
ЗАХИСНИКИ 
ЗАСЛУГОВУЮТЬ 
НА ЯКІСНЕ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ

На забезпечення санаторіїв, які 
належать до сфери управління 

Міністерства соціальної політики 
і де оздоровлюються ветерани 
війни, у держбюджеті на 2019 рік 
передбачено 193 346,8 грн. Про 
це повідомило Мінсоцполітики 
у відповіді на запит народного 
депутата Ірини Констанкевич щодо 
вжиття заходів для покращення 
умов лікування та оздоровлення 
у санаторно-курортних закладах, 
удосконалення порядку компенсації 
вартості путівок.
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Понад дві сотні людей зібрав Другий 
молитовний сніданок Волині, що 
відбувся 31 травня у Волинському 

облмуздрамтеатрі ім. Т. Г. Шевченка. 
Цьогоріч захід був приурочений до Дня 
захисту дітей. Гості дійства збирали 
кошти на дорогий дихальний апарат для 
обласного перинатального центру.
До участі у заході запросили народних 

депутатів, представників релігійних 
конфесій, меценатів, бізнесменів, 
науковців, медиків, педагогів, родини 
загиблих учасників АТО, прийомні родини, 
представників дитячих будинків сімейного 
типу, дітей-сиріт та дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах тощо.

ВОЛИНЯНИНА, ЯКИЙ 
ЕМІГРУВАВ З УКРАЇНИ 
ЧЕРЕЗ ПОЛІТИЧНЕ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, 
ЗНЯЛИ З РОЗШУКУ

ЛУЦЬК ЛУЦЬК 
ТЕРОРИЗУЮТЬ ТЕРОРИЗУЮТЬ 
ПСЕВДОМІНЕРИПСЕВДОМІНЕРИ
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З масштабним гала-концертом конкурсу 
«Співай за мрію!» завітало літо в 

обласний центр Волині. Упродовж двох 
днів, 1-2 червня, на Театральному майдані 
Луцька юні волиняни співали українські 
пісні й розповідали про свої мрії.

юні таланти

ДІТИ З УСІЄЇ 
ВОЛИНІ СПІВАЛИ 
ЗА СВОЇ МРІЇ

наші – там 

Вона була звичайною 
українською 

дівчиною, яка мала 
звичайних батьків 
та не мала зв’язків і 
впливових родичів. 
Вона навіть не знала 
англійської. Але одного 
дня вирішила поїхати 
у США, щоб довести 
всім: американська 
мрія – не вигадка. 
Стати успішною, 
впливовою та 
заможною у США 
можливо, якщо дуже 
багато й наполегливо 
працювати.

ЗА ОКЕАН – ПО 
АМЕРИКАНСЬКУ МРІЮ

НАЙАКТИВНІШІ ДЕПУТАТИ НАЙАКТИВНІШІ ДЕПУТАТИ 
ПРАГНУТЬ І НАДАЛІ ПРАГНУТЬ І НАДАЛІ 
ПРАЦЮВАТИ НА БЛАГО ПРАЦЮВАТИ НА БЛАГО 
ВОЛИНЯНВОЛИНЯН

ВОЛИНЯНАМ 
ЗАГРОЖУЄ БОРЩІВНИК

Реальною небезпекою для волинян 
став борщівник Сосновського. 

Ця отруйна багаторічна рослина 
окупувала не лише поля та узбіччя 
доріг, а й упритул наблизилася до 
населених пунктів. 

пильнуймо

 читайте на стор. 6

ТРАГЕДІЯ ХУТОРА 
БОВТИ
27 листопада 
1943 року на 
хуторі Бовти 
поблизу села 
Дубечного 
Старови-
жівського 
району було 
розстріляно 
і спалено 
вісімнадцять 
людей, а сам хутір знищено дотла. 

cторінки історії

МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК – 
ЗАРАДИ ДОБРА
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ВАНТАЖІВКА ВЛЕТІЛА 
В АВТОБУС
Щонайменше 23 особи загинули 30 трав-
ня унаслідок зіткнення автобуса та ван-
тажівки в мексиканському штаті Вера-
крус. Більшість загиблих – католицькі 
паломники.
ЗАТОНУЛИ ТУРИСТИ 
На річці Дунай в Будапешті 29 травня пе-
рекинувся катер з туристами з Південної 
Кореї. Щонайменше сім осіб загинуло. За 
недбальство суд на місяць заарештував 
64-річного капітана – громадянина Укра-
їни. Теплохід побудувала 70 років тому 
Херсонська суднобудівна компанія. До 
слова, 31 травня на річці Рейн між Німеч-
чиною і Францією перекинувся човен з 
туристами. Мінімум троє людей загину-
ло, одна зникла безвісти.
РОЗСТРІЛЯВ ЛЮДЕЙ 
31 травня службовець комунального 
підприємства у приміщенні муніципаль-
ного центру міста Вірджинія-Біч у США 
розстріляв 12 осіб. Нападник загинув у 
перестрілці з поліцією. А 4 червня в ав-
стралійському Дарвіні чоловік увійшов 
у готель з помповою рушницею і від-
крив вогонь по дверях номерів. Щонай-
менше п’ять осіб загинуло.
ЗАГИНУЛИ АЛЬПІНІСТИ
Індійські військові 3 червня знайшли в 
Гімалаях тіла п’ятьох з восьми альпініс-
тів, які зникли напередодні. Команда, до 
складу якої входили британці, австралій-
ці, американці та індійці, 13 травня роз-
почала сходження на 7816-метровий пік 
Нанда-Деві. Група мала зійти на східну 
частину вершини, яку ще не вдавалося 
підкорити. 
У РОСІЇ – ВИБУХ НА СКЛАДІ 
БОЄПРИПАСІВ 
У Дзержинську 1 червня сталася серія 
вибухів у цеху з виробництва тротилу 
на заводі «Кристал». 40 осіб поранено. 
Постраждало близько 70 дитсадків та 31 
школа. В місті ввели надзвичайний стан.
КІМ ЧЕН ИН РОЗСТРІЛЯВ 
ДИПЛОМАТІВ 
Влада КНДР стратила спецпредставника 
країни по США Кім Хек Чхоля і ще чоти-
рьох дипломатів після провальних пере-
говорів з президентом США Дональдом 
Трампом у В’єтнамі. Всіх дипломатів зви-
нуватили в шпигунстві на користь США.
УКРАЇНА – БЕЗ РОСІЙСЬКОГО 
ВУГІЛЛЯ  
У Росії 1 червня почала діяти заборона на 
поставки в Україну вугілля та нафтопро-
дуктів. Раніше прем’єр-міністр РФ Дми-
тро Медведєв заявив, що рішення ухва-
лено у відповідь на недружні дії України.
У ЛАТВІЇ – НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
Парламент Латвії на спецзасіданні 29 
травня обрав новим президентом кра-
їни 63-річного Егілса Левітса. Його на 
посаду президента висунули партії 
правлячої коаліції. Раніше він працював 
суддею Суду ЄС та послом Латвії у Швей-
царії, Австрії та Угорщині.
У АВСТРІЇ – СКАНДАЛ ЧЕРЕЗ 
РОСІЯНКУ 
Президент Австрії Александер ван дер 
Беллен відправив у відставку уряд на 
чолі з Себастьяном Курцом. Усе – через 
скандал з росіянкою, яка пропонувала 
підтримку на виборах одному з міністрів 
в обмін на вигідні державні замовлення. 
Вперше пост канцлера Австрії посіла 
жінка, 69-річна голова Конституційного 
суду Брігітте Бірляйн.
В ІЗРАЇЛІ – ВИБОРИ 
Парламент Ізраїлю ухвалив рішення 
про саморозпуск після того, як прем’єр-
міністру Біньяміну Нетаньягу вперше 
в історії країни не вдалося сформувати 
коаліцію у відведений термін – до 29 
травня. Повторні вибори в Кнесет при-
значено на 17 вересня. 
МАЛАЙЗІЯ ПОВЕРТАЄ СМІТТЯ
Малайзія поверне 450 тонн забрудне-
них пластикових відходів країнам, які їх 
їй помилково надіслали, відмовляючись 
ставати місцем захоронення сміття з 
усього світу.

світова хроніка

ЛУЦЬК ТЕРОРИЗУЮТЬ ЛУЦЬК ТЕРОРИЗУЮТЬ 
ПСЕВДОМІНЕРИ ПСЕВДОМІНЕРИ 

ПОЛЬСЬКІ МИТНИКИ ЗНОВУ ПОЛЬСЬКІ МИТНИКИ ЗНОВУ 
ЗНАЙШЛИ БУРШТИН ЗНАЙШЛИ БУРШТИН 

КОНТРАБАНДНИХ КОНТРАБАНДНИХ 
ЦИГАРОК – ЦИГАРОК – 
НА МІЛЬЙОНИНА МІЛЬЙОНИ

резонанс

рекордна контрабанда

сумнівний промисел

ЗАМІСТЬ 
ГОРОДИНИ – 
КОНОПЛІ

кримінал

Із 31 травня обласний 
центр Волині взялися 
тероризувати 

невідомі зловмисники, 
надсилаючи на 
електронні адреси 
правоохоронних органів 
анонімні повідомлення 
про замінування низки 
об’єктів у Луцьку.

Станом на 4 червня (на мо-
мент здавання газети до дру-
ку) було «заміновано» понад 80 
об’єктів, кожен з яких доводи-
лося перевіряти. Це торгово-
розважальні центри, органи 
влади, офіси, церкви, медичні 
заклади, житлові будинки. Кілька 
разів було «заміновано» навіть 
зоопарк. Інформація щодо за-
мінувань не підтвердилася – ви-
бухонебезпечних предметів та 
речовин не виявили.

Поліцейські встановили, що 
неправдиві електронні повідом-
лення надходять із серверів, які 
розташовані на території Ро-
сійської Федерації. За фактами 
неправдивих повідомлень про 
замінування тривають досудові 
розслідування за ознаками зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 259 
Кримінального кодексу України. 
Санкція цієї статті визначає пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
від двох до шести років.

«Управління Служби безпеки 
України у Волинській області за-
кликає мешканців міста та гостей 
обласного центру зберігати спо-
кій, дотримуватися вказівок та 
інструкцій правоохоронних ор-

ганів, а також з розумінням ста-
витися до їхньої роботи. Масова-
ні атаки про фіктивне мінування 
мають місце на всій території 
України, оскільки сьогодні це 
один з елементів гібридної війни, 

Польські прикордонники в пункті 
пропуску «Дорогуськ», який межує 
з волинським «Ягодином», знову 
затримали нелегальний вантаж 
бурштину. Цього разу партія виявилася 
рекордною – понад 400 кг загальною 
вартістю близько 54 млн грн. 

Як повідомляє офіс митно-фінансової 
служби в Любліні, контрабанду виявили спів-
робітники Державної податкової адміністра-
ції під час перетину кордону в Дорогуську.

Працівники одного з департаментів мит-
ниці скерували вантажівку на рентген. Під час 
обшуку між мішками з легально ввезеними 
товарами в напівпричепі офіцери виявили 
бурштин, який водій намагався провезти в 
Польщу без сплати податків. У мішках були і 
сирець, і якісні оброблені зразки – рідкісні та 
великі. Водій транспортного засобу, громадя-

Оперативники Володимир-
Волинського відділу поліції 3 червня 
виявили на присадибній ділянці 36-
річного жителя цього ж району 275 
кущів конопель.

Як інформує поліція Волині, коноплі 
вилучили та скерували на досліджен-
ня у Волинський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр МВС 
України. Відомості слідчі внесли до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за 
ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу Украї-
ни. Йдеться про посів або вирощування 
снодійного маку чи конопель. Санкція цієї 
статті передбачає від трьох до семи років 
позбавлення волі. Досудове розслідуван-
ня триває.

П’ять вантажівок з контрабандними 
цигарками на $240 тис. намагалися 
днями заїхати в Україну через пункт 
пропуску «Доманово».

Як інформує ТРК «Аверс», у кожній ван-
тажівці було по 1200 ящиків цигарок. Тобто 
всього везли 6 тисяч ящиків контрабанди 
вартістю майже 6,5 млн грн.

Чоловікові світить 
кримінал

kram
ola.info

Правоохоронці провели обшуки й вилу-
чили партію цигарок. Проте вантажівки таки 
перетнули кордон і в супроводі працівників 
ГПУ та ДФС вирушили на митний склад у Київ 
для подальших слідчих дій. 

нин України, стверджував, що нічого не знав 
про незаконний вантаж і всіляко заперечував 
свою провину. Триває слідство.

Як повідомляють польські митники, це ре-
кордна партія бурштину, затримана за останні 
роки польською митницею і казначейською 
службою. Для порівняння, за весь 2018 рік 
офіцери Люблінської митниці та казначейства 
завадили контрабанді 460 кг бурштину.

Вилучено 400 кг сонячного каміння

lubelskie.kas.gov.pl

яку веде проти України Російська 
Федерація», – повідомили в спец-
службі. 

Тимчасовий виконувач 
обов’язків керівника ГУ Нацпо-
ліції в області Сергій Козак роз-
повів, що всі листи надходять з 
пошти meta.ua. Усі адреси різні 
і видаляються невдовзі після 
відправлення листа. Нині вжи-
вають заходи щодо можливого 
блокування неправдивих пові-
домлень і виявлення причетних 
до цього осіб. Поліція розглядає 
варіант про те, що причетні до 
розповсюдження неправдивих 
повідомлень добре ознайомлені 
з інфраструктурою міста. «Ми ду-
маємо, що це хтось прив’язаний 
до Луцька», – зазначив Сергій Ко-
зак. Водночас правоохоронці не 
виключають і хуліганських моти-
вів, і можливості теракту.

НА КОРДОНІ ВИЛУЧЕНО ЖІНОЧОГО НА КОРДОНІ ВИЛУЧЕНО ЖІНОЧОГО 
ОДЯГУ НА 13 МІЛЬЙОНІВОДЯГУ НА 13 МІЛЬЙОНІВ

Днями волинські митники та прикор дон-
ни ки виявили та вилучили на кордоні 
значні партії контрабандного товару.

Як інформує прес-служба Волинської мит-
ниці Державної фіскальної служби, на митному 
посту «Ягодин» з американського відправлення 
вилучили зайві жіночі блузки вартістю понад 
13 млн грн. У вантажівці знайшли 37178 жіночих 
блузок різних фасонів та розмірів. Встановлено, 
що на замовлення молдовської компанії україн-
ський міжнародний перевізник мав доставити до 
Тирасполя 15,5 т взуття зі США вартістю $18849.

Автомобіль із Гданська (де його переванта-
жували з контейнера) пройшов транзитом через 
усю Польщу і на в’їзді в Україну (теж як транзит-
не міжнародне перевезення) його зупинили по-
садові особи управління протидії митним пра-
вопорушенням Волинської митниці ДФС. У ході 
повного митного огляду з описом та перера-
хунком пакувальних місць серед зазначеного 
в товаросупровідних документах взуття у фурі 

виявлено незаявлений до митного контро лю 
одяг. Пояснити наявність жіночих блузок у ван-
тажі водій не зміг. За такі дії порушнику світить 
конфіскація прихованого від митного контролю 
товару з накладенням штрафу в розмірі 100% 
його вартості.

А от на митному посту «Устилуг» нещодав-
но затримали партію сиру, який контрабандою 
перевозили у рейсовому автобусі. Як повідо-
мили у Держприкордонслужбі, пасажирський 
автобус прямував з польського Хелма до 
Володимира-Волинського. Під час перевірки 
спільна оглядова група виявила приховані під 
декоративною обшивкою салону автобуса та у 
його вентиляційних каналах понад 330 кг сиру. 
Контрабандний молочний продукт та автобус 
української реєстрації загальною вартістю май-
же 280 тис. грн вилучили співробітники ДФС.

vl.sfs.gov.ua

Усі товари конфісковано

поза законом

Силовики певні: повідомлення про замінування – 
елемент гібридної війни Росії проти України

volynnew
s.com
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РОЗБИВСЯ ВІЙСЬКОВИЙ 
ВЕРТОЛІТ 
29 травня під час навчально-трену-
вального польоту біля села Сестрятин у 
Радивилівському районі на Рівненщині 
розбився вертоліт Мі-8. Загинуло четве-
ро військових.
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАСТРЕЛИЛИ 
ДИТИНУ
1 червня у Переяславі-Хмельницькому 
на Київщині двоє п’яних поліцейських 
поранили п’ятирічного хлопчика у голо-
ву з вогнепальної зброї. Патрульні стрі-
ляли по металевих банках, а влучили в 
малюка. 3 червня дитина померла. Полі-
цейським загрожує довічне ув’язнення. 
Керівник поліції Київської області Дмит-
ро Ценов подав рапорт про відставку у 
зв’язку із загибеллю дитини і попросив 
відправити його на Донбас.
НА ЛЬВІВЩИНІ – ОБВАЛ 
НА ШАХТІ
29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львів-
вугілля» у селі Сілець Сокальського ра-
йону Львівської області стався обвал 
породи. Загинуло двоє гірників.
В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ – БУНТ 
27 травня в Одесі сталися заворушення 
і пожежа в Південній виправній колонії 
загального режиму №51. Шість в’язнів 
намагалися втекти, але їх упіймали. Від-
так колонію вирішили законсервувати, а 
449 засуджених перевести до інших за-
кладів виконання покарань.
ЗВАЛИЛИ ПАМ’ЯТНИК 
ЖУКОВУ 
2 червня в Харкові активісти звали-
ли пам’ятник радянському маршалу 
Георгію Жукову. Поліція відкрила два 
кримінальні провадження. Одне з них 
стосується повалення постаменту, дру-
ге – розпилювання сльозогінного газу, 
внаслідок чого постраждали троє полі-
цейських.
СУБСИДІЇ – ГРІШМИ 
Уряд зменшив обсяг фінансування про-
грами з надання субвенцій місцевим 
бюджетам на надання пільг і житлових 
субсидій населенню на оплату послуг 
ЖКГ на 13,6 млрд грн, водночас збіль-
шивши програму з виплати субсидій у 
грошовій формі на 5,5 млрд грн.
АМКУ ВЗЯВСЯ 
ЗА «РОТТЕРДАМ+»
Антимонопольний комітет відкрив 
справу щодо дій Нацкомісії, що здійс-
нює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
стосовно формули розрахунку вартості 
вугілля при виробництві електроенергії 
теплових електростанцій «Роттердам+». 
Це відбулося після отримання АМКУ да-
них від НАБУ. 
УКРАЇНІ – ГРОШІ ВІД ЄС
ЄС пропонує Україні продовжити про-
граму макрофінансової допомоги, за 
якою наша держава може отримати €500 
млн довгострокової дешевої позики.
ЗАПУСК ЕНЕРГОРИНКУ – 
ПЕРЕНЕСТИ 
Експерти Мiненерго радять перенести 
запуск енергоринку. Міністр енергети-
ки та вугільної промисловості Ігор На-
салик наполягає на тому, щоб просувати 
запуск нового ринку електроенергії з 
1 липня, хоча старт реформи спровокує 
низку проблем.
НЕВАКЦИНОВАНИЙ? 
У САДОЧОК – ЗАСЬ!
Верховний Суд заборонив невакцино-
ваним дітям відвідувати дитсадки. Бать-
ки можуть обирати форму навчання 
дитини, але держава встановлює певні 
правила реалізації такого права, щоби 
було враховувано не лише права дити-
ни на дошкільну освіту, а й забезпечено 
безпеку та здоров’я всіх дітей.
ЗАМІСТЬ ПРАПОРЩИКА – 
РЕКРУТ 
Парламент ухвалив закон, який змінює 
всі військові звання. Скасують звання 
прапорщика та старшого прапорщи-
ка, натомість введуть рекрута та штаб-
сержанта.

українська хроніка

volynnew
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АБИ «ВІДКУПИТИ» ДОЧКУ ВІД 
КРИМІНАЛУ, ВІДДАЛА 50 ТИСЯЧ

БЛИСКАВКА ВБИЛА 
ЖІНКУ І СПАЛИЛА ХАТУ

ТРУП ПРОЛЕЖАВ 
У КВАРТИРІ 
ПІВТОРА РОКУ

НА ПОСАДУ – ЧЕРЕЗ СУДИНА ПОСАДУ – ЧЕРЕЗ СУДИкадри

Валентин Кухарик має не 
вельми позитивну репутацію

НЕФКО ДОПОМОЖЕ НЕФКО ДОПОМОЖЕ 
«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛУ» «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛУ» 

шахрайство страшне

Юстиція Волині 
нещодавно 
отримала 

нового-старого 
керівника. Верховний 
Суд поновив на посаді 
скандально відомого 
ексочільника Головного 
територіального 
управління юстиції 
у Волинській області 
Валентина Кухарика.

«З часу його звільнення у во-
линській юстиції змінилося три 
начальники. Спочатку керівни-
ком Головного територіального 
управління юстиції у Волинській 
області був Тарас Грень зі Львова. 
Згодом його замінив Олег Тимчен-
ко, якого прислали з Полтавщини. 
Третім начальником був уродже-
нець Львова Антон Кустик», – пе-
редає телеканал «Аверс».

Свого часу депутати облра-

ди звинувачували Валентина 
Кухарика у блокуванні рахунків 
«Луцьктепла». Адже через дії 
державних виконавців було на-

кладено арешт на усі рахунки 
підприємства. Лучани взимку 
могли залишитися без тепла. 
Саме тому в листопаді 2017 року 

депутати облради звернулися до 
міністра юстиції щодо діяльності 
Валентина Кухарика. 

«Уже 26 лютого 2018 року 
Валентин Кухарик звільнився за 
власним бажанням. Про це тоді 
офіційно повідомляло Міністер-
ство юстиції на своєму сайті. Од-
нак згодом він пошкодував про 
таке рішення і пішов поновлюва-
тися на посаді до суду. Мовляв, 
звільнився не за власним бажан-
ням. Заяви не писав. Хоча в той 
же час документ на звільнення 
не відкликав і не звертався до 
правоохоронців з приводу під-
робки заяви чи тиску», – йдеться 
у сюжеті. 

Як відомо, у червні 2018 
року окружний адмінсуд Волині 
зобов’язав поновити Кухарика на 
роботі й виплатити йому зарпла-
ту за час вимушеного прогулу – а 
це понад 100 тис. грн.

На Волині пенсіонерка віддала 
шахраям понад 50 тис. грн, 
аби начебто відкупити доньку 
від кримінальної відповідальності.

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури Волині, 22 травня до 
75-річної жительки одного з сіл Ло-
качинського району подзвонили «з 
поліції» та повідомили прикру нови-
ну. Й одразу ж заспокоїли, що і з по-
терпілими, і з правоохоронцями усе 
можна владнати за гроші. Пенсіонер-
ка погодилася та залишилася без за-
ощаджень.

«Прокуратура Волинської області 
знову звертається до громадян із про-
ханням повідомляти правоохоронні 
органи про телефонні дзвінки таких 
«правоохоронців», які розповідають, 

що ваш близький родич вчинив ДТП чи 
інший злочин і, аби залагодити справу 
з потерпілими та поліцією, треба пе-
реказати якусь суму на вказаний шах-
раями картковий рахунок або віддати 
гроші визначеній особі. У жодному 
разі не можна надсилати чи переда-
вати кошти шахраям у таких випадках 
та обов’язково треба звернутися із 
заявами про факти таких дій у право-
охоронні органи. Попередьте своїх 
родичів поважного віку про можливі 
шахрайські дії зловмисників. І ще вар-
то пам’ятати, що, погодившись таким 
чином «залагоджувати» ситуацію, ви 
стаєте учасником злочину, адже за на-
дання неправомірної вигоди передба-
чено кримінальну відповідальність», – 
наголошують у прокуратурі. 

В одному з будинків у Володимирі-
Волинському виявили тіло чоловіка, яке 
пролежало у квартирі півтора року.

За інформацією видання «Володимир-
медіа», небіжчиком виявився місцевий 
мешканець 1961 р.н. На сполох забила се-
стра чоловіка, яка проживає у Нововолин-
ську, але працює в Італії. Востаннє вона роз-
мовляла з братом 9 січня 2018 року. Після 

ХАБАР – ЗА СПРИЯННЯ 
НА КОРДОНІ

на гарячому

Днями на автостанції у Володимирі-
Волинському затримали жителя 
прикордоння, який намагався дати 
хабар військовослужбовцю відділення 
інспекторів «Коритниця» Львівського 
загону.

Як повідомляють у Держприкордонслуж-
бі, ціна питання – 6 тис. грн. А все тому, що чо-
ловік хотів незаконно перемістити тютюнові 
вироби через державний кордон України до 
Польщі.

Факт надання неправомірних коштів за-
документовано. Неправомірну вигоду вилу-
чив слідчий. Тривають невідкладні слідчі дії.

Крім того, на підставі ухвали Луцького 
міськрайонного суду здійснено обшуки за 
місцем проживання затриманого та його по-
собників у Володимирі-Волинському, Ковелі 
та селі Радехів Любомльського району.

чого зв’язок з ним обірвався. 
«Нещодавно жінка повернулася до 

України та разом з чоловіком приїхала до 
брата. Достукатись не вдалося, тож вони ви-
кликали поліцію. Те, що довелося побачити, 
переступивши поріг, стало справжнім шо-
ком. У квартирі лежав труп її брата, поряд – 
увімкнений вентилятор. Про трупний смо-
рід годі було й казати. Адже тіло пролежало 
в будинку півтора року. Дивно, що сусіди не 
зреагували на зникнення мешканця їхнього 
будинку. А ще більше дивує, що не відчули 
запаху з квартири», – пише видання.

До слова, 30 травня у Володимирі-
Волинському трапився ще один трагічний 
випадок – 52-річна жінка провалилася у від-
критий люк і загинула.

Невже сусіди не помітили 
зникнення чоловіка?

volodym
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У Північній екологічній фінансовій корпорації 
(НЕФКО) обіцяють профінансувати 
ремонт, модернізацію та заміну аварійного 
обладнання на комунальному підприємстві 
«Луцькводоканал».

Проте для досягнення вказаної мети 
підприємству потрібне додаткове залу-
чення коштів міського бюджету на суму 
800 тис. грн для виготовлення проектно-
кошторисної документації, тож для цього 
потрібно було внести зміни до програми 
підтримки підприємства. Про це йшлося 
29 травня під час сесії міської ради.

Керівник КП Віктор Гуменюк розповідав, 
що проект передбачає виділення €830 тис. 
кредитних коштів, €170 тис. – грантових, і 
€130 тис. – на умовах співфінансування. 

«27 лютого ми звернулися до Луцької 
міської ради й отримали стверджувальний 
лист, у якому йшлося про те, що міська рада 

готова працювати на умовах, які вимагає 
НЕФКО за кредитування», – розповів очіль-
ник «Луцькводоканалу».

З його слів, працюючи над цією про-
грамою, керівництво комунального під-
приємства виділило три основні напрямки 
роботи. Перший – встановлення комерцій-
ного обліку в багатоквартирних житлових 
будинках. Другим питанням і не менш важ-
ливим напрямком роботи, на думку Віктора 
Гуменюка, є повна модернізація і заміна всіх 
насосних станцій третього підйому. Також 
він розповів про третій напрямок роботи 
підприємства – глибшу реконструкцію двох 
КНС – другої та третьої.

Модернізація підприємства на часі

фінансування

У селі Мельники Шацького району 28 травня від 
удару блискавки загинула 35-річна місцева. 

Під час грози жінка разом з чоловіком перебува-
ли на полі, випасаючи худобу, передає УНІАН. Жінка 
загинула миттєво, чоловік отримав численні опіки. 
Без матері залишилося троє дітей.

Того ж дня під час грози блискавка влучила в 
будинок цієї родини. Внаслідок цього сталася поже-
жа – згоріла частина даху, пошкоджено стіну та речі 
домашнього вжитку. Пожежу загасили ще до приїзду 
рятувальників.

Без мами залишилося троє дітей

кров холоне

tsn.ua

vd.lutsk.ua
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ІМПІЧМЕНТУ – БУТИ!
Президент Володимир Зеленський, 
як і обіцяв під час передвиборчої 
кампанії, подав до Верховної 
Ради проект закону про особливу 
процедуру усунення президента 
України від влади – імпічмент. 

Разом з цим до парламенту вкотре 
спрямовано звернення президента про 
те, аби ВР не забула про законопроект 
щодо скасування депутатської недотор-
канності.

КУЧМА ЗНОВУ В ДІЛІ
Екс-президент Леонід Кучма знову 
буде представником України на 
переговорах у Мінську.

Нагадаємо, у вересні 2018-го Кучма 
заявив, що виходить зі складу Тристо-
ронньої контактної групи з мирного 
врегулювання ситуації на сході України 
через свій поважний вік.

СААКАШВІЛІ – 
УКРАЇНЕЦЬ
Володимир Зеленський вніс зміни 
до президентського указу свого 
попередника Петра Порошенка та 
повернув громадянство ексглаві 
Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Наприкінці травня колишній прези-
дент Грузії повернувся в Україну і заявив, 
що його партія «Рух нових сил» візьме 
участь у парламентських виборах.

РУМУНІЯ ЗАЗІХАЄ НА 
БУКОВИНУ?
Днями в інтернеті з’явилося 
провокативне відео, на якому Румунія 
анексує українську частину Буковини 
після початку широкомасштабної 
війни Росії проти України.

Семихвилинне аматорське відео під 
назвою «Румуно-українська війна – 2022» 
було залито на YouTube 26 травня й за де-
сять днів зібрало близько 500 тис. пере-
глядів. У ньому показано, як у 2022 році 
Румунія може з метою захисту своїх гро-
мадян гібридно окупувати Чернівецьку 
область і частину Одещини. Каталізато-
ром для таких дій нібито може стати ак-
тивізація бойових дій на сході України, 
аж до повномасштабного наступу росій-
ських окупаційних сил.

Як повідомив головний військовий 
прокурор Анатолій Матіос, з цього при-
воду Україна розпочне кримінальні 
справи.

ЗВИНУВАЧЕНІ У 
ЗАМАХУ НА ГАНДЗЮК 
ВИЗНАЛИ ВИНУ
Усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні 
замаху на громадську активістку 
і чиновницю з Херсона Катерину 
Гандзюк визнали свою провину 
і пішли на угоду про визнання 
винуватості з прокурором.

Сторона обвинувачення просить 
засудити обвинувачених до наступних 
термінів позбавлення волі: Сергія Торбі-
на – до 6 років і 6 місяців, Микиту Грабчу-
ка – до 6 років, В’ячеслава Вишневського 
та Володимира Васяновича – до 4 років, 
Віктора Горбунова – до 3 років.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року зло-
вмисники облили Катерину Гандзюк сір-
чаною кислотою, 4 листопада вона по-
мерла.

ЗАТВЕРДЖЕНО СКЛАД 
РНБО
Президент Володимир Зеленський 
затвердив новий склад Ради 
національної безпеки і оборони.

Згідно з документом, головою РНБО 
є президент Володимир Зеленський. 
Глава держави ввів до складу РНБО на-
ступних осіб: секретаря РНБО Олек-
сандра Данилюка, першого заступни-
ка голови СБУ, начальника головного 
управління із боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю централь-
ного управління СБУ Івана Баканова, 
главу Адміністрації президента Андрія 
Богдана, заступників глави АП Руслана 
Рябошапку та Вадима Пристайка, міні-
стра фінансів Оксану Маркарову, на-
чальника Генштабу, головнокомандува-
ча ЗСУ Руслана Хомчака. 

по суті влада

справедливо

мандат

ВОЛИНЯНИНА, ЯКИЙ ЕМІГРУВАВ 
З УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПОЛІТИЧНЕ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗНЯЛИ З РОЗШУКУ

НАЙАКТИВНІШІ ДЕПУТАТИ 
ПРАГНУТЬ І НАДАЛІ ПРАЦЮВАТИ 
НА БЛАГО ВОЛИНЯН

Зеленський стверджує, що в Україні 
триває дві війни – з Росією і з корупцією

radiosvoboda.org

  Борис ХВИЦЬ

Президент України 
Володимир 
Зеленський 

30 травня провів 
перемовини із сенатором 
США Робертом 
Портманом. Під час 
зустрічі Зеленський 
пояснив американському 
сенатору, що 
призначення 
дострокових виборів 
до Верховної Ради 
відповідає запитам 
суспільства. 

«Якби цей парламент, що не 
працює, був і далі, то ми сфор-
мували б уряд у грудні. Ми не 
можемо чекати. У нас дві війни – 
війна з Росією і війна з корупцією 
всередині країни, яка є загрозою, 
найперше для економіки Украї-
ни», – наголосив президент.

Сторони також обговорили 
проблему запровадження миру 
на Донбасі, введення санкцій 
проти Росії, оборонну допомогу 
США Україні та реалізацію ре-
форм, які мають наблизити Украї-

ТРАМП ЗАПРОСИВ 
ЗЕЛЕНСЬКОГО 
У ВАШИНГТОН

ну до ЄС і НАТО. 
Зеленський та Портман від-

значили необхідність подаль-
шого тиску на РФ з метою забез-
печення належного виконання 
Мінських домовленостей.

Крім того, днями в Адміні-
страції президента підтверди-

ли, що президент США Дональд 
Трамп запросив президента 
України Володимира Зеленсько-
го здійснити офіційний візит до 
Вашингтона. «Президент України 
Володимир Зеленський вдячний 
президенту Сполучених Штатів 
Америки Дональду Трампу за за-

прошення здійснити офіційний 
візит до Вашингтона», – йдеться у 
повідомленні АП.

Також повідомляється, що Зе-
ленський підкреслив, що проект 
закону «Про надання підтримки 
Україні для захисту її незалеж-
ності, суверенітету та терито-
ріальної цілісності», який було 
презентовано в Палаті представ-
ників Конгресу США, є важливим 
сигналом про міцне стратегічне 
партнерство двох країн.

До слова, перший закордон-
ний візит Володимир Зеленський 
здійснив 4-5 червня до Брюссе-
ля. Там він провів зустрічі й пе-
ремовини з президентом Євро-
пейської комісії Жаном-Клодом 
Юнкером, генеральним секрета-
рем НАТО Єнсом Столтенбергом, 
президентом ЄК з питань євро, 
соціального діалогу, фінансової 
стабільності та фінансових послуг 
Валдісом Домбровскісом, який 
курує питання макрофінансової 
допомоги Україні, президентом 
Польщі Анджеєм Дудою, висо-
ким представником ЄС з питань 
зовнішньої політики і політики 
безпеки Федерікою Могеріні та 
президентом Європейської Ради 
Дональдом Туском.

  enkorr.com.ua

МВС зняло з розшуку колишнього 
главу правління «Укртранснафти», 
волинянина Олександра 
Лазорка, який через політичне 
переслідування був змушений 
шукати притулку у Великобританії. 
Про це свідчать дані на сайті МВС. 

Нагадаємо, Олександра Лазорка, який 
очолював «Укртранснафту» з 2008 року, від-
сторонила наглядова рада компанії 19 берез-
ня 2015 року. Лазорко був оголошений в роз-
шук у вересні 2015 року з ініціативи СБУ. Після 
цього він виїхав у Лондон.

За словами голови Волинської облради 
Ігоря Палиці, влада змусила Лазорка шука-
ти політичного притулку у Великобританії, 
оскільки він зберіг українську нафту від роз-
крадання терористами так званих ДНР/ЛНР.

«Коли почалася війна і було захоплено 
Слов’янськ, то 400 тисяч тонн нафти перебу-
вало в нафтопроводі аж до міста Лисичанська 
Луганської області. На той момент там вже 
перебували російські танки, а в Слов’янську 
господарювали терористи з Гіркіним на чолі. 

Олександр Лазорко докладав усіх зусиль, аби 
викачати цю нафту в Кременчуцький наф-
топереробний завод і щоб вона була збере-
жена. Йому вдалося зберегти нафту, її не за-
хопили терористи, вона три місяці безплатно 
зберігалася на заводах, які належать Ігорю 
Коломойському. У цей час Лазорко писав лис-
ти і президенту, і прем’єр-міністру, і міністрам, 
аби нафту забрали, але нею ніхто не цікавив-
ся. А вже згодом проти Лазорка було відкрито 
кримінальні справи», – розповів Ігор Палиця. 

Як зазначав у 2015 році ексголова Дніп-
ропетровської облдержадміністрації Ігор 
Коломойський, Олександр Лазорко виїхав до 
Лондона саме через політичне переслідуван-
ня. «Справа проти нього – політичне переслі-
дування, тому що він був частиною політичної 
домовленості, укладеної при моїй відстав-
ці», – наголосив він.

При цьому Коломойський нагадав, що 
саме він у 2014-му подавав Лазорка на наго-
родження: губернаторське подання на дер-

жавну нагороду – за порятунок української 
нафти, яка перебувала в трубах на тимчасово 
окупованій території. «Замість цього йому 
віддячили кримінальними справами», – під-
сумував він.

Олександр Лазорко зберіг 
українську нафту, але отримав 
кримінальне переслідування

unian.ua

  Алла САДЕЦЬКА

Народні депутати Ірина 
Констанкевич та Ігор 

Гузь днями заявили, 
що планують і надалі 
відстоювати інтереси 
волинян у Верховній Раді.

Нещодавно під час робочого 
візиту до Маневицького району 
народний депутат Ірина Констан-
кевич у приміщенні колківської 
школи зустрілася з місцевою 
громадою. Тутешні жителі під час 
зустрічі з нардепом передусім ці-
кавилися розпуском парламенту 
та майбутніми парламентськими 
виборами й тим, чи матимуть 
вони знову можливість прого-
лосувати за Ірину Констанкевич. 
Нардеп розповіла, що не голосу-
вала за скасування мажоритар-
ки, адже переконана, що кожен 
депутат має звітувати перед ви-
борцями. «Я буду балотуватися 
у 23-му окрузі, бо ви стали мені 
рідними, а ваші проблеми стали 
нашими спільними. Нам вдалося 
багато зробити разом, розпочаті 
справи потребують продовжен-
ня», – зауважила Ірина Констан-
кевич.

Колківчани запевнили її у під-

тримці, бо переконані, що разом 
із народним депутатом їм вдасть-
ся зробити ще більше.

Про те, що знову буде балоту-
ватися до парламенту, публічно 
заявив і нардеп Ігор Гузь. Він пла-
нує й надалі активно представля-
ти інтереси жителів регіону При-
бужжя, які у 2015 році вибрали 
його народним депутатом.

Ігор Гузь особисто побував 

у всіх 211 населених пунктах 
свого округу. Знає проблеми 
кожного села – від великого 
до малого. Провів півтори ти-
сячі зустрічей з людьми, у тому 
числі в дворах багатоквартир-
них будинків Нововолинська 
та Володимира-Волинського. 
Спілкувався з трудовими колек-
тивами на підприємствах різних 
форм власності. Побував чи не 

в кожному закладі освіти, ме-
дицини, культури. Вникав у суть 
кожного звернення.

На його думку, вже багато 
чого зроблено в окрузі. Частина 
звернень – у роботі. Але тепер 
Ігор Гузь хоче почути думки во-
линян щодо власної стратегії дій 
у Верховній Раді на наступні п’ять 
років. Він закликає кожного охо-
чого надсилати пропозиції офі-
ційним листом у приймальні нар-
депа або ж писати у соціальних 
мережах. Насамперед пропозиції 
мають стосуватися законодавчих 
ініціатив, ремонту доріг, розвит-
ку молодіжної та дитячої інф-
раструктури, освіти, медицини, 
культури. Зі слів парламентаря, 
усі пропозиції буде зібрано, за-
фіксовано й найактуальніші «пі-
дуть у роботу». Пропозиції можна 
надсилати на електронну пошту 
guz.zvernennia@gmail.com.

До слова, днями ЦВК пові-
домила, що на позачергові ви-
бори, які відбудуться 21 липня, 
доведеться витратити понад 
1,9 млрд грн.

Ірина Констанкевич та Ігор Гузь – 
найефективніші нардепи на Волині

rada.gov.ua
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Молитовні сніданки – 
багаторічна традиція, адже 
їх проводять у США вже 
понад 60 років. Перший 
такий захід організував 
президент США Дуайт 
Ейзенхауер у 1953 році. 
Відтоді молитовні сніданки 
проводять постійно. Це 
традиція низки країн світу, 
покликана об’єднати 
людей задля молитви 
Богу та доброї справи. В 
Києві цьогоріч молитовний 
сніданок відбувся увосьме, 
а от у Луцьку ця традиція 
зародилася лише минулоріч.

традиція МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК – 
ЗАРАДИ ДОБРА

  Вікторія СЕМЕНЮК

Понад дві сотні людей 
зібрав Другий 
молитовний сніданок 

Волині, що відбувся 
31 травня у Волинському 
облмуздрамтеатрі 
ім. Т. Г. Шевченка. Цьогоріч 
захід був приурочений до 
Дня захисту дітей. Гості 
дійства збирали кошти 
на дорогий дихальний 
апарат для обласного 
перинатального центру.

До участі у заході запросили 
народних депутатів, представни-
ків релігійних конфесій, меценатів, 
бізнесменів, науковців, медиків, пе-
дагогів, родини загиблих учасників 
АТО, прийомні родини, представ-
ників дитячих будинків сімейного 
типу, дітей-сиріт та дітей, які опини-
лися у складних життєвих обстави-
нах тощо.

У фоє театру гостей зустрічав 
камерний оркестр Con Moto. Після 
того як усі гості зібралися в залі та 
зайняли свої місця, відбулася спіль-
на молитва «Отче наш» у виконанні 
архієрейського хору «Оранта».

Відкриваючи Другий молитов-
ний сніданок, виконувач обов’язків 
генерального директора обласного 
перинатального центру Ірина Го-
равська подякувала всім присутнім 
за те, що, попри величезну зайня-
тість, долучилися до благодійного 
заходу. Вона зазначила, що завер-
шення облаштування та відкриття 
нового перинатального центру, в 
стінах якого рятуватимуть життя 
малечі, надважливе не лише для 
Волині, а й для України загалом. 
«Діти – це наше майбутнє. Цей ба-
гатостраждальний проект набрав 
обертів у 2016 році завдяки голові 
Волинської обласної ради Ігорю Па-
лиці, який допоміг залучити кошти 
на його реалізацію з державного 
та обласного бюджетів. Окрім цьо-
го, майже 300 тисяч гривень Ігор 
Петрович виділив із Фонду «Тільки 
разом». А загалом на будівництво 
та оснащення перинатального цен-
тру витратили 217 мільйонів, із них 
105 – з обласного бюджету», – роз-
повіла Ірина Горавська.

З її слів, перш за все Волинський 
обласний перинатальний центр – це 
пологовий будинок. «Це унікальний 
проект для всієї Волині. Передусім 
тим, що це новозбудоване примі-
щення з високотехнологічним об-
ладнанням, де створено всі умови 
для комфортного перебування мам 
із дітками. У ньому будуть надавати 
увесь спектр послуг для немовлят 
та мам, починаючи від лікування 
важких форм непліддя, запліднен-
ня, супроводу вагітності, пологів і 
завершуючи виходжуванням недо-
ношених діток, їх реабілітацією й 
медичним супроводом та супрово-
дом протягом першого року життя. 
Із допомогою висококваліфікова-
них спеціалістів та надсучасного 
обладнання ми зможемо надавати 
повний об’єм високоякісної ме-
дичної допомоги. Запозичення та 
впровадження іноземного досвіду 
в перинатальній сфері – все це до-
поможе лікувати діток з масою від 
500 грамів. Незабаром відбудеться 
відкриття цього унікального закла-
ду. Але для того, щоб надавати такі 
послуги і рятувати дитячі життя, 
нам не вистачає дорогого дихаль-
ного апарата. Таке обладнання до-
поможе зменшити захворюваність 
та інвалідність недоношених дітей. 
Тому я від імені колективу, май-
бутніх і теперішніх мам прошу вас 
долучитися до цієї доброї спра-
ви, – зазначила Ірина Горавська. – 
Радість батьківства – це, напевно, 
найбільше щастя та благословення, 
дароване Богом людині. І разом з 

вами ми зможемо це зробити. Ми 
зможемо зробити так, щоб це щастя 
запанувало в оселях багатьох воли-
нян і загалом в житті людей».

Враженнями від події поділився 
і голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця, а також розповів про 
наступні кроки, які, на його думку, 
допоможуть підняти Волинську об-
ласть на новий рівень. Ігор Палиця 
наголосив, що передусім треба роз-
вивати інфраструктуру. «Наше май-
бутнє – це лише наші діти. Діти, які 
не будуть знати, що таке війна. Діти, 
які не будуть знати, що таке сварки 
батьків. Діти, які не будуть знати, що 
таке «не існує медицини», «не існує 
освіти». І ми маємо провадити бла-
годійність не лише один раз на рік – 
сьогодні. Ми маємо щодня, щомиті 
дбати про те, щоб небо було чистим 
над нашими дітьми. Щоб діти наші 
ніколи не хворіли. А якщо і захво-
ріли, то щоб мали гарний заклад, 
де могли б отримати професійну 
діагностику та медичну допомогу. 
Я хочу, щоби майбутні мами не боя-
лися народжувати, хвилюючись, що 
у нас бракує професійного облад-

нання та фахівців, що швидка до-
помога не встигне забрати вагітну 
до медзакладу в екстреній ситуації, 
як, наприклад, дочасні пологи. Але 
ми з вами це все можемо зробити. 
Від нас залежить розвиток Волині. 
У нас прекрасна область, прекрас-
не місце розташування, прекрас-
ні умови для того, аби всі, хто тут 
хоче працювати, могли це робити 
за достойну заробітну платню. А 
для цього потрібно мати хорошу 
інфраструктуру», – наголосив Ігор 
Петрович. 

Разом із тим, Ігор Палиця подя-
кував усім депутатам облради, які, 
зі слів посадовця, зрозуміли, що 
не потрібно розпорошувати гро-
ші, а треба їх зібрати й закінчити за 
нинішню каденцію найважливіші 
об’єкти. «Ми майже закінчили пе-
ринатальний центр. Також завер-
шуємо ремонт Волинської обласної 
інфекційної лікарні. Багато чого по-
трібно зробити в міській та район-
ній лікарнях. І ми це зробимо! Наш 
перинатальний центр став медич-
ним закладом, яким можна пиша-
тися! Цей об’єкт дає 99,9% гарантії 

того, що недоношені діти будуть на-
роджені, виходжені і здорові, а їхні 
мами – щасливі», – резюмував голо-
ва облради і насамкінець зазначив, 
що один мільйон гривень на облад-
нання Волинському перинатально-
му центру дарує Фонд «Тільки ра-
зом», який він заснував. 

Опісля до слова запросили 
радника Луцького міського голо-
ви, голову оргкомітету Другого 
молитовного сніданку Волині Ігоря 
Поліщука. Від імені організаційно-
го комітету він привітав усіх гостей 
заходу. «Сьогодні чудовий день, 
тому що уже вдруге на одному за-
ході зібралися представники різних 
релігійних конфесій, політичних 
партій, органів виконавчої влади, 
діти-сироти, опікуни, ветерани АТО, 
вдови загиблих на сході Героїв. Зі-
бралися разом для благородної 
мети. Сьогодні той день, коли ми мо-
жемо прославити Бога та зробити 
хорошу благодійну справу заради 
дітей. Всі ми тут об’єднані бажанням 
бачити Україну сильною і успішною. 
Але наша країна буде успішною тоді, 
коли в кожного управлінця – від 

голови найменшого посту до пре-
зидента – буде відповідальність. 
Україна буде успішною тоді, коли 
кожна людина, яка має вплив на до-
леносні для країни рішення, матиме 
розуміння того, що вона несе від-
повідальність за роботу. Не може 
бути успішною країна, де люди не 
люблять людей. У Святому Писан-
ні йдеться: «Улюблені, любім одне 
одного, бо від Бога любов, і кожен, 
хто любить, родився від Бога та ві-
дає Бога! Хто не любить, той Бога не 
пізнав, бо Бог є любов!». Тож любімо 
одне одного, любімо наших дітей, 
наших батьків, наших опонентів, бо 
до цього нас закликає Святе Пись-
мо. Любімо нашу країну і любімо 
Господа», – закликав усіх присутніх 
Ігор Поліщук.

Опісля гостям Другого молитов-
ного сніданку передав палкі при-
вітання від української діаспори 
в США координатор молитовних 
сніданків у США Михайло Жовнір: 
«Згадую далекий 1973-й, коли ми 
зі школою відвідували спектакль 
«Украдене щастя» в драмтеатрі. І я 
дуже щасливий знову побувати тут. 
Мабуть, немає нічого більш відпо-
відального, ніж говорити і висту-
пати перед людьми, з якими я ріс, 
ходив у школу, сидів за однією пар-
тою, – з усмішкою розпочав про-
мову почесний гість. – Приїхавши 
до України, я побачив білборд, на 
якому було написано «Свята зем-
ля Україна». І я радів, бо ми маємо 
чудову землю, ми маємо все на цій 
землі – прекрасних людей, надзви-
чайний клімат. З одного боку, ми 
маємо благословення, а з іншого – 
щось не так. Ми говоримо, що у нас 
війна, корупція, що погано живемо, 
ми незадоволені. І виникає питан-
ня: або ця земля не свята, або ми 
живемо не тим життям, яке робить 
цю землю святою. Людина створена 
таким чином, що Бог є невід’ємною 
її частиною. Ми його не бачимо, але 
живемо завдяки йому. Якби Бога не 
було, його варто було би вигадати». 

З вітальним словом до при-
сутніх звернувся й поважний гість 
зі США, один з ключових організа-
торів молитовних сніданків у Ва-
шингтоні Даґ Бьорлі. Він пригадав, 
що вперше приїхав до України ще в 
1965 році, будучи студентом. «У той 
час всі говорили про Леніна. Проте 
Ленін не може змінити серця людей. 
Є лише один у всесвіті, хто може це 
зробити, його звати Ісус», – пояснив 
містер Бьорлі.

Згодом представники волин-
ської медичної галузі разом із при-
сутніми у залі виголосили спільну 
молитву за здоров’я усіх дітей. До 
молитви, серед інших, запросили 
в.о. гендиректора Волинського об-
ласного перинатального центру Іри-
ну Горавську, головного лікаря Луць-
кого клінічного пологового будинку 
Михайла Токарчука та генерального 
директора Волинського обласного 
дитячого територіального медично-
го об’єднання Сергія Ляшенка.

Також спільно помолилися за 
долю України й представники різ-
них релігійних конфесій. У молитві 
за дану Богом країну, серед інших, 
схилили голови митрополит Луць-
кий і Волинський Михаїл, єпископ-
ординарій Луцької дієцезії Віталій 
Скомаровський та декан Луцько-
го екзархату Української греко-
католицької церкви отець Терентій. 
Окремо представники різних релі-
гійних конфесій молилися за сиріт 
і нужденних, за мир та за батьків. 
Другий молитовний сніданок Воли-
ні завершили спільною молитвою і 
виконанням духовного гімну «Боже 
Великий, Єдиний» у виконанні хору 
«Волинські дзвони» храму Всіх Свя-
тих Землі Волинської.

Молитовний сніданок відбувся у Луцьку вдруге

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» пожертвував 
мільйон гривень перинатальному центру

Гостей об’єднала благородна мета – молитва 
до Бога та допомога перинатальному центру
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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 Своїм успіхом я зобов’язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. 

Флоренс Найтінгейл

подбайте про безпеку

пильнуймо ВОЛИНЯНАМ ЗАГРОЖУЄ 
БОРЩІВНИК 

  Оксана КУЦИК

Реальною небезпекою 
для волинян 
став борщівник 

Сосновського. Ця отруйна 
багаторічна рослина 
окупувала не лише поля та 
узбіччя доріг, а й упритул 
наблизилася до населених 
пунктів. Волинський 
обласний центр 
громадського здоров’я 
застерігає: небезпечними є 
сік борщівника, його пилок, 
аромат і навіть роса.

БАТЬКІВЩИНА 
ШКІДНИКА – 
КАБАРДИНО-
БАЛКАРІЯ

Стебла борщівника можуть ся-
гати трьох метрів заввишки. Росте 
він переважно у зволожених міс-
цях: на берегах річок та в заплавних 
лісах, а також на луках, вздовж до-
ріг і залізниць, пише «Укрінформ». 
Як ця отруйна рослина потрапила 
в Україну? 

Як розповідає кандидат біологіч-
них наук, провідний науковий спів-
робітник НАН України  Мирослав 
Шевера, на території України поши-
рені два отруйні види цієї рослини: 
борщівник Сосновського і борщів-
ник Мантегацці. Обидва походять 
з Кавказу. Борщівник Соснов ського 
з’явився в Україні у 1949 році, його 
завезли з Кабардино-Балкарії (пів-
нічний Кавказ) і спочатку висіяли 
в ботсаду ім. Гришка. «Згодом його 
стали культивувати на різних сіль-
ськогосподарських станціях, зок-
рема в 60-х роках на Закарпатті. 
Це була велика програма з підви-
щення врожайності, за якою бор-
щівник використовували як зелене 
добриво», – розповідає Мирослав 
Шевера.

Наприкінці ж 70-х років радян-
ські вчені знайшли борщівнику іще 
одне застосування – як добавку 
до корму худоби, і знову почалося 
його активне вирощування в за-
хідних регіонах. «Але буквально 
за кілька років там помітили, що 
корови його не дуже полюбляють, 
а в їхнього молока з’явився гіркий 
присмак, тому з часом його пере-
стали використовувати з такою ме-

ПАМ’ЯТКА
Під час роботи з рослиною потрібно 
дотримуватися низки настанов.
• Захищати шкіру від контакту з будь-якою частиною 
рослини, особливо тією, що пустила на зламі сік. Він 
спричиняє опіки навіть на тильній поверхні долонь, де 
шкіра порівняно товста.

• У роботі з рослиною (особливо під час викошування) 
використовувати  щільний водовідштовхувальний одяг, 
окуляри та щільні гумові рукавиці.
• Попереджати дітей про небезпечність рослини, адже велике 
листя та трубчасті стебла цікаві їм.
• Застерігати від використання листків борщівника як серветок 
для витирання рук чи ніг.
• Розміщувати інформаційні бюлетені у школах, на базах 
відпочинку та в місцях значної вегетації борщівника.
Якщо ж контакт з рослиною таки відбувся, потрібно:
• промити шкіру під проточною водою, для цього 
використайте мило та м’яку губку, щоб змити отруйний сік;
• якщо сік потрапив в очі чи рот, ретельно промийте ці ділянки 
впродовж 15-20 хвилин;
• уникайте сонця два-три дні, захищайте шкіру від прямих 
сонячних променів за допомогою одягу та парасольки;
• якщо площа опіків велика, ви відчуваєте нестерпний біль, 
підвищення температури – зверніться по медичну допомогу!

з даху, спустившись на балкон. Втім 
такі випадки менш поширені.

– А які бувають замки і скіль-
ки часу потрібно для того, щоб їх 
зламати?

– Загалом замки поділяють на 
чотири класи. Замки першого класу 
є найменш надійними, тому їх вста-
новлюють лише в міжкімнатних две-
рях, підсобних приміщеннях. Їх ще 
називають «дитячими», бо викорис-
товують для захисту приміщення 
від того, щоб туди не дісталися діти. 
Якщо замок не піддається злому 
протягом п’яти хвилин, то його уже 
відносять до другого класу. Щодо 
третього класу, то з таким замком 
зловмисник мусить поморочитися 
протягом десяти хвилин, а ось зам-
ки четвертого класу мають затри-
мати злодюгу як мінімум на пів го-
дини. Для визначення класу замок 
випробовують на стійкість до злому, 
надійність. Під час випробовування 
на стійкість основним критерієм є 
час, який зловмисник витрачає на 
злам замка. Хороший замок має не 
піддаватися будь-якому втручан-
ню (висвердлюванню, ударам) від 
п’яти до десяти хвилин. Сьогодні є 
низка іноземних фірм, які пропону-
ють замки дуже високої якості, од-
нак і ціна на них теж чимала. Поряд 
з цими технічними новинками не 

  Олена СЕМЕНОВА

Починається літо, і 
любителі легкої наживи 

в період відпусток не 
відпочиватимуть. Однак 
правильно підібрані 
дверні замки допоможуть 
вберегти житло від 
дилетантів та на якийсь час 
затримають досвідчених 
крадіїв, переконаний 
завідувач сектору 
трасологічних досліджень 
відділу криміналістичних 
видів досліджень 
Волинського науково-
дослідного експертно-
криміналістичного центру 
МВС України Роман Cлесар.

– У який спосіб найчастіше 
проникають в помешкання?

– Найчастіше шляхом злому зам-
ка вхідних дверей. Однак бувають 
випадки, коли у квартири, які роз-
ташовані на першому поверсі, про-
никають через балкон, розбиваючи 
вікно або відчиняючи двері чи вікна 
шляхом їх пошкодження (віджиман-
ня) за допомогою різноманітних 
інструментів, як-от лом, стамеска, 
викрутка тощо. Також пригадую 
випадки, коли злодії проникали у 
помешкання на дев’ятому поверсі 

ЗАХИСТ ОСЕЛІ МАЄ БУТИ КОМПЛЕКСНИМ

слід забувати і про те, що найбільш 
надійними все-таки залишаються 
сувальдні замки, до яких складно 
підібрати ключ і важко зламати, 
оскільки сувальди, надто якщо їх не 
менш як чотири у конструкції зам-
ка, дають змогу отримати понад 24 
варіанти комбінацій.

– Що ви радите для того, щоб 
захистити помешкання від люби-
телів чужого добра?

– Загалом захист оселі має 
бути комплексним, тобто потріб-
но враховувати чимало моментів. 
Наприклад, для захисту вхідних 
дверей, які, до речі, мають бути з 
добротного матеріалу, варто вико-
ристовувати як мінімум два замки 

різних типів. Тоді один із них вико-
нуватиме функцію основного і його 
використовуватимуть у нічний час 
або ж в період тривалої відсутності 
вдома, наприклад, під час відпустки 
або відрядження. А інший – допо-
міжний. Його використовують для 
того, щоб зачинити двері вдень. 
Обов’язково, щоб один із вказаних 
замків був сувальдного типу, з кіль-
кістю сувальд чотири й більше. Що 
більше сувальд у замку, то менший 
шанс відімкнути його підібраним, 
підробленим ключем або сторон-
нім предметом. Потрібно, щоб час, 
який зловмисник витрачатиме на 
злом замка, був якомога довшим і 
для цього потрібні були інструмен-

ти, наприклад, дриль чи болгарка, 
лом або молоток, тобто застосу-
вання яких супроводжувалось би 
шумом. Для підвищення надійності 
замків, ускладнення їх відмикан-
ня сторонніми ключами та іншими 
предметами або запобігання цьому 
використовують спеціальні запо-
біжники, до яких можна віднести 
вузьку ключову шпарину, ключову 
шпарину фігурної форми (тобто не 
рівну горизонтальну чи рівну вер-
тикальну), якомога менший виступ 
замка з дверей. Бажано також вста-
новити сигналізацію. 

– Що ще порадите, аби вбе-
регти оселю від злодюг? 

– У жодному разі не давати клю-
чі в чужі руки, а у випадку втрати 
хоча б одного ключа треба заміни-
ти замки, навіть якщо це дорого. Не 
варто також зберігати вдома великі 
суми грошей, а коли вже є така по-
треба, слід придбати сейф. Варто 
також пам’ятати про те, що ресурс 
використання дверного замка роз-
рахований у середньому на десять 
років. Про це вам скаже і прода-
вець. Однак реально ситуація є 
зов сім іншою. Буває й так, що замок 
«живе» близько двох років, а по-
декуди і менше, адже інколи деякі 
його частини виготовлені зі звичай-
ної пластмаси.

Фахівець демонструє, якими бувають замки 

О
лена Сем

енова

тою», – каже науковець. Інший вид, 
борщівник Мантегацці, було заве-
зено в Україну у 1927 році, а саме 
– в Осьмолодське лісництво, що на 

Івано-Франківщині, але як декора-
тивну рослину. Та згодом обидва 
види знайшли у здичавілому стані: 
Сосновського – у 80-х роках, Ман-

тегацці – у 60-х роках. Миро слав 
Шевера каже, що доки існували 
колгоспи і радгоспи, доти поширен-
ня цих рослин контролювали, та 
з їхнім занепадом борщівник став 
поширюватися Україною швидкими 
темпами. 

КОНТАКТ ІЗ РОСЛИНОЮ 
ПРИЗВОДИТЬ ДО 
ОПІКІВ

Борщівник Сосновського має 
токсичну дію на шкіру. Прозорий 
водянистий сік рослини багатий 
на фотоактивні сполуки (фурано-
кумарини), при контакті зі шкірою 
спричиняє малопомітне подраз-
нення, як від кропиви. Але під дією 
ультрафіолетового (зокрема со-
нячного) випромінювання в сокові 
активуються токсичні властивості. 
Навіть одноразове торкання до 
борщівника призводить до опіків 
І-ІІІ ступенів. Опіки, особливо в пер-
ші кілька діб, схожі на термічні. Для 
них характерні гіперемія (почер-
воніння), водянисті пухирі. Опіки 
з’являються на вражених ділянках 
тіла не одразу, а через один-два 
дні, розвиваючись поступово під 
впливом сонячного ультрафіолету. 
Місця уражень важко гояться, заго-
стрюються вияви інших шкірних за-
хворювань. Особливо небезпечна 
рослина у період цвітіння.

ІЗ БУР’ЯНОМ МАЄ 
БОРОТИСЯ МІСЦЕВА 
ВЛАДА 

В Україні боротьбу з борщівни-
ком ведуть на державному рівні. 
Згідно із ст. 33 закону «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» 
та Земельним кодексом України, 
знищення борщівника Соснов-
ського – компетенція міських, се-
лищних, сільських голів. Вони мають 
домогтися від власників земельних 
ділянок, на яких розповсюджуєть-
ся шкідлива рослина, її знищення. 
Землевласники і землекористувачі, 
які не вживають заходів боротьби 

з бур’янами, у тому числі з бор-
щівником, несуть адміністративну 
відповідальність за ст. 52 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення. 

Ми поцікавилися, як місцева 
влада Волині бореться з нашестям 
отруйної рослини. За словами голо-
ви Княгининівської громади Олени 
Твердохліб, виконком ще у 2018 
році затвердив програму боротьби 
з борщівником до 2020 року. Щоро-
ку на придбання гербіцидів перед-
бачено 80 тис. грн. Крім хімічних 
способів, жителі ОТГ викошують за-
рослі бур’яном ділянки.   

Очільник Заборольської ОТГ 
Валерій Боярський запевнив, що 
поблизу навчальних закладів на 
території громади борщівник не 
росте. Узбіччя доріг, які облюбував 
шкідник, регулярно викошують ще 
до цвітіння рослини. Також у бю-
джеті ОТГ передбачено витрати на 
купівлю гербіцидів. 

Голова Турійської районної 
ради Ольга Черен каже, що планта-
ції борщівника ще кілька років тому 
були на території східної Польщі. 
Однак сусіди зуміли на державному 
рівні оголосити бій небезпечному 
бур’яну. В Україні важко мобілізува-
ти зусилля влади, доки триває де-
централізаційна реформа.      

Агрономи наголошують: скошу-
вати борщівник слід тоді, коли він 
підростає до 50 сантиметрів, ще до 
утворення насіння. Потім провести 
обприскування. Але це робота не 
одного року. Щоб домогтися ре-
зультату, треба витратити три-п’ять 
років. 

Борщівник формує колонії, які 
займають десятки квадратних мет-
рів, дуже швидко росте, має трива-
лий період цвітіння і велику кількість 
насіння. Крім того, рослина може 
самозапилюватися і дуже схильна 
до гібридизації. Це дозволяє  їй ак-
тивно поширюватися територією. 
У місцях масового поширення рос-
лин ділянки слід переорювати. Що-
правда, в ґрунті залишається багато 
насіння, яке до десяти років може 
зберігати здатність до проростання, 
тож треба пильно стежити за ділян-
ками, де він зростав.

superagronom
.com

Крислаті суцвіття борщівника 
приховують смертельну небезпеку
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Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості. 
Амелія Ергарт

юні таланти

захист прав

ДІТИ З УСІЄЇ ВОЛИНІ 
СПІВАЛИ ЗА СВОЇ МРІЇ

ЗАХИСНИКИ ЗАСЛУГОВУЮТЬ 
НА ЯКІСНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ

СТУДЕНТИ-РЯТІВНИКИ 
ОТРИМАЛИ НАГОРОДИ
Днями в Головному управлінні 
Державної служби з надзвичайних 
ситуацій у Волинській області під час 
закриття  ХХХІІ Міжнародних змагань  
з пожежно-прикладного спорту 
пам’яті пожежних-героїв Чорнобиля  
державними відзнаками нагородили 
чотирьох студентів Ківерцівського 
медичного коледжу, які врятували 
життя людини. 

Нагадаємо, четверо студентів-медиків 
їхали в одному вагоні з чоловіком, у якого 
стався серцевий напад. Перш ніж виклика-
ти швидку, вони почали реанімаційні дії та 
врятували життя чоловікові, який пережив 
клінічну смерть. Після цього випадку народ-
ний депутат Ірина Констанкевич звернулася 
до уряду з проханням нагородити героїв: 
Олександра Багнюка, Віталія Ходаковського, 
Віталія Подобу та Віктора Гомона. 

Почесні відзнаки хлопцям під час уро-
чистого зібрання рятувальників вручила 
особисто Ірина Констанкевич. «Сьогодні ви є 
прикладом для всіх нас, як бути небайдужим, 
людяним, не стояти осторонь. Ви – наші ге-
рої, адже вам вдалося зберегти найцінніше – 
людське життя», – подякувала нардеп.

НАРДЕП ВІДЗНАЧИЛА 
ТАЛАНОВИТИХ УЧНІВ 
КОЛКІВСЬКОЇ ОТГ 

Народний депутат Ірина Констанкевич 
завітала до смт Колки, де цими днями  
нагороджували талановиту молодь 
в рамках програми «Сходинки до 
вершин» – переможців обласних та 
районних олімпіад, конкурсів і творчих 
майстерень.

На початку заходу зі словами вітань ви-
ступили голова Колківської ОТГ Олександр 
Палінкевич та начальник управління освіти 
Колківської селищної ради Леонід Новак. 
«Дякую нашим дітям за старання, а також 
педагогам та батькам, які виховують таке 
чудове молоде покоління, бо за ними – 
майбутнє України», – наголосив Олександр 
Палінкевич. 

Привітала талановиту молодь, їхніх 
батьків та педагогів, а також відзначила 
подяками народний депутат Ірина Кон-
станкевич. «Сьогодні ми тут відзначаємо 
особливих дітей, працелюбних, адже успіх 
не приходить без праці. Бо якщо ти не про-
читаєш сотні книжок, не проведеш сотні 
дослідів та експериментів, то успіх до тебе 
не прийде. Дякую всім, хто зараз творить 
велику країну знань, адже завдяки таким 
дітям Україна має майбутнє», – зауважила 
Ірина Констанкевич.

Отож, подяками народного депутата 
нагородили Івана Білінського й Давида Кас-
перського – учнів ОЗНВК «Колківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – ліцей», Людмилу Островську – 
керівницю художньої зразкової студії «Па-
літра» Центру розвитку і творчості дітей та 
юнацтва Колківської селищної ради, Альону 
Зуйко – заступницю директора з виховної 
роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів села Рудники.

Опісля учасників заходу прекрасним 
концертом дивували місцеві таланти.

підтримка

гордість Волині 

Майбутні медики 
врятували людину

Обдарована молодь Колківської ОТГ 

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

На забезпечення санаторіїв, які 
належать до сфери управління 

Міністерства соціальної політики 
і де оздоровлюються ветерани 
війни, у держбюджеті на 2019 рік 
передбачено 193 346,8 грн. Про це 
повідомило Мінсоцполітики у відповіді 
на запит народного депутата Ірини 
Констанкевич щодо вжиття заходів 
для покращення умов лікування та 
оздоровлення у санаторно-курортних 
закладах, удосконалення порядку 
компенсації вартості путівок.

У міністерстві запевняють, що «постійно 
розглядають можливі шляхи покращення 
матеріально-технічної бази санаторіїв». Од-
нак на практиці бійці дедалі частіше намага-
ються самотужки знайти альтернативні варі-
анти оздоровлення.

Згідно із відповіддю, з 2015 року учасник 
АТО/ООС може самостійно  обрати санато-
рій для оздоровлення, повідомивши про 
це місцеве управління соціального захис-
ту населення. Останнє і має повноваження 

  Ірина ЮЗВА

З масштабним гала-концертом 
конкурсу «Співай за мрію!» 
завітало літо в обласний 

центр Волині. Упродовж двох 
днів, 1-2 червня, на Театральному 
майдані Луцька юні волиняни 
співали українські пісні й 
розповідали про свої мрії.

Організували обласний телевізійний пі-
сенний конкурс та здійснювали дитячі мрії 
телеканал «Аверс», Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» і Луцька міська рада. Упродовж 
шести місяців діти з усіх куточків Волині 
демонстрували свої таланти на телеканалі 
«Аверс». У вокальному конкурсі взяли участь 
119 учасників. Усі вони не лише заспівали в 
студії телеканалу «Аверс», а й мали змогу 
прийти на прямий ефір програми «Добрий 
ранок». Згідно з умовами конкурсу, фіналіс-
тів обирали глядачі шляхом голосування у 
Facebook. Проте організатори додали ще 
вісім номінацій. Адже серед конкурсантів – 
дуже багато талановитих дітей.

Крім насиченої музичної програми, Фонд 
подарував юним глядачам і конкурсантам 
можливість взяти участь у різноманітних 
майстер-класах. Також на святі можна було 
сфотографуватися, щоб закарбувати в пам’яті 
урочисту мить. Усі фотознімки можна знайти 
на сайті Фонду tilkyrazom.com.ua та зберегти 
для сімейного архіву. Завершилося святкове 
дійство церемонією нагородження.

«Ми як організатори передивилися усі 
виступи і зрозуміли, що три переможці – це 
дуже мало, тому подарунків від Фонду буде 
значно більше, – зауважила перша заступни-
ця голови правління Фонду Лариса Тарасюк. 
– Хоча так не було задумано, гала-концерт 
став святковим, присвяченим восьмій річни-
ці народження Фонду. Адже 11 червня 2011 
року він розпочав роботу. Дякую всім учас-
никам, які подарували присутнім незабутні 
хвилини щастя, зробили найкращий концерт 
і показали, на що здатні діти Волині». 

Радник Луцького міського голови Ігор По-
ліщук подякував Фонду за численні реалізо-
вані проекти, спрямовані на розвиток дітей, 
покращення їхніх умов навчання та дозвілля. 
«Діти – це наше щастя і наше майбутнє, прос-
то чудово, що ми маємо такі конкурси, які до-
зволяють їм виявити творчість та розвинути 
таланти», – зазначив Ігор Поліщук. 

У кожного учасника – своя українська 
пісня, своя історія, мрія. Хтось мріє, щоб за-
кінчилася війна, хтось – вступити у виш, ста-
ти артистом чи поїхати у Діснейленд. Кожна 
з цих мрій – світла й щира та має право на 
здійснення.

Учениця Луцької ЗОШ №2 Марія Понк, 
попри те, що любить співати, мріє стати ліка-
рем, як мама. На конкурсі дівчинка виконала 
пісню Руслани «Аркан». Зізнається: ритмічні 
мелодії їй більш до вподоби. Марія неодно-
разово брала участь у конкурсах. Проте до-
свід знімань у прямому ефірі, що їх забезпе-
чив «Аверс», для Марії був першим.

У юної лучанки Ангеліни Яценюк лише 

одна мрія – подолати важку хворобу. Дівчин-
ка каже: співає, скільки себе пам’ятає. На сце-
ні вона почувається впевнено, а пісня «Укра-
їнці», яку дівчинка виконала на конкурсі, 
принесла перемогу в номінації «З Україною в 
серці» та сертифікат на 4 тис. грн від Фонду.

Учень ЗОШ №1 міста Луцька Дмитро Кренц 
чотири роки відвідує гурток гри на гітарі. З 
улюбленим інструментом і вийшов на сце-
ну «Співай за мрію!». «Моя мрія – стати відо-
мим музикантом, творити сучасну українську 
музику та мотивувати людей не здаватися, а 
йти до мети», – розповідає тринадцятирічний 
юнак.  Ще одна мрія Дмитра здійснилася зав-
дяки конкурсу. За перемогу в номінації «Юна 
зірка Волині» він отримав путівку в Міжна-
родний дитячий центр «Артек-Буковель». 

Нагоди відпочити в Буковелі отримали 
переможниця в номінації «Співочий дзвіно-
чок Волині» Єлизавета Матвійчук з Четвертні, 
що на Маневиччині, та «Юний талант Воли-
ні» – Карина Дужа з Торчина. 

Шестикласника Максима Ткачука з Турій-
ська можна назвати відкриттям року. Хлопець 
обожнює творчість Робертіно Лоретті. На кон-
курсі виконав його популярну «Джамайку». 
Хлопчик каже: у його родині співають всі – 
бабуся, мама, співала прабабуся. Саме від них 
і дістався цей неймовірний талант, який він 
розвиває. Перемога в номінації «Золотий 
голос Волині» забезпечила юному артисту 
відпочинок у Буковелі. Крім цього, юнака від-
значили в окремій номінації Фонду «Мрії збу-

укладати тристоронню угоду, яка передба-
чає безготівкове перерахування коштів сана-
торно-курортним закладам за надані послуги.

Якщо ж військовий не скористався своїм 
правом на оздоровлення, передбачена ком-
пенсація. Та її розмір – це всього кількасот 
гривень, і виплачують таку «допомогу» лише 
раз на два роки. Отож, середня вартість пу-
тівки для виплати компенсації для осіб з ін-
валідністю внаслідок війни І та ІІ груп стано-
вить 524 грн, а для ІІІ групи – 393 грн. 

«Згідно з порядком виплати грошової 
компенсації вартості санаторно-курортного 
лікування деяким категоріям громадян, се-
редня вартість путівки обчислюється із роз-
рахунку 35% розміру одного прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездат-
ність. На сьогодні цей показник – 1497 гри-
вень, – пояснює народний депутат. – Цілком 
очевидно, що цих коштів навіть на мінімаль-
не оздоровлення не вистачить».

З метою захисту прав бійців Ірина Кон-
станкевич і скерувала запит до прем’єр-

міністра Володимира Гройсмана з пропози-
цією внести зміни до відповідних документів, 
передбачивши розрахунок  суми компен-
сації за невикористану санаторно-курортну 
путівку в розмірі, не меншому за мінімальну 
вартість такої путівки в санаторіях, з якими 
укладають договори структурні підрозділи 
органів виконавчої влади.

«Наближення розміру компенсації до 
розміру вартості санаторно-курортної пу-
тівки можливе за умови збільшення видатків 
державного бюджету на зазначені цілі та на-
явності джерел фінансування», – зазначили у 
відповіді Мінсоцполітики. 

«По суті, міністерство дало відписку, 
адже це в компетенції Кабміну – ініціювати 
внесення змін до держбюджету, а також роз-
робляти відповідні постанови, які могли б 
врегулювати ситуацію. Ми продовжуватиме-
мо відстоювати інтереси наших захисників, 
які щодня, ризикуючи життями, оберігають 
нашу країну і кожного з нас», –  підсумувала 
Ірина Констанкевич.

ваються» та подарували грошовий сертифікат 
на 7 тис. грн на покупки в музичному магазині 
«Медісон». Також сертифікат на 5 тис. грн вру-
чили Юлії Кобиць з Торчина за перемогу в но-
мінації «Музична ніжність Волині». Сертифікат 
на 3 тис. грн отримала Богдана Герасимчук з 
села Промінь Луцького району – переможни-
ця в номінації «Вокал Волині».

Крім цього, за результатами онлайн-
голосування було обрано 30 фіналістів, з 
них – трьох переможців. Зауважимо, 29 фіна-
лістів отримали цінні подарунки від Фонду – 
сучасні мікрофони. Учениці ЗОШ №1 м. Луць-
ка Катерині Кунашенко, яка здобула І місце, 
подарували путівку в Буковель. Згідно з гля-
дацькими симпатіями, ІІ місце посіла учениця 
Луцької гімназії №18 Владислава Волинець, 
ІІІ місце – учениця ЗОШ №1 м. Луцька Христи-
на Андрущак. Дівчата-призерки отримали по-
дарунки, про які мріяли чи не всі учасники – 
сертифікати на знімання власних відеокліпів 
та профорієнтаційні екскурсії на телеканал 
«Аверс» для учнів шкіл, в яких навчаються. 

Приємною несподіванкою для конкур-
сантів стали подарунки від народної депутат-
ки Ірини Констанкевич, яка завітала на гала-
концерт. Вона відзначила заохочувальними 
призами та подяками маленьких артистів із 
Камінь-Каширського, Ківерцівського, Любе-
шівського та Маневицького районів. «Вітаю 
усіх, хто долучився до цього конкурсу. Вірю, 
що наші діти будуть не лише гарним продов-
женням своїх родин, а й стануть великим 
творчим продовженням Волині та всієї Укра-
їни. Це ті діти, якими ми будемо пишатися, за 
яких будемо радіти», – зазначила депутатка.

Зауважимо: жоден конкурсант не зали-
шився без призу. Портрети, дипломи, суве-
нірні подарунки отримали всі 119 учасників. 
Сюрпризом для юних волинських зірочок 
стало й те, що в Буковель поїде не один пе-
реможець, як передбачалося на початку 
конкурсу, а аж п’ять. 

«Конкурс «Співай за мрію!» – доказ того, що 
разом можна втілити в життя будь-яку мрію. 
Дякую колективу «Аверсу», Луцькій міській 
раді, Фонду «Тільки разом» та його засновни-
ку Ігорю Палиці, який повірив в ідею конкурсу 
та підтримав його. Завдяки цьому дуже багато 
дитячих мрій стали дійсністю», – резюмувала 
директор ТРК «Аверс» Наталія Московка.

Номінанти конкурсу 

Подарунки отримали 
всі 119 учасників
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наші – там 

  Лілія БОНДАР

Вона була звичайною 
українською дівчиною, яка 
мала звичайних батьків та не 

мала зв’язків і впливових родичів. 
Вона навіть не знала англійської. 
Але одного дня вирішила 
поїхати у США, щоб довести всім: 
американська мрія – не вигадка. 
Стати успішною, впливовою 
та заможною у США можливо, 
якщо дуже багато й наполегливо 
працювати.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – 
МІСТО МРІЇ 

Лучанка Анна Петровська переїхала у 
США дев’ять років тому. На цю авантюру її 
вмовила подруга. Вона сказала дівчині: «Да-
вай поїдемо разом – буде не так страшно». 
Анна потрапила у Лос-Анджелес, подруга – в 
Чикаго. 

«Поїхати кудись у світ для мене було пла-
ном Б – якщо в Україні не буде перспектив. 
Зав жди скептично ставилася до американ-
ської культури. Навіть сподівалася, що мені 
візу не відкриють. А якщо й поїду, то через рік 
повернуся. Але все склалося інакше. Я зустрі-
ла там кохання. Це змінило моє життя», – при-
гадує Анна.

Вона розповідає, що коли вперше при-
їхала у США, то була вражена. Каліфорнія – це 
один з найбільш дорогих штатів. Тут великі 
податки. Що цікаво – бензин там вартує стіль-
ки ж, як у Луцьку. 

Анна каже, що їй подобається Лос-
Анджелес, бо він дуже різний. Щось нагадує 
стару Іспанію, щось – Китай. А ще тут є всяка 
погода: одного дня можна вправлятися у сер-
фінгу, а вже наступного – їхати в гори на лижі 
і сноуборд.  

«Тут усі живуть в шаленому ритмі. І це не 
можна не любити», – каже вона.

І зізнається: відразу закохалася в Лос-
Анджелес. Хоч вона ніколи не мріяла тут жити 
і навіть не уявляла, що її життя зміниться так 
кардинально. 

«Адаптуватися було легко. У мене була ей-
форія від усього. Вразили Лос-Анджелес, Гол-
лівуд, пальми, океан і гори, – каже вона. – Так 
була захоплена природою і культурою цього 
міста, що мені було просто добре від думки, 
що я живу в США». 

Звісно, труднощів не бракувало. Анна 
дуже боялася водити автомобіль. Уже на тре-
тій день потрапила в аварію. Але вона каже, 
що ніколи навіть гадки не мала повернутися 
додому. 

«Мову вивчила за кілька місяців, – каже 
вона. – Коли перебуваєш у середовищі, де всі 
розмовляють англійською, то й ти мусиш її ви-
вчити. Так було і зі мною. Важче стало, коли 
пішла працювати. Моя робота пов’язана з 
кардіологією. В Україні навіть немає такої спе-
ціальності. Я – спеціаліст із кардіостимулято-
рів, дефібриляторів, які вживлюють людям. В 
Україні з цим не працювала. Взагалі мала іншу 
освіту – економіста. А вже в США переклала 
свій диплом і вивчилася там». 

Однак спершу Анна працювала секре-
тарем в лікарні. «Мені було дуже цікаво. Бо 
колись мріяла бути хірургом, а тут – робота 
в медзакладі, – каже вона. – Мене усього на-
вчили лікарі. Коли американці бачать, що тобі 
цікаво, що ти стараєшся, то всіляко тобі спри-
яють. Вони навіть запрошували мене в опера-
ційні. Переконалася на власному досвіді, що 
влаштувати собі життя так, як хочеш, можли-
во. У США реально мати улюблену роботу, за-
робляти й отримувати від цього задоволення. 
Цим мені дуже подобаються Штати, бо шанс є 
у кожного. Неважливо, з якої країни ти при-
їхав, якого кольору твоя шкіра».  

Анна каже, що є багато іноземців, яким по-
гано жити у США. Вони ніяк не можуть звикну-
ти до тутешнього життя. 

«Багатьом не подобається, що немає ви-
плат і держава нічим не допомагає. Історій ба-
гато, і всі вони різні, – каже Анна. – Може, мені 
пощастило, а можливо, все склалося доб ре, 
бо я сама мала настрій щось змінювати». 

Середній клас у США – це люди, які мають 
освіту. І не обов’язково вищу. Ні в Анни, ні у її 
чоловіка Джей Сі освіти магістра немає. Вони 
кажуть, що це не завадило їм розбагатіти і 
влаштувати собі життя так, як вони цього за-
бажали. 

ЗА ОКЕАН – ПО 
АМЕРИКАНСЬКУ МРІЮ 

Анна каже, що багато американців дума-
ють, що Україна – частина Росії. Тому вона час-
то розповідає чоловікові правдиву українську 
історію. Він дуже любить українську мову. Але 
йому дуже складно її вивчити. Може вимови-
ти лише кілька слів, як-от «доброго ранку» і 
«добраніч». 

ЖИТТЯ В КРЕДИТ 
У США зовсім інші закони, поняття про 

фінанси, зовсім інша система податків. От до 
цього Анні важко було звикнути. Наприклад, 
купити будинок і автомобіль у США дуже не-
просто. Усім американцям треба будувати 
кредитну історію. В кожного вона є, і будь-
який банк може подивитися, чи вміє людина 
користуватися кредитом. Якщо вона ним ні-
коли не користувалася або вчасно не випла-
чувала, будинок їй не дадуть у кредит. Навіть 
якщо є гроші. Або ж дадуть під дуже високі 
відсотки. Те саме стосується купівлі авто. 

«Я брала машину в кредит. Потім разом з 
чоловіком узяли в кредит будинок. Про усе 
розпитувала працівників банку, читала про 
кредитування в інтернеті. Зробила багато 
помилок, але на своєму досвіді навчилася, – 
каже вона. – Мені дуже подобається жити у 
США. Тут усе чітко і зрозуміло. Мама часто 
мене питала: «Чому США? Чому так далеко?». 
Завжди відповідала мамі: «От ти колись при-
їдеш сюди і зрозумієш». Коли кілька років 
тому вона приїхала у США вперше, то сказала: 
«Лише тепер я тебе розумію. Тут дуже добре». 

США – країна абсолютно не соціалістична. 
Немає тут ні пенсій, ні відпусток, ні лікарня-
них. А декрет триває лише шість тижнів. Що 
робити далі з цією дитиною – це проблеми 
батьків. До речі, для маленьких діток немає 
державних садочків. Тому батькам доводить-
ся наймати няньок або ж звільнятися. 

«Країна не зацікавлена допомагати у та-
ких ситуаціях. Мовляв, заробляйте гроші й 
користуйтеся ними. І це дуже добре. Якщо у 
тебе є голова на плечах, то і робота буде, і за-
робіток. Американська мрія можлива лише 
для тих, хто тяжко працює», – каже вона.  

ЗДОРОВ’Я – НАЙБІЛЬША 
ЦІННІСТЬ 

Медицина у США дорога, але на високому 
рівні. Тут виліковують людей навіть з четвер-
тою стадією раку. Американці живуть довше, 
ніж європейці. Річ у тім, що вже будь-який ор-
ган можна підтримувати за допомогою штуч-
них апаратів. Це впливає на якість життя. У цій 
країні усім потрібна медична страховка. Якщо 
немає роботи, то людина не може собі дозво-
лити цієї страховки. 

«Безробітним у США жити погано. Тому 
тут таких вкрай мало. Немає соціальних ви-
плат, – каже Анна. – Навіть якщо втратив ро-
боту, то завжди є шанс піти на іншу. Є люди, 
які працюють на неповну ставку. Моя робота 
– це контроль якості. Перевіряю медичні кар-
ти. Це все треба робити онлайн. Є стандарт і я 
все прирівнюю до цього стандарту». 

У США медицина найбільш розвинена в 
світі. Такі технології є й в інших країнах. Але 
вони не на такому рівні. 

«Технології вражають, – розповідає Анна. 
– Коли вперше побачила, як маленький при-
лад підтримує серце, то була вражена. Є люди, 
яким по 85 років, вони приходять до нас, 
дякують за те, що живі, обнімають. Вдячні, 
що мають можливість погратися з онуками. 
Часто спілкуюся з біологами. Вони постійно 
розповідають про нові технології. Тут люди 
живуть до 90-100 років. Але не всі. Є й такі, які 
хворіють, однак не мають страховки, тому по-
мирають. Це неправильно. Але якби це була 
соціальна медицина, то вона не була б такою 
якісною. Лікарі у США не просто тримають 
людей живими, вони роблять усе, аби людина 
могла комфортно жити, не почуватися обме-
женою. До цього американці йшли дуже бага-
то років. У США це все добре працює, але я не 
знаю, чи працювало б усе так добре в Україні, 
наприклад. Це треба, щоб була розвинена 
економіка, щоб на медицину не бракувало 
грошей». 

ЗАМІЖ ЗА АМЕРИКАНЦЯ 
«Американці були дуже добрі до мене, 

щирі. Ніхто не підставляв, не ображав як емі-
грантку, – каже вона. – Звісно, спершу було 
дуже важко морально. У мене не було ні ро-
дичів, ні друзів. Лише одна подружка за чоти-
ри тисячі кілометрів. Але я до усього звикла. 
А потім мені запропонували залишитися ще 
на рік. Це якраз був Майдан, початок війни на 
Донбасі. Побоялася їхати в Україну. Залиши-
лася у США. У мене був хлопець. Він запропо-
нував мені вийти за нього». 

Анна та Джей Сі разом уже вісім років. 
Вони живуть в Лос-Анджелесі. Закохані по-
знайомилися в клубі. Обмінялися номерами 
телефонів, почали спілкуватися, а там і зустрі-
чатися. 

«До заміжжя добре знала його маму та 
сестер. Бачила, що ці люди дуже щирі, хороші. 
Тому навіть не хвилювалася. Бо з цією люди-
ною почувалася впевненою та захищеною. 
Минуло вісім років, а у мене досі хороші сто-
сунки з мамою чоловіка. Вона дуже любить 
українські сирники. Іноді навіть готую їх для 
неї, складаю в лоток і передаю. Для неї я дуже 
хороша невістка, – усміхається Анна. – Всілякі 
історії доводилося чути. Адже це різні культу-
ри, дуже часто люди розходяться. Але це не 
про нас. Наш шлюб щасливий».

Джей Сі ще жодного разу не був в Україні. 
Анна каже, що він дуже хоче сюди потрапити. 

«Збираємося усією родиною в моєї сестри 
у Німеччині. У неї маленькі діти і їй складно 
приїхати в Україну», – каже вона. 

Джей Сі та Анна працюють в галузі меди-
цини. У них ще немає дітей, хоч їм уже за трид-

Жінка каже, що їй дуже подобається жити у США, 
тому в Україну вона повертатися не збирається 

Американська 
мрія – поширена у США 
доктрина, за якою 
кожному американцеві 
відкрито можливість 
досягти успіху (і навіть 
стати президентом 
країни) завдяки таким 
рисам, як працелюбність, 
мужність, сексуальність, 
наполегливість та 
рішучість.

цять. Пара вважає, що народжувати малюків 
їм ще рано. 

«За українськими мірками, це пізно, а за 
американськими – рано, – каже вона. – Хоч 
моя мама каже, що мені вже дуже пізно мати 
дітей. Усі наші друзі приблизно такого ж віку, 
як і ми, але ще ні в кого немає нащадків. У 
США люди народжують діток, коли у них вже 
влаштоване життя. Я звиклася з цією думкою. 
Зробила вибір: спершу кар’єра, а тоді діти». 

Чоловікові Анни дуже смакують страви 
української кухні. Найбільше Джей Сі любить 
тушковану капусту та зелений борщ. 

«Якось він приїхав до мене, щоб забрати 
на побачення. Пам’ятаю, він тоді був дуже го-
лодний, а я якраз зварила борщ і натушкува-
ла капусти. По усій квартирі стояв той запах. 
Він зайшов і питає мене: «А що це в тебе так 
смачно пахне? Я дуже голодний». Знала, що 
американці дуже вибагливі до їжі. Думала, що 
і він крутитиме носом, не захоче таке їсти. Але 
він наполіг, що все-таки хоче спробувати мої 
страви. Як виявилося, вони йому так засмаку-
вали, що він з’їв цілу миску і ще попросив до-
бавки. А вже потім мені сказав, що після цього 
дня він у мене закохався. Його мама ніколи не 
готувала. Тому йому було важливо, щоб жін-
ка вміла куховарити. Тепер часто готую. І не 
тільки українські страви, а й мексиканські, 
корейські, тайські. Єдине, що мій чоловік не 
може їсти з української кухні, – це холодець. 
Не розуміє, чому не можна його нагріти і їсти 
як суп», – каже вона. 

Джей Сі має мексиканське коріння. Коли 
закохані почали порівнювати українську та 
мексиканську культури, то неабияк здивува-
лися. Адже усе виявилося дуже схожим. Му-
зиканти, які грають на весіллях. Храми, при-
свячені одному святому. І навіть престольні 
празники в селах. 

«Часто ділимося спогадами. У дитинстві 
чоловік їздив до бабусі з дідусем у село. У них 
була ферма, бабуся усе готувала сама в печі, – 
каже вона. – У мене було щось схоже. Чоловік 
хоче приїхати в українське село і побачити 
все на власні очі». 

з особистого архіву

Анна Петровська 
обожнює Лос-Анджелес
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  Наталя КОСЯНЕНКО

27 листопада 1943 року на 
хуторі Бовти поблизу 
села Дубечного 

Старовижівського району було 
вщент розстріляно і спалено 
вісімнадцять людей, а сам хутір 
знищено дотла. 

Осіннього дня Василь Троян з одноліт-
ком Адамом із сусіднього села Рокити пасли 
біля лісу корів та овець. Було дуже холодно. 
Тому хлопці розпалили вогнище й пекли 
картоплю. Десь опівдні побачили невелику 
групу людей, що йшла до хутора, і заспере-
чалися, хто це може бути. Адам припустив, 
що то робітники з Глухів, яких німці ведуть 
на ремонт залізниці. Щоб краще розгледіти, 
хлопці повставали від багаття й високо за-
дерли голови. Від групи відділилися кілька 
чоловіків і стали стріляти в їхній бік. Адам 
втік у ліс, а Василя поранило в руку. Він 
упав, ледве дихаючи. Тоді один із нацистів 
підійшов до хлопця й наступив на поранену 
руку. Василь знепритомнів і цим врятував 
собі життя. Коли німці відійшли, хлопець 
скотився в рів і побіг у ліс. 

– А на хуторі вже розгорталася кривава 
драма, – розповідає керівник дубечнен-
ського шкільного музею Лариса Сулева. 
– Цей епізод в історії села скрупульозно 
вивчала моя колега – вчителька Людмила 
Козловська. Загін нацистів із близько ста 
осіб оточив Бовти з усіх боків. Поставили 
кулемети. Офіцер із солдатами пішли по ха-
тах. Перепитуючи, хто в них живе і скільки, 
виставили варту біля вікон та дверей. А далі 
розпочалося справжнє пекло. Спочатку ви-
вели Дениса Трояна з дружиною та дітьми. 
Батько ніс хлопчика трьох з половиною 
років, мати – донечку, якій не було й року, а 
третя дитина йшла сама. Їх розстріляли пе-
рехресним вогнем з одного та другого боків 
хати. Врятуватися вдалося лише маленькій 
дівчинці, яку мати прикрила своїм тілом. 
Важко поранений Денис кричав синові: 
«Адаме, тікай!». Але втекти було неможли-
во. Запалав перший будинок.

Ще страшнішою була смерть Денисових 
батьків. У їхній хаті підперли двері, навпро-
ти вікон стояли автоматники. Запалили хату. 
У вікнах виднілися силуети чотирьох дітей, 
матері та батька, який на той час повернув-
ся додому. Він був сильним, упирався. Чоло-
віка волокли по землі, кололи штиком. За-
лишилися тільки його рукавиці на плоті. 

– Наступною жертвою стала сім’я Олек-
сандра Трояна, – провадить пані Лариса. 
– Усіх її членів убили, а потім запалили буди-
нок. Мати, важко поранена в легені, намага-
лася виповзти, щоб врятувати трирічного 
сина. Дуже попекла руки, шукаючи дитину, 
але натрапила вже на мертвого хлопчика. 

З останніх сил вибралася на подвір’я, де й 
померла. 

– Коли розпочалася страшна стрілянина, 
дружина Матвія Трояна з чотирма дітьми схо-
валася у погріб, викопаний під хатою, – роз-
повідає дружина Василя Трояна Ганна Яківна. 
– Самого господаря вдома не було, поїхав у 
Заболоття здавати продовольчу поставку. 
Погріб був високий, мурований. У ньому й 
вирішили перечекати страшну годину. Мот-
ря відсунулася ближче до виходу, щоб бачи-
ти, що коїться на подвір’ї. Аж тут півторарічна 
донечка Оля заплакала. Один із нацистів по-
чув дитячий плач і кинув у погріб гранату. Ви-
бухом господині відірвало ногу. Усі притихли. 
Коли німці залишили хату, першою отями-
лась мати. Діти витягли її з погреба й побігли 
по допомогу в село до родичів. А Мотря так і 
залишилася з відірваною ногою біля хати, що 
палала. Німці спалили діда Микиту та бабу 
Єлизавету Троянів, забили бабу Грипку.

Удома в Тимофія Трояна були дружина, 
двоє дітей та брат Олександр. Німці  вивели 
чоловіків з хати до хлівів, щоб вони допо-
могли забирати худобу. Усвідомивши, що 
порятунку немає, ті кинулися тікати, але по-
щастило лише Тимофієві. Олександра вбили 
неподалік лісу. Будинок запалили, у ньому 
згоріла дружина з двома дітьми.

Розправа над мирним населенням на 
хуторі Бовти закінчилася пізно ввечері. На 
запахи крові та обгорілих тіл збиралися 
лісові звірі. Тому тіла загиблих було важко 
впізнати. Серед них – дев’ятеро дітей. Люд-
ські останки позбирали та поховали в Роки-
ті на кладовищі.

Однією з версій причини трагедії на ху-
торі очевидці називали зв’язок його меш-
канців з партизанами, для яких Мотря Троян 
пекла хліб. За іншою, яку висловили Борис 
Борисюк та Лідія Сулева, каральна операція 
була помстою сина польського лісничого, 
який до війни жив неподалік Бовтів. Коли у 
1939 році поляки виїхали, хуторяни нібито 
пограбували їхнє обійстя. 

– Мій чоловік Василь розповідав, що й 
справді біля Чорного Броду та на пункті під 
Теклею до війни жили поляки, а з приходом 
радянської влади покинули нажиті статки. 
Дехто й справді поласився на їхнє майно. А 
ще хуторяни були нібито пов’язані з упівця-
ми, адже довкола суцільні ліси, – згадує Ган-
на Троян. – Ті неодноразово навідувалися 
на Бовти, привозили сюди худобу, забивали, 
смалили її, щоб мати чим харчуватися. Але 
про справжні причини розстрілу на хуторі 
ми, мабуть, не довідаємося ніколи.

Ганна Яківна розповідає, що після траге-
дії на хуторі німці забрали там свиноматку 
з поросятами, сорок корів, биків та коней 
загнали у Ратне.

Після війни замість п’яти хат на Бовтах 
відбудували лише три. 

ТРАГЕДІЯ 
ХУТОРА БОВТИ

ЩАСЛИВА СТАРІСТЬ 
Американці, яким по 80 років, дуже від-

різняються від українців такого ж віку. Анна 
каже, що якість життя людей поважного віку 
залежить від того, чи берегли вони здоров’я 
впродовж усього життя. Чимало американ-
ців фізично не працюють, не гнуть спини на 
городах, але вони їдять дуже шкідливу їжу, а 
ще ведуть малорухливий спосіб життя. І хоч у 
них є гроші та страховка, вони хворіють, бо не 
стежили за здоров’ям, тому мають купу боля-
чок, зокрема діабет та ожиріння. 

«Медстраховка тримає цих людей жи-
вими, лікарі вживляють десять приладів, які 
підтримують тіло, органи, але якості життя 
все одно немає, – каже вона. – Такі люди не 
можуть нормально рухатися, їм важко. Тому 
дуже важливо бути здоровим. Більшість аме-
риканців таки цінують своє здоров’я. Вони 
тренуються, не працюють у дуже шкідливих 
чи важких умовах». 

У 80 років американці подорожують по 
всьому світу, провадять благодійну діяль-
ність. Вони мають державну пенсію і держав-
ну медичну страховку. 

«Людям, які зараз виходять на пенсію, 
держава забезпечила комфортну старість, – 
розповідає Анна. – Вони мають непогані ви-
плати, страховку. Адже народилися після вій-
ни. Їм ще дуже пощастило. Наприклад, уже я 
та мій чоловік не матимемо пенсії. Моє по-
коління не матиме жодних гарантій. Попри 
поважний вік, у США люди, які працювали на 
хороших посадах, мають дуже гарний вигляд. 
Вони постійно розвиваються, з ними цікаво 
спілкуватися. Це зовсім інші люди. Вони не 
такі, як українці. Американці не спрацьовані 
та не нещасні». 

У США є міста, де не люблять емігрантів. 
Але в Лос-Анджелесі усе навпаки. Україною 
цікавляться. Позитивно відгукуються. 

«Усім моїм друзям, які народилися у 
США, але мають азійське коріння, дуже ці-
каво потрапити в Україну хоч на кілька днів. 
Ми плануємо таку поїздку. Для американців 
Україна – це Східна Європа. Вони не знають, 
чи відрізняємося ми від хорватів і литовців. 
Їм дуже прикро через те, що Росія робить в 
Україні. Вони не люблять Росію і Путіна. Але 

навіть не всі знають, що в нас іде війна. Для 
американців Україна – це лише небагата кра-
їна у Європі. Але вони не дивляться на нас як 
на країну третього світу. Іноді з симпатією, 
іноді з інтересом», – ділиться Анна. 

ПРО ТРАМПА 
Вона каже, що у США люди поділені на два 

табори: ті, що голосували за Трампа, і ті, що 
голосували проти Трампа. Однак вони між со-
бою через політику не сваряться. 

«Люди, які голосували за Трапма, підтри-
мують його і надалі. Вони ставлять його на 
п’єдестал. Я Трампа не підтримувала. Мені не 
дуже імпонує його стиль. Має бути межа, не 
може президент говорити усе, що йому зама-
неться. Він має підтримувати все населення, 
а не тільки ту частину, яка його вибрала», – 
каже Анна. 

Президент не має аж такого впливу на 
американців. Усе вирішують місцевий уряд, 
губернатор. 

«Ми не сваримося за політику. Люди не 
поливають одне одного брудом через те, що 
одні підтримують президента, а інші – ні. Це 
вибір кожного. І тут це поважають. Президент 
не впливає на рівень життя. Хто має хорошу 
роботу, кар’єру і освіту, це і матиме, це у нього 
Трамп не забере. А хто бідував, то так і житиме 
далі», – переконана жінка. 

ПРО ГОЛЛІВУД 
Анна розповідає, що сам Голлівуд дуже 

брудний. Найвідоміше місце – «Алея зірок». 
Сюди приїздить дуже багато туристів, виста-
чає і безхатьків. Тут своя культура. У Голлівуді 
навіть є спеціальні тури зірковими будинка-
ми. У районі Беверлі-Хіллз шикарні вілли, але 
їх не видно за високими парканами. Багатії не 
хочуть, щоб хтось пхав носа в їхнє життя. Тому 
відгороджуються від світу парканами. Район, 
де живуть зірки, схожий на казку – будинки на 
пагорбі з видом на океан. 

Анна каже, що побачила у США дуже ба-
гато зірок. Якось навіть зустріла Періс Хілтон. 
Вона притримала їй двері в ресторані. 

«Я працювала п’ять років у лікарні, яка 
була недалеко від знімальних майданчиків – 
в самому центрі міста. Тут найбільші кіностудії 
Warner Bros. та Universal Pictures. Бувало, що 
й акторам та асистентам ставало зле і їх при-
водили до нас», – каже вона.

За дев’ять років Анна була в Україні лише 
двічі. Переїжджати на батьківщину вона не 
планує.

Анна переконана: у будь-якому куточ-
ку планети можна знайти своє місце, а люди 
скрізь однакові. Жінка каже, що ідеального 
життя ніде немає. Навіть у США. Наприклад, 
тут не цінують час, проведений зі сім’єю. Не-
має ні відпусток, ні свят. За весь цей час вона 
відпрошувалася з роботи лише один раз, коли 
у гості приїхали мама і сестра. 

«Американці дивилися на мене, як на 
інопланетянку, – каже вона. – У них так не за-
ведено. Робота має бути на першому місці. 
Тривалий час я працювала на компанію, де 
не можна було піти у відпустку. Було лише три 
лікарняні на рік і чотири державні свята. І це 
все. США – країна капіталістів. Кожен зароб-
ляє, скільки може. Тут усі одне одному усмі-
хаються. Але немає такого відчуття, що всі ми 
разом, що ми – американці. Всі групуються: 
одні за кольором шкіри, інші – за національ-
ністю. Тут гроші й заробітки – головне. Може, 
тому США – успішна і багата країна». 

Н
аталя Косяненко

Ганна Троян розповідає про трагедію, 
що трапилася на хуторі Бовти

Анна переконана: в будь-якому куточку 
планети можна бути щасливим

Українка вийшла за американця мексиканського походження
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медична реформа ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА 
УКРАЇНЦІВ У ПОЛІКЛІНІКАХ

пильнуймо

компетентно

ДОРОСЛИХ ВАКЦИНУВАТИМУТЬ 
ПРОТИ КОРУ БЕЗПЛАТНО

ЧОМУ ЛЕЛЕКА ОБМИНАЄ ВАШУ ОСЕЛЮ

  Марта ЮЛАНТОВА

За даними МОЗу, від 
початку 2019 року на кір 

захворіли понад 45 тисяч 
українців. Понад 24 тисячі з 
них – діти. Від ускладнень 
кору померли 17 осіб.

На Волині з початку року було 
зафіксовано майже 1800 випадків 
захворювань на кір та уражено 
27 навчально-виховних закладів, 
зокрема й оздоровчого типу. Най-
меншій особі, в якої зафіксували 
кір, на той момент було лише 7 днів, 
а найстаршій – майже 80 років. 56% 
хворих – це діти до 17 років. При-
чиною спалахів є передусім відсут-
ність у захворілих щеплень.

До слова, МОЗ скасувало ві-
кові обмеження на безоплатну 
вакцинацію проти кору, передає 
прес-служба відомства. «Дорослі 
будь-якого віку тепер теж можуть 
безоплатно вакцинуватися проти 
кору, паротиту та краснухи вакци-
ною КПК. Також можна вакцинувати 

живання», – пояснює заступник 
міністра охорони здоров’я України 
Павло Ковтонюк.

За його словами, від 1 квітня лі-
карі первинки виписали вже більш 
як 225 тисяч таких рецептів. А по-
над 60 тисяч людей отримали за 
ними свої ліки.  Наразі 5041 аптека 
працює з оновленою програмою 
«Доступні ліки».

Якщо в декларації вказано вже 
неактуальний номер, потрібно буде 

подати заяву до НСЗУ про його за-
міну. Це може зробити лікар на про-
хання клієнта. Також потрібно буде 
подати нову декларацію із правиль-
ним номером.

ЧИ МОЖНА 
ВИКЛИКАТИ ЕКСТРЕНУ 
ДОПОМОГУ БЕЗ 
ДЕКЛАРАЦІЇ?

Екстрена медична допомога 
приїжджатиме на виклики неза-
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В українських 
медзакладах 
завершився 

перехідний період на нову 
модель фінансування за 
принципом «гроші йдуть 
за пацієнтом». У МОЗ 
переконують, що цей 
метод є більш ефективним, 
оскільки держава оплачує 
конкретний пакет послуг і 
вже не утримує установи. 
До яких змін тепер 
варто готуватися самим 
пацієнтам?

НА ПРИЙОМ – 
БЕЗ ДЕКЛАРАЦІЇ

Якщо пацієнт досі не обрав сі-
мейного лікаря, він все одно має 
право на плановий огляд та інші по-
слуги первинної медичної допомо-
ги. Лікар його прийме та укладе до-
говір одразу на прийомі. Детальна 
інформація про найближчий заклад 
первинної медичної допомоги, а 
також кількість лікарів і деклара-
цій доступні на сайті Національної 
служби здоров’я України (НСЗУ).

Пацієнт без декларації без-
платно отримає первинну медичну 
допомогу в разі невідкладного ста-

лежно від того, підписала людина 
декларацію з сімейним лікарем, те-
рапевтом, педіатром чи ні.

Однак в уряді наголошують, що 
досі 70% усіх звернень за номером 
103 – це непрофільні виклики бри-
гад, які не закінчуються госпіталіза-
цією пацієнта.

«Це проблема всіх нас, адже 
поки бригада радить випити пара-
цетамол проти температури (що, 
по суті, є консультацією, яку надає 
сімейний лікар), хтось з інфарктом 
залишається без екстреної допо-
моги», – зауважує в. о. глави МОЗ 
Уляна Супрун.

Поки що на пацієнтів не очіку-
ють кардинальні зміни в обслуго-
вуванні. Водночас їх закликають 
якнайшвидше підписати декларації 
із сімейними лікарями. Ця процеду-
ра значно спрощує процес надання 
багатьох гарантованих державою 
послуг.

Наразі договори з сімейними 
лікарями уклали понад 26 мільйо-
нів українців. За даними уряду, три 
чверті пацієнтів задоволені обра-
ними фахівцями.

  Дарина ГОГОДЗА

Інколи в абсолютно здорової пари 
не виходить зачати малюка. 

Медики радять обстежитися, якщо 
партнери протягом року ведуть 
статеве життя і не користуються 
контрацепцією, але зачаття не 
відбувається. Причина може бути 
в несумісності батьків. Виділяють 
кілька видів несумісності: за 
групою крові й резус-фактором, 
генетичну, імунологічну. 

НЕСУМІСНІСТЬ ЗА РЕЗУС-
ФАКТОРОМ І ГРУПОЮ КРОВІ

Розрізняють чотири групи крові залежно 
від набору антигенів або специфічних білків 
в основі червоних кров’яних тілець. Антиге-
ни позначають буквами А і В (від їх наявності 
і назвали групи). Перша група крові або ну-
льова – немає антигенів, друга група або А – є 
білки А, третя група або В – є білки В, четверта 
група крові або АВ – присутні обидва білки 
А і В. Якщо в матусі немає певного білка, то 
малюк може успадкувати його від батька, в 
окремих випадках це призводить до утворен-
ня антитіл. Жіночий організм не вважає плід 
своєю частиною, як при резус-конфлікті.

Сама група крові (без резус-фактора) на 

Позбутися проблеми допоможуть медики

Перше щеплення малюкові бажано 
зробити вже в шість місяців
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немовлят віком від шести місяців, 
для яких кір особливо небезпеч-
ний», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що 
досі безоплатно вакцинуватися 
проти кору могли дорослі до 30 
років, що контактували з хвори-
ми, і люди з груп професійного 
ризику (медики, освітяни, вій-
ськові, студенти). Утім кількість 
хворих на кір серед дорослого 
населення постійно зростає. Зок-
рема вакцинація гарантована 

всім дорослим, які:
• контактували з хворими (вак-

цинацію рекомендовано зробити 
впродовж 72 годин);

• не хворіли на кір та не мають 
підтверджених даних про щеп-
лення у медичній карті;

• за результатами аналізів на 
наявність антитіл IgG не мають 
імунітету проти кору.

За даними медиків, дорослій 
людині достатньо зробити одне 
щеплення проти кору для форму-

вання імунітету.
Окрім цього, через спалах кору 

в Україні є ризик захворіти для не-
мовлят, яких раніше вакцинували 
у 12 місяців, тому тепер дозволили 
робити безоплатне щеплення вже 
від шести місяців.

«У цьому випадку така доза 
вакцини не зараховується як 
перша, а вважається нульовою, 
подальші планові щеплення по-
трібно проводити за Календарем 
профілактичних щеплень: у 12 мі-
сяців (перша доза вакцини КПК) і в 
6 років (друга доза). Інтервал між 
щепленнями має бути не менш як 
один місяць», – наголосили у мі-
ністерстві. 

Для цього МОЗ додатково при-
дбає 780 тисяч вакцин проти кору. 
Їх закуплять за заощаджені раніше 
гроші завдяки ефективним про-
цедурам державних закупівель 
через міжнародні організації.

ну або якщо йому стане зле у від-
пустці чи відрядженні.

ЯК ОТРИМАТИ РЕЦЕПТ 
НА «ДОСТУПНІ ЛІКИ»?

Документ, який надає право 
на ці медикаменти, без деклара-
ції отримати неможливо. Тому ко-
жен пацієнт, який хоче бути учас-
ником пільгової програми, має 
обов’язково укласти договір з фа-
хівцем. Це може бути сімейний лі-
кар з комунального чи приватного 
закладу або ж лікар-ФОП.

ЩО ТАКЕ 
ЕЛЕКТРОННИЙ 
РЕЦЕПТ?

Відтепер лікарі виписувати-
муть рецепти на «Доступні ліки» 
в електронному вигляді. Пацієнту 
надсилатимуть SMS-повідомлення 
на мобільний телефон, за кодом з 
якого можна отримати медикамент 
у зручній аптеці.

«Отримати ліки тепер можна 
в будь-якій аптеці-учасниці про-
грами, без прив’язки до місця про-

зачаття не дуже впливає. Усім відомі випадки, 
коли подружжя з несумісними групами става-
ли щасливими батьками.

Резус-фактор (Rh) буває позитивним і не-
гативним, він залежить від специфічних білків 
у крові. У людей з резус-позитивним факто-
ром є резус-антиген D, якщо його немає, то в 
людини резус-негативний фактор.

В ідеалі резуси у партнерів мають збігати-
ся. При жіночому позитивному і чоловічому 
негативному резус-факторах виникає резус-
конфлікт: материнський організм не приймає 
плід як свою частинку. Відбувається вироб-
лення антитіл, ембріон починає відторгатися 
відразу після зачаття.

ГЕНЕТИЧНА НЕСУМІСНІСТЬ
Генетична несумісність партнерів вини-

кає тоді, коли антиген, що розпізнає небез-
печні речовини в організмі матері, занадто 
схожий з антигеном батька й відбувається 
відторгнення плоду. Що більше хромосоми 
чоловіка відрізняються від хромосом жін-
ки, то більше шансів успішного запліднення 
і вагітності. Без медикаментозного підтри-
мування вагітності в такому випадку не обі-
йтися, адже є ризик виникнення імунних 
проблем у новонародженого. Тому головне 
для подружжя – знайти грамотного фахівця, 
який компетентно призначить відповідне 
лікування й дасть грамотні рекомендації. 
Якщо в парі у одного з партнерів є генетичні 
захворювання (або були випадки в родині), 
то треба пройти обстеження на виявлення 
генетичної несумісності. Якщо вік подружжя 
більш як 35 років або сім’я проживає в еко-
логічно несприятливих умовах, також слід 
здати аналізи.

Дослідження проводять для визначення 
ризику народження дитини з генетичними 
порушеннями, та заходів, які можуть поліп-
шити ймовірність народження здорового 
малюка.

ІМУНОЛОГІЧНА НЕСУМІСНІСТЬ
Імунологічну несумісність виявляють у 6% 

неплідних пар. Така несумісність пояснюється 
тим, що занадто активна імунна система жін-
ки знищує статеві клітини партнера, оскільки 
сприймає їх як чужорідні. Запліднення в цій 
ситуації може настати, але без відповідного 
лікарського втручання є великий ризик ви-
кидня. Причинами такої несумісності при 
зачатті можуть виявитися урогенітальні ін-
фекції, операції, проведені на органах малого 
таза або велика кількість статевих партнерів 
у жінки. Введення лімфоцитів чоловіка під 
шкіру дружині, запускаючи нормальну робо-
ту імунної системи, може врятувати ситуацію і 
підготувати жіночий організм до вагітності.

ДІАГНОЗ – НЕ ВИРОК
«Несумісність партнерів при зачатті» – не 

завжди безнадійний вердикт. Щоб здійснити 
мрію про щасливе батьківство, парі слід ре-
тельно обстежитися і здати всі потрібні ана-
лізи. Головне – вірити й підтримувати одне 
одного. 

Українців закликають укласти декларації з сімейними лікарями  
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ПІВМАРАФОН У КОВЕЛІ 
ЗІБРАВ ЛЕГКОАТЛЕТІВ 
ЧОТИРЬОХ КРАЇН

У місті залізничників відбувся тради-
ційний Ковельський півмарафон-2019. 
Такі змагання тут проводять 14-й рік 
поспіль. Цього літа в півмарафоні взяли 
участь спортсмени з Німеччини, Польщі, 
Білорусі, України.

Раніше традиційний захід відбувався 
у травні і збігався зі святкуванням Дня 
міста Ковеля, ще й під час навчального 
року. Традиція участі в ньому молоді спо-
нукала організаторів проводити змаган-
ня в зручний для діток час – 1 червня. 
Цього року захід присвятили Міжнарод-
ному дню захисту дітей.

Участь у півмарафоні (21,1 км) 
взяли понад 100 бігунів, у забігу на 
7,7 км – близько півсотні, а на новій дис-
танції 15 км стартували понад два десят-
ки спортсменів.

Також провели забіг мам з візочками 
на 500 м, заїзд на візках спортсменів з 
інвалідністю (6,7 км), дитячі перегони на 
роликах (6,7 км) та перегони на лижоро-
лерах (20 км).

Виграли головну півмарафонську 
дистанцію волинянин Сергій Марчук 
(1.11.00) та львів’янка Оксана Баличева 
(1.35.45). На новій 15-кілометровій дис-
танції у жінок першою була 19-річна Вік-
торія Підлісецька з Івано-Франківська, у 
чоловіків – рівнянин Михайло Куліш. 

 

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Волинська моло-
тобійка Ірина Климець продовжує під-
готовку до Чемпіонату світу в Катарі ви-
ступами на представницьких змаганнях 
у Європі. Минулого вікенду Іра була тре-
тьою на турнірі в Німеччині. У місті Халле 
три її спроби були за 70-метровий рубіж, 
а спроба на 70.40 м дозволила фінішува-
ти третьою вслід за двома сильними ки-
таянками. 

Климець має намір стартувати ще 
на двох подібних змаганнях у Європі, а 
на початку липня поїде захищати честь 
України на Універсіаду в Неаполь. 

БАСКЕТБОЛ. Володимир Шевчук, 
гравець Вищої ліги у складі «Старого 
Луцька» і студентської команди міста, 
розпочав виступи за збірну U-18 у бас-
кетболі 3X3. Чемпіонат світу триває в 
столиці Монголії Улан-Баторі. Україна 
встигла виграти у збірної Домініканської 
Республіки 22:12.

До розширеного списку збірної Укра-
їни U-20 для підготовки до чемпіонату 
Європи потрапив молодий центровий 
баскетбольного клубу «Старий Луцьк – 
Університет»  Максим Дейна.

МАУНТИНБАЙК. Луцька велосипе-
дистка Яна Беломоїна виграла змагання 
в Польщі. У гірській місцевості поблизу 
Зеленої Гури найкращі з найкращих зма-
галися за трофей Маї Влощовської. Яна 
випередила суперниць по Кубку світу 
американку Лі Девісон та нідерландку 
Анне Таубер. Справи у Кубку світу в лучан-
ки поки йдуть не так гарно, як торік. Яна 
після травми втратила чимало залікових 
пунктів. У чеському Старому Мясті тиж-
день тому вона фінішувала тільки 13-ю.

ФУТБОЛ. «Волинь» U-19 фінішувала 
четвертою у юнацькій Прем’єр-лізі Укра-
їни. В останньому матчі сезону волиняни 
виграли вдома в «Олександрії» 2:0 і забез-
печили собі високе місце у турнірній таб-
лиці. Вище за них в еліті юнацького фут-
болу країни тільки «Динамо», «Шахтар» і 
«Карпати». Підопічні Альберта Шахова та 
Володимира Гапона у 2019 році виграли 
вісім з одинадцяти матчів, що й дозволи-
ло досягнути високого результату. 

легка атлетика

сильні та витривалі

Ковель 1 червня жив спортом

facebook.com
/kovelhalfm

arathon

мініфутбол ЗМАГАННЯ, ЩО ОБ’ЄДНУЮТЬ 
ШКІЛЬНУ РОДИНУ  Ірина ЮЗВА

В учнів луцьких 
шкіл розпочалися 
літні канікули, 

проте на шкільних міні-
футбольних полях 
вирує спортивне життя. 
Минулого тижня відбувся 
другий за ліком турнір 
з мініфутболу серед 
учителів та батьків 
учнів закладів загальної 
середньої освіти. Його 
організував Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 
Спортивну честь на полі 
відстоювали батьки та 
вчителі 14 навчальних 
закладів. 

«Упродовж восьми років 
спортивні проекти в пріоритеті 
роботи Фонду. Реалізовано сотні 
проектів, спрямованих на попу-
ляризацію спорту та здорового 
способу життя: будівництво стаді-
онів, футбольних полів, облашту-
вання майданчиків для занять 
у стилі street workout, тенісних 
столів», – розповідає керівник 
програми «Волинь спортивна» 
Дмитро Піддубний.

бокс ДИВО НА РИНГУ: АУТСАЙДЕР РУІС 
СЕНСАЦІЙНО ПОБИВ ДЖОШУАМексиканський боксер Енді 

Руіс-молодший, якого вважали 
беззаперечним аутсайдером бою, 
в ніч з 1 на 2 червня сенсаційно 
переміг британського чемпіона у 
суперважкій вазі Ентоні Джошуа 
і забрав у нього всі чемпіонські 
пояси за версіями IBF, WBO та WBA.

Поєдинок відбувся в Нью-Йорку на арені 
Madison Square Garden.

Британець Джошуа свого часу виграв бій 
у Володимира Кличка, відправив у нокаут По-
вєткіна і не програв жодного бою в професій-
ній кар’єрі. Енді Руіс вважався беззаперечним 
аутсайдером, букмекери ставили на його пе-
ремогу 1 до 25.

Але 29-річний мексиканець відразу ж 
пішов в атаку і впродовж семи раундів, які 
тривав цей бій, Джошуа чотири рази побував 
у нокдауні. У третьому раунді Руіс також опи-
нився в нокдауні, але встиг двічі відправити 
туди Джошуа.

чемпіонат області дербі

У БИТВІ ГІГАНТІВ 

ПЕРЕМІГ 
«ВОТРАНС»

Нечипорук. Орест грає в дитячій 
команді «Вотранс».

Серед гравців був й екс-
футболіст провідних клубів Укра-
їни Тарас Кабанов. Він захищав 
честь НВК №9, у якій навчаються 
його дві доньки й син. Торік НВК 
№9 виграв турнір, а цього року 
команда зробила все, аби збе-
регти трофей.

«Дуже приємно, що майже у 
всіх школах Луцька є сучасні мі-
ніфутбольні поля зі штучним по-
криттям. Грати на них – саме за-
доволення. Шкода, що в нашому 
дитинстві такого не було», – ді-
литься враженнями Тарас Каба-
нов.

Цьогоріч на турнірі місця 
розподілилися таким чином: 
І місце – НВК №9; ІІ місце – ЗОШ 
№5; ІІІ місце – НВК №22. У номіна-
ції «Воля до перемоги» перемог-
ла команда ЗОШ №19.

Усі команди-учасниці та при-
зери турніру отримали пода-
рунки: фірмові футбольні м’ячі 
з логотипом Фонду. Фіналістам, 
окрім медалей та кубка, вручили 
спортивний інвентар. 

У 2017 році Фонд започат-
кував турнір з волейболу серед 
вчителів та батьків луцьких шко-
лярів. Торік стартували змагання 
серед вчителів та батьків з міні-
футболу. Щороку все більше на-
вчальних закладів долучається 
до них». 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи ЗОШ 
№5 Сергій Цюриць переконаний: 
такі змагання об’єднують шкіль-
ну родину та заохочують учнів до 
занять спортом.

П’ятикласник НВК №10 Орест 
Нечипорук був чи не найактивні-
шим уболівальником на турнірі. 
На полі грав його тато Руслан 

Два роки поспіль НВК №9 – золотий призер турніру

Ірина Ю
зва

Качок Джошуа упав під 
ударами товстуна Руіса

RingSide24

У сьомому раунді британець знову опи-
нився на підлозі й рефері припинив бій. Енді 
Руіс став першим мексиканцем, що виграв ти-
тул чемпіона світу у суперважкій вазі.

«Руіс-молодший створив одне з найбіль-
ших потрясінь в історії суперважкого бок-
су», – вважає оглядач BBC Sport Люк Редді.

«Мене переміг гарний боєць... Побачимо, 
як далеко він піде», – прокоментував програ-
ний бій Джошуа.

Його візаві заявив, що творить історію для 
Мексики і готовий до реваншу проти Джо-
шуа.

Раніше повідомлялося, що у 2019 році ціл-
ком ймовірним є поєдинок українця Усика з 
Джошуа. Але поразка Ентоні сплутала карти 
промоутерам. Тепер Джошуа готуватиметься 
до реваншу проти Руіса, адже його ймовір-
ність була записана до контракту першого 
бою. 

За два тури до закінчення 
обласного чемпіонату 
на 90% визначився його 
переможець. У двобої 24-го 
туру в Підгайцях зійшлися 
лідери – «Вотранс» та 
ЛСТМ №536. 

Як і в фіналі Ліги чемпіонів, у 
цьому матчі багато що вирішив 
пенальті на початку гри. Оди-
надцятиметровий і вилучення 
воротаря будівельників Дмитра 
Ольшевського сталися на 22-й 
хвилині. «Вотранс» (Ігор Малиш) 
реалізував удар з точки й у біль-
шості довів згодом справу до 
розгрому 3:0.

У чемпіонаті залишилося зі-
грати ще два тури, але два очка 
відриву, які склалися між ліде-
рами після цього туру, відіграти 
важко. Для цього ЛСТМ мусить 
вигравати матчі проти «Фенікса» і 
«ДЮСШ-ВіК», а «Вотранс» втрати-
ти бали в іграх проти «Торпедо» й 
«Боратина».  

Становище лідерів чемпіонату: 
«Вотранс» – 67, ЛСТМ №536 – 65, 
НФК «Боратин» – 47, ФЦ «Ковель-
Волинь» – 44, «Шахтар» – 41. 

«КАРПАТИ» ЧИ «ВОЛИНЬ»? Є ВАРІАНТИ…
8 червня у Луцьку) пройти в УПЛ. 

Коли ви читатимете цей номер, команди зігра-
ють перший матч на полі «Карпат». У ньому Андрій 
Тлумак точно не зможе задіяти, крім орендовано-
го Карпенка, захисників Горопевшека (травма) і 
Петька (дискваліфікація). Ідеальний варіант – не 
програти у Львові або ж програти і забити в гостях. 
По тому можна вирішувати завдання вдома. Тим 
більше, що у «Карпат» вистачає проблем всереди-
ні команди, передусім психологічних. «Левів» роз-
дирають внутрішні чвари, а перед завершальним 
матчем УПЛ залишив іспанський тренер Фабрісіо 
Гонсалес. Найімовірніше, в. о. головного тренера 
Олександр Чижевський зробить ставку в матчах з 
«Волинню» на українців, яких легше мотивувати. 

Утім є варіант, коли... обидві команди можуть 
зіграти в УПЛ наступного сезону. Досі не визна-
чена доля донецького «Олімпіка», який закінчив 
чемпіонат у Прем’єр-лізі на 9-му місці, уник пере-
хідних ігор, але не отримав атестат, що дозволяє 
продовжити виступи в еліті у наступному сезоні. 
«Олімпіку» відгукнулися договірні матчі, які грали 
його юніорський та молодіжний склади. Команди 
U-19 та U-21 дискваліфіковано, а за регламентом 
в УПЛ може грати тільки той клуб, який має обидві 
ці команди. «Олімпік» подав апеляцію на рішення 
про невидачу атестата. Якщо його до УПЛ все ж не 
пустять, там зіграти зможе кожен з учасників пе-
рехідних матчів – «Карпати», «Чорноморець», «Ко-
лос» і «Волинь». Врятуватися у випадку поразок 
першолігових команд може й «Арсенал», який ви-
летів з УПЛ за спортивним результатом. Усе вирі-
шуватиме в такому випадку виконком Української 
асоціації футболу. 

  Юрій КОНКЕВИЧ

Закінчення чемпіонатів у Першій лізі 
та УПЛ визначило найбільш незручну 
для волинян пару стикових матчів. 
«Волинь» натрапила на «Карпати», які хоч 
і накульгують на обидві ноги останнім 
часом, тасують тренерів (шестеро за три 
роки!), але... такі рідні для лучан. 

Усі тренери команди, включаючи Андрія Тлума-
ка, – з міста Лева, лідери «Волині» Кожанов і Барту-
ловіч довгий час грали за «Карпати». Нападник Ігор 
Карпенко – вихованець школи львів’ян (він орен-
дований з «Карпат», тому й не зіграє у плей-оф).

Подібна ситуація у Львові – не треба поясню-
вати, що означає Луцьк для захисників Артема Фе-
децького і Папа Гує... Звісно, краще було б «Воли-
ні» напряму виходити в УПЛ, а «Карпатам» уникати 
перехідних матчів. Але це у минулому. Завдання у 
«Волині» просте – за сумою двох матчів (відповідь 

Ю
рій Конкевич

Рівно два роки тому, 27 травня 2017-го, 
«Волинь» попрощалася з УПЛ, коли програла 
у Львові «Карпатам» 0:1. Настав час реваншу. 
Крутіше дербі годі було придумати: 
4 червня у Львові і 8-го – в Луцьку.
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Частіше перемагає останнє. Ельчин Сафарлі

«ЗОЛОТИЙ МЕД» 
НАЛАГОДИТЬ РОБОТУ МОЗКУ 

КВАСОЛЯ – ПРИРОДНИЙ ЗАМІННИК М’ЯСА

«НАПОЛЕОН» 
З М’ЯСОМ 

Можна взяти готові коржі для торта, а 
можна спекти вдома.
Для тіста: 
• 200 г м'якого маргарину
• 200 г сметани • 1 ст. ложка цукру 
• 1/2 ч. ложки соди (погашеної оцтом) 
• борошна – скільки візьме тісто

Спекти 4 коржі. Гарячими порівняти 
за розміром (за потреби підрізати). 

На перший корж покласти розім'яту 
виделкою сардину в олії і тоненько 
змастити майонезом. Накрити коржем. 
Зверху натерти два плавлені сирки. По-
верх змастити майонезом із часником. 
Покласти третій корж, його змастити ва-
реними яйцями (3 шт.) з зеленою цибуль-
кою і майонезом. Верхній корж змастити 
майонезом і посипати тертим сиром. 
Торт добре притиснути й поставити на 
кілька годин, щоб просочився. 

МЛИНЦІ 
БЕЗ БОРОШНА 

Цим рецептом можуть скористатися 
навіть ті, хто худне і дотримується дієти. 
Налисники виходять ніжні й просто та-
нуть у роті.
• 6 яєць • 5-6 ст. ложок крохмалю 
• 0,5 л молока • 1 ст. ложка олії 
• сметана і масло до смаку

Яйця збити з цукром, всипати крох-
маль. Вимішати, щоб не було грудочок. 
Влити олію і молоко, збити й відставити 
на 15 хв. Сковорідку змащувати шматком 
сала, смажити млинці лише з одного боку. 
З отриманої порції виходить 25 млинців. 

Для начинки згодиться сир із ро-
дзинками або мак із вишнями. Загортати 
млинці й викладати в посудину, змащую-
чи сметаною і маслом. Поставити на 10-
15 хв у духовку, розігріту до 180°.  

спробуйте пам’ятка

steptohealth.ru

Пестициди особливо небезпечні для бджіл

альтернатива

щедра грядка

До роботи з пестицидами не допускають 
осіб, яким не виповнилося 18 років, вагітних 
і жінок, що годують. На оброблених 
пестицидами площах заборонено 
працювати дітям шкільного віку.

Особи, що контактують із пестицидами, 
зобов’язані використовувати засоби 
індивідуального захисту: спецодяг, 
спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри, 
респіратори або протигази.

Під час роботи з засобами захисту рослин 
заборонено курити, вживати алкоголь та їжу.

Після проведення робіт треба ретельно 

вимити з милом руки, інші відкриті ділянки 
тіла та змінити одяг. 

Зберігати засоби захисту рослин потрібно 
окремо від мінеральних добрив, продуктів 
харчування, фуражу, питної води і різних 
предметів та матеріалів господарського 
призначення у паспортизованих складах. 
Не допускати можливості доступу до 
пестицидів дітей.

У разі підозри на отруєння слід відразу 
звернутися до лікаря. Бажано показати йому 
етикетку від препарату або розказати, з чим 
був контакт.

РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗАХИЩАЮЧИ РОСЛИНИ, 
ПОДБАЙТЕ ПРО СЕБЕНині важко виростити 

врожай, не 
обробляючи посіви 

проти шкідників. При 
цьому важливо чітко 
дотримуватися інструкції. 
ГУ Держпродспожив-
служби у Волинській 
області попереджає: 
при неправильному 
застосуванні пестицидів 
можна завдати значної 
шкоди не тільки довкіллю, 
а й здоров'ю людей. 

Тому фахівці рекомендують 
купувати засоби захисту рослин 
в офіційних дистриб’юторів, спе-
ціалізованих магазинах відомих 
фірм, що добре зарекомендува-
ли себе на ринку. Упаковка має 
бути заводською. Про це свідчать 
голограми, захисні плівки, номер 
партії тощо. Надто низька ціна на 
товар – це серйозний привід для 
підозри щодо його походження 
та якості.

Перед тим як братися до ро-
боти, слід врахувати ступінь роз-
витку хвороб рослин і бур’янів, а 
також прогноз погоди. Всі роботи 
з пестицидами слід проводити в 
ранкові (до 10:00) і вечірні без-
вітряні години. Як виняток до-
пускається проведення обробок 
удень в похмурі й прохолодні дні 
з температурою повітря, що ниж-
ча за +10°С.

Якщо хімічну обробку по-
сівів планує проводити фермер 
чи велике господарство, вони 
зобов’язані не менш ніж за дві 

доби до початку кожної хімічної 
обробки  сповістити населення, 
власників суміжних сільськогос-
подарських угідь та об’єктів про 

місця, строки й методи застосу-
вання пестицидів. Ще одна вимо-
га: у період проведення робіт в 
радіусі 200 м від меж ділянок, що 

їх будуть обробляти, слід встано-
вити попереджувальні написи.

Окремим пунктом пропи-
сано обробку медоносних рос-
лин. Фізичні та юридичні особи, 
які застосовують засоби захисту 
рослин (ЗУ «Про бджільництво»), 
зобов’язані не пізніше, ніж за три 
доби до початку обробки через 
ЗМІ попередити про це пасічни-
ків, пасіки яких розташовані на 
відстані до 10 км.

Зона санітарного розриву між 
оброблюваним об’єктом та жи-
лими приміщеннями має бути не 
менш як 300 м. Після одержання 
повідомлення про майбутню хі-
мічну обробку бджоляр має до її 
початку вивезти пасіку в безпеч-
не місце або ізолювати бджіл у 
вуликах на термін, передбачений 
обмеженнями при застосуванні 
конкретних пестицидів.

Ще в давній Індії цілителі застосовували 
куркуму для зцілення від багатьох 
хвороб. Жовтим порошком із кореня 
цієї рослини лікували нирки, печінку, 
шлунок, проказу. Нині доведено, що 
куркумін здатен блокувати зростання 
ракових клітин, знижувати рівень 
холестерину в організмі та захищати від 
розвитку атеросклерозу й утворення 
каменів у нирках. Також куркума 
покращує роботу шлунка, вбиває 
паразитів, лікує хвороби шкіри і склероз, 
каже невролог Володимир Болсун. 

Куркума сприяє очищенню кишечника від 
слизу, покращує травлення та допомагає при 
метеоризмі. Вчені з Німеччини довели, що 
вона допомагає в регенерації клітин головно-
го мозку. Медики сподіваються, що ці резуль-
тати допоможуть розробити ліки проти хво-
роби Альцгеймера, інсульту й атеросклерозу. 

Тим часом народні цілителі вже знають ре-
цепт цілющого засобу, який відновлює роботу 
головного мозку, допомагає печінці нейтралі-
зувати токсини старіння. Це – «золотий мед».

У посудині вимішати 100 г рідкого меду і 
1 ст. ложку куркуми. Суміш має мати консис-

тенцію сметани. Перелити її у посудину з тем-
ного скла і поставити на добу в холодильник. 
Вживати «золотий мед» слід натще по 0,5 ч. 
ложки, повільно розсмоктуючи. Можна запи-
ти склянкою чистої теплої води. Таку ж пор-
цію ліків слід прийняти перед сном. Курс – 
10 днів, потім перерва 3 дні. Для початку слід 
пройти три такі курси і зробити перерву на 10 
днів. Вже після першого курсу ваш організм 
подякує за ці чудодійні ліки.

Якщо болить горло, його слід пропо-
лоскати розчином куркуми. У склянку 
теплої перевареної води додають 
1 ч. ложку солі і 0,5 ч. ложки куркуми. 
Гарно вимішують і полощуть горло. 

При фарингіті допоможе суміш 
куркуми з медом (1:1). Її слід тричі на 
день розсмоктувати, наче цукерку. 

Проти травм, синців, вугрів і жирної 
шкіри помічна паста, яка знімає 
запалення і діє, як знеболювальне. 
2 ч. ложки куркуми, 0,5 ч. ложки солі й 

трішки перевареної 
води вимішати до утворення пасти. 
Прикладати до проблемної ділянки 
шкіри. 

При опіках допомагає суміш 
однакових частин куркуми і м’якоті 
алое, прикладена до ушкодженого 
місця. Вона дезінфікує рану і знімає 
запалення. 

Гнійники й нариви зникнуть, якщо 
приготувати пасту з рівних частин 
куркуми і масла та зробити компрес. 

Куркума – 
природні ліки 
проти багатьох 
хвороб 

И
еревареної

гатьох 
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Бобові культури містять 
багато вітамінів і залишають 
після себе багато азоту 
в землі. Тому заслужено 
вважаються одним із 
найкращих попередників 
усіх культур. 

Квасолю найкраще садити, 
коли встановиться сонячна пого-
да й земля гарно прогріється. Цієї 
весни внаслідок надмірних дощів 
постраждало багато посівів, тому 
бобові ще не пізно пересіяти. Ба-
жано вибрати сонячний бік горо-
ду з добре угноєною землею. Але 
не треба забувати, що квасоля 
сама себе підживлює і годує азо-
том. До місця вона невибаглива, 

аби лишень не садити після бо-
бових – гороху, сочевиці, квасолі. 
До колишнього місця посадки 
квасолі можна повернутися не 
раніше, ніж через 4-5 років. Хо-
рошими попередниками є огір-
ки, помідори, капуста.

Найменше місця займає витка 
квасоля. Вона не потребує вели-
кої площі. Плететься по тинові чи 
сітці, тому їй обов’язково потріб-
на опора. Агрономи рекоменду-
ють як один із найурожайніших 
сорт Блаухільде німецької се-
лекції. У неї стручки блакитно-
го та фіолетового кольору. При 
повному дозріванні дає багато 
зернової квасолі. Молоді стручки 
смакують як спаржа. У неї роз-

тягнутий період плодоношення – 
майже все літо. Після кулінарної 
обробки стручки змінюють колір 
із темно-фіолетового на зелений. 
Цікавими є бразильські, італій-
ські, аргентинські сорти. Наприк-
лад, у грузинського Лобіо ви-
ростають рожеві великі, м’ясисті 
квасолини, з яких зручно готува-
ти паштет. Кущовий 

сорт Файний Ясь польської се-
лекції дає гігантську квасолину – 
плід 1,5 см завдовжки. Він ніколи 
не підводить урожаєм. Ще один 
цікавий сорт спаржевої квасо-
лі – Грибна. У неї невеликі світло-
коричневі квасолини, які мають 
смак грибів.

Квасолю можна садити до 
середини червня, але вже тільки 
ранньостиглі сорти. Агрономи 
застерігають господинь від гли-
бокого просапування. У квасолі 
коріння близько біля поверхні. 
Коли вона викинула 4 листки, 
варто зробити перерву з поли-
ванням, інакше всі сили рослини 
підуть на зростання зеленої маси, 
а не на формування зав’язі.
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У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій

ОВЕН (21.03 – 20.04). Спри-
ятливий час для перегляду системи 
цінностей. Не зациклюйтеся на дріб-
ницях. Можливі прорахунки на роботі, 

пов'язані не з вашою некомпетентністю, 
а зі втомою. У вихідні у ваших планах можуть 
відбутися зміни. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Вда-
лий час для початку нових справ, 
відмовтеся від стереотипів, які зава-
жають вам просуватися вперед. У ви-
хідні, впоравшись із нагромадженням 
домашніх справ, відчуєте задоволення.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). На-
став час вважати себе пестунчиком 
долі. Нині перед вами можуть відступи-
ти навіть найскладніші та практично не-

здійсненні завдання. Відчуєте, що кохані 
та бажані. Гарний час для початку подорожей. 

РАК (22.06 – 22.07). Ловіть уда-
чу й постарайтеся її втримати. Пра-
цюйте на свій успіх, у кар'єрі зараз 
настав дуже відповідальний період. 
Ваші професійні таланти обов'язково 
оцінять. Але спиратися варто тільки на факти, 
та й ті треба перевірити. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Імовірні 
проблеми на роботі, конфлікти в ко-
лективі. Стримуйте емоції та рівно-
мірно розподіляйте навантаження. 

Від ваших дій залежить успіх роботи. У 
сімейному житті доведеться шукати компроміс. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Дійте рі-
шуче і швидко, при цьому заручив-
шись підтримкою колег. Не беріть на 
себе відповідальність, краще порадь-
теся з начальством, йому видніше. У 
вихідні бажано з'їздити на дачу. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ви ма-
тимете можливість виявити свої зна-
ння і винахідливість. Намітьте все, що 
треба зробити, це дозволить не витра-

чати час даремно. Ті, хто поряд, знай-
дуть у вас справжнього друга, а от начальство 
може бути чимсь невдоволене. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). У 
вас з'явиться шанс максимально пов-
но використовувати свої можливості 
для завершення багатьох важливих 
справ. Вам удасться поєднати ідеї з 
практикою, а мрії втілити в реальність. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Вам 
можуть доручити складне й почесне 
завдання. Починайте діяти відразу, 
не витрачаючи часу на сумніви. Спри-

ятливий період для одержання нової 
інформації. У вихідні краще не слухати нічиїх 
порад і робити по-своєму. 

КОЗОРІГ (22.12-20.01). Посту-
пово зростає ваш авторитет, близькі 
будуть чекати від вас допомоги та по-
рад. Але постарайтеся не звалювати на 
свої плечі чужі проблеми. На вас може 
очікувати гостра боротьба з конкурентами.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Вам 
доведеться неабияк попрацювати, 
справи будуть просуватися повільно 

та зі скрипом. Слід звернути увагу на 
свої вади і постаратися їх виправити, так 

ви зможете уникнути багатьох неприємностей. 
РИБИ (21.02 – 20.03). На вас 

очікують зміни в професійній сфері. 
Імовірний кар'єрний злет, але вам 
доведеться діяти рішуче. Можливі 
конфлікти з колегами. У вихідні діти 
потішать вас своїми успіхами.

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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6 червня – Геннадій, Стефан, Іван, 
Мелентій, Микита, Семен, Григорій
7 червня – Іван, Федір, Інокентій
8 червня – Андрій, Олена, Макар, Карп, 
Георгій, Олександр, Давид
9 червня – Ферапонт, Фотій, Ніл, Іона, 
Федір, Анастасія, Петро, Леонтій, Леонід
10 червня – Гнат, Микита, Олексій, 
Євтихій, Павло, Василь, Дмитро, Макар, 
Захар, Іраклій
11 червня – Іван, Олександр, Марія, 
Андрій, Богдан, Фаїна
12 червня – Онисим, Марта, Максим, 
Наталя, Ісак, Никанор

6 червня – Геннадій, Стефан, Іван, 
Мелентій Микита Семен Григорій

іменинники тижня

погляд у минуле ЗАРАДИ ЯВОРІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ 
ЗРІВНЯЛИ З ЗЕМЛЕЮ 170 СІЛ

Припиніть хвилюватися через сьогод-
нішні неприємності! Завтра будуть нові!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кухня – ворог жіночої краси. Страшні-
шим за неї може бути тільки город...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Увага всім! Розпочався сезон на Зеле-
ному морі! Все включено і безплатно. Фіт-
нес з тренажером САПА зробить ваше тіло 
гнучким і привабливим. Солярій надасть 
вашій спині красивої засмаги, а живіт за-
лишиться білосніжним. Сауна під назвою 
«Піт рікою тече...» виведе з вашого організ-

му всі шлаки й токсини. Приєднатися зможе 
кожен, наші філіали відкрито по всій Україні. 
Графік гнучкий, вихідний – коли йде дощ. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти ж збиралася схуднути!
– Я їм салатик!
– Ти змішала м’ясо, ковбасу, картоплю, 

гриби і майонез!
– Я. Їм. Салатик!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
– Що це за чоловік стояв поряд із то-

бою, Марусю?
– Клієнт. А що?
– Подумав, що коханець твій.
– Та ні, Петре. Ну, а якби й коханець, то що?

– То й усе.
– Що все?
– Вбив би його відразу. Що ти тоді ро-

била б, га?
– Заміж вийшла б.
– Це ще чому?
– Як це чому? Він мертвий, тебе посади-

ли. А я що, сама лишуся?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сиджу і думаю, що у нас на вечерю буде: 
«втомилася» чи «не змогла»?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Посварилися з чоловіком. Не перу, не 
прибираю, не готую... Тільки б миритися не 
надумав!

ОВЕН (21.03 – 20.04).

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 6 – 12 червня
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170 сіл та хуторів 
зрiвняно з землею, 
125 тисяч селян 
вивезено, 20 храмiв 
сплюндровано, один 
із них розстріляно, 
знищено 14 кладовищ, 
понівечено понад 40 
тисяч гектарів родючих 
земель, садів, лісів, 
засипано майже півтори 
тисячі колодязів – така 
ціна одного з найбiльших 
у Європi вiйськових 
полiгонів – Яворівського, 
повідомляє «То є Львів».

Згідно з рішенням радян-
ського уряду і Ради Народних 
Комісарів СРСР від 13 лютого 
1940 року тисячі родин було 
переселено на Бесарабщину і 
Буковину, трохи менше – в За-
порізьку і Дніпропетровську 
області. Особливо непокірних 
чекала дорога в Сибір. Найбіль-
ше постраждали села Велика і 
Мала Вишеньки, Хотинець, Біла, 
Щирець, Курники, Тростянець, 
Озірна, Крушина, Березина, Бі-
дун, Ясенівка, Марків, Запуста, 
Парипси, Заозерно і Нове Село. 
Частково депортовано населен-
ня з Верблян, Немирова, Вере-

щиці, Старичів. Усього для вій-
ськових цілей було вилучено 42 
тисячі гектарів землі.

Мовчазним свідком і 
справж нім пам’ятником того-
часним злочинам тоталітарного 
режиму став зруйнований храм 
Архістратига Михаїла, пам’ятка 
сакральної архітектури першої 
третини ХХ століття, в колиш-
ньому селі Велика Вишенька.

Напередодні Другої світо-

вої війни тут жило близько 
5000 осіб. Поселення було чи-
малим – потребувало великого 
храму, будівництво якого було 
завершено в 1927 році на місці 
більш давньої дерев’яної церк-
ви. Парох храму отець Омелян 
Радзикевич особисто очолив 
проєкт побудови. Храм було 
освячено в 1927 році за учас-
ті митрополита Андрея Шеп-
тицького.

Церква проіснувала лише 
13 років. У 1939 році радянська 
влада вирішила розширити вій-
ськовий полігон Війська Поль-
ського за рахунок навколишніх 
поселень, в тому числі Великої 
Вишеньки.

У 1940 році розпочалася де-
портація місцевих жителів, того 
ж року храм святого Архістра-
тига Михаїла було зруйновано. 
Його використовували як мі-
шень для стрільби з танків, бро-
нетранспортерів і гармат. 

Стрілянина по церкві при-
пинилася після проголошення 
Незалежності України в 1991 
році. Відтоді святиня стоїть у 
руїнах, від неї залишився тільки 
каркас з деякими елементами 
оздоблення.

Поряд з храмом, через су-
часну дорогу, – залишки цвин-
таря. Нині є ініціативи щодо 
збереження вцілілої частини 
зруйнованого храму та пере-
творення його на пам’ятник 
жертвам репресій комуністич-
ного режиму. Раз на рік тут про-
водять богослужіння в пам’ять 
про депортованих.

Храм святого Архістратига Михаїла 
перетворили на мішень
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Все в моєму житті якимось чином пов’язано з кавою. Я вірю, що в минулому житті я була кава. 

Серіал «Дівчата Гілмор»
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ПОНЕДІЛОК 10 червня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 19.00, 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 Огляд світових подій
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»
16.30 Співай за мрію!
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «За службовими 
обов’язками» 23.00 У фокусі 
Європа 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» 09.50 
Д\ц «Аромати Іспанії» 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 
«Хто в домі хазяїн?» 16.32 
Д/ц «Супер чуття» 17.13 Д/ц 
«Неповторна природа» 17.45 
Д/с «Мегаполіси» 18.10 Т/с 
«Монро» 19.20 Погода 19.22, 
21.50 Тема дня 19.50 «Разом» 
20.15 «Своя земля» 20.30 
Новини 20.52 «Спільно» 21.20 
#ВУкраїні 22.18 «Схеми» 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 Іспанії»
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 

03.30 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
18.20, 02.35 Тема дня
19.30, 03.45 Разом
19.55 Д/ц «Супер-Чуття»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Д/ц «Дикі тварини»
22.15 Д/ц «Тваринна зброя»
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, 05.15 
«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 «Коли 

минуле попереду»
22.45 «Гроші 2019»
00.05 «Голос. Діти 5»
02.05 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю – 2»

05.40 Т/с «Коли ми вдома»
07.05, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
08.10 МастерШеф 12+
15.10 Битва екстрасенсів. 

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

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

03.00, 02.55 Зона ночі
05.45, 07.05 Kids Time
07.10 М/ф «Втеча з планети 

Земля»
09.00 Х/ф «З мене 

вистачить»
11.10 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай! 2: Риф»

05.25, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 01.50 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Матусин 
синок»

12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Закохайся в 

мене, якщо наважишся»
15.45 «Чекай на мене. 

Україна»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто 

бачив крізь час»
02.35 «Богині ефіру»

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

оборона
06.35 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.25 Х/ф «Акула-

робот»
13.40, 16.25 Х/ф 

«Прибуття»
16.35 Х/ф «Пробудження»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Синевир»
01.30 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф 
«Принцеса 
Лілліфі»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 15.00, 
20.00 Одного разу 
під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 
Танька і Володька

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

Панянка-селянка
21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
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, 23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 02.40 Реальна містика
12.45, 00.10, 02.15, 04.45 

Агенти справедливості 
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Відбір до 

ЄВРО-2020 Україна – 
Люксембург

01.45 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

13.00 Х/ф «Однокласники»
15.00 Х/ф «Однокласники 

2»
17.00 Ревізор
20.00 Страсті за Ревізором
22.10 Х/ф «Три метри над 

рівнем неба»
00.40 Х/ф «Друзі за 

сексом»
02.50 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 12 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, 02.30 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 Місто
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
05.00 На часі: Спецтема

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 
Греції» 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 «Модуль 
знань» 15.55 «Українська 
література в іменах» 16.05 
«Хто в домі хазяїн?» 16.32 
Д/ц «Супер чуття» 17.13 Д/с 
«Неповторна природа» 17.45 
Д/ц «Мегаполіси» 18.10 Т/с 
«Монро» 19.20 Погода 19.50 
#ВУкраїні 20.15 StopFake 20.30 
Новини. Сурдопереклад 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 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати 

Мексики»
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
18.55 Гандбол. Відбірковий 

матч до ЧЄ. Україна – 
Данія

21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Дикі тварини»
03.10 Спільно
03.40 #ВУКРАЇНІ
04.05 Розсекречена історія

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, 05.15 
«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 «Коли 

минуле попереду»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»
00.50 Х/ф «Я знову тебе 

тебе кохаю – 2»

06.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.00, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
09.00 МастерШеф 12+
15.10 Битва екстрасенсів. 

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

екстрасенси 16+
22.45 Х/ф «Спокута»
00.40 Детектор брехні

03.00, 01.35 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 06.25 Kids Time
05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
06.30 Ревізор Крамниці
10.20, 13.20 Таємний агент

05.25, 22.10 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто 

бачив крізь час»
02.40 «Богині ефіру»
04.55 «Top Shop»

04.20 Студія Вашингтон
04.25, 08.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10 Х/ф «Широко 

крокуючи 3: Правосуддя 
одинака»

13.15 Х/ф «Широко 
крокуючи 3: Правосуддя 
одинака»

13.35 Х/ф «Другий у команді»
15.20 Х/ф «Універсальний 

солдат 2: Повернення»
16.25 Х/ф «Універсальний 

солдат 2: Повернення»
17.50, 22.35 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес»
00.45 Х/ф «8 міліметрів»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Прекрасний 
принц і фея 
Люпина»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 
Танька і Володька

15.00, 21.00 
Т/с «Село на 
мільйон»

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

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

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
10.40, 02.30 Реальна містика
12.45, 00.00, 02.15, 04.45 

Агенти справедливості 
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Контролер
01.45 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.50, 14.50 Таємний агент. 
Пост-шоу

16.30 Топ-модель по-
українськи 16+

21.40 Х/ф «Бар «Бридкий 
Койот»

23.40 Х/ф «Мілина»
01.30 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 11 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 Місто
22.15 Т/с «За службовими 

обов’язками» 23.00 Глобал 3000 
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» 
09.50 Д\ц «Аромати Іспанії» 
10.15 «Сильна доля» (Арсен 
Мірзоян) 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» 17.45 
Д/ц «Мегаполіси» 18.10 Т/с 
«Монро» 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 

Мексики»
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 

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. 
Півфінал

20.25 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, 05.15 
«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 «Коли 

минуле попереду»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»
00.50 Х/ф «Я знову тебе 

кохаю – 2»

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.10, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
09.10 МастерШеф 12+
15.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 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

03.00, 02.20 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 06.00 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
06.05 Ревізор Крамниці
10.00, 13.10 Таємний агент

05.25, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

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

виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто 

бачив крізь час»
02.40 «Богині ефіру»
04.55 «Top Shop»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25, 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 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.25 Х/ф 

«Нещадний»
13.40 Х/ф «Підривник»
15.25, 16.20 Х/ф «Другий у 

команді»
17.45, 22.25 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
00.40 Х/ф «Снайпер: 

Примарний стрылець»
02.25 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Ніко 
2: маленький 
братик – великі 
неприємності»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 
Танька і Володька

15.00, 21.00 
Т/с «Село на 
мільйон»

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

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

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
10.40, 02.30 Реальна містика
12.45, 00.00, 02.15, 04.45 

Агенти справедливості 
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Без паніки
01.45 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.20, 14.40 Таємний агент. 
Пост-шоу

16.10 Топ-модель по-
українськи 16+

21.50 Х/ф «Три метри над 
рівнем неба 2: Я тебе 
хочу»

00.20 Х/ф «Глибинний 
підйом»

ЧЕТВЕР 13 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 Греції» 
09.55 «Радіодень «Життя+» 
10.15 «Сильна доля» (Даха 
Браха) 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 Повернути 
Донбас: Маріуполь 15.15 
Радіодень «Модуль знань» 
15.55 «Українська література 
в іменах» 16.05 «Хто в домі 
хазяїн?» 16.32 Д/с «Супер 
чуття» 17.13 Д/с «Неповторна 
природа» 17.40 «Світ навколо» 
17.45 Д/ц «Елементи» 18.10 
Т/с «Монро» 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 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати 

Мексики»
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/ц «Супер-Чуття»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Схеми
22.15 Д/ц «Дикі тварини»
03.40 Букоголіки
04.10 52 вікенди
04.30 Спільно
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, 05.25 
«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 «Коли 

минуле попереду»
22.30 «Право на владу 

2019»
01.00 Т/с «Кохання проти 

долі»

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.25, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
09.30 МастерШеф 12+
15.05 Битва екстрасенсів. 

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

екстрасенси 16+
19.00 Цієї миті рік потому 

12+
22.45 Х/ф «П’ять років і 

один день»
00.40 Детектор брехні

03.00, 02.15 Зона ночі
03.20 Абзац
05.05, 06.00 Kids Time
05.10 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
06.05 Ревізор Крамниці
10.10, 13.20 Таємний агент

05.25, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Фантомас 

проти Скотланд-Ярда»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто 

бачив крізь час»
02.40 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 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, 13.25, 02.00 Х/ф 

«Брати по зброї»
13.45 Х/ф «Універсальний 

солдат 2: Повернення»
15.30, 16.20 Х/ф 

«Підривник»
17.45 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Х/ф «Джанго 

вільний»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Красуня»

11.00 Богиня 
шопінгу

13.00, 14.00, 20.00 
Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 
Танька і Володька

15.00, 21.00 
Т/с «Село на 
мільйон»

16.00 4 весілля
18.00, 01.00 

Панянка-селянка
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, 02.30 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Слідами партійних 

списків
00.00, 02.15 Агенти 

справедливості 12+
01.45 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.50, 14.50 Таємний агент. 
Пост-шоу

16.30 Топ-модель по-
українськи 16+

21.50 Х/ф «До зустрічі з 
тобою»

00.00 Х/ф «Глибоке синє 
море»

02.10 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 14 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, 02.30 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 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
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 Греції» 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 Повернути 
Донбас: Щастя 15.15 
РадіоДень «Модуль знань» 
15.55 «Українська література 
в іменах» 16.05 «Хто в домі 
хазяїн?» 16.32 Д/с «Супер 
чуття» 17.13 Д/с «Неповторна 
природа» 17.40 «Світ навколо» 
17.45 Д/ц «Елементи» 
18.10 Т/с «Монро» 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, 18.00, 
21.00, 23.25, 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 

Південної Африки»
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 

03.05, 05.20 Погода
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20, 03.10 Сильна доля
14.25 Д/ц «Тайська кухня»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Схеми
18.20, 02.15 Тема дня
19.30, 04.05 Розсекречена 

історія
20.30 Перша шпальта
21.25 Чемпіонат світу FIFA 

U-20 2019 у Польщі. Матч 
за 3-є місце

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, 05.05 «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, 22.35 «Ліга сміху»

00.40 «Київ Вечірній»

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.05 Х/ф «Покровські 

ворота»
14.00, 18.00 Т/с 

«Снайперша»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.25 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»
22.45 Х/ф «Бізнес заради 

кохання»
00.40 Детектор брехні

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
05.05, 06.25 Kids Time
05.10 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
06.30 Ревізор Крамниці
10.20, 13.30 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 «Авантюристи»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45, 23.50 

«Речдок»
18.00, 01.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.10 «Сценарії кохання»
04.25 «Школа лікара 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

04.50 «Top Shop»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 03.00, 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
11.10, 16.20 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
13.15, 23.00 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель шоу 
00.00 Х/ф «Джанго 

вільний»
03.30 Х/ф «Брати по зброї»

06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «За 

блакитними 
дверима»

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 «Той, 
що біжить 
лабіринтом»

18.00, 01.00 
Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Той 
що біжить 
лабіринтом: 
Випробування 
вогнем»

23.15 Х/ф «Медовий 
місяць у Вегасі»

02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька

06.10, 09.30 Зірковий шлях
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
10.45 Т/с «Повернення до 

себе»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.30, 02.00 Т/с «Свій-

чужий син»
04.35 Реальна містика
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11.50, 14.50 Таємний агент. 
Пост-шоу

16.20 Топ-модель по-
українськи 16+

21.30 Х/ф «З мене 
вистачить»

23.50 Х/ф «Бар «Бридкий 
Койот»

01.50 Т/с «Клініка»
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СУБОТА 15 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 «Листи від Фелікса»
12.00 Співай за мрію!
14.00 Євромакс
14.30 Т/с «За службовими 

обов’язками»
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 «За службовими 

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

обов’язками»

07.00 «Додолики» 07.10 
«Казки Сашка Лірника» 07.25 
М/с «Вруміз» 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 
Лайфхак 12.45 «Українська 
література в іменах» 12.55 
Радіодень «Модуль знань» 
13.40 Тема дня 14.06 
«Розсекречена історія» 15.02 
«Wise cow» 15.15 «Радіодень. 
Книжкова лавка» 16.10 
«Лайфхак українською» 16.35 
Концерт Ольги Чубарєвої 
18.10 UA:Фольк 19.00, 20.30 
Новини 19.12 «Вечір на 
Суспільному» 19.40 «Своя 
земля» 20.05 #ВУкраїні 20.40 
«Візитівки Полтавщини» 20.50 
Д/ф «Поряд з Ісусом. Йосип з 
Назарета» 22.30 «МузLove» з 
Любою Морозовою 

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.45, 

04.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.30 Енеїда
11.35 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.50 Х/ф «Свята сім’я»
14.50 Д/ц «Мальовничі села»
15.20 Д/ц «Фестивалі планети»
15.50 Д/ц «Браво, шеф!»
16.55 Разом
17.25 Д/ф «Всесвітня Природна 

Спадщина. Гаваї»
18.20 Спільно
18.55 Чемпіонат світу FIFA U-20 

2019 у Польщі. Фінал
21.30 Розсекречена історія
22.30 Як дивитися кіно
22.55 Х/ф «Сільвіо та інші»
02.10 UA:Фольк. Спогади
03.00 Д/ц «Аромати Перу»
03.25 Своя земля 04.35 Світло
05.30 Д/ц «Цікаво. com»

06.00, 23.35, 00.35 
«Світське життя. 2019»

06.50 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 11.00 «Світ 

навиворіт: Камбоджа»
12.00, 13.20, 14.25, 

15.25 «Світ навиворіт: 
Непал»

16.30 «Вечірній квартал 
»

18.30 «Розсміши коміка. 
Діти»

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

сенсації 2019»
21.40 «Вечірній квартал»
01.35 «Ліга сміху»
04.00 «Київ Вечірній»

05.55, 01.15 Т/с «Коли 
ми вдома»

08.55 Справа честі 12+
09.55 Х/ф «Покровські 

ворота»
12.50 Х/ф «Бізнес 

заради кохання»
14.40 Т/с «Швидка 

допомога»
18.55 Т/с «Кафе на 

Садовій»
22.50 Х/ф «Як 

позбутися хлопця за 
10 днів»

03.00 Служба розшуку 
дітей

03.05, 02.50 Зона ночі
06.00 М/с «Лунтик»
06.25, 07.25 Kids Time
06.30 М/с «Дракони. 

Перегони 
безстрашних»

05.20 Х/ф «Двоє під 
однією парасолькою»

07.00 «Слово 
Предстоятеля»

07.10 «Чекай на мене»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»
11.00 Х/ф «Бронзовий 

птах»
15.00 Х/ф «Зорро»
17.30, 20.30 Т/с «Таїсія»
20.00, 03.00 «Подробиці»
22.15 М/c «Ну, 

постривай!»
01.20 Х/ф «Сім днів до 

весілля»
03.30 Х/ф «Три 

мушкетери»
05.00 Х/ф «Як 

посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Никифоровичем»

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.10, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.10 Дизель шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.25 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Робот на ім’я 

Чаппі»
21.35 Х/ф «Експат»
23.35 Х/ф «Снайпер: 

Примарний 
стрылець»

01.35 Х/ф «Синевир»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Червона 

Шапка проти зла»
13.05 Х/ф 

«Прекрасний принц 
і фея Люпина»

14.15, 01.00 Панянка-
селянка

17.15 Х/ф «Медовий 
місяць у Вегасі»

19.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00, 03.00 
Сьогодні

07.30, 05.30 Зірковий 
шлях

10.00, 15.20 Т/с «Добрі 
наміри»

16.10, 20.00 Т/с 
«Поранене серце»

21.00 Шоу Братів 
Шумахерів

23.00, 02.15 Т/с «Умови 
контракту»

01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика
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07.30, 13.10 Ревізор
10.30, 15.10 Страсті за 

Ревізором
17.00 М/ф «Кіт у 

чоботях»
18.50 Х/ф «Три 

мушкетери»
21.00 Х/ф «Темна Вежа»
22.50 Х/ф «Відчай»
01.30 Т/с «Клініка»

НЕДІЛЯ 16 червня
06.00 М/с «Черепашка Лулу»
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 Т/с «За службовими 

обов’язками»
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 «Вероніка» 08.30 
«Ранок «Нової Волині» 
09.30 Д/ц «Країна на 
смак» 10.20 Д\ц «Аромати 
Колумбії» 10.40 UA: Фольк 
11.30 Хто в домі хазяїн? 
12.00 Д/с «Неповторна 
природа» 12.55 Радіодень 
«Модуль знань» 13.40 
«Вечір на Суспільному». 
Сурдопереклад 14.05 
«Розсекречена історія» 15.00 
Д/ф «Світ Максима» 15.45 
«Українська література в 
іменах» 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» 20.20 #ВУкраїні 
20.50 Х/ф «Поряд з Ісусом» 
22.25 «МузLove» 

06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 
04.10 Новини

09.30, 02.20 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.35 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.50 Х/ф «Принц за сімома 

морями»
14.25 Д/ц «Тайська кухня»
15.25, 20.30 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.30 Д/ф «Всесвітня Природна 

Спадщина.США. Національний 
парк Еверглейдс»

18.35 Д/ц «Фестивалі планети»
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.35 Д/ц «Мегаполіси»
21.20 з Майклом Щуром
21.55 Чемпіонат з футболу UEFA 

U21 2019 у Італії. Італія – Іспанія
03.15 Д/ц «Аромати Перу»
03.40 Своя земля 04.25 Погода
04.35 Розсекречена історія

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 10.50, 02.45 «Світ 

навиворіт: Непал»
11.30 Х/ф «День 

незалежності»
14.10 Х/ф «День 

незалежності. 
Відродження»

16.35 Х/ф «Правдива 
брехня»

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 «Ліга сміху»
01.10 «Київ Вечірній»

05.15 Т/с «Коли ми 
вдома»

09.00 Страва честі 12+
10.00 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть 

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

свого тіла
00.10 Цієї миті рік 

потому 12+

06.45, 09.00 Kids Time
06.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
09.05 Х/ф «Коти проти 

собак»
10.50 Х/ф «Кішки проти 

собак: Помста Кітті 
Галор»

06.05 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

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

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
12.10 Т/с «Таїсія»
16.50 Х/ф «Запах жінки»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила 

виживання. 
Спецвипуск»

22.00 Х/ф «Лекції для 
домогосподарок»

00.15 «Речдок»

03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15, 12.45 Факти
04.40 Громадянська 

оборона
06.15 Антизомбі
08.05 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф 

«Ланцюгова реакція»
14.15 Х/ф «Експат»
16.15 Х/ф «Робот на ім’я 

Чаппі»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»
22.50 Х/ф «Дім великої 

мамусі 3»
00.55 Х/ф «Привиди 

Марсу»
02.40 Х/ф «8 міліметрів»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Ретчет і 

Кланк: Галактичні 
рейнджери»

12.30 Х/ф «За 
блакитними 
дверима»

14.00, 01.00 Панянка-
селянка

16.45 Х/ф «Той що 
біжить лабіринтом: 
Випробування 
вогнем»

19.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.25 Т/с «Поранене 

серце»
13.10 Т/с «Свій-чужий 

син»
17.00, 21.00 Т/с «Любов 

під мікроскопом»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Умови 

контракту»
01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.20 М/ф «Кіт у 
чоботях»

14.10 Х/ф «Три 
мушкетери»

16.20 Х/ф «Темна Вежа»
18.10 Х/ф «Ной»
21.00 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц злодіїв»
00.00 Х/ф «По той бік 

дверей»

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. 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
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БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твер-

допаливні, електричні), газові колонки, 
конвектори, електричні бойлери, раді-
атори опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і насо-
си для свердловин, обсадні труби для 
свердловин, запірну арматуру і автомати-
ку, газові лічильники й регулятори тиску. 
050-736-93-28.

 Будматеріали (Луцьк). Продаж та до-
ставка. Цегла червона (рядова), пісок, 
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимост-
ку, чорнозем та цемент.  Послуги само-
скидами: ЗІЛ, ВОЛЬВО. Послуга бортовими 
платформами: доставка (від 1 до 30 т). 
097-187-90-50, 050-510-01-34.

 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: бе-
тонні стяжки, колони, балки, перекрит-
тя. Фундаменти різних видів, а також ме-
талоконструкції та покрівельні роботи. 
098-016-23-93.

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

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стела-
жів (без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./
год. Після пробного періоду – можливість 
працевлаштуватися в інших країнах ЄС з 
вищою зарплатою (від 5 €/год). Електри-
ки (з досвідом роботи). Проживання без-
платне. Офіційне працевлаштування. 
Мож ливість розвит ку. 073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
 Надаю послуги з будівельних робіт: бе-

тонні стяжки, колони, балки, перекрит-
тя. Фундаменти різних видів, а також ме-
талоконструкції та покрівельні роботи. 
098-016-23-93.

РІЗНЕ
 Продам дубового воза на гумових коле-

сах у хорошому стані. 099-187-74-91.
 Худоба (дорізи): телята, бики, лошата, 

коні, корови, тільки на забій. Куплю до-
рого. 097-412-15-16, 093-498-90-08. Ва-
силь.

 Куплю годинники періоду царської Росії 
та СРСР. Дорого! 098-805-64-41.

 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. Ви-
возимо самі. 050-637-37-50.

 Встановлення твердопаливних котлів 
усіх типів, ремонт систем опалення, водо-
постачання, каналізації. Якісно та швидко, 
ціни помірні. 095-577-78-31.

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

 Куплю газові колонки, котли, холо-
дильники, морозильні камери (всіх ви-
дів), пральні машини, несправні конди-
ціонери, радіо деталі. Самовивезення. 
096-340-85-25, (0332) 20-18-20.

 Продам будівельні матеріали: пісок, 
щебінь гранітний та базальтовий (різ-
них фракцій), відсів; цеглу (м-100, пере-
пал); вивезення будівельних відходів; 
доставка матеріалів самоскидами; по-
слуги навантажувача. 099-242-46-46, 
068-242-46-46.

АВТО
 Продам трактор Т-25 у доброму ста-

ні (привезений 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, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.

НЕРУХОМІСТЬ
 Терміново продам у с. Мерва Горохів-

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

 Терміново продам цегляний газифікова-
ний будинок (63 м2) у с. Грибовиця Івани-
чівського р-ну. На подвір’ї – вода, великий 
хлів-гараж. Є сад, город, приватизована 
земельна ділянка (0,75 га). Ціна договір-
на. 097-344-15-62, 097-556-94-66.

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

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

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

 Продам дерев’яний будинок у м. Лю-

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

 Продам великогабаритну двокімн. 
квартиру 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. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. 
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два 
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби та 
інші господарські споруди. Трифазне елек-
трозабезпечення. Водогін (свердловина), 
хороший садок. 85 соток приватизованої 
землі. Будинок та літня кухня газифікова-
ні. Доступна ціна. Євгеній, 099-187-74-91, 
099-768-14-53.

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

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

РОБОТА
 Потрібні люди на збирання полуни-

ці (можливе проживання, харчування). 
050-370-81-74.

 Робота в Польщі та Європі. Потріб-
ні працівники будівельних спеціальнос-
тей, різноробочі на склади, фабрики, за-
води. Візова підтримка. Доїзд  до місця 
праці. Ліц. АВ №585198 від 30.07.2012. 
096-956-37-96, 066-799-53-22.

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (з/п висока, робо-
та позмінна – 15 виходів на місяць), водій 
категорій В, С, змінний слюсар-механік, 
електрик. Навчаємо, працевлаштовуємо. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

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

Формуємо колектив на літній се-
зон, потрібні КУХАР ТА ПОКОЇВКА 
(обов’язково мати медичну книжку) 
на базу відпочинку біля оз. Світязь. 
050-838-70-78, 067-795-91-96.

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фабрики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
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крізь призму часу

очевидне – неймовірне 

ПЕРЕВТОМУ ТА 
ІГРОМАНІЮ ВИЗНАЛИ 
ХВОРОБАМИ

Всесвітня організація охорони 
здоров’я схвалила 11 версію 

Міжнародної класифікації хвороб 
(МКБ-11) на сесії Всесвітньої 
асамблеї охорони здоров’я в Женеві, 
повідомляють на сайті ВООЗ, пише 
«Сегодня».

Перевтому, яку також називають син-
дромом емоційного вигорання, опису-
ють як «фізичне і психічне виснаження 
внаслідок хронічного стресу, пов’язаного 
з роботою». 

Емоційне вигорання – це стан втоми 
й апатії на тлі хронічного стресу, що пе-
реходить у розчарування, цинізм та оги-
ду. Синдром може торкнутися будь-якої 
людини незалежно від віку, соціального 
статусу. В Україні, згідно з останніми ста-
тистичними даними, 57% найманих пра-
цівників відчувають емоційне виснажен-
ня і внутрішню спустошеність, 82% мають 
відчуття розгубленості та емоційну бай-
дужість, 70% не бачать сенсу у своїй ді-
яльності.

У випадку з ігроманією, щоб діагнос-
тувати її як захворювання, а не захоплен-
ня, треба зафіксувати негативний вплив 
комп’ютерних ігор на сімейні, соціальні, 
освітні, професійні та інші сфери життя. 
Зазвичай ігровий розлад спостерігається 
протягом принаймні 12 місяців.

У 39 РОКІВ – 44 ДИТИНИ

Перших близнят Маріам Набатанті 
з Уганди народила, коли їй 

було 12, через рік після того, як 
вийшла заміж. Вона жодного разу не 
народжувала однієї дитини: у жінки 
шість пар близнят, чотири рази вона 
народжувала трійні та п’ять разів 
приводила у світ по чотири дитини, 
пише «Українська правда. Життя» з 
посиланням на The Sun.

В Уганді – найбільші сім’ї серед афри-
канських країн. Одна жінка в середньому 
народжує за життя по 5,6 дітей. Але навіть 
для місцевих показників Маріам рекордс-
менка.  Причина цього – аномально ве-
ликі яєчники жінки та гіперовуляція, яку 
діагностували у неї. Її організм продукує 
більш як по одній яйцеклітині під час ову-
ляції.

Коли вона звернулася до лікаря з 
проханням порадити контрацептиви, той 
сказав, що протизаплідні таблетки мо-
жуть зашкодити її здоров’ю. Тому Маріам 
народжувала знову і знову.

З 44 дітей жінки вижили 38, шестеро 
померли або при народженні, або через 
хвороби. А три роки тому Маріам поки-
нув чоловік. Тепер вона виховує усіх сво-
їх дітей сама. Жінка намагається заробити 
де тільки можна – вона працює водночас 
перукарем, декоратором, збирає та про-
дає металобрухт, варить джин та пиво і 
продає фітопрепарати. Всі кошти йдуть 
на харчування, медичну допомогу, одяг 
та плату за навчання дітей.

нові болячки

овва!

ПОЛКОВОДЦІ, ЯКІ НЕ 
ПРОГРАЛИ ЖОДНОЇ БИТВИ

СПРИЙНЯТТЯ ЗАПАХІВ, 
СМАКІВ І КОЛЬОРІВ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МОВИ, 
ЯКОЮ МИ РОЗМОВЛЯЄМО

  amazing-ukraine.info

Мало хто знає, що в світі є 
лише два полководці, які не 

програли жодної битви, всі походи 
закінчили успішно, захопили всі 
міста, які брали в осаду. 

Одного з них – Олександра Македонсько-
го – неофіційно визнано найкращим полко-
водцем усіх часів та народів. А другий – це 
український козак Іван Сірко, якого запорож-
ці обирали на посаду кошового отамана ре-
кордну кількість разів.

Сірко мав феноменальний військовий 
талан. За життя він провів 55 походів проти 
Османської імперії, 65 великих битв та 179 
сутичок з ворогами і у всіх з них здобув пере-
могу. Під його керівництвом козаки захоплю-
вали Очаків, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, 
Кілію, Тягиню (Бендери), Арабат, Перекоп, 
Ясси, Кафу, Бахчисарай, Трапезунд.

Першу велику перемогу під командуван-
ням Сірка було здобуто 1646 року в ході трид-
цятирічної війни. 2500 запорізьких козаків 
на чолі з Богданом Хмельницьким та Іваном 
Сірком, яких запросили французи, за одну ніч 
взяли іспанську фортецю Дюнкерк, яку фран-

Вам колись було 
складно описати 
смак або запах? 

Виявляється, сенсорне 
сприйняття світу 
великою мірою залежить 
від мови, якою ми 
розмовляємо.

Поширена думка, що люди 
переважно сприймають світ че-
рез зір. З цим найчастіше пого-
джуються носії англійської мови. 
Зрештою, англійська має один з 
найбагатших словників для опису 
кольору та геометричних форм, 
але вона також має помітно мен-
ше слів для назв запахів.

Утім нещодавнє глобальне 
дослідження засвідчило, що те, 
якому способу сприйняття світу 
ми віддаємо перевагу, – візуаль-
ному, слуховому, смаковому, до-
тиковому чи нюховому – помітно 
відрізняється в різних культурах. 
І це передусім відбивається в на-
шій рідній мові.

Дослідження охопило 20 мов, 
якими розмовляють жителі Євро-
пи, Північної та Південної Аме-
рики, Азії, Африки й Австралії, і 
території від великих сучасних 
міст до віддалених корінних по-
селень. Учасникам пропонували 
описати так звані стимулятори 
почуттів, наприклад, кольоровий 
папір, ковток підсолодженої води 
або запах з картонної смужки. Ре-
зультати експерименту показали, 
що наш спосіб життя, навколиш-
нє середовище і навіть форма на-
ших будинків можуть впливати на 
те, як ми сприймаємо речі й на-
скільки легко можемо пояснити 
своє сприйняття словами.

«Ми зазвичай вважаємо, що 
мова прямо передає нам інфор-
мацію про світ, – зазначає про-
фесор лінгвістики, комунікації та 
культурного пізнання в Універ-
ситеті Йорка Асіфа Маджид, яка 
очолювала дослідження. – Прик-
ладом цього є те, як ми сприйма-
ємо свої відчуття».

За її словами, в багатьох під-
ручниках йдеться, що людина є 
візуальною істотою. «Частково це 
обґрунтовують тим, що ділянка 
мозку, яка відповідає за зорове 
сприйняття, набагато більша за 
ту, що відповідає за запахи, – каже 
дослідниця. – Однак іншим важли-
вим аргументом виступає мова».

Утім, зазначає Маджид, деякі 
суспільства є більш орієнтовани-
ми на запахи або звуки. Її власне 
дослідження мови джахай, якою 
розмовляє спільнота мисливців-
збирачів на Малайському півост-
рові, показало такий самий бага-
тий словник для опису запахів, як 
англійська має для кольорів.

Дослідження зібрало фахівців 
з таких діаметрально протилеж-
них мов, як умпіла, якою говорять 
близько сотні корінних австра-
лійців, та англійська, якою роз-
мовляє близько мільярда людей 
у всьому світі. У дослідженні взя-
ли участь 313 людей. Їм пропону-
вали різні стимулятори відчуттів, 
а потім вимірювали узгодженість 
відповідей в кожній мовній гру-
пі. Високий рівень узгодженості 
свідчив, що група має загальний 

спосіб опису, наприклад, певних 
кольорів. А низький рівень, нав-
паки, – що загального словника 
для цих кольорів немає або носій 
мови не може їх ідентифікувати.

Носії англійської мови най-
точніше визначали форми і ко-
льори. Вони, наприклад, одно-
стайно погоджувалися, що дещо 
є трикутником або має зелений 
колір. Носії лаоської або пер-
ської мов точніше розрізняли 
смаки. Коли їм запропонували 
випити гіркувато-солодку воду, 
всі носії перської описали її як 
«токх», тобто гірка. Тоді як англо-
мовні учасники експерименту 
реагували на цей стимул інакше. 
Вони характеризували воду як 
гірку, солону, кислу, непогану, по-
збавлену смаку, м’ятну, схожу на 
вушну сірку або на ліки.

Цікаво, що ті мовні спільноти, 
які вміють точніше розрізняти 
смаки, – перси, лаосці й кантонці 
(носії діалекту китайської мови) – 
відомі світу вишуканими кулінар-
ними традиціями з багатою паліт-
рою смаків і ароматів.

Іншим учасникам досліджен-
ня було складно пояснити деякі 

відчуття, тому що в їхній мові 
бракувало слів для їх назви. Так, у 
мові умпіла є лише три слова для 
опису кольорів: чорний, білий 
та червоний. Однак їм було на-
багато легше описати запахи. Ця 
перевага запахів над кольорами 
в мові притаманна багатьом сус-
пільствам мисливців-збирачів 
світу, зокрема й згаданій вище 
народності джахай. Це можна 
пояснити тим, що вони живуть і 
добувають собі їжу в багатих на 
запахи лісах.

Цікаво, що ця сенсорна від-
мінність зберігається навіть у мо-
вах жестів. Носії ката колок, мови 
жестів, якою спілкуються близь-
ко 1200 жителів Балі, так само, як 
і носії умпіли, мали помітні труд-
нощі з описом кольорів. А от но-
сії американської та британської 
мов жестів легко впоралися з 
цим завданням – приблизно так 
само, як і носії обох варіантів ан-
глійської мови.

З’ясувалося також, що певну 
роль відігравали й такі культурні 
чинники, як мистецтво та архі-
тектура. Люди зі спільнот, де ви-
робляють декоративну кераміку, 
краще описували форми. Ті, у 
чиїй культурі поширені будинки з 
кутами, а не круглі хатини, краще 
описували гострі форми. А пред-
ставники музичних спільнот кра-
ще відрізняли звуки, навіть якщо 
вони самі не були музикантами.

Для тих, хто проводить 
більше часу перед беззвучним 
екраном без запаху й кольору, 
ніж серед ароматних рослин та 
музичних мелодій, дослідження 
може стати стимулом до пошуку 
нових сенсорних переживань. 
Але воно також нагадує нам про 
неймовірну лінгвістичну різно-
манітність світу.

Англійською мовою простіше описувати форми і кольори

w
w

w
.bbc.com

Живе сім’я дружно – діти допомагають 
матері на кухні, по дому та у догляді 
за молодшими братами і сестрами

life.pravda.com
.ua

П
О
ГО
Д
А

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 6 ЧЕРВНЯ

+250C+170C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 7 ЧЕРВНЯ

+260C+170C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 8 ЧЕРВНЯ

+260C+170C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 9 ЧЕРВНЯ

+210C+180C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 10 ЧЕРВНЯ

+250C+180C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 12 ЧЕРВНЯ

+270C+180C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 11 ЧЕРВНЯ

+260C+180C

ДЕНЬНІЧ

цузька армія принца Конде не могли захопи-
ти п’ять років. Фортеця була в руках іспанців 
і мала стратегічне значення, її називали «клю-
чем від Ла-Маншу». Вдячні французи на честь 

Іван Сірко мав феноменальний 
військовий талан

pinterest.com

перемоги Івана Сірка встановили пам’ятник 
козакам на березі Ла-Маншу.

На початку 1670-х років на переправі в 
пониззі Дніпра Сірко з двома тисячами коза-
ків розбив десятитисячну татарську армію.

1675 року в битві біля Чортомлицької Січі 
було розбито п’ятнадцятитисячну турецьку 
армію. Після нічного бою з 15 тисяч янича-
рів урятувалися лише три тисячі, а втрати 
козаків не перевищили 50 душ. Часом з цією 
перемогою пов’язують лист Мухаммеда IV до 
запорожців і славнозвісну відповідь йому. На-
ступного року Сірко з двадцятитисячною ко-
зацькою армією здійснив похід у Крим і став 
першим козацьким отаманом, кому вдалося 
захопити столицю Кримського ханства Бах-
чисарай.

Козаки вважали Сірка характерником 
(чак луном, ясновидцем). Після смерті його ви-
сушену праву руку запорожці брали у всі важ-
ливі походи, намагаючись закликати військову 
вдачу. Похований Іван Сірко біля Чортомлиць-
кої Січі (тепер село Капулівка Нікопольського 
району Дніпропетровської області).
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