмістом білка мають 
становити 10% від загального об-
сягу корму.

У раціоні курей мають бути 
вітамінні добавки, сіль, крейда, 
кропива, бобове або люцернове 
сіно. 

вдруге на тій же грядці. Краще обрати іншу. 
Наприклад, там, де росла редиска, яку вже 
вирвали. Морква також добре росте поміж 
рядків цибулі. Або ж між рядами ранніх сор-
тів картоплі. Поки морква підростатиме, кар-
топля робитиме їй тінь і захистить від спеки. 
Згодом, коли вона потребуватиме більше міс-
ця, картоплю вже викопають, а місце на горо-
ді не буде порожнім.

Скоростиглі сорти дозріють за 80-90 днів, 
середньостиглі – за 110-120 днів, а пізньостиг-
лі ростуть до 160 днів. Досвідчені господині 
переконалися, що погана схожість моркви 
може обернутися приємною несподіванкою. 
Що пізніше посіяний овоч, то краще він збе-
режеться взимку.

Щодня їм слід давати у неве-
ликих кількостях вологу мішанку 
на основі тертих овочів: картоплі, 
моркви, гарбуза, буряка й капусти. 

До кормів треба додавати по 
кілька грамів тваринного жиру: 
баранячого, свинячого, козячого 
або яловичого. 

Господарям не треба забу-
вати і про вітамінні добавки та 
протипаразитарні препарати, які 
можна придбати у ветаптеці. 

НАРОДНІ МЕТОДИ
Щоб кури не розкльовували 

яєць, господарі підкладають їм у 
гнізда муляжі з крейди. Колись-
таки курці набридне безуспішно 
клювати фальшиве яйце, і шкід-
лива звичка зникне сама по собі. 
Деякі господарі відучують птахів, 
обрізаючи дзьоби. Однак ветери-
нари  категорично проти такого 
радикального методу, який зав-
дає птиці великої шкоди.

Домашня птиця має збалансовано харчуватися

Касторку небажано 
вживати в таких 
випадках:
– при запаленні кишечника, 
діареї, гастриті;

– якщо є схильність до 
закрепів, виразкова хвороба;

– дівчатам у період 
менструації, бо цей засіб 
посилює кровообіг в малому 
тазу;

– при вагітності і в період 
лактації.

випийте м'ятного чаю. До ранку 
наступного дня більше нічого не 
їжте і не пийте. Зазвичай через 
півтори-дві години починаєть-
ся стрімке звільнення кишеч-
ника. Процес може проходити 

інтенсивно і навіть живіт «кру-
тити», але цього не слід боятися. 
Оскільки касторова олія вважа-
ється ефективним глистогінним 
засобом, можуть виходити і не-
прохані гості організму. 

РИЦИНОВА ОЛІЯ 
ВИЖЕНЕ ГЛИСТІВ І 
ДОПОМОЖЕ СХУДНУТИ

ferm
ersadovod.ru
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Зізнавшись у слабкості, людина стає сильнішою. Оноре де Бальзак

ОВЕН (21.03 – 20.04). Бажано 
не починати нічого нового, зате мож-
на успішно припинити те, що вас обтя-

жує. Женіть від себе негативні думки, 
неприємних вам людей і не вплутуйтеся 

в справи, які чимось вас бентежать.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). На-

стає час серйозних змін, вам треба 
бути до них готовими. Не тримайтеся 
за старе, воно вам більше не придасть-
ся. Успіх буде супроводжувати в починаннях, 
пов'язаних з питаннями кар'єрного зростання. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Постарайтеся об'єктивно оцінити 
себе, не занижуйте свою самооцінку. 

Вам буде потрібно обміркувати отри-
мані пропозиції та створити платформу 

для просування кар'єрними сходами. 
РАК (22.06 – 22.07). Вас може 

спантеличити якась новина. Не бе-
ріть її до уваги, вона, найімовірніше, 
виявиться звичайним обманом. На-
віть найамбітніші плани матимуть підтримку 
начальства або спонсорів. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Ви будете 
щасливі як ніколи. Навіть якщо хтось 
захоче перешкодити вам у досягненні 
мети, нічого не вийде. Імовірні проб-

леми, пов'язані з гострою нестачею 
часу. Однак не ухвалюйте поспішних рішень, 
щоб потім не шкодувати про це. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Гарний 
час для завершення й виправлення 
помилок і недоробок у будь-якій сфе-
рі. Що більше підтримки ви виявите 
тим, хто поряд, то позитивнішими будуть зміни 
у вашому житті. Вихідні – час для родини.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ваш 
статус значно покращиться, з'явиться 
шанс відновити позиції та плідно по-
працювати. Ви зможете подолати ба-

гато перешкод, але не переоцінюйте 
свої можливості, інакше дуже скоро сил не за-
лишиться. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Спроба ігнорувати власні проблеми 
може тільки збільшити їх кількість. 
Але ви зможете швидко позбутися 
негараздів, як тільки визнаєте їх. Спри-
ятливий час для нових починань. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). 
Будьте готові до боротьби, від наміче-
ного не варто відступати за першого ж 
зіткнення з перешкодами. Якщо буде 

потреба, краще вдатися не до допомоги 
друзів, а послухати поради фахівців.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Вам 
треба сконцентрувати зусилля на до-
сягненні мети. Не бійтеся критики, 
якщо вона буде конструктивною. Не 
витрачайте час даремно, але бажано не 
призначати важливих заходів і зустрічей. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). 
Удалий період, незважаючи на певну 
одноманітність і рутинну роботу. На-
магайтеся враховувати інтереси колег 

і ділових партнерів, від цього ви тільки 
виграєте й це буде сприяти зміцненню вашого 
авторитету. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Поста-
райтеся опанувати себе й визначи-
ти генеральну лінію розвитку своєї 
кар'єри та особистого життя. На вас 
може очікувати багато зустрічей і пере-
говорів. Менше рутини, більше уваги приді-
ляйте творчості.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») 
зі стороною 3х3 клітинки. Таким 
чином, усе поле налічує 81 клітинку. 
У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета 
голово ломки – заповнити вільні 
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці 
і в кожному малому квадраті 3х3 
кожна цифра траплялася лише один 
раз. Правильна головоломка має 
тільки один розв’язок.
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30 травня – Єфросинія, Степан, Євдокія 
31 травня – Андрій, Олександра, Фаїна, 
Юлія, Петро, Павло, Денис, Клавдія, 
Макар, Давид, Богдан, Юліан, Христина 
1 червня – Іван, Сергій, Корній, Гнат, 
Дмитро, Матвій, Анастасія, Віктор, Микола, 
Григорій, Максим, Михайло, Василь
2 червня – Олексій, Тимофій, Олександр, 
Микита, Володимир, Осип
3 червня – Костянтин, Олена, Михайло, 
Федір, Кирило, Ярослав
4 червня – Дмитро, Іван, Яків, Василіск, 
Володимир, Данило, Макар, Софія, Фадей
5 червня – Леонтій, Михайло, Андрій, 
Микита, Єфросинія, Сергій, Іван, Роман, 
Севастіан, Марія, Адріан, Борис, Геннадій

30 травня – Єфросинія, Степан, Євдокія 
31 травня – Андрій, Олександра, Фаїна, 

іменинники тижня

погляд у минуле ПАРИЗЬКА «ЗАЛІЗНА 
ЛЕДІ», АБО ІДЕАЛЬНЕ 
ТВОРІННЯ ЕЙФЕЛЯ

– Я як нап’юся, то нікого не боюся!
– Що, навіть свою дружину?
– Ну, до такого стану я ще не допивався!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
– Алло, куме, тут таке...
– А чого пошепки?
– Я в купе на верхній полиці!
– Куди це ви мандруєте?
– Нікуди я не їду, я в шафі...

Блондинка оформляє кредит.
Менеджер:
– Тут суму пишіть прописом!
– А це як?
– Буквами!
– Чоловіче, ви при своєму розумі? Як я 

цифри напишу буквами?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік встиг покататися на «Бентлі», 
коли переходив дорогу на червоне світло.

– Слухай, поїдь на вокзал і зустрінь 
там мою тещу. Зустрінеш – поставлю 
пляшку.

– А якщо вона не приїде?
– Поставлю дві!

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

Наші люди такі чуйні, що на запитання 
водія «Кому решту з 500 гривень?» відгук-
нулося півмаршрутки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ба

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 30 травня – 5 червня
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Раз на сім років 25 малярів-верхолазів 
протягом 18 місяців перефарбовують вежу. 
На її нове «вбрання» йде 60 тонн фарби.

Paris-life.info

Цьогоріч Ейфелевій 
вежі виповнюється 
130 років. Вона є 

однією з найзнаковіших 
пам'яток архітектури, ї ї щорічно 
відвідують мільйони туристів. Це 
найпопулярніший символ Франції, 
який впізнають у всьому світі, 
пише tut-cikavo.com. 

Перед архітектором Ейфелем стояло зав-
дання побудувати вежу, яка виконувала б 
роль вхідної арки паризької Всесвітньої ви-
ставки 1889 року. Терміни були стислі – всьо-
го два роки. А таких складних споруд до того 
часу не зводили. Але впоратися із завданням 
архітекторові вдалося: для цього він розро-
бив і застосував особливі методи будівни-
цтва. Зокрема Ейфель вирішив зібрати вежу 
як конструктор і застосовував здебільшого 
вже виготовлені частини. Він велів заздале-
гідь просвердлити на цих частинах отвори 
для заклепок. 

Щоб підняти металеві частини, архітек-
тор використовував високі крани, а коли 
конструкція переросла їх, роботу перейняли 
спеціально сконструйовані мобільні крани. 
Вони рухалися рейками, прокладеними для 
майбутніх ліфтів.

Примітно, що протягом будівельних робіт 
не трапилося жодного нещасного випадку зі 
смертельним наслідком. Передбачалося, що 
вежа простоїть 20 років і її демонтують. Але 
навіть ці 20 років споруда мала бути безпеч-
ною і не піддаватися руйнівному впливу коро-
зії та перепадів температури. Гюстав Ейфель 
врахував усі можливі ризики. Він розумів, що 
для його дітища головна загроза – вітер. Тому 
й придумав особливу конструкцію вежі, через 
яку безперешкодно проходять потоки пові-

тря і сушать її поверхню після дощу. Споруда 
витримала всі випробування. Під час урага-
ну 1999 року швидкість вітру перевищувала 
200 км/год. Однак верхівка вежі відхилялася 
лише на 19 см.

Всього на зведення вежі було витрачено 
7,8 млн франків. Величезні гроші, але вони 
окупилися в перші ж роки: тільки за перші 
шість місяців роботи виставки подивитися  на 
«Залізну леді» прийшли понад два мільйони 
відвідувачів. У наступні роки потік туристів не 
вщухав.

Цікаво, що еліта Франції – письменни-
ки та художники – були обурені проектом 
Ейфеля. Вони висловлювали побоюван-
ня, що металева конструкція буде при-
душувати архітектуру міста. У 1887 році 
відразу 300 письменників і художників 
(у тому числі Олександр Дюма-син, Гі де 
Мопассан і композитор Шарль Гуно) ске-
рували протест на адресу муніципалітету, 
характеризуючи конструкцію як «марну 
та жахливу», «сміховинну вежу, що домі-
нує над Парижем, як гігантська фабрична 
димова труба». При цьому Гі де Мопассан 
регулярно обідав у ресторані на першому 
рівні вежі (нині ресторан «Жюль Верн»). 
На запитання, навіщо він це робить, якщо 
вежа йому не до душі, письменник відпо-
відав: «Це єдине місце в усьому Парижі, 
звідки її не видно».

Через 20 років демонтувати Ейфелеву 
вежу передумали. Однією з причин цього 
рішення стала поява радіо. Нагорі вежі 
розмістили радіоантени. Пізніше звід-
си почали транслювати і телепрограми. 
Трансляції тривають і досі, тільки сьогод-
ні до теле- та радіомовлення приєднався 
ще й стільниковий зв'язок. Крім того, тут 
розташована унікальна метеостанція, за 
допомогою якої вивчають добові коли-
вання ступеня забруднення атмосфери, 
радіаційного фону, атмосферної електри-
ки тощо.
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ПОНЕДІЛОК 3 червня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки 

тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 19.00 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Х/ф «Старий добрий день 

подяки»
11.30, 17.30, 03.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.30, 15.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.15 М/с «Черепашка Лулу»
16.30 Співай за мрію!
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Дівчата війни»
23.00 У фокусі Європа
00.30 Бандерштат 04.30 Хф 

«Старий добрий день подяки»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 07.30, 
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 19.00 
Новини 09.00 «Енеїда» 09.50 
Д\ц «Аромати Чилі» 10.15 
«UA:Фольк» 11.05 «Ранковий 
гість» 11.21 Д/ц «Своя земля» 
11.45 «Вечір на Суспільному» 
12.15 «Радіодень.Луцьк» 12.40 
Лайфхак 12.50 М/с «Вруміз» 
13.40 «Вечір на Суспільному» 
14.08 «Розсекречена історія» 
15.02 «Wise cow» 15.15 
Радіодень «Модуль знань» 
15.55 «Українська література 
в іменах» 16.05 «Відкривай 
Україну з Суспільним» 16.32 
Д/ц «Супер чуття» 17.13 Д/ц 
«Неповторна природа» 17.40 
Д/с «Мегаполіси» 18.05 Т/ц 
«Морська кухня» 19.20 Погода 
19.22, 21.50 Тема дня 19.50 
«Разом» 20.15 «Своя земля» 
20.30 Новини. Сурдопереклад 
20.52 «Спільно» 21.20 #ВУкраїні 
22.18 «Схеми. Корупція в 
деталях» 22.45 «Своя земля» 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 02.00, 05.00 
Новини

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

09.30, 04.10 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати Перу»
11.50 Д/ц «Аромати 

Шотландії»
12.15, 13.10, 17.15, 20.20, 

23.50, 03.35, 05.20 Погода
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 По обіді шоу
14.25 Д/ц «Тайська кухня»
15.15 Х/ф «Клара і 

Франциск»
17.30 Перша шпальта
18.25, 21.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 у Польщі 
20.30 Бюджетники
02.15 Розсекречена історія
03.10 Спільно 03.45 Разом
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.50 «Сімейні мелодрами»
14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні 

до кохання»
22.45 «Гроші 2019»
00.05 «Голос. Діти 5»
02.10 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю -2»

07.05, 20.55 Т/с «Швидка 
допомога»

08.05 МастерШеф 12+
14.35 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Розлучниця»
00.40 Один за всіх 16+

03.00, 02.05 Зона ночі
03.45 Абзац
05.35, 06.45 Kids Time
05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
06.50 М/ф «Вартові 

джунглів»

05.25, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

09.50, 18.00, 19.00, 01.45 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

11.40, 12.25 Х/ф «Висадіть 
банк»

14.00 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

15.50 «Чекай на мене. 
Україна»

20.00, 03.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Т/с «Політ метелика»
02.30 «Богині ефіру»
04.55 «Top Shop»

04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська 

оборона
06.40 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
12.05, 13.15 Х/ф «Зоряний 

десант 2: Герой 
Федерації»

14.10, 16.25 Х/ф «Зоряний 
десант 3: Мародер»

16.40 Х/ф «Коматозники»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Роллербой»
01.50 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф 
«Принцеса Лілліфі 
та маленький 
єдиноріг»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 15.00, 
20.00 Одного разу 
під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і 
Володька

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

Панянка-селянка
21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 03.40 Реальна містика
12.45, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

08.55 Х/ф «Хвиля»
11.00 Х/ф «Землетрус»
13.30 Х/ф «Армагеддон»
16.40 Топ – модель 16+
21.40 Х/ф «Училка»
23.30 Х/ф «Сім сестер»
02.00 Служба розшуку 

дітей

СЕРЕДА 5 червня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка 

Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Співай за мрію!
11.00 Глобал 3000
11.30, 17.30, 03.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 Хф «Чарівник країни мрій». 
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30 Вголос
16.30 Співай за мрію!
19.15 Відкрита влада. Область
22.15 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 04.30 Х/ф 

«Чарівник країни мрій»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 07.30, 
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 
19.00 Новини 09.00 «Енеїда» 
09.50 Д/ц «Аромати Іспанії» 
10.15 «UA:Фольк» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц 
«Своя земля» 11.45, 13.40, 
19.22, 21.50 Тема дня 12.15 
«Радіодень.Луцьк» 12.40 
Лайфхак 12.50 М/с «Вруміз» 
14.08 «Розсекречена 
історія» 15.02 «Wise cow» 
15.15 «РадіоДень» 15.55 
«Українська література» 
16.05 «Хто в домі хазяїн?» 
16.32 Д/ц «Супер чуття» 
17.13 Д/с «Неповторна 
природа» 17.40 Д/ц 
«Мегаполіси» 18.05 Т/ц 
«Морська кухня» 19.20 
Погода 19.50 #ВУкраїні 
20.15 StopFake 20.30 Новини 
20.52 «Наші гроші» 21.20 
«Разом» 22.15 «Своя земля» 
22.30 «#@)??$0 з Майклом 
Щуром» 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новини

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

09.30, 04.10 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати 

Шотландії»
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 

03.30 Погода
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Енеїда
14.25 Д/ц «Тайська кухня»
15.15 Країна на смак
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Наші гроші
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Спільно
19.55 Д/с «Супер-Чуття»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Тваринна зброя»
03.40 #ВУКРАЇНІ
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.50 «Сімейні мелодрами»
14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні 

до кохання»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»
00.50 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю -2»

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.55, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
08.55 МастерШеф 12+
15.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Експерименти 16+
22.45 Т/с «Розлучниця»
00.40 Детектор брехні 16+

03.45 Зона ночі

04.20 Абзац

06.10 Ревізор. Крамниці

09.50 Таємний агент

11.10 Таємний агент. 

Постшоу

05.25, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.25 Х/ф «Труп мого 

ворога»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Т/с «Криве дзеркало 

душі»
02.30 «Богині ефіру»
04.55 «Top Shop»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 13.15 Х/ф 

«Нещадний»
13.35 Х/ф «Брати по зброї»
15.10, 16.20 Х/ф «Якось у 

Мексиці: Відчайдушний»
17.50, 22.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес»
00.25 Х/ф «Озеро страху 4»
02.00 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф «Цирк! 
Цирк! Цирк!»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30 Танька і 
Володька

15.00, 21.00 
Т/с «Село на 
мільйон»

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

Панянка-селянка
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 03.05 Реальна містика
12.45, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
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16.10 Топ – модель 16+

21.50 Х/ф «Чому він»

00.00 Х/ф «Відпадний 

препод 2»

02.10 Кохання на 

виживання 16+

ВІВТОРОК 4 червня
06.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00 

На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Співай за мрію!
11.00 У фокусі Європа
11.30, 17.30, 03.00 Знай більше!
12.30 Завтра сьогодні
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Огляд світових подій
14.45 Життя в цифрі
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30, 18.20 Вголос
16.30 Співай за мрію!
18.00 Луцький депутат
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Глобал 3000
00.30 Бандерштат 04.30 Хф 

«Чарівник країни мрій». 1 с.

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 07.30, 
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 
19.00 Новини 09.00 «Енеїда» 
09.50 Д\ц «Аромати Іспанії» 
10.15 «Сильна доля» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц 
«Пліч-о-пліч» 11.45, 13.40, 
19.22, 21.50 Тема дня 12.15 
«Радіодень.Луцьк» 12.40 
Лайфхак 12.50 М/с «Вруміз» 
14.08 «Розсекречена історія» 
15.02 «Wise cow» 15.15 
«РадіоДень «Модуль знань» 
16.05 «Хто в домі хазяїн» 
16.32 Д/ц «Супер чуття» 17.13 
Д/с «Неповторна природа» 
17.40 Д/ц «Мегаполіси» 
18.05 Т/ц «Морська кухня» 
19.20 Погода 19.50 «Спільно» 
20.15 «Своя земля» 20.30 
Новини. Сурдопереклад 20.52 
#ВУкраїні 21.20 «#@)??$0 
з Майклом Щуром» 22.15 
«Букоголики» 22.45 Лайфхак 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 02.00, 05.00 
Новини

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

09.30, 04.10 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати 

Шотландії»
12.15, 13.10, 17.15, 20.20, 

23.50, 03.35, 05.20 Погода
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Країна на смак
14.25 Д/ц «Тайська кухня»
15.15, 02.15 По обіді шоу
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Разом
18.25, 21.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 у Польщі 
20.30 Наші гроші
03.10 Спільно
03.45 Перша шпальта
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.50 «Сімейні мелодрами»
14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні 

до кохання»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»
00.50 Джуд Лоу у 

кримінальній драмі 
«Готель ¥ранд Будапешт»

03.25 Х/ф «Я знову тебе 
кохаю -2»

06.00, 20.55 Т/с «Швидка 
допомога»

07.05 МастерШеф 12+
14.40 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Розлучниця»
00.40 Детектор брехні 16+

03.00 Зона ночі
03.10 Абзац
04.45, 06.00 Kids Time
04.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
06.05 Ревізор. Крамниці
09.50 Таємний агент

05.25, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.25 Х/ф «Агата Кристі. 

Кривий будиночок»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Т/с «Політ метелика»
02.30 «Богині ефіру»
04.55 «Top Shop»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.30, 13.20 Х/ф «Місія 

порятунку»
13.50 Х/ф «Місія порятунку 

2»
15.30, 16.20 Х/ф 

«Анти´анг»
17.45, 22.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
00.30 Х/ф «Озеро страху 3»
02.00 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Казкова 
країна достатку»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30 Танька і 
Володька

15.00, 21.00 
Т/с «Село на 
мільйон»

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

Панянка-селянка
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 03.05 Реальна містика
12.45, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.30 Таємний агент. 
Постшоу

16.30 Топ – модель 16+
21.30 Х/ф «Секс по 

дружбі»
23.40 Х/ф «Відпадний 

препод»
02.00 Екси 16+

ЧЕТВЕР 6 червня
06.00, 09.00, 12.30, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Співай за мрію!
11.00 Євромакс
11.30, 17.30, 03.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. Область
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30, 18.20 Вголос
16.30 Співай за мрію!
18.00 Луцький депутат
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 05.00 Т/с «За 

службовими обов’язками»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 09.00 
«Енеїда» 09.28 Д\ц «Аромати 
Іспанії» 09.55 «Радіодень 
«Життя+» 10.15 «Сильна 
доля» 11.05 «Ранковий 
гість» 11.21 #ВУкраїні 11.45, 
13.40, 19.22, 21.50 Тема дня 
12.15 «Радіодень.Луцьк» 
12.40 Лайфхак 12.50 М/с 
«Вруміз» 14.08 «Розсекречена 
історія» 15.02 «Wise cow» 
15.15 Радіодень «Модуль 
знань» 15.55 «Українська 
література в іменах» 16.05 
«Хто в джомі хазяїн?» 16.32 
Д/с «Супер чуття» 17.13 Д/с 
«Неповторна природа» 17.40 
Д/ц «Мегаполіси» 18.05 
Т/ц «Морська кухня» 19.20 
Погода 19.50 #ВУкраїні 20.15 
«Своя земля» 20.30 Новини. 
Сурдопереклад 20.52 «Разом» 
21.20 «Спільно» 22.18 «Наші 
гроші» 22.45 StopFake 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новини

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

09.30, 04.10 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати 

Шотландії»
11.50 Д/ц «Аромати Іспанії»
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 

03.30 Погода
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 UA:Фольк. Спогади
14.25 Д/ц «Тайська кухня»
15.15 Енеїда
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/с «Супер-Чуття»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Схеми
22.15 Д/ц «Тваринна зброя»
03.40 Букоголіки
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.55, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.50 «Сімейні мелодрами»
14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні 

до кохання»
22.30 «Право на владу 

2019»
01.00 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю -2»

06.40 Т/с «Коли ми вдома»
07.40, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
08.40 МастерШеф 12+
15.05 Битва екстрасенсів. 

Чоловіка проти жінок 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Цієї миті рік потому 

16+
22.45 Т/с «Розлучниця»
00.40 Детектор брехні 16+

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Зона ночі

04.50 Абзац

05.40 Ревізор. Крамниці

09.40 Таємний агент

11.00 Таємний агент. 

05.25, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.25 Х/ф «Поліцейська 

історія»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 Т/с «Криве дзеркало 

душі»
02.25 «Богині ефіру»
04.55 «Top Shop»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.15 Х/ф «Якось у 

Мексиці: Відчайдушний»
13.55 Х/ф «Місія 

порятунку»
15.35, 16.20 Х/ф «Місія 

порятунку 2»
17.50 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Х/ф «Анти´анг»
00.10 Х/ф «Лейк Плесід 

проти Анаконди»
01.55 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Щасливий Ганс»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30 Танька і 
Володька

15.00, 21.00 
Т/с «Село на 
мільйон»

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

Панянка-селянка
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 02.15 Реальна містика
12.45, 05.30 Агенти 

справедливості 12+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Постшоу

16.00 Топ – модель 16+

21.50 Х/ф «Однокласники»

23.40 Х/ф «Відпадний 

препод 3»

02.00 Хто проти блондинок 

12+

П’ЯТНИЦЯ 7 червня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка 

Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Співай за мрію!
11.00, 17.30, 03.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
13.00 Євромакс
13.30 Х/ф «Чарівник країни 

мрій»
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30 Вголос
16.30 Співай за мрію!
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій
00.30 Бандерштат
05.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 09.00 
«Енеїда» 09.28 Д\ц «Аромати 
Іспанії» 09.55 «Радіодень 
«Життя+» 10.15 «UA:Фольк» 
11.05 «Ранковий гість» 11.21 
«Своя земля» 11.45, 13.40, 
19.22, 21.50 Тема дня 12.15 
«Радіодень.Луцьк» 12.40 
Лайфхак 12.50 М/с «Вруміз» 
14.08 «Розсекречена історія» 
15.02 «Wise cow» 15.15 
РадіоДень «Модуль знань» 
15.55 «Українська література 
в іменах» 16.05 «Відкривай 
Україну з Суспільним» 16.32 
Д/с «Супер чуття» 17.13 Д/с 
«Неповторна природа» 17.40 
Д/ц «Мегаполіси» 18.05 
Т/с «Морська кухня» 19.20 
Погода 19.50 #ВУкраїні 20.15 
«Пліч-о-пліч» 20.30 Новини. 
Сурдопереклад 20.52 Схеми 
21.20 «Своя земля» 22.18 
Букоголики 22.45 Лайфхак 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.15, 
21.15, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати Іспанії»
12.15, 13.10, 03.30 Погода
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20, 03.35 Сильна доля
14.25 Д/ц «Тайська кухня»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.25, 19.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 у Польщі. 
Чвертьфінал

18.45, 02.30 Тема дня
21.40, 02.20 UA:Спорт
21.55 Чемпіонат світу з 

футболу серед жінок FIFA 
2019 у Франції

03.00 Схеми
04.30 Своя земля
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 04.55 «ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.50 «Сімейні мелодрами»

14.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали 

2019»

20.25 «Чистоnews 2019»

20.35, 22.50 «Ліга сміху»

00.50 «Київ Вечірній»

06.30, 01.15 Т/с «Коли ми 
вдома»

11.30 Х/ф «Нерви на межі»
13.35 Х/ф «Спокута»
15.20 Х/ф «П’ять років та 

один день»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.05 Х/ф «Красуня»
22.50 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»

03.50 Служба розшуку дітей

03.55 Зона ночі

04.10 Абзац

05.00 Ревізор. Крамниці

06.50 Таємний агент

08.40 Таємний агент. 

05.25, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.25 Х/ф «Пограбування»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45, 23.50 

«Речдок»
18.00, 01.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.05 «Сценарії любові»
04.30 «Школа лікара 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

04.55 «Top Shop»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 01.40, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20 Х/ф «Мишаче 

полювання»
13.30, 16.20, 22.50 Т/с 

«Марк+Наталка»
16.30 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель шоу 

12+
23.50 Х/ф «Роллербой»
02.05 Т/с «Прокурори»

06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «Золота 

зима»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30 Танька і 
Володька

15.00 Т/с «Село на 
мільйон»

16.00 Х/ф «Сам 
удома 5: Святкове 
пограбування»

18.00, 01.00 
Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Той, 
що біжить 
лабіринтом»

23.00 Х/ф «Мисливці 
за скарбами»

02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.50 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
10.40 Т/с «Дружина з того 

світу»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Головна тема. Вибір
21.35 Футбол. Відбір до ЄВРО-

2020 Україна – Сербія
00.10 Слідами
00.50, 02.15 Х/ф «Формула 

щастя»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Постшоу

16.30 Топ – модель 16+

21.40 Х/ф «Однокласники 

2»

23.40 Х/ф «Училка»

01.40 Х/ф «За подих від 

тебе»
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СУБОТА 8 червня
06.00, 19.00 Огляд світових подій
06.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 
Часі»

07.30, 08.30, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00 На Часі: Гість

09.30 На часі: Спецтема
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.00 Співай за мрію!
14.00 Євромакс
14.30 Х/ф «Чарівник країни мрій»
16.15 Співай за мрію!
17.15 Все про спорт
18.30, 20.45, 21.45, 00.15, 02.45 Як 

це було
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»

07.00 «Додолики» 07.10 
М/с «Вруміз» 07.55 «Світ 
навколо» 08.00 «Ранок «Нової 
Волині» 09.30 «Енеїда» 10.20 
Д/ц «Аромати Колумбії» 
10.45 UA:Фольк 11.40 «Хто 
в домі хазяїн?» 12.05 Д/ц 
«Неповторна природа» 12.35 
«Українська література в 
іменах» 12.45 «Українська 
читанка» (Юрій Винничук) 
12.55 Радіодень «Модуль 
знань» 13.40 Тема дня 14.06 
«Розсекречена історія» 15.02 
«Wise cow» 15.15 «Радіодень. 
Книжкова лавка» 16.10 
«Човен. Експериментальна 
археологія» 16.05 «Візитівки 
Полтавщини» 16.25 Лайфхак 
16.50 Д\ф «Фестивалі планет» 
17.15 «Сильна доля» (Скай) 
18.10 UA:Фольк 19.00, 20.30 
Новини 19.12 «Вечір на 
Суспільному» 19.40 «Своя 
земля» 20.05 #ВУкраїні 20.35 
Д/ц «Мегаполіси» 21.00 
Т/с «Дірк Джентлі» 22.00 
«Букоголики» 22.25 «МузLove» 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.25, 

04.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.30 Енеїда
11.35 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.55 Х/ф «Естер Прекрасна»
14.45 Д/ц «Мальовничі села»
15.10 Д/ц «Фестивалі планети»
15.45 Д/ц «Браво, шеф!»
16.45 Разом
17.20 Д/ф «Всесвітня Природна 

Спадщина. Панама»
18.25, 21.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 у Польщі. 
Чвертьфінал

20.20, 02.40, 04.25 Погода
20.30 Спільно
23.25 Як дивитися кіно
23.50 Х/ф «Сільвіо та інші»
02.45 UA:Фольк. Спогади
03.40 Своя земля 04.35 Світло
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

06.00, 23.30, 00.30 
«Світське життя. 2019»

06.50 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 11.10, 12.10 «Світ 

навиворіт – 2: Індія»
13.05, 14.00, 15.00, 

16.00 «Світ навиворіт: 
Камбоджа»

16.30, 21.40 «Вечірній 
квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 
Діти»

19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
01.30 «Ліга сміху»
04.00 «Київ Вечірній»

06.35, 01.35 Т/с «Коли 
ми вдома»

09.30 Страва честі 12+
10.30 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

12.10 Т/с «Швидка 
допомога»

16.25 Х/ф «Місіс 
Даутфайер»

19.00 Т/с «Снайперша»
22.50 Х/ф «Красуня»

03.20, 02.20 Зона ночі
06.40 М/с «Лунтік»
07.45, 09.25 Kids Time
07.50 М/с «Дракони. 

Перегони 
безстрашних»

09.30 Ревізор. 
Спецвипуск

05.25 Х/ф «Останній 
дюйм»

07.00 «Слово 
Предстоятеля»

07.10 «Чекай на мене. 
Україна»

09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»
11.00 Х/ф «Кортик»
15.20 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»
17.00, 20.30 Т/с «Я 

подарую тобі світанок»
20.00, 02.00 «Подробиці»
22.15 Т/с «Ілюзія щастя»
02.30 Х/ф «Божевільний 

день, або Одруження 
Фігаро»

04.45 Х/ф «Шельменко-
денщик»

05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.40 Дизель шоу 12+
10.55 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.00 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Васабі»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф 

«Рятувальники 
Малібу»

21.25 Х/ф «Приватний 
курорт»

22.50 Х/ф «Озеро 
страху 3»

00.35 Х/ф «Озеро 
страху 4»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»
12.50 Х/ф «Щасливий 

Ганс»
14.00, 01.00 Панянка-

селянка
16.50 Х/ф «Мисливці 

за скарбами»
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Одного разу 
під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 Танька і 
Володька

23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00, 02.50 
Сьогодні

07.30, 05.20 Зірковий 
шлях

08.00, 15.20 Т/с «Чорна 
кров»

17.10, 20.00 Т/с «Інша я»
22.20, 02.00 Т/с «Єдиний 

мій гріх»
01.30 Телемагазин
03.40 Реальна містика
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17.20 М/ф «Зачарований 
принц»

19.00 Х/ф «50 перших 
поцілунків»

21.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай»

23.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай 2»

01.00 Т/с «Клініка»

НЕДІЛЯ 9 червня
06.00 М/с «Гон» 06.30 Завтра-сьогодні
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15 Як це було
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 

02.00 На Часі: Гість
10.00 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15 Життя в цифрі
11.30 Уроки тітоньки Сови
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 Глобал 3000
14.30 Х/ф «Чарівник країни мрій»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Співай за мрію!
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
00.30 Бандерштат 03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»

07.00 Х/ф «Співаюче дзвінке 
деревце» 08.15 М/с «Вруміз» 
08.30 «Ранок «Нової Волині» 
09.30 Д/ц «Країна на смак» 
10.15 Д\ц «Аромати Колумбії» 
10.40 UA:Фольк 11.30 Хто 
в домі хазяїн? 12.00 Д/с 
«Неповторна природа» 12.55 
Радіодень 13.40 «Вечір на 
Суспільному». Сурдопереклад 
14.05 «Розсекречена історія» 
15.00 Д/ф «Малевич. 
Український квадрат» 15.45 
«Українська література» 15.55 
«Букоголики» 16.35 Лайфхак 
16.25 «Візитівки Полтавщини» 
16.35 Лайфхак 16.40 Д/ф 
«Фестивалі планет» 17.10 
«Сильна доля» 18.05 UA: 
Фольк 18.35 «Своя земля» 
19.00 «Разом» 19.50 «Спільно» 
20.22 «Візитівки Полтавщини» 
20.30 #ВУкраїні 21.00 
«Неокласика. Єгор Грушин» 
22.15 «Букоголики» 22.45 
«Лайфхак українською» 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 

02.00, 04.10 Новини
09.30, 02.20 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.35 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.55 Х/ф «Ганс Рьоклє і чорт»
14.20 Д/ц «Тайська кухня»
15.20, 22.00 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.25 Д/ф «Всесвітня Природна 

Спадщина. США. Національний 
парк Гранд Каньйон»

18.25 Д/ц «Фестивалі планети»
18.55 #ВУКРАЇНІ
19.25 Перша шпальта
19.55 Д/ц «Мегаполіси»
21.25 з Майклом Щуром
22.30 Т/с «Окуповані»
03.15 Д/ц «Аромати Перу»
03.40 Своя земля
04.35 Розсекречена історія
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

06.00 «ТСН»
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.45, 02.45 «Світ 

навиворіт: Камбоджа»
10.40 Х/ф «Телефонна 

будка»
12.05 Х/ф «Облога»
14.15 Х/ф «День 

Незалежності»
17.05 Х/ф «День 

Незалежності. 
Відродження»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 «Ліга сміху»
01.05 «Київ Вечірній»

07.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

09.00 Страва честі 12+
09.55 Експерименти 16+
11.55 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь 

свого тіла
00.10 Цієї миті рік 

потому 16+

07.45, 13.35 Kids Time
07.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
09.40 М/ф «Вартові 

джунглів»
13.40 М/ф «Распрек-

расный принц»

06.10 Х/ф «Дванадцята 
ніч»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. 

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
13.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
17.15 Х/ф «Гра Моллі»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила 

виживання. 
Спецвипуск»

22.00 Х/ф «Мільйонер»
00.05 «Речдок»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15, 12.45 Факти
04.40 Громадянська 

оборона
06.20 Антизомбі
08.05 Т/с «Відділ 44»
13.00 Т/с «Пес»
15.00 Х/ф «Приватний 

курорт»
16.25 Х/ф 

«Рятувальники 
Малібу»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф 
«Пробудження»

22.50 Х/ф «Прибуття»
00.55 Х/ф «Лейк Плесід 

проти Анаконди»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Ніко 

2: маленький 
братик – великі 
неприємності»

12.30 Х/ф «Золота 
зима»

14.00, 01.00 Панянка-
селянка

16.50 Х/ф «Той, що 
біжить лабіринтом»

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Одного разу 
під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 Танька і 
Володька

23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Інша я»
13.00, 03.10 Т/с «Ані 

слова про любов»
17.00, 21.00 Т/с 

«Повернення до себе»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с «Єдиний 

мій гріх»
01.45 Телемагазин
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15.00 Х/ф «50 перших 
поцілунків»

17.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай»

19.10 Х/ф «Мілина»
21.00 Х/ф «Глибоке синє 

море»
23.10 Х/ф «Глибинний 

підйом»
01.10 Т/с «Клініка»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44 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

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року. 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421. 

Редактор – Ірина Качан.
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com.
Передплатний індекс: 98008.

Відділ реклами: (063) 481-82-44. 
volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці.

Редакція залишає за собою право 
літературного редагування 
матеріалів.
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами.

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 27047.
Наклад – згідно із замовленням.

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.

 Продаж та доставка будматеріалів у Луцьку: 
цегла червона (рядова), пісок, щебінь (різних 
фракцій), відсів (граніт, базальт), камінь буто-
вий, ґрунт на вимощування, чорнозем. Послуги 
самоскидами ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими 
платформами (від 1 до 30 т). 097-187-90-50.

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

 Будматеріали (Луцьк). Продаж та достав-
ка. Цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем. 
Послуги самоскидами: ЗІЛ, ВОЛЬВО. Послуга 
бортовими платформами: доставка (від 1 до 
30 т). 097-187-90-50, 050-510-01-34.

 Продам дрова твердих та м’яких порід, 
а також відходи виробництва. Доставка. 
099-181-33-32,  097-649-23-71.

перевірені роботодавці. Візова підтримка. 
Довезення до місця праці. (Ліц. МСПУ серія 
АВ №585198, 30.07.2012). 096-956-37-96, 
066-799-53-22.

Формуємо колектив на літній сезон, по-
трібні КУХАР ТА ПОКОЇВКА (обов’язково 
мати медичну книжку) на базу відпо-
чинку біля оз. Світязь. 050-838-70-78, 
067-795-91-96.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів 
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год. 
Після пробного періоду – можливість пра-
цевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою 
зарплатою (від 5 €/год). Електрики (з досві-
дом роботи). Проживання безплатне. Офіцій-
не працевлаштування. Можливість розвит ку. 
073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним облад-

нанням. Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Косіння трави. Обслугову-
вання ОСББ. 050-736-08-05, 096-499-61-32.

РІЗНЕ
 Куплю снопи з очерету або жита для по-

шиття даху хати. 050-547-85-24.
 Продам дубового воза на гумових колесах 

у хорошому стані. 099-187-74-91.
 Куплю вовну і хутро бобра та інших тва-

рин. 097-645-15-54, 095-506-01-64, 
066-150-49-86.

 Худоба (дорізи): телята, бики, лошата, 
коні, корови, тільки на забій. Куплю дорого. 
097-412-15-16, 093-498-90-08. Василь.

 КУПЛЮ неробочі, в будь якому стані  хо-
лодильники, пральні машини, ванни, газо-
ві колонки, газові плити, котли, вітчизня-
ні телевізори, магнітофони, радіоли, старі 
комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Виво-
зимо самі. 050-637-37-50.

 Встановлення твердопаливних котлів усіх 
типів, ремонт систем опалення, водопоста-
чання, каналізації. Якісно та швидко, ціни по-
мірні. 095-577-78-31.

 Відео-, фотознімання урочистих подій. 
Можливий виїзд за межі міста. Організація 
музичного супроводу. 050-985-41-13.

 Куплю газові колонки, котли, холодильни-
ки, морозильні камери (всіх видів), праль-
ні машини, несправні кондиціонери, радіо-
деталі. Самовивезення. 096-340-85-25, 
(0332) 20-18-20.

 Продам будівельні матеріали: пісок, ще-
бінь гранітний та базальтовий (різних фрак-
цій), відсів; цеглу (м-100, перепал); ви-
везення будівельних відходів; доставка 
матеріалів самоскидами; послуги наванта-
жувача. 099-242-46-46, 068-242-46-46.

 Продам пиломатеріали: балки, крок-
ви, дошки обрізні та необрізні, рейки мон-
тажні та відходи виробництва (обрізки). 
099-181-33-32,  097-649-23-71.

 Надаю послуги з будівельних робіт: бетон-
ні стяжки, колони, балки, перекриття. Фунда-
менти різних видів, а також металоконструк-
ції та покрівельні роботи. 098-016-23-93.

АВТО
 Продам трактор ЮМЗ з великою кабіною в хо-

рошому стані. Ціна договірна. 096-162-42-87.
 Продам трактор Т-25 у доброму стані (при-

везений з Польщі). Недорого. 096-429-04-26, 
067-790-86-29.

 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 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 «Москвич» ІЖ-комбі 1988 р. в. 
Ціна – 15000 грн. (099) 797-51-64.

НЕРУХОМІСТЬ
 Терміново продам у с. Мерва Горохівсько-

го р-ну будинок (81 м2, 3 кімн., туалет, ван-
на, газ, вода, трифазна лінія). Є льох, 5 са-
раїв, криниця, сад, город (0,57 га). Ціна 
173000 грн. Торг. 096-357-96-70.

 Терміново продам цегляний газифікований 
будинок (63 м2) у с. Грибовиця Іваничівського 
р-ну. На подвір’ї – вода, великий хлів-гараж. 
Є сад, город, приватизована земельна ділян-
ка (0,75 га). Ціна договірна. 097-344-15-62, 
097-556-94-66.

 Продам трикімнатний будинок (81 м2) у Го-
рохівському районі. Є газ, світло (3 фази), 
ванна. Біля будинку колодязь, 5 сараїв, льох, 
земельна ділянка (0,57 га). Ціна договірна. 
097-093-39-77.

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

 Продам будинок у м. Рожище. Загальна 
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне опа-
лення, вода в будинку. Житловий стан. Замі-
нено всі вікна. Є великий цегляний гараж та 
прибудинкові споруди, ставок. Усі деталі – те-
лефоном. 068-139-63-12, 066-881-81-00, Іра. 

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н вул. 
Львівської, металопласт. вікна, утеп лений, усі 
комунікації, газифікована літня кухня. Є сарай, 
курник. Зем. ділянка 20 сот. У будинку 3 кімна-
ти, 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 земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам великогабаритну двокімн. кварти-
ру з індивідуальним опаленням у Луцьку. 2-й 
пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.

 Продам господарство в с. Колмів (2 км від 
траси Горохів-Берестечко, 20 км до м. Горо-
хів). Пряме сполучення з Луцьком. Дерев’яна 
обшальована хата 7х9 м. Два цегляні сараї. 
Гараж 7х6 м. Два погреби та інші господар-
ські споруди. Трифазне електрозабезпечен-
ня. Водогін (свердловина), хороший садок. 
85 соток приватизованої землі. Будинок та 
літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Єв-
геній, 099-187-74-91, 099-768-14-53.

 Терміново продам трикімн. квартиру в ра-
йоні ДПЗ. Власник. 050-438-31-57.    

 Продам будинок (95 м2, опалення, вода, душ, 
бойлер) у смт Колки, вул. Набережна. Є ділян-
ка (11 соток). Ціна договірна. 097-305-68-18.

РОБОТА
 Потрібні   люди на збирання полуниці (можли-

ве проживання, харчування). 050-370-81-74.
 Робота в Польщі та Європі. Потрібні праців-

ники будівельних спеціальностей, різноробочі 
на склади, фабрики, заводи. Візова підтрим-
ка. Доїзд  до місця праці. Ліц. АВ №585198 від 
30.07.2012. 096-956-37-96, 066-799-53-22.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п висока, робота позмін-
на – 15 виходів на місяць), водій категорій 
В, С, змінний слюсар-механік, електрик. На-
вчаємо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

 Спільна польсько-українська агенція. Візи, 
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварю-
вальники, токарі, фрезерувальники, електри-
ки, слюсарі, швачки, помічники кухаря, при-
биральники, працівники на авто-радіозавод, 
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. Робота в 
Німеччині. 067-455-06-64, 099-634-80-31.

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

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціаль-
ності; різноробочі на склади, фабрики; зварю-
вальники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, 
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Габріель Гарсіа Маркесwww.volynnews.com
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Цікаві факти про 
конструктор Lego
• Два восьмиконтактні 
кубики Lego можна об’єднати 
24 різними способами. Три 
кубики – 1060 способами. Із 
шести кубиків можна зібрати 
915 млн різних комбінацій.
• Щосекунди у світі продають 
сім коробок наборів Lego. 
Щороку виробляють 20 млрд 
«цеглинок» – це 600 деталей 
за секунду.
• На кожного жителя планети 
припадає по 64 деталі 
конструктора.
• Побудовану з деталей 
Lego фігуру занесли в 
Книгу Рекордів Гіннеса. 
Це – залізниця з трьома 
локомотивами. Її довжина – 
545 м.
• Нині у світі більш як 4 млрд 
фігурок Lego. Ними граються 
понад 300 мільйонів дітей у 
130 країнах.

мистецтво ХХІ століття

екологія

історія іграшок

ЄС ВИКЛЮЧИВ ТРИ 
КРАЇНИ З ЧОРНОГО 
СПИСКУ ОФШОРІВ  

Європейський Союз 
17 травня вивів британську 

заморську територію Бермуди, 
нідерландський острів Аруба на 
Карибах і Барбадос з чорного 
списку податкових гаваней, не 
залишивши в переліку жодної 
території ЄС. Про це йдеться в 
повідомленні Ради ЄС, передає 
«Європейська правда».

Три острови було додано до списку в 
березні, оскільки вони протягом тривало-
го часу не змогли змінити свої податкові 
правила. ЄС вважав, що вони надають по-
тенційну можливість ухиленню від сплати 
податків для корпорацій і заможних осіб.

Але тепер Аруба змінила законодав-
ство, щоб воно відповідало вимогам ЄС. 
Бермуди і Барбадос зобов’язалися розві-
яти стурбованість ЄС, і тому їх перевели в 
так званий сірий список країн, які все ще 
перебувають під наглядом через подат-
кові практики.

Чорний список тепер скоротився до 
дванадцяти юрисдикцій, серед яких Бе-
ліз, Домініка, Фіджі, Маршаллові острови, 
Оман, Об’єднані Арабські Емірати, Вануа-
ту, Самоа, Американське Самоа, Тринідад 
і Тобаго, Віргінські острови Гуам.

Держави з чорного списку відчува-
ють репутаційний збиток і перебувають 
під суворим контролем за операціями з 
ЄС.

В УКРАЇНІ МОЖУТЬ 
ЗБІЛЬШИТИ 
ТРИВАЛІСТЬ 
ОПЛАЧУВАНОЇ 
ВІДПУСТКИ

У статті 173 нової редакції 
Трудового кодексу пропонують 

збільшити тривалість оплачуваної 
відпустки в Україні з 24 до 28 
календарних днів за кожен 
робочий рік. Цю зміну вносять до 
Трудового кодексу, щоб привести 
його у відповідність до директив 
Європейського Союзу, пише 
«Антікор».

Згідно з європейськими нормами, 
тривалість основної відпустки має бути 
не меншою, ніж чотири тижні, що стано-
вить 28 днів, а робочий тиждень не має 
перевищувати 48 годин.

Так, у Норвегії, Швейцарії, Бельгії 
тривалість відпустки становить 28 днів, 
а в Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії – аж 
35 днів.

Ці соціальні гарантії безпосередньо 
пов’язані з ефективністю використання 
робочої сили. Якщо співробітник гарно 
відпочив, коефіцієнт корисності його 
роботи більший. Юрист В’ячеслав Коло-
мійчук вважає, що Україні треба орієнту-
ватися на розвинені європейські країни, 
тому Верховна Рада має ухвалити таку 
поправку.

під контролем

законодавство

ПОРТУГАЛЕЦЬ ПЕРЕТВОРЮЄ 
КУПИ СМІТТЯ НА СКУЛЬПТУРИ 

МВФ ПРАГНЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
У ВСЬОМУ СВІТІ ПОДАТКУ 
НА ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ

ЩОСЕКУНДИ В СВІТІ ПРОДАЮТЬ

СІМ НАБОРІВ LEGO 

Вуличний художник 
з Поругалії Артур 

Бордало, який називає 
себе Bordalo II, 
перетворює побутові 
та промислові відходи 
на об’ємні скульптури 
тварин, птахів, рептилій і 
комах, пише Сoma.in.ua.

Хлопець народився й виріс 
у Лісабоні в сім’ї художників. 
Його дід Бордало писав міські 
пейзажі в реалістичній манері, 
але внук обрав інший підхід. Він 
створює приголомшливі компо-
зиції з непотрібних предметів, 
що їх знаходить на міських зва-
лищах, у пустелях, на закинутих 
фабриках чи просто на вулицях. 
Матеріалами для його творчості 
служать пошкоджені бампери, 
автомобільні покришки, спалені 
сміттєві баки, шини, пластмаса 
тощо, які повторно ніхто не ви-
користовує і вони тільки забруд-
нюють довкілля. За допомогою 
графіті весь цей непотріб в ру-

Щоб скоротити 
до 2030 
року викиди 

в атмосферу Землі 
двоокису вуглецю на 
третину, Міжнародний 
валютний фонд (МВФ) 
вважає за потрібне 
введення у всьому світі 
податку на такі викиди, 
передає Deutsche Welle. 

Глава МВФ Крістін Лагард і ди-
ректор з фіскальної політики ор-
ганізації Вітор Гаспар пояснили, 
що для того, аби втілити цілі Па-
ризької кліматичної угоди, рівень 
викидів в атмосферу двоокису 
вуглецю до 2030 року треба ско-
ротити на третину, а також ввести 
збір за тонну викиду вуглекисло-
го газу на рівні $70. 

За словами Лагард і Гаспара, 
оподаткування є найбільш ефек-
тивним інструментом для обме-
ження використання викопних 
видів палива і пов’язаних з ним 
викидів двоокису вуглецю. Крім 
цього, податок може забезпечити 
накопичення коштів для переходу 
на оновлювані джерела енергії.

У той же час оподаткування 
в різних країнах, за підрахунка-
ми МВФ, матиме різний вплив на 
рівень викидів вуглекислого газу. 
Зокрема, у Китаї, країні з найбіль-
шими викидами у світі, податок у 
розмірі $35 може призвести до 
скорочення викидів CO2 на 30%. 
Те саме стосується Індії та Півден-
ної Африки, де енергія переваж-
но виробляється з вугілля. У кра-
їнах, які використовують енергію 
з інших джерел, податок призве-
де до зниження шкідливих вики-

дів тільки на 10%.
Нагадаємо, мета кліматичної 

угоди, укладеної в Парижі у 2015 
році, – не допустити підвищення 
середньої світової температури 
більш ніж на два градуси за Цель-
сієм до кінця століття порівняно 
з рівнем доіндустріальної епохи.

Відповідно до опублікованої 
в жовтні 2018 року спецдоповіді 
Міжурядової групи експертів зі 
зміни клімату (IPCC), потепління 
на півтора градуса й вище може 
призвести до тривалих і незво-

ротних змін та загибелі деяких 
екосистем.

Якщо рівень викидів СО2 не 
зміниться, то до 2030 року клімат 
Землі може стати майже таким 
самим спекотним і сухим, яким 
він був три мільйони років тому, 
йдеться в дослідженні, опублі-
кованому 10 грудня 2018 року в 
журналі Національної академії 
наук США (PNAS). Це може при-
звести до сильного підйому рівня 
Світового океану й інших змін.

Викиди СО2 на Землі досягли 
історичного рекорду. За 2018 рік 
вони зросли на 560 млн т – до 
більш ніж 33 млрд т. Причиною 
стало підвищення попиту на 
енергоресурси. При цьому 85% 
збільшення викидів припали на 
Китай, Індію і США. Разом з тим, у 
деяких країнах викиди скороти-
лися. До їх числа увійшли Німеч-
чина, Японія, Мексика, Франція і 
Великобританія.

Викиди СО2 на Землі досягли історичного рекорду

proektoria.online

28 січня 1958 року 
данська компанія 

Lego запатентувала вигляд 
деталей конструктора – 
кубики, пише Gazeta.ua. 
Із них можна зібрати все, 
що завгодно: від силуету 
людини до міста з різними 
спорудами й автомобілями.

Перші кубики Lego були кіль-
кох видів: цегла 2x2, 2x4, вікна з 
підставками 2x2, 2x3 і 2x4, а та-
кож двері з підставкою 2x4. Зго-
дом з’явилися інші доповнення. 
Всього є 3900 елементів Lego 58 
кольорів.

Історія компанії почалася за-
довго до цієї дати. 1932-го тесля 
Оле Кірк Крістіансен створив 
фірму з виготовлення іграшок. 
Спочатку майстер разом з трьо-
ма синами створював дерев’яних 

Якщо людина добре відпочине, 
то й працюватиме ефективніше

politeka.net
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А ЧЕТВЕР 30 ТРАВНЯ

+190C+140C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 31 ТРАВНЯ

+200C+140C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 1 ЧЕРВНЯ

+220C+130C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 2 ЧЕРВНЯ

+230C+140C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 3 ЧЕРВНЯ

+250C+150C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 5 ЧЕРВНЯ

+240C+160C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 4 ЧЕРВНЯ

+200C+170C

ДЕНЬНІЧ

ках майстра перетворюється 
на дуже яскраві й злегка навіть 
фантастичні 3D-скульптури, де 
один з найголовніших акцен-
тів – це очі представників фау-
ни, беззахисних перед суспіль-
ством споживачів. «Мій проект 
називається Big Trash Animals. 
У його рамках я хотів зобрази-
ти природу і її мешканців із тих 

матеріалів, які з часом можуть їх 
же й занапастити», – каже Артур 
Бордало.

Спершу він працював лише 
в Португалії, але тепер вирішив 
вийти на новий рівень і залишати 
«сліди» за межами батьківщини. 
Останні зупинки митця – Естонія 
та США.

Незвичайна творчість худож-

ника дозволяє не лишень боро-
тися із забрудненням довкілля, 
а й дає можливість жителям ме-
гаполісів по-новому поглянути 
на одноманітні міські пейзажі. 
Також Артур сподівається, що 
своїм прикладом надихне й під-
штовхне людей грамотно розпо-
ряджатися відходами, які руйну-
ють нашу планету.

тварин, машинки, будиночки. 
Згодом найняв ще сімох праців-
ників. Нині ж компанія налічує 
вісім тисяч співробітників.

За два роки роботи власник 
вирішив назвати свою майстер-
ню. Між варіантами LEGIO («ле-
гіон іграшок») і LEGO («грайтеся 
добре») обрав останній. Крім 
того, із латині слово lego пере-
кладають як «збирати разом».

Під час Другої світової війни 
майстерня продовжувала пра-
цювати. Тоді почали виготовляти 
перші іграшки, які потрібно було 
складати, а з 1946-го стали роби-
ти деталі з пластмаси.

Цікаво, що всі кубики між со-
бою сумісні. Тобто можна взяти 
деталі з 60-х чи 80-х років і ви-
користовувати їх із сучасними 
комплектами.
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funduk.ua

Своїм проектом Артур Бордало сподівається привернути 
увагу суспільства до глобальних екологічних проблем 

city.kvira.ge

Із кубиків Lego можна зібрати що завгодно
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