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ФІЛАРЕТ: «ДЕЯКИХ
ЄПИСКОПІВ
УПЦ КП МОГЛИ
ПІДКУПИТИ»
читайте на стор.

4

здоров’я

кримінал

інтерв’ю

комуналка

СВІТОВИЙ БАНК ОЦІНИВ
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ: 50 РОКІВ ДО
РІВНЯ ПОЛЬЩІ
читайте на стор. 4

«ЦІНУЄМО ВСЕ,

ЩО ЗРОБИЛА НАШ ДЕПУТАТ»

МОНЕТИЗАЦІЯ
СУБСИДІЙ
ПРИЗВЕЛА ДО
ЗРОСТАННЯ БОРГІВ
читайте на стор.

6

проект

ДОБРОВОЛЬЦІРЯТІВНИКИ –
ЦЕ РЕАЛЬНО!

Днями делегація представників
об’єднаних територіальних громад
з Волині в рамках міжнародного
проекту технічної допомоги «Зміцнення
потенціалу добровільних пожежнорятувальних підрозділів в порятунку
постраждалих від нещасних випадків
на дорогах Люблінського воєводства
та Волинської області» побувала у
Польщі.
читайте на стор.

7

сім’я

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ
ДО РОДИННОГО ЩАСТЯ
Нині лучанка Людмила Шурма має
дружну і щасливу сім’ю. Чоловік
Андрій – ї ї надійна опора та підтримка.
Син Микола тішить успіхами у школі
й старанно допомагає вдома. Але на
шляху до омріяної ідилії кожен член
цієї родини здолав чимало перешкод.
читайте на стор.

В

иборці народного депутата Ірини
Констанкевич знають, що ї ї обіцянки
не розходяться з реальними
справами. А тому на кожній зустрічі
актуально

люди намагаються озвучити все те, що
їм болить. І жодне їхнє звернення не
залишається без уваги.

читайте на стор. 5

улюблена робота

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ
ВІД УКУСІВ
КОМАРІВ

НАЙКОРИСНІШИЙ МЕД –
ІЗ ЛІСОВИХ ПАСІК

наші – там

ДУБАЙ: РАЙСЬКИЙ
КУТОЧОК ЧИ КРАЇНА
КОНТРАСТІВ?
Нині Об’єднані
Арабські Емірати –
одна з найбагатших
і найпопулярніших
мусульманських
країн. Приїхати сюди
мріють не тільки з
туристичною метою, а
й для отримання високооплачуваної
роботи. Більшість населення країни –
емігранти, які працюють в Еміратах за
контрактом.
читайте на стор.

Н

абридливі комарі здатні зіпсувати
будь-який відпочинок на лоні
природи. Як захиститися від «крилатих
вампірів»?
читайте на стор. 12

М

икола Лобко 22 роки трудиться
на одній із лісових пасік у
Замлинні. Помічником пасічника
почав працювати відразу після
школи. Бджолярської справи пана
Миколу навчили дід і батько. Нині свій
досвід він передає синові.
читайте на стор.
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здоров’я нації

Заклад працює лише пів року.
Раніше з дітьми займалися на
території місцевої школи, і то лишень три години на день. Нині в
селі є гарний дошкільний заклад
з професійним колективом.
На святкову подію завітав
депутат Волинської обласної
ради від УКРОПу Михайло Імберовський, з ініціативи якого
для закінчення будівництва та

volynnews.com

У селі Кримне
Старовижівського району
відбулася святкова подія –
перший випускний у дитячому
садку«Малятко».

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР

На будівництво й оснащення перинатального центру пішло понад 200 млн грн

клад практично готовий до
відкриття, завершуються процедури отримання ліцензій та
дозволів, центр точно запрацює
цьогоріч. Загалом на його будів-

ництво та оснащення витратили
понад 200 млн грн з державного
та обласного бюджетів. Це найсучасніший перинатальний центр
в Україні, оскільки в інших містах

реконструювали
приміщення
під перинатальні центри. Лише
у Луцьку та в Дніпропетровській
області спромоглися побудувати
абсолютно нові об’єкти.

КРИМНЕНСЬКИЙ ДИТСАДОК
ВІДГУЛЯВ ПЕРШИЙ ВИПУСКНИЙ

Перші щасливі випускники садочка

придбання обладнання з обласного бюджету було виділено
600 тис. грн.

не пощастило

Серед постраждалих – двоє діток

біда
За останній тиждень на Волині внаслідок
необережного поводження на воді
втопилося шестеро людей.

9 червня в озері Велимче, що поблизу села
Соловичі Турійського району, втонув 28-річний
житель Нововолинська. Чоловік пірнув з вишки
і загинув.
А 14 червня в озері Сереховицьке у Старовижівському районі втопився 40-річний чоловік. Тіло потопельника підняли на поверхню
місцеві жителі.
16 червня вода забрала аж чотири людини. На озері Світязь загинув відпочивальник зі
Львівщини. Чоловік разом з дружиною плавав
на катамарані й потонув. Жінку вдалося урятувати. Ще одне нещастя трапилося в Луцьку – 40річна жінка пішла сама купатися на річку Стир і

сумнівний промисел
На Волині затримали 18-річного юнака,
який виготовляв порнографічну продукцію.

Як інформує прес-служба поліції Волині, поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУ
Нацполіції в області за процесуального керівництва місцевої прокуратури припинили
незаконну діяльність жителя Горохівського
району.
У ході оперативно-розшукових заходів
поліцейські встановили, що волинянин ви-

«Ми перемогли ще один довгобуд. Радію, що у Кримному тепер є дитсадок, що 65 дітлахів

отримали змогу його відвідувати.
Це стало можливо завдяки підтримці голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, депутатів
облради та спільним зусиллям
громади», – констатує укропівець.
Директорка «Малятка» Ірина
Максимчук зізнається, що без
підтримки небайдужих людей дошкільний заклад так і залишився
б мрією: «Щиро дякую Ігорю Палиці та Михайлу Імберовському
за підтримку та допомогу».

СВЯТКУВАЛИ ХРЕСТИНИ
Й ПОТРУЇЛИСЯ

У Ковелі 7 червня під час святкування
хрестин в кафе «Рандеву» отруїлися
гості.

Стан хворих – середньої важкості. Лабораторні дослідження тривають.
Слідчі Ковельського відділу поліції за
фактом порушення санітарних правил і норм
щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до
1,7 тис. грн, арешту на строк до шести місяців
або обмеження волі до трьох років.

По медичну допомогу станом на
14 червня звернулися 20 осіб. Серед отруєних – двоє дітей. Заклад тимчасово закрили,
повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗУ.
За результатами бактеріологічного обстеження у 13 осіб виявлено сальмонелу.

ВОДА ЗАБРАЛА
ЖИТТЯ

на гарячому

bug.org.ua
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В

олинський обласний
перинатальний
центр, де
працюватимуть
«помічники Бога»,
рятуючи життя малечі,
напередодні офіційного
відкриття 14 червня
освятив митрополит
Луцький та Волинський
Михаїл.
Владика зауважив, що нині
перинатальний центр має можливість оголосити про свій перший крок як організації, що починає діяти. Він побажав успішно
перейти до етапу повноцінного
відкриття та прийому перших
пацієнтів, сприяти, аби українська нація була здоровою та
щасливою.
Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА
Ігор Ващенюк розповів, що за-

www.volynnews.com

Юлія Терпелюк

ДІТИ ВЧИНИЛИ ТЕРАКТ
16 червня у Нігерії в місті Кондуга троє
дітей-смертників підірвали себе серед
натовпу. Загинуло 30 осіб. Терористи
для досягнення своїх цілей часто вербують дітей, яких викрадають із сіл на
півночі країни.
ЗАГИНУЛИ ВІД СПЕКИ
З початку літа в Індії загинуло близько
40 людей через найтривалішу спеку в історії країни. Температура сягала +50°C.
ЗАТОНУВ ЧОВЕН
Поблизу західного узбережжя Туреччини в Бодрумі 17 червня перекинувся
човен з мігрантами, які намагалися дістатися Греції. Загинуло мінімум 12 осіб.
У ГОНКОНГУ – ПРОТЕСТИ
В автономному регіоні комуністичного
Китаю і одному зі світових фінансовоекономічних центрів досягли кульмінації протести проти втручання Пекіна.
16 червня на протест вийшло майже
два мільйони людей, вимагаючи відставки глави Гонконгу Керрі Лам. Люди
протестують проти законопроекту, що
уможливлює екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю. Критики
законопроекту побоюються, що влада
переслідуватиме невдоволених політикою Пекіна.
ЄС ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ
ПРОТИ РФ
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за анексію українського півострова
Крим ще на рік. А от ексканцлер та колишній лідер Соціал-демократичної
партії Німеччини Герхард Шредер заявив, що Росія анексувала український
Крим законно, і вкотре зажадав скасування санкцій проти Москви.
ВТІК ДО ЛОНДОНА ЧЕРЕЗ
УКРАЇНУ
У Молдові після масштабних протестів
уряд подав у відставку. Через політичну
кризу олігарх Володимир Плахотнюк та
члени його Демократичної партії виїхали з країни. Він втік з Молдови через
Придністров’я, а згодом через Одесу та
Київ дістався Лондона. Володимир Плахотнюк – друг Петра Порошенка і найвпливовіша людина в країні, проти якої
нещодавно об’єдналися проросійські і
проєвропейські сили.
МІЛЬЙОНИ – ЗА РЕПОРТЕРА
У трибуналі італійської Павії 14 червня
відбулося одне з останніх судових засідань в справі українського солдата
Віталія Марківа, обвинувачуваного у
причетності до загибелі італійського
фоторепортера Андреа Роккеллі на
Донбасі п’ять років тому. Захисниця вимагає від суду присяжних призначити
сплату €1 млн компенсації родині Роккеллі.
ПЛАТІНІ ЗААРЕШТУВАЛИ
Колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій Мішеля
Платіні заарештували 18 червня за підозрою в корупції під час виборів місця
проведення чемпіонату світу з футболу
2022 року.
МІЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ –
БЕЗ СВІТЛА
Через збій в електропостачанні у Південній Америці без світла залишилися
48 мільйонів осіб. Електрики не стало
в Аргентині й Уругваї, а також у кількох
районах Бразилії та Парагваю.
У ПОЛЬЩІ – ВІЙСЬКА США
США розглядають можливість розміщення двох тисяч військових на території Польщі з метою протидії російській
агресії в Східній Європі. Про це заявив
президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм
Дудою.
УКРАЇНІ – ПОМІЧ З ЛИТВИ
Литва безплатно передала Україні
майже мільйон невикористаних литовською армією боєприпасів для стрілецької зброї радянського виробництва
(автоматів і кулеметів). Вартість техніки – €255,5 тис.
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ПОЛІСМЕНА
ВЗЯЛИ НА
ХАБАРІ

Співробітники СБУ 11 червня
затримали начальника сектору
реагування патрульної поліції
Ковельського ВП ГУНП Сергія
Павлючика.
Будьте обережні на водоймах

не втрималася на воді. Цього ж дня у Стиру біля
села Мерва Горохівського району втопився 58річний чоловік, а в озері Пісочне у Старовижівському районі – 42-річний чоловік.

ЗА ПОРНО – В ТЮРМУ

готовляв продукцію порнографічного змісту
для подальшого її збуту за грошову винагороду через інтернет.
У травні слідчі та оперативники провели
санкціонований обшук за місцем його проживання та вилучили речові докази для проведення відповідних експертиз. Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень. Йдеться про виготовлення,
збут і розповсюдження відеопродукції порнографічного змісту. Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейського впіймали на гарячому – під час спроби взяти хабар за
безперешкодне перевезення деревини дуба територією Ковельського
району.
Як інформує прес-служба СБУ,
оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка
спеціалізується на заготівлі та переробці лісосировини. За суми від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди за транспортування
куба деревини поліцейський обіцяв
підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових
порід через територію району.
Розпочато кримінальне провадження. Перевіряють інформацію
щодо причетності посадовця до інших фактів протиправної діяльності.

Ніколи не дозволяйте спогадам бути важливішими за вашу мрію. Дуг Айвестер

ПОДІЇ
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контрабанда

Н

горе-майстер

БРЕНДОВИЙ ОДЯГ
ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ
vl.sfs.gov.ua

а «Ягодині» затримали
українця, який
намагався провезти
незадекларованого жіночого
одягу майже на 2,7 млн грн.
Як інформує прес-служба Волинської
митниці ДФС, у ході спільної операції волинських митників та правоохоронців
з СБУ у жителя прикордоння вилучили
692 найменування жіночого одягу: сукні, пальта, куртки, білизну, штани, шорти,
шапки, піжами, кофти, сорочки, спідниці.
Усе це було складено у 103 звичайні мішки без упакування виробників.
Цей товар із Польщі намагалися ввезти мікроавтобусом смугою спрощеного
митного контролю – так званим зеленим
коридором, приховуючи його справжню
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Порушнику світить штраф і повна
конфіскація товару

вартість. Етикетки на одязі засвідчили
належність одягу відомим європейським торговельним маркам: Vero Moda,
Global Funk, Karen by simonsen, Minimum,
Jack&Jones тощо.
Через порушення митних правил
одяг вилучено на склад митниці до ухвалення судом остаточного рішення про
притягнення водія до відповідальності.
За приховування від митного контролю
особливо великої партії товару затримано до рішення суду також і транспортний
засіб, яким перевозили предмети правопорушення. Mercedes-benz Sprinter
експерти оцінили в 400 тис. грн.

50-річний житель села Тарасове
Луцького району виготовляв
боєприпаси, за що тепер мусить
відповідати перед законом.

Як повідомили в прес-службі
ГУНП у Волинській області, під час
санкціонованого обшуку в його гаражі поліцейські виявили, зокрема,
114 патронів калібру 7,62 мм, три
пістолети та дві рушниці з ймовірними ознаками переробки. А також
різноманітні предмети, спеціально
пристосовані для виробництва бойових припасів, зокрема преси та
вимірювальне обладнання. Окрім
того, в зловмисника поліцейські вилучили майже 800 грамів пороху,
гільзи, понад півтисячі капсулів та
кулі.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від трьох до семи років.

поза законом

ДЕПУТАТ ВЧИНИВ САМОГУБСТВО

Депутат Старовижівської
ОТГ Сергій Чабан вкоротив
собі віку. Трагедія трапилася
в понеділок, 17 червня,
повідомляє «Вісник+К»
з посиланням на власні
джерела.

На момент смерті чоловікові було 32 роки, одруженим
він не був. Відомо, що його

матір – онкохвора, але що
саме спонукало таку молоду
людину повіситися, наразі невідомо.
Сергій Чабан працював
старшим диспетчером Старовижівської філії ПрАТ «Волиньобленерго». «Він був дуже активним. Нещодавно провели
зрізання дерев на кладовищі в

ПРОМИШЛЯВ АМФЕТАМІНОМ І ПОПАВСЯ

Лучанин збував наркотики

злий умисел

Днями поліцейські
викрили 30-річного
лучанина на збуті
наркотиків.

Із черговою партією
амфетаміну його затримали просто на вулиці, вилучивши п’ять розфасованих
для продажу пакетиків
з наркотиком. А вже під
час обшуку вдома правоохоронці вилучили ще вісім аналогічних пакетів із
наркотичною речовиною.
Загальна вага вилученого
амфетаміну – 13 г. Окрім

цього, у зловмисника вилучили понад 2 тис. грн, здобуті злочинним шляхом,
два мобільні телефони та
кастет.
У поліції повідомили,
що спритнику загрожує
до 12 років позбавлення
волі з конфіскацією майна.
Йдеться про незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

ПІДПАЛ – У СІЛЬРАДІ

Ввечері 17 червня до поліції надійшло
повідомлення від сільського голови села
Нуйно Камінь-Каширського району про те,
що в приміщенні сільради виявлено сліди
підпалу.

Як інформує волинська поліція, на місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група
місцевого відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що на вихідних невідома особа
розбила вікно в кабінеті сільського голови та
здійснила підпал. Внаслідок пожежі пошкоджено стіни, стелю та частково меблі. Документація
не постраждала. Загорання припинилося самостійно.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за
фактом умисного знищення майна шляхом підпа-

slovoidilo.ua

dpsu.gov.ua

Тютюновій контрабанді запобігли

Мельниках, це одне з сіл його
округу, і він посприяв у тому,
аби ті дерева звідти оперативно вивезли. Навіть селищний
голова відзначив, що Сергій Чабан постарався, зорганізував
усе й підняв людей, аби роботу
було зроблено. Шкода, що так
сталося», – зазначив один зі
знайомих Сергія.

кримінал

У пункті пропуску «Ягодин»
13 червня в кондиціонері
автобуса виявили тютюнову
контрабанду.

Як інформує Держприкордонслужба, прикордонники Луцького
загону спільно з оперативними співробітниками та представниками митниці припинили спробу прихованого
переміщення з України до країн ЄС
тютюнових виробів. Прикордонники
ініціювали проведення поглибленого огляду автобуса Scania, яким їхали
до Польщі. У результаті перевірки в
нішах кондиціонера на даху автобуса знайшли понад три тисячі пачок
сигарет різних найменувань.
Контрабанду та транспортний засіб на загальну суму понад
236 тис. грн вилучили.

Шахраї викрали всю
зарплату з картки

нещастя

vl.npu.gov.ua

ЦИГАРКИ
ХОВАЛИ В
КОНДИЦІОНЕРІ

Про це повідомив
голова благодійного
фонду «Позитивна взаємодія» Віктор Мовчан,
пише «ВолиньPost».
Усю зарплату військовослужбовцю нараховували на картку
«Ощадбанку». У лютому, коли чоловік без-

посередньо перебував на фронті, невідомі
заблокували його мобільний номер, згодом
відновили на інше ім’я
і злочинним шляхом
забрали майже всі гроші, що були на картці.
У банку ж відповіли, що за результатами
перевірки встановили, що операції було
здійснено коректно,
тож порекомендували
звернутися до кіберполіції.

facebook.com/ViktorMovchan

vl.npu.gov.ua

Чоловік постане перед судом

ХТО ЗАХИСТИТЬ ЗАХИСНИКА?

У волинянина
Миколи
Скалацького, який є
учасником бойових
дій, із зарплатної
картки вкрали
майже 70 тис. грн.

Винуватця шукають

лу розпочали кримінальне провадження. Санкція
статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Успіх явно пов’язаний із конкретними діями. Успішні люди не перестають весь час ворушитися.
Вони роблять помилки, але ніколи не виходять із гри. Конрад Гілтон
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українська хроніка

ні сорому ні совісті

ВИГОТОВЛЯВ
БОЄПРИПАСИ
У ГАРАЖІ

20 червня 2019 року

ЛЮДИ ГИНУТЬ НА ВОДІ
З початку червня на водоймах України
загинуло більш як сто людей. Найпоширеніша причина – недотримання правил безпечної поведінки та купання в
нетверезому стані.
ЗАТРИМАЛИ СЕПАРАТИСТА
Колишнього главу ЦВК ДНР Романа Лягіна, який проводив референдум 2014
року, затримали працівники СБУ. Протягом 2014-2019 років він переховувався
від українського правосуддя.
НАРКОТИКІВ – НА МІЛЬЙОНИ
В Одесі ліквідували черговий канал надходження кокаїну з Південної Америки.
Близько 200 кг наркотиків заховали у
відрах із фарбою. Вартість вилученого –
понад $20 млн.
ЗАГИНУЛИ ЛІСНИКИ
У Тячівському районі на Закарпатті
12 червня вантажівка із заготівельниками
дров зірвалася з гори в річку. Через сильну грозу водій не впорався з керуванням.
Щонайменше п’ять осіб загинули.
ГАЗ ДЕШЕВШАЄ
У червні ціну газу для населення буде
знижено на 6,4%. Відповідні зміни ухвалив уряд.
УКРАЇНСЬКИЙ ІЛ-76 ЗБИЛИ
РОСІЯНИ
СБУ встановила причетність Кремля
до збиття українського військового літака Іл-76, яке сталося п’ять років тому
в небі над Луганськом. Тоді у катастрофі загинуло 49 військовослужбовців.
Слідчі СБУ встановили, що наказ віддав
безпосередньо командувач 58-ї армії
ВС РФ генерал-майор Євген Нікіфоров,
відряджений на Донбас для здійснення
військового вторгнення.
БЕЗВІЗ У ДІЇ
З початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 мільйона поїздок до
країн ЄС. 9,2 мільйона українців перетнули кордон, із них майже 3 мільйони
скористалися режимом безвізу.
СТВОРИЛИ НОВУ
ДЕРЖСЛУЖБУ
Кабмін 12 червня створив Державну
службу України з етнополітики та свободи совісті. Вона є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого координує Міністерство культури.
ТЕЛЕКАНАЛ ZIK КУПИЛИ
Власником телеканалу ZIK став Тарас Козак, який балотується до Верховної Ради
від партії «Опозиційна платформа – За
життя» і є бізнесменом з оточення одіозного Віктора Медведчука. В медіаактивах Козака – «112 Україна» і «NewsOne».
ДО ЛІКАРЯ – ЧЕРЕЗ
МОБІЛЬНИЙ
В Україні з’явився мобільний додаток
екстреного виклику допомоги, який
розробили фахівці МОЗ. Викликати медика можна буде одним кліком за допомогою смартфона.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З
УКРАЇНСЬКОЇ НЕВТІШНІ
Понад 50 тисяч абітурієнтів (15,8%) провалили ЗНО з української мови та літератури. Загалом 200 балів з 200 можливих
цьогоріч отримали лише 17 осіб.
ЧЕРВОНА СТРІЧКА – ТІЛЬКИ
ДЛЯ «РОШЕН»
Господарський суд Києва задовольнив
позов кондитерської корпорації «Рошен» проти Міністерства економічного
розвитку і торгівлі та ДП «Укрпатент»
щодо реєстрації знака у вигляді «червоного кольору матеріалів для упакування
кондитерських виробів».
НА УКРАЇНСЬКИХ ТРАСАХ –
SOS-СТАНЦІЇ
В Україні з вересня 2019 року під час будівництва та реконструкції на трасах міжнародного значення будуть встановлювати станції екстреного зв’язку. Новими
змінами до державних будівельних норм
введено таку рекомендаційну вимогу.
ІНСТРУКТОРАМ –
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У МВС пропонують запровадити персональну відповідальність інструкторів автошкіл за навчання й підготовку водіїв.

Ч И Т А Й
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www.volynnews.com
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В ОЧІКУВАННІ ВИБОРІВ
69% українців готові взяти участь
у голосуванні на дострокових
виборах до Верховної Ради
21 липня. Про це свідчать дані
соцопитування групи «Рейтинг»,
пише УНІАН.

«РОТТЕРДАМ» –
ПЛЮС НА МІНУС

Президент Володимир Зеленський
внесе до парламенту законопроект,
яким планують запровадити
нову формулу ціноутворення на
електроенергію, яку виробляють
теплоелектростанції і яка скасує
формулу «Роттердам+». Про це
повідомив представник президента
у Кабінеті Міністрів Андрій Герус,
пише «Економічна правда».

Д І Й

За словами директора Світового банку у справах Білорусі,
Молдови та України Сату Кахконен, щоб прискорити темпи
зростання економіки, потрібні
наступні речі: створення ринку
земель сільськогосподарського

50 РОКІВ ДО РІВНЯ ПОЛЬЩІ

Зволікання з реформами послаблює економіку

призначення, розділення природних монополій в енергетичному секторі, посилення врядування у державних банках,
досягнення прогресу в боротьбі
з корупцією та забезпечення фінансової стабільності.
Наразі ж довіру інвесторів
стримують нерівномірний прогрес у реалізації реформ, невизначеність, пов’язана з виборами,
та висока вартість запозичень.
Якщо ключові реформи просуватимуться вперед, очікується,
що економічне зростання може
досягнути позначки 3,4% у 2020
році та 3,8% у 2021 році. «Інакше,
у разі зволікання з реформами,
зростання економіки може уповільнитися до рівня, що нижчий
за 2%, оскільки впевненість ін-

весторів погіршується, а макроекономічна вразливість посилюється», – попередили у Світовому
банку.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ
РИЗИКИ
Серед макроекономічних ризиків України експерти назвали
ті, що пов’язані зі значними виплатами за держборгом, які припадають на 2019-2021 роки, та
тиском з боку поточних видатків
бюджету. «Це вимагатиме мобілізації належного фінансування від
міжнародних фінансових установ
та ринків капіталу й подальшого
зміцнення системи державних
фінансів і досягнення цільового
показника дефіциту бюджету», –
пояснила Кахконен.

Щоб покращити якість держпослуг для українців, важливе
впровадження розпочатих реформ у сфері охорони здоров’я,
освіти, пенсійного забезпечення, державного управління та
соціальної допомоги, додали у
Світовому банку. Також важливо
запровадити більш справедливу
та сприятливу для економічного
зростання податкову систему.
Експерти також підкреслили, що при збереженні наявних
темпів економічного зростання
Україні знадобиться більш як 50
років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі. «Хоча
Україна і досягла прогресу в покращенні передумов для сталого
зростання, розвиток економіки
продовжує стримуватися незавершеною трансформацією, що
призводить до низької продуктивності, надмірної залежності
від експорту сировинних товарів,
малої кількості прямих іноземних інвестицій, недостатньої глобальної економічної інтеграції та
слабких інституцій», – зазначили
у Світовому банку.
У майбутньому головна
проблема України полягатиме
не в тому, щоб досягти високого
зростання наступного року або
протягом кількох років, а радше
в тому, щоб зробити економічне
зростання швидшим, тривалішим та інклюзивнішим.

церковні чвари

interfax.ru
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ЯК ПРИСКОРИТИ
ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ
ЕКОНОМІКИ

СВІТОВИЙ БАНК
ОЦІНИВ ПЕРСПЕКТИВИ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:

ФІЛАРЕТ: «ДЕЯКИХ ЄПИСКОПІВ
УПЦ КП МОГЛИ ПІДКУПИТИ»

Днями почесний патріарх
Української православної церкви
Філарет в інтерв’ю «Главкому»
розповів, як обирали предстоятеля
Православної церкви України.
За його словами, п’ятий президент України Петро Порошенко хотів, щоб предстоятелем Української церкви був не Епіфаній, а
митрополит Вінницький Симеон – один із архієреїв УПЦ МП, який перейшов до ПЦУ.
«І ось ви зверніть увагу на те, що коли архієреї голосували в другому турі фактично за
двох кандидатів, то за Епіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона – 28. То хто ці
28? Два – московські, 13 – з УАПЦ, а 13 архієреїв – з Київського патріархату. Чому вони
голосували за кандидата з Московського пат-

думка
Україна попередила Євросоюз про
можливу газову кризу, яка стане
результатом відсутності договору
про транзит газу через українську
газотранспортну систему.
Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила заступник міністра закордонних справ України
Олена Зеркаль, пише «Громадське».
За її словами, ймовірність того, що Україна і Росія не домовляться про укладення нового транзитного контракту, який має діяти
з 1 січня 2020 року, дуже висока. «Поки Росія
продовжує відкладати дату проведення тристоронніх переговорів про транзит газу, гірший сценарій газової кризи слід розглядати
серйозніше», – заявила Зеркаль.
Олена Зеркаль також нагадала, що наразі
всі європейські країни, у тому числі Україна,
нарощують обсяги закачування газу до своїх

ріархату? Тому що Порошенко провів роботу», – впевнений патріарх.
Філарет каже, що чув про те, що деяким
єпископам платили за голосування по $20
тис. «Але правда це чи ні – я стверджувати не
можу», – зазначає він.
Щодо впливу олігархів на Православну
церкву України у патріарха сумніву немає.
«Впливають. І не тільки олігархи. Але я не хочу
про це говорити, тому що це лише буде розсварювати нас (з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, – ред.). А нам треба все-таки думати про
єдність. Нам треба будувати в Україні єдину
помісну церкву. А якщо ми один одного поливатимемо брудом, то не зможемо зійтися», –
вважає Філарет.
Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія

Протистояння набирає обертів

у порушенні домовленостей щодо управління церквою після отримання Томосу. Своєю
чергою, Вселенський патріарх Варфоломій
заявив, що Київський патріархат не існує і ніколи не існував, а Філарета було відновлено у
єпископському чині як колишнього митрополита Київського. Філарет також заявив, що не
приймає Томос, оскільки до отримання не був
ознайомлений з його змістом.

ЄВРОПІ ПОТРІБНО ГОТУВАТИСЯ
ДО ГАЗОВОЇ КРИЗИ З 2020 РОКУ
unian.net

Нова формула матиме назву «Роттердам-». За цією формулою будуть
розраховувати вартість вугілля, яке використовують теплоелектростанції для
виробництва електроенергії. І саме за
цією формулою планують прибрати вартість доставки вугілля з нідерландського порту Роттердам до України, яка була
передбачена у формулі «Роттердам+».
Формула «Роттердам+» призводила
до збільшення вартості електроенергії та приносила енергогенерувальним
компаніям 12 млрд грн щороку.
У законопроекті буде передбачено
відтермінування запровадження ринку
електроенергії на рік – до 1 липня 2020
року. Саме до того часу діятиме формула «Роттердам-», якою буде передбачено можливість зниження вартості вугілля, яке постачають на українські ТЕС,
залежно від його якості загалом до 10%.
Нагадаємо, з 2016 року вартість
електроенергії, що виробляється українськими ТЕС, регулюють за формулою
«Роттердам+». Її було запроваджено у
зв’язку з втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну. Після окупації Донбасу більшість шахт із антрацитовим вугіллям, на
якому працює більшість ТЕС, опинилася
на непідконтрольних територіях. Аби
забезпечити енергетичну незалежність
України від окупованих територій, було
ухвалено рішення купувати паливо на
міжнародній біржі в Нідерландах, куди
доправляють вугілля з ПАР та Південної
Америки.
Формулу затвердила Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яку, до слова, згідно з рішенням Конституційного Суду від 14 червня,
створив Петро Порошенко у неконституційний спосіб. У НКРЕКП заявляли, що
така методика розрахунку має усунути
ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та дозволить Україні накопичувати достатньо вугілля до зими. Відповідно
до методики, вартість палива визначали
за формулою «ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну». Формулу
«Роттердам+» застосовують і для ТЕС,
що спалюють антрацитову (дефіцитну)
групу вугілля, і для станцій, що спалюють
газову групу вугілля.
За словами Андрія Геруса, експрезидент Петро Порошенко стверджував,
що «Роттердам+» був умовою співпраці з МВФ, але насправді такої умови не
було.

2019 році в Україні
прогнозують
зростання
економіки на рівні 2,7%.
Щоб прискорити ці
темпи, потрібен швидкий
прогрес у реалізації
ключових структурних
реформ.
Як зазначено у спеціальній
доповіді Світового банку на тему
«Використання потенціалу економічного зростання України»,
темпи економічного зростання в нашій країні залишаються
надто низькими, щоб зменшити
бідність і досягти рівня доходів
сусідніх європейських країн. Так,
після 16% сукупного скорочення
економіки в 2014-15 роках економічне зростання відновилося
до рівня 2,4% у 2016-2017 роках і
3,3% – у 2018 році, пояснили експерти.
Із точки зору рівня ВВП на
душу населення, Україна залишається однією з найбідніших
країн регіону, тобто перебуває на
рівні Молдови, Вірменії та Грузії,
додали у Світовому банку. «ВВП
України на душу населення за
паритетом купівельної спроможності приблизно втричі нижчий,
ніж у Польщі, попри аналогічний
рівень доходів у 1990 році», –
йдеться у доповіді.
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Лідером електоральних симпатій
серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47,5% тих,
хто має намір голосувати й визначився
із симпатіями. Також долають прохідний
бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (10,4%), «Європейська Солідарність»
(7,9%), «Батьківщина» (7,5%) і «Голос»
(6,4%).
Стало відомо, що кількість прихильників дострокових парламентських виборів в Україні протягом останнього
місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні
лише 8% мають протилежну думку, у
травні таких було 18%.

Ч И Т А Й

ПОЛІТИКА
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Україна може не домовитися з Росією

сховищ. Додамо, що це спричинило неабияку
пропозицію газу на європейському ринку, що
призвело до обвалу цін на нього.
Більш як третина всього газу, який споживають у ЄС, надходить з Росії. Більшість цього
газу постачають через Україну, яка запропонувала європейським компаніям використати свої підземні сховища газу для нарощення
його запасів на опалювальний сезон.
Окрім транзиту через Україну, Росія постачає свій газ через обхідні газопроводи,
зокрема «Північний потік». Другу гілку цього
газопроводу – «Північний потік-2» – найімовірніше, не буде збудовано вчасно, зокрема
через проблеми з дозволами у Данії, через
економічну зону якої «Газпром» мав намір
прокласти трубопровід.

У світі, який дуже швидко змінюється, єдина стратегія,
яка гарантовано буде провальною, – не ризикувати. Марк Цукерберг
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день в окрузі
Тетяна ПРИХОДЬКО

життя громад
Петро РОЙКО

арадом дитячих
візочків, виступом
хору та звучанням музики
на центральній площі
розпочався минулої неділі
День селища Маневичі.
Завітала на свято й
народний депутат України
Ірина Констанкевич, адже
Маневичі – частина 23-го
виборчого округу, яким
вона третій рік поспіль
опікується.
За її підтримки в центрі селища було встановлено пам’ятник
бджолі. А ще нардеп відгукнулася
на пропозицію селищного голови
Олександра Гаврилюка заквітчати
центр Маневичів та разом з друзями і рідними привезла саджанці
троянд. Цьогоріч трояндова алея
рясно цвіте й милує око.
Подяки від народного депутата
отримали маневицький селищний
голова Олександр Гаврилюк, композитор, заслужений діяч мистецтв,
член Національної ліги українських
композиторів, учитель музики НВК
«Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 –
гімназія» Олександр Синютін, медсе-

Зустріч народного депутата
з громадою Краснилівки

У селі Добре за підтримки Ірини
Констанкевич відкрили дитячий садок

нансування, а технікуми та коледжі
готуватимуть молодших бакалаврів», – повідала Ірина Констанкевич.
Вона застерегла, що зараз для
освітян не менш небезпечна пора: «У
Раду просувають усілякі законодавчі
ініціативи, які мають потенційну небезпеку бути ухваленими з такими
нормами, які в житті не працюють.
Внесено у комітет законопроект «Про
повну загальну середню освіту». Це
те, що стосується батьків, дітей і вчителів. І це важливо, бо як буде прописано цей закон, так і житимемо. Його
переносять у нову Верховну Раду. У
зв’язку з цим закрадається тривога,
чи багато освітян буде в новому парламенті та чи буде кому його опрацювати належним чином».

ВІДЗНАЧИЛИ МЕДИКІВ
Ірина Констанкевич завдяки
тому, що постійно буває в окрузі,
добре розуміє, як працюють законо-

давчі норми різних галузей. Бо ж чує
про це від людей. А вони чи не найчастіше піднімають питання медицини, поряд з цим віддаючи належне
тим, хто, попри все, завжди готовий
допомогти та вилікувати.
Тож напередодні професійного
свята Ірина Констанкевич привітала медичних працівників району й
відзначила подяками завідувачку
акушерсько-гінекологічного відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні Оксану Мартинюк, завідувачку поліклінічного
відділення ЦРЛ Оксану Брицьку,
уролога ЦРЛ Олександра Зубка, заступника головного лікаря КаміньКаширського центру первинної
медико-санітарної допомоги Василя
Каширця, завідувачку амбулаторії
загальної практики сімейної медицини села Сошичне Марію Шумік,
ветерана праці з охорони здоров’я із
села Добре Марію Пась, завідувачку

фельдшерсько-акушерського пункту села Раків Ліс Людмилу Хаймик,
фельдшерку Камінь-Каширського
відділення екстреної медичної допомоги Аліну Пігулко.
У КРАСНИЛІВЦІ ПІДНЯЛИ
ПИТАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ТА
ДОЇЗДУ ШКОЛЯРІВ
Вже на зустрічі з селянами медичну тему продовжили, обговоривши питання обов’язковості вакцинування. Люди остерігаються неякісних
вакцин та зазначають, що держава,
перш ніж ставити категорично питання неприйняття до школи через
відсутність щеплень, має подбати
про наявність безпечних вакцин та
належне технічне оснащення медзакладів для проведення перед вакцинацією якісного медогляду. Адже, як
розповіли жителі села Краснилівка,
їм відомі випадки серйозних ускладнень після щеплень.
«Знайомий поділився інформацією, що якісна закордонна вакцина
може коштувати близько €1,5 тис. То
якими вакцинами щеплюють наших
дітей? Може, краще ніяк не вакцинуватися?» – розмірковують батьки.
Народний депутат розповіла
про непросту ситуацію в країні із
захворюваністю, зокрема, на кір та
аргументувала доцільність проведення щеплень.
Поряд з цим місцеві жителі дякували Ірині Констанкевич за допомогу в лікуванні тяжкохворих та розповідали про ошуканство і махінації
з ліками, що кояться у столичних
онколікарнях. Люди запитували, як
домогтися чорнобильських коштів
на лікування. Це народний депутат
обіцяла допомогти з’ясувати.
Обурювалися
краснилівчани
через помилки при виплаті відсуджених коштів, скаржилися на
несправедливі ціни на молоко,
мізерні пенсії та неможливість за
1600 грн на місяць жити за законами держави.
«У мене п’ятеро дітей. Ставила
хату, щоб їм залишилася. А тепер
треба 30-40 тис. грн, щоб цю хатину,
збудовану за мої кошти, переписати
в спадщину своїм дітям. Як мені з
моєю пенсією у 1600 грн їх назбирати?» – дивувалася селянка з безглуздості таких законів.
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Не меншої уваги очікують краснилівчани з боку народного депутата і в шкільних питаннях. Близько
40 учнів місцевої початкової школи
навчаються у приміщенні, яке потребує заміни дверей. Майже сто старших школярів щодня змушені пішки
діставатися на навчання у школу сусіднього села.
«Я дивитися не можу, як діти ледве сунуть портфелі з книжками. А
шлях то до школи – зо три кілометри. Чому не виділити їм автобуса чи
домовитися з перевізниками?» – не
розуміє пенсіонерка бездіяльності
керівництва районної освіти.
Ірина Констанкевич пообіцяла
скерувати відповідні звернення, аби
допомогти людям розв’язати це питання.
У ДОБРОМУ З
ДОПОМОГОЮ НАРДЕПА
ВІДКРИЛИ ДИТСАДОК
У Доброму Ірині Констанкевич
вдалося допомогти відкрити дошкільний навчальний заклад.
«Не так часто ми відкриваємо садочки та школи. Але у вас нам вдалося це зробити, бо люди були небайдужі, їх не потрібно було спонукати
до дій. І сільське керівництво було
активним», – звернула увагу Ірина
Мирославівна.
Направду, ця добра справа стала
реальною завдяки спільній роботі
народного депутата Ірини Констанкевич, голови Волинської обласної
ради Ігоря Палиці разом з депутатським корпусом та громади на чолі
з сільським головою Миколою Давидюком. Зауважимо, на реконструкцію цього закладу нардеп залучила
700 тис. грн із державного бюджету
з фонду соцеконому, ще 300 тис. виділила обласна рада.
А до цього добренська громада йшла майже 10 років. Тепер тут
мають можливість виховувати чотири десятки дошкільнят. За словами завідувачки садочка Валентини
Матвійчук, батьки вже в чергу шикуються, щоб віддати сюди діток.
Хоча в закладі потрібно ще обжитися – подбати про меблі в приміщенні,
облаштування дворової території.
На кожній зустрічі люди обговорили з Іриною Констанкевич
питання майбутніх парламентських
виборів та її намір знову іти в депутати, висловивши їй довіру та запевнивши у бажанні підтримати. Люди
кажуть, що такого депутата у них ще
не було, а тому цінують все, що Ірина
Мирославівна зробила і робить для
них.

МАНЕВИЧІ ТА ПРИЛІСНЕ ВІДСВЯТКУВАЛИ
ДНІ НАРОДЖЕННЯ РАЗОМ З НАРДЕПОМ
Петро Ройко

П

«ЦІНУЄМО ВСЕ, ЩО
ЗРОБИЛА НАШ ДЕПУТАТ»
Тетяна Приходько

В

иборці народного
депутата Ірини
Констанкевич
знають, що ї ї обіцянки не
розходяться з реальними
справами. А тому на кожній
зустрічі люди намагаються
озвучити все те, що їм
болить. І жодне їхнє
звернення не залишається
без уваги.
Ірина Констанкевич побувала вже практично у кожному селі
Камінь-Каширщини. Цього разу її
візит розпочався з обговорення
освітніх законодавчих новинок з викладачами Камінь-Каширського ВПУ,
продовжився на сесії районної ради
привітанням медичних працівників
із професійним святом та закінчився
спілкуванням із жителями сіл Краснилівка, Добре.
У ВПУ ОБГОВОРИЛИ
ЗАКОН «ПРО ФАХОВУ
ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»
«Їду до людей, щоб побачити,
як працюють закони, що їх ухвалила Верховна Рада. І, на жаль, чую
від виборців, що пенсійна реформа не дала покращення, охорона
здоров’я повернулася до них не обличчям. Тож намагаємося вносити
зміни, ухвалювати закони, без яких
в недалекому майбутньому було б
складно», – звертає увагу Ірина Мирославівна.
Із працівниками Камінь-Каширського ВПУ народний депутат обговорила законодавчі новинки в
освіті. Передусім пояснила, що дає
ухвалений нещодавно закон «Про
фахову передвищу освіту».
«Він покликаний створити умови
для стабільного розвитку закладів
фахової передвищої освіти», – зауважила нардеп.
Адже технікуми, коледжі та
прирівняні до них училища функціонували у стані невизначеності,
оскільки після ухвалення закону
«Про вищу освіту», яким вилучено
освітньо-кваліфікаційний
рівень
молодший спеціаліст із рівнів вищої
освіти, таких фахівців мали право готувати лише до 2019 року. А з 2020
року навчальні заклади, які готують
молодших спеціалістів, могли б припинити існування.
«Тепер цей закон дає автономність, відкриває багатоканальне фі-
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Голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко, нардеп Ірина
Констанкевич, екс-директор Прилісненської школи Михайло
Романік, директор ДП «Волиньторф» Іван Киричик
Під час святкування Дня Маневичів

стра відділення трансфузіології КП
«Маневицька центральна районна
лікарня» Світлана Антончик, терапевт Маневицької центральної райлікарні Тетяна Тарасюк, медсестра
інфекційного відділення Маневицької центральної райлікарні Олена
Хомич, ендокринолог Маневицької
центральної райлікарні Лариса Кац.

16 червня день народження
святкувало і село Прилісне. Зі святом прилісненців привітала і народний депутат Ірина Констанкевич.
«День села – це свято для всіх,
хто тут народився й виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у селищі з особливим колоритом, традиціями і славною історією.

Усі досягнення, на які багате село,
складаються зі щоденної праці,
знань і талантів його мешканців. У
такі свята кожен почувається частиною великої родини», – наголосила
Ірина Констанкевич.
Подяками народного депутата
відзначили найактивніших жителів
села, зокрема Валерія Євпака – народного умільця, майстра зі столярства та різьби по дереву, Антоніну

Одна перемога не веде до успіху, на відміну від постійного бажання перемагати. Вінс Ломбарді

Янко – ветерана праці з охорони
здоров’я, Таїсію Омелюк – медичну
сестру Прилісненської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, Володимира Коваля – члена
виконавчого комітету Прилісненської селищної ради, Валентину Ліщук – вчительку молодших класів
опорного закладу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Прилісне.
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важливо

освіта

І СТАРИЙ, І НОВИЙ
ПРАВОПИС В ДІЇ

«Із 3 червня рекомендовано застосовувати норми нової редакції правопису.
Водночас зараз триває перехідний період,
тому кожна установа може сама ухвалювати рішення щодо переходу на нову редакцію. Конкретний план імплементації правопису в усі сфери життя наразі розробляють.
Ми передбачаємо, що його буде представлено не раніше, ніж у вересні, оскільки
він потребує охоплення великої кількості
питань та узгодження з великою кількістю
сторін», – повідомили у прес-службі МОН.
Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію правопису.
Раніше у Міністерстві освіти та науки повідомляли, що буде розроблено терміни та
етапи впровадження нового правопису в
освітній процес. Найближчі п’ять років питання ЗНО з української мови та літератури стосуватимуться лише тих норм, які не
зазнали змін.

варто знати

ПАСПОРТ ЗДОРОЖЧАЄ
З 1 липня вартість оформлення закордонного паспорта та ID-картки громадянина України стане дорожчою.
Як повідомляють в Державній міграційній службі, виготовлення нового IDпаспорта за 20 робочих днів коштуватиме
345 грн, а за 10 робочих днів – 471 грн.
Оформлення закордонного паспорта обійдеться у 682 грн за 20 днів роботи та у
1034 грн за 7 днів роботи.
У службі також нагадали, що документ
для виїзду за кордон можна зробити в
будь-якому відділі ДМС, тоді як внутрішній
паспорт – лише за місцем реєстрації.

агробізнес

ВОЛИНЬ – СЕРЕД
ЛІДЕРІВ ІЗ
ВИРОЩУВАННЯ
ЛОХИНИ

Україна вийшла
на ІІ місце в
світі після Перу
за темпами
закладання нових
плантацій лохини.
За площами під цю
ю
культуру лідирує
Житомирщина, за нею – Волинь і
Київська область, йдеться на сайті
EastFruit.
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2017-2018 навчальному
році 100 українських
шкіл пілотували новий
Державний стандарт початкової
загальної освіти. На Волині за
реформою НУШ відкрили чотири
пілотні перші класи: у ЗОШ І-ІІІ
ступенів села Раків Ліс КаміньКаширського району, Луцькій
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів
№1 Луцької міської ради, Луцькій
гімназії №4 імені Модеста
Левицького Луцької міської
ради та Нововолинській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №6 Нововолинської
міської ради.
У НУШ ДІТИ МАЮТЬ ІТИ
З ЗАДОВОЛЕННЯМ
«Ми запускаємо процес змін, і дуже важливо, щоб він став невідворотним. Вже ухвалено новий закон «Про освіту», затверджено
чимало підзаконних актів, триває підготовка
нового закону «Про загальну середню освіту», підготовлено 22 тисячі вчителів. Тобто
інституційні зміни тривають, і попереду ще
багато роботи. Та головне відбуватиметься в
класах – між учнями і вчителем», – наголосила
міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Про підсумки роботи волинських шкіл,
переваги і нові підходи у викладанні розповіла заступниця начальника управління освіти і
науки Волинської облдержадміністрації Тетяна Соломіна.
За словами освітянки, одне з найголовніших досягнень, які вдалося реалізувати, – це
подолання бар’єру між дошкільною та початковою освітою.
«Нова українська школа» – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до
кожної людини. НУШ – це цікава, практична,
безпечна і дружня до дитини школа. А для
батьків вона відкрита, чесна й націлена на
співпрацю. Це школа, де центр всесвіту – дитина, її потреби, бажання, можливості. Дуже
важливо, що нам вдалося подолати бар’єр,
який був між дошкільною освітою і початковою ланкою. Відтепер дітям набагато легше
переходити з однієї ділянки освіти в іншу. Це
стало можливим, бо змінилися форми й методи діяльності вчителя. Ігрова форма навчання перейшла у перший клас, так би мовити,
на повних правах. Зокрема перші класи стали
кольоровими, а освітній простір спонукає дітей до бажання бути разом, вчитися і хотіти
йти до школи. Я вважаю, що це перший успіх
української школи і найважливіший», – наголосила Тетяна Іванівна.
Керівники освітніх закладів та педагоги
відзначають, що завдяки «Новій українській
школі» діти стають більш комунікабельними,
відкритими, товариськими та дедалі краще
готовими до викликів сьогодення.

комуналка
unian.ua

М

іністерство соціальної
політики роз’яснило
порядок монетизації
пільг на оплату житловокомунальних послуг з
1 жовтня.
Функціонуватиме паралельно дві системи надання пільг у
грошовій формі – готівкова і безготівкова. Пільги в безготівковій
формі будуть призначати всім
пільговикам в автоматичному
режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через
«Ощадбанк». Для цього «Ощадбанк» вестиме персоніфікований
облік пільговиків та коштів, які
надходитимуть на рахунок для
виплати пільг (для кожного пільговика індивідуально). Після цього «Ощадбанк» здійснюватиме
переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців
комунальних послуг на підставі
договорів між ними та АТ «Ощадбанк».
«Такий механізм розроблено
для забезпечення максимальної

«НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ВСІХ

НУШ – це цікава, практична,
безпечна і дружня до дитини школа

«Школярі багато працюють у групах, змагаються, не бояться поразок та вчаться робити висновки, які базуються на власних знаннях. Раніше ми чули побоювання від батьків,
мовляв, дитина не так ефективно навчиться
читати чи рахувати, та бачимо, що ці побоювання – марні. Діти стають більш розкутими,
а це дає їм можливість мати власну думку, висловлювати її. Відповідно, у них є інтерес до
здобування знань. У навчанні одним із найважливіших моментів є самомотивація, а дитина хоче вчитися там, де її люблять, дe комфортно, і початкова школа створила саме такі
умови. Я сподіваюся, що діти, які пройшли
нову українську школу, ефект задоволення
від освіти понесуть із собою далі, у наступні
класи», – наголошує чиновниця.
ОЦІНКИ, ЯКІ МОТИВУЮТЬ,
А НЕ КАРАЮТЬ
Щодо матеріально-технічного забезпечення НУШ, Тетяна Соломіна каже, що багато
чого залежить від педагога.
«Хай яка надсучасна техніка буде в руках
невмілого педагога, вона просто стоятиме
меблями, а в руках фахівця навіть аркуш паперу перетворюється на диво. Тому на навчання вчителів виділено серйозні кошти.
Наприклад, торік вивчили понад тисячу педагогів, які успішно працюють у перших класах.
А цьогоріч ця цифра значно більша. Щодо
обладнання, то, приміром, парти – сучасні,
красиві, зроблені так, щоб дитина почувалася комфортно, адже регулюються відповідно
до її зросту, закуповують нову техніку, розви-

вальні ігри, нове обладнання», – наголошує
освітянка.
За її словами, на технічне облаштування
НУШ щороку виділяють серйозні ресурси.
Наприклад, хороший кабінет біології разом із
лабораторією коштує більш ніж півмільйона
гривень. І тут вже можна говорити про якість
навчання саме в такому кабінеті, коли навчений вчитель, обладнання відповідає сучасним вимогам і коли є наповнення класу.
«Коефіцієнт корисної дії від вкладених
коштів має бути ефективним. Ми думаємо і
про малочисельні школи, де в класі троє чи
п’ятеро дітей. Але як працювати у такій школі
навіть найталановитішому педагогу? Як організувати в таких класах навчальний процес
відповідно до вимог «Нової української школи»? Це просто неможливо. Школа має жити
повноцінним життям з бібліотекою, спортивною залою, їдальнею, достатньою кількістю
фахівців, учнів», – відзначає Тетяна Соломіна.
Також вона додає, що в «Новій українській школі» дитина має право на помилку, а
оцінювання не каральне, а спонукальне.
«Усі діти різні. Хтось краще знає математику, хтось швидше читає, а хтось каліграфічно
пише. У першому та другому класах НУШ система оцінювання побудована на вербальній
фіксації рівня, на якому перебуває дитина, і
має показувати ціль, до якої вона має прямувати, а найголовніше – мотивувати», – розповідає педагог.
З її слів, велику увагу приділятимуть й
інклюзивному навчанню, адже «Нова українська школа» доступна для всіх.

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ ПРИЗВЕЛА
банку кошти для виДО ЗРОСТАННЯ БОРГІВ зазначеному
плати монетизованих пільг. Таким
ukr.media

Це – регіони, де ягода росте навіть у лісах в дикорослому вигляді. Тож там є оптимальні умови для вирощування лохини за
мінімальної собівартості.
За оцінками експертів, торік в Україні
заклали від 700 до 1000 га нових плантацій. «Лохина обійшла за розміром площ
навіть малину», – розповів експерт ягідного ринку Олег Босий.
За його словами, в Україні за останні
12 років лохина з нішевого маловідомого
продукту стала однією з основних ягідних
культур. У структурі комерційних площ
вона зараз на третьому місці після смородини і полуниці.
«У 2007 році перші тестові плантації
лохини заклали у Вінницькій області. На
2018 рік, за нашими розрахунками, в Україні було вже 2200 гектарів під лохину. При
цьому і минулого, і цього року продовжує
працювати програма підтримки садівників – часткова компенсація вартості посадкового матеріалу. Якщо порахувати в
розрізі площ, то в минулому сезоні за рахунок держбюджету було профінансовано
закладку понад 900 гектарів ягідних плантацій, з них майже 60%, або 512 гектарів –
це лохина», – зазначає експерт.
У фінансовому плані на субсидування цієї
культури було виділено майже 80% грошей
від загального бюджету закладання ягід.

Вадим ПАНАФІДІН
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Установи та організації самі
вирішуватимуть, коли переходити
в своїй роботі на новий український
правопис. Це стосуватиметься
перехідного періоду. Щоправда,
скільки він триватиме, поки що
невідомо, передає «Укрінформ».
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Уряд планує монетизувати усі пільги

зручності категорій громадян,
які мають право на пільгу і не
звикли витрачати сили й час на
оплату
житлово-комунальних
послуг. Ідеться насамперед про
людей поважного віку, які звикли
до усталених алгоритмів дій і не
хочуть їх міняти», – наголошують
у Мінсоцполітики.
Пільги в грошовій формі
призначатимуть усім охочим

пільговикам на підставі поданих
особисто заяв в органи соціального захисту населення. Органи,
своєю чергою, формуватимуть
щомісяця (до 25 числа) реєстри
пільговиків для виплати пільг у
готівковій формі та передаватимуть їх Мінсоцполітики. Міністерство, обробивши отримані
реєстри, скеровуватиме їх в АТ
«Ощадбанк» і переводитиме у

чином, кошти надходитимуть на
особові рахунки пільговиків, які
зможуть зняти їх зі своїх рахунків
у будь-який час.
У Мінсоцполітики також додали, що, впроваджуючи такі
механізми, уряд намагається
створити максимальну зручність
для громадян та забезпечити
умови для розвитку прозорого
і конкурентного ринку надання
житлово-комунальних послуг.
Як повідомляли раніше, уряд
планує поступово монетизувати
всі пільги – за прикладом монетизації комунальних субсидій.
До слова, монетизація субсидій
на оплату комунальних послуг
стартувала 1 січня 2019 року.
Проте надання субсидій у грошовій формі призвело до того,
що українці почали збільшувати
борги за житлово-комунальні послуги. Тим часом постачальники
послуг б’ють на сполох, адже це
призвело до зростання боргів за
комуналку.

Кажуть, що мотивація триває недовго. Що ж, свіжість після ванни – теж.
Тому піклуватися про них варто щодня. Зіг Зіглар
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Ірина Качан

проект
Ірина КАЧАН

Д

нями делегація
представників
об’єднаних
територіальних громад
з Волині в рамках
міжнародного проекту
технічної допомоги
«Зміцнення потенціалу
добровільних пожежнорятувальних підрозділів в
порятунку постраждалих
від нещасних випадків
на дорогах Люблінського
воєводства та Волинської
області» побувала у
Польщі. Поляки упродовж
двох днів, 9 та 10 червня,
ділилися з українцями
досвідом облаштування
і функціонування
добровільних рятувальних
дружин, які на теренах
сусідньої держави діють
уже сотню років.

ЗМАГАННЯ –
ЗАРАДИ МОТИВАЦІЇ
Близько 200 людей взяли участь
у змаганнях з пожежної безпеки на
стадіоні в Белжеці. Досвідчені і новачки, зрілі чоловіки і зовсім юні
хлопці та навіть тендітні дівчата
змагалися у спритності й навиках.
Усі вони – волонтери-рятувальники,
які готові прийти на поміч у разі
небезпеки. Такі змагання відбуваються щороку, їх підтримує місцева
влада, адже це не лише видовищно,
а й почесно.
«Такі турніри для пожежниківдобровольців проводять у всій
Польщі. Адже у нас по всій країні
діють добровільні пожежні бригади. Це наша добра традиція, а тому
традиційними стали і самі змагання. Усе це – заради популяризації
благородної справи і для мотивації
самих добровольців, – розповідає
директор секретаріату «Асоціації
органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Буг» Галина Грабарчук. – Про важливість діяльності
добровільних пожежних бригад в
нас розповідають навіть діткам у
дитсадках. Чимало старших дітей
відвідують спеціалізовані гуртки,
вивчають основи й тренуються, а
потім і самі стають добровольцями.
Саме завдяки цьому традиція живе.
Стражі, які діють при ґмінах, беруть
участь у всіх місцевих святах, при
них зазвичай діє духовий оркестр,
вони завжди виконують роль почесної варти. Найголовніше те, що
громада цінує їхню роботу і пишається такими співгромадянами».

ЗАВЖДИ
НА СТОРОЖІ
Опісля завершення змагань волиняни мали нагоду безпосередньо
познайомитися із рятувальниками
та специфікою їхньої роботи. Сільвестр Адамек із Ментува розповів
волинській делегації про те, як у їхньому селі почала діяти добровільна рятувальна бригада.
«Наша пожежна дружина постала багато років тому, адже того
вимагала ситуація – найближча
державна пожежна надто далеко.
Спершу все діяло на умовах такої
собі сусідської взаємодопомоги.
Згодом змінилися вимоги, було
створено громадську організацію.
Нині це обов’язковий юридичний
механізм. Ми самі утримуємо майно,
власними силами ремонтуємо техніку, дбаємо про порядок. Маємо у
підпорядкуванні не лише пожежну
частину. У нашому приміщенні діють також банк, магазин і аптечний
пункт. Тобто маємо зиск з оренди,
а отримані кошти спрямовуємо на
потреби пожежної дружини, – про-

Волинська делегація чимала – понад 50 людей

ДОБРОВОЛЬЦІРЯТІВНИКИ –
ЦЕ РЕАЛЬНО!

НА ВОЛИНІ ДІЯТИМУТЬ ДОБРОВІЛЬНІ
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ

Непрофесійні пожежники, які часто
проходять навчання, працюють не
гірше за справжніх рятувальників

Добровольців
виховують із дитсадків

вадить чоловік. – Ми не отримуємо
зарплати, компенсовують лишень
15 злотих за годину безпосередньої роботи на виклику. Для Польщі
це дуже мало, тому про заробіток
взагалі не йдеться. Усе решта – на
громадських засадах. Зарплату, і то
досить символічну, у нас отримують
дві людини, які обслуговують техніку. Кожен приходить сюди, коли має
змогу. Паливо нам оплачує місцева
влада, яка зацікавлена у діяльності
добровольців. Та найголовніше те,
що наші активісти вважають один
одного родиною, це хобі і місія».
Цікавило волинян, які й самі
готуються до впровадження добровільних рятувальних підрозділів у
своїх ОТГ, те, як надходить виклик

про надзвичайну подію, як працює
система сповіщення і як вдається
оперативно виїздити на виклики.
«У нашій дружині задіяні 17 людей. Загалом на виклик зазвичай
прибуває шестеро. Саме стільки
сідає в одну машину. Спершу спрацьовує сирена, яка сповіщає про
лихо на всю округу. Але, звісно, є
ймовірність, що її можуть не почути. Через це паралельно спрацьовує сповіщення на мобільних телефонах. Добровольці, які у ту мить
вільні, мчать на базу. Хтось біжить,
хтось їде велосипедом чи машиною, – пояснює Сільвестр Адамек.
– У ту ж мить, коли нам надходить
тривожний виклик, про це сповіщають і державних пожежників, і

Наприкінці минулого року в рамках
Програми транскордонного співробітництва
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
стартував міжнародний проект технічної
допомоги «Зміцнення потенціалу добровільних
пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку
постраждалих від нещасних випадків
на дорогах Люблінського воєводства та
Волинської області». У ньому беруть участь
32 польські ґміни та 15 волинських ОТГ.
Проект покликаний підвищити безпеку
дорожнього руху й охоплює прикордонні
території, на яких проживає майже 300 тисяч
людей. За час реалізації проекту, а це 20
місяців, у справу створення добровільних
пожежно-рятувальних підрозділів на Волині
буде вкладено майже €210 тис.
Загальна вартість проекту – €712 358,50,
з них €641 122,65 (90%) – грант ЄС та

швидку, але вони виїздять тільки
тоді, коли в них є потреба».

НА ВЛАСНІ ОЧІ
Неабияк здивували волинян у
селі Вільчополе ґміни Ґлуськ, не лишень привітно прийнявши делегацію та повідавши про умови роботи,
а й продемонструвавши, як працюють пожежники-добровольці. Для
цього навмисно влаштували реальну пожежу в занедбаній хатині,
звідки винесли людину, яка нібито
надихалася диму, й показали, як надавати першу медичну допомогу.
Видовищний майстер-клас із
гасіння пожежі волинянам показали і добровольці ґміни Войславичі,
які за кілька хвилин впоралися з

€71 235,85 (10%) – кошти бенефіціарів.
Проект втілюватимуть до середини 2020 року.
Учасниками проекту від Волинської області
є наступні ОТГ: Устилузька (ВолодимирВолинський район), Поромівська, Павлівська,
Литовезька, Іваничівська (Іваничівський
район), Вишнівська, Рівненська (Любомльський
район), Голобська, Дубівська, Колодяжненська
(Ковельський район), Заболоттівська
(Ратнівський район), Шацька (Шацький
район), Любешівська (Любешівський район),
Жидичинська (Ківерцівський район), Луківська
(Турійський район).
З української сторони проект реалізовують
КУ Волинської обласної ради «Агенція
розвитку Єврорегіону «Буг» та Фонд Ігоря
Палиці «Тільки разом», з польської – «Асоціація
органів місцевого самоврядування «Єврорегіон
Буг».

Якщо ви цінуєте те, що у вас вже є в житті, ви завжди отримуватимете ще більше.
Якщо думати лише про те, чого у вас немає, вам ніколи не буде досить. Опра Уїнфрі
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полум’ям, що його розвели спеціально, аби показати волинським
гостям, що й непрофесійні пожежники на селі можуть спрацювати
не гірше за справжніх рятувальників. «У нас є два державні номери –
112 і 911, на які можна сповістити
про небезпеку. Щойно хтось туди
телефонує і заявляє, що в такій-то
місцевості трапилася якась біда і
потрібні рятувальники, нам надходить сигнал тривоги – алярм. І
ми поспішаємо на поміч. Зазвичай
саме добровольці першими дістаються до місця пожежі чи аварії,
аніж державні рятувальники», – не
без гордості повідав місцевий війт
Хенрик Голембьовскі.
А ось у селі Став ґміни Холм
добровільна пожежна дружина
діє уже 92 роки. Тут про безпеку
співгромадян зголосилося дбати
аж 40 волонтерів. «Менш як сотню
доларів отримує у нас людина, яка
опікується техпідтримкою автомобілів», – підтверджує слова Сільвестра Адамека із Ментува Мірослав
Мишек зі Става. І додає, що тутешні
рятувальники залучені навіть до
пошуку і виловлювання диких вепрів, хворих на африканську чуму
свиней. Актуальною і для поляків
є проблема спалювання сухостою,
що тут також заборонено, проте
таке практикують невідповідальні
громадяни, як, зрештою, і в нас.

ПРИЄМНА
НЕСПОДІВАНКА
Під час навчального візиту волинян до Польщі не обійшлося без
сюрпризів. Несподіваною та приємною звісткою стали слова війта
ґміни Ґлуськ Яцека Анашевича про
те, що польська сторона в рамках
співпраці готова подарувати волинським колегам один пожежний
автомобіль, а інший продати за
символічні кошти – 7 тисяч злотих.
«Ці автомобілі ми колись придбали
в Нідерландах. Тепер у нас є нагода
оновити рухомий склад, тому старі
автомобілі, які справні і служитимуть ще довго, хочемо передати на
Волинь», – повідомив пан Яцек Анашевич. Зрештою було вирішено, що
Литовезькій ОТГ дістанеться автомобіль у подарунок, а Поромівська
ОТГ інший автомобіль придбає.
Директор комунальної установи Волинської обласної ради
«Агенція розвитку «Єврорегіону
«Буг» Ірина Ітані задоволена черговим навчальним візитом до Польщі.
«Нині наше найбільше досягнення
полягає в тім, що кожна із 15 волинських ОТГ, які беруть участь у
проекті, вже знайшла добровольців
відповідно до власної кількісної потреби. Надалі нас чекає найважливіше – придбання сучасної техніки
та обладнання і навчання рятувальних навиків. Важливо не лише те,
що на Волині невдовзі діятимуть
добровільні рятувальні бригади, а
й те, що вони матимуть змогу виїздити не лише на пожежі, а й на
дорожньо-транспортні пригоди і
рятувати людські життя, – констатує
Ірина Ітані. – До того ж, ми перша в
Україні область, яка взялася реалізовувати такий амбітний проект. І
нам неодмінно все вдасться».

За зміст цієї статті відповідальним
є Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Зміст
статті за будь-яких обставин не відображає позицію Європейського Союзу, Органу
управління або Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного
співробітництва європейського інструменту сусідства Польща-Білорусь-Україна
2014-2020 рр.
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наші – там
Лілія БОНДАР

Н

НА РОБОТУ – В ОАЕ
До переїзду Віта приїжджала в
Дубай кілька разів. Спершу за туристичною візою. А коли вирішила
тут залишитися, компанія оформила дівчині робочу візу.
«Подумала: а чому б і ні? Я не
боялася змінити своє життя й залишитися в ОАЕ. Тому почала шукати
роботу тут. Це було неважко. Бо тут
все офіційно. Про все піклується
компанія, у якій працюєш, – каже
Віта. – Для іноземців виробляють
візу та надають страховку. Так компанія відкрила робочу візу і для
мене. Мені потрібно було виїхати з
ОАЕ на кілька днів, потім знову заїхати, а тоді вже я почала працювати тут».
Перша робота Віти була в магазині Zara. Працювала там продавцем у відділі дитячого одягу. Дівчина каже, що українці в ОАЕ можуть
працювати в будь-якій сфері. Усе залежить від обізнаності та рівня англійської мови. Найнижча зарплата в
ОАЕ – дві-три тисячі дирхамів, найвища – до 30 тисяч.
«Зараз працюю у компанії, яка
продає автомобілі. Розпочинала
працювати тут продавцем машин, –
каже вона. – Зараз я – менеджер з
продажу автомобілів».
Дівчина каже, що її робота добре оплачувана. Вона може дозволити собі сама орендувати квартиру,
купити автомобіль та багато подорожувати.
«Коли зовсім починаю сумувати
за європейською культурою, купую
квиток на літак. Подорожі мене дуже
сильно надихають», – каже вона.
За шість років Віта побувала у
Молдові, Білорусі, Греції, Польщі,
Німеччині, Франції, Іспанії, Італії,
Швейцарії, Ірані, на Шрі-Ланці та
Мальдівах, у Туреччині, Омані й Таїланді.
За її словами, головна відмінність арабів від українців – культура
поведінки.
«Тут люди більш спокійні, урівноважені та чуйні, – каже дівчина.
– Навіть якщо людина дуже поспішає, вона все одно тобі допоможе,
підкаже. В Україні таке теж є, але

ДУБАЙ: РАЙСЬКИЙ КУТОЧОК
ЧИ КРАЇНА КОНТРАСТІВ?
КРАЇНА ПРАВИЛ
з особистого архіву

ині Об’єднані
Арабські Емірати –
одна з найбагатших
і найпопулярніших
мусульманських країн.
Приїхати сюди мріють
не тільки з туристичною
метою, а й для отримання
високооплачуваної роботи.
Більшість населення
країни – емігранти, які
працюють в Еміратах за
контрактом.
27-річна волинянка Віта Нестерук приїхала працювати в Дубай
шість років тому. Дівчина каже, що
їй дуже подобається це місто і повертатися в Україну вона не хоче.
Хіба для того, щоб відвідати рідних.

27-річна волинянка Віта Нестерук приїхала
працювати в Дубай шість років тому

Дівчина каже: аби спокійно жити в
Дубаї, треба дотримуватися законів

Віта зізнається: у цій країні їй подобається усе

вельми нечасто».
ОАЕ – мультинаціональна країна. Потрібно бути готовим до всього і спокійно реагувати на те, що
відбувається. Наприклад, у ресторані чоловік може спокійно їсти руками, тому що це нормально в його
країні. Незважаючи на те, що тут
можна знайти абсолютно все, є багато продуктів, смакові властивості
яких сильно відрізняються від звичної нам їжі. Комусь це подобається,
комусь ні.
«Араби дуже класні люди, –
каже дівчина. – Здебільшого вони
запальні та емоційні, але дуже добрі й відкриті. А ще допитливі: вони
просто обожнюють розпитувати».

ЄДИНИЙ МІНУС –
СПЕКА ВЛІТКУ
Дівчина каже, що адаптуватися
в цій країні спершу було складно.
Адже це зовсім інший світ.
«Минуло десь два роки, поки я
звикла до тутешнього життя, – каже
вона. – Культура, традиції – все не
таке, як у нас».
Дівчина каже, що перші кілька
днів місто здавалося їй дуже великим, але це швидко минулося. Потім
прийшло усвідомлення, що вона тут
не турист, що це не канікули, що тут
доведеться жити. 80% відсотків жи-

телів мають автомобілі. Таксі й метро тут теж недороге задоволення.
«Пішки майже ніхто не ходить. Та
і влітку під палючим сонцем не дуже
багато прогуляєшся. Дубай – дуже
гарне місто. Тут усе розташовано
близько одне від одного, – каже
вона. – Дуже багато ресторанів, які
є одними з найкращих у світі. Обслуговування – на найвищому рівні.
Це стосується і магазинів, і ресторанів. Тут так заведено: неважливо, як
ти одягнений і в що взутий, усіх обслуговують однаково».
Віта спілкується в ОАЕ англійською мовою. Зізнається, що вже
може порозумітися з місцевими й
арабською.
«ОАЕ – дуже розвинена країна.
Мені тут добре жити, – каже дівчина. – Не хочу повертатися додому
чи переїжджати у іншу країну. В Еміратах дуже хороший сервіс. Також
тут неймовірно красиво. Щоразу
відкривається дуже багато нових
цікавих місць: починаючи від музеїв
і закінчуючи кав’ярнями та ресторанами».
Дівчина розповідає, що в ОАЕ
дуже багато привілеїв для жінок.
Вони тут – на першому місці.
«Араби поважають жінок. Коли
треба в чомусь допомогти, то ніколи не відмовлять, – каже Віта.

Віта приїздить додому нечасто: раз на рік або раз на півроку
Ч И Т А Й
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– Вони все роблять для жінки. В
Україні цього немає. У нас жінка йде
на роботу, а коли приходить додому втомлена, то після важкого дня
розпочинає готувати, прибирати
квартиру. Її праця мало цінується.
Тут усе навпаки».
Віта зізнається: у цій країні їй
подобається усе. Вона каже, що не
в захваті лише від погоди влітку.
Адже коли температура доходить
до 50 градусів за Цельсієм, це дуже
важко.
«Мабуть, це єдиний мінус. А
плюсів тут чимало. Найбільше мені
подобається те, як жителі ОАЕ ставляться до релігії. Араби дуже багато
моляться. Вони надзвичайно релігійні. Бог має для них дуже велике
значення. Чоловіки завжди ходять
в мечеть», – каже вона.
Медицина в ОАЕ дуже дорога.
Торік тут ухвалили новий закон.
Якщо людина працює в компанії, то
там зобов’язані видати працівнику
страховку.
«Коли вона є, то людина сплачує
з власної кишені, наприклад, 10%
від усієї суми. Але страховки теж
бувають різні. Є й такі, які покривають лише 50% від суми. Неважливо,
яка це компанія: дуже маленька чи
дуже велика, вона зобов’язана надати страховку», – каже Віта.

Більшість жителів Дубая – іноземці. Всі працюють за контрактом – це особливість цієї країни.
Дисципліна тут на першому місці.
«Аби спокійно жити в Дубаї,
треба дотримуватися законів, –
каже вона. – Тоді не виникатиме
проблем. Це зовсім інший світ, закони якого слід поважати. Тут я
почуваюся в безпеці. Можна нести
сумку з мільйоном доларів і бути в
цілковитій безпеці, – усміхається
вона. – Рівень злочинності в країні
низький. Тут рідко трапляються ситуації, коли в тебе витягують щось із
кишені у громадському транспорті
або намагаються підловити в темному провулку. Поліція теж працює
надзвичайно ефективно».
ОАЕ – це справді країна правил, без них тут не було б такого
порядку.
«Тому я рада, що ці правила є, що
за їх недотримання тут завжди буде
покарання. Я хотіла би, щоб і в Україні були такі високі штрафи за порушення правил дорожнього руху, щоб
був такий же мізерний рівень корупції, жодних п’яних на вулицях, – каже
вона. – Саме завдяки правилам і суворим законам тут так безпечно».
Але в цій країні остерігатися
варто недобросовісних роботодавців, поганих брокерів, уважно читати всі контракти, не підписувати
нічого, в чому є сумнів. А всі правила можна перечитати на офіційних
державних сайтах.
Хоча ОАЕ вважаються арабською країною, з-поміж усіх національностей арабів тут приблизно
чверть.
«Безпека – це одна з найбільш
привабливих переваг, заради якої
сюди варто переїздити. Ти можеш
купатися в морі і при цьому не переживаєш, що твої речі на березі знайдуть нового господаря проти твоєї
волі, – розповідає дівчина. – Думаю,
це не тому, що люди такі свідомі.
Просто закони настільки суворі, що
треба бути останнім відчайдухом,
щоби наважитися на злочин».
Віта каже: розповіді про те, що
тут багато заборон – стереотип.
«Це порядок і дисципліна, яких
усі дотримуються. Ця країна багатонаціональна, якби цього не було,
то був би безлад, – міркує дівчина.
– Нам заборонено спілкуватися у
Skype, відеодзвінки не працюють
у Telegram та WhatsApp, але можна
спілкуватися голосовими повідомленнями чи листуватися. Тому це
не створює великого дискомфорту.
До всього звикаєш. Приїхав у чужу
країну – то поважай її закони. Не
люблю, коли мене запитують: «А ви
турист чи працюєте там?». Я не розумію такого запитання. Що значить
тільки працюю? Я тут живу».

Волинянка працює у компанії, яка продає автомобілі

Найпривабливіші люди – це ті, хто помічає чарівність інших. Бенедикт Камбербетч
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ

ДО РОДИННОГО ЩАСТЯ
з особистого архіву

ині лучанка Людмила
Шурма має дружну
і щасливу сім’ю.
Чоловік Андрій – ї ї надійна
опора та підтримка. Син
Микола тішить успіхами
у школі й старанно
допомагає вдома. Але на
шляху до омріяної ідилії
кожен член цієї родини
здолав чимало перешкод.
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НАЗВАНИЙ СИНОК
МИКОЛКА НЕ РАЗ
ПРИХОДИВ У СНАХ
Людмила народилася і виросла
в Луцьку. У рідному місті закінчила школу, здобула вищу освіту за
фахом учителя початкових класів,
вийшла заміж. Чоловіка скерували
на роботу в Дніпропетровську область, і в 2001 році молода родина
переїхала на схід України.
Активна й енергійна вчителька
відразу завоювала авторитет у школі та дитсадку, де вела уроки музики. Часто готувала з дітьми святкові
лінійки і тематичні виступи. Випускні вечори, які проводила Людмила
Вікторівна, пам’ятають у Покровському районі Дніпропетровської
області донині. Хлопчики й дівчатка декламували вірші і виконували
пісні для мам, а в учительки краялося серце. Їхню оселю вперто обминали лелеки... Чоловік та дружина
занурилися кожен у свою роботу
і поступово віддалялися одне від
одного.
Коли подружжя з’ясувало, що не
зможе народити своїх діток, зважилися на те, щоб взяти на виховання
чужу дитину. В глибині душі Людмила щиро вірила, що дитина скріпить
їхні стосунки, дасть можливість відчути себе повноцінною родиною.
Щоправда, чоловік наполягав на
створенні дитячого будинку сімейного типу. Однак Людмила запропонувала спочатку спробувати себе
в ролі батьків для однієї дитини.
– Не буду приховувати, що мріяла про доньку. Однак доля роз-

улюблена робота
Оксана КУЦИК

Миколка росте справжнім мужчиною

порядилася інакше і я ні про що
не шкодую. Прикипіла душею до
хлопчика, який часто мені снився.
Ми потоваришували з першої хвилини знайомства, – каже Людмила
Вікторівна.
Щоб Миколка переїхав у будинок нових батьків, довелося виконати багато умов. Але Людмила
самовіддано йшла до мети. Надто
сильним було її бажання стати мамою і дарувати дитині тепло і любов.
– У Миколки були найкращі
іграшки, одяг, ми їздили з ним на
екскурсії, часто відпочивали на
морі. Він просто купався у моїй лю-

бові, – каже Людмила Шурма.
На жаль, поява Миколки лише
відтягнула момент розриву, який
став іще болючішим. Жінка, яка так
довго мріяла про родинне щастя,
була в розпачі. Адже розлучення
загрожувало їм багатьма ризиками.
Та Людмилі пішли назустріч соціальні служби. Вона із сином переселилася в стареньку хатину поряд
зі своєю школою. В оселі не було ні
газу, ні води. Але це були квіточки,
бо Людмилу чекали ще серйозніші
випробування.
Після розлучення її ексчоловік
відразу одружився. Нова дружина
з’явилася у їхньому колишньому

Щаслива родина

спільному помешканні саме тоді,
коли Людмила була на реабілітації в
Луцьку після тяжкої аварії, винуватцем якої був колишній чоловік. Роздроблена права рука, розбите серце і чужина... Рятували лише синок,
добрі люди та улюблена робота.

СИН ВИМОЛИВ ДЛЯ
СЕБЕ ТАТА
Намагаючись знайти вихід, жінка розглядала варіант переїзду на
Волинь. Тут у них було житло, але
не було роботи. Жінка зізнається,
що у неї просто опускалися руки. У
той час на Дніпропетровщині відбувався кастинг «Х-фактору». Після

20 червня 2019 року

чергової реклами на телебаченні
Миколка попросив маму: «Ти ж так
гарно співаєш! Їдь на відбір! Нехай тебе побачить уся Україна». І
Людмила зважилася. Після кількох
відбіркових турів таки потрапила в
Київ. На столичній сцені виконала
арію Одарки і Карася з опери «Запорожець за Дунаєм». Її виступ підкорив журі, а Ігор Кондратюк навіть
став перед Людмилою на коліна!
Окрилена успіхом, учителька зрозуміла, що настав час для змін. Разом
із сином вони переїхали в Дніпро.
Жінці запропонували посаду завуча у кількох школах. Однак вона
обрала той освітній заклад, де змогла стати класоводом 3-Б, в якому
навчався її Миколка.
– Про це місто у нас залишилися лише гарні спогади. Ми два
роки винаймали там квартиру. Познайомилися із чудовими людьми,
досить органічно влилися в новий
шкільний колектив. Однак розпочалася війна, і питання переїзду на
Волинь стало ще гострішим, – пригадує Людмила.
Коли Людмилі запропонували
посаду завуча в Луцькому правознавчому ліцеї з посиленою військовою підготовкою, вони з сином
відразу переїхали. Миколка став
ліцеїстом, Людмила звикала до нового колективу. Життя налагоджувалося. Але Миколка мріяв про тата
і просив у Бога, щоб мамі зустрівся
порядний чоловік.
– І Бог почув молитви сина. Я випадково познайомилася з Андрієм,
і ця зустріч стала доленосною. Ми
обоє мали за плечима нелегкий
життєвий досвід. Але випробування
нас тільки зблизили. Ми вінчалися у
церкві, так що тепер ми – справжня
родина, – розповідає Людмила.
У 2018 році Миколка став переможцем Всеукраїнського конкурсу
«Малюнок, вірш, лист до мами» і уся
їхня дружня родина їздила в Жовтневий палац міста Києва на нагородження.
Сьогодні усі члени цієї сім’ї дякують Богові за те, що почув їхні
прохання. Вони навчилися цінувати
і розуміти одне одного, а найголовніше – готові підставити плече у
важку хвилину.

НАЙКОРИСНІШИЙ МЕД – ІЗ ЛІСОВИХ ПАСІК
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икола Лобко 22 роки
трудиться на одній із
лісових пасік у Замлинні.
Помічником пасічника
почав працювати відразу
після школи. Бджолярської
справи пана Миколу
навчили дід і батько. Нині
свій досвід він передає
синові.
– На території Замлинівського
лісництва, площа якого 6 тисяч 700
гектарів, є три пасіки, де стоїть 124
вулики, – розповідає директор ДП
«Любомльське лісове господарство» Володимир Туревич. – Умови
Замлинівського лісництва сприятливі для бджільництва, тут багато
медоносних рослин, посеред лісу
протікає річка. Перший «майовий
мед» йде з різнотрав’я, він не зацукровується, має корисні властивості. Сезон медозбору триває до
середини серпня.
Вулики встановлені у заповідних зонах. Зокрема у ботанічній пам’ятці «Ділянка дубового
лісу» неймовірне розмаїття трав,
медоносних лікарських рослин,
ароматних квітучих дерев і кущів.
Своїми принадами та вигодами
території для пасік вирізняються і в заказниках Замлинщина та
Мосирський, що в урочищі Мурава. Тож про особливу цінність та
унікальність лісового меду годі й
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Умови Замлинівського лісництва
сприятливі для бджільництва

Бджолярської справи Миколу
Лобка навчили дід і батько

говорити. Цілющі властивості не
тільки в тому, що нектар бджілкитрудівниці збирають з різноманітних лісових рослин, а й у тому, що
ростуть вони далеко від забруднених доріг, у чистоті та гармонії.
Торік на цих пасіках зібрали 700 кілограмів меду, за сприятливих погодних умов урожай був більш як
тонна, зазначає Володимир Туревич. Мед реалізовують місцевому
населенню, закладам громадського харчування лісогосподарських
підприємств.
Микола Лобко багато років працює разом із Сергієм Бородчуком.
Досвідчені пасічники цілорічно доглядають за бджілками. В обов’язки
чоловіків входить підгодівля, про-

філактика хвороб, слідкування за
роями та вуликами. За сумлінну
працю комахи-трудівниці віддячують цілющим медом і бджолопродуктами.
– Протягом весни вставляємо
рамки, щоб збільшити гніздо. Наприкінці травня – на початку червня слідкуємо, щоб бджолосім’ї не
роїлися, міняємо матки зі старих на
молоді. У серпні обробляємо вулики проти кліща. Рамки треба теж у
порядку тримати – витопити, почистити, натягнути нові дроти... Старі темні рамки витоплюємо на віск
та міняємо на нові, бо зі старих уже
менше бджіл виходить. А з серпня,
навпаки, скорочуємо гніздо, готуємо сім’ю до зимівлі. Якщо влітку тре-

ба 20-30 рамок, то зимують бджоли
7-10 рамками», – розповідає Микола Лобко.
Нам здається, що узимку ці комахи сплять. Але і в холодну пору
за ними треба пильнувати. У листопаді – ретельно утеплити вулики
спеціальними матрацами, оббити
клейонкою. Взимку у бджоляному
будиночку треба створити максимально затишні умови, адже в лютому починають виходити перші
молоді бджоли. Тому, коли на вулиці 10 градусів морозу, в клубі бджіл
має бути 36 градусів тепла – температура людського організму.
– До укусів бджіл ми вже звикли, – усміхається Микола Лобко, –
але про захист дбаємо щодня.

Життя вимірюється не кількістю наших вдихів, а кількістю моментів, від яких перехоплює подих.
Мая Енджелоу

На запитання, як бути хорошим
пасічником, Микола Миколайович
відповідає: «На початку треба мати
бажання, а потім – досвід, без спеціальних знань і навичок не обійтися.
А ще треба любити цю роботу, треба від неї отримувати задоволення.
Працюючи біля бджіл, я не втомлююся, а відпочиваю».
Дуже важливо, що до Божих
комах треба іти чистим, без різких
запахів, адже бджоли не терплять
неприємних ароматів, алкоголю та
злих агресивних людей. Тому їх не
варто боятись, адже користь для
людини вони приносять величезну,
навіть своїм укусом. А щоб порозумітися з бджілками, Микола щоранку іде до вуликів із молитвою.
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Валентин Петровський

кращі методи світових практик, максимально
сучасне обладнання, новітні підходи – якраз
те, що ми маємо у медичному центрі «Боголюби». Бо сьогодні медичні виші працюють чи не
в кожній області, вони щороку випускають по
14 тисяч лікарів (за потреби в 5 тисяч), і ніхто
не несе відповідальності за фаховість цього
випускника, за якість медичних послуг, які
він надасть, за наслідки. Не можу не згадати
проблеми страхової медицини, яку нам наполегливо рекомендують із Заходу, але не враховують рівня офіційного працевлаштування
в Україні, особливо у сільській місцевості. Не

можу не зачепити теми морально застарілого керування лікарняними закладами, де вся
влада зосереджена в руках головного лікаря
та бухгалтера, хоча обирати стратегію розвитку закладу та розпоряджатися фінансами
мала б громадська рада з п’яти-семи кваліфікованих людей. Якщо українська влада справді дбає про здоров’я наших громадян, то має
стимулювати розвиток не лише державних чи
комунальних установ, а й приватних. Оскільки
саме в таких центрах, як наш, зібрано найкращих у регіоні фахівців, найкраще обладнання,
запроваджують найбільш передові методики
лікування.
– А чи є в сучасній медицині такі методи лікування, з якими ви як професіонал не
погоджуєтеся, зважаючи на свій щоденний
практичний досвід?
– Як в одязі, в музиці, так і в медицині є своя
мода. Так-от, я прихильник не того, що зараз
модно, а того, що в кожному окремому випадку дасть найкращий результат для пацієнта.
Приміром, поширеним у світовій практиці є
гормональне лікування жіночих проблем. Але
я стараюся уникати такого методу, оскільки
гормони – це речовини, які навіть у мізерній
кількості здатні спричинити максимальні змі-

САМОЛІКУВАННЯ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

є така думка

ни в організмі. І не завжди, на жаль, ці зміни
позитивні. Я схвально ставлюся до використання лікарських трав, коли йдеться про профілактику захворювань чи довготривалу підтримувальну терапію. Але спочатку має бути
правильний діагноз, чітке лікування за методиками передової офіційної медицини, і лиш
потому можна призначити засоби та методи
медицини народної.
– Здебільшого з якими проблемами
приходять пацієнти у медичний центр «Боголюби»?
– Більшість – це бездітні пари. І дуже тішить, що майже половині з них нам вдається
подарувати щастя батьківства. Багато пацієнтів
звертається з доброякісними пухлинами, яких
можна позбутися, зберігаючи дітородні функції
жінки. Чимало приходять із бажанням покращити свій зовнішній вигляд за допомогою наших пластичних хірургів. У медичному центрі
«Боголюби» ми проводимо за рік 700-800 лапароскопічних операцій (оперування внутрішніх
органів проводять не шляхом розрізу живота,
а через розрізи від півтора до пів сантиметра,
за ходом операції хірург спостерігає на екрані
комп’ютера). Також маємо по 300-500 гістероскопічних операцій (їх проводять на матці без
розрізу живота). А загалом проводимо півтори
тисячі оперативних втручань за рік.
– Зважаючи на ваш неоціненний досвід,
підкажіть, що є найбільшим ворогом жіночого здоров’я?
– Ворог номер один – надмірна вага. Далі
у списку – тютюн, алкоголь, аборт, а також гормонотерапія в невмілих руках.
– А що вважаєте найважливішим для жіночого здоров’я?
– Перше й головне – любов чоловіка. А
коли чоловік кохатиме дружину, то в неї будуть
і здорові діти, і сімейний спокій, і приваблива
зовнішність, що в комплексі стане хорошим захистом від жіночих хвороб. Тож усім своїм пацієнткам я завжди бажаю насамперед кохання.

береженого Бог береже

ВІДБІЙ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ – О 21 ГОДИНІ
Марта ЮЛАНТОВА

С

Д У М А Й

www.volynnews.com

Д І Й

ше часу на вироблення цього гopмону, що
серйозно впливає на її зростання.
До того ж, згідно з результатами експериментів, діти з правильним режимом сну
більш сконцентровані на уроках і краще
запам’ятовують матеріал. Ще один значний
плюс у тому, що діти з режимом мають менший ризик розвитку хвoроби Aльцгeймера
в дорослому віці. Адже, за словами лікарів, є тільки дві речі, які уповільнюють цю
хвoробу: сон і фізичні вправи.
Як же перебудувати звички і навчити
дитину лягати спати раніше? Це просто –
треба лише всім членам сім’ї дотримуватися цього режиму. Бо якщо після відбою
дитина чує голоси батьків і бачить світло
у вітальні, то робить висновок, що її обдурили.
Інше рішення – запровадити традицію
читати дитині перед сном. Так вона буде
розуміти: якщо мама або тато читають їй
книжку, значить, скоро час лягати спати.
Важливим фактором, який готує до сну,
є нічне освітлення в квартирі. На думку
психологів, теплий жовтий колір розслабляє і допомагає приготуватися до переходу в світ снів.
Ще одна порада – відключати і прибирати всі свої ґаджети на ніч. Постійно
вмикаючи і перевіряючи свої пристрої посеред ночі, ви показуєте поганий приклад
дітям, які можуть повторювати ваші шкідливі звички.
Не варто забувати також про спорт.
Діти, які тренуються вечорами, засинають
набагато швидше.
Не нехтуйте цими правилами. Звичка
рано лягати в дитинстві дасть добрі плоди
в майбутньому: з таких дітей сформуються
впевнені, фізично і емоційно здорові дорослі люди.

РАК ПРОВОКУЮТЬ
ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ

Дарина ГОГОДЗА

П

ровідні закордонні онкологи
розробили поради для
профілактики раку. Ось їхні
рекомендації, яких варто
дотримуватися кожному.
Насамперед слід відмовитися від рафінованої олії, смакових приправ (бульйонних кубиків), газованої води, рафінованого
цукру, алкоголю. Склянка пива переробляється в організмі протягом п’яти годин,
у цей час органи і системи працюють на
швидкості холостого ходу. Онкологи радять виставити з кухні мікрохвильовку, не
споживати розморожену їжу, позбутися
пластикової тари. Особливо небезпечно
зберігати у ній воду в холодильнику. Жінок
світила медицини застерігають від прийому протизаплідних пігулок, оскільки вони
змінюють гормональну систему і провокують рак. Також медики наголошують: не
слід робити мамографію жінкам, які не народжували (крім УЗД). Не варто захоплюватися дезодорантами і антиперспірантами, особливо після гоління. Значної шкоди
організму завдає тісна білизна.
Натомість онкологи радять налягати на овочі, мед (в розумних дозах), боби
(замість м’яса). День слід розпочинати
двома склянками води натще. Споживати
треба теплу їжу, а не гарячу чи холодну. У
щоденному меню має бути сира і варена
морква, а також сік із неї. Хоча би в сезон
варто пити протираковий сік, який готують
з алое вера, імбиру, петрушки та селери.

blog.comfy.ua

учасних дітей важко вкласти
спати о 21 годині, особливо на
канікулах. Хоча фахівці наполягають,
що цю корисну звичку треба
виробляти з дитинства.
Річ у тім, що гopмон росту починає вироблятися в четвертій стадії сну, тобто приблизно
в 00:30, якщо лягти рівно о 21:00. Якщо дитина
лягає спати дуже пізно, у неї залишається мен-
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ВАЛЕНТИН ПЕТРОВСЬКИЙ:
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алентин Петровський – це не
просто гінеколог із 41-річним
досвідом. Колеги та пацієнти
справедливо називають Валентина
Францовича хірургом-гінекологом
екстракласу. Адже саме він
привіз на Волинь технологію
штучного запліднення. Саме він
першим в області почав оперувати
яйники. А в приватний медичний
центр «Боголюби», де нині
працює Валентин Петровський,
звертаються пацієнти не лише з
України, а й із-за кордону.
– Валентине Францовичу, вас називають
лікарем від Бога. Скільком жінкам за ось
уже 41 рік роботи ви повернули здоров’я і
допомогли відчути радість материнства?
– Можемо хіба приблизно порахувати:
коли я тільки набував практичного досвіду хірурга, проводив щороку по 120-130 операцій.
В останні ж роки кількість хірургічних втручань
у гінекологічному відділенні обласної лікарні
становила 1800-1900 за рік.
– Чи аналізували, наскільки змінилася
тенденція жіночих хвороб?
– Колись жінки не мали досвіду контрацепції, тож для запобігання народжуваності
використовували тільки аборт, а це велике зло
для жіночого організму, що тягне купу захворювань аж до втрати дітородної функції. Натомість зараз більшість жінок використовують і
медикаментозні, і механічні засоби запобігання вагітності. Це дає дуже хороший результат
у плані збереження жіночого здоров’я. Проте є
й негативні моменти, як-от поява нових штамів
інфекцій. Зростає і кількість пацієнток із доброякісними пухлинами. І причин для того кілька:
спадковість (від мами до дочки передається
схильність до того чи того захворювання), екологія (в тому числі й аварія на ЧАЕС, пестициди
і консерванти у продуктах харчування), спосіб
життя (малорухливість, надмірна маса тіла,
раннє статеве життя) тощо.
– Чи готова сучасна українська медицина адекватно реагувати на такі виклики?
– Зараз в Україні йде тенденція до того,
аби все старе руйнувати. Але правильніше
було б на «каркасі» вже наявного досвіду будувати медицину, де використовували б най-

ЗДОРОВ’Я

Онкологи радять не користуватися
мікрохвильовками

Також медики розробили пам’ятку, як
вберегтися від смертельної недуги.
Не пийте чай і каву з пластикових склянок.
Не їжте гарячих страв із паперового чи поліетиленового пакета.
На розігрівайте у мікрохвильовці їжу в
пластмасовому посуді. Нагріваючись, пластмаса
виділяє хімічні сполуки, які можуть спровокувати 52 типи ракових захворювань.
Не запивайте ліки холодною водою.
Не споживайте важку їжу після 17 години.
Пийте більше води вранці, менше увечері.
Не лягайте відразу після їди і прийому ліків.
Розмовляючи по телефону, намагайтеся користуватися гарнітурою.
Коли батарея вашого телефона практично
сіла, не відповідайте на дзвінки, оскільки при
цьому випромінювання радіації у тисячу разів
більше, ніж при зарядженому акумуляторі.

Де болить, там і торкаєш кожну мить. Народна мудрість

СПОРТ

www.volynnews.com

УКРАЇНА – ЧЕМПІОН СВІТУ!

історія
Юрій КОНКЕВИЧ

Успіх збірної України U-20 – перше і єдине
золото на таких турнірах для усіх національних
команд в історії незалежної України

Ан-30Б (борт № 80) здійснював
того дня спостережний політ над
Слов’янськом у Донецькій області. О 17:04 на висоті 4050 метрів у нього влучила ракета, яку
випустили російські терористи
з ПЗРК. Вона поцілила в правий
двигун, почалася пожежа, вогонь
перекинувся на праве крило,
літак почав різко втрачати висо-

Павло Дришлюк і його син
Кирило – чемпіон світу

facebook.com/troublemakers&ultrasaction

еймовірну
сторінку історії
України написала
ї ї молодіжна збірна.
Минулого тижня наші
хлопці стали чемпіонами
світу.
У фіналі Україна пропустила
від Республіки Корея першою,
причому вже на четвертій хвилині. Але два голи Супряги та один
Цитаішвілі схилили шальки терезів на нашу користь – 3:1.
Збірна Олександра Петракова на груповому етапі перемогла
команди США (2:1), Катару (1:0)
та зіграла внічию з Нігерією (1:1).
У 1/8 українці обіграли Панаму
(4:1), в 1/4 – Колумбію (1:0), а в
півфіналі – Італію (1:0).
Увесь чемпіонат у складі
українців провів Кирило Дришлюк. Батько півзахисника, майор
авіації Павло Дришлюк в 2014
році геройськи загинув у небі
над Слов’янськом.
Його літак збили російські
терористи під проводом ГіркінаСтрєлкова. Літак-фоторозвідник

У СКЛАДІ ЗБІРНОЇ ГРАВ ФУТБОЛІСТ, ЧИЙ
БАТЬКО ЗАГИНУВ У НЕБІ НАД ДОНБАСОМ

fifa.com
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ВОЛИНСЬКИЙ СЛІД У ПЕРЕМОЗІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
ровайний полетів у литовську Клайпеду, але там
клуб збанкрутував і Данило грає нині у словацькому містечку Міхаловце, це поряд з Ужгородом.
Данило – з Кривого Рогу, приїхав до Луцька з
харківського спортінтернату. У збірну потрапив
через травму основного лівого захисника Миколенка. Зумів ухопити своє щастя, став чемпіоном
світу.

ПОДАРУНКИ ДЛЯ
ОСОБЛИВИХ СПОРТСМЕНІВ
Ірина Юзва

Діти й молодь з особливими потребами радо тренуються

С

ту й падати на житлові квартали
Слов’янська. Командир екіпажу
Костянтин Могилко наказав залишити літак. Борттехнік капітан
Павло Дришлюк допоміг двом
молодим лейтенантам зняти
бронежилети, одягнути парашути і вистрибнути з літака на 800метровій висоті.
Дришлюк з командиром
підполковником Костянтином
Могилком і бортмеханіком прапорщиком Олексієм Потапенком
залишилися в літаку. Ціною власного життя екіпаж скерував літак
за межі міста й запобіг жертвам
серед мирного населення. Машина впала під кутом 80 градусів північніше від Слов’янська,
за селом Пришиб Слов’янського
району.
Загинули п’ятеро членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло
Дришлюк, бортмеханік Олексій
Потапенко, оператор фотознімання Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувалися, зістрибнувши з парашутом,
лейтенанти Кирило Крамарев
і Василь Полажинець, а також
штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв. У результаті
падіння літак був повністю зруйнований, тіла загиблих льотчиків
збирали фрагментами.
Рештки тіла Павла Дришлюка
ідентифікувати так і не вдалося,
певний час його вважали зниклим безвісти. Лише 6 січня 2015
року капітана Дришлюка визнали таким, що загинув.

няття, де вони можуть себе
виявити.
«Я теж мама особливого
хлопчика. У нас є футбольна,
баскетбольна команди, почали грати у флорбол. Хлопцям
дуже подобалося», – розповідає директор відокремленого підрозділу Спеціальної
Олімпіади у Волинській області Катерина Свіщева.
Команда щотижня тренується. Хлопці стали дворазовими чемпіонами України
з дворового футболу, їздять
на бігові змагання. Наразі
команда втретє бере участь
у змаганнях з дворового футболу – саме тривають відбіркові ігри.
«Хлопці щасливі, що їх
сприймають нарівні з іншими людьми», – пояснює пані

Катерина.
Нещодавно
учасники
Спецолімпіади вперше відвідали спортивно-оздоровчий
табір. П’ять днів відпочинку, змагання, екскурсії – для
особливих спортсменів та
їхніх супровідників це були
нові враження, які надовго
залишаться в пам’яті.
За активну участь у змаганнях Фонд Ігоря Палиці
«Тільки разом» нагородив
юних спортсменів подарунками. Представник Фонду
Дмитро Піддубний вручив
футбольні та волейбольні
м’ячі. Катерина Свіщева зазначила, що такий подарунок на часі для спортсменів,
оскільки вони дуже люблять
грати у волейбол, а м’ячів не
було.

УСИК ПЕРЕЙШОВ У
НАДВАЖКУ ВАГУ
Й ВІДМОВИВСЯ ВІД
УСІХ ЧЕМПІОНСЬКИХ
ПОЯСІВ
Український боксер Олександр
Усик залишився без чемпіонських
поясів у важкій вазі, оскільки
заявив про перехід у надважку
вагу. На нього чекає новий виклик
у кар’єрі. Про відмову від пояса
IBF повідомив його промоутер Егіс
Клімас.
Український чемпіон звернувся з відповідною заявою до IBF і побажав учасникам турніру WBSS у важкій вазі успіху.
Саме під час цих змагань визначиться новий володар титулу IBF у важкій вазі.
Раніше Усик відмовився від іншого
пояса у важкій вазі – WBA. Після цього
Всесвітня боксерська організація (WBO) і
Всесвітня боксерська рада (WBC) позбавили українця чемпіонських поясів.
Олександр Усик мав намір битися з камерунцем Карлосом Такамою 25 травня,
але через травму його дебют у надважкій
вазі відтермінувався на вересень.
Востаннє Усик виходив на ринг у листопаді 2018 року, коли нокаутом переміг
Тоні Беллью.

boxingscene.com

порт – один
із найкращих
способів реабілітації
людей з особливими
потребами. Він
не лише розвиває
фізично, а й
соціалізує, допомагає
самореалізації,
наповнює життя
яскравими
подіями та новими
звершеннями.
Серед особливих спортсменів Волині є члени громадських організацій «Джерело
життя»,
«Даун-синдром»,
«Янголята». Є хлопці, які вже
закінчили школу. Для них
спорт, робота в організації,
змагання – чи не єдине за-

зміна

ЮНІ ВОЛИНЯНИ
ВИГРАЛИ В
ГОЛЛАНДЦІВ,
ІТАЛІЙЦІВ ТА НІМЦІВ
«Волинь» U-10 під керівництвом
тренерів Віктора Попка та
Олександра Ярмощука зіграла на
престижному міжнародному турнірі
SokolikCup, що відбувався у Польщі.
Серед 32 учасників змагань було
багато дитячих команд відомих
європейських клубів, а сам турнір
можна було назвати своєрідною
дитячою Лігою чемпіонів.

На груповому етапі змагань юні
хрестоносці зіграли унічию з ровесниками із англійського «Евертона» (1:1), а
потім поступилися команді з польського
міста Новий Сонч (0:1). Далі наші хлопчаки здобули дві перемоги – над голландським ПСВ та німецьким «Лейпцигом» –
із однаковим рахунком 1:0, поступилися
команді «Погонь» зі Щецина (1:3). Лучани
завершили груповий етап на мажорній
ноті – перемогою над польським «Віхером» (4:0) та нічиєю з «Ракувом» (0:0).
У завершальному раунді змагань волиняни поступилися сильним командам
із португальського «Порту» та австрійського «Рапіда» з однаковими рахунками 1:3, а також зіграли в бойову нічию
з ровесниками із валлійського «Кардіффа» (2:2). До слова, «Рапід» у підсумку
став срібним призером змагань, а «Кардіфф» – бронзовим.
У матчі за 11 місце хрестоносці змагалися з ровесниками із туринського
«Ювентуса» і не залишили шансів опонентам – 3:1.

бокс

спорт для всіх

Ірина ЮЗВА
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Лівий захисник збірної U-20 Данило Бескоровайний (на фото – №13) пробув у Луцьку понад рік – з 2016-го до 2017-го. Він встиг побігати
навіть за раритетний СК «Луцьк», якому готували
долю «Дніпра-1» і «Металіста 1925». Данило зіграв
у чемпіонаті області та в аматорській лізі України.
За «Волинь» його так і не заявили, оскільки
тривав трансферний бан. Після Луцька Беско-

20 червня 2019 року

Нашого боксера чекає
новий виклик у кар’єрі

Тим, хто не може знайти час для тренувань, доведеться шукати час для того, щоб хворіти! Едвард Стенлі

Дитяча команда «Волині» на рівних грала
проти вихованців найкращих академій Європи

сильні та витривалі
ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
ТРЕЙЛ. Волинянин Валерій Макарук
успішно пройшов дистанцію на чемпіонаті світу з трейлу, який цього року відбувся у Португалії. Його результат на
44-кілометровій дистанції (4 год 35 хв
12 с) став другим серед українців і 147-м
із майже 300 спортсменів в абсолютному
заліку. Чемпіонат світу провели у горах
на трейловій трасі з набором висот понад 2 км.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Волинянина Івана Банзерука визнали найкращим легкоатлетом травня в Україні. Він переміг у
командних змаганнях і посів шосте місце в індивідуальних на Кубку Європи зі
спортивної ходьби на 50 км у Литві. Крім
того, виконав олімпійський норматив на
цій дистанції і поїде на Ігри у Токіо-2020.
ВІЛЬНА БОРОТЬБА. Ковельчанка
Ольга Падошик повернулася з перемогою зі Словаччини. У місті Сніна відбувся
міжнародний турнір з вільної боротьби
серед дівчат до 17 років. У ньому взяли
участь команди Польщі, України, Словаччини та Угорщини. У ваговій категорії
до 46 кг Ольга виборола перемогу. Після
цих змагань вона готується до Чемпіонату світу, який влітку пройде в Болгарії.
ВЕСЛУВАННЯ. У Дніпрі відбувся
Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное. Серед учасників були
волиняни. Ковельський тандем Юрія
Вандюка та Андрія Рибачка став золотим. Волиняни протистояли бронзовим
призерам Олімпійських ігор в Ріо-деЖанейро – Дмитру Янчуку і Тарасу Міщуку, які до фінішу прийшли другими.
Вандюк переміг й у каное-одиночці на
дистанції 1000 м. Волинський дует відібраний на Чемпіонат світу з веслування,
який прийматиме Угорщина у серпні
цього року. Саме на цих змаганнях і будуть здобувати олімпійські ліцензії.

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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дешево і добре

актуально

МАНКА ПРОТИ МУРАХ

Дачники мають перевірений спосіб боротьби з мурахами. Причому безпечний для рослин, домашніх тварин і
людей. Це – манка. Всім відомо про властивість крупи набухати, коли вона потрапляє у рідину. Якщо мурахи наїдяться
крупи, то загинуть.
Щоб привабити шкідників, манку змішують з цукровою пудрою і розсипають
навколо місць їх скупчення. Якщо комахи
завелися у помешканні, приманку розкладають у кутках кімнат.

домоведення

ЯК ВІДІПРАТИ
КУХОННІ РУШНИЧКИ
Цим рецептом успішно
послуговувалися наші бабусі. Всі
інгредієнти для прання завше є
напохваті. Отож, нам знадобляться:

• відро киплячої води;
• по 2 ст. ложки нерафінованої олії та сухого відбілювача;
• неповна склянка прального порошку.
У гарячий розчин опустити сухі брудні рушнички й залишити, доки не охолонуть. Потім ретельно прополоскати і
просушити. Після такого прання зникають плями від кави і чаю, а також вина,
жиру та бруду.

Н

абридливі
комарі здатні
зіпсувати будьякий відпочинок на лоні
природи. Як захиститися
від «крилатих вампірів»,
інформує Gazeta.ua.

СПРЕЇ МОЖУТЬ
СПРОВОКУВАТИ
АЛЕРГІЮ
По-перше, радить столичний
дерматолог Наталія Семенюк,
краще запобігти укусам комах,
ніж боротися з їх наслідками.
Найбезпечніший «нехімічний»
захист – закритий одяг, бажано зі
щільної тканини. Слід прикрити
голову і не забути про кросівки.
Варіант з одягом доречний,
коли на вулиці прохолодно. У
спеку краще користуватися спеціальними засобами проти укусів комарів. Допоможуть креми,
спреї, лосьйони. Однак вони можуть спричинити алергічні реакції. Якщо маєте таку схильність,
проконсультуйтеся з лікарем.
Обираючи засоби проти укусів комарів для дітей, дерматолог
радить дотримуватися вказаних
на упаковці рекомендацій. Зазвичай наносити дітям такі засоби
можна з двох-трьох років. Якщо
малюк не алергічний – самі по
собі ці засоби особливої шкоди
не несуть. Коли ж дитина – алергік, тоді треба консультуватися з
лікарем.
Серед новинок – антикомарині браслети, які частіше купують, щоб захистити від комарів
дітей. Вони просочені рослинним
екстрактом. Браслет може працювати до 140 годин. Щоб продовжити його дію, антикомарний
браслет надягають при виході на
вулицю, а вдома треба тримати

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ
ВІД УКУСІВ КОМАРІВ
bezvrediteley.ru

Є багато способів, як позбутися
мурах на грядці. Однак вони або не
дуже ефективні, або надто дорогі,
або ж потребують додаткових
інгредієнтів, по які треба бігти в
крамницю або аптеку.

Марта ЮЛАНТОВА

www.volynnews.com

Зменшити подразнення
допоможуть мазі та гелі

його в герметичному контейнері.
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ
ДІТЕЙ І ВАГІТНИХ
Аби позбутися комарів у приміщенні, бажано поставити москітні сітки. Ефект буде сильнішим,
якщо побризкати сітку ефірною
олією цитрусових, хвої або герані.
Комарі також не люблять різних специфічних насичених запахів диму. Відлякати їх можна за допомогою диму від кинутої у вогонь
хвої, шишок (якщо ви на природі),
кількох крапель камфори або кедрової олії. Відлякують комарів також тютюновий дим і запах валеріани. Такі ж засоби допоможуть
позбутися і мошки та мух.
Столова ложка відвару харчової гвоздики, змішана з такою
ж кількістю будь-якого одеколону та розбризкана в приміщенні,
теж допоможе на певний час позбутися комарів.
Або, як варіант, розріжте лимон навпіл і вставте в нього бутони гвоздики. Розмістіть «композицію» поряд з ліжком – і можете

спати з відчиненим вікном. Приємний запах і відсутність комарів
гарантовані.
Ефективно проти комарів діє
й електрофумігатор, який вмикається в розетку. Принцип дії
простий: нагрівається картонна
пластинка, просочена інсектицидом, або балончик з тим же
препаратом, але в рідкому вигляді. Від тепла інсектицид починає випаровуватися і через
10-12 хвилин комарі втрачають
до вас інтерес. Радіус дії хорошого фумігатора – 12 м2. За годину
до того, як маєте лягати спати,
прилад краще вимикати. Незважаючи на ефективність, його дія
шкідлива, особливо для дітей та
вагітних жінок. Тому краще використовувати фумігатор, коли
нікого немає в будинку, й одночасно провітрювати приміщення.
Якщо під час користування приладом виникає головний біль, несподівані висипання на шкірі, закладає ніс або дере горло, краще
від нього відмовитися.

РЕЦЕПТИ ДОМАШНЬОГО КВАСУ

спробуйте

ЖИТНІЙ
На 3 л води: • 1 кг житніх
сухарів • 200 г цукру
• 20 г дріжджів • 50 г родзинок
Сухарі залити окропом, охолодити. Процідити і додати цукор, гарно вимішати. Покришити
дріжджі й відставити на 12 годин
для бродіння. Потім перелити у
пляшки, додати родзинки і поставити в холодне місце на чотири доби. Після цього можна споживати.
ПРЯНИЙ
• 500 г житніх сухарів • 40 г
дріжджів • 200 г цукру • 50 г
родзинок• по 5 стеблинок м’яти
і листків смородини • 4 л води

ДОБРИВО
ДЛЯ КАБАЧКІВ
Щоб кабачки потішили вас
гарним врожаєм, кущі слід підгодовувати. Для цього згодиться
корисна підживка. У 10 л води
додають 3 ст. ложки курячого посліду й перемішують дерев’яною
палицею. Суміш накривають
кришкою і відставляють на три
доби. Потім під кожен кущ влиЧ И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

Домашні напої найкраще втамовують спрагу

Скибки житнього хліба підсушити в духовці до темнокоричневого кольору. Залити
окропом і відставити в тепле
місце на 3-4 год. Потім процідити
через кілька шарів марлі, додати
цукор, дріжджі, прянощі. Накрити посудину полотняним рушником і відставити в тепле місце
на 12 год. Потім знову процідити,
розлити у пляшки, в кожну з яких
покласти по кілька родзинок. Закрити кришками і поставити в холодильник. Через три доби квас
готовий.
вають по 1 л добрива. Такі підживки бажано проводити щодва
тижні.
УНІВЕРСАЛЬНЕ
ДОБРИВО З ПОПЕЛУ
На 1 л води беруть 30 г деревного попелу і настоюють тиждень. Суміш треба періодично
помішувати. Потім цим розчином
поливають овочеві грядки. Попіл
містить калій, фосфор, кальцій,
які стимулюють енергетичні процеси у клітинах рослин.

МЕДОВИЙ
• 400 г меду • 5 л води • 400 г
родзинок • 1 лимон • 1 ст. ложка
житнього борошна • 8 г дріжджів
У мед покласти порізаний
кружальцями лимон, родзинки,
залити 4 л холодної перевареної
води, в якій розмішані борошно
і дріжджі. Через добу в посудину долити 1 л перевареної води.
Щойно лимон і родзинки спливуть, рідину процідити. Розлити
квас у пляшки, в кожну поклавши
по кілька родзинок, закатати і поставити у холодне місце. Через

два дні квас можна споживати.
ЯБЛУЧНИЙ
• 1 кг яблук • 2,5 скл. цукру
• 50 г дріжджів • 1 ст. ложка
лимонного соку • 5 л води
Яблука порізати, залити водою і довести до кипіння. Відставити на 2-3 год. Процідити й
додати розведені у перевареній
воді дріжджі, цукор та сік лимона. Відставити в тепле місце.
Щойно квас почне бродити, його
розливають у пляшки і виносять
на холод. Через кілька днів напій
можна споживати.
ВИШНЕВИЙ
• 400 г стиглих ягід • 300 г цукру
• 35-40 г родзинок • 8 л води
Вишні промити і подрилювати. Викласти в емальовану каструлю, залити водою у співвідношенні 1:2 й варити доти, доки вода не
стане темно-червоною. Гарячий
сік профільтрувати й вилити в
емальований посуд, додати цукор, родзинки, накрити полотниною і відставити. Коли сік почне
бродити, розлити у пляшки, закоркувати й винести на холод.
umhoz.com

школа агронома

hotsta.org

У літню спеку найкраще
втамувати спрагу
домашніми напоями:
компотами, морсами,
лимонадом або квасом.
Пропонуємо добірку
випробуваних рецептів
приготування квасу.
Складники для цього
напою завше є напохваті.

www.volynnews.com

ГОЛОВНЕ – НЕ ЧУХАТИ
МІСЦЕ УКУСУ
Якщо уражені ділянки нестерпно сверблять, їх слід обробити настоянкою календули. Або
намочити місце укусу звичайним
розчином соди – 1 ч. ложку на
1 скл. води й змастити соком лимона. Також можна використати
зубну пасту. Для цього трошки
охолодіть гель та нанесіть на уражену ділянку.
Зарадять і народні засоби.
Допомагають примочки з блідорожевим розчином марганцівки.
Треба нанести розчин на ватний
тампон і прикласти до місця укусу. Антисептичну дію надає олія
гвоздики або бальзам «Зірочка».
Якщо укусів багато, варто прийняти ванну з морською сіллю. Вона
допоможе вгамувати свербіж.
Якщо у дитини після укусів
комарів виникає сильна припухлість, підвищується температура, болить голова, малюк стає
млявим, на місці укусів з'явилися
гнійники, сильні розчухи або
збільшилися групи лімфовузлів,
слід звернутися до лікаря.
З медикаментозних засобів
допомагають
протиалергійні
препарати. Ефективні цинкова
мазь, гелі та мазі на основі пантенолу. З гомеопатичних засобів
підійдуть ті, у складі яких присутня календула або арніка. При
неінфікованих укусах допомагає
«Феністил гель». Засоби наносять на місце укусу. Шкіра покривається білим нальотом, який
дає відчуття приємного холодку і
легко змивається водою або обсипається.

Підживка – запорука доброго врожаю

Сьогодні хоч вола з'їж, а завтра знову схочеш. Українське прислів’я

www.volynnews.com

погляд у минуле

«МУРЗИЛЦІ» – 95!

У 2011 році «Мурзилку» було
внесено до Книги рекордів Гіннеса

жди був жовтим звірятком у береті та з шарфом. Ще наприкінці
ХІХ століття письменниця Анна
Хвольсон випустила серію оповідань про маленьких лісових
чоловічків за мотивами віршів
канадця Палмера Хокса. Головний герой звався Мурзилкою, а
на ілюстраціях був зображений
у фраку, з тростиною та моно-

клем. Коли в 1924 році було
засновано журнал «Мурзилка»,
герой став маленькою білою
собачкою, він мав господаря –
хлопчика Петю. Але ця собачка
не сподобалася ні читачам, ні
авторам журналу, і в 1937 році
художник Амінадав Каневський
вигадав усім знайомого жовтого
Мурзилку.

судоку

від 13 червня 2019 року

Відповіді на сканворд

Ігрове поле складається з квадрата
розміром 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
головоломки – 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.

– Алло! Диспетчерська? Я застряг у
ліфті між поверхами!
– Майстер буде через 30 хвилин. Ви
тільки нікуди не йдіть.
___________________________
Чоловік заходить у рибальський магазин:
– Дівчино, у вас приманки силіконові?
– Чоловіче! У мене все натуральне!
___________________________
Тільки в нас «угу» позначає «спасибі»,
«ой» перекладається як «вибачте», а шматочок хліба є другим столовим прибором.
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Щ

омісячний дитячий
літературно-художній
журнал «Мурзилка»
в рік свого 95-річчя виклав
великий архів номерів за 19241999 роки у відкритий доступ.
Про це повідомляє блогер Ніколай
Подосокорський, пише «Історична
правда». Ознайомитися з ними
можна на сайті Національної
електронної дитячої бібліотеки.
«Мурзилка» спочатку був адресований
дітям від 6 до 12 років. З дня заснування до
1991 року був друкованим органом ЦК ВЛКСМ
і Центральної ради Всесоюзної піонерської
організації імені В. І. Леніна. В
останні роки його видають за
фінансової підтримки Федерального агентства з друку і масових
комунікацій.
У журналі починали творчий
шлях письменники Самуїл Маршак (як дитячий поет), Сергій Міхалков, Олена Благініна, Борис
Заходер, Агнія Барто, Микола
Носов.
У 2011 році журнал було внесено в Книгу рекордів Гіннеса.
Його визнали виданням для дітей з найтривалішим періодом
існування.
Цікаво, що Мурзилка не зав-

РОЗВАГИ

На вечірці дружина довго придивлялася до чоловіка і нарешті вигукнула:
– Просто важко повірити, щоб п`ять чарок горілки могли так змінити людину.
– Пробач, люба, але я випив тільки
одну чарку.
– Зате я випила п’ять...
___________________________
– Любий, хто там телефонував?
– Я так і не зрозумів. Якийсь чоловік,
синоптик, певно...
– А чого ти так вирішив?
– Питання дивне прозвучало: «Ну що,
сонце, горизонт вже чистий?».

– Милий, мені наснилося, що на свято
ти мені подарував кольє...
– Будеш гарно поводитися, в наступному сні я тобі норкову шубу подарую.
___________________________
Коли чужий чоловік витрачає останню
тисячу на феєрверки і шампанське, то він,
розумієте, романтик, а коли свій – дебіл.
___________________________
Наливаю кави. Дістаю шоколадку. Беру
улюблену книгу і зачиняюся на кухні на
півгодини.
– Маааам, ти що там робиш?
– Діти, я роблю для вас добру маму.

Не стримуй того, хто йде від тебе. Інакше не прийде той, хто йде до тебе. Карл Юнг

20 червня 2019 року
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 20 – 26 червня

ОВЕН
О
ОВ
ВЕН (21.03 – 20.04). Настає сприятливий період для того, щоб стати
ят
собою. Ви будете енергійні, активні,
со
винахідливі. Справи підуть легко, треви
ба буде тільки скеровувати свою енерб
гію в потрібне русло. Вам легко буде піднятися
кар’єрними сходами.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Раціо-нальність і вміння збалансувати
емоції дозволять вам розкрити свій
потенціал. Настає час змін, надійдее
багато цікавих пропозицій по роботі,
ті,
тільки не варто поспішати з ухваленням рішень.
БЛИЗНЯТА
(21.05 – 21.06). ФорБЛ
туна буде прихильною до вас і вдома,
ту
на роботі, і у подорожах. На вас чекає
ін
щось приємне, романтичне, еротичне.
щ
Готуйтеся до сюрпризів. Удалий період
Готу
для обмірковування новаторських ідей.
РАК (22.06 – 22.07). Для здійс-нення своїх задумів ви як ніколи потребуєте надійного партнера. І він
буде поряд з вами. Скористайтеся
підказками інтуїції. Будьте уважнішими
ми
до натяків начальства. Може збільшитися ваша
популярність серед колег.
ЛЕВ
ЛЕ (23.07 – 23.08). Ви схильні виЛ
являти
поблажливість до власних вад,
яв
при
пр цьому полюбляєте критикувати
інших.
Не переступіть межі, інакше ваш
ін
авторитет
може похитнутися. Не піддаавто
вайтеся на провокації, тому що вас захочуть використати.
ДІВА (24.08 – 23.09). Обравши
и
пріоритетний напрямок, не звертайте
зі шляху, інакше всі зусилля зійдуть нанівець. Треба виявити діловий підхід,,
не спізнюватися і не виправдовуватися.
ся
Не варто
р захоплюватися боротьбою з вітряками.
ТЕРЕЗИ
(24.09 – 23.10). Відчуєте
ТЕ
Т
всю
вс силу своєї чарівності, а увага до думок
м тих, хто вас оточує, тільки укріпить
ваші
ва позиції. Не варто брати на себе
розв’язання
чужих проблем. У вихідні відроз
починок може зірватися через службові справи.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Пракк-тично все, що ви плануєте, здійснить-ся й принесе успіх. Вам знадобляться
рішучість, активність, уміння швидко
реагувати на ситуацію, що склалася.
я.
Начальство оцінить ваші ідеї.
СТРІЛЕЦЬ
(23.11 – 21.12). За баСТ
С
жання
можете почати черговий етап
ж
свого
розвитку, тому сміливо беріться
св
за нові справи. На обрії вашого життя
може
мож з’явитися людина, з якою ви не хотіли б зустрітися ще раз, але саме від неї надійде
допомога.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). У васс
є прекрасна можливість залагодити
основні проблеми. Рекомендовані активність і наполегливість у реалізаціїії
планів. З'явиться можливість кар’єрного
ого
зростання.
р
ВОДОЛІЙ
(21.01 – 20.02). У вас
ВО
з’явиться
шанс нарешті узятися за здійсз’
нення
давно задуманого. Можуть вине
никнути
дрібні неприємності, але вони
ни
дуже
дуж скоро забудуться. У вихідні знайдіть
досить часу для домівки та рідних.
РИБИ (21.02 – 20.03). На роботіі
можлива досить лоскітлива ситуація,
яка зажене вас у скрутне становище.
Бажано не сперечатися й не конфлік-тувати з начальством. Вихідні принесуть
уть
різноманітні враження й нові знайомства.

іменинники тижня
20 червня – Марія, Федот, Богдан,
Валерія, Калерія, Борис, Степан, Лук’ян,
Зінаїда, Тарас
21 червня – Охрім, Зосим, Федір, Василь,
Костянтин, Павло, Гнат
22 червня – Кирило, Олександр, Марія,
Марфа, Олексій, Фекла
23 червня – Антоніна, Олександр, Василь,
Іван, Тимофій, Микола, Макар, Андрій,
Інокентій, Кузьма, Анна, Герасим, Ілля
24 червня – Юхим, Варфоломій, Охрім
25 червня – Ганна, Арсеній, Онуфрій,
Петро, Андрій, Іван, Степан, Тимофій
26 червня – Антоніна, Ганна, Сава,
Килина, Дмитро, Данило, Пелагея

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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№ 24 (174)

ПОНЕДІЛОК
1+1

24 червня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.10, 05.15
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.50 Т/с «Родичі»
22.55 «Гроші 2019»
00.15 «Голос. Діти 5»
02.10 Т/с «Кохання проти
долі»

ВІВТОРОК
1+1

05.30, 22.05 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20, 18.00, 19.00,
01.50, 02.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Тримай у
полі зору»
12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Укол
парасолькою»
15.45 «Чекай на мене.
Україна»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.55 Т/с «Крапля світла»
03.30 Т/с «Здрастуй, мамо»
04.55 «Top Shop»

25 червня
ІНТЕР

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, 05.15
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.05, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «Родичі»
22.50, 23.55 Т/с «Школа.
Недитячі ігри»
01.15 Т/с «Кохання проти
долі»

СЕРЕДА
1+1

05.25, 22.00 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00, 11.00 Т/с «Там, де
твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухні»
14.20, 17.40, 20.15
«Європейські Ігри 2019»
Легка атлетика. 1/4 фіналу
16.20 «Європейські ігри
2019. Огляд»
16.45 «Речдок»
19.40, 04.40 «Подробиці»
23.50 Т/с «Крапля світла»
01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного»
03.05 Док.проект «З
відьмами не жартують»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо»

26 червня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.55, 05.15
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.50 Т/с «Родичі»
22.50, 23.50 Т/с «Школа.
Недитячі ігри»
01.00 Т/с «Кохання проти
долі»

ЧЕТВЕР
1+1

05.25, 22.00 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00 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»
14.40 «Європейські Ігри 2019»
Стрільба з лука. Фінал
16.20 «Європейські ігри
2019. Огляд»
16.45 «Речдок»
17.40, 20.15 «Європейські
Ігри 2019» Легка
атлетика. 1/2 фіналу
19.40, 04.40 «Подробиці»
23.50 Х/ф «Все можливо»
01.50 Ток-шоу «Стосується
кожного»
03.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
04.55 «Top Shop»

27 червня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.55, 04.50
«ТСН»
09.30 «ОДРУЖЕННЯ
НАОСЛІП»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами
6»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.30 «Чистоnews 2019»
20.40, 21.40 Т/с «Родичі»
22.30 «Право на владу
2019»
01.00 Т/с «Кохання проти
долі»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 «Правила моєї кухні»
14.40 «Правила
виживання»
15.45, 16.45, 23.55
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.50, 02.35
Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
03.20 «Щоденник вагітної»
04.30 Мультфільм

28 червня
ІНТЕР

06.00 Х/ф «Чудо за
розкладом»
09.40 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
12.20 Х/ф «Її звали Нікіта»
14.45 Х/ф «П’ятий
елемент»
17.10 Х/ф «Леон – кіллер»
19.30, 05.15 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Ліга сміху»
22.15 «Концерт monatik
love it ритм»
00.50 Х/ф «Кокон»
02.45 Х/ф «Кокон.
Повернення»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА

20 червня 2019 року

05.25, 22.15 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 Х/ф «Дівчата»
14.00 Х/ф «Діамантова
рука»
16.00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
18.00 «Європейські Ігри
2019» Легка атлетика.
Фінал
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Подробиці вибору»
00.05 «Речдок»
01.50, 02.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
03.20 «Щоденник вагітної»
05.15 «Чекай на мене.
Україна»

Д У М А Й
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ICTV
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.10 Секретний фронт.
Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф
«Универсальный
солдат-2: Повернення»
14.15, 16.25 Х/ф
«Мистецтво війни-3:
Відплата»
16.45 Х/ф «Турист»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Місіонер»
01.50 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25, 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 Антизомбі. Дайджест
10.20 Х/ф «Детонатор»
12.30, 13.20 Х/ф «Везучий»
15.00, 16.25 Х/ф «7
секунд»
17.45, 22.45 Т/с «Майор
і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Пес»
00.40 Х/ф «Каратель:
Територія війни»
02.25 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Х/ф «Везучий»
13.20 Х/ф «Детонатор»
14.55, 16.25 Х/ф
«Мистецтво війни-2:
Зрада»
17.45, 22.45 Т/с «Майор
і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес»
00.45 Х/ф «Фортеця-2:
Повернення»
02.20 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
10.45 Х/ф «7 секунд»
13.15 Х/ф «Мистецтво
війни-2: Зрада»
15.25, 16.20 Х/ф
«Мистецтво війни-3:
Відплата»
17.45 Т/с «Майор і магія»
18.45, 20.55 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.15 Т/с «Пес»
22.30 Нові лідери 2
00.00 Х/ф «Пекельний
ендшпіль»
01.40 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 12.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45 Надзвичайні новини
09.35 Х/ф «Відчайдушний»
11.35, 13.00 Х/ф «Якось у
Мексиці: Відчайдушний
2»
13.50, 23.10 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10, 20.45 Дизель шоу
12+
01.35 Х/ф «Фортеця-2:
Повернення»
03.00 Т/с «Прокурори»

Д І Й

СТБ

УКРАЇНА

06.25 Т/с «Коли ми вдома»
08.35 Х/ф «Екіпаж»
11.05 МастерШеф 12+
13.55 Ультиматум 16+
15.50, 18.00 Х/ф «Вибух з
минулого»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.15 Х/ф «Щоденники
принцеси»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Вангелія»
00.55 Один за всіх 16+

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45
Агенти справедливості
14.30 Т/с «Жіночий лікар»
15.30 Т/с «Жіночий лікар – 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Слідами партійних
списків
04.15 Гучна справа

НОВИЙ КАНАЛ

12.10 Х/ф «Автобан»
14.10 Х/ф «Шанхайський
перевізник»
16.10 Ревізор
19.00 Страсті за Ревізором
21.10 Х/ф «Білявка в
законі»
23.00 Х/ф «Крок уверед 2:
Вулиці»
01.00 Т/с «Статус відносин:
Заплутане»

03.00 Зона ночі 04.20 Абзац
06.00, 07.50 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.55 М/ф «Бігфут
молодший: Стань
легендою»
09.50 Х/ф «Прогулянка
висотою»

СТБ

УКРАЇНА

06.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.25 МастерШеф 12+
13.25 Ультиматум 16+
15.15, 18.00 Х/ф
«Щоденники принцеси»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.20 Х/ф «Щоденники
принцеси 2: Як стати
королевою»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Вангелія»
00.55 Детектор брехні 16+

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 – 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Без паніки
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

15.10 Половинки 16+
17.00 Кохання на
виживання 16+
21.00 Х/ф «Білявка в
законі 2: Червоне, біле і
блондинка»
22.50 Х/ф «Крок уперед 3»
01.00 Т/с «Статус відносин:
Заплутане»

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі 04.10 Абзац
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.25 Т/с «Ми такі»
10.10 Топ-модель поукраїнськи 16+

СТБ

УКРАЇНА

06.35 Т/с «Коли ми вдома»
11.30 МастерШеф 12+
14.00 Ультиматум 16+
15.45, 18.00 Х/ф
«Щоденники принцеси
2: Як стати королевою»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Простушка»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Абонент
тимчасово недоступний»
01.00 Детектор брехні 16+

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 – 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Контролер
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

українськи 16+
15.20 Половинки 16+
17.10 Кохання на
виживання 16+
21.20 Х/ф «Шопоголік»
23.20 Х/ф «Крок вперед:
Революція»
01.20 Т/с «Статус відносин:
Заплутане»

03.10 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50, 07.40 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.45 Т/с «Ми такі»
10.10 Топ-модель по-

СТБ

УКРАЇНА

06.10 Т/с «Коли ми вдома»
11.10 МастерШеф 12+
14.00 Ультиматум 16+
15.55, 18.00 Х/ф
«Простушка»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.25 Х/ф «Вона – чоловік»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Абонент
тимчасово недоступний»
01.00 Детектор брехні 16+

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15 Агенти
справедливості 16+
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар – 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
23.20 Слідами партійних
списків
03.30 Т/с «Нахаба»

НОВИЙ КАНАЛ

українськи 16+
15.00 Половинки 16+
17.00 Кохання на
виживання 16+
21.00 Х/ф «Хлопці будуть в
захваті»
23.00 Х/ф «Крок вперед:
Все або нічого»
01.10 Т/с «Статус відносин:
Заплутане»

03.40 Служба розшуку дітей
03.45 Зона ночі
04.00 Абзац
05.40, 07.00 Kids Time
05.45 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.05 Т/с «Ми такі»
09.50 Топ-модель по-

СТБ

УКРАЇНА

06.00, 01.15 Т/с «Коли ми
вдома»
08.00 Т/с «Абонент
тимчасово недоступний»
12.40 Т/с «Два полюси
любові»
16.45, 18.00 Х/ф «Вона –
чоловік»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.40 Х/ф «Міс
Конгеніальність»
22.45 Х/ф «Історія вічного
кохання»

06.40, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.45, 05.15 Зірковий шлях
09.50 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
12.00, 15.20 Т/с «Дитина на
мільйон»
16.40 З днем народження,
Україно! Святковий
концерт
20.00 Головна тема. Вибір
22.00 Опозиція
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «Обираючи
долю»

НОВИЙ КАНАЛ

13.10 Х/ф «Білявка в
законі 2: Червоне, біле і
блондинка»
15.10 Х/ф «Шопоголік»
17.10 М/ф «У пошуках Дорі»
19.00 Х/ф «Моя
суперколишня»
21.00 Х/ф «Метод Хітча»
23.20 Х/ф «Інфоголік»
01.20 Т/с «Клініка»

03.30, 02.55 Зона ночі
04.20 Абзац
05.20, 06.40 Kids Time
05.25 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06.45 Т/с «Ми такі»
09.20 Х/ф «Хлопці будуть в
захваті»
11.20 Х/ф «Білявка в законі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.25 Х/ф
«Принцеса
Мален»
10.30 Місто
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, 00.30
Панянка-селянка
21.00 Т/с «Село на
мільйон 2»
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф
«Лускунчик
і мишачий
король»
11.00 Х/ф «Соляна
принцеса»
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
2»
16.00 4 весілля
18.00, 00.30
Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Жив
собі кіт»
11.00 Х/ф «Казка
про того, хто
ходив страху
вчитися»
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
2»
16.00 4 весілля
18.00, 00.30
Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 М/ф «Книга
життя»
11.30 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
2»
16.00 4 весілля
18.00 Панянкаселянка
23.00 ЛавЛавCar 2
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.40 Х/ф «Бібі та
Тіна»
11.30 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 2»
16.00 Х/ф «Той
що біжить
лабіринтом: Ліки
від смерті»
18.00, 00.30
Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Міцний
горішок: Гарний
день, аби
померти»
22.45 Х/ф «Його
собаче діло»
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
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UA: ПЕРШИЙ
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 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати
Колумбії»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 Д/ц «Смак сиру»
15.15 Схеми
15.45, 21.30 Суспільнополітичне ток-шоу
«Зворотний відлік»
18.20, 02.25 Тема дня
19.30, 03.30 Разом
19.55 Д/ц «Супер-Чуття»
20.30 Перша шпальта
23.45, 03.20 Погода
04.00 Розсекречена історія
05.30 Д/ц «Погляд
зсередини»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.20, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.15 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати
Колумбії»
13.10 Країна на смак
14.30 Д/ц «Смак сиру»
15.15, 19.30 #ВУКРАЇНІ
15.45 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний
відлік»
18.20, 02.35 Тема дня
19.55 Д/ц «Супер-Чуття»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Дикі тварини»
03.35 Перша шпальта
04.05 По обіді шоу
05.30 Д/ц «Погляд
зсередини»

UA: ПЕРШИЙ
06.05 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.20, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.15 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати
Колумбії»
12.30 Д/ц «Аромати Греції»
13.10 Енеїда
14.30 Д/ц «Смак сиру»
15.15 Країна на смак
16.05 Д/ц «Аромати Перу»
16.25 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Наші гроші
18.20, 02.35 Тема дня
19.30, 04.30 Спільно
19.55 Перший на селі
20.30 Д/ц «Супер-Чуття»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/ц «Дикі тварини»
03.35 #ВУКРАЇНІ
04.00 52 вікенди

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 02.00, 04.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.15 Д/ц «Тайська кухня»
12.05 Д/ц «Аромати Греції»
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ц «Смак сиру»
15.15 Енеїда
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20 Тема дня
18.55 UEFA U21 Чемпіонат
Європи з футболу 2019
21.25 UA:Спорт
21.55 UEFA U21 Чемпіонат
Європи з футболу 2019
02.25 «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» з циклу
Дисиденти
03.00 Д/ц «Напам’ять». Раїса
Руденко

UA: ПЕРШИЙ
06.00 Д/ф «Герої України.
Крути. Перша Незалежність»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.50, 05.00 Новини
09.35 Д/ф «Заміновані
вірністю»
10.35, 12.40, 15.00, 17.45
Вітаємо переможців!
10.40 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 у Польщі.
Чвертьфінал
12.50 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 у Польщі.
Півфінал
15.30 Україна – Південна
Корея. Фінал
18.25, 03.10 «Непереможні»
19.55, 01.15 Схеми
20.30 Перша шпальта
21.25 «Херсонщина на
Вулкані»
22.30 Як дивитися кіно
22.55 Х/ф «Вулкан»
01.50 «Микола Руденко»
02.15 «Богдан Гаврилишин»

UA: ВОЛИНЬ
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 09.35 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 11.30 «Ранковий гість»
11.45 «Вечір на Суспільному»
12.15 «Радіодень.Луцьк»
12.40 Лайфхак 12.50 М/с
«Вруміз» 13.40 «Вечір на
Суспільному». Сурдопереклад
14.08 «Розсекречена історія»
15.02 «Історія України 1917 –
1921» 15.10 Світ навколо 15.15
Радіодень «Модуль знань»
15.55 «Чудова гра» 16.15
Лайфхак 16.30 Д/ц «Дикуни
– 3» 17.13 Д\ц «Мегаполіси»
17.45 Д/с «Подорож відкритим
космосом» 18.10 Т/с «Монро»
19.20 Погода 19.22, 21.50 Тема
дня 19.50 «Разом» 20.15 «Своя
земля» 20.30 Новини 20.52
«Спільно» 21.20 #ВУкраїні
22.18 «Схеми. Корупція в
деталях» 22.45 «Своя земля»

UA: ВОЛИНЬ
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 09.35 «Зворотний
відлік» 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 Човен.
Експериментальна археологія
15.10 «Світ навколо» 15.15
«Модуль знань» 15.55
«Чудова гра» 16.15 Лайфхак
16.30 Д/ц «Дикуни – 3» 17.13
Д/ц «Мегаполіси» 17.43
Д/с «Подорож відкритим
космосом» 18.10 Т/с «Монро»
19.20 Погода 19.50 «Спільно»
20.15 «Своя земля» 20.30
Новини 20.52 #ВУкраїні 21.20
Д/п «Августин Волошин.
Метеорит незалежності –
над Срібною землею» 22.15
«Букоголики» 22.45 Пліч -о
-пліч

UA: ВОЛИНЬ
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 Д/ц «Аромати Перу»
09.50 РадіоДень «Життя+»
10.12 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Своя земля» 11.45, 13.40 Тема
дня 12.15 «Радіодень.Луцьк»
12.40 Лайфхак 12.45 М/с
«Дуда і Дада» 13.20 Лайфхак
14.08 «Розсекречена історія»
15.02 «Центральна Рада»
15.10 «Світ навколо» 15.15
«РадіоДень «Модуль знань»
15.55 «Чудова гра» 16.20
Лайфхак 16.30 Д/ц «Дикуни
– 3» 17.13 Д/ц «Мегаполіси»
17.43 Д/с «Подорож відкритим
космосом» 18.10 Д\ц
«Морська кухня» 19.20 Погода
19.22 «Звіти. Наживо» (прямий
ефір) 20.15 StopFake 20.30
Новини. Сурдопереклад 20.52
«Наші гроші» 21.20 «Разом»
21.45 «Time for Щур»

UA: ВОЛИНЬ
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
Д\ц «Аромати Перу» 09.50
«Радіодень «Життя+» 10.12
«Сильна доля» (OTorvald) 11.05
«Ранковий гість» 11.21 «Звіти.
Наживо» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 12.45
М/с «Дуда і Дада» 13.20
Лайфхак 13.40, 19.22, 21.50
Тема дня 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 Лайфак українською
16.30 Д/с «Дикуни – 3» 17.13
Д/ц «Мегаполіси» 17.43
Д/с «Подорож відкритим
космосом» 18.10 Т/ц «Морська
кухня» 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

UA: ВОЛИНЬ
07.00 «Казки Лірника Сашка»
07.20 М/с «Вруміз» 07.45
М/ф «Літаючий млин» 09.00
«Енеїда» 09.50 Д\ц «Аромати
Перу» 10.15 «UA:Фольк»
11.15 #ВУКРАЇНІ 11.40
Д/п «Левко Лук”яненко.
Йти за совістю» 12.05 Д/ц
«Напам’ять». (Раїса Руденко)
12.25 Д/ц «Напам’ять».
(Валентина Чорновіл) 12.45
Д/п «Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода» 13.40 Тема
дня 14.08 «Розсекречена
історія» 15.00 Д/ф
«Українська Гельсінська
спілка-вектор визначено»
16.00 Д/п «Олесь Шевченко.
Як на сповіді» 16.30
«Сильна доля».(А.Мірзоян)
17.20 Ольги Чубаревої
«Єднаймося» 18.35 Д/п «Січ»
19.00 Новини 19.12 Честь
професії 2019 20.15 Своя
земля 20.35 #ВУкраїні 21.00
Схеми 21.25 Д/п «Мустафа»

Я не каратиму дітей за гріхи їхніх батьків. Серіал «Гра престолів»

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 16.15, 19.00,
22.00 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 16.30 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
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.45 Говоримо польською
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
16.00, 18.45 Новини «На Часі»
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
22.15, 05.00 Т/с «За службовими
обов’язками»
23.00 У фокусі Європа
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00
На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30,
19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 16.30 Співай за мрію!
11.00 У фокусі Європа
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
12.30 Завтра сьогодні
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Огляд світових подій
14.45 Життя в цифрі
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30, 18.20 Вголос
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 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
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, 16.30 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
19.15 Відкрита влада. Область
22.15, 05.00 Т/с «За службовими
обов’язками»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
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, 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, 16.30 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
18.00 Луцький депутат
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15, 05.00 Т/с «За службовими
обов’язками»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
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, 16.30 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
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»

ТЕЛЕПРОГРАМА
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СУБОТА
1+1

29 червня
ІНТЕР

06.00, 23.30, 00.30
«Світське життя. 2019»
06.50 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.00, 12.05,
13.05, 14.05, 15.10
«Світ навиворіт:
Непал»
16.30, 21.40 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські
сенсації 2019»
01.30 «Ліга сміху»
03.00 «Київ Вечірній»

НЕДІЛЯ
1+1

07.10 «Слово
Предстоятеля»
07.20 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «Екіпаж»
14.00 «Європейські
Ігри 2019» Спортивна
гімнастика. Фінал
17.00, 20.30 Т/с «Захват»
20.00, 02.20 «Подробиці»
00.35 Х/ф «Час гріхів»
02.50 «Щоденник
вагітної»
04.10 Мультфільм
04.20 Х/ф «Трень-брень»

30 червня
ІНТЕР

06.00 «ТСН» 06.45
«Українські сенсації
2019» 08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 11.00 «Світ
навиворіт – 9»
12.10 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
15.00 Х/ф «Персі
Джексон і Викрадач
блискавок»
17.30 Х/ф «Персі
Джексон: Море
чудовиськ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 «Концерт monatik
love it ритм»
01.30 «Розсміши коміка.
Діти»
02.15 «Світ навиворіт»

06.00 Х/ф «Діамантова
рука»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
12.00 «Європейські Ігри
2019» Бокс. Фінал
13.00 «Європейські
Ігри 2019» Спортивна
гімнастика. Фінал
16.35 «Європейські ігри
2019. Огляд»
17.10 Х/ф «Краля на всю
голову»
19.20, 20.30 Х/ф «Більше
ніж життя»
20.00 «Подробиці»
22.00 «Європейські Ігри
2019» Церемонія
закриття
00.25 «Речдок»

ICTV

СТБ

05.00 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.15 Дизель шоу 12+
10.40 Особливості
національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14.30 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Вікінги проти
прибульців»
21.35 Х/ф «Вікінги»
23.30 Х/ф «Анаконда-3:
Ціна експерименту»
01.10 Х/ф «Анаконда-4:
Кривавий слід»
02.50 Х/ф «Пекельний
ендшпіль»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 02.50 Зона ночі
05.50, 06.20 Kids Time
05.55 М/с «Лунтик»
06.25, 11.50 Ревізор
09.00, 14.20 Страсті за
Ревізором

СТБ

04.50 Скарб нації
04.55 Еврика!
05.05, 12.45 Факти
05.30 Громадянська
оборона
07.20 Антизомбі.
Дайджест
09.20, 13.00 Т/с «Відділ
44»
14.25 Х/ф «Вікінги»
16.15 Х/ф «Вікінги проти
прибульців»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Ван
Гельсинг»
23.15 Х/ф «Дракула»
01.55 Х/ф «Каратель:
Територія війни»

купи-продай

05.50, 01.10 Т/с «Коли
ми вдома»
07.10 Х/ф «Відпустка за
свій рахунок»
09.55 Т/с «Червона
королева»
14.35 Т/с «Вангелія»
19.00 Т/с «Було в батька
два сини»
22.50 Х/ф «Міс
Конгеніальність»

06.05, 10.05 Хата на
тата 12+
08.05 Страва честі 12+
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.50 Один за всіх 16+
22.05 Х/ф
«Найчарівніша та
найпривабливіша»
23.50 Я соромлюсь
свого тіла 16+
НОВИЙ КАНАЛ

05.50 Стендап шоу
06.40, 09.50 Kids Time
06.45 М/с «Пригоди
кота в чоботях»
07.40 М/с «Том і Джеррі»
09.55 М/ф «Тато гусак»
11.50 М/ф «У пошуках
Дорі»

УКРАЇНА
06.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.00 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Добрі наміри»
15.30 Х/ф «Лікар Щастя»
17.45, 20.00 Т/с «Ноти
кохання»
22.50 Музична
платформа
00.50, 02.15 Т/с
«Принцеса і жебрачка»
01.45 Телемагазин
04.20 Реальна містика
17.00 М/ф «Тато гусак»
18.50 Х/ф «Захоплення
підземки 123»
21.00 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
23.20 Х/ф «Розплата»
01.20 Т/с «Клініка»

УКРАЇНА
06.00 Сьогодні
07.00 Зірковий шлях
08.45 Т/с «Ноти кохання»
12.45 Т/с «Обираючи
долю»
17.00, 21.00 Т/с «Хірургія.
Територія кохання»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с
«Принцеса і жебрачка»
01.45 Телемагазин
03.00 Х/ф «Лікар Щастя»
04.45 Реальна містика
13.40 Х/ф «Розплата»
15.40 Х/ф «Захоплення
підземки 123»
17.50 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
20.10 Х/ф «Не гальмуй»
22.00 Х/ф «Скажені
перегони»
00.00 Х/ф «Вимирання»
02.10 Т/с «Клініка»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Лісовий
патруль»
13.00, 00.45 Панянкаселянка
17.15 Х/ф «Міцний
горішок: Гарний
день, аби померти»
19.00, 20.00, 21.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
22.00 Х/ф «Його
собаче діло»
23.45 Країна У
01.45 Теорія зради
02.35 БарДак
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20,
02.00, 04.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.45 Енеїда
12.10 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
13.10 Х/ф «Йосип Прекрасний.
Намісник фараона»
15.15 Д/ц «Фестивалі планети»
15.45 Разом
16.20 Спільно
16.50 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік»
18.55 Д/ф «Острови. Азорські
острови: акули, кити, манти»
20.00 Д/ц «Мегаполіси»
21.30 Розсекречена історія
22.30 Т/с «Окуповані»
23.50 Погода
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.20 Д/ц «Аромати Шотландії»
03.45 Своя земля 04.35 Світло
05.30 Д/ц «Погляд зсередини»

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 02.25 Енеїда
10.35 Країна на смак
12.05 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
13.10 Х/ф «Розбійники
мимоволі»
14.50 Д/ц «Тайська кухня»
15.25, 20.00 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.25 Д/ф «Острови. Азорські
острови: люди, фауна, спосіб
життя»
18.25 Д/ц «Фестивалі планети»
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.30 з Майклом Щуром
21.40 UEFA U21 Чемпіонат Європи
з футболу 2019. Фінал
23.45, 03.45 Своя земля
03.15 Д/ц «Аромати Шотландії»
04.35 Розсекречена історія

Продам у Луцьку котли (газові, твердопаливні, електричні), газові колонки,
конвектори, електричні бойлери, радіатори опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуляційні насоси і насоси для свердловин, обсадні труби для
свердловин, запірну арматуру і автоматику, газові лічильники й регулятори тиску.
050-736-93-28.
Будматеріали (Луцьк). Продаж та доставка. Цегла червона (рядова), пісок,
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, базальт), камінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем та цемент. Послуги самоскидами: ЗІЛ, ВОЛЬВО. Послуга бортовими
платформами: доставка (від 1 до 30 т).
097-187-90-50, 050-510-01-34.
Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки обрізні та необрізні, рейки монтажні та відходи виробництва (обрізки).
099-181-33-32, 097-649-23-71.
Надаю послуги з будівельних робіт: бетонні
стяжки, колони, балки, перекриття. Фундаменти різних видів, а також металоконструкції та покрівельні роботи. 098-016-23-93.

АВТО
Продам трактор Т-25, картоплекомбайни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-

кидач, прес, підбирач, картоплекопалку,
дворядну саджалку, привезені з Польщі.
066-299-23-28, 097-116-35-35.
Продам трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Недорого.
096-429-04-26, 067-790-86-29.
Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ,
НШ-100, колінвал, стартери, підшипники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25,
050-088-13-07, 068-907-06-22.
Продам трактор Т-25 у гарному стані.
096-429-04-26.

НЕРУХОМІСТЬ
Терміново продам у с. Мерва Горохівського 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 газифікований будинок (63 м2) у с. Грибовиця Іваничівського р-ну. На подвір’ї – вода, великий
хлів-гараж. Є сад, город, приватизована
земельна ділянка (0,75 га). Ціна договірна. 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 договірна. 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 договірна. 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,

Щовівторка
купуємо ВОЛОССЯ
від 300 до
75000 грн за 1 кг
При обрізанні від 42 см –
СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА
Звертатися за адресою: м. Луцьк,
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося»
Редактор – Ірина Качан.
Контакти редакції: (0332) 788-005,
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46,
gazeta.volynnews@gmail.com.
Передплатний індекс: 98008.

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Х/ф «Принц за сімома
морями» 08.30 «Ранок
«Нової Волині» 09.30 Д/ц
«Країна на смак» 10.30
Д\ц «Аромати Шотландії»
10.55 UA:Фольк 11.45 Хто
в домі хазяїн? 12.15 Д/с
«Неповторна природа» 12.40
Радіодень «Модуль знань»
13.30 Візитівки Полтавщини
13.40 «Вечір на Суспільному»
14.08 «Розсекречена історія»
15.00 Д/п «Золотий вересень.
Хроніка Галичини 1939-1941»
15.50 100 років історії за
100 хвилин 16.00 Українська
література в іменах 16.10
«Букоголики» 16.35 «Візитівки
Карпат» 16.40 Лайфхак 16.50
Д/ф «Фестивалі планет» 17.15
«Сильна доля» (Даха Браха)
18.05 UA: Фольк 19.00 «Своя
земля» 19.25 «Спільно» 19.50
Д/п «Весна 68» 20.30 #ВУкраїні
21.00 Х/ф «Естер Прекрасна»
22.30 «МузLove»

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 електрозабезпечення. Водогін (свердловина),
хороший садок. 85 соток приватизованої
землі. Будинок та літня кухня газифіковані. 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. Набережна. Є ділянка (11 соток). Ціна договірна.
097-305-68-18.
Продам квартиру в новобудові у Луцьку. 098-660-63-03.
Здам на тривалий термін 3-кімн. квартиру в Луцьку, Київський майдан, 11.
063-270-97-77.

РОБОТА
Потрібні люди на збирання полуниці (можливе проживання, харчування).
050-370-81-74.
Робота в Польщі та Європі. Потрібні працівники будівельних спеціальностей, різноробочі на склади, фабрики, заводи. 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 виробництво потрібні працівники (жінки) для роботи на устаткуванні (з/п висока, робота 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 кухаря, прибиральники, працівники на авторадіозавод, м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. Робота в Німеччині. 067-455-06-64,
099-634-80-31.
Формуємо колектив на літній сезон, потрібні КУХАР ТА ПОКОЇВКА
(обов’язково мати медичну книжку)
на базу відпочинку біля оз. Світязь.
050-838-70-78, 067-795-91-96.

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

20 червня 2019 року

07.00 «Додолики» 07.10
«Казки Сашка Лірника»
07.25 М/с «Вруміз» 08.00
«Ранок «Нової Волині» 09.30
«Енеїда» 10.25 Д/ц «Аромати
Шотландії» 10.50 UA:Фольк
11.40 «Хто в домі хазяїн?»
12.05 Д/ц «Неповторна
природа» 12.30 Радіодень
«Модуль знань» 13.20 Д/п
«Малевич. Український
квадрат» 14.05 «Розсекречена
історія» 15.02 100 років історії
за 100 хвилин 15.15 Човен.
Експериментальна археологія
15.20 «Радіодень. Книжкова
лавка» 16.15 Лайфхак 16.35
«Візитівки Полтавщини»
16.45 Д/ф «Фестивалі планет»
17.10 Концерт гурту Без
обмежень «БУДУ З ТОБОЮ»
19.00 Новини 19.12 «Вечір
на Суспільному» 19.40 «Своя
земля» 20.05 #ВУкраїні 20.35
Війна: історії початку 22.15
«МузLove» 22.40 Лайфхак

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

БУДІВНИЦТВО

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.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Король
Сафарі»
13.15, 01.00 Панянкаселянка
17.15 М/ф «Монстр у
Парижі»
19.00, 20.00, 21.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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АВЕРС
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, 16.15 Співай за мрію!
14.00 Євромакс
14.30, 22.00, 05.00 Т/с «За
службовими обов’язками»
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
00.30 Княжий
03.00 Знай більше!

АВЕРС
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, 22.00, 05.00 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
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 в
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Р/Р № 26003055518827,
МФО 303440
Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціальності; різноробочі на склади, фабрики;
зварювальники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, перевірені роботодавці. Візова підтримка. Довезення до місця праці.
(Ліц. МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012).
096-956-37-96, 066-799-53-22.
РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів (без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./
год. Після пробного періоду – можливість
працевлаштуватися в інших країнах ЄС з
вищою зарплатою (від 5 €/год). Електрики (з досвідом роботи). Проживання безплатне.
Офіційне
працевлаштування.
Мож ливість розвит ку. 073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
Надаю послуги з будівельних робіт: бетонні стяжки, колони, балки, перекриття. Фундаменти різних видів, а також металоконструкції та покрівельні роботи.
098-016-23-93.

РІЗНЕ
Продам дубового воза на гумових колесах 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 холодильники, пральні машини, ванни, газові колонки, газові плити, котли, вітчизняні телевізори, магнітофони, радіоли, старі
комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Вивозимо самі. 050-637-37-50.
Встановлення твердопаливних котлів
усіх типів, ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації. Якісно та швидко,
ціни помірні. 095-577-78-31.
Відео-, фотознімання урочистих подій.
Можливий виїзд за межі міста. Організація музичного супроводу. 050-985-41-13.
Куплю газові колонки, котли, холодильники, морозильні камери (всіх видів), пральні машини, несправні кондиціонери, радіо деталі. Самовивезення.
096-340-85-25, (0332) 20-18-20.
Продам будівельні матеріали: пісок,
щебінь гранітний та базальтовий (різних фракцій), відсів; цеглу (м-100, перепал); вивезення будівельних відходів;
доставка матеріалів самоскидами; послуги навантажувача. 099-242-46-46,
068-242-46-46.
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: 27115.
Наклад – згідно із замовленням.
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У Франції готують судовий процес у
справі банди Жильбера Шиклі – групи
шахраїв, яка обманом заволоділа
понад €80 млн Ізраїлю, пише «Гордон»
з посиланням на Le Figaro.

ЕРА

Зловмисники використовували
образ Ле Дріана

цікаво
УЧЕНІ З’ЯСУВАЛИ,
СКІЛЬКИ ПОТРІБНО
ВІДПОЧИВАТИ

ПОГОДА

Вчені з Університету штату Огайо
з’ясували, скільки відпочинку потрібно
людині, щоб прожити нормальне довге
життя. Це – щонайменше три тижні щорічної відпустки, пише УНІАН. За результатами дослідження, ті, хто проводив у відпустці менш як 21 день на рік, помирали
на 37% частіше. При цьому навіть чотири
дні без роботи позитивно позначаються на організмі, знижуючи рівень стресу.
Після тижня відпочинку в крові людей, які
брали участь у дослідженні, скоротилася кількість біомаркерів, що вказують на
старіння організму. Оптимально відпустка
потрібна нормальній людині через кожні
62 робочі дні, тобто перерва між відпочинком не має перевищувати трьох місяців.
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4999 кг свіжої риби, 11340 кг
дичини птиці, 800 пачок спаржі,
40000 яєць і 6819 літрів свіжого
молока.
До найважливіших пасажирів «Титаніка», які їли у ресторані
люкс-класу, належав 47-річний
Джон Джейкоб Астор – найбагатша людина США. Його статок
оцінювали у $150 млн. Тоді він міг
собі дозволити придбати двадцять «Титаніків». Він повертався
додому з молодою дружиною
після перебування в Європі, куди
вони виїхали, щоб заспокоїти
громадськість США. Шістьма місяцями раніше Астор був героєм скандалу через розлучення з
колишньою дружиною і весілля
з 18-річною дівчиною, яка була
молодша за його сина від першого шлюбу.

Крім Астора, на кораблі подорожували представник династії вугільних магнатів Бенджамін
Югендхейм, бізнесмен і банкір
Ісидор Штраус, син американського транспортного магната
Уайденер, актор Генрі Бурхардт
і прес-магнат Генрі Сліпер Харпер. Чимало багатіїв завершили
канікули на французькій Рив’єрі
або поверталися з європейської
метрополії, де були у бізнесових
справах.
Екіпаж корабля не дивували
навіть найекстравагантніші ідеї
та побажання. Багато свіжозрізаних квітів перевозили у холодильниках. Пари першого класу
сідали до столів в елегантних
сукнях, смокінгах і дорогому
взутті. Вони заходили в ресторан
широкими сходами, вкритими

коштовним килимом. Навпроти
сходів постійно чергувала армія
працівників готельної сфери:
офіціанти, бармени, кухарі, посильні. Ресторан для кожного
класу мандрівників мав власний
годинник, прикрашений бронзовими фігурами.
Ресторан першого класу на
«Титаніку» був найбільшим приміщенням на кораблі. Він розташовувався на палубі D й мав довжину 34 м (весь корабель – 260 м).
Місць було достатньо для 532 гостей. У стінах були спеціальні ніші,
де в приватній атмосфері могли
поїсти сім’ї або невеличкі компанії друзів. Вечеря, що складалася
з восьми або більше страв, починалася з сервірування закусок та
устриць. Кухарі пропонували найкращі страви: консоме «Ольга»
(телячий бульйон, присмачений
філе осетра), лосося з огірком і
голландським соусом, філе міньйон «Лілі» (з гусячою печінкою,
артишоками і трюфелями), баранину у м’ятному соусі, смажених
голубів у соусі з селери або гусячий печінковий паштет. На десерт
подавали персики в желе, лікер
шартрез і вальдорфський пудинг.
Найкращим рестораном на
«Титаніку» був французький у
стилі Людовіка XVI), де найбільші
гурмани їли a la carte (величезний вибір у меню). Тут за їжу багатії платили, оскільки її не було
включено у ціну квитка, як в інших ресторанах (квиток першого
класу коштував 900 фунтів – нині
це майже $2 тис.). Гостей обслуговували з 8:00 до 23:00.
Через кілька хвилин після
останньої вечері, коли годинник
показав 23:40, «Титанік» вдарився
об величезний айсберг. 15 квітня
близько 2:20 корабель потонув.

оце інтуїція!

ЧОЛОВІК ІЗ ПЕРШОЇ СПРОБИ ВГАДАВ КОД ВІД
СЕЙФА, ЯКИЙ НЕ МОГЛИ ВІДКРИТИ 40 РОКІВ

bbc.com

Канадець зумів відчинити
сейф, який десятиліттями
стояв закритим у
невеликому музеї міста
Верміліон, відгадавши
код з першої спроби.
А працівники музею в
провінції Альберта раніше
багато разів намагалися
розблокувати старий сейф,
та безрезультатно.

Стівен Міллс з Форт МакМюррей, провінція Альберта,
приїхав у Вермільйон зі своєю
родиною під час тривалих вихідних у травні. Вони вирішили відвідати місцевий музей.
Одним з експонатів у ньому й
був сейф, який спочатку стояв
у готелі «Брансвік», що відкрився 1906 року. Сам сейф, як вважають, придбали у 1907 році.
Його подарували музею на початку 1990-х.
Працівники музею раніше
залучали експертів, аби відкрити сейф, пробували найпоширеніші комбінації й зв’язувалися
із колишніми співробітниками
готелю, аби дізнатися, чи не
пригадають вони код. Як і сім’я
Міллс, інші відвідувачі музею
намагалися відкрити сейф, однак без успіху.
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Найкращим рестораном на «Титаніку»
був французький у стилі Людовіка XVI
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цем 1970-х років. Також там були
чек за замовлений грибний бургер
на 1,50 канадських доларів та пачка
цигарок на 1 канадський долар.
Шанси пана Міллса правильно
вгадати комбінацію до сейфа були

bbc.com

Фейковий міністр просив співрозмовників виділити кошти на таємні операції з
викупу заручників, і багато хто погоджувався. Один неназваний підприємець із
Туреччини переказав на рахунок в одній
із країн Азії, який вказали шахраї, €41 млн.
Жертвами обману стали один із найбагатших людей планети Ага Хан, один із синів
покійного президента Франції Франсуа
Міттерана, глави великих корпорацій і
благодійних фондів.
У 2015 році, коли назрівав міжнародний скандал, за справу взялися французькі спецслужби.
За інформацією видання, у серпні
2017 року лідер угруповання Жільбер
Шиклі вирушив в Україну, щоб придбати
нову силіконову маску французького політика. Українська поліція заарештувала
його на запит французької влади, але за
місяць Шиклі, підкупивши прокурора,
вийшов на волю, стверджує Le Figaro. Однак потім зловмисник виклав у YouTube
хвалькуватий ролик, у якому п’є горілку і
насміхається з французького правосуддя.
За кілька днів дорогою в аеропорт його
затримали співробітники СБУ, а незабаром за рішенням суду Шиклі екстрадували до Франції.
Однак з арештом ватажка банди
дзвінки про «викуп заручників» не припинилися. Тільки в лютому 2019 року трьох
спільників Шиклі заарештували в Ізраїлі
під час вчинення злочину – «із телефоном
у руках».
Як зауважив адвокат Жана-Іва Ле Дріана, досі ніхто не впевнений у тому, що
дзвінки не відновляться.

П

алубний трубач
Пітер Флетчер
оголошував, що час
обідати. Через деякий
час гості вже сиділи в
яскраво освітленому
ресторані, де столи
вгиналися під вагою
наїдків та напоїв. Цього
прохолодного вечора
14 квітня 1912 року ніхто
навіть не підозрював, що
непохитний на вигляд
«Титанік» незабаром
піде на дно.
Через 70 років після аварії рештки корабля знайшли на
глибині 4000 м в Атлантичному
океані. Камери зафіксували на
морському дні чимало тарілок
усіх видів. Це не дивно, адже з
кораблем потонули 3000 тарілок
для супу, 1500 тарілок для других
страв, 1200 чайників, 5500 мисочок для морозива, 1000 виделок
для устриць, 300 щипців для горіхів і 100 ножів для грейпфрутів.
Гордість британського флоту
відплив з англійського порту Саутгемптон через півгодини після
полудня у середу, 10 квітня 1912
року. На кораблі було 57 мільйонерів. Ними й пасажирами ІІ
класу опікувалася професійна
кухня, для них було облаштовано
спеціальні ресторани і магазини,
господарські приміщення, розташовані поряд із салонами для
курців (тільки для чоловіків), кафе
і каюти-салони для спілкування.
Одна з 16 кают, у яких зберігали припаси, також служила величезним холодильником. На «Титаніку» було 34019 кг свіжого м’яса,
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Зловмисники телефонували за допомогою Skype політикам і великим підприємцям у всьому світі від імені міністра
оборони, а нині міністра закордонних
справ Франції Жана-Іва Ле Дріана. Їм удавалося копіювати голос і обстановку кабінету міністра, а на обличчя хтось одягав
силіконову маску Ле Дріана.
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ЧИМ ВЕЧЕРЯЛИ
МІЛЬЙОНЕРИ
НА «ТИТАНІКУ»

витребеньки для багатіїв

У ФРАНЦІЇ СУДИТИМУТЬ
ШАХРАЇВ, ЯКІ ВИМАГАЛИ
ГРОШІ ВІД ІМЕНІ МІНІСТРА

ЧЕТВЕР

POST SCRIPTUM

20 червня 2019 року

досить малі, каже Джеффрі Розенталь
з Університету Торонто, автор книги
«Постукати по дереву: удача, шанс
та значення усього». Він розрахував
шанс правильно вгадати комбінацію
з першої спроби як 1 на 216000.

«Я сказав: це божевільна капсула часу. Ми навіть не
знаємо, що в ній», – розповів
пан Міллс, який працює зварювальником. Він помітив, що
циферблат замка має цифри
від нуля до 60, і вирішив спробувати 20-40-60.
«Типовий кодовий замок,
три рази за годинниковою
стрілкою – 20 – два рази проти годинникової стрілки –
40 – один раз за годинниковою
стрілкою – 60, покрутив ручку – і дверцята відчинилися, –
сказав він. – Я можу запевнити,
що його не відчинили протягом тривалого часу, тому що з
замка вилетів пил».
На жаль, у сейфі не було
жодного скарбу. Він містив
лише старий платіжний лист і
частину форми для замовлення у ресторані, датовану кін-
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Вам потрібно думати про великі справи, коли робите незначні,
аби всі незначні просувалися в потрібному напрямку. Елвін Тоффлер
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