
У ВИШНІВСЬКІЙ ОТГ – 
УНІКАЛЬНІ ШКОЛИ 
І САДОЧКИ
Днями в рамках проекту «Розробка 
курсу на зміцнення місцевого 
самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) 
до Вишнівської ОТГ завітали 
представники ВРВ АМУ та журналісти 
обласних ЗМІ. Адміністрація громади 
та гості обговорили, як господарює 
та розвивається новостворена 
прикордонна громада. 
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Про діяльність громадської організації 
«Волонтерський центр «Серце 
Патріота» знають не лише на Волині, 

але й далеко за ї ї межами. Детальніше про 
історію організації, ї ї діяльність та плани – 

у розмові з засновником «Серця Патріота», 
укропівцем, депутатом Луцької міської 
ради Сергієм Балицьким. 

«ГОЛОС» ВАКАРЧУКА 
ВІДМОВИВ ЛУЦЬКОМУ 
ЕКСАКТИВІСТУ 
МЕДВЕДЧУКА У 
ПІДТРИМЦІ НА ВИБОРАХ

НЕ ПАНІКУВАТИ І 
ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ
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Тривале перебування на сонці є одним з 
факторів ризику розвитку онкологічної 

хвороби. Як уберегтися від раку шкіри, 
радить в. о. міністра охорони здоров’я 
Уляна Супрун.

на часі

НАДМІРНА 
ЗАСМАГА МОЖЕ 
СПРИЧИНИТИ РАК

гордість села

Тринадцять разів 
здобувала першість 

у Ратнівському районі 
команда волейболістів 
із Датиня серед 
дорослих, 
дванадцять – серед 
шкільних збірних 
колективів. Три роки 
поспіль спортсменів з 
цього села визнають 
найкращими у 
чемпіонаті ГО 
«ВФСТ«Колос» з 
волейболу серед 
чоловіків за 
програмою сільських 
спортивних ігор Волині.

СЕКРЕТ УСПІХУ ДАТИНСЬКИХ 
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:  «ЗАКОН «ЗАКОН 
ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ 
ОСВІТУ – ЦЕ ВЕЛИКА ОСВІТУ – ЦЕ ВЕЛИКА 
ПЕРЕМОГА ОСВІТЯН»ПЕРЕМОГА ОСВІТЯН»

УСЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 
З ЛЮДИНОЮ,
Є ПРОМИСЕЛ БОЖИЙ

11 травня в Луцьку 
освятили храм святої 
великомучениці Катерини, 
що неподалік міської 
лікарні. За словами 
настоятеля парафії 
отця Юрія Близнюка, 
церкву будували вісім 
років. За цією адресою 
парафія організувалася 

не випадково, бо капличка всередині 
лікарні стала затісною для всіх 
охочих.  

духовність
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«ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ –
ЦЕ ЩОДЕННА ПРАЦЯ 
БАТЬКІВ ТА ЛОГОПЕДА»
Алла Босюк працює з особливими 
дітками уже 20 років, каже, що 
логопедія – ї ї покликання. Вона дуже 
любить дітей і не уявляє себе без цієї 
роботи. 

навчитися говорити

ДОПОМОГТИ ТИМ, ХТО 
ЗАХИЩАЄ БАТЬКІВЩИНУ, 
НАШ ОБОВ’ЯЗОК!
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ЛУЦЬК ПРОДОВЖУЮТЬ 
ТЕРОРИЗУВАТИ ПСЕВДОМІНЕРИ
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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 Перш ніж показувати пальцем, переконайся, що твої руки чисті. Боб Марлі

УБИЛИ СОТНЮ ЛЮДЕЙ
10 червня близько 100 людей загинули 
внаслідок нападу на село у центрально-
му Малі, населеному етнічною групою 
догон. В атаці підозрюють представни-
ків етносу фулані. Це мусульманська 
група напівкочових пастухів, яка давно 
ворогує з догонами-мисливцями.
У СУДАНІ – СУТИЧКИ 
Тривають сутички між опозицією та вій-
ськовими в Судані. Нещодавно з річки 
Ніл витягли тіла щонайменше 40 людей, 
імовірно убитих силами безпеки в сто-
лиці країни Хартумі.
В ІНДІЇ – ПИЛОВІ БУРІ 
8 червня через сильні пилові бурі в Ін-
дії, що супроводжувалися блискавками 
та шквалами, загинуло щонайменше 26 
осіб. Найбільше постраждав штат Уттар-
Прадеш.
РОЗБИЛИСЯ ТУРИСТИ 
6 червня у результаті аварії туристич-
ного автобуса в Дубаї загинуло мінімум 
17 людей. А 11 червня в Туреччині ту-
ристичний автобус зіткнувся з легковим 
автомобілем, внаслідок чого загинули 
чотири людини. 
РОЗСТРІЛЯВ ЛЮДЕЙ 
У місті Вірджинія-Біч на східному узбе-
режжі США 5 червня держслужбовець 
влаштував стрілянину в муніципальному 
комплексі. Убито мінімум 12 людей. На-
падник загинув у перестрілці з поліцією.
НАРКОТИКІВ – НА МІЛЬЯРДИ 
Поліція Токіо і представники берегової 
охорони знайшли тонну наркотиків на 
$555 млн на судні біля узбережжя пре-
фектури Сідзуока у центрально-східній 
Японії. А у Мельбурні австралійська полі-
ція вилучила з корабля найбільшу в історії 
країни партію наркотиків – 37 кг героїну 
та 1,6 т метамфетаміну на понад $1 млрд.
У ЧЕХІЇ – АНТИУРЯДОВИЙ 
ПРОТЕСТ 
4 червня 120 тисяч демонстрантів у 
Празі вимагали відставки прем’єра 
Чехії Андрія Бабіша, підозрюваного в 
шахрайстві. Це одна з найбільших акцій 
протесту в країні за останні 30 років.
У НІМЕЧЧИНІ ВБИЛИ 
УКРАЇНКУ 
У річці Рейн в Німеччині знайшли вби-
тою 33-річну українку Аллу Клішту. Вона 
працювала там у парку розваг. Дівчина 
стала відомою після участі в шоу «Укра-
їна має талант» у 2011 році. Правоохо-
ронці заарештували колишнього хлоп-
ця артистки за підозрою у вбивстві.
КАТОЛИКИ ЗМІНИЛИ 
«ОТЧЕ НАШ» 
Папа Римський Франциск офіційно 
схвалив зміну тексту найвідомішої мо-
литви в християнстві «Отче наш». У мо-
литві інакше перекладатимуть фразу  
«і не введи нас у спокусу» – на «не дай 
нам піддатися спокусі».
У ЄС – НОВІ ЄВРО
У Євросоюзі ввели в обіг нові €100 і 200. 
Банкноти мають додаткові елементи захис-
ту. А ширина в них така, як у купюри €50. 
США – БЕЗ РОСІЙСЬКИХ 
ПОСЛУГ
РФ буде включено у список країн, до 
чиїх послуг США не вдаватимуться для 
здійснення комерційних космічних за-
пусків. До цього часу таке обмеження з 
боку США поширювалося на Китай, Пів-
нічну Корею, Іран, Судан і Сирію.
ХОЧЕШ ВІЗУ? 
ПОКАЖИ АКАУНТ!
Відтепер охочі отримати американську 
візу мають надати інформацію про свої 
акаунти в соціальних мережах, а також 
номери телефонів за останні п’ять ро-
ків. Це роблять для того, щоб виявляти 
терористів. 
ЧЕХІЯ ДЕПОРТУВАЛА 
РОБІТНИКІВ 
За 2018 рік чеська поліція затримала 
майже 5 тисяч нелегальних мігрантів. 
З цього числа близько 1,5 тисячі осіб – 
громадяни України. Наразі в Чехії пра-
цює понад 120 тисяч українців.

світова хроніка НЕ ПАНІКУВАТИ І НЕ ПАНІКУВАТИ І 
ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ

У ДИТЯЧОМУ У ДИТЯЧОМУ 
МОПЕДІ – МОПЕДІ – 
НАРКОТИКИНАРКОТИКИ

СМЕРТЬ СМЕРТЬ 
ЗА КЕРМОМЗА КЕРМОМ

ЛУЦЬК ПРОДОВЖУЮТЬ ЛУЦЬК ПРОДОВЖУЮТЬ 
ТЕРОРИЗУВАТИ ПСЕВДОМІНЕРИТЕРОРИЗУВАТИ ПСЕВДОМІНЕРИ

СУПЕРЕЧКА СУПЕРЕЧКА 
ЗАКІНЧИЛАСЯ ЗАКІНЧИЛАСЯ 
ВБИВСТВОМВБИВСТВОМ

З ВОДОЙМИ – У МОРГЗ ВОДОЙМИ – У МОРГ

резонанс 

контрабанда

біда

кров холоне страшне

ЗАГИНУВ НА 
ЗАРОБІТКАХ

У ПАТРУЛЬНИХ – 
НОВИЙ НАЧАЛЬНИК

нещастя

кадри

Днями на митному посту «Ягодин» увагу 
митників привернув дитячий електричний 
мопед рожевого кольору. Його серед 
особистих речей, складених у вантажному 
відсіку автомобіля, смугою спрощеного 
митного контролю «зелений коридор» 
ввозив громадянин України. 

Як йдеться на сайті Волинської митниці ДФС, 
під час огляду іграшки у її конструктивних по-
рожнинах було виявлено геть не дитячу забавку: 
у шістьох поліетиленових пакетах із застібками 
були спаковані чорні гумові рукавиці. А в них – 
загалом 4457 штук пігулок світлого кольору, які 
схожі на особливо небезпечний наркотичний за-
сіб амфетамінового ряду – екстазі.

Фахівці СБУ у Волинській області відкрили 
провадження за ст. 305 Кримінального кодексу 
України. Зрештою, спільна скоординована опе-

рація щодо блокування каналу постачання для 
продажу в Україні особливо небезпечних нар-
котиків завершилась затриманням групи зло-
вмисників в Одеській області. До слова, вартість 
партії екстазі, яку виявили волинські митники, на 
чорному ринку становить понад 1,3 млн грн.

За інформацією прокуратури Волині, поруш-
нику передбачено покарання аж до 12 років по-
збавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім того, днями на «Ягодині» викрили 
спробу підприємця уникнути оподаткування 
під час експорту понад 20 т брухту міді вартістю 
1,6 млн грн.

vol.gp.gov.ua

Із 31 травня до 
10 червня в обласному 
центрі Волині було 

«заміновано» понад 
150 об’єктів, однак лучан 
закликають зберігати 
спокій.

Як розповів начальник управ-
ління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення Луцькради Юрій Ки-
рилюк, з початку місяця отри-
мано два повідомлення про за-
мінування міської ради, ЦНАПу, 
чотири рази надходила інфор-
мація про мінування зоопарку. 
Лише 3 червня тричі повідомля-
ли про замінування обласної клі-
нічної лікарні, а всього цього дня 
надійшло 52 повідомлення про 
замінування.

Чиновник наголосив, що 
псевдозамінування – це еле-
мент гібридної війни Росії про-
ти України. Він закликав містян 
з розумінням ставитися до тих 
незручностей, які вони мають 
через хибні повідомлення про 
замінування, та попросив усіх 
зберігати спокій.

«Якщо інформацію про замі-
нування ви отримали на роботі, 

«Мінери» працюють в інтернеті, виявити їх вкрай складно

під час відвідування торговель-
ного чи іншого закладу, то треба 
одразу залишити приміщення. 
Якщо сигнал про замінування 
застав вас удома, потрібно за-
брати документи, гроші і з усіма 
членами сім’ї, а також домашніми 
тваринами, не забувши замкну-
ти квартиру, вийти з будинку на 
безпечне місце, яке визначить 
старший керівник правоохорон-
ного органу, що виконує загальні 

заходи на конкретному об’єкті. 
Одягатися потрібно відповідно 
до погоди. Головне – не панікува-
ти і зберігати спокій», – зазначив 
Юрій Кирилюк.

Виконувач повноважень 
міського голови Григорій Пус-
товіт звернув увагу на цинізм 
«замінувань» лікарень, дитячих 
закладів, адже щоразу хворих 
потрібно виводити за межі цих 
закладів, а розважальні центри 

втрачають виручку.
«Тероризм став проблемою 

всього світу, жодна країна не 
може від цього вберегтися. 
Ніхто не повідомляв 11 верес-
ня, що в США підірвуть хмаро-
чоси. Тому цивілізований світ 
має бути готовий до цього. Це 
елемент гібридної війни, вико-
ристовуючи який, намагаються 
сіяти паніку», – зазначив Григо-
рій Пустовіт.

volynnew
s.com
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На чорному ринку партію 
екстазі оцінюють у 1,6 млн

Днями у дорожньо-транспортних 
пригодах загинуло троє волинян.

9 червня поблизу села Ставок Косто-
пільського району Рівненської області зі-
ткнулися рейсовий автобус сполученням 
Костопіль-Рівне та автомобіль Mazda. 21-
річний лучанин, водій легковика, загинув 
на місці. В аварії постраждали й троє па-
сажирів автівки, жителів Луцька. 17-річну 
дівчину із важкими травмами голови до-
правили в реанімацію. 19-річний хлопець 
отримав відкритий перелом ноги, а 16-
річна дівчина – закриту черепно-мозкову 
травму, забої грудної клітки та хребта. 

А 8 червня поблизу села Пехи Шацько-
го району автомобіль «ЗАЗ Славута» з’їхав 
у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП за-

Новим очільником 
Управління 
патрульної поліції у 
Волинській області 
став Андрій Крутень. 
Раніше він обіймав 
посаду заступника 
керівника 
Управління 
патрульної поліції в 
Рівненській області, 
керівника відділу 
моніторингу та 
аналітичного забезпечення.

Натомість Олександр Вовченко, який очо-
лював волинських патрульних із 2016 року, 
працюватиме керівником відділу превентив-
ної діяльності в Івано-Франківській області.

Комунікація, робота з громадськістю та 
повна укомплектованість патрульної поліції – 
такі завдання поставили перед новопризна-
ченим начальником патрульних.

7 червня у Бірках на Любешівщині 
провели в останній путь 44-річного 
Володимира Томащука, який трагічно 
загинув на заробітках на початку червня.

Чоловік останні роки їздив до Польщі, працю-
вав на будовах у Великопольському воєводстві. 
Загинув на новобудові в місті Рава Мазовецька. 
Причини нещасного випадку розслідують. 

До заробітків Володимир пройшов війну, 
служив у 25-й бригаді ДШВ.гинув 17-річний пасажир. Водія, 24-річного 

жителя села Куснище Любомльського райо-
ну, госпіталізували в реанімацію.

8 червня на автодорозі сполученням 
Доманове-Ратне автобус Scania під керуван-
ням 57-річного жителя Ковеля допустив наїзд 
на підводу, яка рухалася в попутному напрям-
ку. Їздовий, 45-річний житель села Броди Рат-
нівського району, загинув на місці події.

rv.npu.gov.ua

Легковик зіткнувся 
з автобусом

Над ранок 8 червня на автозаправці 
в Горохові помер 31-річний житель 
Луцька.

Виявилося, між ним та його товари-
шем трапилася суперечка. Чоловіки саме 
поверталися з футбольного матчу зі Льво-
ва. Під час сварки лучанин отримав удар 
в голову, який виявився фатальним.

Як повідомляють у поліції Волині, чо-
ловікові, який завдав смертельного удару 
знайомому, світить від 7 до 10 років тюрми.

З початком купального сезону на 
водоймах області почали траплятися 
нещасні випадки.

Днями у ставку в селі Нові Підцаревичі 
Маневицького району втопився дворіч-
ний хлопчик. А у селі Мельники Шацького 
району в озері Пісочне потонув місцевий 
семирічний хлопчик. У водоймі села Ве-
лимче Ратнівського району на дно пішов 
13-річний хлопчик, який згодом помер в 
лікарні. 

До слова, днями у селі Воля-Свійчівська 
Оваднівської ОТГ в господарській споруді 
знайшли повішеною 69-річну пенсіонерку. 
На тілі жінки слідів насилля не виявили.
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МІЛЬЙОНИ – НА КІБЕРЗАХИСТ
У НАТО зобов’язалися виділити понад 
€40 млн на підтримку України у сфері 
кіберзахисту.
ГОРІЛА ПСИХЛІКАРНЯ
10 червня в Одесі сталася пожежа в будів-
лі обласного медичного центру психічно-
го здоров’я. Спалахнув дерев’яний дах. 
Загинули медсестра і п’ятеро пацієнтів.
АКТИВІСТИ – БЕЗ ДЕКЛАРАЦІЙ
Конституційний суд визнав неконститу-
ційним положення законодавства щодо 
подання електронних декларацій акти-
вістами, які борються з корупцією.
ПРАВОПИС ОСКАРЖУЮТЬ
Окружний адмінсуд Києва отримав позов 
до Кабміну про оскарження нової редак-
ції українського правопису. На думку по-
зивачки, уряд, ухвалюючи зміни до право-
пису, діяв поза межами своїх повноважень 
та не врахував реального стану розвитку 
української мови, що ускладнить її ви-
вчення та грамотне використання.
ПІЛЬГОВИКАМ – ЗАХИСТ
На водіїв, які безпідставно відмовляти-
муться перевозити пільговиків, наклада-
тимуть штрафи в 150 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (2550 грн).
ПОМЕР МУШКЕТИК 
У віці 90 років помер відомий україн-
ський письменник, Герой України Юрій 
Мушкетик. Він – автор романів «Гайда-
маки», «Серце і камінь», «Яса», «Останній 
гетьман».
ПОПАЛАСЯ НА ХАБАРІ
Правоохоронці затримали головну тре-
нерку Нацзбірної команди України з під-
водного спорту та підводної діяльності 
на хабарі у 20 тис. грн. Вона вимагала 
гроші від тренера приватної ДЮСШ.
УКРАЇНЦІВ АТАКУВАВ КІР 
За кілька місяців 2019 року на кір захво-
ріли більш як 53 тисячі українців. Після 
ускладнень померло 18 осіб. За весь ми-
нулий рік захворіло близько 54,5 тисячі 
осіб.
ВІЙСЬКОВА ФОРМА – 
ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Тих, хто незаконно носитиме військову 
форму, штрафуватимуть. Верховна Рада 
ухвалила відповідний закон.
ТЕМПЕРАТУРА ЗРОСТАЄ
Середня температура атмосферного по-
вітря в Україні підвищилася на 1,5 граду-
са, що більше, ніж загалом у світі. Остан-
ні чотири роки були найтеплішими на 
планеті за всю її історію.
У СУПЕРМАРКЕТАХ – 
ВБИРАЛЬНІ
Усі нові й реконструйовані супермар-
кети та інші магазини продовольчих і 
непродовольчих товарів в Україні з тор-
говою площею 2500 м2 та більше з уні-
версальним асортиментом товарів від 
1 серпня зобов’язані проектувати гро-
мадські вбиральні для відвідувачів.
БАНКИ ПОВЕРТАТИМУТЬ 
ВИКРАДЕНІ ГРОШІ 
Нацбанк планує встановити додатко-
ві вимоги щодо випадків оскарження 
клієнтом переказів коштів, які він не 
здійснював. Банк після отримання по-
відомлення від користувача муситиме 
відновити залишок коштів на його ра-
хунку до стану, в якому він був перед 
здійсненням цього переказу, не пізніше, 
ніж наступного робочого дня.
БАТЬКИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ 
ВІД ДІТЕЙ 
В Україні за п’ять років в акушерських 
стаціонарах батьки відмовилися від 1801 
дитини. Близько 70 тисяч сиріт та дітей 
позбавлені батьківського піклування. В 
інтернатах перебуває 1,5% дітей.
ПРОВАЛ АТЕСТАЦІЇ – 
НЕ ПЕРЕШКОДА
Суди поновлюють на посадах поліцей-
ських, які не пройшли атестацію, зокре-
ма через протиріччя між трудовим за-
конодавством і нормами атестації. Після 
атестації звільнили понад три тисячі 
правоохоронців. Поновилися близько 
800 поліцейських.

українська хроніка

vl.sfs.gov.ua

У ГАРАЖІ – ПІДПІЛЬНИЙ У ГАРАЖІ – ПІДПІЛЬНИЙ 
АЛКОЦЕХАЛКОЦЕХ

сумнівний промисел

У КІВЕРЦІВСЬКІЙ ОТГ У КІВЕРЦІВСЬКІЙ ОТГ 
ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ ШКОЛУХОЧУТЬ ЗАКРИТИ ШКОЛУ

СТО ІСТОРІЙ ПРО СТО ІСТОРІЙ ПРО 
НЕСКОРЕНИХНЕСКОРЕНИХ

реалії щоб пам’ятали

Податкова міліція 
Волині під 
процесуальним 

керівництвом 
прокуратури області 
ліквідувала підпільний 
цех з незаконного 
виробництва алкоголю.

Як інформують в ГУ ДФС у Во-
линській області, в рамках опера-
ції «Акциз-2019» та розслідування 
кримінального провадження за 
статтями 199 і 204 ККУ встановле-
но, що житель Луцького району 
організував виробництво та збут 
фальсифікованого алкоголю. 
Підпільний цех він обладнав у 
гаражному приміщенні власного 
обійстя, при цьому виготовляли 
фальсифікат у вкрай неприйнят-
них санітарних умовах.

Виготовлену таким чином го-
рілчану та коньячну продукцію 
розливали в підготовлені пласти-
кові пакети bag-in-box. Вона при-
значалася для реалізації в тор-

гових точках Луцька та Луцького 
району. Поряд з цим, підприєм-
ливий бізнесмен здійснював не-
законну реалізацію тютюнових 
виробів без марок акцизного по-

датку встановленого зразка.
За результатами обшуків пра-

воохоронці виявили та вилучили 
з незаконного обігу 13 тис. пачок 
тютюнових виробів, 1200 літрів 

рідини з характерним запахом 
спирту, 1 тис. літрів готових до 
реалізації лікеро-горілчаних ви-
робів, а також обладнання, що 
його використовували для ви-
робництва фальсифікату. Крім 
того, вилучено три транспортні 
засоби, якими перевозили під-
акцизні товари з метою їх неза-
конної реалізації. Орієнтовна 
вартість вилученого становить 
близько 1,5 млн грн.

Крім того, днями поліція за-
тримала лучанина, який органі-
зував виробництво наркотиків 
у своєму помешканні. Під час 
обшуку в його оселі виявлено 
10 г амфетаміну, 20 г фенілнітро-
пропену та майже три літри пре-
курсорів (кислоти). Окрім цього, 
поліція вилучила спеціальне хі-
мічне обладнання, яке, ймовірно, 
використовували для виробни-
цтва наркотичних речовин. Чо-
ловікові загрожує до п’яти років 
позбавлення волі. 

Вилучено підакцизу на 1,5 млн грн

У селі Звози на Ківерцівщині планують 
закрити школу. В Ківерцівській ОТГ 
кажуть, що йдуть на такий крок, аби 
зекономити освітянам кошти, яких 
катастрофічно бракує.

«Ми будемо проводити оптимізацію, 
бо коштів не вистачає, зокрема відбудеть-
ся скорочення педагогічних працівників, 
ймовірно, потрібно буде закрити звозівську 
школу», – каже голова Ківерцівської ОТГ Во-
лодимир Жгутов.

Народний депутат Ірина Констанкевич 
вважає таке рішення невиправданим та пе-
реконана, що замість того, аби закривати 
освітні заклади, в ОТГ мають шукати шляхи 
економічного розвитку громади.

Нещодавно вона побувала у Звозах, де 
в приміщенні школи зустрілася з громадою. 
Нині тут працює 13 вчителів та навчається 
43 школярі. Батьки бідкаються, що їхніми 
дітьми хочуть наповнити школу в сусідньо-
му Суську. Однак це їх не влаштовує. Люди 
кажуть, що шкільного автобуса немає, а до-
рога між селами у вибоїнах і пролягає повз 
сміттєзвалище. Батьки розповідають: аби 

У Володимирі-Волинському презентували 
книгу «51/14 – історія нескорених».  У ній 
ідеться про бійців легендарної 51-ї ОМБр. 
У книзі зібрано 100 історій – спогади 
військовослужбовців, волонтерів, 
капеланів та рідних загиблих і зниклих 
безвісти військових. 

Мета проекту – показати правду про 
бригаду та відновити її чесне ім’я. «Ідея напи-
сання книги зародилася після того, як 51-ша 
окрема механізована бригада, пошматована 
і знекровлена, повернулася зі сходу. Майже 
одразу з’явилася інформація про її розформу-
вання. Сьогодні 51-шу ОМБр ніде не згадують, 
її майже викреслили з історії, а я хочу, щоб її 
не забували, щоб не забували тих хлопців, які 
воювали за нас», – каже авторка книги, жур-
налістка Жанна Білоцька.

Аби видати книжку, довелося шукати фі-
нансування. До доброї справи долучилися 
колишні бійці, вдови та небайдужі люди. Під-
тримав проект Фонд  Ігоря Палиці «Тільки 
разом», що дало змогу збільшити тираж. За-
уважимо, Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
допомагає військовослужбовцям від початку 
війни.

довезти дітей до Суська, потрібно два авто-
буси, а це кошти і на пальне, і на ремонт. Та 
найголовніше – без школи село може зане-
пасти.

Ірина Констанкевич на боці людей і 
готова разом з ними відстоювати місцеву 
школу. Нардеп наголосила, що зробить усі 
потрібні запити, організує брифінги у Вер-
ховній Раді, а за потреби разом із громадою 
поїде й до міністра.

Громада села Звози обурена, 
що їхню школу хочуть закрити

im
k.net.ua
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ГУБЕРНАТОРІВ 
ЗВІЛЬНЕНО 
Президент Володимир Зеленський 
11 червня звільнив Олександра 
Савченка з посади голови 
Волинської ОДА. Тимчасово 
виконувати обов’язки голови 
облдержадміністрації буде перший 
заступник Олександр Киричук.

Звільнено також керівників Черні-
гівської, Хмельницької, Херсонської, 
Тернопільської, Сумської, Полтавської, 
Одеської (відсторонено т.в.о. голови 
ОДА), Миколаївської, Львівської, Кірово-
градської, Київської, Івано-Франківської, 
Запорізької та Закарпатської ОДА.

До слова, звільнено й шістьох керів-
ників регіональних управлінь СБУ, се-
ред яких і начальник УСБУ у Волинській 
області Юрій Фелонюк.

ГПУ – ПРОТИ ЮЩЕНКА І 
КУЧМИ
Генеральна прокуратура оголосила 
про підозру третьому президентові 
Віктору Ющенку.

Йому вручили підозру про при-
четність до розтрати 540 млн грн і 
сприяння президенту-втікачу Віктору 
Януковичу в заволодінні державною 
резиденцією «Межигір’я» в Нових Пет-
рівцях під Києвом, яка згодом стала 
приватною. При цьому свідчити Ющен-
ко відмовився, але публічно звинува-
чення відкидає. 

Крім того, Генпрокуратура порушила 
справу за фактом державної зради про-
ти експрезидента Леоніда Кучми, який 
як представник України у Тристоронній 
контактній групі з мирного врегулюван-
ня ситуації на Донбасі нещодавно за-
явив про доречність зняття економічної 
блокади з ОРДЛО.

СПРАВА ГАНДЗЮК: 
НАПАДНИКІВ 
ЗАСУДИЛИ
Покровський райсуд 
Дніпропетровської області виніс 
вирок п’ятьом колишнім учасникам 
АТО, причетним до нападу на 
херсонську активістку Катерину 
Гандзюк.

Координатора нападу Сергія Тор-
біна засуджено до шести років і шести 
місяців позбавлення волі, а безпосеред-
нього нападника Микиту Грабчука – до 
шести років в’язниці. Володимир Вася-
нович та В’ячеслав Вишневський отри-
мали по чотири роки ув’язнення, Віктор 
Горбунов – три роки.

УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО 
ІМПІЧМЕНТ
Верховна Рада схвалила в другому 
читанні законопроект, у якому 
передбачена процедура імпічменту 
президента.

Законопроект встановлює порядок 
створення і організацію діяльності спе-
ціальної тимчасової слідчої комісії для 
проведення розслідування обставин 
вчинення президентом України дер-
жавної зради або іншого злочину. Під-
ставою для ініціювання імпічменту та 
створення спеціальної слідчої комісії є 
подання, підписане більшістю нардепів 
від конституційного складу парламенту, 
підписи яких не відкликаються.

ФІЛАРЕТ НЕ ВИЗНАЄ 
ТОМОС
Почесний патріарх Православної 
церкви України Філарет заявив, 
що не приймає Томос, оскільки до 
отримання не був ознайомлений з 
його змістом.

«Якби ми знали зміст, то 15 грудня не 
голосували б за автокефалію. Бо нам не 
потрібно переходити з однієї залежності 
в іншу. Московський патріархат служить 
інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. 
А хто служитиме Україні?» – заявив Філа-
рет і повідомив, що на 20 червня скли-
кає собор ліквідованого Київського пат-
ріархату, який має офіційно не визнати 
автокефалію українських православних 
церков.

по суті вибори

Новостворена партія 
«Голос», лідером 
якої є фронтмен 

найпопулярнішого 
українського гурту 
«Океан Ельзи» Святослав 
Вакарчук, відмовилася 
підтримувати Тараса 
Шкітера – кандидата 
в депутати у 
мажоритарному окрузі 
№22 з центром у Луцьку. 

Перед Революцією Гіднос-
ті він був активістом політсили 
«Український вибір» одіозного 
Віктора Медведчука і пропагу-
вав вступ до Митного союзу та 
переконував, що Україні треба 
будувати майбутнє з Росією. Сам 
новоспечений політик сьогодні 
активно відхрещується від цієї 
інформації. Бідкається, мовляв, 
його просто «облили брудом», і 
запевняє, що змінив погляди.

Проте партійному керівни-
цтву «Голосу» цього вистачило, 
аби відмовити Шкітеру в бало-
туванні від політсили Вакарчу-
ка. Адже лідер партії заявив, що 
готовий очистити її лави, якщо 
люди знайдуть серйозний комп-
ромат на кандидатів. 

Після раптової зміни погля-
дів Тарас Шкітер проміняв ідеї 
Віктора Медведчука на союз із 
луцьким бізнесменом і депута-
том міської ради Андрієм По-
кровським, вступивши до гро-
мадянського руху «Свідомі». Втім 
насправді він став просто, м’яко 
кажучи, транслятором позиції 
Покровського. Попри те, що Та-
рас Шкітер заявив, що ухвалив 
рішення не йти на вибори, «Під 
прицілом» з власних джерел 
стало відомо, що відмова «Голо-
су» – це вимушений крок. Адже 
юного політика «попросили», аби 
не плямувати репутацію щойно 
створеної партії. Але про все за 
порядком.

ХТО ТАКИЙ ТАРАС 
ШКІТЕР

27-річний лучанин Тарас 
Шкітер, який донедавна пози-
ціонував себе як журналіст, за 
фахом стоматолог. Як йдеться в 
оприлюдненій для проекту «Нові 
лідери» біографії, він у 2008-2013 
роках навчався у ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна 
академія». У 2013-2015 роках 
проходив інтернатуру у Волин-
ській обласній клінічній лікарні 
у відділенні щелепно-лицевої та 
пластичної хірургії. 

По тому його життя круто 
змінилося: з 2015 року він почав 
працювати у ТОВ «Контент ме-
неджмент груп», яка входить до 
сфери впливу луцького бізнес-
мена, депутата Луцької міської 
ради Андрія Покровського. У цей 
же час він став його помічником-
консультантом. З 2016 року й до-
нині – директор ТОВ «Інформа-
ційне агентство «Конкурент» та 
керівник цього видання. Разом з 
Андрієм Покровським з 2017 року 
він є співзасновником ГО «Гро-
мадянський рух «Свідомі». А ще 
Тарас Шкітер – генеральний про-
дюсер суспільно-політичного ток-
шоу «Протилежний погляд LIVE», 
тривалий час він навіть був веду-

«ГОЛОС» ВАКАРЧУКА ВІДМОВИВ 
ЛУЦЬКОМУ ЕКСАКТИВІСТУ 
МЕДВЕДЧУКА У ПІДТРИМЦІ НА ВИБОРАХ

чим цього ток-шоу. І ось днями 
Тарас Шкітер заявив, що полишає 
журналістику та йде в політику. 
Балотуватися він зібрався у мажо-
ритарному окрузі №22 від партії 
Святослава Вакарчука «Голос».

З ЧОГО ПОЧАВСЯ 
СКАНДАЛ

Ще до заяв про політичні ам-
біції Тарас Шкітер неодноразово 
з’являвся на центральних теле-
каналах у політичних ток-шоу і 
телепередачах, де активно дис-
кутував на різноманітні теми, 
особливо напередодні прези-
дентських виборів. Чи не найчас-
тіше він брав участь у передачах 
на «112 каналі», який належить 
Віктору Медведчуку.

Щойно партія «Голос» опри-
люднила списки своїх кандида-
тів, медіа почали шукати інфор-
мацію про цих людей. 9 червня 
видання «Український тиждень» 
оприлюднило інформацію про 
те, що Тарас Шкітер представ-
ляв на Волині політсилу Віктора 
Медведчука «Український вибір» 
й активно просував тісну інтегра-
цію з Росією і входження України 
до Митного союзу.

На сайті «Українського вибо-
ру» донедавна була стаття про 
молодіжний круглий стіл у Луць-
ку, ініційований цією організаці-
єю. Відбувався він в обласному 
центрі 11 вересня 2013 року. На-
гадаємо, через два місяці Україна 
вибухнула Революцією Гідності. 

Наразі ця публікація видале-
на з основної версії сайта. Отже, 
учасники дискутували з приводу 
цивілізаційного вибору України. 
І «Український вибір» перекону-
вав: Тарас Шкітер тоді вважав, 
що майбутнє України – з Росією 
в Євразійському союзі. «Розмова 
виявилася доволі цікавою і зміс-
товною. Всі дійшли згоди: сучасна 
ситуація в країні демонструє, що 
залишатися поза наднаціональ-
ними структурами неможливо, і 
Україні потрібно робити вибір. І 
тут є два шляхи: на Захід і на Схід. 
Як зазначив Тарас Шкітер, який 
виступав від «Українського вибо-
ру», при цьому виборі мають бути 
враховані всі фактори – історич-
ні, релігійні, політичні, економіч-
ні. Тому єдиним правильним зов-

нішнім вектором для України є 
східний, спрямований на поглиб-
лення співпраці з країнами Єв-
разійського союзу, насамперед з 
Росією», – йдеться в новині.

ЯК ВІДРЕАГУВАВ 
САМ КАНДИДАТ

Одразу ж після цієї публікації 
Тарас Шкітер почав перекону-
вати: на тій зустрічі він був, але 
говорив зовсім інше, його слова 
перекрутили, а сам він ніколи 
не був у складі «Українського 
вибору». Згадану публікацію він 
назвав брехнею. «Ті, хто мене 
знає, можуть однозначно ска-
зати, що це неправда. А для тих, 
хто не знав мене раніше, хочу 
прояснити ситуацію. Я не був і 
не є членом жодної політичної 
партії та громадсько-політичного 
руху, окрім Громадянського руху 
«Свідомі», де є співзасновником. 
Щодо «Українського вибору», то 
у 2013 році я брав участь у круг-
лому столі, який організувала ця 
організація. Там я казав, що у ви-
падку підписання угоди про Асо-
ціацію України з ЄС Росія поч не 
застосовувати різноманітні ва-
желі впливу, в тому числі еконо-
мічні, щоб нашкодити Україні. Ще 
перед початком воєнної агресії я 
попереджав, що потрібно дивер-
сифікувати шляхи постачання в 
Україну енергоносіїв та зменшити 
експортно-імпортну залежність 
від Росії як основного на той час 
економічного партнера», – пере-
конує політик.

Щоправда, стаття на сайті 
«Українського вибору» ще доне-
давна була у вільному доступі. І 
жодних спростувань чи позовів 
про «перекручування» слів Тара-
са Шкітера не було. Водночас у 
Facebook кандидат від Луцька по-
чав «чистити» свою сторінку від 
друзів: тих, хто почав запитувати 
про згадану статтю 2013 року, він 
став блокувати та видаляти.

НЕОФАШИСТИ В 
УКРАЇНІ

Згадана ситуація – не єди-
ний неоднозначний епізод з не-
давнього минулого кандидата. У 
листопаді 2014 року на шпальтах 
видання ВолиньPost Тарас Шкі-
тер вирішив проаналізувати мо-

лодіжний рух в Україні. За його 
словами, в країні активізувався 
неофашистський рух молоді: «На 
сьогодні в Україні чимало різно-
манітних молодіжних структур. 
Безперечно, не є винятком і наше 
місто... Якщо держава не братиме 
участі в цьому питанні, молодь 
знайде вихід і за такого варіанту, 
але не факт, що він буде правиль-
ним. Прикладом такого халатно-
го ставлення державної системи 
є стихійне створення екстреміст-
ських та радикальних молодіж-
них організацій. Як прик лад – 
неофашистський рух, соціальна 
база якого складається з молоді, 
витісненої обставинами на узбіч-
чя життя. В Україні такої молоді 
чимало, тому питання, яким чи-
ном відбуватиметься розвиток 
молоді в Україні, залишається 
відкритим».

Повертаючись до історично-
го контексту, варто згадати, що 
на той час пережили українці: 
Революція Гідності, розстріли ак-
тивістів на Майдані, втеча Януко-
вича, окупація Криму, Волноваха, 
Іловайськ, Савур-Могила. І саме 
тих українців, які вийшли у 2014-
2013 роках на протести, а згодом 
пішли відстоювати цілісність і не-
залежність України, ворожі ЗМІ 
назвали «фашистами» і «нацис-
тами».

* * *
Епізод щодо участі Шкітера в 

русі кума Путіна може бути лише 
вершиною айсберга, адже «Укра-
їнський вибір» у той час набирав 
обертів і щедро фінансував тих, 
хто був готовий просувати ідеї 
єдності з Росією. Особливо в За-
хідній Україні, де погляди насе-
лення були і є традиційно про-
українськими. Щодо місцевого 
осередку «Голосу», то партійці 
наступили на граблі під назвою 
«нові обличчя»: оскільки вони 
намагалися якомога швидше за-
крити квоти в регіонах на мажо-
ритарних округах та в списку, до 
їхніх лав потрапили особи, які 
напередодні воєнної агресії Росії 
просували в Україні ідеї «руского 
міра». Але у «Голосі» оперативно 
відреагували на інформацію сто-
совно їхнього кандидата і ухва-
лили правильне рішення – по-
збутися пристосуванця.

Тарас Шкітер вирішив іти в парламент, 
але репутація зле з ним пожартувала

KP.UA



Не потрібно доводити, що освіта – найбільше благо для людини. 
Без освіти люди і грубі, і бідні, і нещасні. Микола Чернишевський www.volynnews.com

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

СОЦІУМ
www.volynnews.com 5№ 23 (173)  13 червня 2019 року

меценати

назустріч освіті

ДОПОМОГТИ ТИМ, ХТО ЗАХИЩАЄ 
БАТЬКІВЩИНУ, НАШ ОБОВ’ЯЗОК!

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ЗАКОН ПРО 
ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ – 
ЦЕ ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА ОСВІТЯН»

  Олена СЕМЕНОВА

Про діяльність 
громадської 
організації 

«Волонтерський центр 
«Серце Патріота» знають 
не лише на Волині, але 
й далеко за ї ї межами. 
Детальніше про історію 
організації, ї ї діяльність 
та плани – у розмові з 
засновником «Серця 
Патріота», укропівцем, 
депутатом Луцької міської 
ради Сергієм Балицьким. 

– Пане Сергію, коли і як виник-
ла ідея створити центр «Серце 
Пат ріота»? 

– Коли на сході України розпо-
чалася війна, я всіляко допомагав 
нашим захисникам. А тоді взяв свій 
бус, купив усе, що потрібно бійцям, 
і поїхав на схід. Опісля долучалися 
друзі. Тоді на слуху було, що воїнам 
бракує харчів, предметів особистої 
гігієни, медикаментів тощо. Пере-
січні українці, підприємці почали 
активно долучатися до збору речей 
для відправлення на схід. І тоді ми 
з сестрою Ольгою та друзями вирі-
шили заснувати громадську органі-
зацію «Волонтерський центр «Сер-
це Патріота». Це було у 2015 році. 
Наступного року ми об’єдналися із 
Волонтерським центром «Серце для 
України». Сьогодні у нас понад 50 во-
лонтерів.

– Скільки разів волонтери 
«Серця Патріота» побували на 
сході? 

– За ці роки їздили майже 200 
разів. Робота триває постійно. При-
чому до збору речей, які потрібні 
нашим бійцям, долучаються і спів-
вітчизники, і емігранти. Зокрема Пе-
тер Чорний, громадянин Німеччини, 
будучи інвалідом-візочником, допо-
магає Україні ще з 1986 року, коли 

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Верховна Рада України 
схвалила у другому читанні 

законопроект № 8321-д «Про 
фахову передвищу освіту», який 
дає можливість технікумам та 
коледжам функціонувати. Про 
це написала одна зі співавторів 
законопроекту, народний депутат 
від УКРОПу, голова підкомітету з 
питань позашкільної, професійної 
(професійно-технічної), фахової 
передвищої освіти та освіти для 
дорослих Ірина Констанкевич на 
своїй сторінці в соціальній мережі 
Facebook.

За її словами, технікуми та коледжі нареш-
ті стануть повноцінною ланкою освітнього 
середовища, матимуть автономність, багато-
канальне фінансування, наглядові ради, сту-
дентоорієнтоване навчання, тобто отримають 
великі можливості для власної траєкторії роз-
витку. 

«Питання було болючим для сотень тисяч 
наших громадян, адже ціла ланка освіти могла 
опинитися у глухому куті. До мене особисто та 
на адресу комітету надходили листи підтримки 
від закладів освіти з різних областей України. 
Тепер, відповідно до ухваленого закону, потре-
би фахової передвищої освіти буде враховано 
в бюджетному плануванні. Це велика перемога 
освітян і всіх зацікавлених осіб, які вибороли 
для себе можливості розвиватися з новою си-
лою, показувати результати, виходити на нові 
рівні в освіті. Однозначно, у законі закладено 
новаторські підходи до функціонування закла-
дів фахової передвищої освіти і є всі підстави 
сподіватися на гарні результати», – зазначила 
Ірина Констанкевич.

За словами народного депутата, робоча 
група, створена Комітетом з питань науки і 
освіти, у стислі терміни опрацьовувала пропо-
зиції народних депутатів України.

«Усього було подано 346 пропозицій, 249 з 
яких враховано цілком, 63 – враховано з відпо-

трапилася трагедія на Чорнобиль-
ській АЕС. Також чимало допомоги 
отримуємо зі Швейцарії. На сьогодні 
вже було понад 30 поїздок на схід, 
під час яких ми везли гуманітарну 
допомогу, що надійшла з цих країн. 
Зокрема вони передають нашим бій-
цям одяг, медичні препарати, про-
дукти харчування тощо.

– Нещодавно ви повернулися 
з чергової поїздки до Волновахи. 
Розкажіть трішки про це.

– У Волновасі ми бували неодно-
разово. Крайня наша поїздка була 
присвячена п’ятій річниці визволен-
ня міста від російських окупантів. 
Тож з Волині було чимало делега-
цій. Адже Волноваха – наше місто-
побратим. Там воювали наші хлопці, 
там звели храм, на будівництво яко-
го збирали гроші по всій Волині. Ми 
відвезли туди одяг, продукти харчу-
вання, подарунки для діток, які при-
ходять до святині. Також з нами була 
вдова бійця, який загинув у цій міс-
цевості. Побували на місці, де було 
вбито Віктора Мандзюка, співробіт-
ника СБУ з Волині.

– Як і чим сьогодні живе це 
місто? 

– У Волновасі – мир, спокій, і це 
головне. З задоволенням зауважив, 
що в концертній залі, де відбувалася 
частина заходів, дуже багато дорос-
лих і дітей були у вишиванках. В само-
му місті сьогодні багато української 
символіки. Усе це приємно бачити, 
бо бути волонтером, патріотом тут і 
там – зовсім різні речі. Адже в будь-
який час можуть приїхати і завдати 
шкоди. Однак попри все це, місто 
живе, потихеньку розвивається.

– Що сьогодні потрібно на 
фронті і чи змінилися потреби з 
2014 року? 

– Безумовно, зміни є. На початку 
війни в бійців не вистачало форми, 
або ж вона не відповідала сучасним 
вимогам. Відомі випадки, коли вона 
загорялася. Не вистачало берців. 
Тому все це везли з Польщі, Німеччи-
ни. Також місцеві підприємці виділя-
ли гроші на придбання якісної сучас-
ної форми, яку ми відвозили на схід. 
А звідти привозили подяки від різних 
військових підрозділів. Однак хочу 

відзначити, що якщо в 2014 році для 
того, аби завантажити бус, достатньо 
було дві-три години, тепер на це йде в 
середньому місяць-півтора. Ми їзди-
мо до різних підрозділів, веземо те, 
що їм потрібно: гуму для автомобілів, 
деталі до техніки, медикаменти, одяг. 
Приміром, цими днями передали 
три комплекти автомобільних шин. 
Сьогодні слід дбати про автомобілі 
наших бійців. Приміром, «Уралом» 
вони не можуть їздити на передо-
вій, тому купуємо їм звичайні легкові 
автомобілі. А це – великий плюс для 
їхньої безпеки. Також, порівняно з 
2014 роком, змінилося харчування. 
Воно стало кращим. Покращилося 
забезпечення армії загалом і став-
лення до неї. 

– На вашу думку, чи зміниться 
щось в армії з приходом прези-
дента Володимира Зеленського? 

– Сьогодні Володимир Зелен-
ський намагається зробити макси-
мум для армії. Зокрема – наблизити 
командування до бійців. Бо ж раніше 
як було? Генерали, які приїжджали у 
зону проведення бойових дій, були 

відстороненими від бійців. Тепер все 
по-іншому. Командування спілкуєть-
ся з солдатами, цікавиться умовами, 
в яких вони живуть. І це приємно, 
бо таким чином вище командуван-
ня краще знає про потреби бійців. І, 
відповідно, намагається зробити все 
для покращення умов наших захис-
ників, для того, аби українська армія 
була сильною.

– Які плани щодо волонтер-
ської діяльності? 

– Планів є чимало. Хочемо і буде-
мо надалі допомагати нашим захис-
никам на сході. Однак нашої уваги й 
допомоги потребують ті хлопці, які 
повернулися додому із зони бойо-
вих дій. Передусім їм потрібна робо-
та, тому дбаю про їхнє працевлаш-
тування. Також хочемо розвивати 
волонтерський центр для допомоги 
сім’ям бійців, інвалідам-візочникам. 
А в День Незалежності України пла-
нуємо організувати забіг пам’яті за-
хисників, які загинули в АТО. Такий 
захід відбудеться в усіх обласних 
центрах України. Для цього учас-
ники забігу виготовляють майки з 
іменами, прізвищами та фотогра-
фіями бійців, які загинули за волю 
України. Я щиро вдячний усім, хто 
щоразу долучається до збору допо-
моги для наших захисників. А також 
закликаю: подбаймо разом про тих, 
хто щосекунди ризикує життям за-
ради того, аби ми жили під мирним 
небом, хто виборює незалежність 
нашої Батьківщини.

Долучитися до збору допомоги 
може кожен. Сьогодні наші захисни-
ки потребують спецодягу, побутової 
техніки, вітамінів, смаколиків тощо. 
Тільки спільними зусиллями ми змо-
жемо перемогти ворога та зробити 
Україну сильною і високорозвине-
ною державою.

з особистого архіву

Волонтери вирушають в чергову поїздку на схід
Засновник «Серця Патріота» 
Сергій Балицький

відним редагуванням чи коригуванням, по суті 
або частково. 34 пропозиції було відхилено. 
Зокрема я як голова робочої групи подала 131 
правку», – додала Ірина Констанкевич. 

Директор Луцького педагогічного коле-
джу Петро Бойчук розповідає, що на цей закон 
чекали вже давно. До слова, у педколеджі на-
вчається майже 1800 студентів. 

«Ми говорили про такий документ років з 
п’ять на всіх радах директорів, було створено 
спеціальні комісії з представників навчальних 
закладів. Ірина Констанкевич для розробки 
і ухвалення закону «Про фахову передвищу 
освіту» зробила дуже багато. Саме під її керів-
ництвом збиралися робочі групи щодо підго-
товки цього документа. Тому ми надзвичайно 
вдячні Ірині Мирославівні за сприяння розвит-
кові вищої школи. Цей закон дозволяє закла-
дам І-ІІ рівнів акредитації мати свою нішу. Якби 
його не ухвалили, то останнім роком набору на 
базі 9-х класів був би 2019-й. Тобто фактично 

вже через три роки низка навчальних закла-
дів І-ІІ рівнів акредитації припинили б робо-
ту. Тепер же ми залишаємося у вищій школі, 
але разом з тим будемо здійснювати і фахову 
підготовку спеціалістів, використовувати сту-
пеневу підготовку кадрів. Згідно із новоухва-
леним законом, ми готуватимемо молодших 
бакалаврів, що забезпечить водночас мобіль-
ність студента. Випускники з таким дипломом 
матимуть змогу продовжувати навчання у ви-
щих навчальних закладах за скороченою про-
грамою», – пояснює Петро Бойчук. 

Директор коледжу технологій, бізнесу та 
права Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки Станіслав Щеб-
люк каже, що коледжанська ланка ніколи не 
мала чітко визначеної ніші в системі освіти. 

«За радянських часів ми входили до складу 
середньої спеціальної освіти, потім – до струк-
тури міністерства вищої школи, останні роки – 
у вищу освіту як заклад І-ІІ рівнів акредитації. А 
з ухваленням закону «Про вищу освіту» ніде не 
опинилися. Упродовж двох років ми навіть не 
планували річні бюджети, а складали їх на три 
місяці, півроку, адже постійно перебували у 
невизначеності. Нас хотіли весь час спекатися, 
об’єднати з профтехосвітою. Тому ми раді, що 
тепер маємо свою окрему нішу, визначену за-
конодавством, і що матимемо змогу готувати 
спеціаліста за п’ятим рівнем рамки національ-
ної кваліфікації. І тут широке поле діяльності. 
Ми можемо готувати робітничі професії, що 
було досі складно, готувати фахового спеціа-
ліста і молодшого бакалавра. Окрім того, зако-
ном чітко визначено процедуру фінансування. 
Величезне спасибі Ірині Констанкевич за цей 
закон. І ці слова не лише від мене, а й від ке-
рівників та викладачів навчальних закладів», – 
каже Станіслав Щеблюк.

Зауважимо, що у коледжі технологій, бізне-
су та права освіту здобувають 1200 студентів. 

В. о. директора Любешівського технічного 
коледжу Луцького національного технічного 
університету Анатолій Хомич наголошує, що 
якби закон не ухвалили цим складом парла-
менту, то у зв’язку із достроковими виборами, 
взагалі невідомо, чи дійшли б восени до роз-
гляду законопроекту «Про фахову передвищу 
освіту». «Ми мали право працювати лише до 
1 січня 2020 року, а далі опинилися б у безви-
ході, – пояснює Анатолій Хомич. – Тепер же не 
лише розуміємо, як нам далі розвиватися, а й 
маємо право вибору. Ми як навчальний заклад 
можемо вільно готувати молодшого бакалав-
ра і думати про ліцензування нових потрібних 
для ринку України спеціалістів. Ухвалення цьо-
го закону нетерпеливо очікували всі навчальні 
заклади І-ІІ рівнів акредитації. Дуже вдячні Іри-
ні Констанкевич за підтримку. Вона жила цим 
законом, і ми це бачили». 

У Любешівському техколеджі – 300 сту-
дентів і 360 учнів. Анатолій Васильович роз-
повідає, що невдовзі відкриють нову спеціаль-
ність – «Ресторанне і готельне господарство». 
Також тепер розглядатимуть можливість 
створення курсового навчання на тракторис-
тів, яке могли б проходити дорослі. «Але пе-
редусім роботодавець має бути зацікавленим 
у підготовці кваліфікованих фахівців, – додає 
Анатолій Хомич. – Ми вже маємо такий досвід 
співпраці з німецькою фірмою Landmaschinen 
Vertrieb Deuben GmbH. Троє наших студентів 
цього року поїдуть туди на практику. І ми спо-
діваємося, що ці діти повернуться працювати 
в Україну». 

Загалом в Україні – 863 коледжі та техні-
куми, в яких навчаються 388 тисяч осіб. Тепер 
такі заклади нарешті матимуть майбутнє.

im
k.net.ua

Ірина Констанкевич – одна зі співавторів 
закону «Про фахову передвищу освіту» 
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Навіть зламаний годинник двічі на добу показує точний час. Пауло Коельо

В УКРАЇНІ 
РЕФОРМУЮТЬ 
ДИТБУДИНКИ
Із наступного року в українські 

сиротинці не прийматимуть дітей. 
Заклади перетворять на паліативно-
реабілітаційні центри, повідомила 
в.о. міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За словами чиновниці, до 2020 року всі 
дитячі будинки працюватимуть у звичному 
режимі. Однак паралельно буде тривати 
підготовка до влаштування всіх дітей у рід-
ні, патронатні чи прийомні сім’ї.

Уляна Супрун пояснила, що як альтер-
натива дитячим будинкам є практика пат-
ронатної сім’ї (тимчасової). Це перехідний 
період перед підготовкою передання ди-
тини родині, яка нею опікуватиметься. 

Кожна дитина, батьки якої не можуть 
з певних причин забрати її додому і нала-
годжують своє життя, має перебувати не 
в інтернаті, а в патронатній сім’ї. Активно 
впроваджувати ці зміни мають місцеві де-
партаменти охорони здоров’я та управлін-
ня соцзахисту.

Водночас, за словами керівниці МОЗ, 
до 2023 року на місці дитячих будинків буде 
організовано паліативно-реабілітаційні 
центри.

«У новостворених центрах можна буде 
отримати послуги з реабілітації або паліа-
тиву. Центр також може надавати послуги 
з респісу – тимчасового перепочинку бать-
ків дитини з інвалідністю. Допомогу дітям 
надаватимуть в обов’язковій присутності 
батьків або людей, які їх замінюють. На 
інтернати ці заклади не перетворяться», – 
розказала Супрун.

Вона підкреслила, що паліативна допо-
мога і реабілітація увійшли в «зелений пе-
релік» – гарантований державою пакет по-
слуг, за які платитиме Національна служба 
здоров’я України. Ці послуги для громадян 
будуть безоплатними.

«Всі ці зміни не означають, що діти з 
дитячих будинків залишаться без житла. 
Ми прагнемо, щоби діти, які зараз живуть 
у них, були влаштовані в хороші сім’ї або 
ж могли рости в умовах, наближених до 
сімейних», – зазначила чиновниця.

Супрун підкреслила, що увесь цивілі-
зований світ відмовився або відмовляєть-
ся від влаштування дітей в дитбудинки.

«Не живуть діти в інтернатних закладах 
і до повноліття. Такого просто не існує. Так 
не має бути і в нас», – заявила вона.

поживемо – побачимо

служити і захищати

назустріч культурі ЛЮБОВ ЛІПИЧ: 
«ФЕСТИВАЛІ ПОТРІБНО 
ПРОВОДИТИ НЕ ЛИШЕ 
В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ»

В УКРАЇНІ З’ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОФІЦЕРИ ГРОМАДИ

  Олена СЕМЕНОВА 

За п’ять місяців 
цього року в 
обласному центрі 

Волині відбулося 
п’ять фестивалів. А 
попереду – ще чимало 
цікавих заходів. 

Тож про них, а також про 
те, чому потрібно проводити 
фестивалі в районних цен-
трах, селищах та містечках 
нашого краю, розмовляємо з 
депутаткою-укропівкою, голо-
вою постійної комісії Волин-
ської обласної ради з питань 
освіти, науки, інформаційного 
простору, культури та мови, 
національного і духовного роз-
витку, сім’ї, молоді, спорту та 
туризму Любов’ю Ліпич.

– Любове Григорівно, які 
фестивалі проводять у нашо-
му краї? 

– Волинь – фестивальний 
край. Торік відбулося майже 20 
таких заходів. Фестивалів багато, 
і кожен з них по-своєму особ-
ливий, яскравий та самобутній. 
Однак усі вони проходять в об-
ласному центрі – у Луцькому 
замку, центральному парку міс-
та, в Палаці культури тощо. Тому 
вважаю, що сьогодні потрібно 
зробити все для того, аби роз-
ширити географію проведення 
таких заходів. Тим більше, що по-
тенціал для цього в нашої області 
дуже великий. Цікаво, що на Во-
лині історичних пам’яток більше, 
аніж у Львівській області. Однак 
туристи їдуть саме туди, де все 
зроблено для того, аби заохоти-
ти людей приїжджати і гарно та 
весело проводити час. 

– У яких населених пунктах 
області ви хотіли б проводити 
фестивалі?

– Передусім у Берестеч-
ку – історичній перлині Волині. 
В цьому багатому на культурні 
пам’ятки краї, де щирі люди, ціка-
ві місцеві традиції. Поряд – поле 
битви, яка відбулася в 1651 році 
й увійшла в історію як битва під 
Берестечком. Тому було б дуже 
доречно саме тут проводити 
фестиваль козацької пісні. Або в 
Горохові чи Мар’янівці – фести-
валь національної пісні. Думаю, 
проведення фестивалів час за-
початкувати і на Поліссі. Примі-
ром, у Шацьку, куди влітку на від-
починок приїжджає дуже багато 
людей не лише з нашої, але й із 
сусідніх областей, навіть з Біло-
русі та Польщі. 

– Чи підтримує обласна 
рада проведення таких захо-
дів матеріально? 

– Безумовно, адже це – наша 
культура, яку потрібно розви-
вати та пропагувати. Тож органі-
затори звертаються до обласної 
ради і там в межах можливостей 
виділяють певні суми.

– Чи очікують волинян та 
гостей нашого краю якісь но-
винки цього року? 

– Цьогоріч виповнюється 
150 років з дня народження Лесі 
Українки. Східноєвропейський 
університет носить її ім’я, в селі 
Колодяжне діє літературно-
меморіальний музей. У нас за-
плановано низку дуже цікавих 
заходів, приурочених до цього 
дня. Вже розроблено програму, 
яка ще наразі на доопрацюван-
ні. Серед запланованих захо-

дів – організація різноманітних 
конкурсів, фестиваль, нові інф-
раструктурні об’єкти, ремонти 
школи, інфраструктура закладів 
громадського харчування та 
чимало іншого. Окрім цього – 
підтримка музею, перевидання 
творів Лесі Українки, фотокопій 
віршів, що їх вона писала від 
руки. Велику підтримку заплано-
ваним заходам надасть і народ-
ний депутат України Ірина Кон-
станкевич. І буде чудово, якщо 
фестиваль, присвячений життю 
та творчості Лесі Українки, стане 
щорічним. Тоді до Колодяжного 
приїжджатимуть учні не лише 
волинських шкіл, але й із Рівнен-
щини, Житомирщини, Львівщини 
та інших регіонів. 

– Яка ситуація з аматор-
ськими колективами на Во-
лині?

– Аматорські колективи зав-
жди трималися на ентузіазмі. І 
якщо в селі є людина-ентузіаст, 
яка згуртує навколо себе таких 
же любителів, то справа розви-
ватиметься. От, наприклад, ама-
торський театр у селі Лобачівка, 
який отримав звання народ-
ного. Сьогодні подивитися на 
новий спектакль місцевих ар-
тистів приїжджають жителі нав-
колишніх сіл, ба навіть з сусід-
ніх районів. І дуже часто гості не 
вірять, що театр люди створили 
самотужки. А все розпочалося з 
того, що Василь Гриб, директор 
будинку культури, запропону-
вав Петру Панчуку, який є На-
родним артистом України, акто-
ром Київського національного 
театру ім. Івана Франка, створи-
ти театр у їхній рідній Лобачівці. 
Людям до вподоби театральне 
мистецтво, тому ця ідея згурту-
вала їх. Тож до роботи взялися 
усі – педагоги, тимчасово без-
робітні, працівники органів міс-
цевого самоврядування тощо. 
Виготовляти декорації допо-
магає місцевий столяр Ярослав 
Музика, костюми шиє кравчиня 
Зоя Семенюк. Вчитель музики 
створює дуже красивий супро-
від. Нині спектаклі часто грають 
у два сеанси, щоб усі охочі мог-
ли побачити.

– Чи очікуєте, що ново-
обраний президент України 
дбатиме про розвиток куль-
тури? 

– Звісно, такі сподівання є. 
В України дуже багате минуле, 
багата історико-культурна спад-
щина, великий потенціал, усе 
це потрібно розвивати. Тому 
сподіваюся, що Володимир 
Зеленський та його команда 
дбатимуть про розвиток куль-
тури, збереження історичних, 
архітектурних та культурних 
пам’яток, збагачення і відкриття 
нових музеїв. Потрібно зробити 
усе для того, аби Волинь ста-
ла туристичним центром, куди 
поспішатимуть мандрівники з 
усього світу.

Усі цивілізовані країни 
відмовляються від інтернатів 

Укропівка вболіває 
за розвиток культури

korsa.ua

  nv.ua

Наприкінці травня прем’єр-
міністр Володимир 

Гройсман, очільник МВС Арсен 
Аваков і глава Нацполіції 
Сергій Князєв презентували 
проект «Поліцейський офіцер 
громади». 

Проект передбачає, що у кожної 
об’єднаної територіальної громади 
буде свій офіцер поліції, який відпо-
відатиме за правопорядок лише на 
її території і 80-90% робочого часу 
проводитиме там. Поліцейський офі-
цер громади має також жити на те-
риторії громади, знати її жителів і їхні 
потреби та бути впізнаваним для них. 
Він має бути повноправним членом 
громади, яка бере на себе частину 
фінансової підтримки його роботи, 
і звітувати не лише перед керівни-
цтвом, а й перед самою громадою. 

До компетенції поліцейського 
офіцера громади входить розслі-
дування кримінальних проступків, 

вим приміщенням, зброєю, спецза-
собами та технічними засобами, у 
тому числі планшетом, на який він 
отримує робочі завдання і через 
який звітує перед керівництвом. Вся 
документація, з якою він працювати-
ме, буде в електронному вигляді.

Проект охопить 30 тисяч насе-
лених пунктів, де проживає майже 
28 мільйонів людей. У 2019 році він 
охопить 802 ОТГ, у 2020-му – всю те-
риторію держави. Перші 34 поліцей-
ські офіцери громади почали службу 
в 22 територіальних громадах Дніп-
ропетровської області 29 травня. 
Їхня заробітна плата становитиме від 
11800 грн. Поліцейські офіцери гро-
мади отримуватимуть завдання не 
на день, як дільничні, а на два тижні. 

Щоб стати поліцейським офіце-
ром громади, треба подати онлайн-

забезпечення безпеки дорожнього 
руху, превентивна робота з дітьми 
та контроль за зброєю. Виконува-
ти завдання, які не входять до їхніх 

основних обов’язків, поліцейські 
офіцери громади не будуть. 

Поліцейського офіцера громади 
забезпечують автомобілем, службо-

анкету, пройти тестування, пере-
вірку на поліграфі та співбесіду з 
комісією із представників Нацпо-
ліції і громади. Відбір відбувається 
у два етапи. Перший – тестування, 
за допомогою якого оцінюють за-
гальні навички кандидатів, їхній 
рівень логічного та аналітичного 
мислення, знання законодавства, 
а також тест на інтегративність. 
Другий етап – співбесіда. Тим, кого 
вибере під час співбесіди комісія, 
треба буде пройти спеціальний 
підготовчий курс тривалістю 2,5 
місяця, який розробили україн-
ські та міжнародні експерти. У цей 
курс входять тактична підготовка з 
елементами моделювання ситуації, 
методи контраварійного кермуван-
ня, розвиток навичок проактивної 
діяльності та сучасні інструменти й 
методи взаємодії поліції і громади.

Кожна ОТГ матиме свого полісмена

nv.ua

з особистого архіву
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Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти – це твої дії, і немає іншого тебе. 
Антуан де Сент-Екзюпері

адмінреформа

У ВИШНІВСЬКІЙ ОТГ – 
УНІКАЛЬНІ ШКОЛИ 
І САДОЧКИ

  Оксана КУЦИК

«Громада, яка 
народилася 
в муках», – 

так охарактеризував 
появу на карті Волині 
Вишнівської ОТГ експерт 
з питань децентралізації 
та юридичних питань 
Волинського регіонального 
відділення Асоціації 
міст України (ВРВ АМУ) 
Валентин Малиновський. 
Однак за два роки 
існування і голова громади, 
і сільські старости відчули 
всі переваги самостійного 
господарювання. 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
ДОВЕЛОСЯ ЗМІНИТИ

Днями в рамках проекту «Роз-
робка курсу на зміцнення місцевого 
самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) 
до Вишнівської ОТГ завітали пред-
ставники ВРВ АМУ та журналісти 
обласних ЗМІ. Адміністрація грома-
ди та гості обговорили, як господа-
рює та розвивається новостворена 
прикордонна громада. 

До її складу входять сім сільських 
рад із центром у Вишневі. Загалом 
19 сіл. Населення громади – 7403 
особи, територія – 45530 га. Гро-
мада компактна, розташована між 
транспортними коридорами Київ-
Варшава та Брест-Львів. 

Як розповів вишнівський сіль-
ський голова Віктор Сущик, вони 
трішки поламали перспективний 
план. Адже спочатку мали приєд-
натися до Любомльської громади. 
Загалом тоді була ідея створення 
громади цілого району. Але виш-
нівці довели, що здатні господа-
рювати. 

Вишнівська ОТГ уже два роки 
перебуває у прямих бюджетних від-
носинах із державою. За цей час у 
Вишневі побудували новий адмін-
будинок. Сучасна споруда постала 
за неповний рік, на її будівництво 
накопичували кошти майже два 
роки. Вартість робіт, враховуючи 
благоустрій, меблі й оснащення 
комп’ютерами, становить 8,6 млн 
грн. У новому приміщенні – сучасні 
просторі кабінети, ЦНАП, зал засі-
дань і навіть їдальня для праців-
ників. Вона дуже виручає тих, хто 
перейшов на роботу в центральну 
садибу з інших сільських рад. 

Віктор Сущик запевняє, що всі 
рішення у громаді ухвалюють на 
сесіях. Депутати визначають пер-
шочерговість тих чи тих робіт у 
населених пунктах ОТГ. Зокрема 
за два роки у Вишневі капітально 
відремонтували старенький клуб. 
У дитсадку та школі поміняли вік-
на, зробили теплоізоляцію. Мами 
й дітки не натішаться, адже раніше 
малюки змушені були навіть спати 
одягнуті. Тепер їм комфортно пе-
ребувати в садочку у футболках. 
Новий котел дозволяє підтримува-
ти комфортну температуру в дит-
садку, школі, адмінбудинку і клубі. 
До цієї системи опалення підклю-
чать і нову амбулаторію, яку буду-
ють поряд. 

– У Вишневі вимальовуєть-
ся компактний адміністративний 
центр, – каже Віктор Сущик. – Для 
нової амбулаторії ми вже придбали 
автомобіль, чекаємо лікаря. Дякую 
головам громад, які при розподілі 
коштів надали пріоритет для бу-
дівництва амбулаторії. На початку 
осені плануємо здати приміщення в 
експлуатацію. 

Оскільки вишнівський заклад 
культури затісний для великих за-
ходів, для цього служить клуб в селі 
Радехів. Там відремонтували дах і 
замінили електропроводку. У селі 
зробили сучасне освітлення. 

ОБДАРОВАНИМ ДІТЯМ – 
СТИПЕНДІЇ

За словами начальника гума-
нітарного відділу Вишнівської ОТГ 
Василя Стрільчука, всі НВК на те-
риторії ОТГ юридично і фінансово 
незалежні. На таку схему керівни-
цтво відважилося, ознайомившись 
із досвідом Польщі. Заклади освіти 
обслуговують чотири фахівці цен-
тралізованої бухгалтерії. На почат-
ку року вони складають бюджет, ми 
його затверджуємо. 

– Поки що ми задоволені цією 
системою, бо вони перебувають 
під нашим контролем. Якщо треба, 
завжди готові допомогти й підказа-
ти, – зазначає Василь Стрільчук. 

Якщо два роки тому на сесіях 
сільських рад директори просили 
забезпечити школи інвентарем, то 
тепер взагалі не ходять. Вони стали 
менеджерами і реалізовують більші 
задуми. У багатьох школах поміняли 
вікна, котли, теплотраси. Керівники 
стараються зекономити кошти до 
кінця року. Оскільки шкільна суб-
венція переходить на наступний 
рік, директори складають плани на 
наступні роки. Чиновники ствер-
джують, що без ОТГ це було б не-
можливо. 

Вишнівська громада має в роз-
порядженні шість шкільних автобу-
сів. Цьогоріч на умовах співфінан-
сування їм виділять із держбюджету 
кошти на придбання сьомого. Голо-

ва ОТГ не сумнівається, що транс-
порт буде до початку нового на-
вчального року. 

– Ми готові співфінансувати усі 
державні програми, – зазначає за-
ступник очільника громади Галина 
Федончук. – Чи це буде ремонт до-
ріг, чи інші соціальні проекти. 

Ще одне ноу-хау Вишнівської 
ОТГ – матеріальне заохочення твор-
чо обдарованих дітей. Другий рік 
поспіль в громаді діє відповідна міс-
цева програма. За підсумками року 
одноразові стипендії отримують 
переможці та призери районних, 
обласних і всеукраїнських олімпіад. 
Найбільша стипендія цьогоріч – ти-
сяча гривень. Таким підходом задо-
волені і діти, і батьки. 

ПРОБЛЕМИ, 
ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ 
РОЗВИВАТИСЯ

Найголовніше, що Вишнівська 
ОТГ досі не може отримати землі, 
які розташовані поза межами насе-
лених пунктів. Уже кілька разів ке-
рівництво зверталося до Кабміну, 
до ОДА й облради. Однак справа не 
зрушується з місця. Віктор Сущик 
підкреслює, що їхня ОТГ була пер-
шою, якій, згідно з планом, мали 
віддати ці землі в лютому 2018 
року. Їм аргументують, буцімто від-
крито кримінальні справи, деякі 
ділянки неправильно оформлено. 
Хоча ці ділянки можна було вилу-

чити, а решту площі передати. 
– Ми не можемо розвиватися, 

адже могли б і на аукціоні запро-
понувати якісь ділянки. Наше роз-
ташування дуже гарне й вигідне. В 
одному з наших сіл – Римачах – є 
митниця. Там є залізниця, міжна-
родна траса, 15 кілометрів до кор-
дону. За логістичними показниками 
кращого не знайдеш. Але ми не мо-
жемо нічого запропонувати, – каже 
голова ОТГ.

Друге проблемне питання – не-
можливість побудувати на терито-
рії ОТГ сміттєпереробний завод. 
Він дав би можливість без сорту-
вання утилізовувати сміття, розки-
дане по узбіччях і сміттєзвалищах. 
Інвестори пропонують варіант пе-
реробки відходів шляхом тління. 
На виході – лише попіл. Однак у 
громади зв’язані руки, бо не пере-
дана земля. 

Нині проблему зі збором сміття 
залагоджує створене КП «Буг». На-
разі воно укомплектоване новим 
асенізатором, двома тракторами, 
навантажувачем. Підприємство 
здійснює централізоване вивезен-
ня сміття. Нині в громаді впрова-
джують запозичений досвід: про-
понують жителям пакети-мішки за 
5-6 гривень. У цю суму закладено 
ціну обслуговування, зарплату 
працівникам, витрати на пальне. У 
цей мішок можна тиждень збира-
ти сміття. Однак дехто вважає, що 

краще вивезти відходи в рів, ніж 
купити пакет. Але люди поступово 
звикають. Хоча, переконаний голо-
ва ОТГ, найкраще було б збудувати 
сміттєпереробний завод. Там своя 
логістика, транспорт, контейнери. 
Привезли відходи – і знищили. До 
того ж, від отриманої від роботи 
заводу енергії могли б працювати 
парники. А це – робочі місця для 
жителів громади. 

ЗАПРАВКИ В СЕЛІ, 
ПОДАТКИ – У СТОЛИЦЮ

В ОТГ переймаються, що від них 
можуть забрати акцизи. На терито-
рії громади є вісім заправок. Люди 
цим дихають, страждає екологія. 
Однак із 2020 року акциз від діяль-
ності заправок буде йти в держбю-
джет. У Вишневі запевняють, що ці 
кошти мають залишатися в грома-
дах. За словами Галини Федончук, 
громади згодні переглянути і від-
сотки, і розподіл, але акциз має за-
лишитися в них. Адже в державно-
му бюджеті достатньо надходжень. 
А громадам, щоб щось планувати і 
розвиватися, потрібен матеріаль-
ний ресурс. 

– Якщо нас залишать лише з 
одним ПДФО, ми не будемо роз-
виватися. Це дозволить лише об-
слуговувати бюджетну сферу. Але 
будувати і розвиватися ми не змо-
жемо, – констатує посадовиця. – З 
кожним роком усе більше видат-
ків спускають місцеві бюджети. 
Нам передали видатки на пільгове 
перевезення громадян, на забез-
печення безплатними ліками. Але 
нікого не цікавить, де ми маємо 
брати ці кошти. 

ПЛАНИ ГРОМАДИ
Найближчим часом у Вишнів-

ській ОТГ планують добудувати 
спортзал і внутрішні вбиральні 
в римачівській школі. Нині роз-
робляють проектно-кошторисну 
документацію (ПКД). Сподівають-
ся на підтримку обласного бю-
джету. 

У селі Штунь мають намір пере-
крити будинок культури. Його при-
міщення – найбільше в Любомль-
ському районі. Однак у селі нема 
ФАПу, а приміщення дитсадочока 
старе. Тому їх планують переселити 
в будівлю закладу культури. Наразі 
закінчують розробку ПКД. 

У Вишневі є потреба добудувати 
їдальню, актовий зал і чотири кла-
си. Адже норми НУШ передбача-
ють, що клас має бути просторий, 
не менш як 60 квадратів. Класи, які 
є, мають лише по 22 квадрати. 

ЩО ПОТРІБНО 
ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛ

В.о. старости села Олеськ Ан-
дрій Ягодинець окреслює три проб-
леми, які гальмують розвиток від-
далених сіл. Це розбиті дороги, які 
стримують інвесторів, безробіття, 
брак робочих рук. 

– Наші землі орендують великі 
агрофірми. Вони можуть забезпе-
чити сезонною роботою, але їхня 
техніка суперсучасна, не кожен 
може сісти за кермо такого трак-
тора, – каже Андрій Ягодинець. – 
Дехто намагається братися за ягід-
ництво, але зазнає збитків. Тому 
молодь тікає з сіл, із 560 дворів 
нашого старостинського округу 75 
хат-пусток. 

Валентин Малиновський зазна-
чив, що створювати ОТГ треба було в 
2005 році. Однак тоді децентраліза-
ційну реформу зірвав конфлікт між 
президентом і прем’єр-міністром 
України. А до змін були готові усі, 
навіть було розроблено схему ОТГ. 
Але Україна втратила 10 років. По-
над те, і нині є сільські голови, які не 
хочуть змін. Однак реформа неми-
нуча. Головне – сформувати коман-
ду професійних лідерів. Саме від 
них залежать зміни і перспектив-
ний розвиток громад. 

О
ксана Куцик

Будівництво амбулаторії

Сучасна і комфортна адмінбудівля Малюки радо ходять в дитсадок
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гордість села

духовність

  Оксана КУЦИК

11 травня в Луцьку 
освятили храм святої 
великомучениці 

Катерини, що  неподалік 
міської лікарні. За словами 
настоятеля парафії отця Юрія 
Близнюка, церкву будували 
вісім років. За цією адресою 
парафія організувалася 
не випадково, бо капличка 
всередині лікарні стала 
затісною для всіх охочих. 

Майже 20 років отець Юрій – капелан 
міської лікарні. Разом із медиками, які лікують 
тілесні недуги, зцілює душевні немочі паці-
єнтів. Адже видужати фізично без духовного 
оздоровлення неможливо. За цей час свя-
щеннику довелося потрапляти в різні ситуа-
ції. Отець Юрій поділився думками про досвід 
служіння Христу в лікарняних палатах.

На смертному одрі і на війні людей, 
які не вірують, нема. Коли людина стика-
ється з хворобою або небезпекою, то шукає 
захисту. Бо найбільше боїться смерті. Часто 
важкохворим не кажуть, що вони на порозі 
вічності. Заспокоюють, що вилікують, по-
ставлять на ноги. Хоча, з церковної точки 
зору, людям треба казати правду. Чому? Бо 
їх треба підготувати до неминучої зустрічі з 
Богом. Поставши перед Творцем, доведеть-
ся звітувати, як ти пройшов земний шлях. 
Неправильно, що за життя багато хто всіляко 
хоче уникнути смерті, страждань, старіння. 
Людина в болях і муках приходить у цей світ 
і так само в стражданнях його залишає. Тому 
важливо перед кончиною розрішитися від 
земних боргів. 

Усе в світі відбувається за причинно-
наслідковим зв’язком. Звісно, у своїх проб-
лемах і бідах легше звинуватити когось іншо-
го, ніж самого себе. Це все одно, що вимкнути 
світло і звинувачувати його, що воно не сві-
тить. Ми свідомо обираємо темряву і йдемо, 
куди вона диктує, набиваємо собі ґулі. Світло 
є Бог, і він каже: «Я є. Тільки увімкни його. Тобі 
від цього стане тепліше». Але ж простіше ко-
гось чи щось звинувачувати. Чи прийде світ-
ло у твоє життя, залежить від тебе. Господь 
сказав, що пекло і Царство Боже – всередині 
нас. Це – стан душі людини. Бог напечатав 
у серці кожної людини совість, моральний 
закон, згідно з яким люди живуть. Людина 
знає, як творити добро, але не хоче. Їй легше 
і прос тіше чинити зло. Алкоголізм, наркома-
нія, ігроманія – ці залежності побудовані на 
пристрасті. Людина втягується і стає підвлад-
на духові азарту. Це глибока духовна пробле-

УСЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ЛЮДИНОЮ,

Є ПРОМИСЕЛ БОЖИЙ

  Наталя КОСЯНЕНКО

Тринадцять разів 
здобувала першість 

у Ратнівському районі 
команда волейболістів із 
Датиня серед дорослих, 
дванадцять – серед 
шкільних збірних 
колективів. Три роки 
поспіль спортсменів з 
цього села визнають 
найкращими у чемпіонаті 
ГО «ВФСТ«Колос» з 
волейболу серед чоловіків 
за програмою сільських 
спортивних ігор Волині.

Спортивні здобутки посипалися 
на команду з приходом у місцеву 
школу вчителя фізичної культури 
Андрія Копитюка. Після закінчення 
Львівського державного інституту 
фізичної культури і спорту у верес-
ні 2005 року колишній випускник 
повернувся в рідне село і взявся 
за викладання свого улюбленого 
предмету, а вже в лютому наступно-
го і шкільна, і сільська команди здо-
були першість на чемпіонаті району 
з волейболу.

 – Складова успіху дуже проста, – 
каже тренер і гравець команди Ан-
дрій Копитюк. – Якщо є дисципліна, 

ма. Позбутися її лише медикаментозно нере-
ально. Повністю оздоровитися можна саме з 
Божою поміччю. Але для початку треба ви-
знати залежність, потім від неї  звільнитися 
за допомогою Бога. 

Зазвичай хворі шукають помочі у ліка-
рів. Бо медики мають досвід, практику, ліки. 
Та виявляється, що це все не діє. Часто фахів-
ці, застосувавши усі традиційні методи, ка-
жуть: ми не можемо встановити діагноз, ідіть 
у церкву. Присутність Бога і вплив на проце-
си, які відбуваються в людині, беззаперечні. 

Буває, що хворі у відчаї звертаються до 
так званих цілителів. Це не дивно, бо з давніх-
давен люди намагалися підключитися до Бо-
жественного або демонічного генератора. І 
той, і інший може вплинути на якісь процеси 
на землі. Божественний – беззаперечно, але 
він об коліно нікого не ламає і пропонує вико-
нувати його закони. Живеш за ними і коришся 

їм – ці закони діють. Порушивши, запускаєш 
зворотній процес. Бог уклав з людьми завіт і 
сказав: виконуєш мої заповіді – будеш під бла-
гословенням. Не виконуєш – будеш під про-
кляттям. Прокляття – це роз’єднання з Богом, 
віддалення від світла. 

Нам важко усвідомити, що до хвороби 
призводять гріхи. Доведено, що жіночі й чо-
ловічі онкохвороби виникають у тих, хто вів 
розпутний спосіб життя, зраджував. Їм поси-
лається хвороба як викуплення. Є припущен-
ня, що в раю є категорія хворих на рак, які пе-
режили великі випробування і скорботи, щоб 
урятувати душу. Бо коли людина страждає, не 
хоче грішити. Через хворобу люди приходять 
до покаяння і упокорення себе. 

Часто над хворими здійснюють таїн-
ство соборування. У Святому Письмі сказа-
но: «Якщо хто з вас захворіє, нехай покличе 
пресвітера церкви. І вони, помолившись над 

хворим, намажуть його освяченим єлеєм. Мо-
литва віри уздоровить недужого і гріхи йому 
простяться». Підготовка до соборування чер-
гується сповіддю і причастям. У католицькій 
церкві є така практика, що соборування – це 
останнє помазання. В православній церкві 
навпаки – подається на оздоровлення і на 
продовження життя. 

Усе, що відбувається з людиною, є про-
мисел Божий. Іноді пацієнту роблять плано-
ву операцію, не бачать жодних ризиків, а він 
помирає. А буває, що привозять потерпілого 
внаслідок ДТП, шанси на життя у якого мізер-
ні. Але його оперують і людина виживає, від-
новлюється. Бо Господь дав їй на життя. Чому 
Творець дає випробування, насилає скорбо-
ти, відомо лише Йому. Для нас це закрито. Бог 
сказав, що волосся на нашій голові порахова-
но. Якщо Господь щось передбачив, не схова-
єшся. Інша річ, що людина хоче, щоб було так, 
як вона планує. Ми – наче глина, яку Господь 
обпікає, іноді сильно. Але знає, скільки граду-
сів дати, щоб стала золотом. 

Через скорботи Господь врозумляє. 
Людина, яка потрапила в лікарню, вирвана зі 
звичного життєвого кола. Вона бачить поряд 
з собою страждання та смерть і не знає, коли 
вийде з лікарні, чим закінчиться її хвороба. 
Зате у неї з’являється вільний час для роз-
думів. Господь дає можливість змінитися, за-
думатися про сенс життя, страждань і смерті. 
І священник допоможе смиренно перенести 
хворобу. Часто після цього людина стає ін-
шою – уважнішою і терпеливішою. 

Іноді люди не розуміють, чому на-
роджуються діти з вадами, хворіють. 
Це – результат духовного і фізичного зубо-
жіння людини. Всюди пропагується розпут-
не життя, навіть мода спонукає одягатися 
так, щоб дітородні органи були не захищені 
навіть в холодну пору року. Потім молоді 
люди одружуються, а дітей нема. Додайте 
сюди порушення всіх моральних і духовних 
норм – молоді люди живуть як сім’я до шлю-
бу, не маючи ні благословення церкви, ні 
батьківського. Потім народжують дитину – 
хвору або з вадами. Але сучасна медицина 
дозволяє виходити таких малюків. Хоча бу-
ває, що за гріхи дідів-прадідів Бог взагалі не 
дає дітей. 

Якщо людина хворіє, раджу приходити 
до лікаря, який може уздоровити всяку 
неміч духовну і тілесну. Тобто до Господа. 
Частіше сповідатися і причащатися, викону-
вати Божі заповіді.  

СЕКРЕТ УСПІХУ ДАТИНСЬКИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

порядок, між спортсменами не ви-
никає жодних претензій, сварок, то 
буде й результат гри.

Андрій Сергійович розпові-
дає про колег по сільській коман-
ді: Олександра Сича, Олександра 
Мельника, Павла Колотюка, Петра 
Дручика, Андрія Мазурика, свого 
брата Павла Копитюка. 

– З часом до нас приходять 
спортсмени зі шкільної волей-
больної команди, – додає і називає 
імена Юрія Зінюка, Івана Капітули, 
Дмитра Трохимовича. – Хтось із 

хлопців їде навчатися за межі села, 
але обов’язково приїжджає на чем-
піонати.

Коли в Датині з’явилася нова 
школа, а з нею – спортивна зала, 
діти, отримавши чудову можливість 
тренуватися цілорічно, ще більше 
захопилися волейболом. 

– Молодші дивляться на стар-
ших і тягнуться до кращих резуль-
татів, – каже Андрій Копитюк, – у 
них є мотивація. А загалом діти наші 
дуже обдаровані, тому нерідко з во-
линських вишів телефонують до нас 

у школу й цікавляться, чи не хочуть 
датинські випускники отримувати 
в них освіту. Бо кому ж не хочеться 
мати хороших спортсменів у складі 
інститутських збірних?

Є у сільських волейболістів і гру-
па шанувальників та спонсорів.

 – Один із них – Юрій Буднік, яко-
го називаємо талісманом команди, 
бо він з нею – на кожному поєдинку. 
І, як бачите, приносить успіх, – усмі-
хається тренер. – Юрій долучив до 
справи людей з датинським корін-
ням: Анатолія Кондаревича, Воло-
димира Грицака, Олександра Ма-
каруся, Олександра Півня, Сергія 
Лейбіка, Олександра Батуру, Олек-

сандра Капітулу. Ці хлопці допома-
гають і матеріально, коли йдеться 
про сітки, м’ячі, форму. 

Андрій Сергійович радо роз-
повідає про всіх, хто причетний до 
успіху датинських волейболістів, 
про себе скромно замовчує. 

– Якось у телефоні своєї дитини 
побачила запис «Татусь», – долуча-
ється до розмови одна із жительок 
Датиня. – Коли довідалася, що так 
діти записують у мобільному кон-
такти вчителя фізкультури, навіть 
не здивувалася, бо наш Андрій 
Сергійович і справді по-батьківськи 
ставиться до кожного учня, тому 
вони й відповідають взаємністю.

Н
аталя Косяненко

Учитель фізкультури Андрій Копитюк

Збірна Датиня з волейболу

з особистого архіву

Медики лікують тіло, а священник – душу
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навчитися говорити 

  Лілія БОНДАР

Алла Босюк працює з 
особливими дітками 
уже 20 років, 

каже, що логопедія – ї ї 
покликання. Вона дуже 
любить дітей і не уявляє 
себе без цієї роботи. 

«Завжди кажу: якщо вам не по-
добається ця робота, якщо ви не 
любите дітей, не працюйте логопе-
дом. Бо тільки нашкодите. Цю спра-
ву і цих дітей треба дуже любити. 
Хочу, щоб особливі дітки розмовля-
ли правильно та чисто», – зізнаєть-
ся фахівець. 

НАЙКРАЩА 
ДОПОМОГА – ЛЮБОВ 

«Особливі діти дають нам лю-
бов. І ти просто не можеш не віддати 
своє тепло навзаєм. Звісно, з ними 
важче працювати, ніж зі звичайни-
ми дітьми. Їм треба приділити зна-
чно більше часу. Але вони можуть 
усе зрозуміти. Можуть навчитися. 
Таку дитину можна навчити писати, 
читати, малювати, ходити в туалет, – 
каже вона. – Але самостійно вони 
не можуть цього навчитися. Навіть 
таку звичайну, задавалося б, річ, як 
тримати ложку чи пензлик, шнуру-
вати кросівки, їм треба показати. 
Одна дитина подивиться на дорос-
лого і зробить це, а інша не може 
впоратися без допомоги». 

Найбільш інтенсивний розвиток 
активного мовлення дитини припа-
дає на короткий період від восьми 
місяців до трьох років. Далі процес 
засвоєння мови сповільнюється. 
Якщо до трьох років мовлення не 
було сформовано, то надалі дитина 
повільно накопичує словниковий 
запас, а її мова рясніє граматични-
ми помилками. І без допомоги фа-
хівця цю проблему не розв’язати.

Логопед переконана: щоб ран-
нє втручання ефективно працюва-
ло, потрібна фахова діагностика. 
Що раніше розпочнуться заняття, 
то більше шансів допомогти дитині. 

«Одна річ – узяти кубики та про-
понувати дитині збудувати з них 
вежу, а потім скаржитися, що малюк 
цього робити не хоче. Інша – взяти 
руку дитини в свою і, давши таким 
чином підказку, побудувати вежу 
її рукою, потім дружно та радісно 
з дитиною завалити цю вежу. Коли 
малюк бачить, як це може бути ве-
село, сам починає складати кубики, 
валити вежу та сміятися», – розпо-
відає вона.

Алла Босюк каже, що це лише 
один приклад із сотні, бо одна дити-
на зацікавиться, а інша злякається 
уваги та спробує втекти з кабінету.

«Тут потрібно бути гнучким та 
креативним, вміти піти за дитиною, 
її захопленнями. У мене в кабінеті 
у шафі є ціла коробка різних ціка-
винок: брязкальця, конструктори, 
м’ячики. І дітки, які регулярно при-
ходять, вже знають, де їх шукати, 
відразу біжать до тієї шафи. Перші 
такі зустрічі зазвичай схожі на су-
цільну гру, дитині дозволено взяти, 
що їй подобається, виконувати ті 
завдання, в яких вона максимально 
успішна. Таким чином показуємо, 
що проводити з нами час може бути 
класно і весело».

ДІТИ ПОТРЕБУЮТЬ 
УВАГИ 

До трьох років мовлення малю-
ка має сформуватися майже пов-
ністю. Але на практиці аж ніяк не 
кожна шестирічна дитина вміє пра-
вильно говорити та спілкуватися. 

«У сучасних дітей відставан-
ня у розвитку мовлення нерідко 
пов’язане з браком спілкування, – 
розповідає логопед. – Ні іграшки, 
ні, тим паче, комп’ютер не можуть 
замінити дитині спілкування з най-

«ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
ЦЕ ЩОДЕННА ПРАЦЯ 
БАТЬКІВ ТА ЛОГОПЕДА»

ОСОБЛИВІ ДІТИ 
МАЮТЬ ЖИТИ 
В СОЦІУМІ 

За словами Алли, особливим 
діт кам украй потрібні спілкування і 
соціалізація.

«Колись цих діток ховали від 
суспільства, казали, що їх не існує, – 
каже спеціаліст. – З ними соромили-
ся виходити на вулицю, не заведено 
було про це говорити. Зараз ситуа-
ція змінилася. Батьки більше не 
соромляться. У них такі ж звичайні 
дітки, які і всі здорові. Вони також 
хочуть жити в суспільстві, розви-
ватися, бути потрібними. Намагає-
мося допомогти не лише дитині, а 
й мамі, усій родині. Щоб вони розу-
міли, як слід поводитися, як навчати 
таку дитину». 

Перш за все батьки мають на-
вчитися розуміти свою дитину, усві-
домити, що їй потрібна допомога. 
Логопед каже, що завжди стараєть-
ся підтримати батьків, аби вони не 
занепадали духом. 

«Намагаємося навчити їх під-
тримувати свою дитину, любити її 
такою, яка вона є. Ця дитина уже на-
роджена. Вона не винна, що не така, 
як усі, – розповідає вона. – Такі діти 
змінюють своїх батьків, вони вчать 
їх розвиватися, бачити світ зовсім 
по-іншому». 

Логопед каже, що спершу бать-
ків важко переконати, що все не 
так і погано. Коли минає шок, вони 
усвідомлюють свою місію, свою по-
трібність у житті цієї дитини. 

«Особливій дитини треба жити 
і постійно навчатися. Її не можна 
викинути на смітник, як непотріб, – 
каже Алла Босюк. – Ці діти постійно 
просять допомоги у суспільства, 
але, на жаль, не всі це можуть по-
бачити. Коли батьки усвідомлять це 
психологічно, їм буде легше». 

Спеціалістка переконана: гар-
ний результат – це щоденна робота 
батьків та логопеда. Особливих ді-
тей треба постійно навчати. Навіть 
тоді, коли здається, що вони нічого 
не розуміють. 

«Вони розуміють усе, – каже 
вона. – Тільки це розуміння при-
ходить з часом. Потім дитина 
обов’язково віддячить за проведе-
ний з нею час. Ці діти – інші. Вони 
потребують більше тепла і уваги. 
Однакового підходу до всіх не існує. 
Одна дитина зрозуміє з пів слова, 
інша – ні.  Хтось швидко навчиться 
тримати пензлик, а хтось дуже дов-
го вчитиметься це робити». 

Буває, коли дітки приходять до 
спеціаліста вперше, то плачуть і ве-
редують. Не всі можуть звикнути до 
логопеда. Потрібен тривалий час на 
адаптацію. 

«Я маю підлаштуватися під таку 
дитину, а не вона під мене. Ми зна-
йомимося у грі, – каже вона. – З 
часом я змінюю цю гру, поступово 
вводжу в неї елементи навчання. 
На це все потрібен час. Працювати 
з цими дітьми треба систематично, 
якщо батьки взялися це робити, то 
відступати не можна. Завжди про-
шу, щоб вони вдома продовжували 
ту роботу, яку розпочали на занятті. 
Хороший результат у тих сім’ях, які 
прислухаються і вчасно звертають-
ся до спеціалістів. У свою дитину 
постійно треба щось вкладати. Не 
можна лінуватися». 

Логопед каже, що дітей із син-
дромом Дауна можна навчити і чи-
тати, і писати. 

«Може, вони не дуже досконало 
вивчать математику, історію, але пи-
сати і читати навчаться обов’язково, – 
каже вона. – Вони дуже доброзичли-
ві. Чекають допомоги й підтримки від 
рідних. Зі здоровими дітьми теж тре-
ба працювати, розповідати, що особ-
ливі діти є, і усі ми маємо їм допома-
гати та всіляко сприяти, аби їм краще 
жилося. Емоції мають бути щирими, 
в спілкуванні з особливими дітьми 
треба випромінювати добро». 

ближчими людьми». 
Пані Алла каже, що зараз бать-

ки надто багато часу проводять в 
інтернеті, сидять в телефонах чи 
планшетах. Діти від цього потер-
пають, бо з ними мало розмовля-
ють, тому виникає мовленнєва за-
тримка. 

«Але є й багато системних пору-
шень. Може бути затримка мовлен-
ня і фізичного розвитку одночасно 
в однієї дитини. Уся відповідаль-
ність – на батьках, – каже фахівець. 
– Вони мають спостерігати за дити-
ною. Бо не завжди логопед потрап-
ляє у такі сім’ї». 

За словами логопеда, малюку 
потрібно приділяти стільки ува-
ги, скільки він потребує, і завжди 
пам’ятати одну просту річ: якщо ми 
не будемо розмовляти з власними 
дітьми, то й вони із нами не загово-
рять у старості.

Батьки часто намагаються втру-
чатися в діяльність дитини своїми 
коментарями, дають їй вказівки і не 
дають можливості виявити себе, а 
фахівцю – змоги показати, як зро-
бити краще. Тому на початку робота 
йде не так із дитиною, як із мамою. 
Логопед зізнається, що контакт вда-
ється знайти не з усіма. Проте якщо 
співпраця між фахівцями та батька-
ми налагоджується, то і дитина має 
кращу динаміку розвитку.

«Інколи мама і тато плекають 
ілюзії, що вони віддають дитину 
в руки фахівцю, який поверне їм 
іншу дитину, таку, як їм треба. Але у 
мене немає чарівної палички, а усі 
зміни – це результат клопіткої робо-
ти», – розповідає Алла Босюк. 

Логопед каже, що ніколи собі 

не дозволяє робити прогнози щодо 
розвитку дитини. 

«Кожна мама хоче бачити свою 
дитину найкращою. Так і має бути. У 
цьому немає нічого поганого. Бать-
ки хочуть, щоб їхні діти навчалися 
у загальноосвітній школі разом з 
усіма іншими дітьми. Вони завжди 
запитують, чи їхня дитина загово-
рить, піде в школу, стане така, як усі. 
Я не знаю цього, так чесно їм і кажу. 
Давати негативні чи позитивні про-
гнози – це відповідальність, утім 
аутизм – це такий феномен, що не 
вписується у жодні закономірності. 
Якщо з дитиною постійно працю-
вати, зміни будуть обов’язково», – 
каже вона.

Зрештою, усе залежить від го-
товності та бажання батьків працю-
вати з дітьми. 

«На початках роботи з новою 
родиною моя основна мета – на-
вчити батьків взаємодіяти з дити-
ною та розуміти її. Передусім їх тре-
ба навчити приймати свою дитину 
такою, як вона є. На це зазвичай іде 
чимало часу», – каже логопед. 

Наприклад, найчастіше батьки 
приходять зі скаргами, що дитина 
не говорить. У процесі занять стає 
зрозуміло, що малеча не розуміє, 
що їй кажуть, не вміє функціональ-
но бавитися іграшками, в неї пога-
но розвинута дрібна моторика – а 
це все передумови для розвитку 
мовлення як такого. Тому спеціаліст 
підбирає ті ігри та завдання, які го-
дяться дитині саме на цьому етапі 
розвитку. Наскільки ефективною є 
робота – покажуть час та наступні 
зустрічі з батьками.

«Звертатися до логопеда тре-

ба відразу, як тільки побачили, що 
у дитини проблеми. Наприклад, 
якщо малюк не реагує на обличчя 
мами, гучні звуки, яскраві іграшки, 
на звернення та усмішку. Це все має 
насторожити, – каже вона. – Зараз 
логопеди працюють з дітками від-
разу після народження. Вже тоді 
можна побачити, що з малюком 
щось не так. Дитина має зловити 
пальчик, взяти іграшку, тягнутися 
до предмета. За малечею треба по-
стійно спостерігати, з нею треба 
багато розмовляти, звертатися до 
неї, часто змінювати емоційні ви-
рази».  

Батьки мають багато читати, ді-
знаватися, як дитина має розвива-
тися. 

«Кажуть, що не можна порів-
нювати свою дитину з іншими. Але 
спостерігати за іншими дітьми по-
трібно для того, щоб робити ви-
сновки. Мама мусить знати, що має 
вміти дитина на конкретному етапі 
життя. Колись наші бабусі казали: 
«Ой, ще заговорить». Але минав час, 
а дитина так і не говорила. Є діти, які 
не хочуть розмовляти, а є й ті, які не 
можуть цього зробити, – розповідає 
логопед. – Якщо дитині шість років, 
весь цей час з нею ніхто не працю-
вав, то їй важко допомогти. Все має 
бути вчасно. Завжди раджу батькам 
звертатися до спеціалістів. Навіть 
якщо немає жодних порушень, піти 
до логопеда не завадить». 

За словами спеціаліста, мов-
лення не може бути відірване від 
психофізичного розвитку дитини. 
Фізіологія, харчування, масаж – усе 
впливає на мовлення. 

Логопед працює з дітками з народження 

Група дітей з важкими мовленнєвими порушеннями

Алла Босюк – логопед у 
Ківерцівському дошкільному 
відділенні «Сонечко» Крупівського 
навчально-реабілітаційного центру 
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на часі НАДМІРНА ЗАСМАГА 
МОЖЕ СПРИЧИНИТИ РАК

проблема для людей

ЗУБИ – НА ПОЛИЦЮ?
  Марта ЮЛАНТОВА

У комунальних 
стоматологічних 

закладах області 
нещадно скорочують 
лікарів. Такі кроки 
можуть призвести до 
того, що волинянам буде  
проблемно полікувати 
зуби. 

Зокрема у Рожищенській 
ЦРЛ нещодавно скоротили 20 
працівників стоматологічного 
відділення. Медики вважають 
такий крок недоцільним і про-
сять усе з’ясувати депутатів 
обласної ради. За словами де-
путата Сергія Сівака, такі сис-
темні порушення непоодинокі. 
У Ковельській стоматполіклініці 
скоротили 36 осіб. Такі ж факти 
траплялися у Старій Вижівці, 
Любомлі, Шацьку, Іваничах. То-
рік двічі відбувалися засідання 
круглого столу у Верховній Раді, 
де рекомендували органам міс-
цевого самоврядування утри-
матися від подальшого скоро-
чення стоматологічної служби.

Депутат відзначив, що рі-
вень охоплення населення 
стоматологічними послугами 
катастрофічно знизився, тож 
законодавча гілка влади реко-
мендує утриматися від таких по-
дальших кроків.

Як зауважив експерт зі сто-
матології управління охорони 
здоров’я Волинської обласної 
державної адміністрації, за-
відувач відділення щелепно-
лицьової хірургії Волинської 
обласної клінічної лікарні Дмит-
ро Струк, однією з найбільших 
проб лем області лишається стан 
стоматологічного здоров’я на-

Такі родимки можуть перетворитися на рак 
шкіри, який вражає кілька шарів епідермісу.

Атипові родимки понад  55 мм у діаметрі 
зазвичай трапляються у світлошкірих людей. 
У разі їх появи потрібно терміново звернути-
ся до медиків, оскільки це може бути сигна-
лом виникнення меланоми.

Меланома – найнебезпечніша форма раку 
шкіри. Це ракова пухлина, яка виникає, коли 
пошкодження ДНК змушує клітини шкіри му-
тувати. Це може бути після засмаги на сонці 
або в солярії. Симптоми переродження клітин 
легко проґавити. Деякі види меланоми розви-
ваються з родимок, тому важливо регулярно 
оглядати своє тіло. Якщо ви помітили свіжі 
цятки на ньому, покажіть їх дерматологу. 

Ознаки переродження клітин: родимка по-
чинає рости, змінювати колір, свербіти, крово-
точити. Меланома найчастіше виникає на спи-
ні, ногах, руках, голові, обличчі. Поверхня такої 
родимки шорстка, а форма асиметрична. 

Як розпізнати небезпечну родимку? До-

статньо знати так зване «правило АВСDE», яке 
придумали американські онкологи. «А» озна-
чає, що вона буде асиметричною, краї не схо-
жі між собою. «В» має стосунок до кордонів 
утворення. Кайма буде випуклою, розмитою, 
а не гладкою і рівною. «С» означає колір. Нор-
мальні родимки зазвичай світло- або темно-
коричневі. Білі, рожеві, чорні, сині – нетипові 
кольори. «D» – діаметр плямки. Уявіть собі 
гумку на кінчику олівця. Якщо ваша родимка 
більша за розміром, слідкуйте за нею. Найчас-
тіше великі родимки перетворюються на ра-
кові. «Е» – розростання. Меланома зазвичай 
збільшується. Перелік симптомів можна про-
довжити. Вас має насторожити все незвичне 
на вашій шкірі.

Позбутися родимки допоможе лікар. Не-
величкі утворення видаляють під місцевим 
наркозом. Більші доведеться вирізати і зро-
бити кілька швів, щоб закрити ранку. Лікар 
неодмінно відправить зразки тканини в лабо-
раторію, щоб визначити, чи вони були ракові.  

  Марта ЮЛАНТОВА

Тривале перебування на 
сонці є одним з факторів 
ризику розвитку онкологічної 

хвороби. Як уберегтися від 
раку шкіри, радить в. о. міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун. 

Щоразу, коли виходите на вулицю, треба 
обов’язково наносити сонцезахисний крем. 
Фонд раку шкіри рекомендує кожному, неза-
лежно від кольору шкіри, використовувати 
сонцезахисний крем не тільки в період спеки, 
а й протягом усього року. За рекомендаціями 
Американської академії дерматології, треба 
користуватися сонцезахисним засобом з SPF 
(Sun Protector Factor) не менш як 30. Це може 
бути крем, гель, спрей. Наносити його краще 
за 30 хвилин до виходу на сонце.

Найчастіше шкірні онкозахворювання 
спричиняють перероджені родимки. Із віком 
вони змінюють текстуру і колір, на них може 
почати рости волосся. Тому за їхнім станом 
слід постійно пильнувати.  

Трохи підняті над шкірою цятки коричне-
вого кольору зазвичай не несуть небезпеки 
і є доброякісними. Обстежити їх потрібно, 
якщо родимки почнуть чухатися і боліти.

Інтрадермальні родимки, які часто при   й-
мають за бородавки, – це зазвичай тілесні або 
злегка коричневі горбки. Найчастіше трапля-
ються на голові, шиї або верхній частині тулу-
ба. Дерматологи стверджують, що зазвичай 
вони не небезпечні, хоча їх і слід іноді пере-
віряти.

Веснянки виявилися найбезпечнішими 
родимками, які не потребують лікування або 
лікарських спостережень.

Пігментні плями зазвичай пов’язані з по-
шкодженням шкіри сонячними променями. 
Вони пласкі, коричневі і, на відміну від весня-
нок, не зникають. Загалом вони безпечні, але 
звернути увагу варто на темні рівні плями, 
які з часом змінюють колір або збільшуються. 

На Волині зменшується 
кількість стоматологічних 
закладів 

pr.ua

селення, особливо дітей та вагіт-
них жінок. Це негативно впливає 
на стан загального здоров’я упро-
довж усього життя людини.

Нині стоматологічну допо-
могу волинянам надають чотири 
(у 2017 році було п’ять) стомато-
логічні поліклініки (Володимир-
Волинська, Горохівська, Ново-
волинська та Луцька міська 
стоматологічні поліклініки). По-
тужну Ковельську стоматологічну 
поліклініку анульовано, не збере-
жено навіть статус стоматологіч-
ного відділення. Протягом 2018 
року у Ковелі ліквідовано і орто-
педичне відділення. 

Також в області діють чоти-
ри стоматологічні кабінети при 
лікувально-профілактичних закла-
дах (за звітами за 2018 рік). Вони 
збережені тільки при Торчинській 
РЛ (Луцький район), Колківській РЛ 
(Маневицький район), Заболоттів-
ській РЛ та лікарській амбулаторії 
села Самари (Ратнівський район). 
Всі інші стоматологічні відділен-
ня та кабінети при лікувально-
профілактичних закладах області 
ліквідовано (35 за 2017 рік).

Є 12 зубопротезних кабіне-

тів (19 було в 2017 році). Відсутні 
ортопедичні кабінети в Івани-
чівському, Камінь-Каширському, 
Ковельському, Любомльському, 
Старовижівському,Турійському 
та Шацькому районах. Працюють 
п’ять ортодонтичних кабінетів (9 
за 2017 рік); стаціонарні стома-
тологічні кабінети при загально-
освітніх закладах та при закладах 
професійно-технічної освіти від-
сутні (у 2016-му було 40).

Зауважимо, що раніше у кож-
ній школі Луцька діяв стоматоло-
гічний кабінет, наразі не лишило-
ся жодного. На думку експерта, 
фінансувати надання стоматоло-
гічної допомоги мають ОТГ.

Своєю чергою, президент ГО 
«Асоціація стоматологів України» 
Ірина Мазур повідомила, що на 
Волині забезпеченість стоматоло-
гами нижча, ніж в середньому по 
Україні, в області працює вдвічі 
менше лікарів, ніж на Львівщині. 
У 2008 році на Волині працювали 
129 комунальних стоматологіч-
них закладів, у 2017-му – 67, кіль-
кість приватних стоматологічних 
закладів також зменшилася з 50 
до 30.

За станом родимок на тілі треба пильнувати

  Дарина ГОГОДЗА

У Луцькій міській клінічній 
лікарні готують площу 

під встановлення сучасного 
рентген-діагностичного апарата 
італійського виробництва.

Нині триває капітальний ремонт 
у приміщенні, де нещодавно лікарі 
робили рентгенологічні дослідження 
на застарілому та зношеному облад-
нанні, інформує Луцька міська рада. Із 
тим, як оновлюється лікарня, ознайо-
милися виконувач повноважень місь-
кого голови, секретар міської ради 
Григорій Пустовіт та радник міського 
голови Ігор Поліщук. 

У лікарні вже працює ангіограф, 
який медики використовують для лі-
кування гострих станів інфаркту міо-
карда чи нестабільної стенокардії. 
Цей апарат придбано за кошти Сві-
тового банку. А на ремонт у кабіне-
тах, де його встановлено, витратили 
2,5 млн грн з міського бюджету. 

Ігор Поліщук  зазначив, що у місь-
кій лікарні впродовж останніх двох 
років зроблено дуже багато капіталь-
них ремонтів, а також придбано ве-
лику кількість сучасного обладнання. 
«Попередній рентген-апарат був 1977 
року випуску. Він фактично вийшов з 
ладу. На ремонт приміщення та заку-
півлю нового рентген-апарата виділе-
но майже 10 мільйонів гривень», – на-
голосив радник міського голови.

Ігор Поліщук зазначив, що сьо-
годні міська лікарня має пристойне 
технічне забезпечення і надає якісне 
обслуговування. Завдання місцевої 
влади – лише забезпечувати і підтягу-
вати матеріально-технічний рівень до 
високого професійного рівня лікарів, 
які тут працюють.

Чиновник нагадав, що у лікарні 
запустили в експлуатацію другий ліфт. 
Старі повністю замінили, адже вони 

ДВА РОКИ ПОЗИТИВНИХ 
ЗМІН У МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ

були зношені та виходили з ладу. 
Задоволений позитивною дина-

мікою розвитку й Григорій Пустовіт. 
«Поява ангіографа, поява нового 
рентген-апарата, ремонтні роботи 
стали підставою для того, що Уляна 
Супрун прирівняла нашу міську лікар-
ню до медзакладів європейського рів-
ня. І це – результат роботи депутатів 
міської ради, які виділяють кошти, ке-
рівництва міста, лікувальних закладів 
та всієї громади. Це – наше надбання, 
яким можна пишатися», – зауважив 
секретар міської ради.

Головна лікарка КЗ «Луцька міська 
клінічна лікарня» Лариса Духневич 
подякувала керівництву міста за ви-
ділені на ремонт кошти, а також – за 
додаткові 400 тис. грн, які медики 
використовують на придбання роз-
хідних матеріалів для запровадження 
методики тромбоекстракції. Ці кошти 
виділено на умовах співфінансування. 
Вони допоможуть вберегти не одне 
життя, щоб у разі інсульту поставити 
хворому стент і дістати тромб. «Щось 
заплатить пацієнт, щось міська влада, 
але ці методики мають запрацюва-
ти», – резюмувала вона.

БАЗОВІ ПРАВИЛА 
ЗАХИСТУ ПІД ЧАС СПЕКИ

 Перебувайте якомога менше на 
сонці, особливо у найбільшу спеку (з 
11:00 до 16:00).

 Засмагайте обачно. Ми асоціюємо 
засмагу зі здоровим і красивим 
виглядом, насправді вона є ознакою 
того, що шкіра постраждала від 
ультрафіолетового випромінювання 
та намагається захиститися.

 Носіть капелюх, одяг з довгими 
рукавами та брюки для захисту від 
сонячних променів.

 Будьте уважні біля водойм та 
на пляжі. Поверхні відображають 
сонячні промені, що збільшує шанс 
отримати опіки.

 Уникайте відвідування соляріїв. 
Є дослідження, що додаткове 
ультрафіолетове випромінювання 
підвищує ризики отримання раку 
шкіри.

 Регулярно перевіряйте шкіру 
(родимки, веснянки) та повідомте 
про зміни свого лікаря.

 Пийте більше води.
 Не залишайте дітей в закритих 

автомобілях.
 Будьте уважні до людей, які 

поряд, особливо в громадському 
транспорті. Чутливим до спеки 
особам може знадобитися ваша 
допомога. Краще завжди мати при 
собі пляшку води.

Уляна Супрун прирівняла 
міську лікарню до медзакладу 
європейського рівня

lutskrada.gov.ua
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Я можу прийняти поразку. Але не можу прийняти відсутність спроб. Майкл Джордан
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ЛЬВІВСЬКА ФЕЄРІЯ: 
ОДНІЄЮ НОГОЮ НА 
ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ
Збірна України 7 і 10 червня в рамках 
кваліфікації Євро-2020 на «Арені 
Львів» приймала збірні Сербії та 
Люксембурга. Обидва матчі українці 
виграли, причому перемога над 
сербами 5:0 стала одним з найкращих 
матчів національної команди в історії. 

Люксембург було подолано з ра-
хунком 1:0. Єдиний гол був на шостій 
хвилині зустрічі – після навісу Руслана 
Малиновського головою забив Роман 
Яремчук. 

Збірна України після чотирьох турів 
набрала 10 очок, посідає у своїй відбір-
ковій групі впевнене перше місце і знач-
ною мірою гарантувала собі вихід на 
Євро-2020.

Всього 55 збірних ведуть бороть-
бу за потрапляння на Чемпіонат Євро-
пи. Відбір відбувається з 21 березня до 
19 листопада 2019 року. Національна 
команда України виступає в групі В. По 
дві найкращі команди з кожної групи 
отримають прямі путівки на європей-
ську першість. Ще чотири путівки буде 
розіграно з 26 до 31 березня 2020 року 
в матчах плей-оф за участю 16 перемож-
ців груп Ліги націй УЄФА. 

На Євро-2020 зіграє 24 команди. 
Чемпіонат пройде з 12 червня до 12 лип-
ня у дванадцяти європейських містах.

Розклад решти матчів збірної 
України такий: 7 вересня – Литва – 
Україна, 11 жовтня – Україна – Литва, 
14 жовтня – Україна – Португалія, 17 лис-
топада – Сербія – Україна. 
Команди І В Н П О

Україна 4 3 1 0 10

Люксембург 4 1 1 2 4

Сербія 3 1 1 1 4

Португалія 2 0 2 0 2

Литва 3 0 1 2 1

ЗІРКОВИЙ КІПЕР 
«ДИНАМО» ПІД ЧАС 
ВІДПУСТКИ З’ЇЗДИВ 
У... СЕЛО
Цікава подія відбулася під час літньої 
відпустки футболістів «Динамо» за 
участі воротаря клубу Дениса Бойка.

Дізнавшись про те, що в селі Рудня 
Київської області є футбольна команда, 
а її воротар Артем приходить на трену-
вання у старій футболці, на спині якої він 
маркером написав «Бойко 71», воротар 
киян вирішив зустрітися із хлопчиком та 
подарувати йому свою футболку, шорти 
та гетри. Можливості купити дороге ди-
намівське екіпірування у сім’ї юного во-
ротаря немає.

Денис Бойко приїхав у Рудню, чим 
наробив багато галасу, адже подивитися 
на зірку зібралося все село. Радості хлоп-
чика не було меж. Він так розчулився, що 
навіть сльози навернулися йому на очі.

На завершення Денис пограв із міс-
цевою командою у футбол на сільському 
стадіоні, чим дуже потішив юних футбо-
лістів, а Артем подарував йому плакат із 
приємними побажаннями. Бойко зробив 
фото на згадку з дітьми та роздав усім 
охочим автографи, а головне – подару-
вав футболістам щастя і радісні емоції.

Євро-2020 

мрії збуваються

У Львові національна збірна впродовж 
семи років не програла жодного поєдинку

reuters.com
fcdynam

o.ua

вогонь! П’ЯТЬ ПІДСУМКІВ ВОГНЯНОГО 
ДЕРБІ «ВОЛИНІ» Й «КАРПАТ»  Юрій КОНКЕВИЧ

Гра за вихід у 
Прем’єр-лігу, 
яка відбулася 

в Луцьку 8 червня, 
увійшла до переліку 
найбільш пам’ятних 
для вболівальників. 
Емоції, класні голи, 
сльози відчаю і 
безлад на трибунах – у 
західноукраїнському 
дербі всього цього 
було із запасом. Коли 
емоції стихли, варто 
підсумувати наслідки 
поразки 1:3.

«ВОЛИНЬ» ПОЗА УПЛ
Головне завдання сезону – 

вихід у Прем’єр-лігу – команда 
не виконала, хоча критикувати 
футболістів хочеться якнаймен-
ше. Бажання грати до останнього 
було вдосталь, і це не могло не 
сподобатися вболівальникам. У 
міжсезоння, залежно від цілей, 
які поставить керівництво клубу 
на наступний сезон, «Волинь» 
може суттєво змінитися. Йдеться 
про майбутнє лідерів команди та 
тренерського корпусу. 

єдиноборства У ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ 
ПРОГРИМІЛИ «ВОЇНИ ЛЮБАРТА»У Луцькому замку відбувся 

грандіозний ІІІ Міжнародний 
професійний турнір з ММА «Воїни 
Любарта». На змагання з’їхалися 
найкращі бійці ММА з Італії, 
Туреччини, Грузії, Азербайджану, 
Білорусі, Румунії та України.

В одному з фіналів зійшлися чемпіон 
Південно-Африканської Республіки з ММА та 
греплінгу, призер Кубка Африки з повнокон-
тактного карате Реймонд Вестен та представ-
ник луцького клубу «Прайд», чемпіон світу з 
козацького двобою, віце-чемпіон Європи з 
бойового самбо, переможець рейтингових 
професійних турнірів в Україні, Білорусі, Сер-
бії та Хорватії Олексій Альберда.

У протистоянні достроково переміг наш 
Альберда.

Спортсмен із дагестанським корінням, 
який представляє одеський спортивний клуб 
«Скорпіон», Омар Соломанов розповів, що 
залюбки прийняв пропозицію взяти участь у 

наприкінці матчу сектор ультрас 
«Волині» залишився практично 
без охорони.

ПОТРЕБА В ЗМІНАХ
«Волинь» має шанс у Першій 

лізі переглянути не тільки кад-
рову політику в команді, але й 
підтягнути рівень решти служб, 
особливо тих, які відповідають 
за промоцію клубу. Ігри з «Кар-
патами» показали потенціал 
уболівальників: вони все ще є, 
але «Волинь» мусить навчитися 
вигравати конкуренцію з іншими 
розважальними заходами і тор-
говими центрами.

ЧАС РОЗШИРЮВАТИ 
УПЛ

Непотрапляння в еліту «Во-
лині», виліт з неї «Чорноморця» – 
клубів, які мають якісні стадіони 
та розвивають дитячо-юнацький 
футбол – є сигналом для керів-
ництва українського футболу. 
Так само, як шалений аншлаг на 
«Авангарді». Люди скучили за 
такими матчами та видовища-
ми, і штучно обмежувати УПЛ не 
варто.

ЛУЦЬК ПРОГРАВ, 
А НЕ ЛЬВІВ ВИГРАВ 

Суто в ігровому плані «Во-
линь» мала якісніший вигляд і 
вдома, і в гостях. Хрестоносці 
створили більше гольових нагод, 
залишалося тільки бути більш 
холоднокровними у завершенні 
атак. Ключові моменти проти-
борства з левами – не забиті два 
моменти у Львові, пропущений зі 
штрафного гол в Луцьку, червона 
картка Сергію Сімініну та призна-
чений в кінці матчу пенальті у во-
рота Віталія Неділька. 

ПРОРАХУНКИ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЧУ

Дикість, яку показали фанати 
обох команд на трибунах «Аван-
гарда», могла бути знешкоджена 
жорсткістю відповідних служб. 
Але таке враження, що ультрас 
не обшукували перед грою – так 
багато піротехніки і легкозаймис-
тих речовин вони пронесли на 
стадіон. За пожежі на секторах і 
вибігання фанів на поле на обидві 
команди чекає жорстоке пока-
рання. Окремо слід згадати про-
рахунки правоохоронців, адже 

За цей вчинок уболівальників 
«Волині» жорстко покарають

youtube.com
/m

ediaavers

Змагання з ММА стають однією 
зі спортивних візитівок Луцька

volynnew
s.com

цих змаганнях і наступного року теж приїде 
виборювати першість.

Білоруський тренер Олександр Патрайко 
на змагання привіз трьох спортсменів. Він був 
приємно здивований високим рівнем органі-
зації турніру в Луцьку. 

Ще один наставник, який вболівав за сво-
го підопічного в октагоні, – тренер луцького 
клубу з бушинкан джиу-джитсу, бразильсько-
го джиу-джитсу та грепплінгу Garda Михайло 
Савчук.

«У цих змаганнях брав участь вихованець 
клубу Garda Дмитро Ковальчук. Це один із 
найуспішніших і найталановитіших наших мо-
лодих спортсменів. Дмитро до нас при йшов, 
не маючи жодного бійцівського досвіду, і 
за останній рік він став чемпіоном України з 
бразильського джиу-джитсу, бойового самбо 
та ММА. Тому такі турніри – шанс засвітитися 
новим зіркам MMA», – прокоментував бійців-
ський турнір Михайло Савчук.

чемпіонат області зірка

більше, ніж спорт

«ВОТРАНС» – 
НАЙКРАЩА КОМАНДА 
ВОЛИНІ

За тур до фінішу чемпіонату 
Волинської області з футболу 
визначився його переможець сезону 
2018-2019. 

Новачок сезону «Вотранс» виграв у Ко-
пачівці в місцевого «Торпедо» й став недо-
сяжним для головного суперника – «Луцьк-
сантехмонтажу». Будівельники свій матч 
також виграли, але програли чемпіонство у 
попередньому турі, коли в очному двобої з 
«Вотрансом» зазнали поразки 0:3.

Бронзові нагороди чемпіонату гаран-
тував собі й НФК «Боратин», який випере-
дить «Ковель-Волинь» у випадку поразки 
в останньому турі за додатковими показ-
никами – різницею голів та кількістю пере-
мог.

Усі матчі передостаннього туру: «На-
дія» (Хорів) – НФК «Колос» (Іваничі) – 5:3, 
«Шахтар» (Нововолинськ) – «Стир» (Старий 
Чоторийськ) – 8:2, ФЦ «Ковель-Волинь» – 
«Колос» (Ківерці) – 11:0, «Луцьксантехмон-
таж №536» (Луцьк) – «Фенікс» (Луцьк) – 5:1, 
«Торпедо» (Копачівка) – «Вотранс» (Луцьк) – 
0:2, ФК «Рожище» – ДЮСШ-ВІК (Володимир-
Волинський) – 7:1, НФК «Боратин» – «Агро-
продукт» (Горохів) – 3:1.

Турнірне становище лідерів: «Вотранс» – 
70, ЛСТМ – 65, «Боратин» – 50, ФЦ «Ковель-
Волинь» – 47, «Шахтар» – 44. 

РОНАЛДУ ЗУПИНИВ АВТОБУС, ЩОБ 
ОБІЙНЯТИ МАЛЕНЬКОГО ВБОЛІВАЛЬНИКА

Нападник «Ювентуса» і збірної 
Португалії Кріштіану Роналду 
відзначився зворушливим вчинком 
перед фіналом Ліги націй. Зірковий 
форвард зупинив автобус з командою, 
щоб обійняти юного вболівальника. 

Коли португальські футболісти повер-
талися в готель після тренування, Роналду з 
вік на автобуса побачив хлопчика з плакатом, 
на якому було написано: «Кріштіану Роналду, 
обійми мене». Зірковий нападник попросив 
водія зупинити автобус, запросив юного вбо-
лівальника в салон і сфотографувався з ним. 
З’ясувалося, що фаната звуть Едуардо, йому 
одинадцять років і він бореться з лейкемією. 

«Що мені подобається в Роналду, то це те, 
що у нього завжди є час для дітей», «Великий!», 
«Не можна не поважати його за це», «Чудова 

людина і на полі, і за його межами», – проко-
ментували фанати вчинок Крішті у «Твіттері» 
збірної Португалії.

Мадридський «Реал» дбає про 
навколишнє середовище і випустив 
нову серію футболок для продажу, 
які зроблено з океанського пласти-
ку. У складі волокна, з якого пошили 
амуніцію, є частинки пластику, який 
виловлюють в Світовому океані. 

Забарвлення футболки викона-

но у білих і сірих кольорах. Інший 
варіант форми – чорно-білий.

«Реал» співпрацює з німецькою 
компанією Adidas, яка і випустила 
екологічну серію футболок. Їх вже 
можна придбати в офіційному фан-
шопі «Реала» за ціною від $30 до 
$80.

«РЕАЛ» ВИПУСТИВ ФУТБОЛКИ 
З ОКЕАНСЬКОГО ПЛАСТИКУ

Інколи дитині так мало і водночас 
багато треба для щастя

tw
itter.com

/footballpor
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adrid
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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 Єдине, що мені досі вдавалося зробити на кухні, – це безлад і кілька дрібних пожеж. 

Серіал «Секс і місто»

ЯК УБЕРЕГТИ 
ПОМІДОРИ ВІД 
ФІТОФТОРИ

ХУДОБА МАЄ 
ЇСТИ ЯКІСНІ 
КОРМИ

ВІРМЕНСЬКИЙ ШАШЛИК

ТОРТ «СПАРТАК»   

Для тіста: 
у сухій мисці вимішати 350 г борошна,  
5 г соди, 30 г какао, відставити. 
На паровій бані розтопити 100 г масла, 
70 г меду, 5 г соди і 150 г цукру, збитого 
з 2 яйцями. 

З’єднати обидві маси і замісити тісто. 
Поставити на  20 хв у холодильник. По-
тім сформувати шість кульок. Тоненько 
їх розкачувати на вощений папір, поко-
лоти виделкою і випікати на декові 7 хв 
за 180°. 
Для крему:  
2 яйця збити з 130 г цукру, додати пачку 
ванільного цукру, 30 г крохмалю і влити 
600 мл холодного молока. Заварити й 
охолодити. Збити з 200 г м’якого масла. 

Кожен корж змащувати кремом і по-
сипати змеленими горіхами. Зверху мож-
на оздобити помадкою.  

ТОРТ 
«КОРОЛІВСЬКИЙ» 

Для коржа: 
10 білків збити з 240 г цукрової пудри, 
доки маса не побіліє. Додати 25 г 
крохмалю, вимішати лопаткою. Потім 
всипати 400 г посічених горіхів, гарно 
перемішати і викласти на велике деко, 
вистелене пекарським папером. 

Розрівняти й випікати 25 хв за 180°.       
Охолоджений пляцок розрізати на три 
частини уздовж, порівняти краї. 
Для крему: 
10 жовтків збити з 160 г цукрової пудри, 
додати 100 г холодного молока. Масу ви-
мішати й заварити. Охолоджену суміш 
збити з 200 г м’якого масла, всипати 
через ситечко 2 ст. ложки какао. 

Додати кілька крапель улюбленої 
есенції і збити до однорідної маси. Пе-
ремастити коржі й обмастити боки. По-
сипати покришеним печивом, горіхами і 
тертим шоколадом. 

на десерт пильнуймо

24tv.ua

поради агронома домашня ферма

спробуйте

АНТИГРИБКОВИЙ РОЗЧИН
Розвести у півлітрі води по 20 горошин 
препаратів «Здоровий сад» та 
«Екоберін». Цей розчин вилити в 10 л 
води. Додати по 100 г «Мікосану» та 
«Ріверму». Настояти 10 хв і обприскати 
кущі. Процедуру слід повторювати 
кожні 10 днів у період ризику враження 
фітофторою.

СІЛЬ ШКІДЛИВІША 
ЗА ЦИГАРКИНайбільше людей у 

світі вбиває не куріння 
і навіть не високий 

тиск, а неповноцінне 
харчування, зокрема багато 
солі в раціоні. Денна норма 
солі для людини, яка не 
має серйозних проблем зі 
здоров’ям, становить 6 г. Це 
приблизно чайна ложка, але 
зазвичай ми перевищуємо 
ї ї майже вдвічі. Для дітей 
норма ще менша: від 1 до 
3 років – 2 г на день, від 
4 до 6 – 3 г, а від 7 до 10 
років – 5 г. Як зробити свою 
їжу менш солоною і більш 
корисною та смачною, 
радить МОЗ.

Їжте домашню їжу та будьте 
обережні з фастфудом. Сендвічі 
та інші закуски швидкого приго-
тування можуть містити майже 
денну норму солі. Особливо бага-
то її у сміттєїжі – в піці, хот-догах, 
спагеті з соусом, копченому м’ясі 
та стравах з кетчупом. Краще го-
туйте вдома або віддавайте пере-
вагу закладам, які подають стра-
ви після мінімальної обробки.

Високий вміст солі може бути 

в продуктах, які не здаються соло-
ними на смак. Наприклад, мафіни, 
енергетики, спортивні напої чи 
зернові сніданки. Уважно читайте 
вміст цих продуктів на етикетках. 
Якщо сіль або натрій зазначені на 
початку – їх тут багато. Краще від-
мовитися від таких продуктів.

Їжте більше овочів та фрук-
тів і віддавайте перевагу свіжим 
продуктам.

Напівфабрикати чи вже гото-
ві страви містять набагато більше 
солі, ніж їхні інгредієнти. Обирай-
те продукти, які містять не більш 
як 300 мг солі на порцію.

Є продукти, які не мають солі 
у складі, але містять інші форми 
натрію, наприклад, глутамат нат-
рію, цитрат натрію чи питну соду 

(гідрокарбонат натрію).
Купуйте свіжі продукти на 

ринках у фермерів чи в місцевих 
маркетах, не забувайте про се-
зонність. Порівнюйте продукти та 
товари різних виробників. Один 
і той же товар у різних брендів 
може містити різну кількість солі. 
Особливо це стосується копчено-
го м’яса, снеків, сирів та випічки.

Позбутися солі й надати стра-
вам нових смаків допоможуть 
спеції, сухі та свіжі трави, часник, 
імбир, цитрусові, вино та оцет. Та-
кож краще споживати йодовану 
сіль, оскільки у багатьох україн-
ців спостерігається помірний де-
фіцит йоду. 

Будьте уважні та не соліть 
страви двічі. Якщо під час приго-
тування страви додаєте у неї со-
лоні інгредієнти, можна не соли-
ти власне саму страву додатково. 
Це передусім стосується домаш-
ніх соусів та консервації.

Традиційні продукти з висо-
ким вмістом солі замінюйте більш 
корисними альтернативами. За-
мість бульйонних кубиків готуйте 
домашній бульйон, замініть білий 
хліб на цільнозерновий, готові со-
лоні приправи та соуси замініть 
приготованими власноруч. 

За цим рецептом м’ясо маринується 
40 хв, може зберігатися у маринаді без 
холодильника три доби. А ще швидко 
та рівномірно пропікається. Жодних 
майонезів, оцту, вина. Лише якісна 
нерафінована олія, сіль, цибуля і спеції. 

Зі спецій неодмінно мають бути чорний і 
духмяний перці, коріандр, кінза. На дно ема-
льованої каструлі налити 150-200 мл олії, за-
сипати спеції. Добре вимішати і відставити. На 
1,5 кг м’яса треба щонайменше півкілограма 
цибулі. Її слід почистити, але носики і хвостики 
не відрізати. Тому найкраще брати невеличкі 
цибулини, щоб їх було зручно нанизувати на 
шампури. Цибульку порізати уздовж на чоти-
ри частини. Найменшу дрібно посікти і гарно 
пожмакати з сіллю. Все вкинути в маринад. 

Тепер порізати м’ясо великими шматками 
(це стосується свинини, баранину ріжуть мен-
шими шматками). Викласти в маринад і ретель-
но вимішати руками, переминаючи з цибулею. 
Якщо плануєте смажити шашлик відразу, при-
тисніть вміст і відставте каструлю. Якщо є час, 

На початку літа домашні тварини 
ризикують постраждати від 
отруйних рослин чи хімічних 
препаратів. Тому господарям 
варто пильнувати, де пасеться 
худоба, яку воду п’є та що може 
вхопити дорогою на пасовисько.

Особливо небезпечні для кіз, 
корів та коней позеленіла картопля 
з паростками, запліснявіле зерно, 
очистки окремих коренеплодів. 
Тварини не мають скубати все, що 
росте дорогою на випас. Отруту міс-
тять конвалії, люпин, наперстянка. 
Худобі можуть зашкодити покроп-
лені буряки, зернові та кукурудза, 
які межують із пасовиськом.

Щоб запобігти падежу, ве-
теринари рекомендують краще 
пропустити одну годівлю, ніж 
нагодувати тварину неякісними 
кормами. А на сінокосах та пасо-
виськах вчасно знищувати отруй-
ні рослини. Працюючи з хімічними 
препаратами, слід дотримуватися 
правил їх використання і уникати 
потрапляння хімікатів у зону меш-
кання тварин.

Цьогорічний травень видався щедрим 
на дощі. Надмір вологи може негативно 
позначитися на дозріванні пасльонових. 
Адже рослини ризикують набагато раніше 
загинути від фітофтори.

Спочатку хвороба пошкоджує листя. Воно 
вкривається плямами й починає сохнути. Тоді 
переходить на плоди, від чого вони гниють. Пер-
ші дзвіночки ураження – коли на рослинах по-
чинають жовтіти листки. За тиждень фітофтора 
може поширитися по всьому городу. Щоб пере-
могти грибок на початковій стадії, рослини слід 
обприс кати мідним купоросом. Також допомага-
ють препарати «Квадрис» і «Ридоміл». 

На грибок добре діє не лише хімія, а й народні 
методи. Для профілактики варто обробити посад-
ки настоянкою часнику. Подрібнити 50 г зубців та 
залити 10 л води. Добу настояти й процідити. 

Також допомагає настій із дріжджів. Зміша-
ти 100 г свіжих дріжджів, 1,5 л сироватки та 10 л 
води. Або залити 1 кг порізаного чистотілу на 1 л 

води. Розвести цей розчин у 10 л води й обприс-
кати рослини. Повторити обробку за два тижні.

Найсприятливіші умови для цього грибка – 
вологість і холод. Першими заражаються листки, 
які торкаються землі. Вони стають коричневими, 
а в пізнішій стадії зараження вкриваються білим 
нальотом. Тому потрібно уникати контакту рос-
лин із ґрунтом. Треба обривати нижнє листя, 
мульчувати ґрунт, а вражені листки чи рослини 
відривати і спалювати.

Фітофтора проникає в загущені посадки. Тому 
після дощу рослина має добре провітрюватися. 
Спори фітофтори передаються через ґрунт. Про це 
слід пам’ятати і кілька років не садити пасльонові 
культури на одне й те ж місце. Це стосується бакла-
жанів, перцю, помідорів і картоплі. Щоб грибок не 
переходив із томатів на картоплю й навпаки, між 
культурами треба робити просторову ізоляцію. 

Грибок швидко 
поширюється на городі

Чайна ложка – денна норма 
солі для здорової людини

м’яско варто приперчити і залити олією. 
На шампури нанизують почергово м’ясо і 

цибулю. По краях має бути м’ясо. Завдяки олії 
воно буде просмажуватися ізсередини, не 
підгораючи. Шампури треба часто перевер-
тати і слідкувати за жаринами. Скапуючи, олія 
буде їх підпалювати.

Секрет смачного шашлику – маринад  

gusi.in.ua

kam
is.ua

youtube.com
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Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти. Еріх Марія Ремарк

ОВЕН (21.03 – 20.04). Намагай-
теся не витрачати дорогоцінний час 
даремно. Пліток і балаканини має бути 
якнайменше у вашому розкладі. А от 

приділити більше часу дітям, з давніми 
друзями зустрітися не завадить. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). 
Складні обставини можуть зажадати 
від вас тверезості розуму й зухвалос-
ті думок. Не варто зациклюватися на 
своїх проблемах і невдачах. Вас захо-
пить відповідальна й цікава робота. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Ви 
матимете підтримку друзів. Зірки ра-
дять спокійніше ставитися до вад ін-
ших. Для вас нині настає час здійснен-

ня сміливих планів і глобальних задумів. 
Відчуєте гармонію з собою та зі світом. 

РАК (22.06 – 22.07). Фортуна 
усміхається та захищає вас у багатьох 
справах. Втілюйте в життя давні про-
екти, вони можуть принести успіх. 
Бажано не звалювати на свої плечі за-
надто багато роботи. Відпочинок теж важливий. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Ви багато 
чого можете досягти, якщо визнаєте 
свої помилки та виправите їх. Станеть-
ся подія, яка може відкрити перед 

вами нові можливості в кар'єрі. Цілком 
імовірно, що недоброзичливці спробують спро-
вокувати вас на конфлікт. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Ваші 
честолюбні задуми можуть втілити-
ся в життя, якщо будете діяти дуже 
акуратно і притримувати язика на 
людях. Не перекладайте розв’язання 
важливих питань на чужі плечі. Начальство на 
вашому боці. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Вам до-
ведеться розв’язувати чужі проблеми, 
когось мирити, комусь позичати гро-
ші. Колеги чекають від вас ініціативи. У 

стосунках з близькими можуть виникну-
ти певні труднощі. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Вас 
потішать успіхи в справах і додатко-
вий прибуток. Причому навіть склад-
ні завдання ви зможете розв’язати 
без особливих зусиль. Ви чарівні і вам 
немає рівних у мистецтві переконання. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). По-
старайтеся бути витриманими й роз-
судливими, не дозвольте втягнути 
себе в авантюру. Ваші ідеї й починання 

знайдуть підтримку і принесуть прибу-
ток. Небажано планувати ділові переговори. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Не 
варто ухвалювати категоричних рі-
шень і обривати зв'язки. Уникайте 
конфліктів. Спирайтеся тільки на на-
дійних людей і на власні напрацюван-
ня. Бажано не афішувати свої наміри, тоді вони 
скоріше здійсняться. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Неба-
жано виявляти активність та ініціативу. 
Пливіть за течією, це найпростіше та 
найнадійніше. У стосунках з тими, хто 

поряд, виявіть витримку та спокій, не 
лізьте з порадами, коли вас про це не просять. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Ви буде-
те з дивною завзятістю наступати на ті 
самі граблі. Чи не час вчитися на своїх 
помилках? Муситимете швидко ухва-
лювати рішення на свій страх і ризик. 
Події можуть розгортатися не так, як ви задумали.

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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13 червня – Ярема, Антон, Іван, Петро, 
Роман, Борис, Христина
14 червня – Валер’ян, Харитон, Варлам, 
Денис, Устим, Павло, Василь, Давид, 
Харитина, Віра, Гаврило
15 червня – Никифор, Уляна, Іван, Петро, 
Олександр, Марія
16 червня – Дмитро, Клавдія, Павло, 
Денис, Лук’ян, Кирило, Панас, Юліан
17 червня – Юліан, Митрофан, Северин, 
Зосим, Іван, Марія, Назар, Марфа
18 червня – Дорофій, Ігор, Федір, Петро, 
Костянтин, Леонід, Георгій, Гордій
19 червня – Іларіон, Сусанна, Віссаріон, 
Ростислав, Софія, Фекла

13 червня – Ярема, Антон, Іван, Петро, 
Роман, Борис, Христина

іменинники тижня

погляд у минуле У 1844 РОЦІ МОРЗЕ 
НАДІСЛАВ ПЕРШУ ТЕЛЕГРАМУ

Пашу виховувала бабуся. Тому він уже 
в сім років навчився в’язати спицями, гой-
датися на кріслі-гойдалці і за 30 хвилин, 
крекчучи, занизувати нитку в голку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що збираєшся в суботу робити?
– Виспатися.
– А що потім?
– А потім неділя.

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

Чоловік приходить в аптеку і запитує:
– У вас для жінок «Віагра» або щось по-

дібне є?

– У нас немає, але в ювелірному магази-
ні за рогом можна щось підібрати...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мам, я пішов з Лерою гуляти!
– Шапку надіти не забудь!
– Мамо, мені вже 25, я сам вирішу...
– Ти зрозумів, що я мала на увазі!

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

Триває лекція про шкоду алкоголю.
– Відомо чимало випадків, – каже лектор, – 

коли дружина йде від чоловіка, який п’є...
Голос із залу:
– І скільки для цього треба випити?

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

Чоловік приходить скаржитися в мага-
зин з купленою тиждень тому бензопилою:

– Я ось купив у вас інструмент. В інструк-
ції написано, що з його допомогою можна за 
день розпиляти п’ять кубометрів дров, а я 
хай як стараюся, більш як три не виходить.

Продавець:
– Ну, давайте, подивимося, – і вмикає 

бензопилу.
Чоловік:
– Овва! А вона що, ще й дзижчить?

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

– Ви думаєте, що цибуля – це єдиний 
овоч, від якого плачуть? Це ви ще динею по 
морді не отримували!

ОВЕН (21.03 – 20.04). Нам

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 13 – 19 червня
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У 1832 році дипломований 
математик, професійний 
художник і професор 

університету Нью-Йорка 
41-річний Семюел Морзе 
захопився експериментами з 
електромагнетизму й через чотири 
роки у нього виникла ідея створення 
однопровідного телеграфу, перший 
макет якого продемонстрували 
6 січня 1838 року. 

Передавання повідомлень здійснювали 
за допомогою послідовного ряду крапок і 
тире – коду, що його розробив помічник Мор-
зе фізик Альфред Вейл, який сконструював 
також ключ для його передавання.

У червні 1840 року Морзе отримав патент 
на свій винахід і наступні кілька років присвя-
тив пошуку коштів на побудову першої теле-
графної лінії. Морзе і Вейл демонстрували 
макет телеграфу в різноманітних інститутах і 
компаніях, але лише після аудієнції в прези-
дента США Мартіна Ван Бюрена і залучення 
в компаньйони одного з конгресменів у 1842 
році Конгрес США виділив $30 тис. на побудо-
ву 38-мильної телеграфної лінії Вашингтон-
Балтимор.

Перша спроба прокласти її під землею 
зазанала фіаско і лінію було протягнуто на 
стовпах вздовж залізниці. 24 травня 1844 
року з підвалу Капітолію у Вашингтоні на 
апараті власної конструкції Морзе відстукав 
повідомлення What hath God wrought («Що 
творить Бог»), яке прийняв Вейл у Балтиморі. 

У травні 1845 року було створено компанію 
Magnetic Telegraph Company для побудови 
ліній між Вашингтоном, Нью-Йорком, Філа-
дельфією, Бостоном і Новим Орлеаном.

Наступні роки Семюел Морзе присвя-
тив судовій боротьбі з компаньйонами і 
конкурентами за право вважатися єдиним 
винахідником телеграфу. Лише в 1854 році 
Верховний суд визнав його авторські пра-
ва на телеграф. Завдяки своїй простоті ще 
в 1851 році телеграфні апарати Морзе, які 
передавали 30 знаків за хвилину, було офі-
ційно прийнято як стандарт у Європі (окрім 
Великобританії, де поширення набув теле-

граф Вільяма Кука і Чарльза Вітстона, запа-
тентований в 1837 році), що зробило Морзе 
багатою людиною. Його прийняли до на-
укових товариств багатьох країн, він отри-
мав державні нагороди Туреччини, Австрії, 
Франції, Данії, Іспанії та Італії. Однак визна-
ння на батьківщині до Морзе прийшло лише 
в кінці життя: у 1871 році, за рік до смерті, в 
Центральному парку Нью-Йорка йому було 
встановлено монумент.

У 1988 році Інститут інженерів з елек-
тротехніки та радіоелектроніки США ви-
знав телеграф Морзе одним з визначних 
досягнень людства.

tsn.ua

Телеграфний апарат Морзе 
передавав 30 знаків за хвилину
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– Фібі, чому ти одягнула шубу? А як же захист прав тварин? 

– Я багато читала і, до твого відома, норки – погані тварини. Серіал «Друзі»
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ПОНЕДІЛОК 17 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 Життя після смерті
08.00 Дорога в Еммаус
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45 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, 04.00 Знай більше!
12.00, 14.30, 15.30 Життя в цифрі
12.15, 15.45, 16.15, 19.00, 21.45, 

00.15 Як це було
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.45 Говоримо польською
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі». Спецвипуск
16.30 Співай за мрію!
19.15 Наш чудовий Всесвіт
20.15 Все про спорт
22.00, 05.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 У фокусі Європа
00.30 Княжий 03.00 Джем

07.00 «Ранок «Нової Волині» 
08.30 «Енеїда» 09.00 Пряма 
трансляція урочистої літургії 
з нагоди престольного свята 
у кафедральному соборі 
Святої Трійці ПЦУ Луцька 
12.00 «Візитівки Карпат» 12.05 
Лайфхак 12.15 Д/ф «Гуцулка 
Ксеня» 12.40 «Візитівки 
Полтавщини» 12.50 «Казки 
Лірника Сашка» 13.00 М/с 
«Вруміз» 13.50 «Вечір на 
Суспільному». Сурдопереклад 
14.20 «Розсекречена історія» 
15.15 «Букоголики» 15.45 
Лайфхак 15.55 «Хто в домі 
хазяїн?» 16.20 Д/ц «Дикуни 
– 3» 16.45 Д/ц «Фестивалі 
планет» 17.13 Д/ц «Неповторна 
природа» 17.40 «Світ навколо» 
17.45 Д/с «Елементи» 18.10 Т/с 
«Монро» 19.00 Новини 19.13 
Погода 19.15 Тема дня 19.40 
«Своя земля» 19.55 «Візитівки 
Карпат» 20.00 Урочиста літургія 
з нагоди престольного свята у 
кафедральному соборі Святої 
Трійці ПЦУ Луцька 

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

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

02.00, 05.00 Новини
09.30 Т/с «Еліза»
11.20, 12.15 Д/ц «Кухня По»
12.40 Бюджетники
13.10, 02.40 #ВУКРАЇНІ
14.00 Х/ф «Святе сімейство»
18.20 Перша шпальта
18.55 Д/ф «Острови. 

«Карибські острови: 
Занурення з акулами»

19.55 Д/ф «Острови. 
«Унікальні Галапагоські 
острови: Південна 
Америка»

21.30 Ток-шоу «Зворотний 
відлік»

23.45, 02.25 Погода
03.10 Спільно 03.35 Разом
04.05 Розсекречена історія
05.30 Д/ц «Погляд 

зсередини»

06.30 «ТСН-Тиждень»

08.00 Катерина Порубель у 

мелодрамі «Хрещена»

11.45, 20.15 Т/с «Коли 

минуле попереду»

19.30, 05.35 «ТСН»

00.05 «Голос. Діти 5»

02.00 Т/с «Кохання проти 

долі»

06.40 Т/с «Коли ми вдома»
08.40, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
09.40 МастерШеф 12+
15.00 Битва екстрасенсів. 

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

екстрасенси 16+
19.00 Наречена для тата 

12+
22.45 Т/с «Вангелія»
00.55 Один за всіх 16+

03.10 Зона ночі
04.10 Абзац
05.45, 07.35 Kids Time
05.50 Х/ф «Коти проти 

собак»
07.40 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»

06.05, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00 Х/ф «Покровські 
ворота»

09.50, 18.00, 19.00, 01.55 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

11.50, 12.25 Х/ф «Високий 
блондин у чорному 
черевику»

12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Повернення 

високого блондина»
15.45 «Чекай на мене»
17.40 Новини
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»
00.00 Т/с «Мессінг: Той, хто 

бачив крізь час»
02.40 Т/с «Здрастуй, 

мамо!»
04.45 «Мультфільм»

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30 Служба розшуку дітей
05.35 Т/с «Відділ 44»
06.30 Громадянська 

оборона
07.30 Факти тижня. 100 

хвилин
09.45 Я зняв!
11.40, 13.05 Х/ф «Легенда 

Зорро»
12.45 Факти
14.35 Х/ф «Дім великої 

матусі 3»
16.40 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
21.10 Х/ф «Побачення 

наосліп»
23.05 Х/ф «На відстані 

удару»
01.20 Х/ф «Великий куш»
02.55 Т/с «Прокурори»

06.00 Мультиранок
09.45 М/ф «Червона 

Шапка проти зла»
11.00 Х/ф «Шестеро 

весь світ 
обійдуть»

12.00 Сімейка У
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

07.50, 04.15 Зірковий шлях
10.45 Х/ф «Сьомий гість»
12.50, 15.20 Т/с «Любов під 

мікроскопом»
15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
17.10 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+
02.30 Реальна містика
04.45 Агенти 

справедливості 16+
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11.05 Х/ф «Ной»
14.00 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц злодіїв»
17.00 Ревізор
20.00 Страсті за Ревізорм
22.20 Х/ф «Крок вперед»
00.50 Х/ф «Це кляте 

серце»
02.50 Т/с «Статус відносин»

СЕРЕДА 19 червня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

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

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

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

Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Співай за мрію!
11.00 Глобал 3000
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 На часі: Спецтема
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 Княжий 03.00 Джем
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 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 «Злука. 
День Соборності України» 
15.10 «Світ навколо» 15.15 
«РадіоДень «Модуль знань» 
15.55 «Чудова гра» 16.15 «100 
років українського мистецтва» 
16.32 Д/ц «Дикуни – 3» 17.13 
Д/с «Неповторна природа» 
17.45 Д/ц «Елементи» 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, 
21.15, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Еліза»
11.15, 12.00 Д/ц «Аромати 

Південної Африки»
13.10 Енеїда
14.30 Д/ц «Тайська кухня»
15.15 Країна на смак
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.15, 23.50, 03.25 Погода
17.30 Наші гроші
18.20, 02.35 Тема дня
19.25 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019. 
Іспанія – Бельгія

21.50, 23.40, 02.25 UA:Спорт
22.05 з Майклом Щуром
22.40 Д/ц «Дикі тварини»
03.35 #ВУКРАЇНІ
04.05 Своя земля
04.30 Спільно

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.20, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.05, 12.20 «Міняю жінку»
13.40 «Сімейні мелодрами»
14.40 Т/с «Величне століття. 

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

2019»
20.45, 21.55 Т/с 

«Чорнобиль»
23.15, 00.20 Т/с «Школа»
01.25 Т/с «Кохання проти 

долі»

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

допомога»
09.10 МастерШеф 12+
15.05 Битва екстрасенсів. 

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

екстрасенси 16+
22.45 Т/с «Вангелія»
00.55 Детектор брехні

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.05, 07.25 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
07.30 Т/с «Ми такі»
10.10 Топ-Модель по-

05.25, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухні»
14.45 «Правила 

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

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

випадок»
00.00 Т/с «Мессінг: Той, хто 

бачив крізь час»
02.40 Т/с «Здрастуй, 

мамо!»
04.40 «Мультфільм»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 09.55 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.25 Х/ф «Великий куш»
12.35, 13.20 Х/ф 

«Невидимка»
15.25, 16.20 Х/ф «Акула-

робот»
17.45, 22.45 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес»
00.40 Х/ф «Анаконда 3: 

Ціна експерименту»
02.20 Т/с «Прокурори»

06.00 Мультиранок
09.45 М/ф «Ретчет і 

Кланк: Галактичні 
рейнджери»

11.00 Х/ф 
«Принцеса 
Мален»

12.00 Сімейка У
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, 04.15 Зірковий шлях
10.30, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 

Агенти справедливості 
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Гучна справа
01.45 Телемагазин
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українськи 16+
14.30 Половинки 16+
17.00 Кохання на 

виживання 16+
21.00 Х/ф «Крок вперед 3»
23.00 Х/ф «Класний 

мюзикл 2»
01.10 Т/с «Статус відносин»

ВІВТОРОК 18 червня
06.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00 

На Часі: Гість
06.30, 08.30 Новини «На Часі» 
06.45, 14.45 Життя в цифрі
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 08.45, 12.15, 14.00, 15.45, 

18.30, 19.00, 20.45 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45 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, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Завтра сьогодні
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Огляд світових подій
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30, 18.20 Вголос
16.30 Співай за мрію!
18.00 Луцький депутат
19.15 На часі: Спецтема
22.15, 05.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.00 Глобал 3000
00.30 Княжий 03.00 Джем

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» 
09.25 Лайфхак 09.40 UA:Фольк 
10.32 Д\ц «Мегаполіси» 
11.00 «Своя земля» 11.15 Д/ц 
«Напам”ять» (В.Лановий) 
11.30 «Ранковий гість» 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 Історія України 1917 
– 1921 рр 15.10, 17.40 «Світ 
навколо» 15.15 «РадіоДень 
«Модуль знань» 15.55 
«Чудова гра» 16.20 «100 років 
українського мистецтва» 16.32 
Д/ц «Дикуни – 3» 17.13 Д/с 
«Неповторна природа» 17.45 
Д/ц «Елементи» 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, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Еліза»
11.10 Д/ц «Аромати 

Мексики»
11.55 Д/ц «Аромати 

Південної Африки»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.10 Країна на смак
14.30 Д/ц «Тайська кухня»
15.15, 19.30 #ВУКРАЇНІ
15.45 Ток-шоу «Зворотний 

відлік»
18.20, 02.40 Тема дня
19.55 Д/ц «Супер-Чуття»
20.30 Наші гроші
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019. 
Англія – Франція

03.35 Перша шпальта

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.10, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
10.50, 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, 21.55 Т/с 

«Чорнобиль»
23.15, 00.10 Т/с «Школа»
01.15 Т/с «Кохання проти 

долі»

06.25 Т/с «Коли ми вдома»
08.25, 21.00 Т/с «Швидка 

допомога»
09.25 МастерШеф 12+
15.05 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 «Вангелія»
00.55 Детектор брехні

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Зона ночі
05.35 Абзац
06.25, 08.00 Kids Time
06.30 Х/ф «Кішки проти 

собак: Помста Кітті 
Галор»

08.05 Т/с «Ми такі»

05.25, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухні»
14.45 «Правила 

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

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

випадок»
00.00 Т/с «Мессінг: Той, хто 

бачив крізь час»
02.40 Т/с «Здрастуй, 

мамо!»
04.45 «Мультфільм»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Х/ф «Невидимка»
12.30, 13.25 Х/ф 

«Гудзонський яструб»
15.00, 16.20 Х/ф «На 

відстані удару»
17.45, 22.45 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
00.40 Х/ф «Т2 

Трейнспоттінг»
02.40 Т/с «Прокурори»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Красуня»
11.00 Х/ф «Три 

пера»
12.00 Сімейка У
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, 04.15 Зірковий шлях
10.30, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 

Агенти справедливості 
14.30, 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
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НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

10.50 Топ-Модель по-
українськи 16+

15.10 Половинки 16+
17.00 Кохання на 

виживання 16+
21.00 Х/ф «Крок вперед 2: 

Вулиці»
23.00 Х/ф «Класний 

мюзикл»
01.00 Т/с «Статус відносин»

ЧЕТВЕР 20 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, 04.00 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 Княжий 03.00 Джем
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» (Антитіла) 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 «Історія 
України 1917 – 1921» 15.10, 
17.40 «Світ навколо» 15.15 
Радіодень «Модуль знань» 
15.55 «Чудова гра» 16.15 «100 
років українського мистецтва» 
16.32 Д/с «Дикуни – 3» 17.13 
Д/с «Неповторна природа» 
17.45 Д/ц «Елементи» 18.10 Т/с 
«Монро» 19.20 Погода 19.50 
#ВУкраїні 20.15 «Своя земля» 
20.30 Новини 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, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Еліза»
11.15, 12.25 Д/ц «Кухня По»
12.10, 17.15 Погода
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ц «Смак сиру»
15.15 Енеїда
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20, 02.40 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/ц «Супер-Чуття»
20.30 Схеми
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019. 
Німеччина – Сербія

03.35 Букоголіки
04.10 52 вікенди
04.30 Спільно

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.40, 05.30 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 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 Т/с «Чорнобиль»
22.15 «Право на владу 

2019»
00.45 Т/с «Кохання проти 

долі»

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.50, 20.55 Т/с «Швидка 

допомога»
09.50 МастерШеф 12+
15.05 Битва екстрасенсів. 

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

екстрасенси 16+
18.55 Цієї миті рік потому 

12+
22.45 Т/с «Вангелія»
00.55 Детектор брехні

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі
04.30 Абзац
06.05, 07.25 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
07.30 Т/с «Ми такі»
10.20 Топ-Модель по-

05.25, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухні»
14.45 «Правила 

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

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

випадок»
00.00 Т/с «Мессінг: Той, хто 

бачив крізь час»
02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Док.проект «Амосов. 

Сторіччя»
04.55 «Top Shop»

04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 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
10.00 Секретний фронт
10.50 Х/ф «Універсальний 

солдат 2: Повернення»
12.30, 13.20 Х/ф «Широко 

крокуючи 3: Правосуддя 
одинака»

14.55, 16.20 Х/ф 
«Ланцюгова реакція»

17.45 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Х/ф «Міст шпигунів»
01.30 Х/ф «Анаконда 4: 

Кривавий слід»
02.55 Т/с «Прокурори»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Казка 

про того, хто 
ходив страху 
вчитися»

11.00 Х/ф 
«Лускунчик 
і мишачий 
король»

12.00 Сімейка У
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

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
10.30, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15 Агенти 

справедливості 16+
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

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

списків

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

українськи 16+
15.00 Половинки 16+
17.00 Кохання на 

виживання 16+
21.00 Х/ф «Крок уперед: 

Революція»
23.00 Х/ф «Класний 

мюзикл. Випускний»
01.10 Т/с «Статус відносин»

П’ЯТНИЦЯ 21 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, 04.00 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 Княжий 03.00 Джем
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 
Перу» 09.55 Радіодень 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 «Історія України 
1917 – 1921» 15.10, 17.40 «Світ 
навколо» 15.15 РадіоДень 
«Модуль знань» 15.55 
«Чудова гра» 16.15 «100 років 
українського мистецтва» 16.32 
Д/с «Дикуни – 3» 17.13 Д/с 
«Неповторна природа» 17.45 
Д/ц «Елементи» 18.10 Т/с 
«Монро» 19.20 Погода 19.50 
#ВУкраїні 20.15 «Пліч-о-пліч» 
20.30 Новини 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, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Еліза»
11.15, 12.00 Д/ц «Аромати 

Південної Африки»
12.30 Д/ц «Аромати 

Колумбії»
13.10, 04.05 Сильна доля
14.30 Д/ц «Смак сиру»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.15 Погода 17.30 Схеми
18.20, 02.45 Тема дня
19.30 Розсекречена історія
20.30 Перша шпальта
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019. 
Франція – Хорватія

03.35 Своя земля
05.30 Д/ц «Погляд 

зсередини»

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

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

09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 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»
20.20 «Чистоnews 2019»
20.30 «Ліга сміху»
22.35 Х/ф «Імперія вовків»
01.10 Д/ф «Висота 307, 5»
02.15 «Світ навиворіт»

05.45 Т/с «Коли ми вдома»
09.45 Т/с «Швидка 

допомога»
13.55, 18.00 Т/с «Кафе на 

Садовій»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.25 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.25 Х/ф «Охоронець»
22.45 Х/ф «Вибух з 

минулого»

03.15 Служба розшуку дітей
03.20 Зона ночі
04.00 Абзац
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
06.40 Т/с «Ми такі»

05.25 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.25 «Правила моєї кухні»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45, 01.05 

«Речдок»
18.00, 02.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 «Європейські Ігри 

2019». Церемонія 
відкриття

04.10 Х/ф «Ті, що зійшли 
з небес»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 02.00, 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, 13.20 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
13.40, 16.20, 23.00 Т/с 

«Марк+Наталка»
16.45 Х/ф «Побачення 

наосліп»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.50 Дизель шоу 

12+
23.40 Х/ф «Легенда Зорро»
02.25 Т/с «Прокурори»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Пригоди 

Гекльберрі 
Фінна»

12.00 Сімейка У
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: 
Випробування 
вогнем»

18.00, 02.00 
Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Той, 
що біжить 
лабіринтом: Ліки 
від смерті»

23.40 Х/ф «Винні 
зірки»

05.50 Корисні 
підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

06.40, 09.30 Зірковий шлях
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
10.30, 04.50 Реальна містика
12.30 Агенти 

справедливості 16+
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.30, 02.00 Т/с «Другий 

подих»
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09.20, 17.00 Кохання на 
виживання 16+

15.10 Половинки 16+
21.00 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»
23.00 Х/ф «Крок вперед»
01.10 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»
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СУБОТА 22 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 Княжий
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 Шотландії» 
10.45 UA:Фольк 11.40 «Хто 
в домі хазяїн?» 12.05 Д/ц 
«Неповторна природа» 12.40 
Радіодень «Модуль знань» 
13.25 «Українська література 
в іменах» 13.40 Тема дня 
14.05 «100 років історії» 
14.15 «Розсекречена історія» 
15.10 «Wise cow» (100 років 
мистецтва, літератури) 15.30 
«Радіодень. Книжкова лавка» 
16.25 «Лайфхак українською» 
16.40 «Візитівки Полтавщини» 
16.45 Д/ф «Фестивалі планет» 
17.10 «Сильна доля» («Друга 
ріка») 18.05 UA:Фольк 19.00 
Новини 19.12 «Вечір на 
Суспільному» 19.40 «Своя 
земля» 20.15 «Візитівки 
Карпат» 20.30 #ВУкраїні 21.00 
Х/ф «Поряд з Ісусом. Хома» 
22.30 «МузLove» 

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 

04.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.25 Енеїда
11.45 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.50 Х/ф «Святе сімейство»
15.15 Д/ц «Фестивалі планети»
15.45 Разом 16.20 Спільно
16.50 Суспільно-політичне ток-

шоу «Зворотний відлік»
19.00 Д/ф «Острови. Багамські 

острови: Таємничі печери і 
затонулі кораблі»

20.00 Розсекречена історія
21.25 Д/ц «Мегаполіси»
21.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019. Бельгія 
– Італія

02.25 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Перу»
03.40 Своя земля 04.35 Світло
05.30 Д/ц «Погляд зсередини»

06.50 «Гроші»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00, 10.55, 11.55 «Світ 

навиворіт: Непал»

12.30 Т/с «Чорнобиль»

19.30, 05.50 «ТСН»

20.15 Х/ф «Леон-кіллер»

22.20 Х/ф «Її звали 

Нікіта»

00.35 Х/ф «Імперія 

вовків»

02.50 «Київ Вечірній»

06.25 Страва честі 12+

07.25 Х/ф «Екіпаж»

10.05 Т/с «Вангелія»

19.00 Х/ф «Два полюси 

любові»

23.00 Х/ф «Охоронець»

04.50, 02.50 Зона ночі
05.50 М/с «Лунтик»
06.35, 08.15 Kids Time
08.20 Ревізор 
11.00 Страсті за 

Ревізорм
13.30 Ревізор 

07.00 «Слово 
Предстоятеля»

07.10 Х/ф «Женя, 
Женєчка та «катюша»

09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом»
11.00 Х/ф «А зорі тут 

тихі...»
15.00 Художня гімнастика. 

Багатоборство. Фінал
18.30 «Європейські 

Ігри 2019». Дзюдо. 
Чоловіки/Жінки

20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Плата за 

порятунок»
01.00 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
02.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
03.35 «Щоденник 

вагітної»

04.20 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.40, 12.45 Факти
05.05 Більше ніж правда
06.40 Т/с 

«Володимирська, 15»
10.45, 13.00 Х/ф 

«Капітан Філіпс»
13.45 Х/ф «Міст 

шпигунів»
16.30 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «На драйві»
21.35 Х/ф 

«Коматозники»
23.45 Х/ф «Т2 

Трейнспоттінг»
01.55 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Місто
12.00 Х/ф «Шестеро 

весь світ обійдуть»
13.10 Х/ф «Винні 

зірки»
15.30 М/ф «Книга 

життя»
17.15 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом: 
Ліки від смерті»

19.50 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»

22.30 Панянка-селянка
01.00 Теорія зради
01.50 БарДак
02.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00, 02.30 
Сьогодні

07.30, 05.00 Зірковий 
шлях

09.00, 15.20 Т/с «Добрі 
наміри»

17.10, 20.00 Т/с «Сліди в 
минуле»

22.10, 02.10 Т/с «Умови 
контракту 2»

01.40 Телемагазин
03.20 Реальна містика
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15.30 М/ф «Бігфут 
молодший: Стань 
легендою»

17.20 М/ф «Мегамозок»
19.10 Х/ф «13 район»
21.00 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»
23.00 Х/ф «Літак 

президента»
01.20 Т/с «Клініка»

НЕДІЛЯ 23 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 Княжий 03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «За службовими обов’язками»

07.00 «Казки перевірені 
часом». Х/ф «Вероніка»

08.30 «Ранок «Нової Волині» 
09.30 Д/ц «Країна на 
смак» 10.20 Д\ц «Аромати 
Шотландії» 10.35 UA:Фольк 
11.30 Хто в домі хазяїн? 11.55 
Д/с «Неповторна природа» 
12.50 Радіодень «Модуль 
знань» 13.40 «Вечір на 
Суспільному». Сурдопереклад 
14.05 «Розсекречена 
історія» 15.00 Д/ф «Василь 
Макух. Смолоскип» 15.45 
«Букоголики» 16.10 «Візитівки 
Полтавщини» 16.30 Лайфхак 
16.25 «Візитівки Полтавщини» 
16.35 Лайфхак 16.50 Д/ф 
«Фестивалі планет» 17.15 
«Сильна доля”(М.Бурмака) 
18.05 UA: Фольк 18.35 «Своя 
земля» 19.00 «Разом» 19.50 
«Спільно» 20.20 #ВУкраїні 
20.50 Х/ф «Поряд з Ісусом. 
Юда» 22.25 «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, 02.00, 

04.10 Новини
09.30, 02.25 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.45 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.55 Х/ф «Вероніка»
14.55 Д/ц «Тайська кухня»
15.20, 21.25 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.30 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: акули, кити, манти»
18.30 Д/ц «Фестивалі планети»
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
21.55 UEFA U21 Чемпіонат 

Європи з футболу 2019. Австрія 
– Німеччина

03.15 Д/ц «Аромати Шотландії»
03.40 Своя земля
04.35 Розсекречена історія
05.30 Д/ц «Погляд зсередини»

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 Х/ф «Кокон»
11.50 Х/ф «Кокон. 

Повернення»
13.55 Х/ф «Правдива 

брехня»
16.50 Х/ф «П’ятий 

елемент»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 «Ліга сміху»
01.10 «Світ навиворіт: 

Непал»

06.55 Наречена для 
тата 12+

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 16+
00.05 Цієї миті рік 

потому 12+

06.05, 07.45 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди 

кота в чоботях»
07.50 М/ф «Бігфут 

молодший: Стань 
легендою»

09.50 М/ф «Мегамозок»
11.30 Х/ф «Літак 

06.00 Х/ф «Розмах крил»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
14.00 «Європейські 

Ігри 2019». Художня 
гімнастика. Фінал

18.15 Х/ф «Невловимий»
20.00 «Подробиці»
20.15 «Європейські Ігри 

2019». Легка атлетика
22.30 Док.проект 

«Ахматова. Мужність»
23.20 Х/ф «Доторкнутися 

неба»
01.20 «Речдок»
03.35 «Щоденник 

вагітної»

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

оборона
05.25 Х/ф «Капітан 

Філіпс»
07.55 Т/с «Відділ 44»
11.50, 13.05 Т/с «Пес»
14.10 Х/ф 

«Коматозники»
16.15 Х/ф «На драйві»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Турист»
22.50 Х/ф «Якось 

у Мексиці: 
Відчайдушний 2»

00.55 Х/ф «Місіонер»
02.30 Т/с «Прокурори»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Книга 

життя»
13.20 Х/ф «Три пера»
14.30, 01.00 Панянка-

селянка
16.30 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Танька і 
Володька

19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 Одного разу 
під Полтавою

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

07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Сліди в 

минуле»
13.00 Т/с «Другий 

подих»
17.00, 21.00 Т/с «Дитина 

на мільйон»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Умови 

контракту 2»
01.45 Телемагазин
03.10 Х/ф «Сьомий гість»
04.50 Реальна містика
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президента»
14.10 Х/ф «13 район»
16.10 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»
18.50 Х/ф «Автобан»
21.00 Х/ф «Шанхайський 

перевізник»
23.40 Х/ф «Прогулянка 

висотою»
01.50 Т/с «Клініка»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44 купи-продай  
ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

ЄДРПОУ 41637310 в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

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

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

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

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

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 27094.
Наклад – згідно із замовленням.

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: бетонні 
стяжки, колони, балки, перекриття. Фунда-
менти різних видів, а також металоконструк-
ції та покрівельні роботи. 098-016-23-93.

АВТО
 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-

ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-

зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
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 дорого. 
097-412-15-16, 093-498-90-08. Василь.

 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.

кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам трактор Т-25 у доброму ста-
ні (привезений з Польщі). Недорого. 
096-429-04-26, 067-790-86-29.

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

 Продам 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.

Продам квартиру в новобудові у Луць-
ку. 098-660-63-03.

 Здам на тривалий термін 3-кімн. квар-
тиру в Луцьку, Київський майдан, 11. 
063-270-97-77.

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; 
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МІЛЬЯРДЕР ХОЧЕ 
ВИКУПИТИ 30% 
ДИКИХ ЛІСІВ 
ПЛАНЕТИ, ЩОБ 
ЗАХИСТИТИ ЇХ ВІД 
ВТРУЧАННЯ ЛЮДИНИ

У жовтні минулого року 
швейцарський мільярдер-

філантроп Хансйорг Вісс, 
генеральний директор Wyss 
Foundation, пообіцяв пожертвувати 
$1 млрд на зусилля з охорони 
навколишнього середовища 
протягом наступних десяти років, 
повідомляє Mind.ua.

У статті для The New York Times Вісс 
оголосив про неймовірний план викупи-
ти великі ділянки землі по всьому світу 
і перетворити їх на парки, відкриті для 
громадськості.

«Ідея полягає в тому, що дикі землі та 
води найкраще охороняти не приватно, 
за закритими воротами, а як громадські 
національні парки й заповідники, які зав-
жди відкриті для всіх охочих. Ідея, щоб ці 
місця перейшли в управління громади, 
запала мені в душу, ще коли я був моло-
дим і вперше піднявся у Скелясті гори в 
Колорадо, – поділився Вісс. – Кожен з нас 
має бути стурбований величезним роз-
ривом між тим, як мало природи сьогодні 
захищено, і як багато ще потрібно захис-
тити. Ми маємо терміново скоротити цей 
розрив, перш ніж втручання людини зни-
щить останні дикі місця на Землі».

«Сьогодні ми раді оголосити про 
початок кампанії вартістю $1 млрд, 
щоб допомогти захистити 30% планети 
до 2030 року», – оголосив фонд Вісса у 
жовтні.

За даними Business Insider, філантроп 
уже пожертвував понад $66 млн щонай-
менше 9 різним організаціям з часу сво-
єї обіцянки. Серед цих пожертвувань – 
$750 тис. на допомогу корінним народам 
дехчо в Канаді для створення програми 
управління для національного заповід-
ника Едехжі, який є частиною екосистеми 
водно-болотних угідь площею 3,5 млн 
акрів і є домом для багатьох тварин. 
Фонд також пожертвував 5,8 млн найста-
рішій природоохоронній групі в Арген-
тині Aves Argentinas. Це допоможе ство-
рити 1,5 млн акрів національного парку. 
Ще 22 млн було передано організації 
Fundación Flora y Fauna для створення на-
ціонального парку площею 178 тис. акрів 
в аргентинській провінції Тукуман.

Хансйорг Вісс не надто відомий на-
віть серед захисників природи, хоча він 
без розголосу жертвує свої мільйони 
на навколишнє середовище протягом 
останніх 20 років. За цей час він віддав на 
екологію понад $450 млн. За кошти філан-
тропа за ці роки вдалося зберегти понад 
16 млн гектарів лісів.

ентузіаст УКРАЇНЦІ ПОМИРАЮТЬ 
ЧЕРЕЗ НЕПРАВИЛЬНЕ 
ХАРЧУВАННЯУкраїна перебуває на 

другому місці в світі 
за смертністю через 

серцево-судинні хвороби. 
І на першому – в Європі. 
Вона випереджає не 
тільки розвинені західні 
країни, а й колишніх 
сусідів із соцтабору, 
серед яких Білорусь, 
Грузія, Молдова, 
Узбекистан.

Автори дослідження, прове-
деного Єнським університетом 
імені Фрідріха Шиллера на замов-
лення ВООЗ, дійшли висновку, що 
жителі країн, які посідають перші 
рядки рейтингу, вмирають рані-
ше через дефіцит у харчуванні 
цільнозернових продуктів, горі-
хів, насіння, овочів, фруктів, бо-
бових, омега-3 жирних кислот, а 
також через високий рівень спо-
живання солі, пише УНІАН.

На думку більшості аналіти-
ків, у цьому винні національні 
кулінарні традиції та ритм життя: 
з цих причин українці віддають 
перевагу жирній або багатій на 
вуглеводи їжі, часто їдять на ходу 
або зовсім пропускають прийоми 
їжі, потім надолужують втрачене, 
а постійне зростання цін на про-
дукти робить доступ до якісного 
харчування для багатьох усе мен-
шим.

При цьому фахівці стверджу-
ють, що від нестачі коштів струн-
кішими українці не стали: як 
мінімум половина страждає від 
зайвої ваги. І це не тільки доросла 
проблема: сьогодні кожна п’ята 
дитина в країні із зайвою вагою, 
а за останні п’ять років огрядних 
дітей побільшало в півтора раза.

За даними дослідження Інсти-
туту охорони здоров’я дітей і під-
літків, стан здоров’я школярів та-
кий, що лише третина з них може 
виконати фізичні нормативи без 
ризику для себе.

Зайва вага може призвести 
до низки проблем зі здоров’ям, 
стверджують медики, наприклад, 
ендокринних порушень і навіть 
до цукрового діабету – за останні 
десять років поширеність цього 
захворювання в Україні зросла 
вдвічі. А діабет є основною при-
чиною ниркової недостатнос-
ті. Серед причин зайвої ваги у 
співвітчизників медики в першу 
чергу називають нестримне спо-
живання солі, солодощів і жир-
них продуктів, особливо тих, що 
містять трансжири.

У міжнародному рейтингу 
за якістю продуктів харчування 
Made In Country Index 2017 Укра-
їна – на 45 місці з 53. Згідно з цим 
рейтингом, гірші продукти тільки 
у В’єтнамі, на Філіппінах, у Бангла-
деш, Китаї та Ірані.

Що не так із хлібом? Він 
білий, і його забагато. В батоні 
немає клітковини й вітамінів 
групи В.

Для чого клітковина, ми ж її 
не перетравлюємо? Багато для 
чого: для здоров’я кишківника, 
для утворення протипухлинних 
жирних кислот із коротким лан-
цюгом, для згладжування піків 
глюкози в крові. Без клітковини 
глюкоза швидко всмоктується і 

стає жиром під шкірою, а не дже-
релом енергії. Дані дослідників 
свідчать: коли в раціоні є ціль-
нозернові злаки та інші джере-
ла клітковини, то серце болить 
знач но рідше.

Як пов’язана клітковина із 
серцем? У нас живуть мільярди 
й кілограми корисних бактерій, 
і клітковину їдять вони. Завдяки 
здоровій мікрофлорі в нас здо-
ровий баланс холестерину, нас 
не тягне на сміттєїжу, ми навіть 
менш схильні до депресії і коли-
вань ваги.

Де взяти клітковину? Дже-
рела різні: висівковий хліб, ціль-
нозернова вівсянка, пшенична 
каша, пастернак та корінь селе-
ри, гарбузи, фрукти й сочевиця. 
На день нам радять споживати 
19-28 г клітковини, причому в 
складі продуктів, а не добавок. 
Просто візьміть за правило їсти 
переважно цільні крупи, борош-
но грубого помелу, овочі й бобо-
ві – не прогадаєте.

Солодощі – не щастя, це 
національна біда. Ринок соло-
дощів вражає: щороку доросла 
особа з’їдає 15 кг смаколиків. За 
перший квартал 2018 року укра-
їнці витратили 4,5 млрд грн на 
кондитерські вироби. Порівняй-
те: у 2017 році Міноборони саме 
на таку суму уклало контракти.

Солодощі вбивають у кілька 
способів. По-перше, це цукри, що 
стають зайвою вагою, знижують 
чутливість тканин до інсуліну, 
осідають на капілярах і роблять 

їх крихкими. По-друге, це транс-
жири, які провокують непотріб-
не запалення, спричиняють чи 
погіршують атеросклероз – хво-
робу судин. Якщо людина їсть 
солодке і поки тримає вагу, отже, 
вона недоспоживає «справжню 
їжу» – надлишку калорій немає, 
але є нестача мікроелементів чи 
клітковини, що містяться в здо-
ровій їжі.

Цукру має бути не більш як 
50 г на добу, краще – 25-30. Це п’ять 
чайних ложок. П’єте чай і каву із 
цукром? Не їжте смаколики.

Замало фруктів. За даними 
Держкомстату, українці спожи-
вають 123 г фруктів на день. Це 
як дуже маленьке яблучко. А нам 
треба їсти близько 300 г фрук-
тів та ягід щодня. Бо це вітаміни, 
клітковина і сполуки, корисні для 
здоров’я судин.

Що не так з соняшниковою 
олією? Україна виробляє багато 
соняшникової олії – до 6 млн т на 
рік. Ми смажимо переважно на 
ній, бо вона доступна, і це проб-
лема. Соняшникова олія зсуває 
баланс ненасичених жирних 
кислот, що сприяє розвитку ате-
росклерозу і супутнього запа-
лення.

Оливкова чи ріпакова олії 
значно краще впливають на стан 
судин. Коли деякі пострадянські 
країни перейшли на ріпакову 
олію, люди стали менше хворіти 
на серцево-судинні недуги.

Найздоровіше для серця і 
ваги – не смажити, а тушкувати, 

запікати, відварювати чи ви-
користовувати оливкову олію, 
вершкове масло або смалець. 
Нам радять їсти 20-80 мл рослин-
них олій і до 12 г масла.

Раціон, дружній до серця, має 
містити близька 25-50 г горіхів та 
насіння на добу, запевняють до-
слідники. Всі горіхи й насіння ма-
ють бути сирими і несолоними.

Українцям бракує в раціо-
ні жирної риби. Саме вона, а не 
пігулки з омега-3 жирними кис-
лотами, потрібна для здоров’я 
серця і судин, гальмування за-
пальних процесів і насичення 
мік роелементами. 200-300 г риби 
на тиждень вважають достатніми 
для підтримки здоров’я серця.

Ковбасна трагедія. Крім 
того, що це недорого, смачно 
та звично, це сіль, канцерогени 
та зайві насичені жири. Мовою 
медицини – це ризик гіпертен-
зії, раку, атеросклерозу і зайвої 
ваги. Нам радять їсти не більш 
ніж 4 г ковбаси на день. 

Більш здоровим джерелом 
білка є птиця, риба, молочні про-
дукти і бобові. Саме на сочеви-
цю, нут і квасолю треба налягати, 
щоб мати здорове серце.

Українці споживають бага-
то алкоголю. Багато – це еквіва-
лент майже 14 л чистого спирту 
на рік, і перевагу ми віддаємо 
міцним напоям. У світовому ал-
когольному рейтингу нас випе-
реджають лише п’ять країн. 

Надмірне споживання спирт-
ного піднімає рівень тригліцери-
дів у крові: ви випили горілку, а в 
крові з’явилися жири, і це сприяє 
атеросклерозу. Алкоголь збіль-
шує ризик високого тиску, аритмії, 
кардіоміопатії, серцевої недостат-
ності та раптової зупинки серця. А 
ще це втрата нирками калію, що 
потрібен для роботи серця. 

Алкоголь, як і солодощі, – це 
порожні калорії. Коли їх стає за-
багато, вони перетворюються на 
зайву вагу, тобто ще один фактор 
ризику хвороб серця.

Що ж робити, щоб жити 
дов ше? Ходити пішки, не нех-
тувати фізичними навантажен-
нями: плавати, бігати, присідати 
зі штангою, стояти в планці, тан-
цювати, їздити велосипедом. Рух 
тренує серце, допомагає тримати 
вагу і баланс холестерину в нор-
мі. Фізична активність і правиль-
ний раціон – це суттєва запорука 
здорового серця і судин.

Секрет довголіття – у збалансованому 
харчуванні й фізичній активності
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