
ІНВЕСТИЦІЇ У ПОНАД 
СОТНЮ МІЛЬЙОНІВ 
ГРИВЕНЬ

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» в 
обласному центрі Волині працює 

з 2011 року. За вісім років роботи 
реалізовано тисячі проектів на понад 
сотню мільйонів гривень.
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21 липня українці обиратимуть 
новий склад парламенту. 
Оскільки чинні народні депутати 

не внесли змін у виборче законодавство, 
вибори до Верховної Ради вкотре пройдуть 
за змішаною системою: половину місць у 
парламенті отримають народні депутати 
від одномандатних мажоритарних округів, 

а половину – за пропорційною системою, 
тобто будуть обрані через партійні списки.
У списках, оприлюднених ЦВК, сотні 
кандидатів, з них близько 70 – волиняни. 
Проте більшість включені в списки під 
непрохідними номерами. 

ПОРОШЕНКО НА 
ВОЛИНІ ВИПХАВ У 
ПЛЕЧІ ПЕНСІОНЕРА 
НА МІТИНГУ

БОЙОВИКИ 
ПЕРЕДАЛИ 
УКРАЇНІ ЧОТИРЬОХ 
ПОЛОНЕНИХ 
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випробувано на собі

Луцький тренер Василь 
Ковальчук схуднув 

завдяки дієті... на снікерсах. 
Протягом 20 днів чоловік 
з’їв понад півтораста 
батончиків і позбувся 
5,5 кг. Однак спортсмен не 
рекомендує іншим худнути 
в такий спосіб. Каже, 
просто вирішив довести, 
що можна їсти всі продукти 
і бути в хорошій формі та 
втрачати вагу. А проблема 
лише в калорійності, 
кількості цих продуктів, а 
також у їх раціональному 
співвідношенні. 

СМАЧНА ДІЄТА: ЯК 
СХУДНУТИ НА СНІКЕРСАХ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:  
«МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ –«МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ –
ЗА АГРОПРОМИСЛОВИМ ЗА АГРОПРОМИСЛОВИМ 
СЕКТОРОМ»СЕКТОРОМ»

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ – 
У САЛОНІ РАРИТЕТНОГО 
ЛЕГКОВИКА

Оригінальна бібліотека на свіжому 
повітрі з’явилася нещодавно в 

селі Сирники Луцького району. Книги 
там зберігаються у... холодильниках, 
а замість читального залу – салон 
старенької автівки. До речі, ї ї знайшли 
на металобрухті та подарували нове 
життя.

креатив
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ЛУЦЬК БЕЗ ВОДОГОНУ.
ЯК НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА 
40 РОКІВ ЗАСТРЯГЛИ В 
ЧИНОВНИЦЬКИХ КАБІНЕТАХ

Луцьк міг мати водопровід ще 
наприкінці ХІХ століття. У 1896 

році інженер-технік Роман Кравец та 
київський купець Микола Фальберг 
написали дуже цікавий лист у міську 
думу. У ньому вони пропонували 
влаштувати в Луцьку водогін на 
концесійних умовах.

крізь призму часу

У ЧЕРГУ ЗА МАНДАТОМ, 
АБО ХТО ХОЧЕ СТАТИ ДЕПУТАТОМ

Учениця Нововолинської гімназії Марія 
Бусько склала зовнішнє незалежне 
оцінювання з німецької мови на
200 балів.

розумниця

ВОЛИНЯНКА ЄДИНА 
В УКРАЇНІ ОТРИМАЛА 
200 БАЛІВ НА ЗНО З 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
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Біл Косбі

У ЄВРОПІ – СПЕКА, 
У РОСІЇ – ПОВІНЬ 
Унаслідок рекордної спеки в Європі 
померло восьмеро людей – четверо у 
Франції і по двоє в Іспанії та Італії. Но-
вий температурний рекорд червня за-
фіксовано у Франції (+45,1°C), Німеччині 
(+38,6°C) та Польщі (+38,9°C). А от Сибір 
накрили повені, з берегів вийшли річки. 
В Іркутській області загинуло п’ятеро 
людей. Вода досягнула другого поверху 
будинків.
АВТОБУС ЗЛЕТІВ В УЩЕЛИНУ
Щонайменше 32 людини загинули під 
час падіння автобуса в ущелину у північ-
ному індійському штаті Джамму і Каш-
мір 1 липня.
У США РОЗБИВСЯ ЛІТАК
30 червня в аеропорту міста Еддісон 
приватний літак при зльоті врізався в 
ангар. Усі десять осіб, які були на борту, 
загинули.
ЄС ТОРГУВАТИМЕ 
З ПІВДЕННОЮ АМЕРИКОЮ 
Євросоюз та блок МЕРКОСУР, який 
об’єднує низку країн Південної Амери-
ки, уклали угоду про створення зони 
вільної торгівлі. Ця угода забезпечить 
створення загального ринку, який охо-
пить близько 800 мільйонів людей на 
двох континентах.
ПРОТИ РОСІЇ ПРОДОВЖИЛИ 
САНКЦІЇ 
ЄС офіційно продовжив економічні санк-
ції проти Росії через агресію в Україні, зок-
рема – невиконання Мінських домовле-
ностей. Обмеження діятимуть до 31 січня 
2020 року. Тим часом Регламентний комі-
тет ПАРЄ відклав рішення щодо підтвер-
дження повноважень Росії в асамблеї.
У ЄВРОПІ – ВІЙСЬКОВИЙ 
ІНТЕРНЕТ 
Німеччина та Нідерланди створювати-
муть перший в історії військовий інтер-
нет. Нова об’єднана мережа отримає 
назву Tactical Edge Networking (TEN). 
Вона стане тестовим варіантом для 
об’єднання військових мереж членів 
НАТО в майбутньому.
МІЖ США ТА ПІВНІЧНОЮ 
КОРЕЄЮ – ЯДЕРНІ 
ПЕРЕГОВОРИ 
Президент США Дональд Трамп і лідер 
Північної Кореї Кім Чен Ин 30 червня 
зустрілися в демілітаризованій зоні на 
кордоні Північної і Південної Корей. 
Вони потиснули один одному руки, а 
потім Трамп зробив кілька кроків на пів-
нічнокорейську територію. Він став пер-
шим президентом США, який зробив це. 
Також лідери країн домовилися про від-
новлення ядерних переговорів.
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ЗРОБЛЯТЬ 
ГУЧНІШИМИ
Нові електромобілі у ЄС з липня мають об-
ладнати пристроями, які посилюють шум. 
Ці машини мають звучати так само, як зви-
чайні авто з двигунами внутрішнього зго-
ряння. Усе – задля безпеки пішоходів.
НОВА ЗЕЛАНДІЯ – 
БЕЗ ПАКЕТІВ 
У Новій Зеландії 1 липня набула чин-
ності заборона на продаж одноразових 
пластикових пакетів завтовшки менш як 
70 мікронів. 
ВТЕКЛА З МІЛЬЙОНАМИ 
45-річна принцеса Хая бінт аль-Хусейн 
втекла від чоловіка – еміра Дубая Мохам-
меда Аля Мактума разом із дітьми та з 
майже $40 млн на рахунку. 68-річний емір 
приховував втечу дружини ще з зими.
ГРЕНЛАНДІЯ – БЕЗ КРИГИ 
Учені застерігають, що Гренландія за-
лишиться повністю без криги до кінця 
нинішнього тисячоліття, якщо людство 
не скоротить викиди парникових газів 
в атмосферу.
APPLE ВТРАТИЛА МІЛЬЯРДИ 
Капіталізація Apple знизилася на 
$9 млрд – до $919,02 млрд на біржі 
NASDAQ після того, як директор з ди-
зайну Джонатан Айв покинув компанію. 
На момент закриття торгів акції Apple 
коштували $199,74.
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За скоєне лучанину доведеться відсидіти
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За принципової 
позиції прокурорів 
галузевого відділу 

прокуратури Волинської 
області 39-річний 
лучанин, який повідомив 
неправдиву інформацію 
про підготовку вибуху в 
обласній лікарні, втрапив 
у місця позбавлення волі 
на 4,5 року.

Як повідомили у прокура-
турі Волині, 7 квітня 2018 року 
чоловік не надав документів на 
транспортний засіб, за кермом 
якого перебував, та чинив злісну 
непокору працівникам поліції. 
Опісля ж, коли стосовно нього 
склали адміністративні протоко-
ли за фактом вчинення цих пра-
вопорушень, зловмисник під час 
телефонної розмови погрожу-
вав побити поліцейського та за-
стосувати до нього вогнепальну 
зброю. 

діти

Уже за кілька днів, 11 квітня 
2018 року, нетверезий чоловік 
повідомив телефоном на лінію 
«102» про замінування та під-
готовку вибуху у Волинській 
обласній клінічній лікарні. У 

зв’язку з цим 
було проведе-
но евакуацію 
медичних пра-
цівників та пацієнтів лікуваль-
ного закладу. Інформація про 

підготовку вибуху не підтвер-
дилася.

Особу «мінера» встанови-
ли одразу. Під час затримання 
зловмисник увечері того ж дня 
розбив телефон одного з праців-
ників поліції та завдав тілесних 
ушкоджень іншому.

Визнавши лучанина ви-
нним у вчиненні всіх цих зло-
чинів, Луцький міськрайонний 
суд призначив йому покарання 
у вигляді 4 років та 6 місяців 
позбавлення волі. Проте зло-
вмисник не погодився із таким 
покаранням та оскаржив його 
в апеляційному порядку, до-

магаючись встановлен-
ня іспитового строку. 
Оскаржили вирок і 
прокурори.
Суд залишив апеляцій-

ну скаргу обвинуваченого 
без задоволення. Його взяли під 
варту в залі суду. 

У Ківерцях в День молоді 
у міському парку урочисто 
відкрили оновлений 
спортивний майданчик для 
воркауту.

Як повідомляє «Район. Ківер-
ці», вартість оновленого май-
данчика – 100 тис. грн. За кло-
потанням народного депутата 
Ірини Констанкевич на будівни-
цтво об’єкта було виділено кош-
ти з обласного бюджету. Втілив 
задум у життя підприємець, по-
мічник народного депутата Ігор 
Климчук. 

Ініціаторами виступили чет-
веро друзів-спортсменів: Сергій 
Черкашин, Назар Левчук, Павло 
Гетманчук та Роман Веселуха. 
Саме їх Ірина Мирославівна на-
городила грамотами за активну 
участь у громадському житті 
міста. Вони, своєю чергою, подя-
кували за сприяння народному 
депутату та міській владі.

Після урочистого відкриття 
спортсмени продемонстрували 
всім присутнім свої вміння та на-
вички на оновлених спортивних 
снарядах. Гуртом легше втілювати гарні задуми

Слово не горобець
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Волинянина покарали за посягання 
на територіальну цілісність і 
недоторканність України.

Як інформує прокуратура області, роз-
повсюджуючи матеріали із закликами до 
зміни меж території та державного кордону 
України, а також до об’єднання волинських 
земель із Польщею, 23-річний житель Лю-
бомльщини вчинив кримінальне право-
порушення. Луцький міський суд визнав 
волинянина винним.

У судовому засіданні підсудний свою 
вину у скоєному визнав повністю та щиро 
розкаявся. Суд врахував молодий вік під-
судного та наявність на його утриманні 
малолітньої дитини. Відтак чоловікові при-

значено покарання у вигляді трьох років 
позбавлення волі зі встановленням одно-
річного іспитового строку.

26-річного волинянина, який з 
особливою жорстокістю вбив 53-
річного чоловіка, засудили до 11 років 
позбавлення волі.

Як йдеться у вироку Луцького міськра-
йонного суду, конфлікт між чоловіками, 
які давно мали вкрай неприязні стосунки, 
стався 17 січня. Обвинувачений, пере-
буваючи в стані алкогольного сп’яніння, 
накинувся на знайомого й завдав йому 
мінімум 37 ударів лезом сокири по голові 
та спині.

Допитаний в судовому засіданні об-
винувачений частково визнав свою вину, 
не погодившись із кваліфікацією справи, 
адже, на його думку, смерть потерпілого 
настала після першого удару, тож він не 
відчував фізичних страждань. Від давання 
свідчень чоловік відмовився, однак у вчи-
неному розкаявся, просив суворо його не 
карати. Незважаючи на часткове визна-
ння вини, її було доведено повністю. Від-
так суд визнав чоловіка винним.

Перед правосуддям постане чоловік, 
якого підозрюють у зґвалтуванні 11-
річної дівчинки.

25 червня до поліції звернулася 40-
річна волинянка, яка заявила на свого 
співмешканця. Жінка повідомила: коли 
вона перебувала за кордоном, її 39-річний 
обранець неодноразово вчиняв дії сексу-
ального характеру стосовно її малолітньої 
доньки.

Як повідомили в прес-службі волин-
ської поліції, чоловіка відразу доправи-
ли до відділку. За фактом вчинення дій 
сексуального характеру стосовно особи, 
яка не досягла 14 років, слідчі розпочали 
кримінальне провадження. Триває до-
судове розслідування, в ході якого буде 
встановлено та перевірено всі обставини 
кримінального правопорушення. Санкція 
статті визначає покарання у вигляді по-
збавлення волі від 8 до 15 років.

Суд виніс вирок крадію сумочки, у якій 
були гроші та цінні речі на суму майже 
34 тис. грн.

Як ідеться у вироку Луцького міськра-
йонного суду, інцидент трапився 9 листопада 
2017 року в Ковелі. Обвинувачений підійшов 
на вулиці до жінки, вдарив її та викрав сумоч-
ку, в якій було $1100, €50, а також інші речі.

Грабіж виявився непоодиноким, адже 
з’ясувалося, що цей же чоловік пограбував 
ще трьох жінок.

Суд визнав чоловіка винним та призначив 
покарання у вигляді семи років позбавлення 
волі з конфіскацією майна, приєднавши шість 
місяців невідбутого покарання.

Голова Володимир-Волинської райради 
Роман Гук, представник партії Петра 
Порошенка «Європейська солідарність», 
пішов у відставку.

«Я не складаю повноважень депутата, 
складаю лише повноваження голови район-
ної ради. Немає тут абсолютно жодної полі-
тики чи якогось конфлікту в нас у районі. Так 
склалися життєві обставини. Хочу подякувати 
вам усім за спільну та плідну роботу. Дякую за 
той великий досвід, який ви мені подарува-
ли», – цитує Романа Гука «ВолиньUA».

Депутати одноголосно підтримали до-
строкове припинення повноважень голови 
райради. Їх тепер буде виконувати його за-
ступниця Алла Мельник.

Депутати не були проти

bug.org.ua
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працювати дванадцять годин на день. Роберт Фрост

ЛЮДЕЙ ВИЗВОЛИЛИ 
З ТРУДОВОГО РАБСТВА
На Донеччині поліція звільнила з тру-
дового рабства близько сотні осіб, яких 
експлуатували власники так званих 
реабілітаційних центрів. Організатор – 
громадянин Росії. Злочинне угрупован-
ня діяло по всій Україні і прикривалося 
благодійною організацією. Людей з нар-
котичною та алкогольною залежністю 
незаконно утримували та змушували 
виконувати важку роботу.
РОЗКРАДАВ ГРОШІ ЗАВОДУ
Посадовця Міноборони викрили на 
привласненні грошей держпідприєм-
ства оборонного комплексу «Антонов». 
Літаки передавали замовнику з підроб-
леними сертифікатами безпеки, що мог-
ло призвести до аварійних ситуацій та 
людських жертв. Підприємству завдано 
збитків на понад 5 млн грн.
НА АВТО З РОСІЇ – ТАБУ 
Уряд заборонив з липня ввезення тран-
спортних засобів, а з 1 березня 2020 
року – залізничних і трамвайних вагонів 
з РФ. Ембарго поширюється також на 
сировину для виготовлення цементу, всі 
готові види цементу, а також мінеральні  
добрива, корми для тварин, продукцію 
ветеринарної медицини, сірники, фа-
нерну продукцію, шпалери, продукцію 
легкої промисловості.
НА МИТНИЦІ – 
НОВИЙ КЕРІВНИК 
Заступник міністра економічного роз-
вит ку та торгівлі Максим Нефьодов ви-
грав конкурс на посаду голови нової 
Державної митної служби. До призна-
чення в уряд він був директором укра-
їнського офісу фонду прямих інвести-
цій Icon Private Equity. Також Нефьодов 
є керівником громадської організації 
«Центр розвитку цифрової економіки».
НА МАНГЕРА – ЕЛЕКТРОННИЙ 
БРАСЛЕТ 
Шевченківський райсуд Києва задоволь-
нив клопотання прокурора ГПУ в справі 
про вбивство активістки Катерини Ган-
дзюк. Слідчий суддя зобов’язав підозрю-
ваного, голову Херсонської облради 
Владислава Мангера здати закордонний 
паспорт і одягнути електронний брас-
лет. До 3 серпня він має прибувати до 
слідчого, прокурора, слідчого судді на 
першу вимогу, а також не відлучатися за 
межі Херсонської області без дозволу. 
ПОБИЛИ ЕКСМЕРА КОНОТОПА 
У Сумській області невідомі жорстоко 
побили колишнього мера Конотопа 
Артема Семеніхіна, який балотується у 
Верховну Раду в 160-му одномандатно-
му виборчому окрузі.
ГУЖВА – В АВСТРІЇ 
Шевченківський райсуд Києва скасував 
розшук головного редактора інтернет-
видання «Страна.ua» Ігоря Гужви. Міс-
цезнаходження Гужви встановлено – він 
отримав політичний притулок в Австрії. 
За словами генпрокурора Юрія Луцен-
ка, Гужва отримав $10 тис. за те, щоб не 
публікувати компромат на одного з по-
літиків.
ІНОЗЕМЦЯМ – 
ГРОМАДЯНСТВО
Президент Володимир Зеленський під-
писав указ про надання українського 
громадянства 14 особам, які брали 
участь у захисті територіальної ціліснос-
ті, суверенітету та незалежності країни.
ЧЕРВЕНЬ – РЕКОРДНО 
СПЕКОТНИЙ
За даними Центральної геофізичної 
обсерваторії, середньомісячна темпе-
ратура повітря червня у Києві склала 
+23,6 °С, що на 5,4°С вище за кліматич-
ну норму. Цьогорічний червень в Києві 
став найтеплішим з 1881 року. У червні 
в столиці було 14 днів з температурою, 
вищою за +30°С, та зафіксовано 11 тем-
пературних рекордів. 
ЗА ДОРОГІ ПОСИЛКИ – 
ДОПЛАТА 
З липня українці платитимуть податок 
на додану вартість у разі ввезення з-за 
кордону товарів, дорожчих за €100.

українська хронікаТЕРПІТИ СМОРІД НЕСИЛАТЕРПІТИ СМОРІД НЕСИЛАекологія
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ТРАГІЧНОТРАГІЧНО

УБИВЦІ ЦУЦЕНЯТ УБИВЦІ ЦУЦЕНЯТ 
СВІТИТЬ ТЮРМАСВІТИТЬ ТЮРМА

нещастя
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жахлива аварія
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Через діяльність 
підприємства 
з виробництва 

біоетанолу та 
невжиття заходів з 
боку Гнідавського 
цукрового заводу в 
Луцьку загострилася 
проблема поширення 
нестерпного запаху в 
низці мікрорайонів.

Під час сесії Луцької міськ-
ради 26 червня депутати ухва-
лили звернення до Міністерства 
екології, Міністерства аграрної 
політики, Служби безпеки Ук-
раїни щодо вивчення еколо-
гічних проблем територіальної 
громади. 

Як зазначив заступник Луць-
кого міського голови Костянтин 
Петрочук, останнім часом сут-
тєво збільшилася кількість по-
відомлень на гарячу лінію мерії 
щодо нестерпного запаху в ра-
йоні південно-західної частини 
міста – на Вересневому, ЛПЗ, 
Львівській. 

Небайдужі громадяни підго-
тували звернення, а група швид-

кого реагування муніципальної 
варти виїхала на поля фільтрації 
Гнідавського цукрового заво-
ду, де зафіксувала зливання, що 
спричиняло нестерпний запах. 
Виконком неодноразово звер-
тався до ОДА, Держекоінспекції, 
але в листах-відповідях йшлося 
про те, що місто, мовляв, має 
самотужки залагоджувати проб-
лему. Тому ухвалений на сесії 
проект рішення, наголосив чи-

новник, дозволить порушити пи-
тання на найвищому державно-
му рівні, щоб нарешті було вжито 
заходів заради подолання еколо-
гічної проблеми.

У зверненні йдеться про те, 
що протягом чотирьох років по-
спіль у теплу пору року в облас-
ному центрі виникає нестерпний 
сморід, а джерелом його поши-
рення є поля фільтрації Гнідав-
ського цукрового заводу, який не 

вжив заходів задля забезпечення 
очищення зливів та унеможлив-
лення зливів сторонніх відходів 
на територію полів фільтрації під-
приємства. Відсутність реакції з 
боку заводу призводить до заго-
стрення ситуації.

Своєю чергою, виконувач 
повноважень Луцького міського 
голови Григорій Пустовіт відзна-
чив, що до 2017 року всі луцькі 
забудовники підключали зли-
вову каналізацію до мереж фе-
кальної каналізації. Йшлося про 
новобудови на вулицях Набе-
режній, Арцеулова та інших, ви-
нятків практично не було. З 2017 
року міська влада такого не до-
зволяє. Оскільки поля фільтрації 
цукрового заводу розташовані 
за межами міста, зверталися до 
обласних структур, однак звер-
нення не дали результату. У від-
повідях йшлося, буцімто основ-
на причина смороду – побутові 
відходи. Екологічна проблема, 
пов’язана з виробництвом біо-
етанолу, з його слів, є у різних 
містах України.

Лучанам набрид нестерпний сморід 

Міністерство екології та 
природних ресурсів до кінця 
року завершить будівництво 
очисних споруд на озері 
Світязь.

Про це під час робочого візиту 
до Шацького національного парку 
повідомив голова відомства Остап 
Семерак. За його словами, після 
анексії Криму зросла кількість від-
почивальників на Шацьких озе-
рах, що і збільшило навантаження 
на навколишнє середовище.

«Ми підтримали проект міс-
цевої влади – і вже три роки по-
спіль за кошти Міністерства еко-
логії фінансується будівництво 
нових очисних споруд навколо 
озера Світязь. Сьогодні ми бачи-
мо реальний результат роботи: 

збудовані мережі, які йдуть вули-
цями населеного пункту. На цей 
рік у планах стоїть завершення 
будівництва самих очисних спо-
руд, які мають за день переробля-
ти більш як 1000 м3 нечистот – це 
два великі 25-метрові басейни», – 
зазначив міністр. 

Остап Семерак також наго-
лосив, що реалізація цього про-
екту дасть можливість повністю 
очищати воду та уникнути нега-
тивного впливу на навколишнє 
середовище.

Зазначимо, проект каналізу-
вання конче потрібен, оскільки 
Шацький район має шанси стати 
курортом загальнодержавного 
значення. Адже у районі наявні 
потрібні ресурси – води і ліку-

вальні грязі, а озера набувають 
все більшої популярності серед 
туристів. Наразі Одеський інсти-
тут курортології проводить баль-

неологічні дослідження води та 
грязей. Проект створення ку-
рортної зони розрахований до 
2020 року.

Шацькому району прогнозують стати 
курортом загальнодержавного значення

m
enr.gov.ua

Унаслідок ДТП за участю швидкої 
та вантажівки, що сталася 1 липня 
поблизу села Оконськ Маневицького 
району, в лікарні померла 42-річна 
жителька Луцького району. Її 75-річний 
батько, якого медики везли в лікарню, 
загинув на місці аварії.

Як розповів заступник головного лікаря 
Волинського обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф 
Андрій Абрамов, водій медичного авто 
Peugeot Boxer отримав переломи та забої, а 
фельдшер нині перебуває у комі. 

Відомо, що автомобіль екстреної ме-
дичної допомоги під керуванням жителя 
райцентру Маневичі, виїжджаючи на голов-

ну дорогу, зіткнувся з вантажівкою Volvo, за 
кермом якої перебував житель міста Сарни 
Рівненської області.

На Маневиччині загинули двоє 
жителів Луцького району

volynnew
s.com

28-річний Олександр Орищук з села 
Радехів Любомльського району помер у 
Польщі, перебуваючи на заробітках.

У молодого чоловіка обірвався тромб в 
голові, стався крововилив. У варшавській лі-
карні його прооперували, але врятувати не 
вдалося, пише «Район. Любомль». 

Олександр поїхав на заробітки зовсім не-
давно. Працював укладальником бруківки. 
30 червня хлопцю стало зле і його доправили 
у лікарню. 

Односельчани Олександра звертаються 
до всіх небайдужих, аби допомогли зібрати 
кошти на перевезення тіла додому. Адже та-
ких грошей у рідних немає. Розрахунковий 
рахунок мами Олександра Наталії Петрівни 
Орищук – 5168 7573 5396 3939 («Приват-
Банк»).

На підприємстві «Нововолинськводоканал» 
під час виконання робіт на виробництві жінка 
отримала травми, несумісні з життям.

Як пише «БУГ», трагедія трапилася 20 червня 
в бункерному відділенні каналізаційно-насосної 
станції №3 водоканалу. Працівницю госпіталізували 
до реанімаційного відділення Нововолинської цен-
тральної міської лікарні. Внаслідок отриманої трав-
ми жінка померла, так і не опритомнівши.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 
слідчий Нововолинського відділення поліції вніс ві-
домості за ч. 2 ст. 271 КК України – порушення вимог 
законодавства про охорону праці.

Нещодавно у Нововолинську 
та Володимирі-Волинському 
правоохоронці знайшли 
фальсифікований алкоголь та 
цигарки вартістю 
120 тис. грн.

За даними ГУ ДФС в облас-
ті, вилучено 550 літрів горілки і 
конь яку, розлитих в різну тару, 
та 300 пачок тютюнових виробів. 
Правопорушникам світить адмі-
ністративна відповідальність – 
штраф. 

За жорстоке поводження з тваринами 
57-річний лучанин може отримати 
тюремний строк.

Як повідомили у поліції Волині, напри-
кінці травня на вулиці Наливайка в Луцьку 
зловмисник палицею побив двох цуценят. Від 
травм тварини загинули.

Чоловікові загрожує від п’яти до восьми 
років позбавлення волі. Невдовзі лучанин по-
стане перед судом.
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БОЙОВИКИ 
ПЕРЕДАЛИ 
УКРАЇНІ ЧОТИРЬОХ 
ПОЛОНЕНИХ

  Борис ХВИЦЬ 

28 червня в аеропорту Мінська 
Україні передали чотирьох 
українських полонених, які 
перебували на території ОРДЛО: 
Дмитра Великого, Якова 
Веремейчика, Едуарда Міхєєва і 
Максима Горяйнова. 

Про передання полонених на зустрі-
чі в Мінську з ватажками «ДНР» і «ЛНР» 
Денисом Пушиліним та Леонідом Пасіч-
ником домовився глава політради пар-
тії «Опозиційна платформа – За життя», 
кум президента Росії Віктор Медведчук, 
а українська влада до цих переговорів 
причетна не була. Президент Володимир 
Зеленський заявив, що Медведчук пору-
шив питання стосовно українських поло-
нених лише тому, що незабаром вибори. 
Також він зазначив, що не розуміє, чому 
в питанні повернення полонених додому 
мають бути посередники.

Нещодавно Медведчук заявив, що не-
гативно ставиться до українців, які його 
не сприймають, а Росію, яка розв’язала 
війну на Донбасі, не вважає агресором. За 
його словами, повернути полонених до-
дому можна було б уже давно. Але п’ятий 
президент України Петро Порошенко по-
стійно блокував обмін заручниками. За 
словами Медведчука, в грудні 2017 року, 
коли готували перший етап обміну, бо-
йовики погодилися на українські умови, 
але з одним нюансом: на другому етапі 
в січні-лютому 2018 року мали провести 
обмін «всіх на всіх». «Порошенко мені по-
обіцяв, що буде другий етап. І Порошен-
ко це зірвав. Він почав поводитися, як 
торгаш. Запропонував провести обміни 
за схемою «10 на 25», «15 на 35». Він звів 
у ранг державної політики печерну русо-
фобію і антиросійську істерію», – заявив 
кум Путіна.

За його словами, Порошенко боявся 
віддавати тих, хто в Україні скоїв тяжкі 
злочини. «Але люди, яких утримують на 
окупованій території, теж не кульбабки 
збирали, вони теж брали участь в бойо-
вих діях. Порошенко не хотів цього чути 
і бачити. Якби він цього захотів, я за п’ять 
днів провів би обмін», – підсумував Мед-
ведчук.

За інформацією журналіста і блогера 
Юрія Бутусова, троє з полонених – вій-
ськові, а один – цивільний. Дмитра Вели-
кого взяли в полон 11 вересня 2016 року. 
Згодом засудили до 15 років позбавлен-
ня волі нібито за тероризм. Максима Го-
ряйнова захопили 25 травня 2019 року 
і засудили до 15 років тюрми. Едуарда 
Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 
року. Його засудили нібито за держзраду 
і дали 12 років позбавлення волі. 

33-річного жителя села Гірка Полон-
ка Луцького району Якова Веремейчика 
на позивний Ґудзик члени незаконних 
збройних формувань взяли в полон 
26 травня 2018 року неподалік Катери-
нівки Попаснянського району Луганської 
області. Він служив за контрактом у 14-й 
механізованій бригаді. Разом з ним бо-
йовики полонили його побратима із Лю-
бомля Юрія Євтушка, який і досі залиша-
ється у луганській тюрмі. Повертати його 
додому поки не збираються. На Веремей-
чика сепаратисти завели кілька кримі-
нальних справ, звинувачували в геноци-
ді та використанні заборонених засобів 
і методів ведення війни. Чоловік розпо-
вів, що був у полоні понад рік. Дізнався, 
що поїде додому, лише за кілька днів до 
звільнення. Чому саме обрали його – не 
знає, інформує «Радіо Трек». «Спершу був 
шокований, не повірив, коли сказали: 
«Виходь, збирайся!», – розповідає воли-
нянин. – Нас утримували в жахливих умо-
вах. Спочатку в підвалі сиділи три місяці, 
вже потім – у тюрмі. Дякую тим людям, які 
мені там допомагали, ділилися харчами, 
вдягали і підтримували».

з полону – додому вибори

скандал

У ЧЕРГУ ЗА МАНДАТОМ, або
ХТО ХОЧЕ СТАТИ ДЕПУТАТОМ

ПОРОШЕНКО НА ВОЛИНІ ВИПХАВ 
У ПЛЕЧІ ПЕНСІОНЕРА НА МІТИНГУ

  Алла САДЕЦЬКА

21 липня українці 
обиратимуть новий склад 
парламенту. Оскільки 
чинні народні депутати 
не внесли змін у виборче 
законодавство, вибори 
до Верховної Ради 
вкотре пройдуть за 
змішаною системою: 
половину місць у 
парламенті отримають 
народні депутати 
від одномандатних 
мажоритарних округів, 
а половину – за 
пропорційною системою, 
тобто будуть обрані 
через партійні списки.

У списках, оприлюднених ЦВК, 
сотні кандидатів, з них близько 
70 – волиняни. Проте більшість 
включені в списки під непрохід-
ними номерами. Тож публікуємо 
прізвища тих, хто увійшов у пер-
шу 50-ку за списками.

Нагадаємо, згідно з останніми 
опитуваннями, п’ятивідсотковий 
бар’єр (а це умова для отриман-
ня місць у Раді) можуть подола-
ти всього лише п’ять партій. Такі 
дані озвучила голова правління 
Українського інституту соціаль-
них досліджень Ольга Балакірє-
ва, пише «Укрінформ». «Лідером 
є партія «Слуга народу», яка се-
ред тих, хто визначився і прийде 
на вибори, може набрати 45,3%. 
На другому місці – «Опозиційна 
платформа – За життя» (12,1%), 
на третьому – «Батьківщина» з 
показником 8,8%. Далі йдуть «Єв-
ропейська солідарність» (8,4%) 
і «Голос» (6,8%). Це ті політичні 
сили, які долають бар’єр», – за-
значила Балакірєва.

Якщо брати ці дані як вихідні 
для розрахунків кількості місць 
у Раді, то тільки партія «Слуга на-
роду» зможе отримати понад 50 
місць у Раді. Решті дістанеться 
значно менше. Саме тому наша 
увага на волинянах, які увійшли в 
топ-50 за списками.

Отже, у списках «Батьківщи-
ни» – семеро волинян, і лише 
двоє з них в топ-50. Під №36 до ви-
борчого списку увійшов депутат 
Луцької міської ради, комерцій-
ний директор ТОВ «Волиньфарм» 
Бондарук Валерій Анатолійович. 
Під №44 – колишній народний 
депутат Верховної Ради Олійник 

Віктор Степанович.
З трьох волинян, яких вклю-

чили до партійних списків партії 
«Патріот», лише один волинянин 
має номер, менший за 50-й, а саме 
№30. Це луцький адвокат Горща-
рук Петро Павлович.

Від партії «Сила людей» під 
№24 включений до списку луць-
кий підприємець Купира Дмитро 
Іванович.

Від партії «Опозиційна плат-
форма – За життя» під №22 у 
списку числиться науковий спів-
робітник відділу земельних від-
носин та природокористування 
Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки» 
Національної академії аграрних 
наук України, лучанин Колтуно-
вич Олександр Сергійович. А під 
№ 45 – колишній голова ОДА, екс-
регіонал Башкаленко Олександр 
Костянтинович.

Партія зелених України до 
свого виборчого списку під №38 
включила лучанку Петрук На-
талію Миколаївну, яка наразі не 
працює. 

А «Об’єднання Самопоміч» 
дало підприємцю із села Кроватка 
Рожищенського району Хомичу 
Руслану Миколайовичу 13-те міс-
це у своєму списку.

Партія «Європейська Солідар-
ність» довірила 28-ме місце у спис-
ку заступнику голови Волинської 
ОДА П’ятигорцю Денису Микола-
йовичу, який родом із Запоріжжя. 
Під №49 – нардеп від Луцька Лапін 
Ігор Олександрович.

Від партії «Українська страте-
гія Гройсмана» під №38 балоту-
ється Зеленський Ярослав Мико-

лайович – голова Пустомитівської 
сільської ради Горохівського ра-
йону. Також до парламенту йде 
луцька підприємиця Журавльова 
Наталія Миколаївна.

Партія «Громадянська пози-
ція» висуває під №12 атовця, під-
приємця Кралюка Олександра 
Олександровича. А під №47 від 
партії Анатолія Гриценка бало-
туватиметься адвокат із смт Ту-
рійськ Гут Антоніна Василівна.

Партія «Слуга народу» має 
значні шанси отримати нову 
більшість в Раді. У її списку під 
№46 один волинянин – керівник 
волинського штабу партії Стер-
нійчук Валерій Олександрович, 
завідувач клубу Підгайцівської 
сільської ради Луцького району.

Партія «Сила права» під №31 у 
списку делегувала на вибори ве-
терана АТО, луцького пенсіонера 
Байчука Костянтина Євгенійови-
ча.

Радикальна партія Олега Ляш-
ка вирішила віддати очільнику 
обласного осередку партії Крав-
ценюку Володимиру Миколайо-
вичу, жителю села Копачівка Ро-
жищенського району, 17-те місце 
у виборчому списку.

Від Аграрної партії України 
під №18 балотується колишній 
голова Луцької районної ради 
Волошенюк Ігор Васильович, пен-
сіонер, що нині мешкає у Луцьку. 
А під №44 – лучанин Члек Ігор 
Юрійович, директор ПП «Волинь-
спецекспорт».

Партія Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» включи-
ла до виборчого списку під №12 
колишнього народного депутата, 

депутата Волиньради Вітіва Ана-
толія Миколайовича. Під №19 – лу-
чанин Шендибило Віктор Володи-
мирович, помічник-консультант 
народного депутата, засновник 
ТОВ «Любарт 1085». А от дирек-
тор ТОВ «Любарт 1085», лучанин 
Д’яченко Андрій Володимирович 
включений до виборчого списку 
під №34. Підприємець Черняков 
Валерій Вікторович із Ковеля – під 
№40. 

А от про те, хто змагатиметься 
за прихильність волинян у п’яти 
одномандатних мажоритарних 
округах, ми детально розпові-
мо у наступному номері газети. 
Хоча політичні експерти вже нині 
сміливо стверджують, що най-
більше шансів перемогти в окрузі 
№19 із центром у Володимирі-
Волинському – у чинного нарде-
па Гузя Ігоря Володимировича. 
В окрузі №23 із центром у Ма-
невичах волиняни, найімовірні-
ше, оберуть Констанкевич Ірину 
Мирославівну, яка нині є народ-
ним депутатом. А ось у луцькому 
окрузі №22 перемогу пророкують 
голові Волинської обласної ради 
Палиці Ігорю Петровичу. Округом 
№21 із центром у Ковелі теж, ймо-
вірно, і далі опікуватиметься чин-
ний народний депутат, бізнесмен 
Івахів Степан Петрович. Інтрига 
зберігається щодо округу №20 з 
центром у Горохові, де за мандат 
змагатимуться зокрема чинний 
народний депутат і бізнесмен 
Мартиняк Сергій Васильович і 
представник найрейтинговішої 
нині партії «Слуга народу», депу-
тат Волиньради Рубльов Вячеслав 
Володимирович.

Позачергові вибори відбудуться 21 липня 
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Під час візиту на Волинь 
експрезидент України, 

лідер партії «Європейська 
Солідарність» Петро 
Порошенко намагався вигнати 
з мітингу незадоволеного 
його політикою пенсіонера.

Стався інцидент 27 червня у 
Горохові, пише «Під прицілом». 
Петро Порошенко на передви-
борчому мітингу вихваляв свої 
досягнення на посту президента 
України. Один з чоловіків з натов-
пу почав виявляти недовіру до 
експрезидента. До цього чоловіка 
підійшли поліція та приватна охо-
рона Петра Порошенка і почали 
витягувати чоловіка за руки з на-
товпу. Також до цього пенсіонера 
підійшов сам Порошенко, вдарив 

його у плечі та сказав: «Таким, як 
ти, тут не місце! Чемодан, вокзал, 
Росія! Іди звідси і не заважай нам 
проводити мітинг!».

Журналіст видання «Під при-
цілом» взяв коментар у чоловіка, 
якого штовхнув експрезидент. 
Ним виявився голова районної 

організації Української Спілки ве-
теранів Афганістану Микола Шев-
чук. «Що я хотів би почути? Хай би 
він відповів. Верховна Рада ухва-
лила рішення, щоб ми, афганці та 
чорнобильці, отримували з 2006 
до 2011 року пенсії по дев’ять ти-
сяч гривень. Пенсії перестали ви-
плачувати нібито через те, що не 
було грошей у бюджеті, – зазна-
чив чоловік. – Після того як По-
рошенко прийшов до влади, він 
наклав вето на цей закон. Нам по-
стійно кажуть, що нема грошей! І 
ми отримуємо всього-на-всього 
20%. Я мав би отримувати пен-
сію у 16800 гривень, а насправді 
отримую менш як 4000 гривень. 
Якщо сказати чесно, то Порошен-
ко поводиться, як брехун!».

У Горохові знайшовся сміливець, 
який зумів заперечити Порошенку

p-p.com
.ua
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реалії ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: 
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПОТРІБНА, 
АБИ ГРОМАДИ МОГЛИ СЕБЕ 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ»*

  Ольга ШЕВЧУК

Незадовільне медичне 
забезпечення, 
закриття освітніх 

закладів, незрозумілі 
реформи – це основні 
питання, які турбують 
жителів волинських 
сіл. Свої думки з 
приводу політики та 
злободенні проблеми 
жителі Рожищенського, 
Локачинського та 
Турійського районів 
мали змогу висловити 
кандидату в народні 
депутати від партії «Слуга 
Народу» Вячеславу 
Рубльову. 

БЕЗ ШКОЛИ, АЛЕ З 
ФАПОМ: ЧИМ ЖИВЕ 
СЕЛО КРОВАТКА

Село Кроватка, яке входить до 
Копачівської ОТГ Рожищенського 
району, налічує невелику кількість 
жителів. Школа в населеному пункті 
не функціонує, діти навчаються в су-
сідніх Березолуках, клуб теж не діє. 
На території села працюють тільки 
ФАП та невеликий магазин. 

Завідувачка сільського ФАПу 
Людмила Борода турбується питан-
ням, як зберегти їхній лікувальний 
заклад, щоб надавати людям ефек-
тивну медичну допомогу. Мовляв, 
чи не щодня жителі села побоюють-
ся, що лишаться ще й без ФАПу. Та чи 
не найбільше переймаються селяни 
допомогою їхньому односельчани-
ну Олександру Петруку, на обійсті в 
якого 28 червня цього року сталася 
пожежа. Кажуть: вогонь знищив бу-
динок, усе майно та документи. 

«У нашій країні відбуваються ре-
форми відразу за кількома напрямка-
ми, але кожна з них не враховує іншу 
під час проведення змін, – інформує 
кандидат у депутати Вячеслав Руб-
льов. – Для збереження лікуваль-
ного закладу силами громади варто 

У ХОЛОПИЧАХ МРІЮТЬ 
ГАЗИФІКУВАТИ 
СЕЛО ТА ПОЛІПШИТИ 
ЕКОЛОГІЮ

Про проблему газифікації села, 
екологію та подальший шлях де-
централізації говорили жителі села 
Холопичі Локачинського району із 
Вячеславом Рубльовим.

Актуальною для них є екологіч-
на проблема. На території сільської 
ради розміщена свиноферма, яка 
через брак технологій та очисних 
споруд є причиною смороду та не-
задовільного стану навколишнього 
середовища.

«Запах, який іде від ферми, прос-
то жахливий. Діти почали частіше 
хворіти, у горлі всім дере. Чомусь 
проблема є, а розв’язувати її ніхто не 
хоче», – розповідає місцева житель-
ка Світлана Ващук.

Проблема газифікації села також 
актуальна вже протягом десятка 
років. Вячеслав Рубльов каже: шля-
хи розвитку населеного пункту за-
лежать від розвитку країни та того, 
наскільки ефективним буде процес 
децентралізації.

«Якщо кошти від податків і зборів 
на території громади будуть повер-
татися в село без державного пере-
кроювання, громада зможе повністю 
залагодити свої проблеми з газифі-
кацією населених пунктів, дорожнім 
сполученням та ремонтом усіх уста-
нов, – зазначив Вячеслав Рубльов. 
– А реалізація підприємницьких 
ініціатив з використанням сучасних 
технологій у зберіганні та переробці 
продукції сільського господарства 
дасть змогу жителям отримувати 
прибутки. Я працюю для людей і за-
вжди намагаюся допомогти».

реклама

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.
Ознайомитись зі змістом звіту з ОВД можна щодня крім вихідних з 08.07. 
2019 року: Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської 
обласної ради, майдан Київський, 9, м. Луцьк Волинської області, контак-
тна особа – Богута Світлана Дмитрівна, тел. 095 60 57 446,  приміщення Ве-
лицької сільської ОТГ, с. Велицьк Ковельського району Волинської області, 
контактна особа , голова громади –  Ковальчук Віктор Васильович,                                              

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засоба-
ми ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

2018791182
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впли-

ву на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськос-
ті до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Видобування торфу  на родовищі «Велике Болото»  з метою виготовлення 

загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

паливного торфобрикету, залучення місцевих паливних ресурсів в еконо-
міку області. Площа торфородовища 3154 га,  середня глибина покладу 
– 1-1,5 м, земельні запаси ресурсів – (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 6,625 млн. 
тонн, видобувні – 4,375 млн. тонн.  Місце провадження планованої ді-
яльностіті  визначено спеціальним дозволом на користування надрами  
№6176 від 02. 02. 2017 р, а  це територія Велицької та Поворської сільських  
об’єднаних територіальних громад Ковельського району, Черевахівської 
та Троянівської сільських рад  Маневицького району Волинської області.                                                                                                                              

2. Суб’єкт господарювання 
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної 
ради, код ЄДРПОУ 40422121,  майдан Київський 9, м. Луцьк, 43027, Волин-
ської області.                                                                                                                                   

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактна особа)

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 
фізичної особи – підприємця

 або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті),

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обго-
ворення

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 6176 від 02. 02. 2017 р,  на-
каз  Державної служби геології та надр України від 19 січня 2017 року № 29                                                                                                                              

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості досту-
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має пра-
во подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
08. 08. 2019 року о 11. 00 годині, Поворська ОТГ, вул. Київська,39, с. Поворськ 
Ковельського району,  та 08.08.2019 року о 15. 00 годині, Черевахська сільська 
рада, вул. Радянська,17 с. Череваха,  Маневицького району Волинської області                                                                               

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

нормативний документ, що передбачає його видачу)

Громадські слухання (другі) відбудуться:                                                                                   
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу 
на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, тел.
(044) 206-20-89,  контактна особа – Шимкус  Марина Олександрівна  –  на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.                    

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактна особа)

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впли-
ву на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, 
тел.(044)206-20-89, контактна особа – Шимкус  Марина Олександрівна – на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.                    

1. Спеціальний дозвіл на користування надрами  № 6176 від 02. 02. 2017 р.
2. Угода № 6176 про умови користування надрами з метою видобування 
корисних копалин від 02. 02. 2017 р.
3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  на 
довкілля.
4. Публікації  Повідомлення про планову діяльність у засобах масової ін-
формації.
5.Інформації про  поширення  Повідомлення про плановану діяльність на 
території Велицької та Поворської сільських  об’єднаних територіальних 
громад Ковельсько району, Черевахівської та Троянівської сільських рад  
Маневицького району Волинської області.
6. Копія листа Мінекології про зауваження і пропозицій від громадськості 
щодо планованої діяльності.
7. Схема розташування  джерел  викидів.
8. Ситуаційна схема розміщення торфородовища  «Велике Болото».

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 83 аркушах, в тому 

числі __ додатки:

Волинської  області, контактна особа, голова громади – Семенюк Сергій 
Володимирович, приміщення Черевахівської сільської ради, с. Череваха. 
вул. Радянська, 17 Маневицького району Волинської області, контактна 
особа – сільський голова – Чернишена Валентина Іванівна, приміщення 
Троянівської сільської ради, с. Троянівка, вул. Жовтнева, 1 Маневицького 
району Волинської області, контактна особа – Ясюк Микола Андрійович.

приміщення Поворської  сільської ОТГ, с. Поворськ, вул. Київська, 39 
Ковельського району

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу 
на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, тел.
(044) 206-20-89,  контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна – на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.                           

створити пункт медико-санітарної 
допомоги. А щоб допомогти жителю 
села, в якого сталася пожежа, я як 
депутат Волинської обласної ради 
з власного депутатського фонду ви-
ділю кошти та докладу всіх зусиль, 
щоб залучити благодійників для до-
помоги. Адже благополуччя кожно-
го жителя Волині важливе».

Кандидат переконаний: населені 
пункти в області потребують віднов-
лення та розвитку. 

ОСВІТА ТА 
ФЕРМИ – ТЕ, ЩО ТРЕБА 
ПІДТРИМУВАТИ В СЕЛІ

Жителів сіл Задиби, Гаруша та Се-
лець Турійського району турбує пи-
тання забезпечення дітей дошкіль-
ною освітою, а також доступність 
транспортного сполучення та під-
тримка фермерських господарств. 

«Хочеться, щоб ви відстоювали 
село, а діти поверталися до рідних 
домівок, а не працювали за кордо-
ном. Треба внести зміни у законо-
давство, яке стосується молодіжного 
кредитування на житло», – зверну-
лася до Вячеслава Рубльова місцева 
жителька Любов Данилюк. 

Працівниця фермерського гос-
подарства «Перлина Турії» Анна 
Саюк каже: у селах потрібно розви-
вати сімейні ферми та підтримувати 
фермерів.

«Люди, які працюють у сіль-
ському господарстві та створюють 
робочі місця, мають відчувати допо-
могу від держави. Кредитування для 
фермерських господарств має бути 

з нормальними відсотковими став-
ками», – переконана жінка. 

«Жителям села, які тримають 
трьох і більше корів, мають надава-
ти дотацію для підтримки господа-
рювання, а в нашому районі вона 
відсутня. Селяни втрачають надію 
на державу», – додає жителька села 
Задиби Ольга Сущ.

Завідувачка дитячого садочка 
села Селець Оксана Пех звернулася 
зі своїми турботами. Розповідає: у 
селі Задиби, яке поряд із Сельцем, 
немає дитячого садочка, транспорт-
не сполучення дуже погане.

«Треба відновлювати школи, 
садочки, клуби, медичні заклади, 
активно контролювати вивезення 
сміття та загальну екологічну ситу-
ацію. А це все можливо лише в разі 
активної роботи об’єднаних тери-
торіальних громад, – зазначає Вя-
чеслав Рубльов. – Нам випав шанс 
змінити країну, дати можливість мо-
лодим людям, які щиро вболівають 
за подальшу долю України, зміню-
вати її. Для цього 21 липня кожен з 
нас має зробити правильний вибір: 
залишити гірке сьогодні чи обрати 
яскраве завтра».

Вячеслав Рубльов переконаний: на громади 
потрібно передати більше коштів та повноважень

О
льга Ш

евчук
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  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
КАБМІН ВСТАНОВИВ 
ГРАНИЧНИЙ РІВЕНЬ 
ТАРИФІВ НА ТЕПЛО
Уряд ухвалив рішення 
про обмеження тарифу на 
теплопостачання в Україні на рівні 
1400 грн за Гкал за наявності 
лічильника і 35 грн за 1 м2 без 
лічильника.

Як заявив міністр юстиції Павло Пет-
ренко, це рішення призведе до знижен-
ня тарифу на тепло в середньому на 14%, 
а в деяких містах – навіть на 40%, пише 
УНІАН.

Проти цього рішення виступили 
міністр регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального госпо-
дарства Геннадій Зубко і міністр фінансів 
Оксана Маркарова, які заявили, що по-
станова несе великі економічні та по-
літичні ризики. У зв’язку з цим прем’єр-
міністр Володимир Гройсман доручив 
Мінрегіону та Мінфіну провести аудит 
теплокомуненерго до 1 вересня.

«Щомісяця люди переплачують мо-
нополістам за тепло, за гарячу воду, і їм 
не можна піти до іншого й купити тепло. 
Тому я пропоную ухвалити це рішення і 
почати фундаментальну роботу, бо ніщо 
так не прискорює, як поштовх ззаду», – 
зазначив Гройсман.

Як повідомляли раніше, 19 червня 
прем’єр доручив Міністерству регіональ-
ного розвитку і Міністерству юстиції ви-
нести на засідання уряду питання про 
економічно обґрунтоване обмеження 
цін на тепло і гарячу воду в Україні з на-
ступного опалювального сезону, що до-
зволить знизити тарифи на 15-20%. 

У квітні Кабінет Міністрів України 
повідомляв про плани запровадити на 
державному рівні моніторинг тарифів на 
теплову енергію, які затверджують орга-
ни місцевого самоврядування, оскільки 
встановлені на місцях тарифи можуть 
досягати кількох сотень гривень за 1 м2, 
що призводить до виплати субсидій у 
розмірі понад 20 тис. грн для одного до-
могосподарства.

БІЛІ МОНЕТИ 
ВИЙДУТЬ З ОБІГУ
Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок 
перестануть бути платіжним 
засобом і будуть виведені з обігу 
з 1 жовтня.

Як повідомили у Нацбанку, відтоді 
їх не прийматимуть під час розрахунків 
готівкою за товари та послуги, а Нацбанк 
почне вилучати ці монети з готівкового 
обігу. Водночас громадяни зможуть без 
обмежень та безплатно обміняти ці мо-
нети на монети і банкноти інших номі-
налів упродовж наступних трьох років: 
упродовж першого року з дати вилучен-
ня їх з обігу – до 30 вересня 2020 року 
включно – в усіх відділеннях українських 
банків; упродовж трьох років з дати вилу-
чення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року 
включно – у Нацбанку та уповноваже-
них банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», 
«Райффайзенбанк Аваль»).

Крім того, розпочнеться поступове 
вилучення з обігу монет номіналом 25 
копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 
25 копійок поки що залишаться у готів-
ковому обігу. Ними можна буде розра-
ховуватися. Але ті монети, що потрапля-
тимуть у банки, не повертатимуться в 
обіг і поступово їх ставатиме все менше. 
Для полегшення готівкових розрахунків 
в Україні можуть застосовувати прави-
ла заокруглення загальних (у чеку) сум 
розрахунків готівкою за товари (роботи, 
послуги) до сум, кратних 10 копійкам, по-
відомили в НБУ.

Також Нацбанк із 25 жовтня вводить 
в обіг банкноту номіналом 1 тисяча гри-
вень. На купюрі – портрет видатного на-
уковця Володимира Вернадського.

Після завершення процесу вилучен-
ня дрібних монет і введення в обіг банк-
ноти нового номіналу номінальний ряд 
гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

гаманець

комуналка захист селян ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ –
ЗА АГРОПРОМИСЛОВИМ СЕКТОРОМ»Робот за півмільйона євро, 

який замінює найвправніших 
доярок, сімейні фермерські 

господарства – усе це й багато 
іншого побачили представники 
трьох волинських об’єднаних 
територіальних громад у Німеччині 
в землі Саксонія-Ангальт. 

Поїздка стала можливою завдяки народ-
ному депутату Ірині Констанкевич, з ініціативи 
якої понад пів року тому Волинь включили до 
учасників проекту «Німецько-український аг-
рополітичний діалог». 

У вересні на запрошення нардепа до 
Луцька приїздила німецька делегація в скла-
ді керівника субпроекту із земельних питань 
«Німецько-українського агрополітичного діа-
логу» Крістофа Ґільгена, заступника голови ад-
міністрації округу Альтмарк Деніса Ґрубера. 
Відтак визначили три волинські ОТГ, які брати-
муть участь у проекті. Серед них – дві громади 
з 23-го округу – Прилісненська (Маневицький 
район) та Цуманська (Ківерцівський район), а 
також Забродівська ОТГ (Ратнівський район).

НА СІМЕЙНИХ ФЕРМАХ 
РОЗВОДЯТЬ ОЛЕНІВ, 
РОЗВИВАЮТЬ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ 
ТА ОБРОБЛЯЮТЬ ПОЛЯ

Заступник голови Прилісненської ОТГ 
Олексій Гнатюк розповідає, що візитом від-
верто вражений. Упродовж кількох днів вони 
з колегами спілкувалися з німецькими партне-
рами, побачили, як працюють сімейні ферми, й 
детально довідалися, як захистити ринок зем-
лі, а найголовніше – як зробити наділи стабіль-
ним джерелом доходу громад.

«У Німеччині ціна гектара землі колива-
ється в межах €10-20 тис. В Україні норматив-
на грошова оцінка сільгоспугідь – 15 тис. грн. 
Головний ревізор у земельних питаннях – об-
щина (найменша адміністративна одиниця, – 
авт.)», – розповідає Олексій Гнатюк.

У Німеччині відмовилися від роздавання 
багатьох ділянок одному власнику чи орен-
дарю. Завдяки цьому акцент роблять не на 
розвитку великих агрохолдингів (а це типова 
ситуація для України), а на підтримці малих 
фермерських господарств.

«Фермерам пропонують наділи по 300-600 
га, що дасть змогу малому фермеру створити 
більше робочих місць, – каже Олексій Івано-
вич. – У Німеччині багато ферм спеціалізуються 
на вирощуванні спаржі. За популярністю там її 
можна прирівняти до картоплі у нас. На полях, 
де росте спаржа, сезон робіт розпочинається 
у квітні і триває до кінця червня. Однак, аби за-
робляти, вирощуванням тільки спаржі, картоп-
лі та кукурудзи він не обмежується. На фермі 
розводять оленів. Неподалік господарства 
пролягає річка Ельба, популярна серед турис-
тів. Тому ще один спосіб заробітку – облашту-
вання кемпінгів для відпочинку». 

Для дрібних фермерів тут передбачені до-
тації – €300 на 1 га. Аби її отримати, не потріб-
но величезного пакета документів. Бюрократія 
мінімізована. Фермеру достатньо повідомити 
кадастровий номер поля і вказати, що він там 
вирощуватиме. Держава суворо контролює 
тих, хто отримує від неї допомогу. Наприклад, 
поля оглядають безпілотники. Якщо виявлять, 
що на полі сільгоспкультури не вирощують, 
накладають чималий штраф. Незважаючи на 
отримання пільг, фермер сплачує податки. 

«В Україні теж діють дотації для сільгосп-
виробників, однак левові суми їх дають лише 
окремим агрохолдингам, які вирощують вели-
ку племінну худобу, птицю. Переконаний, що 
якби дрібні господарства отримували дотації 
на 1 га землі, це дало б значний поштовх для 
розвитку аграрного сектору і створення нових 
робочих місць у сільській місцевості», – вважає 
Олексій Іванович.  

«У держбюджеті-2019 на 1 млрд грн скоро-
тили видатки на підтримку аграріїв. Загалом 
передбачили 5,9 млрд грн на розвиток аграр-
ного сектору, – розповідає народний депутат 
Ірина Констанкевич. – На півмільярда гривень 
зменшено суму на підтримку скотарства, збе-
рігання й переробку сільгосппродукції та ак-
вакультуру (рибництво) і на стільки ж – на під-
тримку сільгоспвиробників».

У Верховній Раді зареєстровано законо-
проект «Про державну підтримку сільського 
господарства України» щодо відновлення 
справедливості у питанні державної підтрим-
ки галузі тваринництва», співавтор якого – Іри-
на Констанкевич. Законопроектом передбаче-
но зміну підходу до перерозподілу бюджетних 
коштів на підтримку невеликих сільгосптова-

ровиробників та фермерських господарств. 
«Уряд задекларував, що новостворене 

фермерське господарство може одноразо-
во на початковому етапі діяльності отримати 
бюджетну субсидію у 3 тис. грн на 1 га, але не 
більш як 60 тис. грн на одне фермерське гос-
подарство. Однак в нинішніх економічних умо-
вах такі дотації не є суттєвою підтримкою для 
господарств», – каже народний депутат.

Ірина Констанкевич розповідає, що за да-
ними Євростату, в 2013 році у Польщі налічува-
лося 1,4 млн ферм, в Україні ж їх лише 45 тис.

«Щоб захистити ринок сільськогосподар-
ської землі, спонукати розвиток малих гос-
подарств, ми розробили проект закону «Про 
внесення змін до статті 41 Конституції України 
щодо реалізації прав українських громадян на 
землю, збереження власності на сільськогос-
подарські землі в руках громадян України та 
сталого розвитку села на основі фермерських 
господарств». Сподіваюся, новий парламент 
його таки ухвалить», – додає вона.

В УКРАЇНІ РОЗВИТОК ГРОМАД 
БЛОКУЄ ДЕРЖГЕОКАДАСТР

Прилісненську ОТГ створено три роки тому. 
Один з головних аспектів у контексті децентра-
лізації – надання громадам права користува-
тися землею поза межами населених пунктів. 
Однак на практиці ситуація кардинально про-
тилежна тому, що задекларовано на папері. Во-
линський Держгеокадастр блокує передання 
земель за межами населених пунктів Приліс-
ненській ОТГ. З цього приводу відповідні депу-
татські запити до прем’єр-міністра Володими-
ра Гройсмана скеровувала і народний депутат 
Ірина Констанкевич. Боротьба триває й досі. 

«Держгеокадастр має передати нашій гро-
маді 1800 га, – коментує Олексій Гнатюк. – Якщо 
в середньому вартість оренди 1 га – 1200 грн, 
то за рік наша ОТГ фактично недоотримує 
близько 2,5 млн грн до бюджету. До нас при-
їздили вже кілька інвесторів, які готові оренду-
вати і по 500, і по 700 га. Але всі хочуть пра-
цювати суто з ОТГ, а не з Держгеокадастром. 
Змінити ситуацію допоможе закон, який і пе-
редбачатиме просторове планування земель 
за межами ОТГ. Тоді ми зможемо управляти 
ними. Сьогодні ж, згідно із законодавством, 

З передвиборної програми 
кандидата в народні депутати 
України у виборчому окрузі №23 
Ірини Мирославівни Констанкевич 
про підтримку розвитку галузей 
господарства Волинського Полісся:
«Ініціюватиму розробку державної 
програми «Полісся» для підтримки 
аграрних, торфовидобувних, 
переробних підприємств, лісових і 
водних господарств, підвищення 
туристично-рекреаційного потенціалу 
регіону. Сприятиму зростанню 
ефективності функціонування 
АПК, підвищенню інвестиційної 
привабливості Волинського Полісся, 
створенню сприятливих умов для 
розвитку підприємницької діяльності у 
сільській місцевості, залученню коштів 
на ремонти доріг».

планування використання земель за межами 
населених пунктів залишається за райдержад-
міністраціями».

«За минулий рік близько 700 громад отри-
мали в розпорядження майже 1,5 млн га землі. 
Процес передання землі поза межами населе-
них пунктів у комунальну власність ОТГ розпо-
чався в лютому 2018 року. Однак жодним чином 
цей процес на законодавчому рівні не було за-
кріплено, – пояснює Ірина Констанкевич. – Не-
щодавно я увійшла до складу міжфракційного 
депутатського об’єднання «Децентралізатори». 
Разом з колегами маємо великі плани щодо за-
конодавчого забезпечення і практичного вті-
лення цих норм у життя, а також у контролі ви-
конання законодавства. Ми за децентралізацію 
як перспективу для України».

ПРИЙМАННЯ МОЛОКА 
ВІД ФЕРМЕРІВ НА ЗАВОДИ – 
9 ГРН ЗА ЛІТР

На аграрному підприємстві «Дойч-Керстен 
ГбР» волиняни побачили, як працює молочна 
ферма. Тут – 200 голів нетелів (запліднені тели-
ці, – авт.), 200 голів телиць, 200 бичків, 200 дій-
них корів. Одна така корова за рік дає 10-11 т 
молока, за день у період лактації – приблизно 
35 л. Продуктивність корови – трохи більш як 
три роки, тому стадо постійно оновлюють.

«Через високу вартість робочої сили фер-
мер змушений був повністю механізувати про-
цес доїння. На фермі цю дію виконує робот, 
якого він придбав за €480 тис. Незважаючи на 
таку високу ціну, ці затрати перекриваються 
вже за три роки в еквіваленті до зарплати, яку 
довелося б платити найманим працівникам, – 
розповідає Олексій Гнатюк. – Молоко здають 
на переробні заводи по 9 грн. По суті, майже 
за такою самою ціною приймають молоко й 
українські молоковиробники від власників ве-
ликих ферм, а от від селян – за нижчою».

Сьогодні ринок цін на молочну продукцію 
формує не так багато заводів в Україні. Але 
вони монополісти, тому й встановлюють свої 
правила гри. 

У парламенті вже пройшов перше читання 
законопроект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державно-
го регулювання закупівельної ціни на молоко 
та підтримки села». Він дає змогу регулювати 
ціну на молоко другого ґатунку (саме таке, 
як здають селяни). Згідно з ним, ціна не може 
бути нижчою за певний фіксований рівень. Це 
дасть можливість уникнути спекуляцій з ціною 
підприємствам-монополістам. Та найбільший 
ризик для селян – впровадження євростандар-
тів на молоко, які почнуть діяти вже з 1 липня 
2020 року. Згідно з ними, молоко від селян-
ських господарств зможуть використовувати 
заводи лише для технічних потреб. Тому по-
трібно якомога швидше розробити державні 
програми, в рамках яких надавали б підтримку 
тим селянам-одноосібникам, які фактично ви-
живають за рахунок ведення господарства», – 
каже Ірина Констанкевич. 

«Невдовзі німецькі колеги приїдуть на Во-
линь. За круглим столом обговорюватимуть з 
волинянами можливості щодо врегулювання 
нагальних земельних та екологічних питань. 
Дякуємо Ірині Констанкевич за участь у про-
екті й допомогу в розвитку нашої громади», – 
підсумовує Олексій Гнатюк. 

Керівник субпроекту із земельних питань «Німецько-українського 
агрополітичного діалогу» Крістоф Ґільген, народний депутат Ірина 
Констанкевич, заступник голови адміністрації округу Альтмарк Деніс Ґрубер

im
k.net.ua
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Дайте те, що у вас є. Можливо, для когось це буде цінніше, ніж ви можете собі уявити. 
Генрі Лонгфелло

підтримка ІНВЕСТИЦІЇ У ПОНАД 
СОТНЮ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

  Ірина ЮЗВА

Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» 
в обласному 

центрі Волині працює з 
2011 року. За вісім років 
роботи реалізовано 
тисячі проектів на понад 
сотню мільйонів гривень. 
Втілюючи численні ідеї у 
життя, Фонд зосереджує 
увагу на розвитку спорту, 
підтримці української армії 
та військовослужбовців, 
допомагає людям важкої 
долі. Важливе місце 
в роботі Фонду має 
популяризація культури 
волинського краю, а також 
допомога навчальним 
закладам та підтримка 
обдарованої молоді.

КУЛЬТУРА І 
ДУХОВНІСТЬ – СЕРЦЕ 
УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ

Програма Фонду «Культура і 
духовність» – це середовище для 
творчості, розвитку й утверджен-
ня надбань українського народу. 
Традиційно з року в рік Фонд під-
тримує проведення фестивалів 
та культурно-мистецьких заходів. 
«Стравінський і Україна», «Поліське 
літо з фольклором», «Ніч у Луць-
кому замку», «Шопенівська весна» 
безперечно стали візитівками на-
шого краю.

Багато цікавих творчих осо-
бистостей об’єднав проект Фонду 
«Арт-галерея». Зокрема у вистав-
ковому центрі Арт-галереї до ува-
ги поціновувачів мистецтва було 
представлено унікальну колекцію 
кованих робіт Віктора Семенюка, 
картини школи Василя Парахіна, 
Оксани Ядчук-Мачинської, Володи-
мира та Ярослава Жупанюків, Юлії 
Гетьман, Наталки Градиської тощо. 
Також проводили освітні семінари, 
соціальні конференції, мистецькі 
майстер-класи тощо.

Родзинкою «Арт-галереї» стали 
театральні імпрези юних акторів у 
рамках проекту Lutsk Junior Theatre, 
що його реалізовує Фонд спільно з 
режисеркою Наталією Журавльо-
вою. Своїми талантами та наполег-
ливістю дивували глядача і учас-
ники проекту «Золотий вік». У його 
рамках сивочолі студенти Центру 
освіти «Університет третього віку» 
та Волинського Акме-Університету 
опановували театральне та хорове 
мистецтво, вправлялися у ліпленні 
з глини й просто насолоджувалися 
життям.

Фонд не залишається осторонь 
і національно-патріотичного вихо-
вання. Перші вишиванки та фото-
альбоми «Наше малятко» отримали 
14 тисяч новонароджених лучан.

Справжнім святом ста-
ли безплатні перегляди ви-
став у Волинському обласному 
музично-драматичному театрі ім. 

ОБДАРОВАНА 
МОЛОДЬ – 
ФУНДАМЕНТ 
УСПІШНОЇ УКРАЇНИ

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» сприяє розвитку молодих 
талановитих волинян та стимулює 
їх до нових досягнень. Саме з цією 
метою п’ять років поспіль надавали 
іменні стипендії Фонду. За цей час 
стипендіатами стали близько 1500 
школярів та студентів луцьких уні-
верситетів, училищ і технікумів. 

 Фонд допомагає талановитій 
молоді самовдосконалюватися, роз-
вивати наукові та творчі здібності. 
Завдяки Фонду юні лучани беруть 
участь у всеукраїнській олімпіаді з 
математики і підтверджують щоро-
ку свій високий рівень знань, підні-
маючись на треті та другі сходинки, 
отримують гідну оцінку на міжна-
родних музичних конкурсах.

Заохочує Фонд до тренувань і 
юних спортсменів. Зокрема у 2014-
2017 роках перспективні вихован-
ці ДЮСШ отримували щомісячні 
стипендії. А в 2018 році переможці 
змагань з олімпійських видів спор-
ту отримали грошові нагороди. Це 
дієве заохочення працювати над 
собою, аби досягти олімпійських 
вершин.

 Ігор Палиця турбується і про 
відпочинок талановитих дітей. За 
свої здібності, знання, активну жит-
тєву позицію вони мають нагоду 
відпочити в Буковелі. Дивовижні 
Карпати, мальовничі краєвиди, 
чисте повітря та надсучасний Між-
народний дитячий центр «Артек-
Буковель» надовго залишаться 
яскравими враженнями для понад 
семи тисяч юних лучан – обдаро-
ваних школярів, особливих дітей та 
дітей воїнів АТО.

Відпочинок у горах, який органі-
зовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», стипендії, грошові винагоро-
ди – хороший стимул для школярів 
працювати над собою, розвиватися 
та здобувати нові перемоги.

Т. Г. Шевченка, що їх час до часу 
організовує Фонд. Тисячі глядачів 
мали змогу насолодитися класикою 
національної і світової драматургії. 
Фонд купував музичні інструменти 
та сценічні костюми для музичних 
шкіл Луцька, оновлював книжковий 
фонд та оснащував технікою бібліо-
теки, підтримував мистецькі заходи 
музеїв.

А задля відзначення найактив-
ніших лучан, які щоденною працею 
роблять значний внесок у розвиток 
міста, Фонд влаштував свято мікро-
району. «День кварталу» – це про-
ект, який об’єднав родину, друзів, 
сусідів. День свого мікрорайону 
відзначили мешканці 40-го, Верес-
невого, 33-го, ЛПЗ, Привокзаль-
ного, Кічкарівки, Дубнівської. Для 
гостей свята організовували цікаві 
майстер-класи, спортивні змаган-
ня, виступи аматорських колекти-
вів та відомих музикантів, розігра-
ші цінних подарунків, частування 
смачним кулешем від волинських 
козаків. 

СУЧАСНА 
ОСВІТА – ЗАПОРУКА 
МАЙБУТНЬОГО

Аби покращити якість навчан-
ня, Фонд оновлював матеріально-
технічну базу освітніх закладів, 
облаштовував науково-дослідні 
лабораторії, майстерні для прак-
тичної роботи. Оснащено сім таких 
лабораторій. Придбано обладнан-
ня для лабораторії стандартизації 
та контролю якості харчових про-
дуктів для Волинського технікуму 
Національного університету харчо-
вих технологій, технологічне облад-
нання для лабораторії приготуван-
ня їжі коледжу технологій, бізнесу 
та права Східноєвропейського на-
ціонального університету ім. Лесі 
Українки. Також за підтримки Фон-
ду обладнано криміналістичну та 
біотехнологічну лабораторії у СНУ 
ім. Лесі Українки.

Особливу увагу Фонд приділяє 
закладам, де готують спеціаліс-
тів робітничих професій. Зокрема 

Особливу увагу Фонд приділяє закладам, 
де готують спеціалістів робітничих професій

Підтримку Фонду отримали 
всі школи та дитсадки Луцька

виробничу базу з підготовки сто-
лярів Луцького вищого профе-
сійного училища будівництва та 
архітектури було забезпечено де-
ревообробними верстатами, а база 
електрозварювальників поповни-
лася інвертором, напівавтоматом та 
плазморізом. До речі, не забарився 
й результат – незадовго після пре-
зентації обладнання учень закладу 
Іван Войтович виборов перше міс-
це в міжнародному конкурсі моло-
дих зварників.

Фонд не лишається осто-
ронь проблем особливих дітей. 
Для повноцінного розвитку ви-
хованців Луцького навчально-
реабілітаційного центру облаш-
товано сенсорну кімнату. Вона 
оснащена стимуляторами зору, 
слуху, нюху, тактильних рецепторів. 
Перебування в ній сприяє нормалі-
зації сну, покращенню емоційного 
стану, зниженню рівня неспокою. 
Задля покращення умов перебу-
вання дітей фінансували ремонтні 
роботи, облаштування пандуса та 
перил. 

П’ятий рік Фонд надає можли-
вість проходити арт-терапію діт-
кам з особливими потребами, яку 
проводить ГО «Центр реабілітації 
інвалідів дитинства, сиріт «Зірка 
надії». Центр організовує заняття з 
лікувальної арт-терапії, на яких діти 
з особливими потребами навчають-
ся ліплення з глини. 

«Цей проект дав можливість 
розкрити таланти багатьом особ-
ливим дітям з різними діагнозами. 
Дякую Фонду за підтримку, адже 
зав дяки цьому ми можемо прово-
дити заняття для дітей і з Луцька, і 
з області», – зазначає керівник ГО 
«Зірка надії» Олександр Жаловага.

Додаткові можливості для роз-
витку освіти Луцька створив проект 
«Фонд розвитку навчального закла-
ду». Завдяки спільним зусиллям не-
байдужих батьків та команди Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
Луцьку, єдиному з обласних центрів 
України, запрацювало 36 фондів 
розвитку навчальних закладів. А це 
реальні можливості для залучення 
коштів спонсорів, місцевих та між-
народних програм для покращення 
навчального процесу.

За вісім років роботи підтрим-
ку Фонду отримали всі школи та 
дитсадки Луцька. Крім оснащення 
сучасним обладнанням і ремон-
ту приміщень, Фонд встановив 
спортивно-тренажерне обладнан-
ня у 23 школах міста та побудував 
21 міні-футбольне поле зі штучним 
покриттям. Це змінило якість про-
ведення уроків фізкультури та нада-
ло можливість проводити змагання 
між учнями шкіл. І це неабиякий по-
ступ у розвитку спортивної інфра-
структури міста. Адже Луцьк – єди-
ний обласний центр України, що має 
таку кількість футбольних полів.

tilkyrazom
.com

.ua

Втілення творчої ідеї стипендіатів Фонду

«Артек-Буковель» надовго залишиться яскравим 
спогадом для понад семи тисяч юних лучан

Проект Lutsk Junior Theatre об’єднав 
поціновувачів театру різного віку
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  Олександр КОТИС
hroniky.com

крізь призму часу

креативрозумниця

Луцьк міг мати 
водопровід ще 
наприкінці ХІХ 

століття. У 1896 році 
інженер-технік Роман 
Кравец та київський 
купець Микола Фальберг 
написали дуже цікавий 
лист у міську думу. У 
ньому вони пропонували 
влаштувати в Луцьку 
водогін на концесійних 
умовах. Інженер та купець 
просили розглянути це 
питання на засіданні думи 
і зазначили, що можуть 
доправити свої персони в 
Луцьк, якщо дума цього 
забажає. 

Аби скоротити час, вони одразу 
подали й текст договору терміном 
на 49 років. Кияни обіцяли побуду-
вати з артезіанських чи інших дже-
рел достатнього розміру водогін 
для потреб мешканців і влаштува-
ти в центрі міста зразкову баню з 
підведеною водою. Добова норма 
подання води на одного мешкан-
ця – два відра. Хоча система мала 
бути розрахованою на чотири до-
бові відра. Це дуже цікава риса. У 
подальшому всі проекти водогонів 
або будуть розраховані на вдвічі 
більшу потужність, або з перспек-
тивою на вдвічі більшу кількість жи-
телів міста. 

Поки ініціатори чекали з істин-
ною повагою, лучани їхню пропо-
зицію з невідомих причин так і не 
розглядали. 

Наступної пропозиції довело-
ся чекати аж 12 років. У 1908 році 
в міську думу звернувся інженер 
Олександр Канцель. Його умови 
були досить схожими з тим, що про-
понував київський технік, тільки 
з меншим періодом – на 39 років. 
Після цього водогін мав перейти 
у власність міста. Та була ще одна 
цікава деталь – поки буде влашто-
вуватися і далі працювати водогін, 
в місті забороняється робота водо-

ЛУЦЬК БЕЗ ВОДОГОНУ.
ЯК НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА 40 РОКІВ 
ЗАСТРЯГЛИ В ЧИНОВНИЦЬКИХ КАБІНЕТАХ

жу в місті у 1909 році і став прода-
вати «рухомі електрони» лучанам. 
У 1912 році задумав ще один про-
ект – влаштувати в Луцьку водогін. 
До міської управи, як годиться, по-
дав пропозицію з текстом договору. 
Майже одночасно з ним свою про-
позицію з влаштування водогону 
в місті подав інженер Владислав 
Топольницький. Для їх розгляду 
міська дума створила змішану комі-
сію з гласних думи і представників 
домовласників. 

Особливих успіхів комісія не 
мала і скоро припинила діяльність 
через вибори нових гласних. У обго-
вореннях не могли визначитися, чи 
варто комусь віддавати на концесію 
водогін, чи місто саме має домогти-
ся цього прориву. Також дискусія 
тривала навколо питання джерел 
води: річка Стир чи артезіанський 
шар. Свої рекомендації дав док-
тор геології, мінералогії і географії 
Павло Тутковський. У 1913 році він 
писав, що Стир – брудна річка, бо 
її забруднюють мешканці поселень 
вище за руслом. Поблизу Луцька не 
було джерел з доброю водою, тому 
Тутковський зазначав, що єдине 

джерело води для луцького водо-
гону – артезіанський горизонт, який 
є під товщею крейди на глибині по-
над 50 метрів.

Міська управа зробила останню 
спробу – подала оголошення в га-
зету «Кіевлянинъ», що вона шукає 
того, хто на концесійних умовах 
влаштував би водогін з артезіан-
ських джерел. Справу водогону в 
Луцьку розглядали б і далі, якби не 
війна. Імперія зазнала краху, влада 
стала часто мінятися і всі ідеї й по-
чинання щодо луцького водогону 
пішли в небуття. Кравец, Канцель, 
Яр, Топольницький – чотири ре-
альні пропозиції  влаштування во-
догону так і не дали місту жодного 
результату. Тоді лучани взяли ініціа-
тиву у свої руки.

З часом кількість криниць тіль-
ки збільшувалася. Як писав у своїй 
відомій праці «Луцьк на Волині» 
луцький лікар Адам Войнич, на по-
чатку 1920-х років у місті було три 
джерела води: річки Стир, Глушець 
і Сапалаївка, копані криниці та ар-
тезіанські свердловини завглибшки 
53-70 метрів. Войнич зробив дуже 
детальний опис джерел, якості 

возів! Це було серйозною загрозою 
для гільдії цих робітників, тож, мож-
ливо, вони і гальмували питання, 
адже комісія, яку скликали для роз-
гляду пропозицій Канцеля, вдруге 
питання на розгляд думи не вино-
сила. Проте думка міста була не на 
їхньому боці – всі хотіли чисту воду 
додому.

Канцель пропонував, крім 
труб у приватні помешкання, 
влаш тувати публічні крани з буд-
ками. Кожну таку обіцяв на чотири 
тисячі мешканців (отже, по місту їх 
мало бути кілька). Також брав на 
себе обов’язок влаштувати пожеж-
ні гід ранти. Остання пропозиція 
була б досить революційною для 
пожежної справи міста. У той час 
пожежна команда була не дуже 
добре обладнана, добровільна 
команда працювала краще, а від 
водовозів не завжди можна було 
дочекатися допомоги. Та в місь-
кій думі тягнули дуже довго. Спо-
чатку рік думали, потім викликали 
Канцеля на обговорення, навіть 
губернатор рекомендував при-
скоритися, потім знову думали, аж 
поки той перехотів. У думі виправ-
довувалися тим, що влаштування 
водогону було складним технічно 
й економічно.

Відомості про намір влашту-
вати в Луцьку водогін докотилися 
далеко. Думу засипали листами і 
пропозиціями взяти на себе підряд 
з виконання робіт. Були звернення 
Київського санітарно-технічного 
бюро, виконавців житомирського та 
гомельського водогонів інженерів 
Држевецького й Езіоранського і ба-
гатьох інших, а Технічна агентурно-
комісійна контора сватала лучанам 
лондонських інженерів.

Альфонс Яр у Луцьку вже був 
відомий. Саме він на концесійних 
умовах збудував електричну мере-

води, хімічного складу. Він також 
склав карту з позначенням місць 
розташування криниць і свердло-
вин.

Войнич описав і те, якою була 
вода на смак. Найбільше сподоба-
лася лікарю вода зі Стиру.

«Берег Стиру в Луцьку слугує 
за склад сміття і інших покидьків, а 
якщо додам, що на берегах мешкає 
найбідніша людність, яка туалети 
ставить тільки про поліційне око, а 
смітників узагалі не визнає, то легко 
зрозуміти, як сильно вода Стиру за-
бруднена. Попри це, Стирова вода, 
зачерпнута посередині русла, має 
приємний смак, без запаху, має 
незначний осад, а колір її злегка 
жовтавий. Біля берега вода набага-
то гірша, часто віддає навіть боло-
том», – писав Войнич.

Але річ у тім, що жоден водо-
воз не плив на середину річки, щоб 
набрати води. Водовози заїжджали 
кіньми в воду, та ставала каламут-
ною. Додайте до цього берегову за-
брудненість – і будемо мати те, що 
розвозили по домівках лучан. Часто 
навіть самі бочки з водою були не-
чистими. 

Поки місто не могло зробити 
централізований водогін, мешканці 
брали ініціативу у свої руки. Саме 
так у Луцьку постав перший водо-
гін. І був він артезіанським. Прав-
да, це був не повноцінний центра-
лізований водогін, мережа якого 
тягнеться містом, а локальний. Де-
які мешканці від свердловин з елек-
тричними помпами проводили собі 
труби до будинків. Такі системи опи-
сав Войнич. За його словами, ці мі-
ніатюрні водогони були влаштовані 
від щонайменше шести свердло-
вин. Найкращого смаку і хімічного 
складу була вода з артсвердловин 
на Красному. Загалом таких у Луць-
ку було більш як десять.

  Оксана КУЦИК

Оригінальна бібліотека 
на свіжому повітрі 

з’явилася нещодавно в селі 
Сирники Луцького району. 
Книги там зберігаються у… 
холодильниках, а замість 
читального залу – салон 
старенької автівки. До речі, 
ї ї знайшли на металобрухті 
та подарували нове життя.

Почитати твори улюблених ав-
торів у незвичайну книгозбірню 
приходять не лише місцеві меш-
канці, а й жителі навколишніх сіл і 
навіть лучани. Як розповіла одна з 
ініціаторів ідеї Галина Волянюк, до 
них нещодавно завітав юнак з об-
ласного центру. Хлопчина прочи-
тав про цю бібліотеку в інтернеті і 
так зацікавився, що пішки прийшов 
із Луцька. Як справжній гість, приніс 
у подарунок книгу. 

– Чомусь люди асоціюють назву 
нашого села зі смаколиками, а ми 
вирішили запропонувати місцевим 
і гостям духовну їжу, – каже Галина 
Волянюк. 

Пані Галина – вчителька англій-
ської мови і депутатка Княгининів-
ської сільської ради. Разом із Окса-
ною Гарбарук-Глушко, завідувачкою 
клубу села Сирники, вони належать 

Учениця Нововолинської 
гімназії Марія 

Бусько склала зовнішнє 
незалежне оцінювання 
з німецької мови на 
200 балів.

Дівчина розповідає, що на 
такий результат навіть не спо-
дівалася, проте була впевнена 
у своїх силах, пише «Новово-
линськ.com.ua».

– Після того як відповіла на 
запитання, взялася перевіряти 
відповіді, які оприлюднили в 
інтернеті. Перевірила все двічі і 
зрозуміла, що на тестах набра-
ла максимальну кількість балів. 
Оскільки завдання, які перед-
бачають розгорнуту відповідь, 
перевіряє людина, то була впев-
нена, що тут буде присутній 
людський фактор і максимуму я 
не наберу. Проте таки очікувала, 
що матиму понад 195 балів, – 
розповіла Марія.

Тепер колишня гімназистка 
обирає виш, у який вступатиме, 
адже із хорошими результата-
ми з усіх предметів ЗНО Марія 
матиме високий рейтинг і змо-
же скласти гідну конкуренцію 
вступникам провідних закладів 
вищої освіти України.

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ – У САЛОНІ 
РАРИТЕТНОГО ЛЕГКОВИКА

ВОЛИНЯНКА ЄДИНА В УКРАЇНІ 
ОТРИМАЛА 200 БАЛІВ НА ЗНО 
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

до неофіційної команди сирників-
ських активістів. Усього їх 15, вони 
називають себе «Нестримні». Цей 
проект – четвертий, реалізований 
у громаді.  

– Ми взяли участь у конкурсі со-
ціальних проектів від ГО «Активні 
громадяни» спільно з Британською 
Радою. Виграли та отримали фінан-
сування на 7000 гривень на облаш-
тування відпочинкової зони біля 
клубу «Хата-читальня» та створен-
ня бібліотеки просто неба, – розпо-
відає Галина Волянюк. 

Ідея помістити книги в холо-
дильник народилася випадково. Як і 
облаштувати читальний зал у салоні 

раритетного автомобіля. Активіст-
ки зазначають, що цей проект був 
адресований молоді, щоб зацікави-
ти юнаків і дівчат читанням книг. 

– Наша бібліотека – у вільно-
му доступі. Ми довіряємо людям. 
Будь-хто може прийти зранку, уве-
чері, в дощ чи сніг і почитати. Може 
принес ти свою книгу. Таким чином 
ми хочемо згуртувати людей, зро-
бити їх з пасивних активними, – 
каже Галина Волянюк. 

Організатори читальні запро-
шують усіх охочих завітати у гості, 
подивитися та почитати. Вони радо 
приймуть в дар хороші книги, яки-
ми гості будуть готові поділитися. 

Процес набору води з криниці в Луцьку на вулиці Караїмській

polona.pl

Проект дозволив модернізувати 
стіну старого дерев’яного клубу

facebook.com
/fronterafestua

Випускниця розповіла, що 
має намір вивчати німецьку фі-
лологію, адже саме ця іноземна 
мова полюбилася їй ще з кінця 
п’ятого класу. Дівчина зізнаєть-
ся, що зав дячує цим викладачці 
німецької, яка зуміла зацікавити 
своїм творчим підходом до під-
готовки уроків.

Випускниця сама 
собою потішена 

нововолинськ.com
.ua
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  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

Луцький тренер Василь 
Ковальчук схуднув 
завдяки дієті... на 

снікерсах. Протягом 20 
днів чоловік з’їв понад 
півтораста батончиків і 
позбувся 5,5 кг. Однак 
спортсмен не рекомендує 
іншим худнути в такий 
спосіб. Каже, просто 
вирішив довести, що 
можна їсти всі продукти 
і бути в хорошій формі та 
втрачати вагу. А проблема 
лише в калорійності, 
кількості цих продуктів, а 
також у їх раціональному 
співвідношенні. 

– Василю, чому ти обрав сні-
керси, а не булочки чи тістечка?

– По-перше, снікерс – найпопу-
лярніший батончик, який можна ку-
пити в усіх магазинах України та сві-
ту. По-друге, калорійність снікерсів 
така сама, як і в інших батончиків. 
Але він містить арахіс, тому насичу-
вав би мене сильніше за такої самої 
кількості калорій.

– Не боявся, що така дієта 
може зашкодити твоєму здоров’ю 
і подальшим заняттям спортом?

– Я розпочав дієту після закін-
чення весняного сезону змагань у 
період міжсезоння. До того ж, про-
консультувався з лікарем. Ми ді-
йшли висновку, що проблем не ви-
никне. І їх не було, адже 20 днів – не 
такий уже великий період, та й сам 
продукт не виражено шкідливий.

– Як ти дотримувався снікерс-
дієти? Що відчував у перші дні?

– Відразу я почав неправильно 
розподіляти кількість батончиків на 
день. Думав, що з’їм три на сніда-
нок, три – на обід та три – на вече-
рю. Але зрозумів, що три снікерси 
за один прийом їжі – це забагато. 
Тому почав розподіляти їх рівно-
мірніше: два батончики щотри го-
дини. За день споживав до восьми 
снікерсів.

СМАЧНА ДІЄТА: ЯК 
СХУДНУТИ НА СНІКЕРСАХ

  Лілія БОНДАР

Вероніка Каюда 
виготовляє незвичні 

прикраси. Брошки, сережки 
та браслети – усе з бісеру й 
каміння. Дівчина приїхала 
на Волинь з Лисичанська 
Луганської області. Тут 
влаштувалася на роботу 
і розпочала нове життя 
разом з чоловіком. 

«Хотіла мати незвичні прикраси. 
Такі, яких не було б ні у кого. Тому 
вирішила створити їх сама. Спершу 
робила брошки для себе, потім для 
мами та друзів, – каже Вероніка. – А 
згодом це переросло у хобі. Дуже 
люблю це заняття. Воно приносить 
мені неабияке задоволення». 

У рукоділлі Вероніка вправля-
ється вже три роки. Вона каже, що 
це передалося їй від мами. Спер-
шу дівчина плела з бісеру лише 
браслети, потім почала робити 
кольє та сережки, а торік створи-
ла перші брошки – у формі комах. 
Відтоді в майстрині немає відбою 
від клієнтів. 

«Кілька років тому в моду уві-
йшли великі масивні прикраси. За 
адекватну ціну у магазинах їх годі 
було знайти. А те, що було недоро-
ге, мало жалюгідний вигляд. Пере-
конана, що прикраси мають бути 
ідеальними на вигляд, – каже Веро-
ніка. – Вони мають бути вишукани-
ми та стриманими водночас. Це й 
надихнуло мене створити для себе 
ідеальну прикрасу. Було дуже при-

– Чи було відчуття голоду? Хо-
тілося якихось інших продуктів?

– Перші два-три дні все було 
нормально, однак наприкінці пер-
шого тижня дієти дуже хотілося 
м’яса й овочів. Організм тоді най-
більше потребував клітковини і біл-
ка, тобто того, чого найбільше бра-
кувало. Мене тягнуло до єдиного 
огірка в холодильнику і наприкінці 
тижня я не стримався і його з’їв. 

– Ти тренувався під час 
снікерс-дієти? Як змінилися твої 
результати?

– Тренуватися не хотілося взага-
лі, як і будь-що робити, оскільки мав 
дефіцит калорій, дуже хотілося інших 
продуктів. Тренувався я так само – 
двічі на тиждень. Щодо результатів, 
то протягом першого тижня вони 
впали, особливо в жимі – на 10 кіло-
грамів у робочому підході. Ближче 

до третього тижня все вирівнялося, 
результати мав майже ідентичні тим, 
що на старті дієти, було лише кілька 
кілограмів різниці.

– Чи могли тренування впли-
нути на те, що ти скидаєш вагу 
незалежно від того, що їси? 

– Тренування – це один з інстру-
ментів створення дефіциту кало-
рій, як і прогулянка. Тобто, коли ми 
вживаємо калорії, нам потрібно їх 
витрачати. Година тренування – це 
три години звичайної прогулянки. 
Але тренування має ще й інший 
ефект: що більше у людини м’язів, 
то більше вона витрачає енергії на 
підтримання цих м’язів у тонусі.

– Ти здавав аналізи перед ді-
єтою та після. Як змінилися ре-
зультати?

– Я не дуже хотів би їх афішува-
ти, оскільки вони трохи покращи-

лися. Це сталося, бо на старті дієти 
лікарка запідозрила у мене застуду. 
Тому на фініші показники вийшли в 
нормі, а на старті було невеличке 
відхилення. Тож я не акцентую на 
цьому увагу.

– Як виходив з цієї дієти? Що 
відчував, коли з’їв щось інше, а 
не снікерс?

– Робив це плавно, мені все 
одно хотілося солодкого. Але най-
більше – м’яса і овочів. У перші два 
дні я їв куряче філе і багато овочів. 
Із солодкого хотілося саме фруктів.

– Порекомендуєш іншим таку 
дієту?

– Ні. Просто люди вважають, 
що не можуть схуднути, бо люб-
лять солодке. Я хотів довести, що 
можна вписувати це солодке в 
кількість калорій, яку ти вживаєш 
протягом дня. Тобто слід вибира-

ти: чи їстимеш більше солодкого, 
чи з’їси більше продуктів, які тебе 
насичуватимуть та дадуть потрібні 
для організму речовини. Якщо ти 
зробиш ухил в один бік, наприклад, 
їстимеш більше солодкого і мало ін-
ших продуктів, то тобі бракуватиме 
певних нутрієнтів. З солодкого їх не 
отримати, адже це переважно вуг-
леводи. Тобто потреба у вуглеводах 
перекриється, але потреба в білках, 
жирах, клітковині – ні. Всі монодіє-
ти, в яких акцент на одному продук-
ті, не варто рекомендувати взагалі, 
оскільки дієта має бути збалансова-
на та раціональна.

– В «Інстаграмі» є чимало так 
званих марафонів на схуднення, 
чи допомагають вони?

– Вони допомагають тим, хто 
хоче заробити, і дієві лише в той 
проміжок часу, коли ти береш 
участь у цьому марафоні. Тобі ски-
дають програму харчування: що, 
коли і як їсти. Однак минає три тиж-
ні, марафон закінчується і людина 
перестає скидати вагу, повертаю-
чись до харчових звичок, які в неї 
були на старті. Їх марафоном не змі-
нити, та й особливих знань не дода-
ється. Навчити, як це робити, за три 
тижні не вийде, потрібно поступово 
до цього приходити.

– Що порекомендуєш людям, 
які хочуть схуднути?

– Для початку поцікавитися 
принципами харчування, зок рема – 
що таке білки, жири, вуглеводи. Якщо 
ти не можеш вибрати правильну ін-
формацію в інтернеті, а її зараз дуже 
багато викривленої, потрібно ради-
тися з тренерами із залів. Але й по-
раду тренера не слід сприймати бук-
вально, потрібно пробувати. Якщо 
тобі це допомагає і ти бачиш резуль-
тат, то працюй з цим тренером, коли 
сам не хочеш заглиб люватися у про-
цеси харчування.

БРОШКИ – ЯК У GUCCI? ЗАПРОСТО 

ємно, коли запитували, де я знай-
шла таку річ. Гордо відповідала, що 
сама зробила».

Щоб створити прикрасу, най-
перше, що потрібно, – це бажання. 
Дівчина каже, що усі її вироби ви-
готовлені з любов’ю. Вона вкладає у 
них усю душу. 

«Дуже тішуся, якщо вони прино-
сять комусь естетичне задоволен-
ня, – зізнається Вероніка. – Кожна 
жінка хоче мати неперевершений 
вигляд. Впевнена, що така прикра-
са додасть не лише впевненості, а й 
неповторності».  

У колекції Вероніки – браслети, 
кольє, брошки та сережки. «Най-
більше людям до вподоби брошки. 
Це вже стало моєю фішкою», – каже 
майстриня. 

Вона зізнається: щоб зробити 
брошку, треба бути терпеливим та 
наполегливим. А все розпочинаєть-
ся з розробки дизайну і підбору ма-
теріалів. Дівчина каже, що спершу 
витрачала десять годин на брошку. 
Зараз вона може зробити її на три 
години швидше. 

Цікаво, що у колекції майстри-
ні немає однакових брошок – усі 

прикраси різні. 
«Буває таке, що замовники про-

сять зробити ідентичну брошку. 
Іноді мені не дуже хочеться їх по-
вторювати. Але клієнт завжди пра-
вий», – усміхається майстриня. 

Вироби Вероніки гарні та аку-
ратні не лише ззовні, а й ізсередини. 
Брошки можна чіпляти на пальта, 
жакети, блузи та светри. Дівчина не 
вважає, що прикраси слід одягати 
лише на свято. Майстриня носить 
їх щодня. 

Вартість прикрас – від 600 грн. 
Робота дуже кропітка. Іноді, щоб 

зробити одну брошку, майстриня 
мусить витратити цілий день. Якщо 
прикраса менша та простіша, то її 
можна виготовити за кілька годин. 
Дівчина каже, що це справа для 
душі. Її треба любити, інакше успіху 
не досягти. 

«Не накручую ціни. Ставлю таку 
суму, щоб відбити матеріали. Може, 
для  когось це дорого. Але, щоб зро-
бити одну брошку, треба витратити 
чимало часу. Це теж має цінуватися. 
Є прикраси, які створюєш швидко, 
а є й такі, над якими треба довго 
мудрувати, – каже вона. – Усього 
навчилася сама. Щоразу знаходжу в 
цьому для себе щось нове». 

Спершу дівчина створює при-
красу, наприклад, у вигляді жучка, а 
тоді вже прикріплює застібку. При-
краси майстрині – міцні. На вигляд – 
як брошки від Gucci. 

Матеріали для творчості вона 
замовляє в інтернет-магазинах. Ви-
користовує японський бісер. Він 
має гарний лиск та рівні краї. 

Купують брошки Вероніки не 
лише в Україні, а й за кордоном. 
«Одну прикрасу відправила у Ні-
меччину, ще по одній – в Італію та 
Мексику», – каже вона. 

Дівчина мріє про власну крам-
ницю, де можна було б не лише 
придбати прикрасу, а й самому її 
створити, або ж подивитися, як це 
роблять інші. 

«Це лише мрія, – каже майстри-
ня. – Можливо, колись вона здійс-
ниться». 

Майстриня любить експериментувати Птахи, комахи, зірочки – усе виготовлено з бісеру та каміння 

І на солодощах можна схуднути, якщо вписувати 
їх у кількість калорій, спожитих протягом дня

Найбільше під час дієти 
хотілося м’яса і овочів
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ВОЛИНЯНКУ 
ВРЯТУВАЛИ ВІД 
ІНВАЛІДНОСТІ
У Луцькій міській клінічній лікарні 
(ЛМКЛ) пацієнтці видалили тромб 
за новітньою методикою. Жінку 
врятувало й те, що ї ї швидко 
доправили в лікарню, адже 
такий метод лікування можна 
застосовувати лише протягом шести 
годин з моменту виникнення яскраво 
виражених симптомів.

Як інформує сайт ЛМКЛ, у заклад 
поступила 62-річна жінка з ішемічним 
інсультом, який супроводжувався пара-
лічем правої половини тіла, відсутністю 
мови і відсутністю розуміння мови.

«Оперативно провівши діагностику 
на спіральному комп’ютерному томо-
графі, підтвердили діагноз і відразу за 
допомогою ангіографа в інтервенцій-
ному блоці зробили тромбоекстрак-
цію – видалили тромб. Протягом кількох 
годин після операції у хворої повністю 
відновилися рухи в правих кінцівках та 
мова», – розповів нейрохірург Євген 
Вольга. 

Цю новітню методику активно впро-
ваджують у всьому світі. Без такої опе-
рації хворий залишається інвалідом. 
У нього не відновлюються ні рухи, ні 
мова. У гіршому випадку людина може 
загинути. При таких операціях здебіль-
шого результати хороші.

У МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ 
УСУВАТИМУТЬ 
ПАТОЛОГІЇ ВУХА 
Луцька міська клінічна лікарня 
придбала надсучасний мікроскоп 
відомої німецької фірми, інформує 
сайт ЛМКЛ.

«Такого мікроскопа в нас не було, – 
розповідає завідувач відділення отола-
рингології Петро Макарчук. – Його за-
стосовуватимуть під час операцій на 
середньому вусі та гортані. Новий 
мікроскоп значно якісніший та потуж-
ніший і дозволить візуалізувати всю 
структуру середнього вуха для того, 
щоб успішно проводити функціонально-
реконструктивні хірургічні втручання. 
Вони допоможуть усунути патології 
вуха і за можливості відновити слухову 
функцію».

Сучасне обладнання допоможе 
ефективно проводити мікрохірургічні 
операції на голосових зв‘язках, водно-
час дозволить зберегти й відновити 
голосові функції. За допомогою мікро-
скопа лікарі зможуть розширити діа-
пазон хірургічних втручань, а пацієнти 
отримають якісне лікування.

професіонали

в ногу з часом

треба знати

компетентно

для людей

ОНІМІННЯ РУК СВІДЧИТЬ 
ПРО СЕРЙОЗНІ НЕДУГИ

АЛКОГОЛЬ ДЛЯ ПЛОДА – ЯК 
ПОХМІЛЛЯ ДЛЯ ДОРОСЛОГО

ПАЛІАТИВНУ ДОПОМОГУ 
НАДАВАТИМУТЬ УДОМА

  Оксана ЮРКОВА 

Кожному із нас 
доводилося 
відчувати втрату 

чутливості ноги або руки, 
яка супроводжувалася 
легким поколюванням чи 
печінням. 

Часто це відбувається через 
тимчасове порушення кровообігу 
внаслідок перетиснення судин і 
нервових закінчень. Варто почати 
рухатися чи змінити положення, і 
чутливість відновлюється. Якщо 
втрату чутливості помічаєте все 
частіше і вона не минає протягом 
тривалого часу, варто занепоко-
їтися. Адже оніміння може бути 
симптомом серйозної хвороби. 

Шийний остеохондроз. 
Будь-які порушення в шийному 
відділі хребта, що спричиняють 
защемлення нерва, можуть стати 
причиною оніміння рук, спрово-
кувати головні болі та проблеми 
з координацією. Почніть слідку-
вати за своєю поставою, а також 
робити спеціальну гімнастику. 
Найкраще, звісно, проконсульту-
ватися у лікаря, який призначить 
обстеження для виявлення пато-
логії. 

Розсіяний склероз. Скле-
роз – це не просто забудькува-

  Дарина ГОГОДЗА 

Чи можна вживати 
хмільні напої під час 

вагітності? В. о. міністра 
охорони здоров’я України 
Уляна Супрун категорично 
каже: ні! Міністерка вважає, 
що взагалі немає безпечної 
дози алкоголю. Під час 
вагітності – тим паче.

Із перших тижнів вагітності 
кожен келих вина мама «ділить» 
зі своєю дитиною, перетравлю-
вати алкоголь їм теж доведеться 
разом. І кожен келих вина або 
будь-якого іншого алкоголю 
може вплинути на зростання й 
розвиток дитини, спричинити не-
гативні наслідки зараз або в май-
бутньому.

Токсичний вплив будь-якого 
алкогольного напою для плода 
зіставний із важким похміллям у 
дорослої людини. Для мозку ди-
тини, яка розвивається, це дуже 
важко та завжди має негативні 
наслідки. Крім того, алкоголь 
може стати причиною викидня 
або порушення прикріплення за-
родка в матці.

Серце малюка починає бити-
ся наприкінці першого місяця. Це 
один із перших органів, які фор-

У Луцьку хочуть створити 
виїзну бригаду з паліативної 

допомоги. Це дозволить поліпшити 
якість життя пацієнтів, які 
зіштовхнулися з проблемами 
невиліковних недуг, та їхніх 
сімей. «Хоспіс удома» – так 
називатиметься послуга – 
дозволить полегшити страждання 
хворих. 

У Луцьку близько 700 осіб щороку мо-
жуть потребувати паліативної допомоги, в 
тому числі – понад 50-60 дітей. Закладів, які 
надають таку допомогу, бракує. У Луцьку є 
обласний лікувально-профілактичний за-
клад для надання медичної допомоги неви-
ліковним хворим (лікарня «Хоспіс») на 25 лі-
жок та в Ковелі лікарня «Хоспіс» на 50 ліжок. 
Окрім цього, функціонує мережа паліативних 
відділень та паліативних ліжок у лікувальних 

тість, а серйозне неврологічне за-
хворювання. Внаслідок ураження 
нервових оболонок головного 
і спинного мозку порушується 
проходження нервових імпуль-
сів. Чутливість зменшується, і в 
руках може відчуватися оніміння. 
Якщо інші причини дискомфорту 
виключено, варто звернутися до 
невролога. 

Тунельний синдром (син-
дром зап’ясткового каналу) 

спостерігається у людей, діяль-
ність яких пов’язана з монотон-
ною роботою руками (програміс-
ти, швачки, музиканти). Внаслідок 
рухів пальців, що повторюються, 
набрякають сухожилля, що про-
ходять через вузький канал. Нерв 
у каналі стискається, людина від-
чуває оніміння і неприємне поко-
лювання в кисті (особливо зран-
ку). Обов’язково слід звернутися 
до невролога. У запущеній формі 

муються в організмі плода. Алко-
голь у першому триместрі може 
вплинути на розвиток клітин 
серця, а протягом усієї вагітності 
підвищує ризик появи судинних 
мальформацій і дефектів міжпе-
редсердної перегородки.

Нервова система заклада-
ється у перші два місяці, але 
формується протягом усієї ва-
гітності. Алкоголь може спричи-
нити проблеми з навчанням та 
запам’ятовуванням у дитини в 

майбутньому.
Печінка плода формується 

протягом усієї вагітності, і дитина 
в утробі не здатна вивести алко-
голь зі свого організму.

Алкоголь може спричинити 
збій у формуванні дихальної сис-
теми та призвести до дочасного 
народження.

Під час другого триместру ал-
коголь на 68% підвищує ризик на-
родження дитини з малою вагою.

Спиртне, яке випила мама, 

закладах області.
Щоб забезпечити повну потребу пацієн-

тів області в такій допомозі, треба розвивати 
напрямок «Хоспіс удома». Він допомагає ро-
динам, де є лежачі та важкохворі вдома, і зда-
тен забезпечити потребу лучан у паліативній 
допомозі, на 80% підвищити її доступність, 
охопити паліативною допомогою людей по-
важного віку, дітей, хворих на СНІД, та інших 
пацієнтів, які потребують такої допомоги, не-
залежно від захворювання.

Управлінню охорони здоров’я міської 
ради доручили підготувати матеріально-
правову базу для створення виїзної бригади з 
паліативної допомоги «Хоспіс удома» та відді-
лення надання паліативної допомоги у складі 
комунальних підприємств охорони здоров’я.

Тривожні симптоми краще не залишати без уваги

Спиртні напої можуть спричинити викидень

znaj.ua

хвороба загрожує ускладнення-
ми аж до атрофії м’язів пальця. 

Тромбоз судин кінцівок. 
Тромб сповільнює плин крові, 
тому доставка речовин, важли-
вих для підтримання функцій 
кінцівок, порушується. Тромбоз 
небезпечний набряками, гангре-
ною, відривом тромбу, тому за-
хворювання обов’язково потре-
бує діагностики і відповідного 
лікування. 

Анемія і цукровий діабет 
часто супроводжуються пору-
шенням кровообігу в кінцівках, а 
згодом – онімінням. 

Невралгія плечового спле-
тіння, а також тривалі запаль-
ні процеси в тканинах можуть 
спричинити больовий синдром, 
що переросте в оніміння руки. 

Порушення мозкового кро-
вообігу (інсульт) – найнебезпеч-
ніша причина оніміння рук. Якщо 
воно ще й супроводжується по-
рушенням роботи ніг, заплутаною 
свідомістю, головними болями, 
порушенням мови і зору – слід 
негайно викликати невідкладну 
медичну допомогу. 

уповільнює розвиток суглобів 
дитини, тому в майбутньому мо-
жуть виникати проблеми з пере-
суванням.

Через вживання спиртних 
напоїв може розвинутися фе-
тальний алкогольний синдром. 
Основні його симптоми – зміна 
рис обличчя (тонка верхня губа, 
широке пласке перенісся, ма-
ленька та вузька очна щілина), 
зменшення довжини пальців та 
погіршення координації після 
народження.

За даними ВООЗ, в Україні 
один із найвищих у світі рівнів 
поширення фетального алко-
гольного синдрому – 50 випадків 
на 10 тисяч людей. Багато жінок 
вважають маленькі дози алко-
гольних напоїв не шкідливими, 
особливо під час останнього три-
местру вагітності. Але це не так.

Жінка має повідомити лікарю, 
якщо регулярно вживала алко-
голь, але припинила, коли дізна-
лася про вагітність, і припускає, 
що пила, коли вже була вагітна. 
Що раніше припинити вживати 
алкоголь, то менше шкоди зазнає 
організм малюка. 

Така послуга допоможе 
полегшити страждання хворих
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ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІГРИ. У рамках ІІ Єв-
ропейських ігор, які відбулися в Мінську, 
кілька нагород найвищого ґатунку заво-
ювали волинські спортсмени. Веслуваль-
ники з Ковеля Юрій Вандюк та Андрій 
Рибачок здобули срібні медалі в перего-
нах на каное С-2, дистанція 1000 м. Марія 
Повх із Людмилою Кукліновською у ша-
леному фіналі (все вирішили 20 см пере-
ваги над німкенями) стали чемпіонками 
в байдарці-двійці на дистанції 200 м.

Волинські легкоатлети долучилися 
до завоювання двох золотих медалей – у 
комбінованій естафеті та нових змаган-
нях – динамічній легкій атлетиці. Із золо-
том додому повертаються Євген Гуцол та 
Данило Даниленко.

ФУТБОЛ. Команда «Луцьксантехмон-
таж №536» мінімально обіграла «Ковель-
Волинь» 1:0 і стала володарем Кубка 
Волині. Фінальний матч відбувся в Ново-
волинську. У чемпіонаті ЛСТМ посів друге 
місце. Чемпіоном став «Вотранс», пере-
рвавши чотирирічну гегемонію будівель-
ників. Тому перемога в Кубку – приємний 
бонус лучанам наприкінці сезону. Долю 
фіналу вирішив гол Андрія Кодлубая.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Один із найуспіш-
ніших для збірної Волині юніорських 
чемпіонатів відбувся минулого вікенду 
на «Авангарді». Розсип медалей, чимало 
персональних рекордів і хороші шанси 
потрапити в збірну на Чемпіонат Європи 
у Швецію. Як підсумок – п’яте місце Воли-
ні в командному заліку. 

Героями луцького Чемпіонату Украї-
ни стали: І місце – Анжела Лихач (800 м), 
Дарина Касян (спортивна ходьба, 10 км); 
ІІ місце – Іванна Кух (3000 м), Тарас Ко-
рецький (спортивна ходьба, 10 км), Оле-
на Хамаза (молот), Андрій Колодистий 
(1500 м), Дмитро Кальков (спис), Іванна 
Кух (5000 м); ІІІ місце – Роман Бурда (по-
трійний стрибок), Анна Даценко (200 м), 
Марія Алєйнікова (висота), Едуард Комяк 
(1500 м), Анна Даценко (100 м).

сильні та витривалілегка атлетика «ЛУЦЬКА ДЕСЯТКА» ЗІБРАЛА 
ЗІРОК СПОРТИВНОЇ ХОДЬБИПонад чотири 

десятки скороходів 
з України, Білорусі 

та Молдови 30 червня 
взяли участь у щорічних 
міжнародних змаганнях 
зі спортивної ходьби 
«Луцька десятка».

Дистанція турніру пролягала 
проспектом Волі на відрізку від 
вулиці Шопена до Театрального 
майдану. Найсильніші скороходи 
нашої держави та сусідніх країн 
змагалися на дистанції 10 км (чо-
ловіки та жінки) і 5 км (юніорки та 
юніори).

Для більшості волинських 
спортсменів «Десятка» стала ета-
пом підготовки до відповідаль-
них міжнародних стартів – чем-
піонатів Європи та світу, на які 
відібралися наші скороходи.

У юніорок найшвидшою стала 
представниця Білорусі Анна Зуб-
кова, другою до фінішу прийшла 
вихованка Любешівської ДЮСШ 
Дарина Касян, третьою – також 

Філюк, другою фінішувала пред-
ставниця білоруської команди 
Анна Терлюкевич, третє місце 
посіла Олена Собчук з Луцька. 

Серед чоловіків дистанцію в 
10 км першим подолав наш Вік-
тор Шумік, другим – представник 
команди Білорусі Володимир Ко-
лесник, третім – Іван Банзерук, 
для якого головною дистанцією 
є 50-кілометровий марафон у  
спортивній ходьбі.

Учасникам, переможцям та 
призерам змагань вручав пода-
рунки від спонсора – Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» – представ-
ник Фонду Дмитро Піддубний. 
Від регіонального відділення 
національного олімпійського ко-
мітету нагороду отримала Олена 
Борисюк, тренерка Любешівської 
ДЮСШ, вихованці якої цьогоріч 
під час різних змагань вибороли 
вже десять медалей.

Партнером міжнародних змагань став 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»

перша ліга

персона

«ВОЛИНЬ» ВИЙШЛА З ВІДПУСТКИ І 
ПЕРЕГЛЯДАЄ ВІДОМИХ ФУТБОЛІСТІВ

ІСТОРІЯ ДЖЕССІ ОУЕНСА. 
ЯК СПРИНТЕР ЗРОБИВ НЕМОЖЛИВЕ

Луцька «Волинь» 
вийшла з відпустки. 

У клубі назрівають 
серйозні кадрові зміни.

Перший тиждень команда 
тренувалася вдома, щоб визна-
читися, з ким Андрій Тлумак про-
довжить роботу в наступному 
сезоні. 

З команди пішли або готу-
ються на вихід до десяти грав-
ців. Попрощався з «Волинню» 
форвард Дмитро Козьбан. Інший 
нападник Ігор Карпенко повер-
нувся з оренди в «Карпати». За-
хисник Артур Западня поїхав у 
чернігівську «Десну», інший за-
хисник Олександр Маткобожик 
зіграв за «Полісся» в спарингу з 
«Динамо».

Не буде у «Волині» воротаря 
Богдана Когута, захисника Сергія 
Петька і хавбека Олексія Зінке-
вича.

На «втягувальному» зборі у 
Луцьку в складі «Волині» поміче-
ний ветеран Тарас Михалик, який 

  Іван БОГДАНОВИЧ

Коли футболісти будуть 
розповідати про те, 

як їм забракло 45 хвилин 
для того, щоб змінити хід 
матчу, просто нагадайте 
їм історію Джессі Оуенса, 
якому цього ж відрізка 
часу вистачило, щоб побити 
шість світових рекордів. 
Шість за 45 хвилин!

ДИВОВИЖНИЙ ДЕНЬ В 
ІСТОРІЇ

Це сталося в 1935 році на тур-
нірі у невеликому містечку штату 
Мічиган. 25 травня о 15:15 Джессі 
почав з того, що повторив світовий 
рекорд в бігу на 100 ярдів, що до-
рівнює 91,44 м (так, в американців 
тоді були свої примхи й вони бігали 
дуже нестандартні дистанції).

Через 10 хвилин він побив сві-
товий рекорд у стрибках в довжину, 
причому зробив це з великим запа-
сом від попереднього досягнення – 
на цілих 15 см (8,13 м). Цей резуль-
тат протримався 25 років. Лише в 
1960 році його поліпшив японець 
Чухей Намбу.

О 15:45 Оуенс встановив новий 
рекорд в бігу на 220 ярдів. Цікаво, 
що під час цього забігу він приму-
дрився ще й оновити найкращий 

представниця Любешівської 
ДЮСШ Валерія Шоломіцька.

Серед юніорів  першим став 
Ігор Гончаренко з Сумщини, дру-
гим – представник Житомирської 

області Олександр Мицик, тре-
тім – сумчанин Микола Рущак.

Перемогу на дистанції 10 км 
серед жінок здобула волинян-
ка з Любешівської ДЮСШ Марія 

прагне саме вдома закінчити 
кар’єру після виступів у «Дина-
мо» та московському «Локомоти-

ві». На перегляді  також форварди 
Сергій Петров, Максим Прядун, 
півзахисник Іван Бобко.

результат світу в бігу на 200 м.
І рівно о 16:00 Джессі поставив 

красиву крапку. Він встановив но-
вий світовий рекорд у бігу на 220 
ярдів з бар’єрами й попутно поліп-
шив результат в цій же дисципліні 
на 200 м.

ЛЕГЕНДА ПРО ГІТЛЕРА
Джессі Оуенс – дивовижний 

атлет. В історію він увійшов навіть 
не завдяки світовим рекордам, а 
через виступ на Олімпійських іграх 
в Берліні у 1936 році. Німеччиною 
тоді керував Адольф Гітлер і вважа-
ється, що він так був роздратований 
перемогою темношкірого атлета на 
дистанції 100 м, що демонстратив-
но відмовився потиснути йому руку 

З першою командою «Волині» тренуються й 
кілька футболістів з юнацької команди – Дмитро 
Харченко, Назар Богомаз, Олександр Климець

У часи Джессі Оуенса не було допінгу, 
спортсмени все вирішували силою таланту

facebook.com
/FCVolynLutsk

the-challenger.com

Для Петрова можливе під-
писання у «Волинь» – повернен-
ня в клуб, у якому він засвітився 
ще в УПЛ. Після вильоту лучан 
з Прем’єр-ліги нападник без 
особ ливих успіхів грав у «Зірці», 
«Львові» та «Русі» з Винників.

Форвард Прядун фактич-
но пропустив минулий сезон в 
«Арсеналі», так і не зігравши в 
основному складі жодного мат-
чу. Хоча свого часу, наприклад, 
у 2017 році він непогано засві-
тився в кропивницькій «Зірці». 
Вихованець одеського футболу 
Бобко влітку 2016 року вже був 
на перегляді в Луцьку. Останні 
півроку Іван провів у шведсько-
му «Ескільстуні», який влітку ви-
летів у нижчий дивізіон (7 матчів, 
1 гол).

З 6 до 19 липня «Волинь» 
проведе збір на Закарпатті. Се-
ред запланованих суперників – 
ФК «Львів», «Калуш», угорський 
«Балмазуйварош Спорт».

світовий рекорд (39,8 с), який про-
тримався майже 20 років. 

Навіть німецькі спортсмени ви-
знали, що Оуенс має видатні здіб-
ності й що він продемонстрував 
приголомшливі результати. Джес-
сі Оуенс став героєм Берлінської 
олімпіади, а XI Олімпійські ігри по 
праву називають «іграми Джессі 
Оуенса».

ЗАПІЗНІЛЕ ВИЗНАННЯ
До речі, сам американець не 

тримав образи на Гітлера. Більше 
того, він запевняв, що той навіть 
помахав йому здалеку, привітав-
ши з перемогою, до речі, на відмі-
ну від президента США Франкліна 
Рузвельта, який навіть не привітав 
темношкірого з величним успіхом 
у Берліні.

Хоч якесь визнання Оуенс отри-
мав після закінчення Другої світової 
війни, ставши офіційним посланцем 
американського президента на 
Олімпіаді в Мельбурні у 1956 році. 
Його почали запрошувати в Індію, 
Сингапур та інші країни, де він ді-
лився секретами своїх успіхів. Але 
все це не надто допомагало його 
матеріальному становищу, тож до-
водилося хапатися за будь-яку ро-
боту, щоб виживати. 

У кінці 1979 року в Джессі ви-
явили рак легені. Хіміотерапія не 
допомогла, і 31 березня 1980 року 
великий американський спортсмен 
помер в Арізоні.

Українські веслувальниці Кукліновська 
та Повх (у центрі) на п’єдесталі пошани

noc-ukr.org

після фінішу. Гітлер, м’яко кажучи, 
не був добрим чоловіком, але цю 
історію трохи перебільшили, щоб 
наочно показати, як дух Олімпіади 
підноситься над расизмом і нациз-
мом.

Виявилося, що президент 
Олімпійського комітету Анрі де 
Бає-Латур заздалегідь звернувся 
до Гітлера з проханням не вітати 
спортсменів на стадіоні, якщо той 
не міг потиснути руку кожному пе-
реможцю. Тому Гітлер припинив 
збирати спортсменів у себе в ложі. 

Він розумів, що в Оуенса хороші 
шанси на перемогу в багатьох дис-
циплінах, а тиснути руку темно-
шкірому йому не дуже хотілося. Тож 
зіграв на випередження.

Оуенс виграв на Олімпіаді чоти-
ри золоті медалі, при цьому повто-
рив олімпійський рекорд на дистан-
ції 100 м (10,3 с), побив олімпійські 
рекорди з бігу на 200 м (20,7 с) та 
стрибків у довжину (8,06 м), пробіг 
завершальний етап за збірну США 
в естафеті 4×100 м і в результаті 
команда Оуенса встановила новий 

У 1943 році американський 
солдат Лутц Лонг, перебуваючи 
в армії, написав листа, в якому 
просив Оуенса у випадку його 
загибелі стати свідком на весіллі 
його сина Кая Лонга. На початку 
1950-х Джессі виконав прохання 
Лонга. У 2009 році внучка Оуенса 
Марлін Дорч і син Лонга Кай разом 
вручали медалі найсильнішим 
стрибунам у довжину на 
чемпіонаті світу в Берліні.

volynnew
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і п'ють для того, щоб жити. Сократ

ЛИСТКОВЕ ТІСТО 
ВЛАСНОРУЧ

На його приготування йде лише 
10 хвилин. А печиво виходить 
хрустке і смачне. Тісто прекрасно 
зберігається і в холодильнику, і в 
морозильній камері. Зі складниками 
можна сміливо експериментувати: 
замість сметани дати кефір або кисле 
молоко, маргарин замінити смальцем, 
підсипати більше борошна.

• 200 г маргарину • 1 жовток 
• 100 г кефіру • дрібка солі • 500 г борошна

Борошно просіяти й додати жир. 
Можна взяти по 100 г смальцю і маргари-
ну. Перетерти на крихту, додати жовток та 
сметану. Замісити тісто. Якщо воно надто 
липке, підсипати борошна. Готове тісто 
поставити на кілька годин у холодильник. 

З нього можна готувати печиво, пи-
роги, круасани. 

Пропонуємо спробувати рецепт біл-
кового печива. Шматок тіста розкачати й 
вирізати трикутнички і ромбики. Окремо 
в мисочці збити білок. 

Деко посипати борошном. Кожен 
трикутничок занурювати в білок, а потім 
у цукор. Печиво викладати сухим боком 
донизу. Випікати до золотистого кольору 
за 1800.

спробуйте смачного

агромода

бон апетит

А НА ВЕЧЕРЮ – САЛАТИК

МІКРОГРІН ВИРОЩУЮТЬ 
НА ПІДВІКОННІ

ПШОНЯНА СМАКОТА

Мікрогрін – це паростки рослин, 
яким два-три тижні. Вони не 
тільки поживні, а й мають 
красивий вигляд у стравах. Зараз 
мікрогрін став надзвичайно 
популярним у стравах дорогих 
ресторанів. Виростити зелень 
можна в теплиці й навіть на 
підвіконні.

Щоб виростити мікрогрін, потріб-
ні торф’яний чи кокосовий субстрат, 
вода й насіння. Хоча експериментато-
ри висівають насіння на марлі та ваті. 
Щоб швидше проросло, замочують на 
добу. Щільно висівають на складену в 
кілька шарів змочену марлю чи мокру 
вату або торф’яний субстрат. Його 
рівномірно розподіляють по палетах. 
Зверху насіння злегка присипають 

У салатах більше 
переваг, ніж 
здається на перший 

погляд. Окрім користі 
від свіжої зелені, вони 
дають відчуття ситості. 
Виявляється, з’їсти 
велику порцію салату 
рівноцінно одному 
тістечку або чизбургеру. 
І зовсім не обов’язково 
додавати у них 
ковбасу чи заправляти 
майонезом.  

З ГОРІХАМИ І СИРОМ
• 300 г пекінської капусти 
• 100 г бринзи • 1 помідор
 • 50 г волоських горіхів 
• спеції • грецький йогурт 
(можна замінити нежирною 
сметаною)

Капусту дрібно нашаткувати, 
горіхи змолоти й підсмажити на 
сухій пательні. Помідор нарізати 
тонкими смужками, а бринзу по-
кришити або нарізати кубиками. 
Йогурт змішати зі спеціями: па-
прикою, чорним перцем, суше-
ним часником, сіллю. Замішати 
соус у капусту, додати помідор, 
бринзу і ще раз вимішати. Поси-
пати смаженими горіхами.

У цьому салаті пекінську ка-
пусту можна замінити білока-
чанною, а бринзу – твердим або 
адигейським сиром.
З В’ЯЛЕНИМИ 
ТОМАТАМИ
• середній баклажан 
• 50 г в’ялених томатів 
• 50 г твердого сиру 
• суміш зелені (листя салату, 
шпинат чи рукола) • кунжут 
• спеції за смаком

Баклажан нарізати кружаль-
цями завтовшки 1-2 см. Від то-
матів відтиснути руками олію та 

заправити нею баклажан, посо-
лити і підсмажити на пательні. 
Окремо на сухій пательні під-
смажити кунжут, потім трішки 
потовкти у ступці, щоб розкрив-
ся аромат. Сир натерти на терт-
ці з великими вічками, а шма-
точки томатів розрізати навпіл. 
До цього салату смакуватимуть 
шпинат, рукола, базилік. 

Салат можна приготувати 
і зі свіжими томатами, але тоді 
краще замість кунжуту додати 
смажені горіхи.
З ГРЕЙПФРУТОМ
• куряча грудинка • половина 
грейпфрута • жменя арахісу 
• листя салату 
Для заправки: • лимонний сік 
• мед  • трохи олії

М’ясо відварити у підсоле-
ній воді або запекти в духовці 
з травами, змастивши трохи 
олією. Нарізати скибочками. 
Арахіс підсмажити на пательні, 
потім змолоти. 

Грейпфрут почистити не 
тільки від шкірки, але й від бі-
лої плівки. Окремо зробіть за-
правку: змішайте по 1 ст. ложці 

лимонного соку і меду та 0,5 ст. 
ложки олії. Цю суміш перемі-
шайте з листям салату і викла-
діть зелень на тарілку. Зверху 
викладіть шматочки грейпфру-
та й курки. Посипте страву ара-
хісом. 

Такий салат можна приготу-
вати, замінивши грейпфрут на 
гранат. Для вегетаріанців курку 
замінити смаженим тофу.
З ЯЙЦЕМ
• 100 г крупи булгур • 2 яйця 
• гілочка кропу • спеції
• 150 г стручкової квасолі 
• 1 болгарський перець
• 1 ст. ложка грецького 
йогурту

Булгур відварити й охоло-
дити. Окремо зварити яйця, 
кріп посікти. Квасолю відварити 
в підсоленій воді (можна взяти 
заморожену, тоді її доведеться 
підсмажити на олії). Перець по-
чистити, нарізати смужками й 
підсмажити.

Яйця обібрати і порізати 
кружальцями. Змішати в тарілці 
булгур та овочі з пательні. За-
правити їх соусом з йогурту та 

зелені, можна додати суміш перців 
чи трохи сушеного часнику. Зверху 
акуратно викласти яйця.
ІТАЛІЙСЬКИЙ
• 200 г макаронів твердих сортів 
«метелики» • 50 г оливок 
• 50 г твердого сиру • 2 помідори
Для заправки: • часник, 
перетертий з олією • кілька 
крапель бальзамічного оцту

Макарони відварити в підсо-
леній воді, процідити й охолодити. 
Щоб не злипалися, додати кілька 
крапель олії. Сир натерти, помідори 
нарізати тонкими смужками, оливки 
процідити. 1 ложку олії перетерти з 
половинкою зубця часнику та дріб-
кою солі. Вимішати макарони, олив-
ки, помідори. Заправити часнико-
вою олією і посипати тертим сиром.
ЯБЛУЧНИЙ ЗІ ШПИНАТОМ
• пучок шпинату • 2 морквини 
• велике яблуко • жменя волоських 
горіхів • медово-лимонна заправка

Шпинат промити й просушити. 
Моркву і яблуко почистити. Моркву 
натерти, яблуко порізати смужка-
ми. Волоські горіхи підсмажити на 
сухій сковороді з сіллю, щоб вони 
стали більш хрусткими. Змішати по 
1 ч. ложці меду й лимонного соку, 
заправити шпинат і моркву. Зверху 
викласти шматочки яблук і посипа-
ти волоськими горіхами.
СИТНИЙ СНІДАНОК
• 1 яйце • половина авокадо 
• помідор • соєвий соус
• кілька листків салату  
• 2 ложки консервованої кукурудзи

Яйце відварити. Тим часом по-
мідор і авокадо порізати тонкими 
скибочками, промити й просушити 
листя салату. На тарілку викласти  
салат, потім кукурудзу і помідори. 
Зверху зробити гірку з авокадо. На 
нього покласти подрібнене яйце і 
полити соєвим соусом.

bigm
ir.net

субстратом.
Головне – пильнувати, щоб завжди 

була вода та субстрат чи марля не пе-
ресихали. Кімнатна температура для 
імпровізованого кімнатного городу має 
бути не нижча за 20-25˚. Єдине, що па-
ростки з кукурудзи треба притінювати, 
бо стебельця виростуть твердими й не-
смачними. 

Коли з’являться перші два листочки, 
мікрозелень можна їсти. Бадилля бажа-
но зрізувати гострими ножицями, щоб 
не зашкодити рослинам, які ростуть по-
ряд. Варто пам’ятати, що мікрогрін не 
можна піддавати термічній обробці, бо 
втратить усі корисні властивості.

23-59.com
.ua

Молода зелень корисна і поживна

КОТЛЕТИ З ПШОНА
• 0,5 скл. пшона • цибулина • морквина 
• зелень • спеції • 200 г шампіньйонів 
• 1-2 ст. ложки борошна 

Пшоно промити в кількох водах, доки 
остання не буде прозорою. Залити чистою хо-
лодною водою (1,5 скл.), довести до кипіння. 
Щойно закипить, злити воду (щоб прибрати 
гіркоту з пшона). Знову залити такою ж кіль-
кістю води, посолити й варити до готовності. 
Коли каша буде готова, трішки охолодити.

З цибулі та моркви зробити засмажку, 
окремо обсмажити в олії гриби. Овочі, кашу 
і гриби змолоти на м’ясорубці, посолити й 
поперчити. Додати борошно, добре перемі-
шати. Змочити руки холодною водою і сфор-
мувати котлети. Запанірувати в сухарях і сма-
жити на сковороді до золотистої скоринки з 
обох боків. 

ложку олії. Довести до кипіння, закрити щіль-
но кришкою та відставити. 

Цибулю і моркву спасерувати в олії, до-
дати в охолоджене пшоно, приправити зе-
ленню та спеціями. Готовий фарш загортати у  
капустяне листя. Голубці викласти в каструлю, 
залити підсоленою водою з томатною пастою. 
Поставити у духовку на 40-50 хв.

КАША З КАПУСТОЮ
• 300 г квашеної капусти • 200 г пшона 
• 2 цибулини • 5 ст. ложок олії 

Капусту промити, проварити 20 хв на 
слабкому вогні, відцідити. Цибулю дрібно по-
різати й обсмажити на олії. Викласти на капус-
ту промиту пшоняну крупу, зверху – цибулю, 
додати 2 скл. окропу, олію. Проварити кашу, 
не перемішуючи, близько півгодини. Коли 
пшоно буде готове, перемішати, зняти з плити 
і закутати в рушник на кілька хвилин. Подава-
ти страву гарячою.
ГОЛУБЦІ 
• головка капусти • 200 г цибулі 
• 200 г моркви • 1 скл. пшона • 3 ст. ложки 
олії • 80 г томатної пасти • зелень • спеції

Пшоно ретельно промити, підсмажити на 
сковороді, залити 2 скл. окропу, додати 1 ст. 

vkazivka.com

coquette.in.ua

І ситно, і корисно
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Не запитуй, що дало тобі життя, запитай, що дав йому ти. Альфред Адлер

ОВЕН (21.03 – 20.04). Варто зосе-
редитися на роботі. Неуважність може 
тільки нашкодити. Успіх багато в чому 
залежатиме від швидкості реакції на 

все, що відбувається, й вашої комуніка-
бельності. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). У вас 
може з'явитися додаткове наванта-
ження на роботі. Однак важливо не 
упустити шанс на кар'єрне зростання, 
не злякатися нових для себе занять. 
Варто прислухатися до порад друзів і родичів. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). На-
стає сприятливий час для здійснення 
ваших бажань, особливо це стосується 
особистого життя. Ви будете насоло-

джуватися життям і коханням, що дозво-
лить вам уникнути різких перепадів настрою. 

РАК (22.06 – 22.07). Усе скла-
деться благополучно. Можете роз-
раховувати на допомогу друзів. По-
чуття такту і щирість дозволять вам 
віртуозно впоратися з завданнями. Не-
формальні зустрічі й контакти можуть бути дуже 
корисні. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Можливі 
конфліктні ситуації на роботі. Вам зна-
добляться зосередженість і врівно-
важеність. Можна розраховувати на 

збільшення зарплати. У вихідні ймовірні 
проблеми з домашніми.

ДІВА (24.08 – 23.09). Не дозво-
ляйте користуватися вашою добро-
тою, умійте сказати ні, коли це потріб-
но. Вам дуже допоможуть гнучкість 
мислення й уміння чути співрозмовни-
ка. Не давайте волю емоціям у спілкуванні з ро-
дичами.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Вам 
просто вкрай потрібно буде зосереди-
тися на головному й не витрачати сили 
на розв’язання другорядних проблем. 

Постарайтеся не сперечатися з началь-
ством і не критикувати колег. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Гар-
ний час для зміцнення лідерських по-
зицій на роботі. Будьте наполегливіші, 
тоді удача вам усміхнеться, зможете 
реалізувати свої давні ідеї. Гарний пері-
од для кохання й приємного спілкування. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Ви 
можете впливати на людей, тому проду-
муйте кожен крок, а допущені помилки 
можуть відбитися не тільки на вас. Ви-

явите свої таланти й заслужите похвалу 
близьких людей.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Не 
варто перенапружуватися на роботі. 
Інакше на вас повісять багато зайвих 
завдань. Певні зобов'язання можуть 
змусити вас узятися за незвичну спра-
ву. Деякі ваші таємниці можуть виплисти назовні. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ви 
будете сповнені енергії й готові до но-
вих пригод, але слід пам'ятати, що ваша 
воля закінчується на межі з волею іншої 

людини. Будьте обережніші у висловлю-
ваннях, бо можете виказати свої й чужі секрети. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Сповіль-
ніть робочий ритм. Відпочиньте, схо-
діть на йогу, послухайте класичну му-
зику. Прислухайтеся до своєї інтуїції. 
Постарайтеся не доводити до сварок 
ваші стосунки з близькими.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») 
зі стороною 3х3 клітинки. Таким 
чином, усе поле налічує 81 клітинку. 
У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета 
голово ломки – заповнити вільні 
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці 
і в кожному малому квадраті 3х3 
кожна цифра траплялася лише один 
раз. Правильна головоломка має 
тільки один розв’язок.
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4 липня – Терентій, Юліан, Анастасія, 
Василина, Максим, Микита, Федір, 
Георгій
5 липня – Овсій, Зіновій, Галактіон, 
Зінаїда, Уляна, Арсеній, Геннадій
6 липня –  Антон, Артем, Герман, 
Святослав, Аркадій, Олександр, 
Корнилій, Митрофан, Йосип, Олексій
7 липня – Іван, Петро, Яків
8 липня – Петро, Давид, Єфросинія, 
Василь, Прокіп, Костянтин
9 липня – Іван, Тихон, Денис, Павло
10 липня – Самсон, Юрій, Мартин, 
Георгій, Володимир

4 липня – Терентій, Юліан, Анастасія, 
Василина, Максим, Микита, Федір,

іменинники тижня

погляд у минуле 130 РОКІВ ТОМУ 
ЗАПРОВАДИЛИ ПЕНСІЮ

Той, хто рано встає... Той нявкає, дряпа-
ється, ганяє квартирою і отримує тапком.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Побутує помилкова думка, що вік 
облагороджує смак тільки коньяку і ві-
скі. А ось ми минулого тижня знайшли у 
бабусі в льоху ящик горілки сорокарічної 
витримки. То ось що я вам скажу: горілка 
свіжого розливу, навіть преміального кла-
су, і близько не стояла...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчина каже новому приятелеві:
– Раніше я думала, що всі чоловіки – 

козли, але після того, як з тобою познайо-
милася, змінила свою думку.

– І яка ж вона тепер?
– Козел – ти один.

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

На конкурсі краси дуже негарна дівчи-
на стала володаркою корони в номінації 
«Міс Молодець, що прийшла».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пара прогулюється парком. Вона:
– Любий, щось у мене голова розболі-

лася.
– Заспокойся, люба, мені зараз і не хо-

четься.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Для мене найкраща віддалена робота – 
це робота, яку я видалив зі свого життя.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо вам зле – міцно обійміть кота. От і 
все. Тепер зле не тільки вам, а й коту.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Скільки ви хотіли б у нас заробляти?
– 50 тисяч.
– Ви нам не підходите!
– 20 тисяч.
– Ні.
– 5 тисяч.
– Про такого талановитого співробіт-

ника з червоним дипломом ми мріяли з 
дня відкриття!

ОВЕН (21.03 – 20.04). Варто
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Сучасну організовану 
пенсійну систему 
створили у 

Німеччині в кінці XIX ст. 
22 червня 1889 року 
канцлер Німецької 
імперії Отто фон 
Бісмарк першим ввів 
поняття «пенсія». Тоді 
ж переконав рейхстаг 
ухвалити закон «Про 
пенсійне забезпечення 
у зв'язку з віком або 
втратою дієздатності». 
Отримувати пенсію мали 
право люди, які досягли 
70-річного віку, пише 
Gazeta.ua.

Канцлер ввів солідарну сис-
тему загальнообов'язкового 
державного пенсійного стра-
хування. Характерна риса ні-
мецького напряму полягала в 
тому, що соціальне страхування 
було обов'язковим та базувало-
ся на внесках. І роботодавці, і 
робітники мали вносити кошти 
на його фінансування. Таким 
чином, право на пенсію мала 
людина, яка добросовісно спла-
чувала всі внески.

Нововведення не завдава-
ло шкоди державній економі-

ці. Пенсіонерам виплачували 
всього по 152 марки на рік. Тоді 
середня річна зарплата склада-
ла 1083 марки. Також люди, які 
працювали у будь-якій промис-
ловості, майже не доживали до 

70 років. Тому в народі пенсію 
Бісмарка прозвали пенсією по-
кійників.

Однією з причин введення 
пенсії вважають тодішню потре-
бу в підвищенні лояльності ро-

бітничого класу до німецького 
уряду. Після відставки Бісмарка 
та у результаті тиску профспілок 
пенсійний вік в Німецькій імпе-
рії знизили до 65 років.

Цікаво, що на наших теренах 
після революції більшовики не 
прагнули видавати пенсії. Влітку 
1918 року було підписано указ 
про видавання пенсій інвалідам 
Червоної армії, в 1923 році – ста-
рим більшовикам, а через п’ять 
років – робітникам текстильної 
та гірничорудної промисловос-
ті. І тільки в 1937 році пенсію 
стали видавати всім категоріям 
міських робітників. 

На сьогодні пенсійний вік в 
більшості держав дорівнює 65 
рокам. Найвищий пенсійний 
вік у Японії – 70 років. Найба-
гатші пенсіонери живуть в Данії: 
щомісяця пенсіонер отримує 
$2800. У КНР пенсію за віком 
отримують тільки військові, по-
ліцейські й держслужбовці в ми-
нулому. Звичайних же громадян 
за законом зобов’язані утриму-
вати власні діти.

Пенсію придумали німці, щоб підвищити 
лояльність робітничого класу до уряду
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ПОНЕДІЛОК 8 липня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 19.00, 22.00 

Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.45, 15.15 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За 

службовими обов’язками»
11.00 Огляд світових подій
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.30 Вголос
16.30 Бандерштат
17.00, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

07.00 «Додолики» 07.10 
«Казки Лірника Сашка» 07.40 
«100 років українського 
мистецтва за 100 років» 08.00 
UA: Фольк 08.55 «Візитівки 
Карпат» 09.00 «Енеїда» 09.50 
«Візитівки Полтавщини» 10.00 
РадіоДень 10.20 «Сильна 
доля» №8 11.10 Пліч-о-
пліч 11.35 #ВУКРАЇНІ 12.00 
«Візитівки Полтавщини» 12.30 
Лайфхак 12.40 «Казки Лірника 
Сашка» 12.50 «Додолики» 
13.05 М/с «Дуда і Дада» 13.30, 
17.00, 18.30 Новини 13.40 
«Виборчий округ. Співбесіда» 
14.35 Т/с «Таємниці Борго 
Ларічі» 15.20 «Пліч-о-пліч» 
15.35 «Візитівки Карпат» 
15.45 «Українська література 
в іменах» 15.55 Лайфхак 
16.05 «Хто в домі хазяїн?» 
16.30 «Відкривай Україну» 
17.12 «Виборчий округ» 18.00 
Лайфхак 18.15 «Своя земля» 
18.50, 22.00 «Світ навколо» 
19.00 Передвиборна агітація 
кандидатів від одномандатних 
округів  22.10 «Схеми» 

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, 05.00 Новини

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

09.35, 21.30 Ток-шоу 
«Зворотний відлік»

12.00 Д/ц «Аромати Перу»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 Д/ц «Аромати 

Мексики»
15.15 Х/ф «Йосип 

Прекрасний. Намісник 
фараона»

16.55 Д/ц «Кухня По»
17.30 Перша шпальта
18.25, 02.25 Тема дня
19.00 Передвиборні 

агітаційні програми 
за кошти Державного 
бюджету

03.05 Спільно 03.35 Схеми
04.00 Розсекречена історія

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.15 «ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
14.00 «Сімейні мелодрами»
15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі 

Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Свати – 6»
22.45 «Гроші 2019»
00.00 «Голос. Діти 5»
02.15 Т/с «Я знову тебе 

кохаю – 2»

06.00 Т/с «Коли мі вдома»
10.55 МастерШеф 12+
14.20 Ультиматум 16+
16.25, 18.00 Х/ф «Вуличні 

танці 3: усі зірки»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф «Щира правда»
20.50 Т/с «Червона 

королева»
22.45 Т/с «Лист 

очікування»
00.55 Детектор брехні 16+

03.15, 02.45 Зона ночі
04.40 Абзац
06.25, 07.45 Kids Time
06.30 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
07.50 Х/ф «Земля тролів»
09.50 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця»

05.25, 22.10 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 02.05 
«Стосується кожного»

11.20, 12.25 Х/ф «Солодка 
жінка»

12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
15.45 «Чекай на мене. 

Україна»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

00.00 Х/ф «Вершник без 
голови»

02.50 «Орел і Решка»
04.55 «Top Shop»

04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.40 Служба розшуку дітей
04.45 Т/с «Відділ 44»
05.30 Громадянська 

оборона
06.25 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини
10.05 Антизомбі. Дайджест
10.40, 13.20 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Вбивство у 

Східному експресі»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Більше ніж правда
21.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Очі дракона»
01.50 Стоп-5

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Спляча 
красуня»

11.00 Х/ф «Зоряні 
таляри»

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

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 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 «Подорож до 

центру душі»
23.20 Слідами партійних 

списків

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР
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НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.10 Х/ф «Голодні ігри: 
Переспівниця»

15.00 Х/ф «Червона 
шапочка»

17.00 Аферисти в мережах 
16+

21.00 Х/ф «Перший удар»
22.50 Х/ф «Вовки»
00.40 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

СЕРЕДА 10 липня
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, 15.00, 15.15 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.45, 15.30 М/с «Гон»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За 

службовими обов’язками»
11.00 Глобал 3000
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
16.30 Бандерштат
19.15 На часі: Спецтема
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

07.00 «Додолики» 07.10 
«Казки Лірника Сашка» 
07.20 «Відкривай Україну з 
Суспільним» 08.00 Фільм-
концерт «Supernation» 08.40 
«Візитівки Карпат» 09.00 
«Енеїда» 09.50 «Візитівки 
Полтавщини» 10.00 РадіоДень  
10.20 UA: Фольк 11.10 «Своя 
земля» 11.25 «Спільно» 11.50 
«Пліч-о-пліч» 12.05 «Візитівки 
Полтавщини» 12.10 Док. цикл 
«Двоколісні хроніки» 12.25 
Лайфхак 12.40 «Казки Лірника 
Сашка» 12.50 «Додолики» 13.05 
М/с «Дуда і Дада» 13.30, 17.00, 
18.30 Новини 13.40, 17.12 
«Виборчий округ» 14.35 Т/с 
«Таємниці Борго Ларічі» 15.20 
«Своя земля» 15.40 Лайфхак 
15.55 «Хто в домі хазяїн?» 
16.20 Українська література 
в іменах 16.25 «Відкривай 
Україну з Суспільним» 18.00 
Лайфхак 18.15 «Своя земля» 
18.50, 22.00 «Світ навколо» 
19.00 Передвиборна агітація 
кандидатів від одномандатних 
округів 22.10 «Своя земля» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.40, 23.10, 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 

Шотландії»
13.10 Енеїда 14.30 Д/ц 

«Аромати Мексики»
15.15 Країна на смак
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.15, 23.00 Погода
17.30 Наші гроші
18.25, 02.35 Тема дня
19.00 Передвиборні 

агітаційні програми 
за кошти Державного 
бюджету

22.05, 23.40, 02.25 UA:Спорт
22.25 З Майклом Щуром 

повтор 03.05 Спільно
03.35 #ВУКРАЇНІ

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.15 «ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.40 «Сімейні мелодрами»
14.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі 

Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Свати – 6»
22.50, 23.50, 00.55 Т/с 

«Школа. Недитячі ігри»
01.50 Т/с «Я знову тебе 

кохаю – 2»

06.25 Т/с «Коли мі вдома»
10.00 МастерШеф 12+
13.35 Ультиматум 16+
15.45, 18.00 Х/ф «Знову 

вдома»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.15 Х/ф «Мачуха»
20.50 Т/с «Червона 

королева»
22.45 Т/с «Тато напрокат»
00.50 Детектор брехні

03.10 Зона ночі
04.30 Абзац
06.15, 07.45 Kids Time
06.20 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
07.50 Шоу Оля
08.50 Хто зверху 12+

05.25, 22.10 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

09.50 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»
14.40 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.00 Ток-шоу 

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

випадок. Фатальна 
пристрасть»

00.00 Х/ф «День весілля 
доведеться уточнити»

02.45 «Орел і Решка»
04.50 «Top Shop»

04.00 Скарб нації
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, 10.05 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини
11.05, 13.25, 22.50 Т/с 

«Майор і магія»
13.55, 16.20 Х/ф «Шлях 

воїна»
16.30 Х/ф «Королі вулиць»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес»
00.50 Т/с «Невиправні»
02.30 Стоп-5

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Мавп’ячі 
витівки»

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, 00.30 

Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.15 Зірковий шлях
11.20, 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 «Подорож до 

центру душі»
23.20 Гучна справа
01.45 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

10.10 Дешево та сердито
12.00 Заробітчани
17.00 Кохання на 

виживання 16+
19.00 Варьяти 12+
21.00 Х/ф «Громобіой»
23.10 Х/ф «Син дракона»
02.50 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ВІВТОРОК 9 липня
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, 02.30 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, 15.00, 15.15 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.45, 15.30 М/с «Гон»
09.55 М/с «Черепашка Лулу»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За 

службовими обов’язками»
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 Все про спорт
16.30 Бандерштат
17.00, 23.00 Глобал 3000
18.00 Луцький депутат
18.20 Вголос
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

07.00 «Додолики» 07.10 
«Казки Лірника Сашка» 07.20 
«Відкривай Україну» 07.45 
«100 років українського 
мистецтва за 100 років» 08.00 
UA: Фольк 08.55 «Візитівки 
Карпат» 09.00 «Енеїда» 
09.50, 12.05 «Візитівки 
Полтавщини» 10.00 Ток-шоу 
«Зворотний відлік» 11.50 100 
років української історії за 
100 хвилин 12.10 «Двоколісні 
хроніки» 12.25 Лайфхак 12.40 
«Казки Лірника Сашка» 12.50 
«Додолики» 13.05 М/с «Дуда 
і Дада» 13.30, 17.00, 18.30 
Новини 13.40 «Виборчий 
округ. Співбесіда» 14.35 Т/с 
«Таємниці Борго Ларічі» 15.20 
«Своя земля» 15.35 «Візитівки 
Карпат» 15.45 Лайфхак 15.50 
«Хто в домі хазяїн?» 16.15 
Українська література в іменах 
17.12 «Виборчий округ» 18.00 
Лайфхак 18.15 «Пліч-о-пліч» 
18.50, 22.00 «Світ навколо» 
19.00 Передвиборна агітація 
кандидатів від одномандатних 
округів 22.10 «Спільно» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.40, 23.25, 02.00 Новини

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

09.35 Ток-шоу «Зворотний 
відлік»

12.00 Д/ц «Аромати 
Шотландії»

13.10 Країна на смак
14.30 Д/ц «Аромати 

Мексики»
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУКРАЇНІ
16.20 Д/ц «Морська кухня»
18.25, 02.35 Тема дня
19.00 Передвиборні 

агітаційні програми 
за кошти Державного 
бюджету

22.05, 02.25 UA:Спорт
22.25 Наші гроші
22.55 Д/ц «Дикі тварини»
03.05 Спільно 
03.35 Перша шпальта

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.15 «ТСН»

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

Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі 

Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.50 Т/с «Свати – 6»
22.50, 23.50, 00.50 Т/с 

«Школа. Недитячі ігри»
01.40 Т/с «Я знову тебе 

кохаю – 2»

06.15 Т/с «Коли мі вдома»
11.00 МастерШеф 12+
14.25 Ультиматум 16+
16.30, 18.00 Х/ф «Щира 

правда»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф «Знову вдома»
20.50 Т/с «Червона 

королева»
22.45 Т/с «Лист 

очікування»
00.55 Детектор брехні 16+

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
07.20 Шоу Оля
08.20 Хто зверху 12+

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 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Жандарм і 

інопланетяни»
14.40 «Правила виживання»
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

00.00 Х/ф «Погана хороша 
людина»

02.50 «Орел і Решка»
04.55 «Top Shop»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі. Дайджест
11.50, 13.25, 16.20 Х/ф 

«Банди Нью-Йорку»
16.30 Х/ф «Сонна Лощина»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Пес»
22.50 Т/с «Майор і магія»
00.50 Т/с «Невиправні»
02.35 Стоп-5

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Про 

рибалку та його 
дружину»

11.00 Х/ф 
«Дівчинка з 
сірниками»

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

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 04.00 Зірковий шлях
11.20, 02.15 Реальна містика
12.30, 23.30, 04.45 Агенти 

справедливості 16+
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар – 2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до 

центру душі»
01.45 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

10.00 Дешево та сердито
12.00 Заробітчани
17.00 Кохання на 

виживання 16+
19.00 Варьяти 12+
21.00 Х/ф «Містер Крутий»
22.50 Х/ф «Омен»
01.10 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ЧЕТВЕР 11 липня
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, 15.00, 15.15 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.45, 15.30 М/с «Гон»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За 

службовими обов’язками»
11.00 Євромакс
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 На часі: Спецтема
16.30 Бандерштат
18.00 Луцький депутат
18.20 Вголос
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

07.00 «Додолики» 07.10 
«Казки Лірника Сашка» 
07.20, 16.25 «Відкривай 
Україну з Суспільним» 08.00 
UA: Фольк 08.55 «Візитівки 
Карпат» 09.00 «Енеїда» 09.50 
«Візитівки Полтавщини» 
10.00 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
12.05 «Візитівки Полтавщини» 
12.10 Док. цикл «Двоколісні 
хроніки» 12.25 Лайфхак 12.40 
«Казки Лірника Сашка» 12.50 
«Додолики» 13.05 М/с «Дуда 
і Дада» 13.30, 17.00, 18.30 
Новини 13.40 «Виборчий 
округ. Співбесіда» 14.35 Т/с 
«Таємниці Борго Ларічі» 15.20 
«Своя земля» 15.35 «Візитівки 
Карпат» 15.45 Лайфхак 15.50 
«Хто в домі хазяїн?» 16.20 
Українська література в іменах 
17.12 «Виборчий округ» 18.00 
Лайфхак 18.15 StopFakeNews 
18.50, 22.00 «Світ навколо» 
19.00 Передвиборна агітація 
кандидатів від одномандатних 
округів за кошти Державного 
бюджету 22.10 «Наші гроші» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30 М/с «Вруміз»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.40, 23.10, 
02.00, 05.00 Новини

07.10, 17.15, 23.00 Погода
07.20 Д/ц «Тваринна зброя»
08.30, 04.30 #ВУКРАЇНІ
09.15 Т/с «Еліза»
11.10 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати 

Шотландії»
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ц «Аромати 

Мексики»
15.15 Енеїда
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Перший на селі
18.25, 02.35 Тема дня
19.00 Передвиборні 

агітаційні програми 
за кошти Державного 
бюджету

22.05, 23.40, 02.25 UA:Спорт
22.25 Схеми 03.05 Спільно
04.05 52 вікенди

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

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

09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.35 «Сімейні мелодрами»
14.35 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі 

Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.30 «Чистоnews 2019»
20.40, 21.45 Т/с «Свати – 6»
22.30 «Право на владу 

2019»
00.55 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
01.50 Т/с «Я знову тебе 

кохаю – 2»

06.40 Т/с «Коли мі вдома»
10.15 МастерШеф 12+
13.35 Ультиматум 16+
15.45, 18.00 Х/ф «Мачуха»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Весільний 

переполох»
20.50 Т/с «Червона 

королева»
22.45 Т/с «Тато напрокат»
00.40 Детектор брехні

04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Зона ночі
05.20 Абзац
06.05, 07.35 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
07.40 Шоу Оля
08.40 Хто зверху 12+

05.20, 22.05 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Чотири 

мушкетери Шарло»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

00.00 Х/ф «Єдина»
02.40 «Орел і Решка. »
03.50 «Подорожі в часі»
05.00 «Top Shop»

04.10 Скарб нації
04.20 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
10.05 Секретний фронт
11.50, 13.20 Т/с «Майор 

і магія»
13.35 Х/ф «Королі вулиць»
16.20 Х/ф «Прем’єр-

міністр»
18.45, 20.55 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.15 Т/с «Пес»
22.30 Нові лідери 2
00.15 Т/с «Невиправні»
02.10 Стоп-5

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Мармадюк»

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 Панянка-

селянка
23.00 ЛавЛавCar 2
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 02.30 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 Т/с «Подорож до 

центру душі»
23.20 Слідами партійних 

списків

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

10.10 Дешево та сердито
12.10 Заробітчани
17.00 Кохання на 

виживання 16+
19.00 Варьяти 12+
21.00 Х/ф «Сталеве серце»
23.00 Х/ф «Мисливці за 

розумом»
01.10 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

П’ЯТНИЦЯ 12 липня
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, 15.00, 15.15 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.45, 15.30 М/с «Гон»
10.00, 05.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
11.00, 17.30, 04.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
16.30 Бандерштат
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

07.00 «Додолики» 07.10 
«Казки Лірника Сашка» 07.20, 
16.30 «Відкривай Україну з 
Суспільним» 07.50 «100 років 
українського мистецтва за 
100 років» 08.00 Кобзатроніка 
08.55 «Візитівки Карпат» 09.00 
«Енеїда» 09.50 «Візитівки 
Полтавщини» 10.00 РадіоДень 
10.20 UA: Фольк 11.10 «Своя 
земля» 11.25 «Наші гроші» 
11.50 «Пліч-о-пліч» 12.05 
«Візитівки Полтавщини» 
12.10 Док. цикл «Двоколісні 
хроніки» 12.25 Лайфхак 
12.50 «Додолики» 13.05 М/с 
«Дуда і Дада» 13.30, 17.00, 
18.30 Новини 13.40, 17.12 
«Виборчий округ» 14.35 Т/с 
«Таємниці Борго Ларічі» 15.20 
«Пліч-о-пліч» 15.35 «Візитівки 
Карпат» 15.40 Лайфхак 15.55 
«Українська література в 
іменах» 16.05 «Хто в домі 
хазяїн?» 18.00 Лайфхак 18.15 
«Пліч-о-пліч» 18.50, 22.00 «Світ 
навколо» 19.00 Передвиборна 
агітація кандидатів від 
одномандатних округів 22.10 
«Букоголики» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30 М/с «Вруміз»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.40 Новини
07.20 Д/ц «Тваринна зброя»
08.30 #ВУКРАЇНІ
09.15 Т/с «Еліза»
11.10 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати Іспанії»
13.10, 02.40 Сильна доля
14.30 Д/ц «Аромати 

Південної Африки»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Схеми
18.25, 02.10 Тема дня
19.00 Передвиборні 

агітаційні програми 
за кошти Державного 
бюджету

22.05, 01.45 UA:Спорт
22.35 Перша шпальта
23.10 Як дивитися кіно
23.40 Х/ф «На межі»
03.30 Своя земля
04.05 Розсекречена історія

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.00 «ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.40 «Сімейні мелодрами»
14.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі 

Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.20 «Чистоnews 2019»
20.30, 22.35 «Ліга сміху»
00.35 Х/ф «Я – початок»
02.25 «Київ вечірній»

05.35, 01.05 Т/с «Коли мі 
вдома»

07.00 Т/с «Червона 
королева»

11.35 Т/с «40+ або 
Геометрія почуттів»

15.25 Х/ф «Діамантова 
рука»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
20.00 Х/ф «Молодята»
22.45 Х/ф «З 9 до 5»

03.25, 02.35 Зона ночі
04.40 Абзац
05.35, 06.45 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
06.50 Шоу Оля
07.50 Хто зверху 12+

05.30, 22.15 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Четверо проти 

кардинала»
14.40 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45, 00.05, 01.00 

«Речдок»
18.00, 01.55 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Подробиці вибору»
03.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини
10.05 Антизомбі
11.00, 16.30, 02.05 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
13.25, 16.20, 23.20 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.45 Дизель шоу

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Бібі 
та Тіна: Дівчата 
проти хлопців»

11.45 Сімейка У
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 16.00 
Танька і Володька

15.00 Т/с «Село на 
мільйон 2»

16.30 М/ф 
«Пташиний 
ульот»

18.00, 00.45 
Панянка-селянка

21.00 М/ф «Шрек»
22.45 Х/ф «Вгадай 

хто»
01.45 Теорія зради
02.35 БарДак
03.25 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Сьогодні

09.30, 05.45 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Людина без серця»
14.30 Т/с «Жіночий лікар 

– 2»
15.30 Т/с «Жіночий 

лікар- 2»
19.50 Головна тема. Вибір
22.00 Опозиція
01.00, 02.15 Т/с «Пробач»
01.45 Телемагазин
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09.40 Кохання на 
виживання 16+

15.40 Х/ф «Містер Крутий»
17.10 Х/ф «Перший удар»
19.00 Х/ф «Із Парижа з 

любов’ю»
21.00 Х/ф «Шанхайські 

лицарі»
23.10 Х/ф «Білий слон»
01.10 Т/с «Клініка»
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СУБОТА 13 липня
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, 09.30, 18.00, 21.00, 
02.00 На Часі: Гість

10.00 Західний форпост
10.30 Завтра сьогодні
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.00 На часі: Спецтема
13.30 Євромакс
14.00, 22.00, 05.00 Т/с «За 

службовими обов’язками»
16.15 Бандерштат
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 Бандерштат
03.00 Знай більше!

07.00 «Нове та улюблене» 
08.00 Візитівки 08.05 Лайфхак 
08.15 «Додолики» 08.45 
«Казки Лірника Сашка» 09.15 
М/с «Вруміз» 09.30 Кулінарне 
шоу «Енеїда» 10.25 Д/ц 
«Аромати Південної Африки» 
10.50 UA:Фольк 11.45 «Хто 
в домі хазяїн?» 12.10 Д/ц 
«Двоколісні хроніки» 12.25 
«Українська література в 
іменах» 12.35 100 років 
українського мистецтва за 100 
хвилин 12.45 Радіодень 13.25 
«Українська читанка»  13.40 
«Виборчий округ: Співбесіда» 
14.30 Д/ф «Етапом через 
пів-Землі» 15.35 «100 років 
української історії за 100 
хвилин» 15.45 РадіоДень 
16.40 Д/ф «Січ» 17.10 UA: 
Фольк 18.00 «Візитівки 
Карпат» 18.15 «Своя земля» 
18.30 Новини 18.40 «Візитівки 
Карпат» 18.50, 22.00 «Світ 
навколо» 19.00 Передвиборна 
агітація кандидатів від 
одномандатних округів 22.10 
«МузLove» з 22.35 «Українська 
література в іменах» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30 М/с «Вруміз»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 

02.00, 04.10 Новини
07.20, 08.10 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. США. 
Національний парк Йєллоустон»

08.30 #ВУКРАЇНІ
09.10 Країна на смак
10.25 Енеїда
11.50 М/с «Дуда і Дада»
13.00 Х/ф «Поруч з Ісусом: Йосип 

з Назарета»
15.15 Д/ц «Фестивалі планети»
15.45 Разом
16.20 Спільно
16.50 Суспільно-політичне ток-

шоу» Зворотний відлік»
19.00 Передвиборні агітаційні 

програми за кошти Державного 
бюджету

21.30 Вечір боксу. UA:БОКС
22.30 Т/с «Окуповані»
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Шотландії»

06.00, 23.35, 00.35 
«Світське життя. 2019»

06.50 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 11.15, 12.25, 

13.55, 15.00 «Світ 
навиворіт – 6»

16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Де-Мократія?»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
21.40 «Жіночий квартал»
01.35 «Ліга сміху»
03.15 «Київ вечірній»

05.30 Т/с «Коли мі 
вдома»

07.30 Х/ф «Суєта суєт»
09.10 Х/ф «Осінній 

марафон»
11.05 Т/с «Тато 

напрокат»
15.05 Т/с «Лист 

очікування»
19.00 Т/с «Любити та 

вірити»
23.05 Х/ф «Молодята»

03.00, 02.05 Зона ночі
05.50 М/с «Лунтик»
06.45, 08.45 Kids Time
06.50 М/с «Пригоди 

кота в чоботях»
07.50 М/с «Том і 

Джеррі-шоу»

05.20 «Чекай на мене»
07.00 «Слово 

Предстоятеля»
07.10 Х/ф «Альошкіна 

любов»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»
11.00 Х/ф «Зайчик»
13.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
15.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

17.00, 20.30 Т/с «Голос 
янгола»

20.00, 02.10 «Подробиці»
22.10 Т/с «Шкідливі 

поради»
02.40 «Орел і Решка»
04.00 «Орел і Решка. 

Мегаполіси»
04.50 «Орел і решка»

04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
04.55, 12.45 Факти
05.20 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.15 Дизель шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.00 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Ілюзія 

обману»
21.40 Х/ф «Ілюзія 

обману 2»
00.05 Х/ф «Очі дракона»
02.00 12 найкращих 

шахраїв

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф «Зоряні 

таляри»
12.50 Х/ф «Про 

рибалку та його 
дружину»

14.00, 01.00 Панянка-
селянка

17.00 Х/ф «Вгадай 
хто»

19.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

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

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50, 15.20 Т/с 

«Подорож до центру 
душі»

17.00, 20.00 Т/с 
«Нерідна»

22.00 Шоу Братів 
Шумахерів

00.00, 02.10 Х/ф 
«Віддам дружину в 
хороші руки»

01.40 Телемагазин
02.30 Реальна містика
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08.50 Варьяти 12+
14.50 Х/ф «Громобіой»
16.50 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона 2»
18.50 Х/ф «Джуманджі»
21.00 Х/ф «Нерв»
23.00 Х/ф «Запит в 

друзі»
00.50 Т/с «Клініка»

НЕДІЛЯ 14 липня
06.00 М/с «Ведмеді -сусіди»
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 М/с «Гон»
12.00 Євромакс
12.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
14.00, 22.00, 05.00 Т/с «За 

службовими обов’язками»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Бандерштат
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!

07.00 Павла Табакова «Мій 
світ» 08.00 Візитівки 08.05 
Лайфхак 08.15 «Додолики» 
08.45 «Казки Лірника Сашка» 
09.15 М/с «Вруміз» 09.30 
«Країна на смак» 10.25 Д/ц 
«Аромати Південної Африки» 
10.50 UA:Фольк 11.45 «Хто 
в домі хазяїн?» 12.10 Д/ц 
«Двоколісні хроніки» 12.35 100 
років українського мистецтва 
за 100 хвилин 12.50 Радіодень 
13.30 «Українська читанка»  
13.40 «Розсекречена історія» 
14.30 «Перемоги України: 
Крути» 14.35 «Розсекречена 
історія» 15.30 «100 років 
української літератури за 100 
хвилин» 15.40 Д/ф «Ловець 
слів» 16.25 «Букоголики» 
17.00 «Спільно» 17.25 «Разом» 
17.55 «Сильна доля» 18.50, 
22.00 «Світ навколо» 19.00 
Передвиборна агітація 
кандидатів від одномандатних 
округів 22.10 «МузLove» 
22.35 «Українська література 
в іменах» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30 М/с «Вруміз»
07.00, 08.00, 09.00, 21.40 Новини
07.10 Погода
07.20, 08.10 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. Колумбія»
08.30 Д/ц «Кухня По»
09.10, 02.25 Енеїда
10.20 Країна на смак
11.50 М/с «Дуда і Дада»
13.00 Д/ц «Браво, шеф!»
14.20 Д/ц «Тайська кухня»
15.25, 22.35 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.30 Д/ф «Острови. Азорські 

острови: відкривачі, кити, 
вулкани»

18.25 Д/ц «Фестивалі планети»
19.00 Передвиборні агітаційні 

програми за кошти Державного 
бюджету

22.05 з Майклом Щуром
23.05 Т/с «Окуповані»
03.15 Д/ц «Аромати Іспанії»

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 10.50, 11.55 «Світ 

навиворіт – 9»
12.55 Х/ф «Прибульці 2: 

Коридори часу»
15.10 Х/ф «Час»
17.30 Х/ф «Отже, війна»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Шпигунка»
23.15 Х/ф «Блондинка 

в ефірі»
01.10 «Ліга сміху»
02.45 «Світ навиворіт»

06.15, 10.15 Хата на 

тата 12+

08.10 Страва честі 12+

17.45 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

19.50 Один за всіх 16+

22.20 Х/ф «Дівчата»

00.30 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

05.40 Стендап шоу
06.25, 07.45 Kids Time
06.30 М/с «Пригоди 

кота в чоботях»
07.30 М/с «Том і 

Джеррі-шоу»
07.50 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона 2»

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

Морський сезон 3»
12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
13.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

15.00 Х/ф «Пес Барбос та 
незвичайний крос»

15.15 Х/ф «Самогонники»
15.30 Х/ф «У джазі 

тільки дівчата»
18.10 Х/ф «Фантастичне 

кохання і де його 
знайти»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Як все 

заплутано»
23.05 Х/ф «Книжковий 

клуб»
01.10 «Речдок»

04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.10, 12.45 Факти
05.30 Громадянська 

оборона
07.30 Антизомбі. 

Дайджест
09.25, 13.00 Т/с «Відділ 

44»
13.45 Х/ф «Ілюзія 

обману»
16.00 Х/ф «Ілюзія 

обману 2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Штурм 

Білого дому»
23.55 Х/ф «Спадок 

Борна»
02.25 12 найкращих 

шахраїв

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Марко-

Макако»
12.40 Х/ф 

«Мармадюк»
14.15, 01.00 Панянка-

селянка
17.15 М/ф «Шрек»
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

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

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.30 Т/с «Нерідна»
12.30 Т/с «Пробач»
17.00, 21.00 Т/с «Рік 

собаки»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с 

«Півкроку до сім’ї»
01.45 Телемагазин
03.10 Х/ф «Кульбаба»
04.40 Реальна містика
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09.50 Х/ф «Із Парижа з 
любов’ю»

11.50 Х/ф «Шанхайські 
лицарі»

14.00 Х/ф «Джуманджі»
16.10 Х/ф «Нерв»
18.10 Х/ф «Дивергент»
21.00 Х/ф «Інсургент»
23.20 Х/ф «Сталеве серце»
01.20 Т/с «Клініка»

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

ЄДРПОУ 41637310 в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року. 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
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БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-

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

 Будматеріали (Луцьк). Продаж та доставка. 
Цегла червона (рядова), пісок, щебінь (різних 
фракцій), відсів (граніт, базальт), камінь буто-
вий, 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, крок-
ви, дошки обрізні та необрізні, рейки мон-
тажні та відходи виробництва (обрізки). 
099-181-33-32,  097-649-23-71.

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

АВТО
 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-

ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам трактор Т-25 у доброму стані (при-

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

ПОСЛУГИ
 Надаю послуги з будівельних робіт: бетон-

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

РІЗНЕ
 Продам  віз у хорошому стані на гумо-

вих колесах в с. Хорохорин Луцького р-ну, 
додаються ліци, шлеї та нові гумові шини. 
066-890-51-73.

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

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

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

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

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

 Посвідчення учасника ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС у 1996 р. 
на ім’я  Щербатюка П. В., серія 2А №037092, 
видане 04.12.1992 р., вважати недійсним.

везений 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
 Продам земельну ділянку 0,45 га в с. Хоро-

хорин Луцького р-ну. 066-890-51-73.
 Продам земельну ділянку 0,12 га + 10 со-

ток бонус в с. Хорохорин Луцького р-ну. 
066-890-51-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОБОТА
 Потрібні люди на збирання полуниці (можли-

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

цівники будівельних спеціальностей, різ-
норобочі на склади, фабрики, заводи. Візо-
ва 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. Навча-
ємо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96 (з 
10:00 до 17:00).

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

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

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22.
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17-РІЧНА УКРАЇНКА 
СТВОРИЛА ЛІКИ ПРОТИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА І 
ПАРКІНСОНА 
17-річна українська емігрантка 
здійснила медичний прорив. 
Американська школярка українського 
походження Софія Лисенко створила 
штучну макромолекулу. Вона може 
безперешкодно доправляти ліки до 
уражених хворобами Альцгеймера 
чи Паркінсона клітин мозку. Її винахід 
переміг у науковому конкурсі Google 
Science Fair, пише Сoma.in.ua.

Наразі винахідниця веде перемовини 
з найбільшими фармакологічними компа-
ніями про можливу співпрацю.

«Проблема полягає в тому, що навко-
ло мозку є захисний шар – гематоенцефа-
лічний бар’єр. Він захищає мозок від ві-
русів, патогенів, але коли ми, наприклад, 
намагаємося доправити до мозку ліки, 
часто цей бар’єр їх не пропускає», – по-
яснює Софія.

За допомогою знань із біології, 
комп’ютерного програмування, хімії, фі-
зики й математики дівчина винайшла 
капсулу-робота, що зможе подолати 
бар’єр. Ця капсула схожа на ДНК.

НІМЕЦЬКИЙ ЦИРК 
ВІДМОВИВСЯ ВІД 
ДРЕСИРОВАНИХ 
ТВАРИН – ЇХ ЗАМІНИЛИ 
ГОЛОГРАМИ
Нині все більше людей відмовляються 
від походів у цирк через експлуатацію 
диких тварин. Для того щоб припинити 
звинувачення у зловживанні 
тваринами, німецький цирк Ронкаллі 
вирішив замінити їх голограмами, 
повідомляє «24 канал» з посиланням 
на Designcafeclub.

Таке рішення керівництво цирку 
ухвалило у червні 2017 року, коли в Нью-
Йорку ухвалили закон, що забороняє ви-
користовувати у виставах диких тварин. 
Аналогічно вчинили і в Мадриді та Лос-
Анджелесі. Проте, незважаючи на заборо-
ни, циркові гастролери і далі використо-
вували цапів або пуделів, посилаючись на 
те, що це свійські тварини.

Племінник засновника першого цир-
ку голограм Ронкаллі та його дружина ви-
рішили цілковито змінити підхід до цир-
кових розваг. Андре-Джозеф та Сандрін 
Буліоне змогли поєднати циркові традиції 
та феєричне шоу, не порушуючи права 
тварин. Цирк Ронкаллі став першим, який 
повністю створив голографічне шоу. Лю-
дей розважали золоті рибки, слони та 
коні. Усі циркові трюки створили худож-
ники, а всі акробатичні та музичні номери 
виконують люди.

винахідниця

гуманно

Софія емігрувала до США 
разом із батьками, коли їй 
було три з половиною роки

doba.te.ua

солоденьке

  artefact.org.ua

Стоячи в чергах до 
кас українських 
супермаркетів, 

кожен звертав увагу 
на обов’язкові стенди з 
пакованими солодощами. 
Батончики, цукерки, 
жуйки... Та мало хто 
зауважував, що всі 
вони вироблені однією 
американською 
корпорацією – Mars, 
Inc. Наразі це один 
з найбільших у світі 
продуктових концернів, 
йому вже понад 100 років.

Френк Марс, засновник ком-
панії, народився на півночі США 
в 1883 році. Змалечку він хворів 
на поліомієліт, що зробило нор-
мальну освіту для нього фак-
тично неможливою. Дитинство 
Френк провів з матір’ю на кухні, 
допомагаючи готувати, в тому 
числі й солодощі. Саме продаж 
саморобних цукерок і став його 
першим бізнесом. 

Датою заснування компанії 
вважається 1911 рік, хоча першу 
фабрику було відкрито пізніше 
й вона швидко прогоріла. Друга, 
вже сконцентрована на виробни-
цтві шоколадних батончиків, по-
чала роботу в 1920 році.

Компанія по-справжньому 
стала на ноги, коли в 1923 році у 
Френка із сином Форестом, якому 
на той момент було 19 років, ви-
никла ідея батончика Milky Way. 
Прибутки від продажів дозволи-
ли сім’ї збудувати ледь не най-

ІСТОРІЯ ШОКОЛАДНИХ 
БАТОНЧИКІВ

більшу в США 
на той момент 
садибу, яку 
назвали Milky 
Way Farm. 
На «фермі» 
Френк Марс 
узявся за нове хобі – вирощуван-
ня спортивних коней. На честь 
улюбленого коня сім’ї було на-
звано наступний успішний батон-
чик компанії – Snickers. Уперше в 
продаж він потрапив у 1930 році.

Тим часом між сином і бать-
ком все більше розгоралися су-
перечки щодо політики компа-
нії. Френк хотів лишати бізнес у 
США, Форест – розширити його 
за кордон. Урешті в 1932 році 
Форест поїхав засновувати влас-
ну справу у Британії. Почав він зі 
створення батончика Mars.

Наступним кроком Фореста 

був вихід на ринок їжі для собак, 
а з 1939 року він запустив вироб-
ництво їжі для котів під брендом 
Кitekat. Смерть батька кілько-
ма роками раніше дозволила 
об’єднати обидва бізнеси і роз-
горнути виробництва на повну 
потужність.

У 1941 році для потреб армії 
Сполучених Штатів Форест почав 
виробництво M&Ms. Скоринка 
дозволяла цукерці не танути в 
руках навіть у тропічних умовах 
тихоокеанського фронту. Спер-
шу їх випускали в трубках, і лише 
з 1945 року, коли цукерки стали 
популярними серед цивільних, 

від трубок довелося відмови-
тися. Букву М на кожній цукерці 
почали штампувати лише з 1950 
року.

У 1958 році на британський 
ринок вийшов Whiskas. А 1967-й 
став роком запуску у виробни-
цтво Twix, відомої в Європі до 
1991 як Raider. У 1981 році цей 
батончик став першою цукеркою, 
яка потрапила в космос у складі 
раціону екіпажу шатлів. Того ж 
року почався випуск Skittles. Ще 
одним досягненням 80-х стала 
масштабна підтримка Олімпій-
ських ігор, що забезпечило брен-
дам компанії величезну світову 
рекламу.

З розпадом СРСР в 1991 році 
Mars, Inc. притягнули на терито-
рію новоствореного СНД 23 тон-
ни солодощів, добряче закріпив-
шись на цьому ринку. 

1995 року компанія створила 
бренд собачої їжі Pedigree. Через 
чотири роки, в 1999-му, з життя 
пішов сам Форест. Та це не зава-
дило гігантській корпорації про-
довжувати роботу. В 2008 році 
Mars, Inc.  купили американсько-
го титана індустрії жувальної 
гуми William Wrigley Jr. Company, 
теж корпорацію зі сторічною іс-
торією, найбільш відому в нас за 
брендом Orbit.

Наразі корпорація концен-
трує зусилля на веденні відпо-
відального бізнесу, запускаючи 
різноманітні ініціативи, пов’язані 
з захистом екології та покращен-
ням якості продуктів.

Mars, Inc. тішить 
ласунів понад сто років 

dicle.sticken.co

За рік на вистави цирку Ронкаллі 
продали понад 600 тисяч квитків, 
які коштували від €29 до €70

24tv.ua
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