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ОТРУЄНЕ ЖИТТЯ: 
В СЕЛІ БУЖАНИ 
ЗРІЄ ЕКОЛОГІЧНЕ 
ЛИХО

ПІСЛЯ ОЛІМПІАДИ – 
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
ВОЛИНЯНИ ДОПОМОГЛИ ЗБІРНІЙ 
УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ З НАСЛІДКАМИ 
ДЦП (7Х7) СТАТИ НАЙСИЛЬНІШОЮ 
НА ПЛАНЕТІ

на межі герої поряд 

ШАЦЬКОМУ ВУГРУ – 80!

У шацькій групі озер вугор з’явився  
1937 року. 80 років тому його 

завезли у формі скловидної личинки 
у кількості 110 тис. штук і випустили 
в озера Світязь, Луки, Пулемецьке, 

Острів’янське. У наших 
водоймах він 

прижився і став 
траплятися в 
промислових уловах 
вже у 1940 році.

незвідана природа

 читайте на стор. 20 читайте на стор. 13

Щедрий цьогорічний 
грибний сезон нагадав 

мені українську народну казку 
про те, як один чоловік поїхав 
косити сіно. Втомився він, ліг 
відпочити і заснув. Раптом 
відчув: щось його піднімає над 
землею. Прокинувся й побачив, 
що лежить на величезному 
грибі. Ледве зліз із нього. Не 
залишати ж такого добра! З 
допомогою волів вирвав гриба із 
землі, закотив на воза і подався 
додому. Але вантаж виявився 
таким важким, що довелося 
йти ще по одну пару волів. Коли 
привіз гриба на обійстя, то з його 
кореня зробив собі хату, а як 
справляв синові весілля, то всі 
гості вмістилися під грибною 
шапочкою.

СУЧАСНА ПЕНСІЯ
ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД
ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

 читайте на стор. 6

ГРИБ ЗАВВАЖКИ МАЙЖЕ 
ДВА КІЛОГРАМИ ПОТРАПИВ 
У КОШИК МИКОЛИ ОНІЩУКА

 читайте на стор. 18

СТІЛЬКИ ВРАЖЕНЬ, ЯК 
СМЕРЕК У КАРПАТАХ...

З калейдоскопом позитивних вражень, 
щирими емоціями та радістю в 

очах повернулися з Буковеля особливі 
волинські діти. А супроводжували їх 
не менш щасливі батьки та опікуни, 
які вдячні Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за можливість побувати в 
самісінькому серці Карпат. 

відпочинок у Буковелі

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 11
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Багато речей нам незрозумілі не тому, що наші поняття слабкі, але тому, що ці речі не входять 

у коло наших понять. Козьма Прутков

МЕКСИКУ СКОЛИХНУЛИ 
ПОТУЖНІ ЗЕМЛЕТРУСИ
Жертвами стихії стали 320 осіб, майже 
2 тис. людей зазнали поранень, передає 
Reuters. Магнітуда першого землетрусу 
(19 вересня) – 7,1 бала, другого (23 ве-
ресня) – 6,1 бала.

НА ЕЛЬБРУСІ ЗНАЙШЛИ 
ТІЛА ДАВНО ЗАГИБЛИХ 
АЛЬПІНІСТІВ
Скелелази загинули на найвищій вер-
шині Росії у різний час і в різних місцях. 
Тіла виявили під час планового обльоту 
гори на висоті 5500 м і 5300 м, передає 
«РБК-Україна». Особи загиблих встанов-
люють. Припускають, що йдеться про 
зниклих у 1990-х та 2000-х альпіністів.

У ПОЛЬЩІ – ВІЙСЬКОВІ 
НАВЧАННЯ
У найбільших військових навчаннях 
Dragon-17, що розпочалися 20 вересня, 
беруть участь понад 17 тис. військово-
службовців і 3,5 тис. одиниць техніки. 
Навчання мають оборонний характер, 
передає «Радіо Польща». Вони відбува-
ються на кількох полігонах і на суші, і на 
морі, і в повітрі. Тренуються союзники 
Польщі з НАТО й партнерських держав, 
а саме – США, Великобританії, Німеччи-
ни, Словаччини, Італії, Болгарії, Румунії, 
Литви, Латвії, Грузії та України. 

У ЧОРНОМУ МОРІ – 
УНІКАЛЬНІ ЗНАХІДКИ
На дні Чорного моря вчені-кліматологи 
знайшли близько 60 стародавніх улам-
ків торгових кораблів Римської, Візан-
тійської та Османської імперій, пише 
The Daily Mail. Знахідку виявили на 
глибині майже 2 км. Вік більшості цих 
суден – близько 1,3 тис. років, найстарі-
шим – 2,5 тис. років.

НЕМА РЕФОРМ У ЗСУ – 
НЕ БУДЕ ПІДТРИМКИ США
Америка надасть Україні допомогу на 
оборону в розмірі $500 млн за умови 
прогресу у ключових реформах оборон-
ного сектору, передає «Голос Америки». 
Йдеться про запровадження цивільного 
контролю над військовими, а також по-
ліпшення системи забезпечення.

У ФРАНЦІЇ ВІДКРИЛИ 
«ПРЕДСТАВНИЦТВО ДНР»
У Марселі 25 вересня, попри критику 
МЗС Франції, відкрили «представництво 
ДНР», яке очолив ультраправий політик 
Юбер Файяр. Улітку він побував в окупо-
ваному Донецьку, пише «Тиждень.ua». 
Французька влада офіційно не визнає 
об’єднання, яке не має дипломатичного 
статусу.

МЕРКЕЛЬ ЗНОВУ 
ПЕРЕМОГЛА
Політсила Ангели Меркель знову на-
брала найбільше голосів на парламент-
ських виборах, однак, порівняно з по-
передніми виборами, втратила значну 
кількість підтримки німців, передає 
ARD. Блок ХДС/ХСС набрав 33% голосів, 
друге місце – у СДПН (20,5%), третє – в 
АДН (12,6%).

У РОСІЇ – МІТИНГ ПРОТИ 
ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ
У Санкт-Петербурзі 24 вересня кілька 
сотень людей вийшли на площу біля 
Казанського собору на несанкціонова-
ну акцію проти війни з Україною, пише 
УНІАН. Люди прийшли із синьо-жовтими 
стягами, шаликами і стрічками україн-
ських кольорів.

РОСІЯ ВИПРОБОВУВАЛА 
ЯДЕРНУ ЗБРОЮ 
Росія відпрацювала умовне нанесення 
масованого ядерно-ракетного удару 
із залученням сил і засобів усіх трьох 
компонентів ядерної тріади на завер-
шальному етапі російсько-білоруських 
навчань «Захід-2017». Про це повідомив 
секретар РНБО Олександр Турчинов, 
пише «ТСН.ua».

світова хроніка НАЙБІЛЬШИЙ СТЯГ УКРАЇНИ 
ОСВЯТИЛИ У ЛУЦЬКУ

патріотичне дійство

У ПОЛІСЬКОМУ ЛІСІ 
ВИРІС ГРИБ-ВЕЛЕТЕНЬ

ВИГРАВ МІЛЬЙОН У «ЛОТО-ЗАБАВІ»

рекордcмен

щасливчик

ВИПУСКНИКАМ-
ЗАХИСНИКАМ – 
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

У ДЕРНІ ОБЧИСТИЛИ 
АМБУЛАТОРІЮ

героям слава

грабунок

суд та діло

СТАВОК І ЗЕМЛЮ ПОВЕРНУЛИ ГРОМАДІСТАВОК І ЗЕМЛЮ ПОВЕРНУЛИ ГРОМАДІ

ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ?

ТРИВАЄ ОСІННІЙ ПРИЗОВ 

кінця-краю немає

кроком руш

Луцьк

В обласному 
центрі сотні 
небайдужих 

людей розгорнули 
найбільший у світі 
Державний прапор 
України. Розмір 
полотна – 60 на 40 м, 
площа – 2400 м2. 

У Луцьку рекордне зна-
мено освятили Холмською 
Чудотворною іконою Бого-
родиці, яка зберігається в 
Музеї Волинської ікони.

Зазначимо, найбільший 
у світі Державний прапор 

України виготовлено до Дня 
Незалежності ще 2012 року. 
Тоді його розгорнули в Києві 
біля університету імені Тара-
са Шевченка. Подію занесли 
в Книгу рекордів України, 
офіційно зафіксувавши, що 
цей синьо-жовтий стяг є най-
більшим у світі. Відтоді заро-
дилася традиція розгортати 
його в різних куточках Ук-
раїни. Прапор-рекордсмен 
уже побував у польському 
Кракові та в понад 50 містах 
України й мандрує далі.Щоб розгорнути стяг, потрібно не менш як 200 людей

Нововолинськ

У держбюджеті наразі не 
запланували виділення 
коштів на продовження 
будівництва шахти №10 у 
Нововолинську та розвиток 
вугільної галузі Волині.

Зі слів голови облдерж-
адміністрації Володимира 
Гунчика, нещодавно в Києві 
відбулося засідання колегії 
Мін енергетики та вугільної 
промисловості за підсумками 

роботи галузі за 8 місяців цього 
року. Під час засідання йшлося 
про термінову реорганізацію 
управління ДП «Волиньвугіл-
ля». А пропозиції щодо май-
бутнього шахти №10  виклали 
у листі до Прем’єр-міністра. 
Йдеться про передбачення 
кош тів на будівництво шахти, 
або ж залучення інвестора.

Володимир Гунчик зізнав-
ся, що наразі не бачить кон-
кретних строків щодо будів-

ництва шахти. Також немає 
виділених коштів на розвиток 
вугільної галузі, що створює 
проблему для Волині. Тим 
часом 5 тиc. шахтарів у Ново-
волинську працюють, забор-
гованість із виплати зарплати 
становить півтора місяця, а 
видобуток вугілля знизився на 
57 тис. т. Таким чином, держа-
ва дотує шахти, виплачуючи 
зарплату шахтарям не за про-
дуктивну працю, а авансом.

Луцьк

Меморіальну дошку 
Максиму Гринчишину 
відкрили на приміщенні 
Луцького НВК №9, де він 
свого часу навчався. 

Боєць був командиром 
зенітно-ракетного взводу 1-го 
механізованого батальйону 72-ї 
бригади ЗСУ. Загинув цьогоріч 
у лютому від кулі снайпера в Авдіївській промзоні. По-
смертно нагороджений Орденом Богдана Хмельниць-
кого III ступеня, похований на Алеї слави у Гаразджі. 

Це вже друга меморіальна дошка випускнику цієї 
школи. У 2015 році пам’ятною дошкою вшанували ай-
дарівця Руслана Хамраєва, який теж закінчив Луцький 
НВК №9.

Луцький район

Баївській сільській громаді суд 
повернув земельну ділянку і 
водойму, інформує прес-служба 
обласної прокуратури. 

Як з’ясувалося, підприємець ще з 
2009 року орендував земельну ділян-
ку площею 1,7 га зі ставком для люби-

тельського рибальства на території 
Баївської сільради. Однак із 2015 року 
не сплачував до місцевого бюджету 
орендної плати. 

У ситуацію втрутилася прокуратура. 
У суді прокурори домоглися розірван-
ня договорів оренди та повернення 
земельної ділянки зі ставком вартістю 
1,5 млн грн громаді села.

Любешівський район

Велетенського гриба дощовика знайшов житель 
села Залізниця Яків Павлович, повідомила у 
Facebook любешівчанка Олена Набойчик.

Промовиста світлина свідчить: незвична знахід-
ка заважила 10 кг 114 г.

Фото зробила донька грибника Наталія Мінчук. 
«Гриб дощовик – справжній залізницький веле-
тень», – йдеться у дописі.

Ківерцівський район

Невідомі проникли у приміщення Дернівської 
лікарської амбулаторії вночі, поцупили дорогі 
медикаменти й комп’ютерну техніку.

За словами завідувачки, сімейного лікаря Гали-
ни Хмілевської, злочинці вкрали новий монітор до 
комп’ютера, сердечні ліки, вітаміни. 

Завідувачка амбулаторії припускає, що злодії про-
бралися в медустанову через запасний вихід, адже 
двері були відчинені, а замок зірваний.

Волинь

Наразі в області призвали 115 осіб із 
планових 200 на військову службу за 
контрактом. 

За словами військового комісара 
обласного військкомату Романа Кулика, 
найкращі результати продемонстру-
вали Нововолинський, Володимир-
Волинський військкомати, виконавши 
план на 80%.

Украй низький рівень виконан-
ня окреслених  завдань у Камінь-Ка-
ширському, Ківерцівському та Шацько-
му військкоматах – лише 23-25%.

Щодо контрактної служби, то у ве-
ресні не відправили жодного бійця з 
Горохівського, Локачинського, Мане-
вицького, Камінь-Каширського, Старо-
вижівського та Шацького районів. 

Окрім того, призов офіцерів запасу 
в Україні загалом складає 3 тис. осіб, що 
втричі більше, ніж було у червні поточно-
го року. Плановий показник для Волині 
становить 29 осіб, наразі призвали 18. 
За словами Романа Кулика, це пов’язано 
насамперед із відсутністю волинян за міс-
цем прописки чи їхнім переїздом за межі 
держави.

volynnew
s.com

depo.ua

volynnew
s.com

Луцьк

Житель обласного центру Микола 
Гліна став переможцем «Великої 
гри» 931-го тиражу лотереї «Лото-
Забава», інформують УНН.

За словами чоловіка, він грає у 
«Лото-Забаву» понад два роки. Знав, що 
колись-таки  вдасться виграти мільйон 
гривень. «Дружина сумнівалася, а я так 

налаштовувався, що потрібно виграти. А 
коли дізнався, що став мільйонером, не 
повірив своєму щастю», – сказав Гліна.

Чоловік працює будівельником, має 
трьох доньок. Завдяки «Лото-Забаві» 
планує нарешті розв’язати житлове 
питання, тому що нині проживають із 
братом двома сім’ями у батьківській 
квартирі.

Вага знахідки вражає

Н
аталія М

інчук

tsn.ua

Максим Гринчишин

За контрактом служитиме 115 волинян

Держава дотує шахти
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Вівця і вовк по-різному розуміють слово «свобода», в цьому суть розбіжностей, 
які панують у людському суспільстві. Авраам Лінкольн

ЩОДНЯ 2,5 МЛН ГРН – 
НА ПРЕЗИДЕНТА
У проекті держбюджету на 2018 рік пе-
редбачені видатки у розмірі 965 млн 
грн на забезпечення діяльності Прези-
дента та його Адміністрації, повідомляє 
«112.ua». Тобто йдеться про витрати у 
2,5 млн грн щоденно.

РАДИКАЛА ЗАТРИМАЛИ 
ЗА ВБИВСТВО СВОБОДІВЦЯ
Депутата Миргородської міськради від 
Радикальної партії Хачатура Хачатряна 
затримали за вбивство колеги-депутата 
від «Свободи» Олега Супруненка. Остан-
ній 26 днів боровся за життя й помер 
7 серпня. Лідер радикалів Олег Ляшко ви-
словив вимогу до свого партійця скласти 
мандат і постати перед правосуддям.

ОДІОЗНУ ШТЕПУ 
ВИПУСТИЛИ З-ПІД ВАРТИ
Ленінський районний суд Харкова 20 ве-
ресня відпустив із СІЗО звинувачувану в 
сепаратизмі екс-мера Слов’янська Нелю 
Штепу. Вона перебуватиме під домаш-
нім арештом і носитиме електронний 
браслет, передає «Інтерфакс-Україна».

НАБУ ПОЧАЛО СПРАВУ 
ПРОТИ ЛЬОВОЧКІНА
Національне антикорупційне бюро від-
крило справу проти нардепа від «Опо-
зиційного блоку» Сергія Льовочкіна, 
пише «Укрінформ». Керівника Адміні-
страції Президента Віктора Януковича 
звинувачують у корупції.

УБИЛИ ОЧІЛЬНИКА 
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»
У Білгородці на Київщині 24 вересня троє 
грабіжників проникли у помешкання гла-
ви правління ПрАТ «Київобленерго» Іва-
на Поливяного й забили його до смерті, 
передає «5 канал». Зловмисники зв’язали 
подружжя та били, вимагаючи зізнатися, 
де сейф. Нічого не дізнавшись, викрали 
близько 15 тис. грн і ювелірні вироби. 
Відкрито кримінальне провадження.

БОЙОВИКИ ЗАЯВИЛИ ПРО 
ЗАМАХ НА «МІНІСТРА»
В окупованому Донецьку 23 вересня 
підірвали автомобіль з главою «міндо-
ходів ДНР» Олександром Тимофєєвим, 
відомим за прізвиськом Ташкент. Уна-
слідок вибуху постраждало 8 осіб, ін-
формує УНІАН. Поранений сепаратист у 
важкому стані потрапив до лікарні. Відо-
мо, що Тимофєєв брав участь в боях за 
Донецький аеропорт у складі незакон-
ного збройного формування «Оплот».

ПАЛОМНИКИ-ХАСИДИ 
З’ЇХАЛИСЯ ДО УМАНІ
5778-й новий рік за іудейським календа-
рем на Черкащині відзначили 33 тис. ха-
сидів із 16 країн. Прихильники іудейської 
течії хасидизму приїздять щороку, адже 
в Умані на єврейському кладовищі по-
хований засновник Брацлавського хаси-
дизму цадик Нахман, повідомляє УНІАН. 
21 вересня від вибуху невідомого пред-
мета в гаражах неподалік місця масово-
го перебування паломників постраждав 
13-річний ізраїльтянин, отримавши не-
значні травми. Через хуліганство відкри-
ли кримінальне провадження.

УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ 
ВІДКРИЛИ ГАЛАКТИКУ
Учені з Головної астрономічної обсерва-
торії України знайшли нову галактику з 
унікальним складом, пише AIN. Особли-
вість космічної системи в тому, що у ній 
міститься найменша кількість хімічних 
елементів, важчих за гелій. Розташована 
галактика за 600 млн світлових років від 
Землі.

НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ – 
ПО $2 МЛН БАГАТСТВ
Реальна вартість природного капіталу 
України досягає $320-380 трлн, з них 
83-88% припадає на природно-ресурсні 
багатства, пише  доктор економічних 
наук Олександр Ковалів у «Дзеркалі 
тижня». Тобто на кожного громадянина 
припадає приблизно по $2 млн.

українська хроніка

закон як дишло

ХАБАРНИКІВ 
ВІДПУСТИЛИ 
ПІД ЗАСТАВУ

збоченець

ВОЛИНЯНИН ЗҐВАЛТУВАВ 11-РІЧНУ ШКОЛЯРКУ

НА ВОЛИНІ – АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙепідемія

НЕЗАКОННІ ПРОМИСЛИ: 
НАРКОТИКИ, ЗБРОЯ Й БУРШТИН

кримінал

«КНЯЖИЙ МИР» БОРОНИТИМЕ 
ІНТЕРЕСИ УЧАСНИКІВ АТО

ВОЛИНЯНИ – 
ПЕРЕМОЖЦІ 
МІЖНАРОДНОЇ 
ОЛІМПІАДИ 

ініціатива знай наших

корупція

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ПОГОРІВ НА ХАБАРІ

Луцьк, Ковельський район

Понад 17 кг 
марихуани, 14,4 кг 
сушеного канабісу, 

2,9 кг стебел конопель 
та 28 кг бурштину-сирцю 
виявили правоохоронці 
в гаражі на вулиці 
Карбишева у Луцьку. 

Приміщення орендує 42-
річний житель обласного центру. 
Під час санкціонованого обшуку 
в гаражі виявили велику кількість 
ймовірно викрадених речей, а 
також зброю – обріз мисливської 
нарізної рушниці та предмет, схо-
жий на пневматичну гвинтівку 
заводського виробництва.

Поліцейські встановили осіб, 
які займалися незаконною діяль-
ністю й використовували гараж 

як сховище. Нині з’ясовують при-
четність зловмисників до скоєння 
інших злочинів. Розпочато кримі-

нальні провадження, йдеться про 
злочини в сфері обігу наркотич-
них засобів, незаконне поводжен-

ня зі зброєю та придбання, отри-
мання, зберігання чи збут майна, 
одержаного злочинним шляхом.

А під час обшуку в оселі жите-
ля села Колодяжне Ковельсько-
го району поліцейські виявили 
близько 2 кг марихуани. Як ін-
формує прес-служба волинської 
поліції, на присадибній ділянці 
34-річного чоловіка також вияви-
ли 180 рослин конопель.

За словами господаря, ви-
явлене зілля належить його 
41-річній дружині. До слова, 
жінку вже притягували до відпо-
відальності за вчинення злочину, 
пов’язаного з незаконним обігом 
наркотиків. Триває досудове роз-
слідування.

vl.npu.gov.ua

Ділки використовували гараж як склад

Прикарпаття

Надзвичайна подія трапилася на Івано-
Франківщині посеред білого дня. Чоловік 
просто на вулиці по-звірячому зґвалтував 
шестикласницю.

Як повідомили в поліції, протягом наступ-
ної доби після звернення батька дитини пра-
воохоронці встановили особу злочинця. Ним 
виявився 20-річний уродженець Волині, який 
тривалий час проживав на Коломийщині з віт-
чимом, мамою і двома малолітніми братами. 

Того дня дівчинка йшла додому зі школи. 
Чоловік затягнув її в кущі і вчинив насилля. Аби 
дитина не кричала, заклеїв їй рот скотчем. Про-
давець із сусіднього села упізнала чоловіка, 
який за день до того придбав у неї скотч. 

За словами правоохоронців, візуально 
у зловмисника спостерігаються ознаки ро-
зумового відставання. Затриманий чоловік 
розповів, що йому сподобалося скоєне, і 
якби його не знайшли, він продовжував би 
розпусні дії.

Волинь

Відомий волинський 
правозахисник Василь Нагорний 
заснував громадську організацію 
«Княжий мир», яка надаватиме 
правову допомогу бійцям та
їхнім родинам. Засновники ГО – 
сам юрист і волонтерка Ірина 
Адамук.

За словами Василя Нагорного, 
«Княжий мир» допомагатиме бійцям, 
атовцям, їхнім родинам, волонтерам і 
просто людям відстоювати «право на 
право» та його реалізацію в усіх сферах 
життя. 

Для усіх охочих допомогти: ЄДРПОУ 
41466971 р/р 26009055524569 у ВГРУ 

Львів

Луцькі студенти посіли перше місце серед 
команд шкіл та коледжів Західного регіону 
України у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з програмування, що відбувається 
під егідою Всесвітньої комп’ютерної асоціації 
АСМ 42-й раз.

Микола Кікець, Віталій Бобикайло та Вадим 
Рупа – студенти Волинського коледжу Національ-
ного університету харчових технологій. Юнаки 
вийшли у фінал Всеукраїнської (півфінал Міжна-
родної) олімпіади, який відбудеться у жовтні 2017 
року на базі Вінницького національного техніч-
ного університету та Одеської національної ака-
демії харчових технологій.

Маневицький район

Силовики викрили на вимаганні 
хабара голову Маневицької селищної 
ради, інформує прес-служба обласної 
прокуратури. 

Посадовця затримали на гарячому під 
час одержання другого «траншу» неправо-
мірної вигоди в сумі 4 тис. грн, яку він ви-
магав у громадянина за видачу довідок, по-
трібних для оформлення права власності на 
житло. 

Горохівський район

Голові Горохівської 
райдержадміністрації Любові 
Матвєєвій, голові районної 
ради Тарасові Щерблюку, 
начальнику відділу 
Держгеокадастру в 
Горохівському районі Сергію 
Рубасі та горішненському 
сільському голові Василю 
Пахайчуку, яких нещодавно 
затримали на одержанні хабарів, 
обрали запобіжні заходи.

Голова РДА та посадовець Держгео-
кадастру мали б два місяці перебувати 
під вартою, однак уже за два дні після 
суду внесли майже 640 тиc. грн застави 
і вийшли на волю. Інші двоє посадовців 
перебуватимуть під домашнім арештом 
та на особистому зобов’язанні, пові-
домляє «Четверта влада». Відповідні 
рішення ухвалив Луцький міськрайон-
ний суд.

Камінь-Каширський район

Карантин через спалахи африканської 
чуми свиней діє у 21 населеному пункті 
в 11 областях України, повідомляє  
Держспоживслужба. 

Зокрема, на Волині карантин введено у 
селі Хотешів Камінь-Каширського району, а та-
кож визначено зону спостереження (нагляду) в 
селах Котуш та Добре.

Карантин у населеному пункті оголошують 
на 40 днів. Протягом цього часу в селі вводять 

обмежувальні заходи, блокують переміщення 
свиней і продукції тваринництва, вилучають ху-
добу, проводять дезінфекцію. Після проведен-
ня завершальної дезінфекції люди ще півроку 
не зможуть тримати в господарствах свиней.

Як відомо, африканська чума свиней – не-
безпечна інфекційна хвороба, яка характе-
ризується лихоманкою, запальними й дис-
трофічними ураженнями внутрішніх органів, 
численними крововиливами та високою 
смертністю тварин.

КБ ПАТ «ПриватБанк» у м. Луцьк, МФО 
303440, призначення платежу – благо-
дійна допомога на здійснення статутної 
діяльності ГО «Княжий мир».

bug.org.ua

Василь Нагорний

Загалом хабарник планував отримати 
6 тис. грн. Триває досудове розслідування.

antikor.com
.ua

dun.at.ua

Люди ще півроку не 
зможуть тримати свиней

Посадовець вимагав гроші за довідки
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Ігоря Лапіна звинувачують і в тому, що дав 
помилковий наказ розстріляти побратимів

Львівщина

Мостиський районний суд 
Львівщини в адміністративній 
справі щодо незаконного 
перетину українського 
кордону наклав на екс-
президента Грузії і 
колишнього очільника 
Одещини Міхеіла Саакашвілі 
адміністративне стягнення – 
всього лиш 3400 грн. Також 
Саакашвілі має сплатити 
320 грн судового збору, 
передає «BBC Україна».

«Визнати винним Саакашвілі 
Михайла Ніколозовича в незакон-
ному перетині держкордону Украї-
ни», – зачитав рішення суддя Юрій 
Білоус.

Донбас

Про факти 
мародерства в зоні 
АТО розповідають 

не лише очевидці та 
місцеві жителі, з приводу 
цього б’ють на сполох і 
міжнародні організації. 

Один із командирів батальйону 
«Айдар» лучанин Ігор Рицко розпо-
вів журналістам, як нині нардеп від 
Луцька, а тоді командир другої роти 
Ігор Лапін наказував підкидати в 
багаті помешкання луганчан боє-
припаси, щоб потім відібрати у них 
автомобілі та коштовності.

Щойно кореспонденти телека-
налу «Аверс» узялися з’ясовувати, 
чи насправді Ігор Лапін промишляв 
мародерствами на фронті, як жур-
налісти, прихильні до нардепа, зви-
нуватили телеканал у сепаратизмі. 
Буцімто той просить у сепаратистів 
компромат на батальйон «Айдар». 
«Наголошуємо і закликаємо, що ми 
не збираємо компроматів на добро-
вольчий батальйон «Айдар». І напо-
лягаємо, щоб не плутали айдарівців, 
які пішли захищати Україну, з тими, 
що наживались на війні, грабуючи 

дивом вижило двоє бійців – Олек-
сандр Ніколаєв (позивний Ірпінь) 
та Олег Сухаревський (позивний 
Сухарік). Саме з Олександром і вда-
лося поспілкуватися журналістам 
«Аверсу».

Як розповідає чоловік, під час 
того обстрілу можна було врятува-
ти ще чотирьох бійців, але їх кинули 

напризволяще. Хлопці померли від 
втрати крові. 

Ігор Рицко, як і свого часу нині 
покійний айдарівець Олег Твердо-
хліб, розповідає також про маро-
дерства, до яких вдавався у зоні 
АТО Ігор Лапін з кількома підкон-
трольними йому бійцями.

Село Стукалова Балка журналіс-

ти охрестили селом між двох вогнів. 
У частині населеного пункту розта-
шована низка елітних маєтків, се-
ред них і дача екс-депутата від КПУ 
Спірідона Кілінкарова. У Стукаловій 
Балці стояв і батальйон «Айдар». 

Дача Кілінкарова – одна з тих, 
яку пограбували. Як розповідає 
волинянин-айдарівець, грабежем 
будинку місцевого політика керу-
вав нардеп Ігор Лапін. Щоб забрати 
майно, в собачу буду на обійсті Кі-
лінкарова за наказом Лапіна підки-
нули боєприпаси. Самого господа-
ря оголосили сепаратистом, а цінні 
речі відібрали. 

Зі слів Ігоря Рицка, нечесні на 
руку бійці грабували усе, що мало 
цінність, автомобілі й навіть яхти: 
«Якщо потерпілий заявляв про гра-
біж майна, був шанс, що на блокпос-
тах грабіжників затримають. Було 
й таке, що награбоване та зброю 
вивозили із зони АТО у трунах за-
гиблих».

США

Росія продовжує свідомо 
гальмувати процес 

звільнення українських 
заручників у рамках Мінського 
процесу, утримуючи в своїх 
катівнях щонайменше 16 
політв’язнів, у тому числі 
режисера Олега Сенцова та 
журналіста Романа Сущенка. 
Про це Президент України 
Петро Порошенко заявив 
20 вересня під час засідання 
Генеральної асамблеї ООН, 
повідомляє «Укрінформ». 

За словами Президента, кількість 
полонених українців збільшується, 
а Москва свідомо затягує процес їх 
звільнення. «Питання звільнення 
заручників у рамках Мінського про-
цесу зайшло в глухий кут. Список 
українських заручників на Донбасі 
постійно зростає. Людей викрада-
ють навмисно. Єдиною їхньою про-
виною є проукраїнська позиція», – 
зауважив український лідер. 

Також Порошенко закликав 
ООН підтримати ініціативу введення 
миротворчої місії на Донбасі, під-
кресливши потребу її обов’язкової 
присутності на всій території, що 
перебуває під російською окупаці-
єю. «Ми вітатимемо будь-яку про-
позицію, що принесе мир у нашу 
країну. Переконані, що повноцінна 
миротворча операція ООН є єдиним 
ефективним рішенням для дееска-
лації, захисту народу України та на-
ближення нас до політичного врегу-

Львів

За борги перед 
«Укрексімбанком» у 

фінансово-промислової 
групи «Континіум», 
підконтрольної волинському 
нардепу Степану Івахіву, 
заберуть молочний завод 
«Галичина», пише Finbalance.

Господарський суд Львівської 
області ухвалою від 6 липня 2017 
року в рамках справи про бан-
крутство ПрАТ «Галичина» визнав 
грошові вимоги «Укрексімбанку» 
до вказаного підприємства на 
889,4 млн грн як такі, що забезпе-
чені заставою компанії-боржника. 
Свої вимоги держбанк обґрун-
товував передусім генеральним 
кредитним договором від 20 бе-
резня 2013 року, позичальниками 
за яким були ПрАТ «Галичина» та 
ПАТ «Ковельмолоко», при цьому 
ці ж компанії виступали поручите-
лями за супровідними позиками.

За даними Нацкомісії з цінних 
паперів та фондового ринку, влас-
ником 100% акцій ПрАТ «Галичина» 
(як і власником 98,9% акцій ПАТ 
«Ковельмолоко») є кіпрська компа-
нія «Бросмонт Холдінгз Лімітед».

Як відомо, в 2010 році «Західна 
молочна група» (підконтрольна 

групі «Континіум» Степана Івахіва 
та вже покійного Ігоря Єремеєва) 
об’єдналася із ЗАТ «Галичина» (бе-
нефіціарами якого були львів’яни 
Андрій Король, Сергій Гибай, 
Юрій Ложкін), що публічно під-
тверджували в групі «Континіум». 
Об’єднана молочна структура 
зберегла назву «Галичина». Сте-
пан Івахів входив у наглядову раду 
підприємства. У 2014 році багато-
річного гендиректора молочного 
заводу «Галичина» Володимира 
Петріна на певний час замінив 
Дмитро Лещенко, який до цього 
призначення працював радником 
гендиректора групи «Континіум».

Додамо, що в травні-липні 
Госпсуд Львівщини також визнав 
вимоги «Банку інвестицій та зао-
щаджень» (підконтрольний «Кон-
тиніуму») до ПрАТ «Галичина» на 
72,8 млн грн та включив їх у чет-
верту чергу в реєстрі вимог кре-
диторів, а також вимоги «Діамант-
банку» на 19,6 млн грн та вимоги 
«Мегабанку» на 17,3 млн грн.

Серед кредиторів ПрАТ «Гали-
чина» – зокрема і ТОВ «Молочна 
компанія «Галичина», а також низ-
ка компаній, пов’язаних із групою 
«Континіум» та її мережею АЗС 
WOG.

«НАГРАБОВАНЕ ТА ЗБРОЮ ВИВОЗИЛИ 
ІЗ ЗОНИ АТО У ТРУНАХ ЗАГИБЛИХ»
АЙДАРІВЕЦЬ ІГОР РИЦКО РОЗПОВІВ ПРО МАРОДЕРСТВА НАРДЕПА ІГОРЯ ЛАПІНА

ЗА ПРОРИВ КОРДОНУ СААКАШВІЛІ 
ОШТРАФУВАЛИ НА 3400 ГРН

«РОСІЙСЬКА МАНТРА «НАС 
ТАМ НЕМАЄ» НЕ ВИТРИМУЄ 
ЖОДНОЇ КРИТИКИ»

«УКРЕКСІМБАНК» ЗАБЕРЕ 
В ГРУПИ «КОНТИНІУМ» 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 
«ГАЛИЧИНА» ЗА БОРГИ

Сам Саакашвілі на судове за-
сідання, що відбулося 22 вересня, 
не прийшов, його інтереси пред-
ставляли адвокати. Наприкінці за-
сідання адвокат заявив, що Саака-
швілі просив перенести засідання 
на кілька днів, аби він зміг приїхати 
й надати остаточні пояснення.

Як відомо, ввечері 10 вересня 
група народних депутатів і при-
хильників Міхеіла Саакашвілі, якого 
26 липня позбавили українського 
громадянства, підійшли до пунк-
ту пропуску «Шегині», утворили 
коридор і провели політика на 
українську територію. Крім того, 
під час прориву Міхеіла Саакашві-
лі на кордоні кілька поліцейських і 

прикордонників отримали тілесні 
ушкодження. На кількох учасників 
незаконного перетину українсько-
польського кордону склали адміні-
стративні протоколи, деяких навіть 
арештували. 

До слова, відомо, що до про-
риву державного кордону при-
четний і скандальний луцький ак-
тивіст Назар Романюк, який свого 
часу очолював обласний осере-
док сепаратистської громадської 
організації «Український вибір» 
одіозного Віктора Медведчука, а 
нині є керівником волинського 
осередку руху «Справедливість» 
екс-очільника СБУ Валентина На-
ливайченка.

ПОРОШЕНКО ВИСТУПИВ НА ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ ООН

лювання», – заявив Порошенко.
Саме тому, за його словами, 

миротворці мають покривати всю 
окуповану територію, включаючи 
українсько-російський державний 
кордон, і це – обов’язкова умова. 

Окрім того, він звернувся до 
країн-членів ООН з ініціативою ство-
рити українську групу друзів Криму. 
«Настав час створити міжнародну 
групу друзів українського Криму для 
координації наших спільних кроків 
та дій. Ми розраховуємо на скоорди-
новану та цілеспрямовану підтрим-
ку наших міжнародних партнерів», – 
заявив Президент України.

Петро Порошенко висловив спо-
дівання на міжнародну підтримку 

ініціатив України щодо забезпечен-
ня дотримання прав людини в тим-
часово окупованому Криму, зокре-
ма наступної відповідної резолюції 
Генасамблеї ООН. При цьому він під-
креслив, що потрібно посилити між-
народний режим деокупації Криму.

Українці та кримські татари за-
знають арештів навіть через публі-
кації в соцмережах або за українські 
національні прапори на приватних 
будинках. Тривають переслідування 
лідерів Меджлісу, чия діяльність за-
боронена російською окупаційною 
владою, навів приклади Президент.

Насамкінець Порошенко про-
демонстрував членам Ради Безпеки 
ООН документи російських кадро-
вих військових, вилучені у них під 
час бойових дій на сході України. 
«Ось ще один доказ: це – посвідчен-
ня російських офіцерів та солдатів, 
дехто з них зараз перебуває в укра-
їнських в’язницях за незаконну оку-
пацію української землі», – заявив 
Порошенко, продемонструвавши 
російські паспорти. 

Президент наголосив, що ро-
сійська мантра про «нас там немає» 
не витримує жодної критики. «Є не-
заперечні факти, що Росія створи-
ла, контролює, керує та підтримує 
терористичну операцію на Донба-
сі», – констатував Порошенко.

багаті села», – заявляють у «Аверсі». 
Крім численних мародерств, 

Ігор Рицко звинувачує нардепа і в 
тому, що той дав помилковий на-
каз розстріляти своїх же айдарівців. 
Так, 27 липня 2014 року через по-
милку Лапіна під вогонь потрапили 
14 бійців, 12 із них загинули.

Сам Ігор Лапін цю страшну по-
милку визнає в інтерв’ю, яке дасть 
у 2015 році газеті «Твій вибір». «Ні-
коли не забуду, як поблизу нас ви-
саджувався гайдарівський десант. 
Вони йшли з боку сепарів, розпізна-
вальних знаків не було. Я знав, що 
мої хлопці у тій зоні не мають бути. 
Командир розвідників Берет пере-
дав, що його хлопців теж немає. Тож 
віддав наказ танкісту стріляти по тій 
зоні. А через кілька хвилин чую, що 
танкісти гатять по наших. Тоді заги-
нув Коля Королько (позивний Сова) 
з Камінь-Каширського району», – 
розповідав Лапін.

Під час цих страшних подій 

ua.112.ua



«Розділяй і володарюй» – мудре правило, але «об’єднуй і спрямовуй» – ще краще. 
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Зі слів директора департаменту фінансів Волинської ОДА Ігоря 
Никитюка, у 2018 році освітня субвенція з держбюджету для 
області становитиме 2,218 млрд грн. Кошти спрямовуватимуть 
суто на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів та здобуття повної середньої освіти учнів 
професійно-технічних навчальних закладів. Проект закону 
про держбюджет на 2018 рік передбачає передачу на баланс 
обласного бюджету фінансування підготовки фахівців у десяти 
державних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, сума 
становитиме близько 100 млн грн.

Додатковим навантаженням для обласного бюджету стануть 
і близько 20 млн грн, передбачені на сплату комунальних послуг 
в медзакладах. Річ у тім, що наступного року передбачено 
фінансування первинної ланки охорони здоров’я із двох бюджетів: 
комунальні послуги та інші потреби фінансуватимуться з місцевих 
бюджетів, решта – за рахунок держбюджету. Загалом медична 
субвенція з держбюджету в 2018 році визначена у сумі 1,302 млрд 
грн. Обсяг цільових видатків, які враховано у субвенції (на ліки 
від цукрового діабету, гемодіаліз тощо), у 2018 році становитиме 
50,9 млн грн. Загалом на ці цілі область потребує 64 млн грн.

державні фінанси

комуналка

  Дмитро БОБРИЦЬКИЙ
«24 канал», 24tv.ua

У січні-липні 2017 року 
було призначено субсидії 
на відшкодування витрат 
на оплату житлово-
комунальних послуг на суму 
в понад 3 млрд грн.

У бюджеті на 2018 рік 
закладено 123 млрд грн 
на соціальний захист, із них 
55 млрд витратять на адресні 
субсидії громадянам, а це на 
10% менше, аніж цьогоріч.

БЮДЖЕТ-2018: КУДИ 
ПІДУТЬ НАШІ ГРОШІ

Уряд оприлюднив 
показники бюджету 
на 2018 рік та заявив 

про зміну філософії 
розподілу коштів. У 
працівників освіти та 
медицини – галузей, що 
реформуються – зростуть 
зарплати. Підвищиться 
бюджет оборони і 
соціальної підтримки 
населення. Додаткові 
гроші заплановані на 
допомогу фермерам і на 
будівництво доріг.

У Кабміні впевнені, що у 2018 
році сума всіх бюджетів країни пе-
ретне позначку в 1 трлн – і це буде 
рекордна сума з часу проведення 
грошової реформи в 1996 році та 
впровадження гривні.

Екс-міністр економіки Богдан 
Данилишин переконаний, що бю-
джет наступного року – це бюджет 
зростання. Крім того, він не сумні-
вається, що уряду вдасться зберег-
ти інфляцію на низькому рівні (7%) 
протягом року. 

Своєю чергою, економічний екс-
перт Борис Кушнірук також вважає 
основні цифри бюджету (макропо-
казники) реалістичними, включно 
із закладеним у бюджет середнім 
курсом на рівні 29 грн за дол., але 
не вірить у таку низьку інфляцію: 
«Україна має сировинну економіку, 
тому рівень інфляції залежить від 
стрибків цін. НБУ може прорахува-
ти її рівень, але якщо ціни міняти-
муться, то й інфляція теж».

НОВАЦІЇ
Уперше бюджет створено на 

середньострокову перспективу на 
основі бюджетної резолюції 2018-
2020 років. Це трирічний план фор-
мування бюджету, і кошти в ньому 
розподіляються не між галузями й 
не від утримання, а орієнтуються на 
фінансування реальних програм і 
надання послуг. 

Такий бюджет дозволяє заплану-
вати кошти на будівництво об’єкта 
від початку й до кінця, а також рятує 
проекти від заморожування, поки 
депутати не проголосують за новий 
бюджет і не передбачать знову на 
нього гроші. 

Такі зміни ще треба провести 
через парламент, адже вони зачіпа-
ють зміни до бюджетного кодексу. 
Лише тоді трирічним плануванням 
можна користуватися.

Паралельно до середньостро-
кового плану бюджету НБУ також 

сформував грошово-кредитну по-
літику на 2018-2020 роки. Це має 
створити передбачувану поведінку 
держави й пожвавити економічне 
зростання. 

Уряд прогнозує, що надходжен-
ня у зведений бюджет на 2018 рік 
мають скласти 1 трлн 118 млрд грн. 
Називаючи такі цифри, Кабмін спи-
рається на теперішні надходження 
до бюджету.

Держава також продовжує про-
цес передачі грошей до місцевих 
бюджетів. Цього разу вони отрима-
ють 521 млрд грн, що на 10% більше, 
ніж 2017 року. Загалом доходи міс-
цевих бюджетів зростуть на 21%.

СЛАБКІ МІСЦЯ
Виділення 40 млрд на будівни-

цтво доріг є великою сумою, вва-
жають економісти. Такі суми є при-
водом замислитися про розбудову 
доріг на концесійних умовах і на 
державно-приватному партнер-

стві. З цих 40 млрд частина (а саме 
5 млрд) – сума, залучена від міжна-
родних донорів.

КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ
У секторі національної оборони 

потрібно було більше орієнтувати-
ся не лише на забезпечення особо-
вого складу, але й приділити увагу 
виробництву вітчизняного озбро-
єння і техніки з використанням нау-
кового потенціалу. 

Обсяг інвестицій в Україну за-
лишається низьким. Утім українські 
приватні банки володіють капіта-
лом у 100 млрд грн. Уряд міг би теж 
спонукати їх фінансувати державну 
економіку шляхом кредитування.

ХВОРОБИ УСІХ 
БЮДЖЕТІВ 

Радіти зарано, принаймні так 
кажуть економісти. Збільшення 
грошей у державному і місцевих 
бюджетах не означає автоматично-

СУБСИДІАНТІВ ПОМЕНШАЄ
Система субсидій – пряме 

перетікання бюджетних коштів 
до монополістів на енергетичному 
ринку, адже самі споживачі не 
отримують цих грошей, пише «24 
канал». 

Зі слів економічного експерта Андрія Но-
вака, хоча тепер стало менше сімей, які мо-
жуть отримувати субсидії, при цьому постійно 
підвищують тарифи на комунальні послуги. 
«Одночасне підвищення тарифів на всі види 
енергоресурсів – вугілля, дизельне пальне, 
бензин – це економічний геноцид стосовно 
найбільш малозабезпечених громадян Укра-
їни, яких у нас вже більш як половина насе-
лення», – вважає Новак.

Загалом, каже економічний експерт, 

ua.112.ua

система субсидій – вигадана схема, як із 
держбюджету скеровувати гроші енерго-
монополістам, які є основними фінансово-
промисловими групами, а заодно й головни-
ми політичними гравцями.

Крім того, як зауважує Андрій Новак, 
тривала відсутність гарячої води в житлових 
будинках – звичайна поведінка монополіста, 
який розуміє, що споживач не має вибору між 
операторами надання житлово-комунальних 
послуг. «Енергетичний монополіст завжди 
працює подвійним ударом: максимальна ціна 
за мінімальну якість. Тому основне завдання 
на цьому ринку – його демонополізація. Але 

цього в уряді не те що не роблять, а навіть 
про це не говорять», – зазначив Новак.

Тим часом у Кабміні повідомили, що суб-
сидії на індивідуальне опалення будуть при-
значати по-новому. «Якщо раніше субсидію на 
опалювальний сезон призначали з 1 жовтня 
до 30 квітня і обов’язково перераховували 
відповідно до рішення органів місцевого са-
моврядування або органів виконавчої влади 
про дату початку й закінчення опалювально-
го сезону, то в 2017-2018 роках для користу-
вачів централізованого опалення залишаєть-
ся прив’язка до відповідних рішень органів 
місцевого самоврядування або органів вико-
навчої влади, а для тих, у кого індивідуальне 
опалення, субсидію будуть нараховувати з 
15 жовтня до 15 квітня», – пояснили в Мініс-
терстві соціальної політики.

го зростання економіки. В Україні 
бракує реальних програм розвитку. 
Гроші є, але на місцях не знають, як 
їх використовувати, крім тримання 
на депозитах у комерційних банках. 
Державні гроші не працюють на 
розбудову інфраструктури в містах 
та селах, а є пасивними. Наприклад, 
зараз у казначействі 70 млрд грн, 40 
з них – на місцевих казначействах, і 
їх не використовують.

Приміром, Волинська облдерж-
адміністрація затримує перераху-
вання коштів на об’єкти, які ще на 
початку року профінансували депу-
тати Волиньради. Натомість в ОДА 
заявляють, що гроші, які могли б ви-
тратити на фінансування об’єктів, 
поклали в банк на депозит і зароб-
ляють на цьому.

«Треба змусити місцеву владу 
розробляти конкретні програми 
розвитку й використовувати ці гро-
ші. Наприклад, програми, спрямо-
вані на малий і середній бізнес чи 
слабкі галузі, які в перспективі ство-
рять додану вартість», – пояснює 
екс-міністр економіки Данилишин.

В Україні давно шкутильгає 
ефективне управління бюджетни-
ми коштами, вважають економісти. 
Борис Кушнірук описує інший бік 
медалі, коли перепоною є не лише 
відсутність державних програм.

Виділення коштів на проекти 
будівництва зазвичай розтягують. 
Як правило, в першій половині 
року у держави є лише витрати. 
Тому реалізація багатьох проектів 
гальмується. Реальні надходження 
на державні рахунки відбуваються 
в другій половині року і до його кін-
ця їх просто не встигають освоїти. 
Кош ти повертаються до казначей-
ства. Одним із варіантів розв’язання 
проблеми може стати випуск казна-
чейських облігацій на термін до 90 
діб – таким чином можна перекрити 
нерегулярні надходження й ефек-
тивно використовувати бюджетні 
гроші протягом року.

Експерти завжди підкреслюють 
корупційну специфіку використан-
ня бюджету в Україні. Донедавна 
ключовим посадовим особам було 
на руку вписувати у бюджет статті, 
на які немає грошей. Тоді зацікав-
лені люди мали до них звертатися, 
щоби отримати гроші як дотації на 
потрібні галузі. Чи залишиться така 
ганебна практика торгування бю-
джетом цього разу, стане зрозуміло 
ближче до кінця року.

УКРАЇНЦІ 
ЗАРОБИЛИ В 
ПОЛЬЩІ ВІСІМ 
МІЛЬЯРДІВ ЗЛОТИХ

Протягом 2016 року укра-
їнці, які працюють у Польщі, пе-
рерахували до України близь-
ко 8 млрд злотих ($2,22 млрд). 
Це становить майже 3% ВВП 
України, передає УНІАН.

Як повідомив заступник 
міністра закордонних справ 
РП з питань безпеки, кон-
сульських справ і східної по-
літики Бартош Чіхоцкі, нині 
у Польщі перебуває  1,2 млн 
українських заробітчан. Тоб-
то виходить, що кожен із них 
у середньому перерахував 
на батьківщину за рік майже 
6,7 тис. зл. (майже $2 тис.).

За інформацією «Європей-
ської правди», найбільший 
рівень оплати праці – у будів-
ництві (2729 зл./міс.). Наймен-
ший – у домогосподарствах 
(1826 зл.). Натомість у домогос-
подарствах та у сфері послуг 
працюють найдовше. Українці, 
що задіяні в цих секторах, у се-
редньому працюють 58 годин 
на тиждень, тоді як загалом 
цей показник дорівнює 54 го-
динам на тиждень.

До слова, українські заро-
бічани Німеччини минулоріч 
переказали до України ре-
кордні за останні п’ять років 
€56 млн.

ШТРАФИ ЗА П’ЯНЕ 
ВОДІННЯ ХОЧУТЬ 
ЗБІЛЬШИТИ

У Верховній Раді зареє-
стровано законопроект, яким 
пропонують посилити бороть-
бу з нетверезими водіями, пе-
редає «Громадське».

Якщо закон ухвалять, 
штрафи за п’яне водіння мо-
жуть зрости до 40 тис. грн. 
Також запропоновано надати 
поліції право проводити сис-
тематичні перевірки водіїв на 
стан алкогольного сп’яніння.

У проекті закону йдеться 
про те, що в зоні проведення 
перевірки буде встановлено 
відповідний знак, і зупинка/
розворот авто перед ним пе-
редбачатимуть обов’язковий 
огляд водія на предмет 
сп’яніння. Рішення про май-
бутню перевірку та її деталі 
ухвалюватиме керівник пат-
рульної поліції.

копійка до копійки

за кермом

Збільшення обсягу державного 
та місцевих бюджетів не означає 
автоматичного зростання економіки

businessua.com

Одночасне підвищення 
тарифів – економічний геноцид
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Більшість має за собою владу, але не право; меншість завжди має за собою право. Генрік Ібсен

  Павло 
ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬЩодня волиняни 

зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. Як 
грамотно вийти зі 

складної ситуації, 
підказує професійний юрист із 
практичним досвідом, адвокат 
Віктор Бондаренко, який бере 
участь у некомерційному 
проекті «Запитай юриста» на 
сайті Інформаційного агентства 
«Волинські Новини». Поставити свої 
запитання ви можете на сайті, або 
ж надіслати на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Нещодавно мені надійшла 
повістка у військкомат для 
призову на строкову військову 
службу. У мене батьки пенсіо-

нери, а мати, до того ж, інвалід ІІ гру-
пи. Я один син у сім’ї, неодружений, 
дітей не маю. Працюю офіційно. Вихо-
дить, я єдиний, хто утримує сім’ю. Чи 
можу я бути звільнений від строкової 
служби або мати відстрочку?»

За таких обставин, відповідно до п. 1 
ч. 2 ст. 17 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», ви маєте 
право на відстрочку від призову на стро-
кову військову службу за сімейними об-
ставинами, оскільки непрацездатними 
вважаються особи, які досягли встановле-
ного законом пенсійного віку або визнані 
інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а 
також особи, які мають право на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника. Рішення 
про надання відстрочки від призову за сі-
мейними обставинами районна призовна 
комісія ухвалює під час першого прохо-
дження призовником призовної комісії. 
Для цього вам слід надати до військового 
комісаріату за місцем обліку документи, 
що підтверджують обставини, які ви опи-
сали (припускаю, це ваш паспорт, свідо-
цтво про народження, паспорти та пен-
сійні посвідчення батьків).

«Як можна примусити нотаріу-
са надати одному зі спадко-
ємців список усіх документів, 
поданих другим претендентом 

на спадщину? Цей перелік попросив 
узяти в нотаріуса адвокат вторинної 
правової допомоги, але той відмовив-
ся надати клієнту список».

Щодо зобов’язання нотаріуса надати 
на вимогу спадкоємця матеріали спад-
кової справи для ознайомлення, скажу, 
що жоден з нормативно-правових актів 
цього не регламентує. І за небажання це 
робити нотаріус може прикритися нотарі-
альною таємницею. Якщо це дуже потріб-
но, можна зініціювати судовий процес, 
витребувати спадкову справу і там уже 
можна ознайомитись із документами.

«Після підняття пенсійного 
віку для жінок з 55 до 60 років 
чи вважаються жінки віком 
від 55 до 60 років непраце-

здатними? Чи розповсюджується на 
дорослих працездатних дітей таких 
жінок обов’язок утримання матерів як 
непрацездатних членів сім’ї? Чи роз-
повсюджується на жінок віком 55-60 
років як на непрацездатних осіб право 
на обов’язкову частку спадщини в разі 
існування заповіту?»

Законом України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання» передбачено, що непрацездатні 
громадяни – особи, які досягли встановле-
ного законом пенсійного віку або визнані 
інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а 
також особи, які мають право на пенсію 
у зв’язку із втратою годувальника відпо-
відно до цього Закону. Тому після піднят-
тя пенсійного віку жінки віком від 55 до 
60 років не вважаються непрацездатни-
ми. Відповідно, і обов’язок на дорослих 
працездатних дітей таких жінок щодо їх 
утримання як матерів та непрацездатних 
членів сім’ї не розповсюджується. На цей 
момент на жінок віком 55-60 років право 
на обов’язкову частку спадщини в разі іс-
нування заповіту як на непрацездатних 
осіб не розповсюджується, оскільки, як 
вказав вище, вони не є непрацездатними.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста СУЧАСНА ПЕНСІЯновація

Валентина Кудін

З 1 жовтня стартує 
процес осучаснення 
пенсій українців. 

Що зміниться у їх 
розрахунку, скільком 
українцям варто 
очікувати підвищення 
виплат, як визначатимуть 
тривалість трудового 
стажу? 

Директор департаменту пен-
сійного забезпечення Міністер-
ства соціальної політики Украї-
ни Валентина Кудін пояснила, в 
чому полягатиме пенсійна ре-
форма, яку планують запровади-
ти в Україні.

– Чи розв’яже запропоно-
вана урядом пенсійна рефор-
ма усі пенсійні проблеми? Чи 
стане Пенсійний фонд безде-
фіцитним?

– Запропоновані зміни – 
лише крок до фінансової збалан-
сованості, стійкості та соціальної 
справедливості пенсійної систе-
ми. Цей крок не зможе повністю 
розв’язати проблеми недостат-
ності розміру нинішніх пенсій 
для подолання бідності та забез-
печення гідного життя у поваж-
ному віці. Щоби пенсії в країні 
збільшувалися суттєво, має під-
вищуватися валовий внутрішній 
продукт.

Для української солідарної 
пенсійної системи демографічна 
ситуація вкрай несприятлива, і 
значного покращення не буде: 
наразі в країні на пенсіонера 
приблизно припадає лише один 
працівник, за якого сплачують 
внески до ПФУ. Зокрема, до 2060 
року частка людей віком понад 
60 років збільшиться з 22 до 34%, 
а їх співвідношення з чисельністю 
населення віком 18-59 років під-
вищиться майже вдвічі (до 70%). 
Співвідношення пенсіонерів до 
платників податків підвищиться 
з 95% у 2016 році до 104% у 2045 
році та 118,8% – у 2060 році. 

За такого демографічного на-
вантаження на тих, хто працює, 
соціальних внесків на державне 
пенсійне страхування буде недо-
статньо для виплати гідних пен-
сій із солідарної системи.

Далі без реформи було б ще 
гірше, переконують в уряді, адже 
нині страхові внески сплачу-
ють лише за 10,5 млн осіб, ще за 
1,5 млн сплачує держава. Отже, 
25% зайнятого населення взагалі 
не сплачує ЄСВ і працює у тіньо-
вій економіці.

– У скількох українців під-
вищаться пенсії?

– З 1 жовтня пенсії підвищать-
ся у 5,6 млн осіб завдяки осучас-
ненню зарплатної бази. Загалом 
підвищення пенсій торкнеться 
9 млн осіб через збільшення 
прожиткового мінімуму та відпо-
відного підвищення мінімальної 
пенсії. Уряд планує з 1 жовтня за-
стосувати для розрахунку пенсій 
прожитковий мінімум для непра-
цездатних громадян, який вста-
новлено з 1 грудня 2017 року в 
розмірі 1373 грн замість чинного 
1312 грн за станом на 1 жовтня.

Фактично на 200 грн підви-
щиться пенсія для 1,308 млн осіб, 
від 200 до 500 грн – для 1,208 млн, 
від 500-1000 грн – для 1,993 млн, 
на понад 1000 грн – для 1,109 млн 
українців.

Цьогоріч із 1 жовтня буде по-
треба в 11,84 млрд грн для осу-
часнення пенсій та 808 млн для 
застосування прожиткового мі-
німуму для непрацездатних осіб 
при перерахунках.

volynnew
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ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

– Який саме заробіток вра-
ховують для обчислення пенсії? 

– Для обчислення пенсії вра-
ховуватимуть тільки офіційну за-
робітну плату (дохід) за весь пері-
од страхового стажу, починаючи 
з 1 липня 2000 року, тобто заро-
біток, з якого сплачено внески. За 
бажанням особи для розрахунку 
пенсії може бути врахований за-
робіток за будь-які п’ять років 
поспіль за більш ранній період 
(до 1 липня 2000 року). Це мож-
ливо за умови надання особою 
довідки (підтвердження) про за-
робітну плату (з первинними до-
кументами) або в разі, якщо стра-
ховий стаж, починаючи з 1 липня 
2000 року, становить менш як 
60 місяців.

– Як визначають тривалість 
страхового стажу?

– Страховий стаж – період, 
протягом якого особа підлягає 
загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню 
та за який щомісяця сплачували 
страхові внески в сумі, що не мен-
ша, ніж встановлений законодав-
ством мінімальний страховий 
внесок. Для зарахування до стра-
хового стажу повного місяця сума 
сплаченого внеску має дорівню-
вати сумі мінімального страхово-
го внеску (сума мінімальної зар-
плати, помножена на розмір ЄСВ). 
Зараз встановлена сума мінімаль-
ного страхового внеску становить 
704 грн (22% ЄСВ від 3200 грн мі-
німальної зарплатні). 

Якщо сума сплаченого внес-
ку є меншою, ніж мінімальний 
страховий внесок, особа має 
право доплатити потрібну суму 
з тим, щоб загальна сума сплаче-
них коштів за відповідний місяць 
була не меншою, ніж мінімаль-
ний страховий внесок. Якщо таку 
доплату за бажанням особи не 
здійснили, стаж враховується у 
пропорційно меншому розмірі 
за визначеною формулою. 

– Яким нині є розмір міні-
мальної пенсії за віком і яким 
він буде надалі?

– Зараз мінімальний розмір 
пенсії за віком за наявності у чо-
ловіків 35 років страхового стажу, 
а в жінок – 30 років, встановлю-
ють у розмірі прожиткового мі-
німуму для непрацездатних осіб 
(з 1 січня 2017 року – 1247 грн, з 
1 травня – 1312 грн, з 1 грудня – 
1373 грн).

За пропозицією уряду, з 1 січ-
ня 2018 року для осіб, які досяг-
ли 65 років, мінімальний розмір 
пенсії за віком за наявності у 
чоловіків 35, а в жінок 30 років 
страхового стажу встановлять у 
розмірі 40% мінімальної заробіт-
ної плати, визначеної законом. 
Розмір пенсії не має бути меншим 
від прожиткового мінімуму осіб, 
які втратили працездатність. 

За наявності страхового ста-
жу меншої тривалості мінімаль-
ний розмір пенсії за віком вста-
новлюватимуть у пропорційно 
меншому розмірі, виходячи з 
прожиткового мінімуму, встанов-
леного для непрацездатних осіб.

– Що буде з пенсіями жінок, 
які вийшли на пенсію у 55 ро-
ків, адже в таких випадках роз-
мір пенсії було зменшено у 
зв’язку з підвищенням пенсій-
ного віку?

– За чинним законом, до 1 січ-
ня 2015 року право на достроко-
вий вихід на пенсію за віком мали 
жінки, яким виповнилося 55 ро-
ків, якщо вони мали не менш як 
30 років страхового стажу, та за 
умови, що вони звільнилися з 
роботи. У цьому випадку розмір 
їхньої пенсії було зменшено на 
0,5% за кожний повний чи непов-
ний місяць дострокового виходу 
на пенсію. Таке зменшення пе-
редбачено здійснювати на весь 
період отримання пенсії.

Законопроектом №6614 за-
пропоновано зупинити змен-

шення розміру пенсії за віком 
для таких жінок після досягнен-
ня віку, передбаченого законом 
для відповідної вікової категорії. 
Після завершення цього періоду 
розмір пенсії запропоновано пе-
реглянути без застосування зни-
ження пенсії. Такий перерахунок 
пропонують зробити з дати, на-
ступної за завершенням періоду 
підвищення пенсійного віку.

– Чи виплачуватимуть пен-
сію особам, які досягли 60 ро-
ків, але не мають достатньо-
го трудового стажу (менш як 
15 років)?

– Право на призначення пен-
сії із солідарної системи мати-
муть лише ті особи, в яких стра-
ховий стаж буде не меншим, ніж 
15 років. Ця норма залишається 
без змін. Особам, які не матимуть 
15 років страхового стажу, при-
значатимуть державну соціаль-
ну допомогу після досягнення 
ними 65 років. Її призначатимуть 
місцеві управління праці та со-
ціального захисту населення і 
виплачуватимуть з урахуванням 
сукупного доходу сім’ї.

– Чи зараховується час на-
вчання у вишах до страхового 
стажу?

– Це залежить від того, на який 
період припадає час навчання: 
до 1 січня 2004 року, тобто дати 
набуття чинності закону «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», чи після 
цієї дати. Якщо особа навчалась 
у вищому навчальному закладі 
після 1 січня 2004 року, то такий 
період може бути зарахований 
до стажу тільки за умови сплати 
внесків, не менших, ніж мінімаль-
ний страховий внесок за кожний 
місяць навчання.

Періоди навчання у вищих 
навчальних закладах до 1 січня 
2004 року повністю зарахову-
ються до страхового стажу на 
умовах, що діяли до 1 січня 2004 
року на підставі диплома про за-
кінчення навчального закладу та 
без будь-якої вимоги щодо спла-
ти внесків.

– Чи здійснюватимуть осу-
часнення пенсій колишнім 
держслужбовцям? 

– Законопроект №6614 не 
передбачає осучаснення спеці-
альних пенсій (для державних 
службовців, нардепів, проку-
рорів тощо). Нове призначення 
таких пенсій припиняється, за 
винятком тих осіб, які придбали 
потрібний стаж для призначен-
ня такого виду пенсій за станом 
на 1 травня 2016 року. Згідно із 
законопроектом, передбачено 
автоматичне перерахування цих 
пенсій на загальних підставах, 
якщо розмір їхніх пенсій у такому 
випадку буде вищим. 

– Чи ліквідують пільгові 
пенсії?

– По-перше, суттєво скоро-
чують перелік категорій осіб, які 
матимуть право на достроковий 
вихід на пенсію. По-друге, за-
проваджують підвищений тариф 
єдиного соціального внес ку – 
37% та 29% замість 22% за осіб, 
зайнятих на роботах відповідно 
за списком №1 та списком №2 
(пільгові категорії професій). 
Призначення пенсій за вислугу 
років припиняється, за винятком 
обмеженого переліку осіб. Ви-
плата уже призначених пільго-
вих пенсій за вислугу років буде 
здійснюватися суто за рахунок 
коштів держбюджету.

З 1 жовтня уряд пропонує 
перерахувати раніше при-
значені пенсії із викорис-
танням середньої заробіт-
ної плати на рівні 3764,4 грн 
(середній розмір зарплати 
за 2014-2016 роки). Цей по-
казник також застосовують 
для обчислення пенсій, що 
їх призначають у 2017 році. 
Такий перерахунок назива-
ється осучасненням пенсій.

За новими правилами, на пенсію впливатимуть:

• середня заробітна плата застрахованої особи; 

• середня зарплата в Україні за попередні три роки 
(2014-2016) у розмірі 3764 грн (для 8,2 млн осіб 
пенсію розрахували з показником зарплати у 1198 грн 
ще у 2007 році); 

• тривалість страхового стажу, протягом якого особа 
підлягала державному пенсійному страхуванню, яка 
або за яку сплачували ЄСВ згідно із законодавством; 

• вартість одного року трудового стажу, який 
зменшується з 1,35% до 1% у формулі визначення 
коефіцієнта трудового стажу.

radiosvoboda.org
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Усі здорові люди люблять життя. Генріх Гейне

дешево і добре

Якщо у вас тільки-
но почали 
з’являтися перші 

зморшки – бабусині 
рецепти допоможуть 
не гірше за дорогий 
крем. Дуже добре 
розгладжують шкіру такі 
продукти, як мед, алое, 
сметана, кисле молоко, 
свіжий морквяний або 
калиновий сік, яєчний 
жовток і пивні дріжджі.

Рецепт №1. Вам знадоблять-
ся морквяний чи калиновий сік 
і молоко (краще домашнє). Змі-
шайте їх у рівних пропорціях, 
злегка підігрійте. Змочіть складе-
ну удвічі м’яку тканину або мар-
лю і накладіть на обличчя. Через 
15-20 хв змийте теплою водою. 
Повторювати процедуру потріб-
но 3-4 рази на тиждень, бажано 
в першій половині дня, оскільки 
до вечора шкіра втомлюється і її 

СПЕЦІЇ – ДЛЯ ІМУНІТЕТУ
Узяти по одному пакетику порошку 

кардамону, куркуми, імбиру, таку ж кіль-
кість кореня селери. Усе змолоти у млин-
ку для кави, додати 300 г натурального 
меду, все ретельно перемішати. Ця цілю-
ща суміш не поступається жодному ап-
течному препарату для підвищення іму-
нітету. Перелічені спеції можна придбати 
в супермаркетах у пакетах по 15-20 г. Їсти 
по 1 ч. ложці раз на день, запиваючи хо-
лодною водою. 

КАШІ – ДЛЯ ФІГУРИ
Кашами очищували організм ще у 

Давньому Тибеті. Вам знадобляться пшо-
но, жито, овес, ячмінь, гречка. Впродовж 
10 днів треба їсти каші, зварені із цих 
круп на воді без солі. Тільки каші, й нічого 
більше! Кожну порцію треба прожовувати 
25-50 разів. Пити якомога менше. Це пре-
красний засіб для очищення організму 
від шлаків, а також його омолодження. 

МЕД – ДЛЯ СЕРЦЯ
При хворобах серця щодня з’їдайте 

на сніданок хліб, намащений замість дже-
му медом і притрушений пудрою з кори-
ці. Це знижує рівень холестерину в арте-
ріях і рятує людину від інфаркту. Навіть ті, 
в кого вже був інфаркт, можуть зменшити 
ризик його повторення. Регулярне вжи-
вання меду з корицею покращує дихання 
і зміцнює м’яз серця.

ЧОРНИЦІ – ДЛЯ ОЧЕЙ 
1 скл. стиглих ягід чорниці (можна 

заморожених), 1 л води, 0,5 скл. на-
турального меду, 1 скл. морквяного 
соку. 

Подрібніть блендером чорницю, до-
дайте воду і розтоплений на водяній бані 
мед, влийте морквяний сік, добре пере-
мішайте. Перелийте в скляну ємність, 
щільно закрийте і поставте в холодиль-
ник. Пийте по 1-2 скл. холодного напою 
протягом дня.

корисні рецепти природні ліки

фітотерапія

ВОЛИНСЬКА 
ЯГОДА ПРОТИ 
ЗАСТУДИ І РАКУ

Калину вважають одним з 
найліпших кровотворних 

засобів. Сік цієї ягоди згубно діє 
на мікроби, тому вживання калини 
вкрай потрібне, щоб не захворіти 
на грип чи гострі респіраторні 
інфекції. А жителі Сибіру 
вважають, що вживання калини – 
профілактика не лише застуди, а 
й раку.

 Людям із хворим серцем рекомен-
дують їсти ягоди калини з кісточками, 
адже вони позитивно впливають на 
серцеву діяльність і збільшують сечо-
виділення, зменшують набряки. Добрий 
лікувальний ефект дає відвар ягід: 1 скл. 
плодів залити 1 л гарячої води, кип’ятити 
8-10 хв, процідити, трохи охолодити, до-
дати 3 ст. ложки меду. Пити по 0,5 скл. 3-4 
рази на день. Такий напій знижує також 
артеріальний тиск, корисний хворим на 
атеросклероз.

 Теплий відвар калини з медом (або сік 
калини з медом) допомагає лікувати за-
хворювання верхніх дихальних шляхів, 
його п’ють у разі застуди, що супро-
воджується гострим головним болем, 
кашлем, охриплістю голосу. Рекоменду-
ють також хворим на бронхіальну астму. 
Готують відвар так: 6 ст. ложок ягід за-
лити склянкою окропу, кип’ятити 5 хв, 
настояти 1 год, приймати по третині 
склянки тричі на день після їди, додав-
ши 1 ч. ложку меду. 

 А цей настій як кровоочисний потріб-
но пити людям із порушенням обміну 
речовин, що виявляється фурункулами, 
карбункулами, різними гноячковими ви-
сипами. Розтертими ягодами одночасно 
змащувати уражену шкіру. Зокрема, так 
виводять вугри. Приготування: 5 ст. ло-
жок ягід розтерти, залити, помішуючи 
ягоди, 3 скл. окропу, настояти протягом 
4 год, процідити. Пити по 0,5 скл. 4-5 ра-
зів на день до їди.

 Хворим на екзему корисно щодня 
їсти по 1/4 скл. ягід двічі на день, кісточ-
ки випльовувати. Це дає добрий ефект. 
Можна пити настій: 2-4 ст. ложки сухих 
плодів розтовкти, залити 2 скл. окропу, 
настояти 4 год. Пити по 0,5 скл. 4 рази 
на день. 

 Настоєм калини (1-2 ст. ложки ягід 
розтерти, залити 1 скл. окропу, настоя-
ти 1 год, процідити) полощуть горло в 
разі ангіни, ротову порожнину за таких 
захворювань: пародонтоз, гінгівіт, сто-
матит. 

 Дієтологи наголошують: калина має 
бути в меню до квітня. З’їдайте щоденно 
по 15-20 ягід калини звичайної з кісточ-
ками (з метою профілактики утворення 
каменів), вони дуже корисні й потрібні 
для печінки. Калину можна додавати до 
салатів, страв із сиру, вінегрету, дуже 
смачні пиріжки з гарбузом та калиною. 
Можна заготувати сік, щоденно 2-3 ст. 
ложки розводити в 1 скл. холодної пере-
вареної води і випивати вранці натще.
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домашня аптекаМАСКИ ПРОТИ ЗМОРШОК 
РОБЛЯТЬ ЗРАНКУ

сприйнятливість знижується.
Рецепт №2. Цей засіб скла-

дається з одного яєчного жовтка, 

двох чайних ложок натурального 
липового меду та ложки кашки з 
пророслих зерен пшениці. Час дії 

та періодичність – як і в першому 
випадку.

Рецепт №3. Найдієвішим за-
собом проти дрібних зморшок 
є алое. Якщо через день робити 
десятихвилинні маски з його пе-
ретертого листя, вже за два тижні 
буде помітно результат. 

Рецепт №4. Корисно проти-
рати обличчя домашньою сиро-
ваткою або кислим молоком, а та-
кож відваром кропиви, ромашки, 
шавлії, кори дуба та квіток липи. 
Добре тонізують і підтягують шкі-
ру маски з рожевої глини.

І не забувайте, що у виник-
ненні зморшок не останню роль 
відіграють хронічні стреси, за-
бруднене повітря, шкідливі звич-
ки, надмірні сонячні ванни та не-
правильне харчування.

Часто ми не надаємо значення 
болям у спині. Тамуємо їх 
пігулками чи мазями, які лише 
сприяють прогресуванню 
хвороби. Щоб вилікувати 
підступний остеохондроз, треба 
очистити організм від зайвих 
солей. Причому робити це слід 
регулярно двічі на рік. Пропонуємо 
найдоступніші рецепти для цієї 
процедури.

Лаврове листя. 150 г лаврового листя ді-
лять на шість частин: по 25 г у порції. Порцію 
заливають 0,5 л води, доводять до кипіння й 
на слабкому вогні кип’ятять 5 хв. Отриманий 
настій заливають у термос (або в добре за-

корковану ємність) і настоюють 3 години. На-
стій готовий до вживання. Три дні поспіль сві-
жоприготований настій п’ють упродовж дня 
маленькими ковтками. Потім роблять тиж-
неву перерву й знову три дні поспіль п’ють 
маленькими ковтками щоразу свіжозварений 
настій лаврового листя. 

Неочищений рис. Дві столові ложки не-
очищеного рису заливають водою й настою-
ють протягом доби. Уранці ставлять ємність 
із рисом на вогонь, доводять до кипіння й 
варять 5 хв. 

Приготовані та зварені таким чином дві 
ложки рису з’їдають уранці натще протягом 
двох тижнів. Після цього 4-6 годин нічого не 
їдять. 

1 У цих ягодах є багато 
глюкози та солей 

калію. Виноград і свіжо-
приготовані виноградні 
соки, як і лужні води, під-
силюють водно-сольовий 
обмін в організмі людини. У 
результаті цього відбува-
ється очищення організму 
від сечової кислоти. 

2 Виноград справляє гарний 
проносний і потогінний вплив 

на організм. Тому цей продукт реко-
мендовано вживати тим, хто має захво-
рювання нирок і сечокам’яну хворобу. 
Також він вважається корисним для тих, 
хто страждає на закрепи. 

3 Виноград допомагає нормалізувати арте-
ріальний тиск. 

4 Вживання винограду сприяє зниженню 
рівня холестерину в крові та підвищенню 

тонусу серцевого м’яза. 

5 Виноград рекомендовано людям, які 
страждають на недокрів’я. Також при 

нервовому й фізичному виснажен-
ні, особливо при авітамінозі або 

в період одужання, оскільки він 
має цілий набір вітамінів та 
мінеральних речовин. 

6 Дуже корисний ви-
ноград тим, хто 

страждає на бронхіт, 
бронхіальну астму та 
туберкульоз легень. У 

цьому випадку вино-
град сприяє очищенню 

від слизу дихальних шля-
хів. 

7 У темних ягодах міститься 
багато біофлавоноїдів, які 

допомагають зміцнити серцево-
судинну систему. 

8 Виноград захищає шкіру 
від появи таких ненависних 

усім жінкам зморшок. Ці чудодійні 
ягоди підвищують стійкість шкіри до впливу 
шкідливих факторів довкілля, гарантують їй 
свіжість і молодість. 

ХОЧЕТЕ СХУДНУТИ? 
НАЛЯГАЙТЕ НА КАШІ ВІСІМ ПЕРЕКОНЛИВИХ 

ФАКТІВ НА КОРИСТЬ ВИНОГРАДУ

БОЛИТЬ СПИНА? ВИГАНЯЄМО СОЛІ!
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Зберегти молодість шкіри допоможуть бабусині рецепти

Очищати організм 
треба двічі на рік
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про запас

їжа – ліки

ліки з грядки

ЩОБ УЗИМКУ
ЇСТИ СВІЖІ ОВОЧІ

ДОМАШНІМ ТВАРИНАМ 
ПОТРІБЕН ДОГЛЯД

ГАРБУЗ ПРОТИ РАХІТУ 
Й ГЕПАТИТУ

САЛАТ ІЗ ЛЕГЕНІВ

Відварені легені порізати соломкою, 
додати підсмажені в олії цибулю (кіль-

цями), моркву (натерту), гриби. Посолити, 
поперчити, заправити майонезом. 

КАРТОПЛЯНІ 
ГРИБОЧКИ ФРІ 

Підібрати однакову за розміром продов-
гувату картоплю. Гарно вимити й вирі-

зати ножем у формі грибів: із «шапочок» 
шкірки не зрізати, обібрати лише під нею 
та навколо «ніжок». Обсмажити в гарячому 
фритюрі. Щоб закуска вдалася, грибочки 
мають бути завдовжки 8 см, не більші. 

Викладати на продовгувату тарілку, 
подавати з відбивними або курячими сте-
генцями. 

РУЛЕТ ІЗ ГРИБАМИ

Підготувати м’ясний фарш – із сирими 
яйцями, грибною приправою (без бул-

ки). Добре відбити у мисці, додати сирі по-
різані шампіньйони. Сформувати ковбаски 
і щедро полити збитим яйцем. Запікати на 
пергаментному папері. 

ЧЕБУРЕКИ
0,5 л води довести до кипіння, але не 
кип’ятити. Додати дрібку солі, просіяне 
борошно й замісити тісто як на вареники. 
Тоненько розкачати, змастити олією і до-
лонею легенько втиснути в тісто. Загор-
нути рулетом, порізати кружальцями зав-
товшки 1 см. Розкачувати кружальцями, 
викладати начинку й защипувати. 

Фарш має бути м’ясний, але рідкий (до-
дати багатенько води – тоді начинка буде 
соковита). 

РУЛЕТИК З ПІДЛИВОЮ

Замісити тісто як на вареники. Підго-
тувати м’ясний фарш як на пельмені, 

не шкодуючи води. На розкачаний корж 
викласти тонким шаром фарш і згорнути 
рулетом. Порізати на кружальця завтовш-
ки 1 см. Обсмажити в киплячій олії з обох 
боків і скласти у каструльку. Влити трішки 
води й запекти в духовці. Подавати до сто-
лу з грибною підливою. 

смакота

ЕЛІКСИР ЖИТТЯ – 
ВОДА З ЛИМОНОМ
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Жовтень – 
місяць збору 
врожаю овочів. 

Щоб вони якомога 
довше зберігалися, 
слід дотримуватися 
нескладних правил. 

1Збирати овочі треба з ура-
хуванням місячного кален-

даря. Так, коли місяць росте, 
краще збирати врожай капусти, 
томатів, кабачків, перцю, гарбу-
зів. На місяць, що спадає, добре 
копати картоплю, буряки, морк-
ву, редьку.

2 Овочі не можна мити пе-
ред закладанням на збері-

гання. Адже на них є тонкий 
шар природного воску. Якщо 
його порушити, активізують-
ся процеси гниття. Навпаки, 
коренеплоди краще зберіга-
ються, якщо на них є грудочки 
землі. 

3 Цибулю можна зберігати в 
кошику, картонному ящику, 

мішечку з тканини. Можна та-
кож заплести «косу» або ж ви-
сипати в капронову панчоху, 
зав’язавши знизу вузлик. Однак 
не варто зберігати разом різні 
сорти цибулі.

4 Кабачки можна зберігати у 
прохолодному приміщен-

ні – комірчині, або ж у кімнаті, де 
найнижча температура. Голов-
не – щоб кабачки не торкалися 
один одного. І ще: ці овочі не 

люблять таких «сусідів», як дині, 
яблука, перці, помідори та груші. 
Таке сусідство може скоротити 
лежкість кабачків удвічі. А при 
правильному зберіганні дозрілі 
плоди можуть лежати до лютого. 

5 Гарбузи гарно зберігаються в 
будь-якому сухому прохолод-

ному приміщенні за темпера-
тури від 5 до 15 градусів тепла. 
Треба лишень загорнути їх у на-
туральну тканину. У холодильни-
ку гарбуз не втрачає товарного 
вигляду не більш як 10 днів. А от 
в морозилці шматки обчищеного 
гарбуза можуть лежати до на-
ступного літа. 

6 Морква непогано зберіга-
ється у великих мішках з-під 

цукру чи в коробках з піноплас-
ту. Якщо у вас нема підвалу, 
коренеплоди можуть спокійно 
лежати на балконі в ящиках з 
сухим піском чи торфом. Добре 
додати і деревного попелу, який 
вважається антисептиком і га-
рантує тривале зберігання ово-
чів. Коренеплоди слід викладати 
шарами та стежити, щоб вони не 
торкалися один одного. 

sad-i-gorod.com

Гастроентерологи 
назвали сім вагомих 
причин, аби почати 
день зі склянки теплої 
підкисленої води. Яка ж 
користь цього напою? 

1. Укріплює імунну систе-
му. Лимон багатий на вітамін 
С і калій. Він стимулює діяль-
ність мозку та нервової сис-
теми, контролює кров’яний 
тиск. 

2. Вирівнює лужний ба-
ланс. Адже лимонна кислота 
не підвищує кислотність.

У час, коли продукти 
харчування стрімко 

дорожчають, все більше 
господарів визнають: 
відгодовувати у хліві кабанчика 
чи домашню птицю вигідно. 
Бо невідомо, на яких кормах 
«росло» м’ясо, придбане в 
супермаркеті чи на ринку.

Однак не всі власники приват-
них господарств дотримуються 
елементарних правил утримання 
домашніх тварин. І лише коли, не 
дай, Боже, кролі чи поросята по-
чинають хворіти, селяни б’ють на 
сполох. Щоб відгодувати поголів’я 
без втрат, фахівці радять дбати про 
належний догляд худоби і птиці.

– По-перше, хоча б двічі на рік 
хлів потрібно дезінфікувати, – по-
яснює начальник Головного управ-
ління Держпродспоживслужби у 
Волинській області Богдан Лозин-
ський. – У ветаптеках є великий 
вибір дезінфікувальних засобів, 

найпростіший з яких – хлорка. 
Прикро, але абсолютна більшість 
господарів про це не дбають.

По-друге, за словами фахівця, 
молодняк неодмінно треба вакци-
нувати, щоб убезпечити від інфек-
ційних хвороб. Також важливо, 
щоб у раціоні тварин і птиці були 
вітаміни. Не слід забувати й про 
лікування від глистів. 

– Проводити дегельментиза-
цію насамперед вигідно госпо-
дарям, адже тварина, заражена 
глистами, не набирає вагу, корми 
витрачаються марно, – пояснює 
Богдан Лозинський. 

Фахівець наголошує: селя-
ни відгодовують тварин і птицю, 
щоб споживати із них м’ясо. Тому 
тварини мають бути здоровими й 
доглянутими. В області достатньо 
ветеринарних установ та фахівців, 
які завжди проконсультують і на-
дадуть кваліфіковану пораду.       

Гарбуз – дуже смачний і корисний 
овоч, багатий на каротин та 

вітаміни. У його м’якуші є багато 
особливо цінного для дитячого 
організму вітаміну D, який підсилює 
життєздатність, прискорює зростання 
дітей. У цьому овочі багато солей міді, 
заліза, фосфору й пектину. 

Гарбузовий м’якуш вживають для по-
ліпшення функціональної діяльності киш-
ківника (проти закрепів). 

Цей овоч рекомендують їсти вагітним 
у разі нудоти. Страви корисні тим, хто мав 
хворобу Боткіна, бо активні речовини 
м’якуша прискорюють відновлення анти-
токсичних функцій печінки. 

У лікуванні хвороб нирок вживають не 
сам м’якуш, а свіжий сік із сирого гарбуза – 
по 0,5 скл. на добу. 

Страви з цього овочу як засіб для ви-
ведення надлишку рідини з організму (во-
дянка, хвороби нирок) треба споживати 

РАХІТУ

 
, 

протягом трьох-чотирьох місяців у сирому 
вигляді по 0,5 кг, а у вареному й печеному – 
до 1,5-2 кг щодня. 

Кашку з натертого сирого овочу накла-
дають у разі екземи та опіків, на ступні – за 
перевтоми після тривалого ходіння. 

Скибочки сирого гарбуза прикладають 
(часто змінюючи) до фурункулів, аби при-
швидшити їхнє дозрівання. 

Гарбузове насіння здавна застосову-
ють у народній медицині проти глистів та 
як засіб, що допомагає у разі захворюван-
ня сечостатевих органів, особливо, якщо є 
спазми, які затримують випускання сечі, та 
за появи в ній крові. 

3. Сприяє схудненню. Сік 
лимона містить пектин, який 
допомагає організму боро-
тися з відчуттям голоду. Крім 
того, доведено: люди, які під-
тримують лужну дієту, худ-
нуть набагато швидше. 

4. Покращує травлення. 
Тепла вода служить для сти-
муляції шлунково-кишкового 
тракту та перистальтики.

5. Очищує організм. Напій 
наділений м’якою сечогінною 
дією, що допомагає швидко 
очистити організм, зберігши 
при цьому здоров’я сечови-
відних шляхів. 

6. Омолоджує шкіру. Ві-
тамін С сприяє зменшенню 
зморшок та видаленню піг-
ментних плям, оскільки виво-
дить токсини з крові.

7. Нормалізує гормональ-
ний рівень. Склянка води – це 
боротьба зі зневодненням 
організму, з самого ранку всі 
системи почнуть працювати 
злагоджено та правильно, на-
самперед – наднирники, які 
виділяють гормони. Організм 
буде готовим до стресу й ці-
лий день зможе функціонува-
ти нормально.

poradum
.com
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.net

juliadiets.com

компетентно

вантажопідйомністю

Перед закладанням на зиму овочі не миють

У раціоні тварин мають бути вітаміни

Підкислена вода 
сприяє схудненню
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ВІВТОРОК 3 жовтня
06.00 Д/с «Садові скарби» 
06.30 Д/с «Бог в Америці» 
07.30, 07.40, 08.15, 
08.50, 14.50, 23.20 Світ 
он лайн 07.30 Ера бізнесу 
07.35 Агроера 07.40 
Спорт 07.50 Від першої 
особи 08.25 М/с «Чорний 
пірат» 09.00, 22.45 Д/с 
«Супервідчуття» 09.30 
Д/ф «Срібна Земля. 
Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939» 
11.15 Т/с «Епоха честі» 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 01.55 Новини 
13.10, 14.25 Радіо. День 
13.50 Д/с «Орегонський 
путівник» 15.15 Фольк-
music 16.40 М/с «Книга 
джунглів» 17.10, 00.30 
Д/с «Порятунок ферми» 
17.50, 01.10 Новини. 
Світ 18.20, 21.30, 01.25, 
02.20  18.35, 01.40 
Новини. Культура 19.00 
Перший на селі 19.25 
Д/с «Традиційні свята 
Мацурі» 20.25 Наші гроші 
21.50, 02.35 Новини. 
Спорт 22.15 Складна 
Розмова 23.30 Д/с 
«Латиноамериканська 
музика» 02.55 Д/ф 
«Секрети Вільнюса» 03.55 
Т/с «Чорна Рада» 04.55 
Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
03.50 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.15 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.45 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.05 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 06.00 
«Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.00, 
15.00 Т/с «Беверлі-
Хілс, 90210» 11.00, 
19.00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження» 
12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло» 
13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!» 14.00, 
21.00 «Вірю не Вірю» 
17.00, 22.00 Т/с «Секс 
у великому місті» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 02.20 
«Нічне життя» 

К1
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні 09.15, 
03.40 Зірковий шлях 
10.40 Свекруха або 
невістка 11.40, 04.00 
Реальна містика 13.40, 
15.30 Т/с «Черговий 
лікар 3» 16.00, 04.50 
Т/с «Адвокат» 18.00 
Т/с «Жіночий лікар 3» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 21.00 Т/с «Вікно 
життя 2» 23.30 Т/с «CSI. 
Місце злочину» 01.20 
Х/ф «Цар скорпіонів» 

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Вуличні мавпи 11.20 
Африка: стихія води 12.10 
Прокляття скіфських 
курганів 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Повітряні бої 16.00, 
20.50 Скарби з горища 
18.00, 22.40 Незвичайна 
наука 19.00 Бандитська 
Одеса 19.50 Історія 
криміналістики 00.30 
Гордість України 04.20 
Лікар Хайм 05.10 1377 
спалених заживо 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

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

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Життя без обману 

2017»
23.15, 00.10 Джанкарло 

Еспозіто у драмі «Робіть 
ваші ставки!» (16+)

01.25 Т/с «Пончик Люся»
02.25 «Мольфар»

1+1

05.10, 20.00, 02.05 
«Подробиці»

05.50 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
- охоронець»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

00.35 Т/с «Кохання за 
законом»

02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.10, 13.20 Х/ф 

«Придурки»
13.35 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.15, 16.10 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
16.40, 22.30 Т/с «Балада 

про бомбера»
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Тремтіння 

землі-4. Легенда 
починається»

01.45 Т/с «Динотопія. 
Нові пригоди»

03.10, 04.40 Дивитись 
усім!

04.10 Служба розшуку 
дітей

04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король 

скейтборду: Найбільш 
вертикальний 
примат»

12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і 

Володька
18.55, 20.55 Одного разу 

під Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00, 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Т/ц «Музеї Волині»
13.25 Т/ф «Усе 

починалося з радіо»
14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ц «Козацька 

звитяга»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 «Мультфільм»
17.35 «Дитячий світ»
17.50 «Кошик творчих ідей»
18.20 «Волинська веселка»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський 

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський 

вектор»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 «Музичний 

проспект»
03.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Легенди 

Запоріжжя»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.10 
Погода

07.35 Глобал 3000
08.35, 18.30, 22.05 

Вголос
08.45 Життя в цифрі
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Дайджест
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

06.00 Д/с «Садові скарби»
12.25, 22.15 Д/с 

«Супервідчуття»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
14.50, 15.30, 17.35, 23.20 

Світ он лайн
15.35 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
16.50 Хто в домі хазяїн?
17.15, 02.50 Вікно в 

Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
19.35 Д/ф «Срібна Земля. 

Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939»

21.50, 02.35 Новини. 
Спорт

23.30 Д/ф «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє»

03.15 Книга ЮА
03.45 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.45, 14.45 Т/с «Свати 

- 4»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з 

зірками»
01.50 Т/с «Пончик Люся»
04.35 «Мольфар»

05.30, 20.00, 02.05 
«Подробиці»

06.20, 14.00, 22.40 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Чого хочуть 
чоловіки»

11.10, 12.25 Х/ф 
«Продається кішка»

16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «Я - охоронець»
00.35 Т/с «Кохання за 

законом»
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05, 13.20, 16.10 Т/с 

«Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-3»

22.30 Свобода слова

00.55 Т/с «Динотопія. 

Нові пригоди»

02.30, 04.40 Дивитись 

усім!

03.15 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

14.55 Т/с «Домашній 

арешт»

15.30, 03.40 Віталька

17.50, 00.00 Танька і 

Володька

18.55, 20.55 Одного разу 

під Полтавою

21.25 Одного разу в Одесі

22.00 Казки У Кіно

23.00 Розсміши коміка

01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.00 «Мультфільм»
08.10 «Загублені в часі»
08.25, 01.20, 06.35 

«Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Х/ф «Загублене 

місто»
12.00 Т/ц «Роки і долі» 

(«Вчителько моя…»)
12.25 «Мультсеріал»
13.25 Творчий вечір 

гурту «Любо»: «Любов 
до пісні об’єднала нас»

15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 «Мультфільм»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «Із перших уст»
19.45, 00.30 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.05 Місто
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.30 «Спорт для всіх»
01.40 Т/ц «Роки і долі» 

(«Вчителько моя…»)
02.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.45 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

06.30, 15.25 «Все буде 
добре!»

08.30 «Все буде смачно!»
09.25 Х/ф «Сестронька»
11.20 Х/ф «Лабіринти 

кохання»
13.00 «Битва екстрасенсів 

17»
17.30, 22.00 Вікна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Хата на 

тата»
03.10 «Найкраще на ТБ»

06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00, 01.45 «Навколо М»
22.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
00.00 Х/ф «А ось і вона»
02.30 «Нічне життя»

03.00, 01.55 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.39 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.40 Х/ф «Макс Пейн»
09.50 Х/ф «Залізна 

людина 2»
12.20 Х/ф «Залізна 

людина 3»
15.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
21.50 Х/ф «Якось у Вегасі»
23.50 Х/ф «Кодекс 

злодія»
01.50 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 05.00 Зірковий 
шлях

11.00 Реальна містика
12.00, 15.30 Т/с «Осіння 

мелодія кохання»
16.00, 05.45 Т/с 

«Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів»

06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Вуличні мавпи 11.20 
Дика Бразилія 12.10 
Шосте відчуття 14.10, 
02.50 Містична Україна 
15.10, 23.40 Повітряні 
бої 16.00, 20.50 Скарби 
з горища 18.00 Грами 
та карати 19.50 Історія 
криміналістики 22.40 
Незвичайна наука 00.30 
Ризиковане життя 

ПОНЕДІЛОК 2 жовтняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Х/ф «Украдене 

щастя»
11.10 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

АВЕРС 16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

Фільм «Продається кішка»

11:10

1plus1tv.ru

Фільм «Цар скорпіонів»

01:20

rutracker.org
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СЕРЕДА 4 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.40, 08.15, 

14.50, 16.30, 23.15 Світ 
он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 Наші гроші
15.15 Д/с «Нью-Йорк»
16.40 М/с «Книга 

джунглів»
17.10, 00.30 Д/с 

«Порятунок ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Латино-

американська музика»
03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
10.15 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зіркові яйця
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.45 «МастерШеф - 5»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.05 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 
великому місті»

23.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20, 
00.30 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Вуличні мавпи 11.20 
Африка: стихія води 
12.10, 19.50 Історія 
криміналістики 14.10 
Містична Україна 15.10 
Повітряні бої 16.00, 
20.50 Скарби з горища 
18.00, 22.40 Незвичайна 
наука 23.40 Нові 
технології війни 02.10 
Україна: забута історія 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

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

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку»
13.50 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00, 23.30, 00.10 

«Міняю жінку - 12»
01.20 Т/с «Пончик Люся»
02.20 «Мольфар»

05.10, 20.00, 02.00 
«Подробиці»

05.50 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
- охоронець»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

00.30 Т/с «Кохання за 
законом»

02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 13.20 Х/ф 

«Тремтіння землі-4. 
Легенда починається»

13.50 Скетч-шоу «На 
трьох»

14.10, 16.10 Т/с 
«Спецзагін «Шторм»

16.35, 22.35 Т/с «Балада 
про бомбера»

17.25, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «Тремтіння 

землі-5. Кровна 
рідня»

01.40 Т/с «Динотопія. 
Нові пригоди»

03.05, 04.45 Дивитись 
усім!

04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Шість 

лебедів»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і 

Володька
18.55, 20.55 Одного разу 

під Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00, 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 Т/ц «Манівцями»
08.35 Т/ц «Так було»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ф «Я не йду в слід 

чийсь...»
11.00 «Здоровенькі були!»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Ретроспектива: т/ф 

«Ратай історії»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ф «Повернення»
17.45 Т/ц «Напам’ять»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
18.20 Т/ц «Роки і долі» 

(Луцький геріатричний 
пансіонат)

19.00, 00.00 Новини. 
Підсумок

19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.00 «Волинська 

веселка»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 Т/ф «Я не йду в слід 

чийсь...»
02.10 Т/ц «Роки і долі» 

(Луцький геріатричний 
пансіонат)

02.40 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

04.30 «Музичний 
проспект»

06.00 Т/ц «Історія без 
купюр»

06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 21.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.10 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка звіра»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка звіра»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

ЧЕТВЕР 5 жовтня
06.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.40, 08.15, 14.50, 

16.30 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.40 М/с «Книга 

джунглів»
17.10, 00.30 Д/с 

«Порятунок ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»
19.25 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
20.25 «Схеми»
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Д/с «Супервідчуття»
23.30, 02.55 Д/с 

«Латиноамериканська 
музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
09.50 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 15.25 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.00 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

23.45 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 
великому місті»

23.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00, 04.50 Т/с 

«Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 13.10 Правила 
життя 08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Вуличні мавпи 11.20 
Африка: стихія води 12.10 
Історія криміналістики 
14.10 Містична Україна 
15.10 Повітряні бої 
16.00 Скарби зі звалища 
18.00 Життя після людей 
19.00, 05.40 Бандитська 
Одеса 19.50 Таємниці 
кримінального світу 
20.50 Скарби з горища 
22.40 Грами та карати 
23.40 Нові технології 
війни 00.30 Брама часу 
02.30 Теорія змови 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

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

09.30, 10.50 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.40 «Гроші»
02.05 Т/с «Пончик Люся»

05.10, 20.00, 02.05 
«Подробиці»

05.50 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 
- охоронець»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

00.35 Т/с «Кохання за 
законом»

02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Х/ф 

«Тремтіння землі-5. 
Кровна рідня»

13.45 Скетч-шоу «На 
трьох»

14.10, 16.10 Т/с 
«Спецзагін «Шторм»

16.35, 22.35 Т/с «Балада 
про бомбера»

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Горець»
02.00 Т/с «Динотопія. 

Нові пригоди»
02.45, 04.40 Дивитись 

усім!
03.30 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Вільям і 

Кейт»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 

Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і 

Володька
18.55, 20.55 Одного разу 

під Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00, 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 00.25 «Із перших 

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
11.05 Т/ц «Жіночий клуб»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Видатні 

волиняни»
12.30 «Відкрите місто»
13.25, 05.10 «Волинська 

веселка»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
14.35 Т/ц «Народна 

скарбниця»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.40 «Мультсеріал»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Серце віддаю 

дітям»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Козацька 

звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
02.40 «Музичний 

проспект»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.25 Д/ц «Обрані часом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 У фокусі Європа
08.35, 04.10 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Заживемо
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

СТІВЕНУ КІНГУ – 70!

Американському письменнику та 
справжньому королю хоррору 

й фентезі Стівену Кінгу днями 
виповнилося 70 років. 

Він є авто-
ром більш ніж 
200 творів, 
серед яких по-
над 50 книг-
бестселерів у 
стилях жахи, 
фентезі, три-
лер та містика. 
За час його 
письменниць-
кої кар’єри, яку 
він невпинно 
п р о д о в ж у є , 

було продано більш ніж 350 млн копій ро-
манів та збірок оповідань. 

На основі його історій знято понад 30 
кінострічок та створено безліч коміксів. 
Стівен Кінг отримав купу нагород, проте 
найбільшою його гордістю залишаються 
захоплені фанати, вік яких сягає від ран-
нього дитинства до поважного віку.

зірковий ювіляр

Фільм «Вільям і Кейт»

Фільм «Тремтіння землі-4. 
            Легенда починається»

10:45

11:10

Фільм «Шість лебедів»

10:45

tfi lm
.co

24tv.ua
yadom

a.tv

ПОМЕРЛА НАЙБАГАТША 
ЖІНКА СВІТУ

У Парижі померла 
найбагатша 

жінка в світі, донька 
засновника імперії 
L’Oréal. Ліліан 
Беттанкур було 94. 

Поряд із запамо-
рочливими успіхами 
в бізнесі все життя її 
супроводжували скан-
дали. Чоловіка і батька 
звинувачували у фа-

шизмі, а саму бізнесвумен – в багатоміль-
йонних хабарах французьким чиновникам.

У 1957 році Ліліан успадкувала L’Oréal. 
А через 17 років обміняла майже половину 
акцій компанії на три відсотки акцій Nestlé, 
чим збагатила себе іще більше. Вона това-
ришувала з сильними світу цього й не шко-
дувала на них грошей. Майбутньому пре-
зидентові Франції Ніколя Саркозі вона дала 
150 тисяч євро готівкою.

Донька померлої Франсуаза Беттанкур 
Мейєрс зазначила, що її родина й надалі во-
лодітиме L’Oreal, де Беттанкурам належить 
33% акцій.

втрати

popculture.com
classs.ru



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
Волинська обласна організація партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 

Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

СТІЛЬКИ ВРАЖЕНЬ, ЯК 
СМЕРЕК У КАРПАТАХ...

ЛУЦЬКА ЗОШ №17 
ВІДЗНАЧИЛА 
45-РІЧЧЯ!

ВІДПОЧИНОК У БУКОВЕЛІ ШКІЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ

№ 38 (86) від 28 вересня 2017 рокуwww.tilkyrazom.com.ua ukrop.com.ua

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

Солідний ювілей – 45-річчя – відзначила нещодавно 
одна з найповажніших шкіл Луцька – ЗОШ №17. 
Святковим концертом, творчими виступами й щирими 
словами привітали сьогоднішні учні усіх присутніх, а 
їх зібралося чимало. За більш як чотири десятки років 
шкільна родина нараховує тисячі успішних випускників, 
заслужених учителів, вдячних батьків. 

21 рік поспіль очолює цей навчальний заклад директор 
Олег Петрович Мах. Серйозний поважний чоловік сьогодні 
теж радіє святу, але найбільше тішиться позитивній тен-
денції: з кожним роком дітей у школі більшає. 

– Зараз у нас навчається 630 дітей в 23 класах. Сфор-
мовано також три перші класи. Пишаємося і своїми ви-
пускниками, серед яких сьогодні чотири депутати Луцької 
міської ради. Є багато керівників підприємств і потужних 
компаній у різних містах. Школа має профільне екологіч-
не спрямування, тому наші учні часто вибирають дотичні 
професії й досягають гарних результатів. Приємним є і той 
момент, що цьогоріч педколектив поповнився молодими 
вчителями, які мають багато креативних ідей та задумів, 
бажання працювати з дітьми й розвивати школу. Сьогодні 
радий вітати всіх, хто причетний до свята, і побажати на-
самперед тепла в душах і толерантності у спілкуванні, а та-
кож мирного неба, – зазначив директор.  

До речі, в цій школі уже півтора року діє фонд розвитку 
«Вулик», створений за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Голова правління – молода мама і вчитель одно-
часно Ірина Вертей – від усіх батьків привітала педколектив 
та школярів зі святом і побажала й надалі залишатися шко-
лою із завжди й для кожного відчиненими дверима. 

Павлові Сергійовичу Шейку – 90! Значну частину жит-
тя він вчителював у школі-ювілярці, викладаючи історію. 
Учитель вдячний та приємно вражений, що його запроси-
ли на свято, тут він побачив багатьох колег, познайомився 
з молодими педагогами. З ним радісно і привітно вітаються 
випускники, а молодші учні, затамувавши подих, з повагою 
спостерігають за сивочолим істориком.  

Заступник директора Інна Анатоліївна Юрист ще 
1986 року прийшла в школу молодою вчителькою початко-
вих класів і залишилась донині. 

– Є в школі й кілька учительських династій, а є випуск-
ники, які повертаються вже вчителями. Це – найвища оцін-
ка закладу. Зараз у школі навчається мій онук Владислав, 
син теж її закінчував. 30 років життя я присвятила рідній 
школі й сьогодні щиро вітаю всіх і дякую долі, що звела 
мене з такими прекрасними людьми, – радіє Інна Анатолі-
ївна. 

Випускниця ЗОШ №17, а сьогодні депутатка від 
УКРОПу в міській раді Юлія Дацюк каже, що її школа най-
краща, а шкільні роки згадує з теплотою і щемом. Вдячна 
вона також учителям, які правильно спрямували її на жит-
тєвому шляху. А на свято в рідну школу пані Юля прийшла 
не з порожніми руками: з депутатського фонду на потреби 
школи вона виділила 20 тис. грн. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» також щиро вітає 
всю шкільну родину з 45-річчям і бажає й надалі розвива-
тися, зростати, квітнути! 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

З калейдоскопом позитивних 
вражень, щирими емоціями 

та радістю в очах повернулися з 
Буковеля особливі волинські діти. 
А супроводжували їх не менш 
щасливі батьки та опікуни, які 
вдячні Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за можливість побувати в 
самісінькому серці Карпат. 

Протягом п’яти днів діти та молоді 
люди з вадами здоров’я мали можли-
вість милуватися мальовничими гора-
ми, підніматися витягом на вершину, 
спостерігати за перлиною Карпат – ве-
личною Говерлою – на оглядовому май-
данчику, вдихати свіже гірське повіт-
ря, набиратися сил та енергії на весь 
рік біля озера Молодості. А ще – нові 
знайомства, нові друзі, пізнавальні 
майстер-класи та цікаве дозвілля. 

Як розповіла координатор проекту 
«Відпочинок у Буковелі» Оксана Дем-
чук, цей заїзд охопив 200 осіб (дітей із 
супроводом) із 14 громадських орга-
нізацій та чотирьох районних відділів 
освіти. Зокрема, це діти та молоді люди 
з Луцького, Ківерцівського, Горохів-
ського, Маневицького, Ковельського, 
Володимир-Волинського районів, а та-
кож Нововолинська та Голоб. 

– Це чудовий заїзд сильних духом 
волинян. Незважаючи на довгу й не-
легку дорогу, мальовничі краєвиди ви-
кликали у дорослих та дітей щире за-
хоплення й море позитивних емоцій. А 
численні селфі та фотографії – яскраве 
свідчення того, що всі задоволені по-
їздкою. П’ятий рік поспіль засновник 
Фонду «Тільки разом» Ігор Палиця 
підтримує дітей з обмеженими мож-
ливостями і надає шанс відпочити 
в Карпатах. Цьогоріч вражень було 
дуже багато: і дітям, і дорослим у Бу-
ковелі сподобалося неймовірно. Слова 

Тетянка з Маневичів 
уперше побувала в 
Буковелі з мамою. 
Милувалися природою, 
цікаво відпочивали, 
малювали, творили. 
Тому вражень – як 
смерек у Карпатах! 
Обоє люблять осінь, 
тож вересневі дні у 
Буковелі – справжня 
насолода...

Михайлик із 
Володимира-
Волинського – 
цікавий і допитливий 
одинадцятирічний 
хлопчик. У Карпатах 
відпочивав із мамою. 
Дуже любить 
конструктори й 
машинки. Тішиться 
нагодою знайти 
нових друзів.

вдячності звучали під час заїзду, а ще 
більше їх було після повернення. Зі 
сльозами на очах нові друзі прощалися. 
Обмінювалися контактами й батьки, 
аби в скрутні миті отримати допомогу 
чи стати для когось опорою, – розпові-
ла Оксана Демчук. 

Голова ГО «Зірка надії» Олександр 
Жаловага каже, що особливість від-
починку в Буковелі – це можливість 
батькам побути разом з дітьми, взяти 
участь у творчих заняттях, відвідати 
цікаві місця, відпочити на природі.

– Крім Буковеля, ми побували в 
Яремчі, а ще – збирали гриби, гуляли 
лісом, милувалися природою, дихали 
Карпатами. У цьому велика перевага 
відпочинку в Буковелі. Діти відчува-
ють щось нове, переживають незабутні 
емоції. Ми проводили цікаві майстер-
класи з ліплення глиною та художні. 
Діти малювали Буковель, Карпати, а 

також розмальовували дзвіночки, які 
взяли собі на пам’ять, – розповів пан 
Олександр. 

Керівник «Реабілітаційного цен-
тру» Наталя Славікова з Ковеля зазна-
чає, що їхня організація – це добровіль-
не об’єднання батьків, які виховують 
дітей з особливими потребами. 

– Цьогоріч нашій організації – 
20 років. Планів дуже багато. Зараз 
діти створюють «Карту мрій», а на ній 
позначають перелік місць, де хотіли 
б побувати. Тому для нас неабияким 
сюрпризом стала подорож у Карпати 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Це дуже щедрий і приємний подарунок 
до 20-річчя, за що ми щиро вдячні ко-
манді Фонду і його засновнику Ігорю 
Палиці, – каже Наталя Славікова. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Наталя ПЕТРУК,

Івано-Франківська область

Відпочинок у Карпатах – можливість батькам побути разом з дітьми

Мальовничі краєвиди та озеро Молодості 
залишаться яскравими спогадами

Уся шкільна родина зібралася 
на ювілей своєї альма-матер
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УКРОПУКРОП

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК 
ДЛЯ ІВАНИЧІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

ФОНД РОЗВИТКУ – МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ЙТИ В НОГУ З ЧАСОМ

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача «З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 11:20
  неділя, 11:20
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
 середа, 11:10
 п’ятниця, 11:10
 субота, 11:10

Дайджест «Тільки разом» 
 понеділок, 21:00
повтор: вівторок, 10:00
 неділя, 14:00

ТРК «Аверс»

АНОНС

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

У кожної людини є мрія, яка надихає, дає 
силу вчитися, працювати. Та, на жаль, не 
всі досягають її. Третьокласники Луцької 
ЗОШ №16 на уроці «Я у світі» говорили 
про те, чому одні люди успішні, а інші – 
ні, а також про те, як іти до своєї мрії, 
щоб вона стала реальністю.

Кмітливі допитливі хлопчики й дівчатка 
активно працюють на уроці, відповідають 
на питання. Щоб школярам цікавіше було 
сприймати інформацію, учителька Оксана 
Віталіївна демонструє слайди на екрані те-
левізора. Використання сучасної техніки в 
процесі навчання тут справа звична. І бать-
ки, і вчителька розуміють, що сучасним 
дітям так легше засвоювати інформацію. 
Тому й намагаються укомплектувати клас 
потрібною технікою. Допомагає реалізову-
вати задуми небайдужих батьків Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом». 

– У нас ініціативна вчителька та згур-
товані батьки. Ми – єдиний клас, що має 
комп’ютер, телевізор, проектор, навіть фо-
тоапарат, – розповідає мама третьокласни-
ка Всеволода Наталія Рубльова. – Співпра-
ця з Фондом у нас розпочалася три роки 
тому. Тоді на умовах співфінансуваня ми 
придбали в клас телевізор. Згодом купили 

нову дошку. Батьки знають, що все це – не 
для галочки. Технічні засоби вчитель ак-
тивно використовує на уроках і, відповідно, 
це дає результат. 

Пані Наталія була однією з тих, хто 
ініціював ідею створення фонду розвитку 
при навчальному закладі. Він функціонує з 
2015 року. Батьки розуміють, що фонд роз-
витку – це можливість батькам визначати 
доцільність скерування коштів у те чи те 
русло, контролювати їхнє використання, 
залучати кошти меценатів та брати участь у 
грантових європейських програмах.

– Ми спрямовуємо кошти на облашту-
вання кабінетів сучасною технікою. Уже 
вдалося обладнати кабінет хімії: придбали 
стіл для досліджень, замовили нові стенди, 
зробили ремонт. У географічний кабінет 
купили телевізор, карти, глобуси. Для кабі-
нету фізики – потрібні для досліджень при-
лади. У кабінет біології придбали проек-
тор, – розповідає про роботу голова фонду 
розвитку ЗОШ №16 Наталія Ковальчук. 

Щоб діяльність фонду розвитку була 
успішною, насамперед потрібна взаємодія 
батьків та адміністрації школи. У ЗОШ №16 
така співпраця є. Наталія Ковальчук каже, 
що на початку навчального року батьки об-

говорюють з директором школи проблеми 
та потреби, які є у закладі. Після того про-
водять батьківські збори, на яких шляхом 
голосування вирішують, на що першочер-
гово потрібно спрямувати кошти. А потреб 
у школі чимало. 

 Директор закладу Василь Троцький 
каже, що школа в основному функціонує за 
рахунок батьківських коштів. Тому тут раді 
будь-якій допомозі. 

– Ми вдячні за те, що працівники Фон-
ду «Тільки разом» надали нам юридичну 
підтримку під час створення фонду розвит-
ку та продовжують підтримувати його у 
процесі діяльності. За ці два роки зроблено 
багато. У планах – ще більше. Наразі спіль-
но з фондом розвитку ми готуємо новий 
логопедичний кабінет, – зазначає господар 
закладу.

Зараз у Луцьку створено 27 фондів роз-
витку: 14 у дитсадках та 13 у школах міста. 
Усе більше ініціативних батьків цікавлять-
ся створенням такого фонду в своєму на-
вчальному закладі. Тому що фонд розвитку 
навчального закладу дає можливість сучас-
ній освіті йти в ногу з часом.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

У іваничівських учнів 
справжнє свято. На 

території НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 – гімназія», де 
навчаються початкові класи, 
школярі зібралися на урочисте 
відкриття спортивно-
ігрового майданчика. Проект 
«Здорова дитина – багата 
родина – успішна країна» 
втілено у життя на умовах 
співфінансування батьків, 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та селищної ради.

Початкова школа іваничівської 
гімназії налічує 260 діток. У корпу-
сі, на території якого облаштували 
дитячий майданчик, навчаються  
учні других-третіх класів.

– Це приміщення адаптоване 
під школу. Раніше тут був гур-
тожиток. Згодом у кімнатах об-
лаштували класи, – розповідає 
Оксана Павлюк, заступник дирек-
тора з навчально-виховної робо-
ти у початковій школі. – Своїми 
силами ми зробили невеличкий 
спортивний  зал. Та для того, щоб 
працювати згідно із програмою, 
нам потрібно більше місця. Тож 
виникла думка зробити спортив-
ний майданчик. 

Ініціатори проекту – батьки. 
Вони були готові, що до втілення 
задуму доведеться долучитися не 
лише фінансово, а й фізично. Пра-
цювали на благо діток усі разом: і 
батьки, і вчителі.

– Крім майданчика, ми ще по-
будували доріжку, щоб дітки не 
ходили болотом. У планах – вста-
новити відеоспостереження, щоб 
зберегти майданчик та озелени-

ти територію. Це перший наш 
проект, реалізований спільно з 
Фондом, та думаю, що не остан-
ній, – зазначає Людмила Іванчук, 
керівник ініціативної групи. 

До здійснення  мрії школярів 
долучилася селищна рада. Івани-
чівський селищний голова Федір 
Войтюк каже: проблем у  громаді 
вистачає. На їх розв’язання по-
трібні чималі кошти. Тому в пріо-
ритеті ті питання, що потребують 
негайного залагодження. Одне з 
них – відсутність умов для пов-
ноцінних занять спортом. Адже 
спорт не лише зміцнює здоров’я, 
а й виховує мужність, завзятість у 
досягненні мети, загартовує волю.    

– Дуже добре, що Фонд роз-
ширив діяльність у межах усієї 
області. Це велика підтримка для 
громади. Зараз ми спільно пра-
цюємо над іще одним освітнім 
проектом. У школі №2 плануємо 

замінити старі, ще радянські пар-
ти на антисколіозні, – ділиться 
Федір Войтюк.

Привітав присутніх пред-
ставник Волинської обласної 
регіональної парторганізації 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Назар Недбайло. Він подякував 
ініціативній групі за те, що не за-
лишаються байдужими до проб-
лем громади. А дітлахам побажав 
побільше перемог у спорті.

Після урочистої програми, під 
час якої діти демонстрували свої 
таланти, на них чекало яскраве 
свято з веселими розвагами та 
подарунками. Поблизу майдан-
чика облаштували фотозону з 
осінніми атрибутами. Усі охочі 
могли не лише зробити світлину, 
а й посмакувати фруктами.

Представник іваничівської 
районної організації політичної 

партії УКРОП Петро Кислий від-
мітив: порівняно з минулим ро-
ком, люди стали активнішими. 

– Спостерігаємо значне збіль-
шення кількості проектів. Люди 
побачили, що їм ідуть назустріч,  
допомагають розв’язувати проб-
леми, втілювати задуми, реалізо-
вувати мрії. Часто буває так, що до 
нас приходять із однією маленькою 
проблемою, в результаті реалізо-
вуємо великий проект. Щодо про-
екту з облаштування спортивного 
майданчика, планували, що його 
вартість буде 20-30 тисяч гривень. 
У результаті сума збільшилася 
удвічі. Приємно, що селищна рада 
активно з нами співпрацює, долу-
чається до співфінансування. Це 
дає можливість збільшити суму 
проекту та розширити його, – ре-
зюмував Петро Кислий. 

Ірина ЮЗВА,
Іваничівський район 

Над реалізацією проекту працювали усі разом

Займатися на майданчику 
зможуть усі охочі

Учителька Оксана Віталіївна в процесі 
навчання використовує сучасну техніку Урок «Я у світі» в учнів 3-Б класу

Урочиста мить
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Фонд Ігоря Палиці
УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ukrop.com.ua
vol.party@ukrop.com.ua

facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль но-
інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». Якщо у вашому 
селі чи місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному 
стані, якщо ви втомилися 
оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про 
ці проблеми, якщо ваша 
громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам: 

(066) 342-23-22, 
(068) 816-90-46.

ОТРУЄНЕ ЖИТТЯ: 
В СЕЛІ БУЖАНИ ЗРІЄ 
ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО

Через халатність 
радянського керівництва 

жителі села Бужани 
Горохівського району 
десятиліттями п’ють 
отруйну воду та споживають 
небезпечні для здоров’я 
продукти. У селі мешкає 910 
людей, із них 177 – діти до 17 
років. 

У радянські часи село Бужа-
ни славилося своїм колгоспом 
«Батьківщина». Тут вирощували 
зернові культури та займалися 
м’ясо-молочним тваринництвом. 
Колгосп був передовиком, розпо-
відають люди. Головним завдан-
ням для усіх селян було обігнати 
примарні продовольчі показники 
Америки. Для цього не шкодували 
ні сил, ні здоров’я, ні отрутохімі-
катів, які сюди завозили цистер-
нами.

ЗАКОПАНЕ ЛИХО
Страшний спадок радянської 

доби навесні цього року першими 
виявили місцеві хлопці, які шука-
ли метал. За селом на колишньому 
господарському дворі колгоспу їх-
ній металошукач зреагував на за-
лишки бочок. Ємності, а точніше те, 
що від них лишилося, розкопали. 
Від іржавих шматків заліза тхнуло 
різким запахом хімії. Тоді селяни 
й пригадали, як ще у 1983 році в 
колгосп привезли отрутохімікати 
для полів. Щоправда, використати 
їх не встигли, тож аби хімія не пе-
ремерзла, її вирішили закопати в 
землю у залізних ємностях.

Люди кажуть, що з десяток ро-
ків тому в сусідній водоймі зник-
ли раки, а це означає, що в той час 
отрутохімікати з бочок почали 
потрапляти у ґрунтові води. За 
підрахунками місцевих, відтоді 
вони п’ють отруйну воду та їдять 
отруйні продукти.

Житель Бужан Олександр 
Свєнтик свого часу працював у 
колгоспі на ескалаторі. Пригадує, 
як бочки привезли у вагонах та 
дали йому наказ викопати для них 
траншею. 

– Це були отрутохімікати для 
кукурудзи. Їх у 200-літрових боч-
ках машинами звозили в яму і 
складали. Мені дали завдання ви-
копати траншею, і я не міг цьому 
суперечити, – каже Олександр.

Після страшної травневої зна-
хідки першим на сполох забив 
сільський голова. Він склав відпо-
відний акт та одразу звернувся в 
Горохівську районну адміністра-
цію, аби тамтешні чиновники при-
слали спеціалістів, які перевірили 
б, що закопали в землю радянські 
колгоспники та як це вплине на 
життя селян.

Результати досліджень фахів-

ців із Горохівського управління 
Держспоживслужби неприємно 
вразили не тільки сільського голо-
ву, а й самих спеціалістів.

– У воді виявили перевищення 
отрутохімікатів у більш як 40 ра-
зів. Після цього з області приїхала 
спеціальна комісія, яка доручила 
компетентним службам відібрати 
проби ґрунту та води. Вони ви-
явили перевищення дусту в усіх 
водонапірних баштах населеного 
пункту від 51 до 96 разів від нор-
ми, – констатує голова сільради 
Роман Груцький.

Крім того, спеціалісти вияви-
ли в ґрунті значне перевищення 
симазину. Симазин – це гербіцид, 
який застосовують для знищення 

бур’янів на кукурудзяних планта-
ціях. Він діє впродовж двох-трьох 
років і дуже повільно руйнується 
як сполука.

– Хто тоді думав за погане? 
Ми свого часу той дуст у колгоспі 
голими руками носили, і нічого, 
живі. А воду п’ємо, як і пили, де ж 
її брати, як не з колодязя, – каже 
нам старенька бабуся Євгенія. 
Вона йде з відром до колодязя, 
каже, що треба напувати качок та 
дати води собаці. 

– Хтозна, може, та отрута по 
всій околиці пішла. До мого коло-
дязя, коли на башті щось зробиться, 
то вся вулиця по воду йде, – конста-
тує старенька, спритно викручую-
чи коловорот з відром води.

ЩО РОБИТИ
Головне управління Держпрод-

споживслужби у Волинській об-
ласті рекомендувало сільській раді 
припинити вживання водопровід-
ної води населенням та пошукати 
альтернативні джерела водопоста-
чання. 

Спершу питною водою забез-
печили дитсадочок села Бужани. Її 
купують та привозять із Горохова. 
Щоб забезпечити дітей водою на 
чотири дні, з і так бідного бюдже-
ту сільради йде 324 гривні.

– Якщо цю суму перевести 
на продукти, то ми буквально за 
кілька місяців використаємо всі 
кошти, які мали б іти на харчуван-
ня, – констатує завідувачка ДНЗ 

села Бужани Надія Мацевко. Та 
додає: усі намагання вберегти ді-
тей від шкідливого впливу отрути 
марні, адже вдома малеча п’є ту 
ж таки отруйну воду. А на забез-
печення водопостачання в цілому 
селі коштів, каже сільський голо-
ва, у сільраді немає.

– Передусім потрібно виго-
товити проектно-кошторисну 
документацію, щоб затампувати 
свердловину (ліквідувати непри-
датну для експлуатації свердлови-
ну, – ред.), яка є поряд із місцем за-
хоронення отрутохімікатів. Потім 
потрібно облаштувати нову водо-
напірну башту та прокласти від 
неї водопровід по всьому населе-
ному пункту. Орієнтовна вартість 
тільки проектно-кошторисних 
робіт – близько 150 тисяч гривень. 
Вартість будівництва нової систе-
ми водопостачання – майже два 
мільйони гривень. Але і це не кін-
цева ціна. Бо перед тим, як робити 
свердловину для башти, має бути 
пробне буріння, щоб з’ясувати, чи 
в місці, де буде нова свердлови-
на, не заражена вода, – констатує 
сільський голова.

Одна така пробна свердлови-
на та перевірка води з неї на вміст 
отрутохімікатів коштує 20 тисяч 
гривень. І те, що її зроблять, не 
означатиме, що з неї можна буде 
постачати воду селянам. 

– Може, треба буде дві, три, чо-
тири такі пробні свердловини ро-
бити. Цього ми не знаємо, – каже 
Роман Груцький.

По фінансову допомогу очіль-
ник сільради звернувся до Волин-
ської обласної ради, бо перекона-
ний, що навіть бюджет району не 
осилить таких робіт.

– Прикро, що ні екологічна ін-
спекція, ні інші органи державної 
адміністрації нічого не зробили 
для того, щоб забезпечити людей 
нормальною питною водою. Кло-
потатиму, аби обласна рада роз-
глянула звернення сільської ради 
села Бужани та знайшла в облас-
ному бюджеті гроші на проведен-
ня робіт із забезпечення питною 
водою жителів села. Крім того, 
скерую звернення до екологічної 
комісії обласної ради, аби вони 
дали оцінку діяльності органів 
обласної державної адміністра-
ції, – каже радник голови обласної 
ради, голова фракції «УКРОП» у 
Волиньраді Вячеслав Рубльов. Він 
переконаний, що розв’язувати пи-
тання треба якомога швидше.

Поки в обласній раді б’ються 
над питанням, де знайти кошти 
для водопроводу в Бужанах, се-
ляни зібрали урожай з отруйної 
землі. Люди сподіваються, що хі-
мікати з землі не надто шкодять 
їхньому здоров’ю і вони та їхні 
діти зможуть дожити до сивого 
волосся.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохівський район

Люди й далі набирають воду з колодязів, 
бо іншого водопостачання не мають

Люди пригадують, що бочки з отрутою 
закопали на господарському дворі колгоспу

Вихованців дитсадка забезпечили питною водою Голова сільради першим забив на сполох

На цьому місці закопали бочки з отрутою
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вул. Корольова, 10, 095-117-08-16
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Офіси розвитку кварталу Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Луцьку

м. Луцьк, вул. Гордіюк, 37
м. Горохів, вул. Шевченка, 36
смт Іваничі, вул. Незалежності, 14б
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 16
смт Локачі, вул. Франка, 13
смт Любешів, вул. Незалежності, 79
смт Маневичі, вул. Некрасова, 10
смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 5
смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 60
смт Рожище, вул. Незалежності, 8
м. Ківерці, вул. Грушевського, 9
смт Ратне, вул. 1 Травня, 32
м. Любомль, вул. Франка, 1
смт Турійськ, вул. Сагайдачного, 1

м. Вол.-Волинський, вул. Ковельська, 42
м. Ковель, вул. Незалежності, 50

У селі Воєгоща Камінь-
Каширського району відкрили 
спортивний комплекс. Тут 
обладнали баскетбольний 
майданчик, футбольне поле, 
бігові доріжки, майданчик для 
стрибків у довжину та поле 
для гри у волейбол. Мрію 
воєгощанської молоді вдалося 
втілити завдяки участі сільської 
ради у конкурсі міні-проектів 
Волинської обласної ради.

Депутат облради від фракції 
«УКРОП» Анатолій Філюк заува-
жив, що комплекс був надзви-
чайно важливим проектом для 
цієї громади, тому не забарилася 
його реалізація.

– За часів Радянського Союзу 
тут був стадіон, згодом колгосп 
розвалився, і місце для занять 
спортом перетворилося на місце 
для випасання худоби. В останнє 
десятиліття кількість молоді у 
сільраді постійно зростає, а тому 
постало питання відновлення 
стадіону. Сільська голова була на 
сто відсотків переконана у його 
необхідності та змогла компе-
тентно обґрунтувати економіч-
ну й суспільну складові цього 
проекту. Саме тому він переміг 
у конкурсі інвестиційних міні-
проектів обласної ради, – розпо-
вів Анатолій Філюк. 

Обласна рада виділила на 
облаштування спорткомплексу 
«Наші мрії» 100 тисяч гривень, 
ще 20 тисяч додала районна рада. 
Окрім місця для занять спортом, 

На Волині відбулася міжнародна 
наукова конференція, присвячена 

Олиці та князям Радзівіллам. Тривала 
вона два дні – 21 та 22 вересня. Її ідейним 
натхненником виступила народний 
депутат України Ірина Констанкевич. 
У конференції взяли участь понад 40 
учасників з України та Польщі.

Проблемами збереження олицьких 
пам’яток культури Ірина Мирославівна по-
чала цікавитися, ще будучи депутатом Во-
линської обласної ради. До проведення між-
народної конференції народний депутат 
долучилася й організаційно.

– На жаль, Олика зараз – як руїна, і це 
крає серце. Бо і наша держава, і уряд, і Мініс-
терство культури не докладають зусиль, аби 
належно пошанувати численні пам’ятки ми-
нулих епох. І Олика – яскравий приклад того, 
що ми, маючи пам’ятку, яку свого часу нази-
вали українським Версалем, нічого не робимо 
для того, щоб відновлювати, реставрувати та 
досліджувати її історію. Саме тому, аби при-
вернути увагу до цих неймовірних пам’яток 
культури й архітектури, виникла ініціатива 
провести конференцію, – розповіла народ-

ний депутат Ірина Констанкевич.
Польщу та Україну ще в 2013 році 

об’єднала спільна робота над відновленням 
визначної архітектурної пам’ятки – Олицько-
го костелу. Цей надзвичайно цінний історич-
ний об’єкт тоді був напіврозваленим. Зараз у 
ньому проводять реставраційні роботи, які 
повністю фінансує Польща.

– Відновлення колегіального костелу Свя-
тої Трійці в Олиці, реставраційні роботи у 
якому стали можливі завдяки підтримці Мі-
ністерства культури і національної спадщини 
Республіки Польща, є пріоритетним і дуже 
важливим. Фінансування, яке надає Фонд 
культурної спадщини, надходить не тільки 
від Міністерства культури, а також від сенату 
і приватних спонсорів, – розповіла заступник 
директора департаменту культурної спадщи-
ни за кордоном і воєнних страт Міністерства 
культури і національної спадщини Польщі 
Дорота Янішевська-Якубяк.

– Олика має величезний туристичний 
потенціал, але, на жаль, зараз її історико-
культурна спадщина призабута і нею цікав-
ляться лишень науковці. Але наука є основою 
для промоційних заходів. Саме тому ми зараз 
зустрічаємося в Луцьку, аби презентувати звіт 

про дослідження родини Радзівіллів та Оли-
ки. Це перша конференція, присвячена роду 
Радзівіллів. Маємо надію, що результати цих 
досліджень дозволять пропагувати Олику не 
тільки в Україні, але й у Польщі, Білорусі та 
інших країнах світу», – переконаний голова 
Фонду культурної спадщини (Польща) Міхал 
Лящковські.

Така співпраця надихнула і волинян до-
лучитися до відновлення пам’яток україн-
ської історії на території Польщі. За словами 
депутата Волинської обласної ради Вячеслава 
Рубльова (УКРОП), в облраді вже заплану-
вали впорядкувати кладовища українців у 
Польщі. Запевняє: на це в бюджеті навіть пе-
редбачили кошти.

– Ми, зі свого боку, почнемо реалізовува-
ти проекти на території Республіки Польща. 
Зокрема, 100 тисяч гривень виділили минулої 
сесії обласної ради на впорядкування право-
славних кладовищ на території Польщі. Робо-
ти проводитимуть українські волонтери. Ма-
ємо надію, що польська сторона буде сприяти 
нам, як ми сприяємо їм в Олиці, – зазначив 
Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Ківерцівський район

«Учитель творить Людину», –  так 
колись писав відомий педагог і письмен-
ник Василь Сухомлинський. Саме тому 
ваша праця, шановні освітяни, неоці-
ненна. Ви виховуєте в дітях любов до 
своєї Батьківщини, ви надихаєте їх на 
майбутні здобутки і роботу. Ви пле-
каєте майбутніх винахідників, вчених, 
інженерів, хліборобів. Саме завдяки вам 
Україна пишається своїми дітьми – 
справжніми патріотами.

Професія вчителя – це поклик щирої, 
мудрої й талановитої душі.

Щиро бажаю вам терпеливості у ва-
шій нелегкій праці, натхнення та вдяч-
них учнів. Нехай ваша нелегка, але така 
важлива справа буде високо оцінена та 
щедро винагороджена. Пам’ятайте: ви 

творці майбутнього нашої дер-
жави.

ДОРОГІ 
ОСВІТЯНИ!
ПРИЙМІТЬ ПРИЙМІТЬ 
НАЙЩИРІШІ НАЙЩИРІШІ 
ВІТАННЯ ВІТАННЯ 
З НАГОДИ З НАГОДИ 
ПРОФЕСІЙНОГОПРОФЕСІЙНОГО  
СВЯТА

творці майбутн
жави.

З повагою
народний депутат 

України 
від УКРОПу

Ірина 
ККОНСТАНКЕВИЧОНСТАНКЕВИЧ

тут облаштували дитячий май-
данчик із гойдалками, альтанка-
ми, гірками для спускання.

Воєгощанська сільська голо-
ва, представниця УКРОПу Ната-
лія Ковальчук наголошує, що ве-
лику роль у створенні комплексу 
відіграли ініціативність та праця 
громади. 

– Довести до ладу стадіон 
було непросто. Адже велика те-
риторія – майже два гектари. Але 
жителі села відгукнулися й вико-
нали чималу роботу, – розповіла 
Наталія Ковальчук. – Ми зняли 
верхній шар на баскетбольному 
полі, вичистили його поверхню, 
повикорчовували зарості на ін-
ших частинах стадіону. Розрів-

няли футбольне поле, висипали 
піском волейбольне. Завезли 
щебінь та прогрейдерували бі-
гові доріжки. Зробили дитячий 
ігровий майданчик. Усю терито-
рію спортивного комплексу об-
городили. Я дуже вдячна нашим 
жителям за допомогу.

На свято прибули також про-
фесійні спортсмени, які народи-
лися у Воєгощі. Зокрема, чемпі-
он Європи зі спортивної ходьби 
Іван Банзерук та Заслужений 
тренер з легкої атлетики Володи-
мир Яловик. 

Місцеві жителі сподіваються, 
що після відновлення стадіону 
буде сформовано футбольну ко-
манду села, яка досягатиме най-

кращих результатів у районі та 
області. Адже у 70-ті роки тут була 
своя команда, що посідала перші 
місця в районних змаганнях.

Аби відновити футболь-
ну традицію, після урочистого 
відкриття на оновленому полі 
вперше зіграли матч між жите-
лями Воєгощі та сусіднього села 
Брониця. Окрім того, в день 
відкриття спорткомплексу від-
булася естафета. Воєгощанці де-
монстрували спортивні таланти 
у бігові, перетягуванні каната, 
стрибках у мішку, метанні ко-
лоди, перевезенні підводи та 
стрільбі по мішенях.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Камінь-Каширський район

Урочисте відкриття спорткомплексу
Чоловіки мірялися силою 
у перетягуванні каната

Голова Олицької селищної ради Олена Кашевська, 
депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук, 
голова Ківерцівської райради Василь Хмілевський 
та народний депутат України Ірина Констанкевич

Директор видавництва «Ключі» УПЦ КП 
Дмитро Головенко та голова фракції «УКРОП» 
у Волиньраді Вячеслав Рубльов
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УКРАЇНЦІ СТАЛИ 
ФІНАЛІСТАМИ 
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСУ  

Український гурт Light Balance, який 
здивував усіх неоновим шоу, став 

фіналістом конкурсу America’s Got 
Talent, повідомляє ТСН. Колектив посів 
у ньому третє місце.

Гурт, що представляє унікальне неоно-
ве шоу, увійшов до трійки лідерів змагання 
талантів. До слова, у фіналі видовищний 
номер гурту змусив суддів конкурсу під-
нятися з крісел. Гайді Клум, Мел Бі, Саймон 
Коувел і Гові Мандел гучними оплесками 
оцінили номер українців.

Light Balance є командою танцівників із 
Дніпра. Засновниками проекту стали Денис 
Балдін та Микита Сухенко. Кожний виступ 
українців розповідає їхню окрему історію 
за допомогою неонового шоу.

СУБОТА 7 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30, 02.30 Д/с «Бог в 

Америці»
07.30, 07.55, 08.00, 

08.15, 09.30, 23.15 Світ 
он лайн

07.30 На слуху
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Хто в домі хазяїн?
12.20 Лайфхак 

українською
12.45 Х/ф «Марія-

Антуанетта»
14.40 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
16.45 Х/ф «Червоний 

колір Бразилії»
20.30 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»
21.00, 01.10 Новини
21.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

22.40 Д/ф «Українська 
рапсодія»

23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
00.30 Д/с «Порятунок 

ферми»
01.35 Світло
05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.29, 06.59 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Татусеві дочки»
09.50 Ревізор
12.40 Зірки під гіпнозом
14.40 Зіркові яйця
16.40 М/ф «Університет 

монстрів»
18.45 Х/ф «Тор»
21.00 Х/ф «Тор 2: 

Царство темряви»
23.10 Х/ф «Кодекс 

злодія»
01.10 Х/ф «Хто я»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «Я подарую 

собі диво»
08.00 «Караоке на 

Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.20 «Сюрприз, 

сюрприз!»

13.10 «Зважені та щасливі 

- 7»

16.10 «Хата на тата»

19.00 «Х-Фактор - 8»

21.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»

06.00 «Спеція»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

09.40 М/ф «Ніко 2»

11.00 Х/ф «Бунтарка»

13.00 «Ух ти show»

14.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»

00.00 Х/ф «Дітородні»

01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні

07.15, 05.50 Зірковий 

шлях

08.50, 15.20 Т/с «Вікно 

життя 2»

17.10, 19.40 Т/с 

«Всупереч усьому»

22.00 Х/ф «Олександра»
00.00 Т/с «Герократія»

01.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10, 18.10 У пошуках 

істини
09.40 Нові технології 

війни
11.50, 21.00 Коди: 

державна зрада, 
шпигунство та заговори

14.40 Вуличні мавпи
15.40 Велика пустеля
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Прихована 

реальність
02.40 Скарб.UA

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.45 «Життя без обману 

2017»
11.15, 23.10 «Світське 

життя»
12.15 Т/с «Субота»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.10 «Мультибарбара»
04.40 «Вечірній Київ»

1+1

05.45 Мультфільм
06.10 Х/ф «Два Федори»
08.00, 04.25 Х/ф «Пічки-

лавочки»
10.00, 03.35 Док.проект 

«Василь Шукшин. 
Самородок»

11.00 Х/ф «Калина 
червона»

13.10 Х/ф «Вони 
воювали за 
Батьківщину»

16.20 Т/с «Тільки про 
кохання»

20.00, 03.05 «Подробиці»
20.30 Творчий вечір 

Валерія Леонтьєва
23.15 Х/ф «Осінні 

турботи»
01.00 Х/ф «Харві Мілк»

ІНТЕР

05.20 Т/с «Відділ 44»
07.05 Дивитись усім!
08.30 Краще не повторюй!
09.05 М і Ж
09.30 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.50 Комік на мільйон
16.25 Х/ф «Термінатор»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф 

«Термінатор-2. Судний 
день»

23.25 Х/ф «Ковбої проти 
прибульців»

01.35 Т/с «Морська 
поліція. Лос-Анджелес»

02.55 Провокатор
04.55 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.20 Х/ф «Шість 

лебедів»
13.00 М/ф «Принц 

Єгипту»
14.30 Рятівники
18.00 М/ф «Як 

приборкати дракона 
- 2»

19.40 Танька і Володька
00.00 Х/ф «Новітній 

заповіт»
02.00 Казки У
02.50 Країна У
03.40 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45, 03.40 «Волинська 

веселка»
08.30 «Агросвіт»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Творчий звіт 

Волинського 
державного училища 
культури і мистецтв, 2 ч.

15.05 Т/ц «Галерея 
портретів»

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Роки і долі»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ц «Гартуємось!»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ц «Народна 

скарбниця»
23.25 «Музика осені»
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 «Сім нот»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30, 12.30 Феєрія 
мандрів

07.00 Детонація
07.30, 00.35 Євромакс
08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

08.30, 09.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

08.35 Глобал 3000
09.35 Рандеву
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Роксолана»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Мультфільм

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Я тут живу
14.45 Волинський 

портрет
15.00 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

17.00 Док. фільм «Хлібна 
гільйотина»

19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.30 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.05 Х/ф «Уяви 

лишень!»
03.05 Док. фільм «Хлібна 

гільйотина»
04.30 Ретроспектива: 

«Доля Марини»

П’ЯТНИЦЯ 6 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.40, 08.15, 

14.50, 16.30 Світ он 
лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 «Схеми»
15.15 Світло
16.40 М/с «Книга 

джунглів»
17.10 Д/с «Порятунок 

ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 Д/с «Супервідчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Д/ф «Генічеськ»
22.45 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф «Рідні»
02.55 Д/с 

«Латиноамериканська 
музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі

03.10 Т/с «Татусеві дочки»

04.00 Абзац

05.49, 07.44 Kids Time

05.50 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»

07.45, 22.40 Половинки

11.50, 21.40 Київ вдень 

та вночі

16.10, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 23.25 Х/ф «Ніколи 

не забуду тебе»

07.40 Х/фь «Кохання на 

два полюси»

09.35 Х/ф «Дурна кров»

17.30, 22.00 Вікна-

Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

СТБ
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.00, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00 «Навколо М»
22.00, 01.45 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.50, 
03.10 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий лікар»
19.45«Говорить Україна»
21.35 Футбол. 

Кваліфікація ЧС-2018. 
Косово - Україна

00.10 Слідами
00.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 17.00 
Вуличні мавпи 11.20 
Африка: стихія води 12.10 
Історія криміналістики 
14.10, 03.00 Містична 
Україна 15.10, 23.40 Нові 
технології війни 16.00 
Скарби з горища 18.00 
Незвичайна наука 19.50 
Таємниці кримінального 
світу 20.50 Скарби зі 
звалища 22.40 Життя 
після людей 00.30 
Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

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

09.30, 11.00 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ»
01.15 «Ліга сміху»
05.30 «Мультибарбара»

05.10 «Подробиці»
06.20, 13.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Я - 
охоронець»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «З життя 

начальника карного 
розшуку»

23.55 Х/ф «Без 
особливого ризику»

01.30 Х/ф «Вавілон ХХ»
04.40 «Чекай мене»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Горець»
14.05 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
15.00, 16.10 Т/с «На 

безіменній висоті»
16.35 Т/с «Балада про 

бомбера»
17.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу
00.00 Комік на мільйон
01.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.00 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»
03.45 Провокатор

ICTV

06.50, 05.30 Корисні 
підказки

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Потрійні 

неприємності»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і 

Володька
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 М/ф «Як приборкати 

дракона - 2»
21.50 Х/ф «Новітній 

заповіт»
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Чудесний канал»
10.50 «Поліський 

Наполеон»
11.35 «Схід і Захід - разом!»
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.45 «Серце віддаю 

дітям»
14.05, 04.30 «Музичний 

проспект»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.50 «Ти - молодий» 
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
16.30, 23.15 Тема дня
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 Т/ф «Їм не байдужа 

доля України»
18.30 Т/ц «Роки і долі»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 «Палітра»
01.45 «Агросвіт»
02.30 «Сім нот»
03.30 Т/ф «Їм не байдужа 

доля України»
03.30 «Поліський 

Наполеон»
05.30 Т/ц «Так було»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.35 Заживемо
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Посмішка 

звіра»
16.00 ЧП+
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Т/с «Посмішка 

звіра»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Обережно, діти!
05.00 Т/с «Посмішка 

звіра»

Фільм «Тор»

Фільм «Дурна кров»

Фільм «Новітній заповіт»

18:45

09:35

21:50

m
oviepilot.com

Фільм «Термінатор-2. Судний день»

20:05

igrom
ania.ru

inter.ua

kinoafi sha.ua

ПОМЕРЛА ВЕДУЧА 
«КАТРУСИНОГО КІНОЗАЛУ»

Катерина Лозовенко пішла з життя 
21 вересня. Вона була ведучою 

надзвичайно популярної дитячої 
програми на українському телебаченні 
в радянські часи.

Перші випус-
ки «Катрусиного 
кiнозалу» вийшли 
на екрани у червні 
1972 року й транс-
лювалися протягом 
16 років. Передачу, 
що виходила в ефір 
українською мовою, 
Лозовенко вела ра-

зом із лялькою Катрусею.
Випусків програми тоді нетерпеливо 

чекала вся українська дітвора. Раз на тиж-
день Катя і Катруся вели також програму 
«На добраніч, діти».

 А в 1988 році ляльку просто вкрали, це 
й стало приводом, щоб закрити програму. 
Записів передачі не збереглося, адже вона 
йшла в прямому ефірі. І нікому на думку не 
спадало фільмувати це на плівку. 

Катерині Лозовенко був 71 рік.

втрата

знай наших

zik.ua

radiosvoboda.org
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– Ти такий дурний, що нема сенсу тебе ображати. 
– Дякую. Фільм «Парубоча вечірка у Вегасі»
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НЕДІЛЯ 8 жовтня
06.00, 09.05 Д/с «Садові 

скарби»
06.30, 02.30 Д/с «Бог в 

Америці»
07.30, 07.30, 07.45, 

08.15, 09.30, 16.20, 
20.45, 23.20 Світ он 
лайн

07.50 Смакота
08.20 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
09.40 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

10.55 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

13.00 Як дивитися кіно
13.30 Фольк-music.Діти
14.20 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.25 Т/с «Гранд готель»
21.00, 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 Д/с «Супервідчуття»
22.45 Книга ЮА
23.10 Лайфхак 

українською
23.30 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
00.15, 05.30 Д/с 

«Орегонський путівник»
01.35 Надвечір’я. Долі

07.30 Т/с «Відділ 44»
10.25 Х/ф «Термінатор»
12.45 Факти
13.00 Х/ф 

«Термінатор-2. Судний 
день»

16.00 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Термінатор-3. 

Повстання машин»
00.30 Х/ф «Хулігани»
02.10 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.30 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 М/ф «Принц 

Єгипту»
12.25 Х/ф «Потрійні 

неприємності»
14.00 Рятівники
18.00 Країна У
22.50 Танька і Володька
00.00 Казки У
02.20 Х/ф «Богдан-

Зиновій 
Хмельницький»

04.20 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Роки і долі»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Ключ до 

успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.30 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
12.50 «Мультсеріал»
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих 

ідей»
15.05 Т/ц «Гартуємось!»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Мамо, я льотчика 
люблю»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Натхнення»
21.30 Т/ф «Їду на Січ...»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 Парад хітів «На всі 

100»
00.25 Х/ф «Мамо, я 

льотчика люблю»
02.05 «Волинська 

веселка»
03.35 «Епоха доблесті»
03.55 «Піщані історії»
04.25 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі»
05.05 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

06.55 «Хата на тата»

08.55 «Все буде смачно!»

11.10 «Караоке на 

Майдані»

12.05 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.30 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
08.45 «Ух ти show»
09.50 Х/ф «Бунтарка»
11.50 М/ф «Ніко 2»
13.10, 21.50 «Орел і 

Решка. На краю світу»
20.00 Х/ф «Цей 

незручний момент»
00.50 «КВН»
03.15 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Олександра»
11.20 Т/с «Всупереч 

усьому»
15.15 Х/ф «Хочу заміж»
17.15, 20.00 Т/с «Будинок 

на холодному ключі»
19.00, 04.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.15 Т/с «Сонячне 

затемнення»
01.50 Реальна містика
02.30, 04.50 Т/с «Жіночий 

лікар 3»

06.00, 03.50 Бандитська 
Одеса

07.20 Містична Україна
08.10, 18.10 У пошуках 

істини
09.40 Нові технології 

війни
11.50, 21.00 Коди: 

державна зрада, 
шпигунство та заговори

14.40 Вуличні мавпи
15.40 Велика пустеля
16.40 Африка: стихія 

води
17.30 У пошуках краси
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50 «Світ навиворіт - 9»
11.55 «Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія»
13.00, 14.00, 15.00, 16.05 

Т/с «Свати - 4»
17.05 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20, 04.10 

«Мультибарбара»
01.20 «Аргумент кiно»

06.00 Х/ф «Калина 
червона»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Творчий вечір 

Валерія Леонтьєва
14.20 Т/с «Тільки про 

кохання»
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 01.50, 05.05 

«Подробиці»
20.30 Т/с «Любка»
00.05, 03.45 Х/ф «Він, 

вона і я»
02.25 Х/ф «Осінні 

турботи»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.10, 01.50 Зона ночі
05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Топ-модель по-

українськи
09.50 М/ф «Університет 

монстрів»
11.50 Х/ф «Макс Пейн»
14.00 Х/ф «Тор»
16.10 Х/ф «Тор 2: 

Царство темряви»
18.20 Х/ф «Перший 

месник»
21.00 Х/ф «Перший 

месник: Інша війна»
23.50 Х/ф «Якось у 

Вегасі»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Феєрія мандрів
07.00 Детонація
07.30 Огляд світових 

подій
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Вісник обласної 

ради
10.00 2 я - одне життя
11.00 Джем
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30 Заживемо

АВЕРС 15.00 Серіал «За 
службовим 
обов’язком»

18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Уяви 
лишень!»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Х/ф
23.30 Волинський 

портрет
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Док. фільм «Фіалка 

терору»
04.30 Ретроспектива: 

«Запорожець за 
Дунаєм»

ФУТБОЛ 1

ПН 2 жовтня ВТ 3 жовтня СР 4 жовтня ЧТ 5 жовтня ПТ 6 жовтня СБ 7 жовтня НД 8 жовтня
06.00, 19.20, 05.00 Журнал 
Ліги Чемпіонів 06.30 Ньюкасл 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
08.15 Шахтар - Карпати 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.00 
Реал - Еспаньйол. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Олександрія - 
Зірка 16.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.55 
Арсенал - Брайтон. Чемпіонат 
Англії 18.50 Світ Прем’єр-Ліги 
19.50 Мілан - Галатасарай 
(1999/2000). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
21.35 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 22.50 Олімпік - 
Маріуполь 00.35 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 01.30 
Профілактика 05.30 Топ-матч 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Евертон 
- Бернлі. Чемпіонат Англії 
09.05, 22.50 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Олександрія - Зірка 
12.05 «Великий футбол» 13.50 
Валенсія - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 17.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.50 Ньюкасл - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
19.40, 01.35, 03.35, 05.35 
Топ-матч 19.45 Шахтар - 
Карпати 21.35 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 23.45 Реал 
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
01.45 Гаддерсфілд - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 03.45 
Леганес - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 08.10, 01.10, 05.35 
Топ-матч 06.10, 23.20 
Валенсія - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 08.20 Олімпік - 
Маріуполь 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Барселона - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 
Арсенал - Брайтон. Чемпіонат 
Англії 13.55 Шахтар - Карпати 
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра 
16.30 Челсі - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 18.20 Реал - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
20.10, 03.15 Журнал Ліги 
Чемпіонів 20.40 Олександрія 
- Зірка 22.50 «Сіткорізи» 01.25 
Евертон - Бернлі. Чемпіонат 
Англії 03.45 Севілья - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Білорусь - Швеція. Відбір до 
ЧС-2018 08.10 Нідерланди - 
Болгарія. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Півн. Ірландія 
- Чехія. Відбір до ЧС-2018 12.05 
Англія - Словаччина. Відбір 
до ЧС-2018 13.55 Польща - 
Казахстан. Відбір до ЧС-2018 
16.00, 03.15 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 16.55 Ісландія - 
Україна. Відбір до ЧС-2018 
18.50 LIVE. Азербайджан - 
Чехія. Відбір до ЧС-2018 20.55 
«Сіткорізи» 21.25 Огляд матчу 
«Вірменія-Польща». Відбір до 
ЧС-2018 21.40 LIVE. «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір до 
ЧС-2018 23.40 Чорногорія 
- Данія. Відбір до ЧС-2018. 
Прем’єра 01.30 Шотландія - 
Словаччина. Відбір до ЧС-2018

06.00 Топ-матч 06.05 Англія 
- Словенія. Відбір до ЧС-2018 
07.55 «Сіткорізи» 08.25, 16.00 
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шотландія - Словаччина. 
Відбір до ЧС-2018 12.05 Півн. 
Ірландія - Німеччина. Відбір 
до ЧС-2018 13.55 Чорногорія - 
Данія. Відбір до ЧС-2018 16.55 
Вірменія - Польща. Відбір 
до ЧС-2018 18.40 «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір до 
ЧС-2018 20.30, 23.40 «Головна 
команда» 21.35 LIVE. Косово 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
00.40 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
02.15 Іспанія - Албанія. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 04.05 
Грузія - Вельс. Відбір до ЧС-2018 

06.00 Топ-матч 06.15 
Туреччина - Ісландія. Відбір 
до ЧС-2018 08.05 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
08.25, 20.55, 03.20 Огляд 
2-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.25 
Хорватія - Фінляндія. Відбір 
до ЧС-2018 12.10 Іспанія - 
Албанія. Відбір до ЧС-2018 
13.55 Італія - Македонія. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
16.05 Косово - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 17.50 «Головна 
команда» 18.50 LIVE. Швеція - 
Люксембург. Відбір до ЧС-2018 
21.40 LIVE. «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 
23.40 Кіпр - Греція. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 01.30 
Андорра - Португалія. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 

06.00, 14.30, 17.50 Топ-матч 
06.05 Болгарія - Франція. 
Відбір до ЧС-2018 07.55 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.25 Огляд 3-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
11.10 «Моя гра» В. Чеснаков. 
Прем’єра 11.40 Косово - 
Україна. Відбір до ЧС-2018 
13.30 «Головна команда» 14.45 
Відбір до ЧС-2018. Огляд туру. 
Прем’єра 16.00, 03.55 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір до 
ЧС-2018 18.00, 23.40 «Шлях на 
Мундіаль» 18.50 LIVE. Польща 
- Чорногорія. Відбір до ЧС-2018 
20.55 «Великий футбол» 21.40 
LIVE. Німеччина - Азербайджан 
00.30 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 02.05 
Норвегія - Півн. Ірландія

У БУДИНОК РУСЛАНИ 
ВЛУЧИЛА БЛИСКАВКА 

У середу, 20 вересня, під час грози в 
Києві у будинок співачки Руслани 

Лижичко вдарила блискавка. Про це 
вона повідомила на своїй сторінці у 
Facebook.

«Обгоріли конструкції будинку, перего-
ріли шини заземлення в електричних щит-
ках, вийшла з ладу електрика. Досі в повітрі 
відчувається запах. У Карпатах вважають, що 
все, у що влучила блискавка, має щось особ-
ливе», – написала співачка.

Також вона додала, що через деякий час 
її «енергоактивний будинок запустився».

стихія

Фільм «Хулігани»

00:30

fast-torrent.ru

Фільм «Богдан-Зиновій Хмельницький»

02:20

new
-fi lm

s.biz

гучна заява зіркове здоров’я

Оскароносний 
американський актор 

та режисер Морган 
Фрімен звинуватив 
Росію в кібератаках та 
поширенні пропаганди 
у ролику, що його знято 
для проекту Committee to 
Investigate Russia (Комітет 
з розслідувань Росії). 

«На нас напали. Ми ведемо вій-
ну. Уявіть собі такий кіносценарій: 
екс-шпигун КДБ, розгніваний роз-
падом країни, планує помститися. 
Скориставшись хаосом, він будує 
кар’єру в пострадянській Росії та 
стає президентом. Він встановлює 
авторитарний режим і накидає 
оком на свого заклятого воро-
га – США. І як справжній агент КДБ 

ФРІМЕН ЗВИНУВАТИВ ПУТІНА 
В КІБЕРАТАКАХ

використовує кібервійська, щоби 
атакувати демократії у всьому сві-
ті. Він використовує соцмережі для 
поширення пропаганди і брехні. Він 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ «ЄВРОБАЧЕННЯ» 
ПОТРЕБУЄ ПЕРЕСАДКИ СЕРЦЯ

Португальського співака 
Салвадора Собрала 
шпиталізували в Лісабоні. 
27-річний переможець 
Євробачення, який від 
народження має ваду 
серця, терміново потребує 
пересадки цього органа. Але 
підходящого лікарі поки що 
не мають. 

Перш ніж лягти до лікарні, Сал-
вадор попрощався з фанатами, за-
співавши пісню про кохання, з якою 
переміг на «Євробаченні».  

Завдяки Собралу Португалія 
перемогла вперше за історію пі-
сенного конкурсу. І хоча співак від-
мовився перекласти пісню англій-
ською й виконав її португальською, 
вона набрала найбільше голосів. 
Після перемоги Салвадор пообіцяв 
шанувальникам тур країною, од-

нак вже у серпні почав скасовувати 
концерти. А на початку вересня лі-
карі наполяг ли на терміновій шпи-
талізації. 

«Ні для кого не є секретом, що 
моє здоров’я крихке. Я маю певну 
проблему і мушу вручити своє тіло 
науці та піти зі сцени й музики. Піти 
у світ, де залагоджуються мої проб-
леми. Я певен, їх буде усунуто, але 
не знаю, коли», – сказав Салвадор.

переконує людей у демокра-
тичних спільнотах не вірити ані 
ЗМІ, ані політикам, ані сусідам. І 
він перемагає. Цей шпигун – Во-
лодимир Путін. І це не кіносце-
нарій», – зазначив актор. 

Фрімен наголосив, що влада 
США має взятися за розсліду-
вання втручання Росії у вибори 
президента в 2016 році.

«241 рік наша демократія 
була прикладом та джерелом 
натхнення для всього світу. Ми 
заборгували перед хоробрими 
людьми, які боролися та гину-
ли, захищаючи нашу велику 
націю та рятуючи демократію. 
Заради майбутніх поколінь ми 
маємо продовжити боротьбу. 
Долучайтеся до комітету з роз-
слідування Росії. Долучайтеся 
до нашої боротьби», – закликав 
голлівудський актор. 
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і робити те, що не подобається. Марк Твен
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БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику. Газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продам цеглу червону, пісок, ще-
бінь, відсів, камінь бутовий (формак), 
ґрунт на вимостку, послуги самоскидів.  
050-644-59-59, 097-187-90-50.

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Продам дрова, торфобрикет, пісок з 
кар’єру, відсів, щебінь різних фракцій, блоки 
будівельні, цеглу. Доставка пиломатеріа-
лів. 050-378-19-98.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, ка-
мінь річковий, цегла (100, 75, облицюваль-
на, вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки з 
відсіву та фундаментні), клей для блоків, 
цемент. Доставка, послуги маніпулятора та 
самоскида. Гірка Полонка, вул. Луцька, 9. 
050-529-95-20, 096-429-69-75.

 Виготовляємо і продаємо кольорові мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних фрак-
цій, блоки будівельні, цеглу. Доставка пи-

варто знати психологія
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066-790-01-26 (Анастасія)
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â ñ. Áîðàòèí ïîòð³áí³:

066-790-01-26 (Анастасія)

Í á

ломатеріалів вантажопідйомністю до 12 т. 
050-378-19-98.

 Продам колодязні кільця. 050-907-09-70, 
096-573-06-03.

Підприємство пропонує комплекс 
будівельно-монтажних робіт:
• будівництво житлових і нежитлових 
приміщень;
• ремонтно-будівельні та 
оздоблювальні роботи;
067-914-17-21
• встановлення твердопаливних котлів;
• електромонтажні роботи;
• роботи з каналізаційними системами;
• послуги екскаватора.
067-332-50-35

АВТО

 Куплю мотоцикли «Урал», К-70, «Дні-
про» за помірною ціною. 096-773-79-00, 
096-845-38-39.

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та 
дворядну сівалки, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-
кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27.

 Продам комбайн для збирання гарбу-
зів, трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а та-
кож ефективний засіб проти дротяника. 
098-461-20-57.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам земельну ділянку площею 30 со-
ток під забудову в с. Цеперів Луцького ра-
йону. 9 км від міста, є льох, криниця, тимча-
сівка, підведено електрику. 095-077-39-82 
(Віта).

 Продам 1-кімн. квартиру площею  
43 м2 у новобудові в Луцьку. Ціна $13500. 
098-66-06-303.

 Продам земельну ділянку площею 10,2 
соток під забудову в с. Великий Омеля-
ник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Терміново продам 1-кімн. квартиру в 
р-ні ЛПЗ у Луцьку, 4/9 пов. цегл. буд., є 
лічильники газу, води, металопластико-
ві вікна, балкон. Ціна за домовленістю. 
099-364-91-43.

 Здам приміщення 150 м2 на вул. Федо-
рова, 5 у Луцьку. 050-378-44-54.

 Продам будинок у с. Жабче, Горохівський 
р-н (3 км від Боремля). 3 кімн., кухня, комо-
ра, гараж, 70 соток землі. 050-222-06-13.  

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Дека-
бристів (р-н просп. Відродження) у Луцьку. 

31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантехніка, елек-
трика, вмебльована кухня, вікна 5-камерні, 
балкон. Ціна договірна. 050-844-74-26, 
067-361-04-05.

 Продам 2-кімн. квартиру з євроремон-
том у центрі с. Липини, Луцький р-н. За-
гальна площа 50 м2, площа кухні 8 м2. 
Розташована на 2 пов. 2-поверх. будинку. 
Є сарай, підвал, грядка. Ціна – 23 тис. у. о. 
066-254-63-47.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продамо ковбасний цех, два забійні 
цехи і приміщення міжрайбази в м. Камінь-
Каширський. 097-290-74-94.

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок (8х10 м) з 
господарськими спорудами у с. Люб-
че, Рожищенський р-н. Земельна ділян-
ка 0,40 га, повністю приватизована. Є газ, 
криниця. Можлива оплата частинами. 
063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами 
в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам невелике господарство недале-
ко від Луцька. Є газ, світло, 50 соток землі.  
099-073-56-48.

РОБОТА

Терміново! Запрошуємо на роботу бу-
дівельників різних спеціальностей. 
Великий обсяг робіт. Заробітна пла-
та без затримок. Житло – безплатно. 
098-398-09-02, 063-036-02-35.

 Робота для освічених людей, які мають 
досвід роботи з людьми. 066-348-83-54, 
096-522-48-11.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, прибираль-
ниці й різноробочі, борошнорозважувач. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будівельні 
спеціальності; різноробочі на склади, фа-
брики; зварники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візо-
ва підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-

сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вік торія). Є й інші вакансії, можлива допо-
мога у виготовленні документів. Усі вакан-
сії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, броню-
вання готелю тощо). Луцьк, вул. Ковель-
ська, 1. 099-315-22-72, 093-205-02-80 
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 
(Альона), 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

РІЗНЕ

 Терміново продам робочу кобилу в Луць-
кому районі. 096-565-33-02.

 Куплю вовну. 097-645-15-54, 
095-506-01-64.

 Виготовляємо пам’ятники з мармуро-
вої крихти, а також із природного каменю. 
050-907-09-70, 096-573-06-03.

зів, т
кож 
098-4
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ПОДУШКА 
ПРОТИ... 
БЕЗСОННЯ

ЗАКОНИ ЖИТТЯ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ

На жаль, багато людей 
страждають на безсоння. 
Намагаючись заснути, 

дехто починає вживати 
синтетичні препарати, які 
спричиняють звикання. Однак 
здоровий сон можна повернути за 
допомогою натуральних засобів.

Одним із них може стати подушка проти 
безсоння, наповнена різними лікарськими 
травами. Досить наповнити невелику наволоч-
ку поролоном і додати в неї різні композиції 
ароматних заспокійливих трав. Зважаючи на 
особисті вподобання, можна вибрати різні по-
єднання з таких рослин, як валеріана, хміль, 
меліса, м’ята, лаванда, примула, гвоздика. По-
кладіть таку подушку під звичайну і лягайте 
спати, насолоджуючись приємними аромата-
ми. Це допоможе впоратися із дратівливістю, 
нервозністю, тривогою.

Дуже ефективна така композиція: дві час-
тини полину, по одній частині м’яти, меліси та 
ромашки. Також можна перемішати по одній 

1Закон порожнечі. Якщо вам потрібні 
нові черевики, викиньте старі. Якщо 

вам потрібен новий одяг, наведіть лад у 
шафі. Ви маєте добровільно розпрощатися 
зі своїми стереотипами. 

2 Закон циркуляції. Щоб отримати ба-
жане, будьте готові відпустити те, чим 

володієте нині. 

3 Закон уяви. Спочатку ви маєте змалю-
вати в уяві своє процвітання. Опишіть 

своє ідеальне майбутнє і не показуйте 
його нікому, крім тих, кому довіряєте. Збе-
рігайте цей опис під рукою і у вільну хви-
лину перечитуйте.

4 Закон творчості. Людина може досяг-
нути процвітання за посередництвом 

енергії свого мислення, інтуїції та уяви. 

5 Закон подяки і нагороди. Якщо ви 
щось віддаєте, це повертається до вас 

у десятикратному розмірі. Якщо ви отри-
муєте блага, дуже важливо ділитися ними 
з тими, хто поряд. Якщо у вас дар і ви його 
не використовуєте, цим ображаєте вашу 
божественну сутність. До своїх здібностей 
треба ставитися з повагою, дари розділяти 
з іншими. Цим ви привабите у своє життя 
ще більше благ. 

6 Закон десятини. Всесвіт завше візьме 
свою десятину. Це просто закон вдяч-

частині деревію і ромашки та три частини 
розмарину. Наповніть такою композицією, але 
не дуже щільно, наволочку з натуральної ткани-
ни і тіштеся спокійним відпочинком. Ви можете 
самостійно підбирати збори трав, орієнтуючись 
на свій смак, або ж враховувати їхні лікарські 
властивості. 

Найкраще пошити подушку у вигляді вали-
ка, який можна підкладати під шию. У цьому ви-
падку заспокійливими травами потрібно дуже 
щільно набивати подушку. Такий валик не тіль-
ки поверне вам здоровий сон, а й допоможе по-
збутися остеохондрозу. Коли в подушці проти 
безсоння немає потреби, краще її зберігати в 
поліетиленовому пакеті, щоб чарівний аромат 
швидко не вивітрився. 

ння.
и, 

нак 
нути за

асобів.

з

лчастині деревію і ромашки та три частини 

ності джерелу підтримки – 10% від усього, 
що ви маєте. Ви ніколи не знаєте, як ваша 
десятина до вас повернеться. Гроші – звич-
не явище. Але вона може прийти у вигляді 
примирення із кимось, новими дружні-
ми стосунками, у вигляді оздоровлення 
тощо.  

7 Закон всепрощення. Якщо ви не про-
бачаєте людям, то не можете приймати 

своє багатство. Якщо ваша душа перепов-
нена ненавистю, любов не може знайти у 
ній собі місця. Ви маєте позбавитися від 
негативних почуттів, які пожирають вас і 
не дають вам спокою.

razvitie-ycnex.ru

dobryjlikar.com

Розпрощайтеся зі стереотипами

На такій подушці сон буде міцним
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На світ з’явився третій том 
двомовного видання драми-феєрії 
Лесі Українки «Лісова пісня». 
Про це повідомили в Музеї Лесі 
Українки Східноєвропейського 
національного університету. 

Третя книга унікальної серії фор-
мату білінгво вийшла німецькою та 
українською мовами. Творці проекту 
зауважують, що до здійснення такого 
задуму долучилося чимало небайду-
жих людей. Започаткувала видавни-
цтво серії книг народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич ще пра-
цюючи проректором СНУ. Ірина Ми-
рославівна розповіла, що  до неї звер-
нувся авторський колектив проекту 
«Лісова пісня» Лесі Українки мовами 
народів світу» з проханням підтрима-
ти випуск третьої книги двомовного 
ілюстрованого подарункового видан-
ня твору славетної письменниці. 

Школярі села Завидів 
отримали нові сучасні класні 
дошки. Давню мрію вдалося 
втілити за підтримки Фонду 
Ігоря Гузя «Прибужжя» 
в рамках конкурсу міні-
грантів.

За словами директора закладу 
Таїсії Семінської, донині тут корис-
тувалися дошками ще з 60-х років. 
Тепер же мають 10 новеньких.

«Навіть не вірила у перемогу, 
адже проектів було більш як 70. 
Думала, є важливіші теми: з елект-
рикою пов’язані чи дитячі майдан-
чики. Але оцінили наш проект, і 
ми сьогодні маємо хороші шкільні 
дош ки та новий комп’ютерний клас. 
Упевнена, це позначиться на ре-
зультативності навчання наших ді-
тей», – тішиться директорка.

Працюючи в окрузі, депутат 
Верховної Ради Ігор Гузь осо-
бисто побував у школі, оглянув 

МАВКА ТА ЛУКАШ 
ЗАГОВОРИЛИ НІМЕЦЬКОЮ

50 РОКІВ ЧЕКАЛИ 
НА ШКІЛЬНІ ДОШКИ

«Цей чудовий проект запо-
чатковано ще 2011 року. Перше 
видання – українсько-англійське – 
надруковано за сприяння облдерж-
адміністрації та її тодішнього керів-
ника Бориса Клімчука, у 2016 році 
вийшла друга українсько-польська 
книга за підтримки Луцької міської 
ради. Цього разу я також зверну-
лася до міської ради, і там відгук-
нулися на прохання та посприяли, 
аби вічний твір великої української 
письменниці був доступний для як-
найширшої аудиторії. Ми маємо не 
лише пам’ятати і шанувати наших 
славетних земляків, але й на увесь 
голос заявляти про них світу», – на-
голошує Ірина Констанкевич.

У створенні третього видання 
драми-феєрії взяли участь Сергій 
Романов, Тетяна Данилюк, Анна Ко-
сенко, Галина Новак та Олена Ма-
ланій. Ілюструвала книгу студентка 
першого курсу факультету мистецтв 
Іванна Рублюк.

  Анастасія КОРЕЦЬКА 
Луцьк

  Ганна МАРЧУК 
Іваничівський район

комп’ютерний клас, який придбали 
за державні кошти з його ініціативи, 
оглянув класні кімнати, де висять 
дошки, а також зустрівся з колекти-
вом закладу та батьками дітей.

«Задоволений результатом. 
Комп’ютерний клас – це важливо. І 

для втілення проекту це була не-
величка сума, за яку майже в ко-
жен клас закупили гарну сучасну 
дошку. Наразі вчительська грома-
да ставить плани – замінити вікна 
у школі. Не можу сказати, що це 
питання цього року розв’яжемо, 
але беремо обов’язково в робо-
ту», – прокоментував нардеп. За 
100 тис. грн субвенції повністю 
укомплектували кабінет інфор-
матики, а це 10 комп’ютерів, но-
утбук та принтер.

«Ігор Володимирович дуже 
часто буває у школі, зустріча-
ється з педагогами та батька-
ми. Він знає про всі проблеми 
нашої школи. Потурбувався 
і про те, щоб наші діти мали 
комп’ютерний клас. Адже зараз 
без інтернету ми не можемо за-
безпечити належний навчаль-
ний процес», – підкреслила 
директор школи та подякувала 
обранцю громади за підтримку.

Нині у школі навчається 
52 дитини, з них 9 першачків

Ганна М
арчук

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський, 
Ковельський, 
Камінь-Каширський, 
Турійський райони 

тихе полювання

ГРИБ ЗАВВАЖКИ МАЙЖЕ 
ДВА КІЛОГРАМИ ПОТРАПИВ 
У КОШИК МИКОЛИ ОНІЩУКАЩедрий 

цьогорічний 
грибний сезон 

нагадав мені українську 
народну казку про те, 
як один чоловік поїхав 
косити сіно. Втомився він, 
ліг відпочити і заснув. 
Раптом відчув: щось його 
піднімає над землею. 
Прокинувся й побачив, що 
лежить на величезному 
грибі. Ледве зліз із нього. 
Не залишати ж такого 
добра! З допомогою волів 
вирвав гриба із землі, 
закотив на воза і подався 
додому. Але вантаж 
виявився таким важким, 
що довелося йти ще по 
одну пару волів. Коли 
привіз гриба на обійстя, 
то з його кореня зробив 
собі хату, а як справляв 
синові весілля, то всі гості 
вмістилися під грибною 
шапочкою.

Як кажуть, у кожній казці є 
доля правди. Так і в нашій. Бо 
прихильник тихого полювання 
Микола Оніщук у розпал грибно-
го сезону в урочищі Смички, що 
поблизу Старої Вижівки, знайшов 
справжнісінького білого гриба за-
вважки 1 кілограм 800 грамів. Для 
Миколи Васильовича прогулянка 
осіннім лісом – суцільне задово-
лення. Тоді як для багатьох поліщу-
ків – це один із найблагородніших 
видів заробітку, оскільки гриби 
в усі часи були, образно кажучи, 
на вагу золота. Не виняток і цьо-
горічний сезон. Скажімо, в Ковелі 
на базарі за чотири-п’ятилітрове 
відерце молодюсіньких, як мізин-
чик, білих грибів продавець може 
отримати від 200 до 220 гривень. 
Десятилітрове відро трохи біль-
ших обійдеться в 200-150 гривень. 
На торговельній базі гриби першо-
го сорту вартують 80 гривень за 
кілограм, ті, в яких під шапочкою 
з’явилася жовтизна, – 60 гривень, 
а третьосортні – 40 гривень. Мас-
люки тут беруть по 18 гривень за 
кілограм. На ковельському базарі 
любителі тихого полювання про-
сять за чотирилітрове відерце 
маслюків 25-30 гривень.

Утім базар базаром, але най-
більше задоволення отримує той, 
хто з кошиком у руках любить 
мандрувати осіннім лісом, милую-
чись патріархальною волинською 
природою. Насправді ж грибники 
поділяються на дві категорії: тих, 
для кого збирати гриби – справж-
ній кайф і вони можуть навіть не 
ласувати ними, і тих, хто робить це 
суто щоб поповнити на зиму влас-
ну комору. А в діброві шурхіт листя 
аж приколисує, у сосновому бору 
наче друге дихання відкриваєть-
ся від повітря, настояного на хвої. 
Десь королівського велетня – біло-
го гриба – здалеку видно, а в іншій 
місцині він тихенько заховався під 
шипотинням – спробуй знайди. Але 
досвідчений грибник ніби нюхом 
відчуває здобич. У багатьох – улюб-
лені, добре знані місця.

– Піду, походжу по своїх «гряд-
ках», – любить приказувати один 
із моїх знайомих грибників, – там 
обов’язково в кошик щось потра-
пить.

От і приносить щоразу додому 
по сто боровичків, ніби з казки.

І справді, цьогоріч вродило 
рясно. Це, мабуть, тому, що лісам 
вистачало вологи та тепла. Білі гри-
би ростуть величезні і, на диво, не 
червиві. А рижики старовижівча-
ни приносять з лісу відрами – по 
чотири-п’ять наповнених посудин. 
Старожили через такі рясні грибні 
врожаї передбачають сувору і дов-
гу зиму. Втім і вони можуть помиля-
тися.

– Найбільші, які вдалося вполю-
вати, боровики важили відповідно 
1 кілограм 100 грамів та 980 грамів, 
– ділиться Наталія Лабнюк із Личин 
Камінь-Каширського району та до-
дає: щодня здають по 10 кг грибів, а 
то й по 20. Везуть здобич возами.

Справжні гриби завважки до кі-
лограма цьогоріч – уже не дивина. 
Такими грибними шапками можна 
легко, ніби кришками, закривати 
три-чотирилітрові відра.

– Насушили вже шість трилітро-
вих банок білих грибів, – розповідає 

Н
аталія Легка

ГРИБИ В ТОМАТІ
Відварити відро зелениць та 
підзеленків, можна інших, але 
бажано тверденьких грибів. 
Спасерувати на пательні 1 кг 
моркви та 1 кг цибулі. Скласти 
все в каструлю, додати 1 л олії 
та 0,5 л томату. Тушкувати гриби 
упродовж 1 год, потім розкласти в 
стерильні банки й закатати.

СОЛЯНКА ГРИБНА
Пошинкувати 2 кг капусти. 
Додати до неї 1 кг відварених 
грибів, по 1 кг пасерованої моркви 
та цибулі, 200 г томату, 0,5 л олії, 
до склянки оцту, сіль – за смаком. 
Тушкувати все 1,5 год. Гарячим 
розкласти в стерильні банки і 
закатати.

ГРИБНА ІКРА
3 л відварених грибів пропустити 
через м’ясорубку. Спасерувати по 
1,5 кг цибулі та моркви. Скласти 
все в каструлю, додати 500-
750 г олії, 200-300 г томату, сіль 
і перець – за смаком. Тушкувати 
2 год, помішуючи, щоб не 
підгоріло.

СОЛЕНІ ГРУЗДІ
Гриби залити на 2-3 дні холодною 
водою, змінюючи ї ї не менш як 
двічі на добу. Вимочені гриби 
промити й добре просушити. На 
дно чистого посуду покласти 
шар солі, потім шапками донизу – 
гриби шаром 5-7 см. Кожен шар 
посипати сіллю з розрахунку 
50 г солі на 1 кг грибів. Можна 
додати прянощі, часник. Щільно 
заповнивши посуд, притиснути 
чистою тканиною, на неї покласти 
дерев’яний кружечок, а на 
нього – камінь. Через кілька днів, 
коли гриби осядуть, додати їх 
у посудину ще. Якщо розсолу 
мало, розчинити сіль і долити. Такі 
гриби перед споживанням можна 
приправляти олією тощо.

Олена Пожарчук із Соколища, 
що на Старовижівщині. – Ни-
нішнього року вони де тільки 
не ростуть: у соснових лісах, у 
мішаних.

А от Василь Курилюк з Ду-
бечного розповів, що тиждень 
гостював у свого родича в Луко-
ві на Турійщині і потрапив у пік 
маслюкового сезону.

– Неподалік озера Сомино-
го збирали по дев’ять відер цих 
грибів і легко могли заробити до 
тисячі гривень за день, – каже 
чоловік. – Навіть на будівництві 
таких грошей не платять. А тут 
на свіжому повітрі, в комфорт-
них умовах.

І справді, мені не раз до-
водилося спостерігати, як на-
полегливі грибники і на Старо-
вижівщині заради заробітку 
поверталися з лісу підводою, 
вщерть заповненою маслюка-
ми. Чим не казка?

Справжні гриби, лисички, 
підберезники, маслюки, сиро-
їжки... Нині вже трапляються по-
одиноко опеньки та зелениці – 
отже, підкрадаються холоди. А 
чимало волинян віддають пере-
вагу грибам, які, на противагу 
традиційним, ми вважаємо ек-
зотичними, хоч насправді вони 
такими не є. Йдеться про кури, 
що нагадують сірий мухомор, 
тому під час полювання на них 
потрібно бути дуже обережни-
ми. Курка – й справді дуже смач-
ний гриб, якщо його правильно 
приготувати. Обсмажена у кля-
рі, вона нагадує смак птиці.

А ще є гриби приболотухи. 
Смажені теж дуже смакують, а 
ще з них можна заготовити на 
зиму грибний фарш: котлети та 
голубці з таких грибів неймовір-
но смачні. Не можна не згадати 
про екзотичний гриб веселку, 
або денну губу, з якого готують 
ліки проти найрізноманітніших 
хвороб.

Отож, гриби ми сушимо, со-
лимо, консервуємо, припасаємо 
на зиму в морозильній камері. А 
ще з них можна зробити чимало 
делікатесів у банці. 

Микола Оніщук з велетенським 
красенем завважки майже 2 кг

supercook.ru
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  Шацький 
національний 
природний парк
shpark.com.ua

знай наших

незвідана природа

ВОЛИНСЬКІ МОДЕЛІ – НА 
ТИЖНІ МОДИ В ЛОНДОНІ 

ШАЦЬКОМУ ВУГРУ – 80!

У шацькій групі озер 
вугор з’явився у 1937 
році. 80 років тому 

його завезли у формі 
скловидної личинки у 
кількості 110 тис. штук і 
випустили в озера Світязь, 
Луки, Пулемецьке, 
Острів’янське. У наших 
водоймах він прижився 
і став траплятися в 
промислових уловах вже у 
1940 році.

Із більш ніж 25 тисяч видів риб, 
які відомі сучасній науці, звичайний 
чи річковий вугор – один із най-
більш таємничих. Провідні науковці 
світу протягом цілих століть ви-
вчали напрочуд цікаві особливості 
його життя. Але і сьогодні поряд із 
багатством відомих фактів залиша-
ється ще чимало загадкового і таєм-
ничого. То хто ж він, цей знайомий 
незнайомець?

ТОКСИЧНИЙ, АЛЕ 
ПОМІЧНИЙ ПРОТИ ЗМІЙ

Зовні вугор дуже нагадує змію, 
навіть значно більше, ніж рибу, 
через що в багатьох місцях його 
мешкання люди побоюються спо-
живати в їжу цю загадкову тварину. 
Довге циліндричне тіло вугра вкри-
те слизькою темною чи жовтуватою 
шкірою, що створює оманливе вра-
ження, неначе риба гола. Але це не 
зовсім так. Під шаром слизу, приди-
вившись пильніше, можна помітити 
розкидані по всьому тілу маленькі 
продовгуваті лусочки. 

Порівняно з іншими рибами, 
вугор виділяє багато слизу, який на-
дійно захищає його від дії незнач-
ної кількості токсичних речовин. 
Слід пам’ятати, що кров вугра сама 
має токсичні властивості і отруйна 
для людини. Її шкідлива дія зникає 
лише після нагрівання риби до 60°С 
і вище. До речі, сироватка крові має 
дуже високу захисну функцію – нею 
навіть можна нейтралізувати зміїну 
отруту!

Життя вугра – прекрасний при-
клад пристосування організму до 
умов навколишнього середовища. 
Взимку риби впадають у сплячку 
і лежать на дні до самого приходу 
весни, зарившись майже повністю в 
мул. На відміну від інших риб, вугор 

Луцьк, Лондон 

Лучанка Вікторія 
Вікторенкова та 

нововолинка Наті Бондзюк 
з модельного агентства 
Марини Занюк MZM models 
взяли учать у London 
Fashion Week, що відбувся 
15-19 вересня. 

Модель Віка Вікторенкова де-
філювала на показі модних будин-
ків EMPORIO ARMANI, Temperley, 
ROLAND MOURET, SUPRIYA LELE, 
TOGA та Ralph and Russo, а Наті Бон-
дзюк – на Isa Arfen, TOGA та BORA 
AKSU. 

Лучанці Вікторії 19 років. Дів-
чина закінчила Луцький коледж 
технологій, бізнесу та права. Нині 
заочно навчається в ЛНТУ на фа-
культеті обліку і фінансів. У 15 років 
Віка потрапила в модельну школу 
Марини Занюк, а після її закінчення 
підписала контракт з MZM models. 

спроможний протягом тривалого 
часу дихати атмосферним повітрям, 
а прожити добу без води для нього 
не є проблемою. Риба має досить 
розвинене подвійне дихання: окре-
мо зябрами та шкірою. При цьому 
дихання зябрами складає біля 60%, 
а шкірою – 40%. Цікаво, що жити 
довго лише за рахунок одного типу 
дихання вугор не може.

ЗАГАДКОВИЙ НЕРЕСТ
Рибогосподарське значення 

вуг рів як риби з чудовими смакови-
ми властивостями в усіх кінцях світу 
відзначають дуже давно. В Україні 
ця риба у великій кількості трапля-
ється переважно в озерах Шацького 
національного природного парку.

Що більше вчені дізнаються 
про вугрів, то сильніше притягує їх 
найтаємничіше в їхній «біографії» – 

звідки вони з’являються в наших во-
дах? У рибах ніколи не знаходили 
дозрілої ікри, не була відома навіть 
початкова стадія їх розвитку – ли-
чинка.

Але на щастя, так уже влашто-
вана наука – одного прекрасного 
дня шлях до розгадування таєм-
ниці народження вугра було част-
ково знайдено. Великий данський 
вчений Йоганн Шмідт у результаті 
організації кількох експедицій в 
Атлантичний океан з 1905 до 1930 
року віднайшов місце розмножен-
ня вугра. Пошуки були плідними: 
між 22 та 30 градусами північної 
широти і 48 та 65 градусами захід-
ної довготи в Саргасовому морі у 
районі Бермудських та Багамських 
островів було знайдено маленьку 
(7-8 мм завдовжки) личинку із за-
лишком жовткового мішка. Відтоді 

НІЧНИЙ ВОДЯНИЙ 
ХИЖАК

З погляду на майбутнє Шацьких 
озер, де не другорядне місце займе 
спортивно-аматорське рибальство, 
активний і корисний вид відпочин-
ку, вугор цікавитиме нас як трофей 
високої риболовно-спортивної 
майстерності. Бо й справді: нечасто 
він потрапляє на вудку! А випадко-
во «засічений» гачком дарує вуд-
карю чимало захопливих хвилин 
боротьби. Здебільшого клює він на 
снасть, приготовлену для окуня, 
ляща, оскільки «вузьких спеціаліс-
тів» по вугру – одиниці.

В одному з номерів альманаху 
«Риболов-спортсмен» є згадка, що 
вугра вдалось упіймати на блеш-
ню... вночі. Це ще раз підтверджує 
те, що вугор – нічний водяний хи-
жак. Класик аматорського рибаль-
ства Леонід Сабанєєв пише: «Вугор 
буває в русі тільки ночами, вдень 
перебуває у спокої – лежить собі 
в мулі, згорнувшись, як шнурочок. 
Так само і взимку вугор знерухом-
люється і заривається в мул, за дея-
кими даними, до глибини 16 см».

У прісній воді вугрі живуть 
здебільшого до 14 років, але трап-
ляються як виняток особини 20-
річного віку. З настанням статевої 
зрілості риба змінює забарвлення: 
спина стає майже чорною, а низ і 
боки білими, сріблястими. У такому 
вигляді вугри мігрують у Саргасове 
море. Кочування за течією почина-
ється з квітня і триває до жовтня. 
Але сам процес міграції малопоміт-
ний, бо відбувається вночі.

До берегів у Балтійському 
морі молодь вугра підпливає на 
третьому-четвертому роках життя. 
Рибини піднімаються течією високо 
і можуть вночі переповзати мокрою 
травою в озера. У наші водойми 
можливий захід незначної кількос-
ті вугра з Західного Бугу каналами. 
Про здатність цієї риби обходитися 
без води тривалий час Сабанєєв 
пише: «Досліди проводили на зорі, 
ввечері і вночі, на вологому ґрунті. 
Вугри, вигинаючись, кільцеподібно, 
як змії, досить вільно і швидко пов-
зали спочатку в різних напрямах, 
а потім звертали до річки. Дорогу 
свою вони змінювали лише в разі 
зустрічі з піском чи оголеною зем-
лею, яку старанно обповзали... Дві, 
три і більше годин вугор вільно 
може бути без води теплого дня».

Вугри нерестяться у Саргасовому морі

цей район вважається місцем не-
ресту європейського вугра.

Другий період життя цих риб 
триває від 10 до 14 років у річках, 
озерах та інших прісних водоймах. 
Але зазвичай не пізніше від цього 
строку в темні осінні грозові ночі 
вугор починає дуже довгу, надзви-
чайно важку, неймовірну першу й 
останню подорож до далекого і єди-
ного в світі нерестовища в Саргасо-
вому морі. При цьому гіпотетично 
вважається, що вугри за допомогою 
течії Антигольфстрим долають від-
стань у 4-5 тис. км за 150-200 днів, і, 
що дивно, при цьому не живлячись. 
Чому гіпотетично? Бо після виходу 
в море жодна людина на Землі біль-
ше не бачила тих дорослих риб, які 
мандрують на нерест. 

Нерестову міграцію дорослих 
вугрів (третій і останній період їх-
нього життя) ще називають «ходом 
смерті». І це не випадково. Річ у тім, 
що, вийшовши в море, вугри пере-
стають харчуватися, їх кишечник 
атрофується, а риби після довгої 
мандрівки так виснажуються, що, 
відклавши ікру й забезпечивши 
продовження роду, зразу ж гинуть. 
Їх численне потомство починає 
дов гу мандрівку до далеких рідних 
берегів. Так завершується найдиво-
вижніша у світі, найтаємничіша і до-
нині не розгадана мандрівка, ство-
рена природою.

У середньому в світі щорічно добувають біля 25 тис. 
тонн вугрів із природних водойм та ще вирощують 
26 тис. тонн у штучних умовах. Найвищий рівень їх 
споживання – в індустріальних розвинутих країнах, 
як-то Данія, Нідерланди, Японія. 

Вугри є у басейнах Балтійського, Чорного та зрідка 
Білого морів. В Україні – у річках Дніпро, Прип’ять, 
Дунай та в найулюбленішій місцині цих риб – Шацьких 
озерах. У ці водойми вугри тепер проникають і 
самостійно, ймовірно, через створену систему 
меліоративних, зрошувальних та інших каналів. Отже, 
вугор почав повертатися додому.

klaipeda.diena.lt

«У Лондоні я працюю з агент-
ством The Hive management, яке 
покликало мене на fashion week, – 
каже Віка. – Цей тиждень моди був 
не з легких для мене, адже трапля-
лося по 12 кастингів на день, а та-
кож різні примірки та шоу. Я дуже 
рада, що потрапила на цей сезон. 
Для мене це безцінний досвід, мож-
ливість удосконалитися, краще пра-

цювати в майбутньому. Кожне таке 
шоу – це моя маленька перемога».

Торік Віка Вікторенкова працю-
вала в Парижі з Жаном-Полем Готьє, 
а Наті Бондзюк – із Сонею Рікель. 

Марина Занюк каже, що дуже 
пишається вихованками. За її сло-
вами, на дівчат чекає успішна мо-
дельна кар’єра. 

«Віка Вікторенкова тепер має 

власну сторінку на відомому сайті 
Models.com. Це велике досягнення – 
те саме, що бізнесмену потрапити в 
список Форбс», – каже наставниця 
дівчини Марина Занюк. 

До слова, волинські моделі уже 
вирушили до Мілана, де візьмуть 
участь в італійському тижні моди, а 
пізніше – у французькому.Наті Бондзюк

Вікторія Вікторенкова

Волинські моделі візьмуть участь в 
італійському та французькому тижнях моди
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ЮНАКИ ЗАКРИЛИ 
СЕЗОН
Луцьк

Команда Луцького району 
виборола перше місце на 
чемпіонаті Волинської області з 
легкої атлетики серед юнаків і 
дівчат 2002 року народження та 
молодших.

Легкоатлети змагалися в бігу на ко-
роткі дистанції (100, 200, 400 та 800 мет-
рів), на дистанції 1500, 3000 метрів, а 
також 2000 метрів з перешкодами. Крім 
бігу, спортсмени змагалися в метанні 
списа, ядра та стрибках у висоту й дов-
жину. Відбулися і «скандинавські» еста-
фети 100+200+300+400 метрів.

Найсильнішою командою змагань 
із результатом 118 залікових очок ста-
ла команда Луцького району, другою – 
Любешівського району (116 очок), тре-
тьою – команда міста Ковеля (112 очок). 

«RESPECT» – 
НАЙКРАЩИЙ В 
ОСІННЬОМУ КУБКУ З 
ДВОРОВОГО ФУТБОЛУ
Ківерці 

Відбувся фінальний турнір 
чемпіонату Волині з дворового 
футболу. У Вищій лізі зіграли такі 
команди, як «Respect» (Луцьк), 
«Young Boys» (Ковель), «Сахарадо» 
(Луцьк), «Ярд» (Луцьк), «Дежа» 
(Горохівський район) та «Lions» 
(Ківерці). 

Матчі відбувалися на штучному полі 
у Ківерцях в умовах жорсткої зливи, що 
перетворило змагання на справжню 
«стару школу». На майданчику панува-
ли справжні футбольні емоції та непо-
ступлива боротьба. За підсумком чем-
піонату перемогу святкувала команда 
«Respect», срібні медалі завоював «Ярд», 
а бронза дісталася «Сахарадо». 

НАШ ШЕСТИКЛАСНИК – 
ТРЕТІЙ У СВІТІ 
Чорногорія

12-річний Дмитро Марчук із Луцька 
посів ІІІ місце на 14-му відкритому 
чемпіонаті світу серед дітей до 
15 років з джиу-джитсу. Дмитро 
виступав у ваговій категорії до 
37 кг та віковій 12-14 років. 

Змагання тривали у Чорногорії. Хло-
пець уже тричі виборював перші місця 
на чемпіонатах України з джиу-джитсу в 
своїх вікових та вагових категоріях. Бал-
канський чемпіонат став для нього пер-
шим турніром такого високого рівня. 

ПАРАЛІМПІЙЦІ 
ВКОРОЧУВАЛИ 
КІНЦІВКИ ЗАРАДИ 
ПЕРЕМОГ
Великобританія

Спорстмени-інваліди проходять 
спеціальну комісію, яка визначає, 
в якому класі вони будуть брати 
участь. 

За інформацією британських медіа, 
паралімпійці цієї країни перед про-
ходженням комісії вкорочували собі 
кінцівки шляхом операцій до потрібної 
довжини, щоб заслужити право на ви-
ступ у більш слабкому класі, де беруть 
участь спортсмени без рук і ніг взагалі. 
Також деякі британці виступали на зма-
ганнях на інвалідних візках, хоча в житті 
їх не використовують. Повідомляється, 
що випадки такого обману в збірній Ве-
ликобританії були масовими. Деякі бри-
танські спортсмени навіть відмовлялися 
від участі у змаганнях, не бажаючи бути 
причетними до шахрайської схеми. Ці 
випадки розслідує Міжнародний пара-
лімпійський комітет (МПК).

легка атлетика

нові зірки

єдиноборства

кривавий спорт

герої поряд

Паралімпійська збірна 
України з футболу у фіналі 
чемпіонату світу перемогла 

команду Ірану з рахунком 1:0. 
Чемпіонат світу відбувався в 
Аргентині. Приємно, що велика 
роль у цій перемозі належить 
і волинянам – тренеру збірної 
з Луцька Юрію Тимофеєву і 
форварду з Ковельщини Віталію 
Романчуку.

Обидвоє у вересні 2016 року перемогли 
на Паралімпіаді в Ріо. І в Бразилії, і в Аргентині 
українці здолали найпринциповіших супер-
ників – росіян та іранців. Отож, у груповому 
етапі наша збірна виграла в Північної Ірлан-
дії – 5:0, Австралії – 8:0, США – 2:0. У чверть-
фіналі наші не помітили збірну  Нідерландів – 
7:0, у півфіналі здолали Росію. Основний час 
закінчився нічиєю 2:2, а от пенальті українці 
пробивали точніше – 4:2. 

У фіналі наша команда, як і рік тому в Ріо, 
зіграла із Іраном. Обидва рази перемога була 
за українцями – 2:1 та 1:0. 

Тим часом першу «українську» медаль на 
міжнародних «Іграх нескорених» завоював 
луцький поліцейський Сергій Торчинський. 
Він здобув бронзу у штовханні ядра. Сергій у 
квітні виборов право виступити в збірній під 
час національного турніру. Тоді поліцейський 
штовхнув ядро трохи далі, ніж на 10 метрів, а 
в Торонто 29-річний офіцер надіслав снаряд 

ПІСЛЯ ОЛІМПІАДИ – 
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ

на старт!

бутси чи рукавиці? благодійність

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

НА «АВАНГАРДІ» – НОВІ 
МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ

ВОЛИНЯНИ ДОПОМОГЛИ ЗБІРНІЙ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ З 
НАСЛІДКАМИ ДЦП (7Х7) СТАТИ НАЙСИЛЬНІШОЮ НА ПЛАНЕТІ

Літній легкоатлетичний 
сезон на луцькому 

стадіоні «Авангард» 
завершиться цікавими 
юнацькими змаганнями. 

Найближчої суботи, 30 ве-
ресня,  о 14:00 стартує Міжна-
родна матчева легкоатлетична 
зустріч U-18. У ній змагатимуться 
спортсмени Луцька, Бреста, Бах-
мута, Рівного та Хмельницького. 
У завершальні перед стартом дні 
ймовірне підтвердження участі 
ще кількох регіонів. 

Англія

Екс-захисник «Манчестер 
Юнайтед» і збірної 

Англії Ріо Фердінанд після 
завершення футбольної 
кар’єри знайшов натхнення 
в єдиноборствах. 

Наш патрульний Сергій Торчинський 
відкрив лік українських медалей в Торонто

Ці змагання доволі компакт-
ні та швидкі, адже відбувати-
муться тільки фінальні старти, за 
підсумками яких і визначиться 
команда-переможець турніру. 
У програмі зустрічі – фінали на 
100, 200, 400, 800, 1500 метрів, 
метання списа та стрибки в 
довжину, а також завершаль-
на «скандинавська» естафета 
100+200+300+400 метрів. 

Команду Луцька представ-
лять на змаганнях відомі й успіш-
ні минулого року атлети, наприк-
лад, метальник списа Павло 
Палій, спринтер Ерік Костриця, 
метальниця списа Софія Богдан. 

Партнером проведення матчевої зустрічі став 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»

уже на 13 метрів 71 сантиметр. 
«Ігри нескорених» є аналогом Паралім-

пійських ігор для військовослужбовців, які 

отримали поранення чи захворювання під 
час або внаслідок виконання службового 
обов’язку.

ЗІРКА ФУТБОЛУ РОЗПОЧНЕ 
КАР’ЄРУ БОКСЕРА

Він готовий вийти на профе-
сійний ринг, отримати ліцензію 
і взяти участь хоча б в одному 
бою. 

«Шанс виявити себе в новому 
спорті був справжнім викликом. 
Бокс – приголомшливий вид 
спорту і для тіла, і для розуму. 
У мене завжди була пристрасть 
до нього, і цей виклик – чудова 
можливість показати людям, що 
можна зробити», – каже Ферді-
нанд. 

Бокс став для нього не 
тільки способом продовжити 
спортивну кар’єру, але і вті-
хою: дружина Ріо Фердінанда 
Ребекка раптово померла від 
раку, футболіст залишився один 
з трьома дітьми. Бокс допоміг 
йому пережити смерть коханої. 
Фердінанд довго готувався до 
зміни професії. Протягом року 
публікував в Instagram відео і 
фото з тренувань. Ріо може ви-
ступати у важкій вазі (до 90,7 кг) 
або ж замахнутися на суперваж-
кий дивізіон.

ФУТБОЛІСТ «ДИНАМО» 
ДОПОМІГ ПОЛОГОВОМУ

Сокаль

Артем Кравець 
разом з дружиною 

Анною закупив потрібне 
медичне обладнання 
для пологового 
відділення центральної 
районної лікарні міста 
Сокаль (Львівська обл). 

У кінці минулого року 
футболіст розпочав масш-
табний благодійний аукціон, 
в рамках якого вдалося зі-
брати значну суму. Виручені 
кошти Артем і Анна виріши-
ли скерувати на придбання 
устаткування в пологове від-
ділення лікарні. А спонсор, 
який купив одну з футболок 
Артема, погодився оплатити 
ремонт. До цього в пологово-
му відділенні не було навіть 
найнеобхіднішого оснащен-
ня, а тепер з’явилося сучасне 
обладнання. Зокрема, Анна і 
Артем придбали й передали 
до лікарні апарат УЗД, відкри-
ту реанімаційну систему, лам-
пу для фототерапії, інкубатор 

для новонароджених, пульсокси-
метр неонатальний, апарат для 
відсмоктування слизу в новона-
роджених, ліжка для немовлят, 
сповивальні столи для пологових 
залів, матраци з підігрівом. 

Сокаль – районний центр, 
щорічно в лікарні цього міста 
приймають близько 850 пологів. 
Тепер завдяки родині Кравців 
діти будуть народжуватися в по-
ліпшених умовах. 

Артем Кравець закупив 
обладнання для пологового 
відділення

УН
ІАН

skysports.com

tsn.ua

Бокс допоміг захиснику 
збірної Англії пережити 
смерть дружини



СПОРТwww.volynnews.com 21

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙПрофесійний футбол подібний до війни. Той, хто поводиться дуже правильно, програє. Рінус Міхелс

№ 38 (86)  28 вересня 2017 року

10-й тур: 
«Зірка» – «Шахтар» – 2:4, 
«Динамо» – «Верес» – 0:0, 
«Сталь» – «Олімпік» – 1:1, 
«Маріуполь» – «Олександрія» – 1:1, 
«Карпати» – «Чорноморець» – 1:1, 
«Ворскла» – «Зоря» – 1:1. 

11-й тур: 30 вересня, субота
«Олімпік» – «Маріуполь», 14:00
«Олександрія» – «Зірка», 17:00
1 жовтня, неділя
«Чорноморець» – «Ворскла», 14:00
«Верес» – «Сталь», 17:00
«Шахтар» – «Карпати», 17:00
«Зоря» – «Динамо», 19:30

перша ліга

прем’єр-ліга

ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНІ: 
ФУТБОЛЬНИЙ 
«ХОКЕЙ» ТРИВАЄ
Черговий тур чемпіонату області 
не приніс сенсаційних результатів 
за участі лідерів, але додав 
адреналіну вболівальникам у 
кількох матчах. 

«Луцьксантехмонтаж №536» і «Ласка» 
звично відвантажили суперникам обере-
мок голів. Цього туру в групі «Б» зіграли у 
хокей ще й ковельчани, які розбили Лю-
бешів на їхньому полі 11:1. Але в кількох 
матчах середняків відчувалася справжня 
напруга і, як наслідок, чотири матчі туру 
закінчилися з різницею в гол.  

4-й тур, група «А»: «Луцьксантехмон-
таж №536» (Луцьк) – «Торпедо» (Копачів-
ка) – 6:1, «Колос» (Ківерці) – «Агропродукт» 
(Горохів) – 3:2, «Турія» (Затурці) – «Ласка» 
(Боратин) – 0:10, «Вікторія» (Луцький ра-
йон) – «Олімпія» (Княгининок) – 4:3.

5-й тур: 30 вересня – «Агропро-
дукт» – «Турія» (16:00), «Торпедо» – «Ко-
лос» (16:30); 1 жовтня – «Олімпія» – «ЛСТМ 
№536» (15:00), «Ласка» – «Вікторія» (16:00).

№ КОМАНДА І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 4 4 0 0 36-2 12
2 Ласка   4 4 0 0 24-2 12
3 Колос К 4 3 0 1 11-14 9
4 Вікторія 4 2 0 2 10-9 6
5 Олімпія 4 2 0 2 6-12 6
6 Торпедо 4 1 0 3 7-12 3
7 Агропродукт 4 0 0 4 3-19 0
8 Турія    4 0 0 4 1-28 0

Група «Б»: «Шахтар» (Нововолинськ) – 
«Рубіж» (Любомль) – 2:3, «Прип’ять» (Любе-
шів) – «Ковель-Волинь» – 1:11, «Колос» (Іва-
ничі) – «Стир» (Старий Чорторийськ) – 2:3, 
«ДЮСШ-ВІК» (Володимир-Волинський) – 
«Надія» (Хорів) – матч перенесено.

5-й тур: 30 вересня – «Стир» – «Шах-
тар» (15:00), «Ковель-Волинь» – «Колос» 
(16:00), «Надія» – «Прип’ять» (16:00); 
1 жовтня – «Рубіж» – «ДЮСШ-ВІК» (16:00). 

 № КОМАНДА І В Н П М О
1 Стир     4 3 1 0 10-6 10
2 Ковель-Волинь 3 3 0 0 17-3 9
3 Надія 3 2 0 1 8-6 6
4 Шахтар 4 2 0 2 16-5 6
5 ДЮСШ-ВІК 2 1 0 1 3-3 3
6 Рубіж    4 1 0 3 8-14 3
7 Прип’ять 4 0 2 2 2-21 2
8 Колос І 4 0 1 3 3-9 1

НА КОСОВО І 
ХОРВАТІЮ – З ОДНИМ 
НАПАДНИКОМ
Київ

Головний тренер національної 
команди України з футболу Андрій 
Шевченко оголосив список із 23 
гравців, викликаних для підготовки та 
участі у відбірних матчах чемпіонату  
світу-2018  проти  збірних Косова 
(6 жовтня у Шкодері) та Хорватії (9 
жовтня у Києві).

Отож, до вирішальних поєдинків го-
туватимуться: 

воротарі Андрій Пятов («Шахтар», 
Донецьк), Максим Коваль («Динамо», 
Київ), Андрій Лунін («Зоря»,  Луганськ);

захисники Ярослав Ракицький, Бог-
дан Бутко, Іван Ордець (усі − «Шахтар»), 
Євген Хачеріді («Динамо»), Едуард Со-
боль («Славія», Чехія),  Микола  Матві-
єнко («Ворскла», Полтава), Олександр 
Кучер («Кайсеріспор», Туреччина);

півзахисники Сергій Сидорчук, Де-
нис Гармаш, Віталій Буяльський, Віктор 
Циганков, Володимир Шепелєв (усі − 
«Динамо»), Тарас Степаненко, Віктор Ко-
валенко (обидва – «Шахтар»), Андрій 
Ярмоленко («Боруссія», Дортмунд, 
Німеччина), Руслан Ротань («Славія», 
Чехія), Євген Коноплянка («Шальке», Ні-
меччина), Руслан Малиновський («Генк», 
Бельгія), Олександр Зінченко («Манчес-
тер Сіті», Великобританія);

нападник  Артем Кравець («Дина-
мо»).

аматори

збірна

Турнірна таблиця
М Команда І В Н П PМ О
1 Арсенал 13 11 2 0 25-7 35
2 Полтава 13 10 2 1 24-8 32
3 Десна   13 9 1 3 24-8 28
4 Геліос   13 9 1 3 21-11 28
5 Інгулець 13 7 3 3 19-10 24
6 Авангард 13 7 1 5 18-19 22
7 Колос   13 6 2 5 16-13 20
8 Гірник-Спорт 13 6 1 6 11-13 19
9 Балкани 13 4 5 4 11-13 17

10 Оболонь-Бровар 13 4 3 6 9-11 15
11 Миколаїв 13 4 3 6 16-19 15
12 Рух       13 3 4 6 11-15 13
13 ВОЛИНЬ 13 3 3 7 11-18 12
14 Нафтовик-Укрнафта 13 2 5 6 10-16 11
15 Черкаський Дніпро 13 3 1 9 11-21 10
16 Жемчужина 13 3 1 9 14-26 10
17 Кремінь 13 3 1 9 9-21 10
18 Суми    13 2 3 8 7-18 9

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 ШАХТАР 10 8 1 1 21-8 25

2 ДИНАМО 9 7 2 0 20-3 23

3 ВОРСКЛА 10 5 3 2 10-8 18

4 ВЕРЕС   10 4 4 2 12-5 16

5 МАРІУПОЛЬ 9 4 3 2 11-6 15

6 ОЛІМПІК 10 3 5 2 8-6 14

7 ЗОРЯ    10 2 4 4 11-11 10

8 ОЛЕКСАНДРІЯ 10 1 5 4 9-13 8

9 ЗІРКА   10 2 2 6 8-16 8

10 КАРПАТИ 10 1 5 4 7-20 8

11 СТАЛЬ  10 2 1 7 7-17 7

12 ЧОРНОМОРЕЦЬ 10 1 3 6 5-16 6

І ПИЩУР НЕ ДОПОМІГ
  Юрій КОНКЕВИЧ
Харків Ю

рій Конкевич

Пищур грав у «Волині» ще тоді, коли в Луцьку 
бігали Леандро, Шиков і покійний Майкон

«Волинь» знову скотилася 
у підвал турнірної таблиці 
Першої ліги. Травми напали на 
хрестоносців, які перед виїздом 
до Харкова на гру проти одного 
з лідерів поповнили склад 
дуже юним і дуже віковим 
нападниками. Дмитро Щербань 
(21 рік) – вихованець ковельського 
футболу, а Олександр Пищур 
(36 років) – чернігівського. 

Втім для Пищура це вже п’ята (!) поява у 
складі «Волині», а загалом це підписання в 
його кар’єрі стало 18-м переходом у новий 
клуб. Останнім часом він більше грав у Серед-

  Юрій КОНКЕВИЧ

Елітна ліга видала дуже мирний 
тур, адже п’ять із шести матчів 

закінчилися нічиєю. Приємно, що 
сумного миру в цих поєдинках 
було небагато, адже іскри 
сипалися з-під бутсів футболістів, 
а кістки тріщали. 

Особливо гаряче, хоч і під холодною зли-
вою, було у Львові, де зійшлися на герць два 
аутсайдери – «Карпати» і «Чорноморець». 
Леви, до того ж, посеред тижня встигли виле-
тіти з Кубка України від друголігового «При-
карпаття» й зазнати чергового приниження 
від своїх уболівальників. Битва невдах закін-
чилася нічиєю 1:1 і зберегла статус-кво між 
цими командами в турнірній таблиці. 

Подією №1 у турі стала домашня нічия 
«Динамо» з «Вересом». Рівняни продовжу-
ють дивувати й спромоглися відібрати у 
киян очки. Осічкою «Динамо» скористався 
«Шахтар» і повернувся на перше місце, легко 

Бомбрадири: 
Марлос, Феррейра («Шахтар»), 
Циганков («Динамо») – 5 голів.

«ЕПІДЕМІЯ МИРУ» І 
НОВИЙ ПОДВИГ «ВЕРЕСА»

Координатор допінг-контролю 
ФФУ Максим Бецко в коментарі 
«Профутболу» на каналі «2+2» розповів 
про ситуацію із виявленням допінгу в 
капітана «Шахтаря» Даріо Срни. 

«18 вересня він отримав повідомлення 
і має 10 днів на те, щоб надати пояснення, 
яким чином ця речовина потрапила до його 
організму. Якщо він не пояснить, як це тра-
пилось, то автоматично його відсторонення 
від матчів відбудеться з 29 вересня», – сказав 
Бецко.

Наразі Срну ще ні в чому не звинуваче-

но, його тільки підозрюють. Помилка у тесті 
неможлива. Кодекс антидопінгової агенції 
передбачає попередження за вживання до-
пінгу, чотирирічну чи пожиттєву дискваліфі-
кацію. У будь-якому випадку футболіст несе 
відповідальність за все, що потрапляє до його 
організму. Якщо буде доведено, що він не мав 
наміру покращити свої фізичні можливості, 
використати цей препарат для переваги над 
іншими футболістами, Срна відбудеться міні-
мальним покаранням. 

Даріо сам розповів про те, що у нього 
знай шли заборонену речовину і призупинив 
виступи за «Шахтар». 

СРНУ ВПІЙМАЛИ НА ДОПІНГУfootball24.ua

ній Азії – Узбекистані та Казахстані. Олександр 
узяв собі традиційний у Луцьку 99-й номер і 
поїхав на гру з «Геліосом».

Цікаво, що у Харкові в нападі «Волині» 
зіграли дві «башти» – фактурний Пищур роз-
містився під не менш габартиним Романом 
Степановим. Але тактика не допомогла, а 
більшсть небезпек, які створили гості, йшла 
після атак флангами. Утім лучани своє не за-
били і традиційно помилилися в центрі за-
хисту. Двічі тактично навчений «Геліос» за це 
покарав гостей, забивши у кожному таймі по 
голу – 2:0. 

Склад «Волині» в матчі проти «Геліоса»: 
Хвалицький – Шаповал (к), Никитюк, Маруш-
ка, Тетеренко (Тимошенко, 90) – Романюк, 
Медведь, Марчук (Дмитренко, 46), Ляшенко 
(Щербань, 80) – Степанов (Шандрук, 58), Пи-
щур. 

У наступному турі «Волинь» їде під Київ, 
у Ковалівку, на гру проти місцевого «Коло-
са» (30 вересня). А 6 жовтня о 18:00 зіграє на 
«Авангарді» проти «Полтави». Аби сподівати-
ся на очки в цих матчах, було б добре підняти 
на ноги півзахисників Кінаша та Неделюка й 
захисників Мелінишина з Вороб’єм.

здолавши «Зірку» в Кропивницькому. В іншо-
му принциповому суперництві розійшлися 
миром «Зоря» із «Ворсклою». Саме команда 
Юрія Вернидуба найближчої неділі зіграє 
центральний поєдинок туру в Запоріжжі про-
ти «Динамо», яке повернеться із матчу Ліги 
Європи у Сербії.

fcdynam
o.kiev.ua

Мбокані і Ко оборону «Вереса» не зламали

Капітан «гірників» став уже четвертим 
футболістом «Шахтаря» за останні 
сім років, кого упіймали на вживанні 
заборонених препаратів (Олексій Гай, 
Олександр Рибка, Фред, Даріо Срна)
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Світ – це годинник, гирі якого – гроші, а маятник – жінка. Готхольд Лессінг
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Чоловік – дружині:
– Зайчику, ти мене любиш?
– Звичайно, коханий!
– А зраду пробачиш?
– Звичайно, серденько, я мертвим усе 

пробачаю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Два мисливці сидять у лісі на вишці. 
Раптом один, побачивши оленя, каже:

– Попався, тепер він може писати за-
повіт!

Постріл – олень стрибає в кущі й тікає.
Другий мисливець:
– Мабуть, до нотаріуса побіг!

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

– Вийдеш за мене?
– Так, любий!
– Дуже добре. Моя зміна починається 

о сьомій. Не запізнися.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Коли в мене стрес, я їм цукерки.
– Ти постійно їх жуєш.
– У мене важке життя.

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

Студент запросив у кафе дівчину. За-
мовляє дві «Мівіни». 

– Що з напоїв? – питає офіціант. 
– Навіщо напої? В «Мівіні» є бульйон.

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

Пацієнт приходить до окуліста:
– Лікарю, я маю дуже дивний випадок 

дальтонізму. Я не бачу один колір.
– Який саме?
– Ну, звідки ж мені знати, лікарю?! Я ж 

його ніколи не бачив!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учора в нашу квартиру заліз злодій.
– І що? Взяв щось?
– Та де там! Лежить у лікарні. Дружина 

думала, що це я повернувся так пізно...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік робить 90% з того, що обіцяв.
Жінка робить 90% з того, що обіцяла не 

робити.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що будеш робити, якщо тебе виже-
нуть з дому?

– Мені не подобаються такі запитання, 
мамо...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Він – той, хто бачив тебе ненафарбова-
ною... Той, хто бачив тебе з розтріпаною, 
брудною головою... Бачив тебе злою, доб-
рою, одягненою і голою!.. Коли ти дивилася 
телевізор... Спала... Їла... Сиділа в туалеті...

Він – твій кіт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Відправили на роботи за територією 
військової частини чотирьох бійців і пра-
порщика.

Після закінчення робіт прапор виши-
кував бійців і рахує:

– Один, два, три, чотири. Так. А нас було 
п’ятеро. Де п’ятий? Шукаємо п’ятого. Розі-
йдись!

Минає десять хвилин. Знову шикуван-
ня, та ж історія, знову команда: 

– Розійдись! Шукаємо п’ятого.
Після третього шикування один боєць 

каже:
– Товаришу прапорщик, нумо я по-

рахую, а ви ставайте до лави.
Рахує: 
– Один, два, три, чотири, – і, показуючи 

на себе: – п’ять!
Прапор підходить до цього бійця, від-

важує йому запотиличника й каже:
– То це ми тебе, почваро, півгодини шу-

кали?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мені подобається моя робота. Мені 
подобається моя жінка. Мені подобається 
мій уряд. Для тих, хто не зрозумів, – це ме-
дитація.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я стежу за своєю фігурою... Вона ноча-
ми ходить до холодильника.

Жартівливий гороскоп на 28 вересня – 4 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Юрій Фелонюк 
9 квітня 1979 р.
Начальник УСБУ 
у Волинській області
Візьметеся за рукоділля. 
Зашиєте кілька справ, які 
відкладали на потім. У деяких 

із них доведеться навіть пришивати кобилі 
хвоста, аби вони не розвалилися на ходу. А 
загалом – розважатиметеся, як хотітимете. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Не всі гідно оцінять ваші 
мандри містом у пошуках 
незасипаних ям і паскудних 

пандусів. Але варто високо нести статус 
господарника. Кількість спраглих до 
порядку й ремонту потроїться. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Світлана Рижук 
10 червня 1986 р.
Телеведуча
Замислитеся над напрямками 
продовження кар’єри. 
Чи не варто проміняти 
передостанню скрипку у 

вищих світах на першу в рідному колі? 
Спробуйте виконувати соло там, звідки 
стартували. 

Рак (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний 
19 липня 1953 р.
Президент ФК «Волинь», 
депутат Волиньради
Важлива і неприємна новина 
долине з іншої галактики, 
куди не поширюється світло 

від вашої зірки. Ймовірне зародження 
нового сонця поряд із вашим, яке спробує 
засліпити новими ідеями решту планет. 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області
Легких стартів не шукатимете, 
але організаційний бум 
може охолонути від обсягів 

зробленого останнім часом. Зорі вважають, 
що нині найкраще приземленіше оцінювати 
мрії. Хоча мріяти все одно варто.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Кошарук 
22 вересня 1973 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Імовірні пошуки нових 
проектів, які закортить 
перетворити на піарні 

бонуси. Діви будуватимуть водночас 
плацдарми для зльоту й майданчики для 
м’якого приземлення.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради, заступник 
голови Держлісагентства
Доки Терези сходять у 
відпустку, ліси відпочинуть 
від них. Зробите неабияку 

послугу флорі й фауні рідних країв. Приклад 
пернатих і зелених захочуть підхопити й 
ваші колеги по сесійній залі. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Тимофеєв 
3 листопада 1949 р.
Тренер паралімпійської збірної 
України з футболу
Повернетеся на рідні 
землі в доброму гуморі 
та з медалями на шиї. 

Візьметеся за аналіз та самоаналіз, але 
варто охолонути й поїхати по нові кубки. 
Посмакуєте асадо, зап’єте його мате.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрій Линдюк 
14 грудня 1980 р.
Голова Маневицької 
райдержадміністрації
Збиратиметеся по гриби, 
а потрапите, як завжди, в 
скандал. У ваших краях грибів 

чимало й розпізнати, де боровик, а де 
поганка, дуже важко. Спробуєте розібратися 
у торфі, бурштині та ягодах. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Артем Дудік 
2 січня 1997 р.
Нападник ФК «Волинь»
Вірогідність потрапити у 
новий скандал мінімальна, а 
шанс зарекомендувати себе в 
нових умовах – максимальний. 

Доводитимете, що вас рано називати 
ворогом і зрадником. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р.
Народний депутат, бізнесмен
Докори сумління 
приходитимуть не тільки 
у жахливих снах, але 
й цілком імовірно, що 

матеріалізуються в судових повістках. Зорі 
радять не доводити до гріха ангельський 
терпець олімпійських богів. 

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
Доведеться попрацювати 
за себе і всю команду, аби 
підкувати коней перемоги. 
Попереду Грюнвальдські 

битви за визволення від тевтонців брехні та 
облуду. Вперед і з піснею!
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ГОРОСКОП 28 вересня – 4 жовтня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

колесо історії ДЕ ШУКАТИ БУРШТИН НА ВОЛИНІ
  Тетяна 
ЯЦEЧКО-БЛАЖЕНКО
«Хроніки Любарта»  
hroniky.com
Луцьк

Павло Тутковський – 
український геолог 
і географ. Більшість 

його монографій 
стосуються переважно 
Волині й Полісся. 
Проживав певний час у 
Луцьку.

Тут він підняв питання про по-
требу розширення приміщення 
Луцького двокласного міського 
училища, в якому здобували по-
чаткову освіту діти найбідніших 
родин міста. На думку науковця, 
училище в Луцьку було перепов-

нене учнями настільки, що в кла-
сах було важко дихати, бракува-
ло крісел. Також він подав ідею 
відкриття при училищі вечірніх 
курсів рукоділля. Дім Тутковсько-
го в Луцьку стояв на пагорбі біля 
сучасного будинку на вулиці Кри-
вий Вал, 37.

У 1911 році він написав книгу 
«Бурштин у Волинській губернії». 
Ось кілька цитат звідти.

«До числа цінних мінералів, 
що зустрічаються у Волинській 
губернії, належить бурштин – ко-
палина дуже цікава як з наукової, 
так і з технічної точки зору. На 
жаль, наявні донині в літерату-
рі дані про знахідки бурштину в 
межах Волинської губернії вкрай 
розкидані, уривчасті, неповні й 
випадкові; більш-менш система-
тичного зводу цих даних зовсім 

w
ikipedia.org

Павло Тутковський

немає; умови геологічного заля-
гання бурштину та ступінь благо-
надійності його родовищ зовсім 
не з’ясовані».

«У Луцькому повіті, за 
повідом ленням лісничого М. О. 
Гусєва, бурштин зустрічається в 

межах Бережницького лісництва, 
на поверхні і на незначній глиби-
ні; його знаходили іноді робочі 
при проведенні осушувальних 
каналів. Про розміри і властивос-
ті шматків відомостей немає».

«В Луцькому повіті, за по-
відом ленням вчителя Береж-
ницького училища Г. Тарасюка, 
знаходили колись (роки три 
тому) невеликі шматки бурштину 
в озерці біля с. Зульня, в шести 
верстах на північний захід від 
містечка Бережниця».

«У селі Велике Ведмеже Луць-
кого повіту було знайдено саморо-
док бурштину в піску на поверхні 
«Гори Сірнухи», на захід від назва-
ного села. Самородок має непра-
вильну округлену форму з діамет-
рами 3,8x2,7x2,1 сантиметри. Вага 
його дорівнює 11,09 грама».
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Є два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя людини: 
бути корисним і мати спокійну совість. Лев Толстой
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погляд у минуле

28 вересня – Максим, 
Порфирій, Микита, Андрій, 
Микола, Іван, Макар, Гнат, 
Леонід, Марія, Герасим
29 вересня – Людмила, Йосип, 
Купріян, Віктор, Григорій, Прокіп, 
Ренат
30 вересня – Віра, Надія, 
Любов, Софія
1 жовтня – Спиридон, Софія, 
Аріадна, Ірина, Іларіон
2 жовтня – Давид, 
Костянтин, Трохим, Ігор, 
Георгій, Макар, 
Федір
3 жовтня – Олег, 
Михайло, Федір, 
Остап, Денис, Тетяна
4 жовтня – Андрій, 
Кіндрат, Дмитро, 
Агнія, Данило, Йосип, 
Нестор

28 вересня – Максим, 
Порфирій, Микита, Андрій,

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
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вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 4 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір інструментів для випікання.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 
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Телефон __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Допоможіть слонику дійти до цирку.
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ЯК УКРАЇНЦІ ПОТРАПИЛИ ДО КАНАДИ 

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.

Д
и

тя
ч

е 
су

д
о

к
у.

У вересні 1891 року до 
канадського міста 
Монреаля на судні 

«Орегон» прибули перші 
українські переселенці. Це були 
Іван Пилипів і Василь Єлиняк, 
вихідці з села Небилів Івано-
Франківської області. Вони 
влаштувалися працювати до 
фермера, який їм добре платив. 

Після жнив Пилипів поїхав на бать-
ківщину по родину. Він розповів про свої 
успіхи землякам. Наступного року з Не-
билова в Канаду виїхало ще сім родин. 
Ще через рік у переселенця Василя Яціва 
народився син Франко. Це була перша 
українська дитина, народжена в Канаді.

Відтак почалася перша хвиля емі-
грації, що тривала до 1914 року. Під час 
неї до Канади прибуло близько 170 ти-
сяч українців.

У Канаді вони мали цілинні землі в 

нових провінціях, які сформувалися на 
кінець XIX століття. Це Манітоба, Саска-
чеван та Альберта. Кожен повнолітній 
переселенець отримував від канадсько-
го уряду 65 га землі. Чоловіки й жінки 
працювали на ній з весни до осені, а в 
холодну пору року вирушали на заро-
бітки в міста.

Виїжджали не лише бідняки. Серед 
емігрантів були заможні жителі міст і сіл, 
яких не влаштовувала економічна і по-
літична нестабільність.

Місцеві жителі називали українців 
білими неграми й дикунами. І тільки по-
тім вроджена працьовитість, витрива-
лість і терпеливість українців змусили 
канадців змінити до них ставлення.

За даними перепису 2011 року, чи-
сельність канадців, що мають повне укра-
їнське походження, становила близько 
276 тисяч осіб. Крім них, 975 тисяч мали 
когось одного із предків-українців.

Канадські українці – найбільша 
слов’янська діаспора на території Канади

w
ikipedia.org
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вражаєексперимент 

м. Луцьк, 
вул. І. Франка, 46 

(на території КХП)
(0332) 77-00-27

098-084-41-63
095-528-87-85

ПП «ГАЗПОЛІМЕР»

СФ «КОМПЛЕКТ»

Гуртові ціни

Представник заводу «Конвектор»
 труби поліетиленові для газу та води;
 терморезисторні, стикові фасонні частини;
 газові лічильники, редуктори;
 газосигналізатори, газові крани;
 електромагнітні клапани, cповіщувачі;
 газові котли, конвектори;
 котли Teplowest та конвектори.

Авторизований сервісний 
центр заводу «Конвектор»

 газифікація житлових будинків;
 будівництво підземних газопроводів;
 встановлення лічильників газу і води;
 монтаж опалювальних систем;
 проектні роботи;
 загальнобудівельні роботи;
 послуги ЕТЦ (екскаватор).
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Японські дослідники з 
університету Кіото навчили 

шимпанзе грати в гру «Камінь, 
ножиці, папір», пише Primates.

До експерименту залучили сім мавп. 
Спочатку на екрані перед ними показували 
знаки паперу і каменя. Піддослідні обира-
ли один з них. За правильний вибір мавпи 
отримували частування. Після засвоєння 
першого завдання процес повторювався 
для поєднань каменя з ножицями і ножиць 
з папером.

Остання стадія навчання, під час якої 
шимпанзе вчилися обирати між ножицями і 
папером, давалася тваринам найскладніше. 
Вони довго не могли зрозуміти, чому папір, 
який перемагає камінь, програє ножицям.

Правила гри опанували п’ять із семи 
мавп. Для цього їм у середньому знадоби-
лося 307 повторів.

Експеримент повторили з 38 дітьми у 
віці від 3 до 6 років. Швидкість навчання 

Близько 40,3 млн людей у світі є 
жертвами сучасних форм рабства. 
Такі висновки спільних міжнародних 
досліджень. 

У світі налічується близько 152 млн пра-
цюючих дітей і підлітків від 5 до 17 років. На 
примусових роботах 24,9 млн людей, а в при-
мусовому шлюбі живуть 15,4 млн осіб. 

Сучасними рабами найчастіше є жінки і 
дівчата (28,7 млн), а чверть від тих, хто пере-
буває в рабстві, – діти.

Україна посідає 25 місце у рейтингу сучас-
ного рабства серед 167 країн. У нас сучасних 
рабів – близько 200 тисяч осіб.

ПОНАД 40 МЛН 
ЛЮДЕЙ – У РАБСТВІ

МАВП НАВЧИЛИ ГРАТИ У «КАМІНЬ, 
НОЖИЦІ, ПАПІР»

виявилася тією ж, а точність, з якою вони 
обирали правильні знаки, залежала від 
віку. Діти до чотирьох років робили вибір 
навмання. На думку дослідників, це озна-
чає, що здатність розв’язувати завдання з 
пересічними комбінаціями розвивається у 
людей лише з певного віку.

Правила гри опанували 
п’ять мавп із семи

youtube.com

fakty.ictv.ua

Україна – 25-та в рейтингу рабства 

м. Ковель вул. Володимирська, 118
066 718 50 51, 068 778 93 93

с. Підгайці вул. Дубнівська 16,а
095 48 59 777, 096 977 02 70

ЯЗавод покрівельних матеріалівЗавод покрівельних матеріалів

•Металочерепиця 
•Металопрофіль

Гуртом та вроздріб


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

