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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – 
ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ 
БУТИ ГОСПОДАРЯМИ 
НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ

ЗАМІСТЬ ТРЕНУВАННЯ – 
ЕФЕДРИН 
І ТЕСТОСТЕРОН
ЯКЕ ВОНО – ОБЛИЧЧЯ ДОПІНГУ 
В УКРАЇНСЬКОМУ СПОРТІ?

результати реформи нечесний спорт

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 13  читайте на стор. 20

Восени 2016 року 
в медзакладах 
Луцька з’явилися 

індійські вакцини проти 
правцю, дифтерії, 
кашлюку й туберкульозу. 
Щойно медики почали 
робити перші щеплення, 
в інтернеті з’явилися 
гнівні повідомлення 
батьків. Мовляв, після 
ін’єкцій маленьким 
лучанам болять 
ніжки, піднімається 
температура. Зокрема, 
після щеплення 
індійською вакциною 
шестимісячне немовля 
дві доби потерпало 
через побічні ефекти: 
від жарознижувальних 
препаратів у дитини 
почалася діарея.  

 читайте на стор. 7

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ 
РУЙНУЄ ДОРОГИ РУЙНУЄ ДОРОГИ 
В ІВАНИЧАХВ ІВАНИЧАХ

ВАКЦИНА ДЛЯ ДІТЕЙ 
МАЄ БУТИ БЕЗПЕЧНОЮ

ОХ, І ВАЖКА ТИ, 
СУМКО ЛИСТОНОШІ!

Скільки пам’ятаю, до поштової 
скриньки, що складалася із багатьох 

секцій і стояла якраз навпроти нашої 
хати в селі Дубечному, завжди 
приносила періодику одна й та сама 
листоноша, яку ми, діти, називали тіткою 
Марією.

післямова до свята

СумА, ТЮРМА Й 
ВЕЛИКЕ ЩАСТЯ 
ПОВСТАНЦЯ ЧОРНОУСА

...Його скроні давно 
посріблила сивина. 
Багато із його 
побратимів уже 
подякували цьому 
світові й усміхаються 
до друга Чорноуса хіба 
із пожовклих світлин. 

герої поміж нас

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 18
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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 Є люди, які завжди йдуть у перших рядах. У разі успіху вони оголошують себе вождями, 

в разі поразки кажуть, що їх гнали вперед як заручників. Веслав Брудзіньський

НАЗВАЛИ ПЕРШИХ 
ЛЮДЕЙ СВІТУ
За версією американського журналу 
Vanity Fair, найвпливовішими нині є за-
сновник торгової інтернет-компанії 
Amazon Джефф Безос, творець соцме-
режі Facebook Марк Цукерберг, генди-
ректор компанії Apple Тім Кук, розроб-
ник і співзасновник пошукової системи 
Google Ларрі Пейдж і засновник компа-
ній Paypal, SpaсeX і Tesla Ілон Маск.

У США ПРОКИНУВСЯ 
СУПЕРВУЛКАН
На північному заході прокинувся Єл-
лоустоун, який загрожує не лише зни-
щенням значних територій, але й гло-
бальною катастрофою, передає Express. 
Перший наслідок його активності – зем-
летрус в Айдахо. На території заповід-
ника, де розташований Єллоустоун, бук-
вально піднімається земля і закипають 
річки. На активність супервулкана від-
реагували і тварини, почавши міграцію.

В УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ – 
НЕЛЕГАЛЬНИЙ БІЗНЕС
У Польщі 53 громадян України звину-
вачують у незаконному виготовленні 
сигарет на суму понад €1 млн. Організу-
вали бізнес у Мазовецькому воєводстві, 
інформує «Польське радіо». З вересня 
2015-го до січня 2016 року вони виго-
товили близько 52 млн цигарок, а також 
понад 2 тис. кг тютюну.

ЗАТОНУЛО СУДНО 
З МУСУЛЬМАНАМИ
Днями під час спроби біженців із М’янми 
перепливти в сусідній Бангладеш заги-
нуло щонайменше 12 людей, із них 10 
дітей. На судні перебувало близько 100 
осіб, передає BBC. У країні відбуваються 
етнічні чистки проти мирних жителів з 
народності рохінджа, які змушені шука-
ти притулок у Бангладеш.

У ГАНІ ВИБУХНУЛА 
ЗАПРАВКА
У столиці Аккрі 7 жовтня прогримів ви-
бух на газовій заправці, є щонайменше 
6 загиблих та 35 постраждалих, передає 
Reuters. Відтак вогонь перекинувся на 
бензозаправку на іншому боці вулиці, 
унаслідок чого в небо здійнялася гігант-
ська вогняна куля.

СТИХІЯ НАРОБИЛА БІДИ
У Нікарагуа й Коста-Риці внаслідок штор-
му «Нейт», що зародився у Карибському 
морі, загинули щонайменше 22 людини, 
повідомляє Fox News. А ураган «Ксав’єр» 
у Німеччині забрав життя мінімум семи 
осіб, передає DW.

В АТЛАНТИЦІ ПЕРЕХОПИЛИ 
СУДНО З НАРКОТИКАМИ
Днями іспанська поліція спільно з ко-
лумбійськими колегами затримали суд-
но, на борту якого було 3,8 т кокаїну. 
Затримано сімох членів екіпажу, пише 
ZN.UA. Злочинці намагалися перевезти 
наркотики з Колумбії в Іспанію.

У КАЛІФОРНІЇ – ЛІСОВІ 
ПОЖЕЖІ
Більшість пожеж спалахнуло 8 жовтня. 
Унаслідок стихійного лиха вщент згоріли 
щонайменше 1,5 тис. будинків та комер-
ційних споруд, повідомляє AP. Як пише 
Reuters, щонайменше 10 осіб загинуло.

РОСІЯНИ «ПРИВІТАЛИ» 
ПУТІНА ПРОТЕСТАМИ
У Росії 7 жовтня відбулися акції на під-
тримку арештованого опозиційного 
політика Олексія Навального з вимогою 
допустити його до участі в президент-
ських виборах у 2018 році, інформує 
Meduza. Цього дня Володимир Путін 
відзначав 65-й день народження. На ак-
ціях у 26 містах затримали щонайменше 
271 людину.

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХІЇ – 
ЗА АНЕКСІЮ КРИМУ
Мілош Земан визнав анексію Криму Росі-
єю, але назвав її «завершеною справою» 
і запропонував компенсувати «віджаті» 
території фінансово або газом, пише 
«Європейська правда».

світова хроніка ОРАВ ЗЕМЛЮ – ЗНАЙШОВ БОМБУнебезпечна знахідка

АВТОШЛЯХИ ПЕРЕДАДУТЬ НА БАЛАНС ОБЛАСТІ
інфраструктура

ПРЕЗИДЕНТ ЗВІЛЬНИВ 
ЧИНОВНИЦЮ

ЧОЛОВІК ЗГОРІВ 
У ХАТІ

допрацювалася

служба 101

передумав

А СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА – ПРОТИ!А СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА – ПРОТИ!

Турійський, Ратнівський 
райони

У селі Задиби під 
час сільськогоспо-
дарських робіт на 

полях фермерського 
господарства «Перлина 
Турії» 46-річний чоловік 
натрапив на заіржавілий 
металевий предмет.

Як повідомляє прес-служба 
УДСНС України у Волинській об-
ласті, рятувальники відразу виїха-
ли на виклик та вилучили із землі 
500-кілограмову фугасну авіацій-
ну бомбу часів Другої світової вій-
ни, потому її знищивши. 

Місцевих жителів уже не ди-
вують такі знахідки. Адже подібні 
великі боєприпаси знаходили то-
рік у сусідньому селі Клевець. За 
даними краєзнавців, у 1944 році 
на території Волині відбулися во-
єнні дії, які завершилися повним 
звільненням області. У селі Кле-

вець проходила лінія фронту, де 
точилися кровопролитні бої за 
Ковель.

На небезпечну знахідку на-
трапив і мешканець села Зам-
шани Ратнівського району. 
Чоловік пішов у ліс по гриби і 
знайшов авіаційну бомбу часів 
Другої світової війни. Піротехні-
ки ДСНС вилучили та знищили 

історичний артефакт.
Загалом з початку року в 

Україні піротехнічні підрозді-
ли ДСНС вилучили та знищили 
57 тис. 667 вибухонебезпечних 
предметів, у тому числі 301 авіа-
ційну бомбу.

Із метою запобігання нещас-
ним випадкам серед населення 
в разі виявлення вибухонебез-

печних предметів рятувальники 
вкотре звертаються до громадян 
з проханням дотримуватися пра-
вил безпечного поводження з 
вибухонебезпечними або невідо-
мими предметами. Категорично 
заборонено: торкатися підозрі-
лого предмета або пересувати 
його, заливати рідинами, засипа-
ти ґрунтом або чимось його на-
кривати, здійснювати на підозрі-
лий предмет звуковий, світловий, 
тепловий чи механічний вплив, 
намагатися самостійно знешко-
джувати знахідку, розбирати ви-
бухонебезпечний предмет, дору-
чати дітям спостерігати за ним до 
приїзду саперів.

У разі виявлення підозрілих 
предметів, схожих на вибухоне-
безпечні, треба відразу повідо-
мити про це за номерами «101» 
або «102», а також у жодному разі 
не намагатися самостійно пере-
сувати знайдені боєприпаси.

volyn.dsns.gov.ua

ПРОДАВЦЯ ЗБРОЇ ЗАСУДИЛИ УМОВНОпокарання

Ковельський район

Ковельський міськрайонний суд виніс 
вирок Олександру Артюшенку, якого 
звинувачували у торгівлі зброєю, 
повідомляє «Район.Ковель».

Нагадаємо, 24 лютого Олександра за-
тримали в Ковелі працівники СБУ під час 
спроби продати за 23 600 грн переробле-
ний під вогнепальну зброю газовий пісто-
лет «Вальтер» з глушником та набоями. Ще 

раніше оперативники задокументували 
факт продажу за 3 400 грн двох гранат Ф-1 
із запалами. Під час обшуку за місцем про-
живання Олександра Артюшенка було ви-
лучено тротилову шашку завважки 200 г, 
пістолет та патрони. 

Обвинувачений свою провину визнав 
повністю. Суд під головуванням судді Олени 
Восковської визнав Олександра Артюшенка 
винним та призначив йому покарання у ви-

гляді позбавлення волі строком на чотири 
роки, встановивши іспитовий термін на один 
рік. Також він має сплатити на користь держа-
ви процесуальні витрати в цьому криміналь-
ному провадженні – 9  051,23 грн.

До слова, Олександр – син секретаря 
Громадської ради при Ковельській міськ-
раді та члена Громадської ради при облас-
ному управлінні Нацполіції Галини Артю-
шенко.

«КОНТИНІУМ» БЛОКУЄ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН
палки в колеса

Луцьк   

Через борг у 28 млн грн ДКП 
«Луцьктепло» ніяк не може реалізувати 
грантовий проект із модернізації системи 
теплопостачання міста. Під загрозою 
також початок опалювального сезону в 
обласному центрі.

Річ у тім, що фірма-прокладка, перед якою 
ДКП «Луцьктепло» має борг, не хоче йти на ком-
проміси та реструктуризувати заборгованість.

Виконувач повноважень міського голови 
Григорій Пустовіт повідомив, що ТзОВ «Тепе-
лен», яке є фірмою-прокладкою групи «Кон-

тиніум», створює великі проблеми для міста 
та співпраці з Європейським банком. Протя-
гом семи років фірма «спала», а тепер термі-
ново вимагає погасити заборгованість, не по-
годжуючись на жодні поступки. «Створюється 
враження, що керівництву фірми «Тепелен» 
треба знищити систему опалення міста, щоб 
Луцьк увійшов в опалювальний сезон непід-
готовленим», – вважає Григорій Пустовіт.

Виконувач повноважень міського голо-
ви має намір підготувати ще одне звернення 
до керівництва фірми щодо реструктуризації 
боргу, що виник багато років тому.

Ківерцівський район

Прилуцький сільський голова Валентин 
Арчибасов удруге призупинив рішення 
сільської ради про об’єднання з Луцьком. 

Нагадаємо, 29 вересня місцеві депутати під-
тримали рішення про приєднання до обласного 
центру. Така впертість очільника сільської гро-
мади обурила жителів села, які бачать своє май-
бутнє у складі Луцької ОТГ.

Експерт з питань децентралізації та юри-
дичних питань в Асоціації міст України Вален-
тин Малиновський прогнозує, що розірвання 
стосунків із Луцьком посилить проблеми для 
сільських жителів з міськими закладами освіти, 
медицини, транспортним обслуговуванням. 

На думку науковця, громада має лише один 
варіант виходу із цієї ситуації – усунути такого 
недолугого керівника.

Волинь

Із 2018 року роботи з ремонту й 
відновлення автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення передадуть на баланс області. 

В облдержадміністрації переконані, що 
такий крок сприятиме ефективному управ-
лінню. Адже керівні органи зможуть опера-
тивно ухвалювати відповідні рішення.

Таке нововведення, відповідно до збіль-
шення повноважень, вимагає реорганізації 
структури департаменту інфраструктури та 
туризму ОДА. У зв’язку з цим у його межах 
було створено нове управління економіки 
та фінансів. 

Попередньо проект бюджету перед-
бачає 430 млн грн на ремонти автошляхів 
області.

Горохівський район

Президент України Петро Порошенко 
звільнив Любов Матвєєву з посади 
голови Горохівської районної державної 
адміністрації.

Про це йдеться у відповідному розпоря-
дженні глави держави від 6 жовтня.

Нагадаємо, 4 вересня її разом з очільни-
ком місцевої райради та керівником місцево-
го відділу Держгеокадастру спіймали під час 
отримання хабара. 

Любов Матвєєва сама подала заяву на 
звільнення, йдеться у розпорядженні.

Володимир-Волинський район

У пожежі, яка сталася 9 жовтня, загинув 57-
річний житель села Хмелівка. 

За повідомленням прес-служби волинсь-
ких рятувальників, вогонь охопив дерев’яний 
житловий будинок о п’ятій ранку. Пожеж-
ники, які прибули на виклик з Володимира-
Волинського, за 20 хвилин локалізували во-
гонь, а о 6:30 остаточно його ліквідували.

Полум’я знищило покрівлю, перекриття, 
стіни в житловій кімнаті, речі домашнього 
вжитку. Ймовірна причина пожежі – куріння 
в ліжку власника будинку.

volynnew
s.com

Жителі Прилуцького – за 
об’єднання з Луцьком

Місто може лишитися без тепла?

Друга світова й досі про себе нагадує
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Будь-які привілеї – це могила для свободи і справедливості. Йоганн Готфрід Зейме

У ЄРЕМЕЄВИХ ХОЧУТЬ 
ВІДІБРАТИ $400 МЛН
Екс-партнери покійного Ігоря Єремеєва, 
співвласники групи компаній «Контині-
ум» Степан Івахів і Сергій Лагур намага-
ються вкрасти у його спадкоємців – ма-
тері, дружини і двох дітей – $400 млн. 
Про це повідомив журналіст Олександр 
Дубінський.

НА АВАКОВА ПЛАНУВАЛИ 
ЗАМАХ
Однією із жертв банди «Торпеди», яку не-
щодавно затримали, мав стати очільник 
МВС Арсен Аваков. Його мали підірвати у 
власній квартирі, передає «24 канал». За-
мах готували на замовлення російських 
спецслужб, повідомили у Нацполіції.

УКРАЇНЦЯМ ПРОДАВАЛИ 
«ЛАНОСИ» ДОРОЖЧЕ, НІЖ 
РОСІЯНАМ
У  2016-му та першій половині 2017 року 
середня вартість автомобіля ZAZ Lanos 
в Україні склала $9600, тоді як у Росії за 
таку ж збірку просили всього $5100, пе-
редає Auto Motive.

МАЙЖЕ ПОЛОВИНА 
УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ НА 
РОБОТУ ЗА КОРДОН
За межами країни воліли б працювати 
44% українців. Про це свідчать резуль-
тати опитування соцгрупи «Рейтинг», 
інформує «Кореспондент».

ВСТАНОВИЛИ ПРИЧЕТНИХ 
ДО ВБИВСТВА 
ВОРОНЕНКОВА
Убивство екс-депутата Держдуми Росії 
Дениса Вороненкова організувала ФСБ 
через кримінального авторитета з Баш-
кирії Володимира Тюріна. Про це заявив 
Генпрокурор Юрій Луценко, повідомля-
ють УНН.

АРЕШТУВАЛИ МАЙНО 
Й РАХУНКИ РЕГІОНАЛІВ 
КЛЮЄВИХ
Майно та банківські рахунки колишнього 
секретаря РНБО, екс-голови Адміністра-
ції Президента Андрія Клюєва та його 
брата, екс-нардепа Сергія арештовано 
в рамках кримінальних проваджень, які 
розслідує Генпрокуратура і в Україні, і за 
кордоном, пишуть УНН. Андрій Клюєв є 
одним із підозрюваних у справі про по-
биття учасників Євромайдану, Сергій 
Клюєв проходить у кількох справах, в 
тому числі щодо махінацій з оформлен-
ням резиденції Януковича в Межигір’ї.

ДОБКІН ВИЙШОВ 
З «ОПОБЛОКУ» 
Голосування за судову реформу в пар-
ламенті призвело до конфліктів усе-
редині фракції «Опозиційного блоку», 
повідомляє Zaxid.net. Михайло Добкін 
оголосив, що покидає лави «Опоблоку», 
а Вадим Новинський заявив про ство-
рення окремої опозиційної платформи 
всередині фракції.

У КИЄВІ РОЗГРОМИЛИ 
НЕЗАКОННУ ЗАПРАВКУ
4 жовтня на перетині вулиць Ревуцького 
і Тростянецької громадські активісти й 
партійці «Національного корпусу» роз-
громили АЗС «ОККО», передає «Укрін-
форм». Унаслідок конфлікту, що виник 
навколо будівництва скандальної АЗС, 
постраждало щонайменше 14 осіб.

ПОКАРАЮТЬ МАЙЖЕ 
ТИСЯЧУ ДОНЕЦЬКИХ КОПІВ
929 поліцейських на Донеччині пока-
рають за порушення присяги та хабар-
ництво. Про це повідомив начальник 
обласної поліції Микола Семенишин, 
передає «24 канал».

ТОП-МЕНЕДЖЕР-
ХАБАРНИК ДОСІ В 
«УКРЗАЛІЗНИЦІ»
Вахтанг Джакелі, якого співробітники 
СБУ затримали під час спроби отримати 
хабар у розмірі $300 тис., і далі числить-
ся співробітником «Укрзалізниці». Він 
є першим заступником начальника де-
партаменту аудиту і контролю, передає 
«Антикор».

українська хроніка

вічна пам’ять

кримінал

стережіться аферистів

ПОМЕР ПЕТРО ВЛОДЕК

НАРКОТИКИ І ЗБРОЮ 
ЗБЕРІГАВ УДОМА

ЛЖЕ-МОНАХ ЗБИРАВ ГРОШІ БІЛЯ СОБОРУ

ВІДРЕМОНТУВАЛИ ЖІНОЧУ КОНСУЛЬТАЦІЮ 

ВОЛИНСЬКІ ШАХТАРІ СТРАЙКУЮТЬ

ФОНД «СЕРЦЕ В ДОЛОНЯХ» 
ЗАКУПИВ ЛІКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

благодійність

покарання

ГОЛОВОРІЗА – У ПСИХЛІКАРНЮ

Луцьк

Благодійний фонд 
«Серце в долонях» 
реалізував 

програму закупівлі 
медичних товарів та ліків 
для пацієнтів Волинської 
обласної дитячої клінічної 
лікарні на загальну суму 
192 тис. грн.

Реалізація програми стала 
можливою за сприяння і під-
тримки членів Наглядової ради 
БФ «Серце в долонях» – де-
путатів Верховної Ради Ірини 
Констанкевич, Юрія Савчука і 
депутата Волинської обласної 
ради, голови постійної комісії 
з питань соціального захисту, 
охорони материнства і дитин-

ства Олександра Зінчука.
Це було здійснено з метою 

забезпечення якості медика-
ментів, здешевлення вартості 
ліків (у середньому до 30% від 
оптово-роздрібних пропозицій 
на ринку), отримання товару без-
посередньо від виробника, мож-
ливості відтермінування оплати 
за поставлений товар (до 90 днів) 
та дало можливість забезпечити 
надання у повному обсязі невід-
кладної медичної допомоги ді-
тям, які поступили на стаціонар-
не лікування у ВОДКЛ, і надати 
безплатні медичні послуги хво-
рим із соціально незахищених 
верств населення.
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лення, освітлення, встановити енер-
гозберігальні вікна, покласти плитку, 
замінити двері тощо. 

На ремонтні роботи загалом ви-
ділили 1,49 млн грн, а використали 
приблизно 1,4 млн. Решту коштів ви-
тратять на встановлення енергозбе-
рігальних вікон. 

Крім того, наступного року пла-
нують відремонтувати перший по-
верх закладу, щоб пологовий буди-
нок був повністю оновленим.

медицина

крайнощі
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Ягодин

Щоб вибити заборговану за 
липень і серпень зарплатню, 
волинські шахтарі зважилися 
на акцію протесту. 2 жовтня 
гірники відмовилися спускатися в 
копальню, а 4 жовтня продовжили 
висувати свої вимоги під стінами 
ДП «Волиньвугілля».

Уранці 9 жовтня два автобуси 
з протестувальниками прибули на 
митний пост «Ягодин». Шахтарі за-
блокували рух транспорту на трасі 
Київ-Варшава. Близько 70 осіб безпе-

рервно рухалися на пішому переході 
в районі Старовойтового. 

За словами начальника Волин-
ської митниці ДФС Віктора Кривіцько-
го, годинне блокування руху товарів 
трасою через митницю коштує дер-
жавній скарбниці більш як мільйон 
гривень. 

У ході переговорів правоохорон-
цям вдалося домовитися з учасни-
ками пікету про частковий пропуск 
легкових автомобілів. Повністю відно-
вити рух транспорту вдалося близько 
16-ї години.

bug.org.ua

Луцьк

Днями перед брамою луцького 
кафедрального собору Святої Трійці 
чоловік, одягнений у монашу одежу, 
збирав пожертви й записки за здоров’я 
та упокій. Чернець запевняв, що робить 
це для храму, біля якого стоїть. І дехто з 
мирян відгукувався на його прохання.

Управління Волинської єпархії УПЦ КП 
вкотре застерігає: особи, які залучають бла-
годійні кошти за межами храму від імені 
церкви, можуть бути аферистами. Навіть ті, 
що зовні схожі на священиків або ченців. 

Духовна консисторія нагадує: митропо-
лит Луцький і Волинський Михаїл не дає бла-
гословення на таку форму збору пожертв. 
Благодійні кошти в єпархії залучають тільки 
на території храмів і монастирів або ж пере-
казами на банківські рахунки згідно з рекві-
зитами реальних парафій Київського патрі-
архату та відповідно до прохань справжніх 
настоятелів. 

Луцьк 

9 жовтня, в день пам’яті святого апостола 
і євангеліста Іоанна Богослова, Українська 
православна церква попрощалася з видатним 
священнослужителем – протоієреєм Петром 
Влодеком.

Почесний ректор Волинської духовної семінарії 
покинув цей світ 7 жовтня у 93 роки. Петро Влодек 
був духовним наставником багатьох поколінь свя-
щеників УПЦ МП.

Разом з духовенством розділити скорботу при-
йшли сотні людей.

Опісля панахиди в семінарському храмі труну з 
тілом спочилого протоієрея Петра Влодека було до-
правлено до заміського кладовища у селі Липини. 
Там, звершивши заупокійну літію, тіло пастиря з мо-
литвами віддали землі.

Іваничівський район

Під час санкціонованого обшуку в господар-
стві жителя села Заболотці (Литовезька ОТГ) пра-
воохоронці виявили 9,5 кг рослин конопель, 0,5 кг 
висушених рослин снотворного маку, 6 патронів 
калібрів 7,62 мм та 9 мм, 4 металеві банки з поро-
хом та шаблю.

У домоволодінні чоловіка поліцейські виявили 
так звані наркосушки, де підвішеним догори вису-
шувався зібраний «врожай». Усі вилучені запаси ске-
ровано на експертне дослідження. 

За інформацією поліції, наркозаготівельник ніде 
не працює. Працівники поліції перевіряють чоловіка 
на причетність до збуту наркотичної сировини.

Любомльський район

Житель села Куснище 20 серпня 
з особливою жорстокістю убив 
76-річну сусідку, проте виявився 
неосудним.

За інформацією поліцейських, раніше 
судимий чоловік на подвір’ї коло свого 
будинку завдав жінці численних ударів 
сокирою в ділянку шиї, відчленувавши 

голову. 
Під час досудового розслідування 

судово-психіатрична експертиза засвід-
чила, що 40-річний підозрюваний пере-
бував у стані неосудності через наявне 
у нього психічне захворювання. Відтак 
прокурори домагатимуться госпіталіза-
ції убивці до психіатричного закладу із 
суворим наглядом.

m
apio.net

Луцьк

Майже 1,5 млн грн з міського 
бюджету витратили на 
капітальний ремонт приміщення 
жіночої консультації міського 
клінічного пологового будинку.

Радник міського голови, депутат 
Луцькради Ігор Поліщук зазначив, що 
за кошти міського бюджету вдалося 
повністю замінити комунікації, зо-
крема, систему водопостачання, опа-

Тепер можна буде надавати безплатні медичні 
послуги соціально незахищеним хворим

На капремонт витратили майже 1,5 млн грн

Шахтарі перекрили рух транспорту 
на трасі Київ-Варшава

Особи, які збирають пожертви за 
межами храму від імені церкви, 
можуть бути аферистами
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гроші народні

СААКАШВІЛІ: «ПОРОШЕНКО МАЄ 
ВИКОНАТИ ОБІЦЯНКИ. ПРИНАЙМНІ 
ПОСАДИТИ ТРЬОХ НАЙКРАЩИХ ДРУЗІВ»

небайдужі

опозиція в дії

ІГОР ГУЗЬ «АТАКУЄ»
  Ганна МАРЧУК
Київ

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк

Дорогі співвітчизники!
Знаково, що у нашій державі 14 жовтня відзначають 

великі свята – День захисника України, свято Покрови 
Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та день 
створення Української повстанської армії. Адже дуже важ-
ливо пам’ятати минуле, аби достойно жити в сьогоденні. 

Наша країна перебуває у стані війни. Лише завдяки 
мужності та героїзму наших захисників ворог не прорвався 
в інші області  України.  Окрім цього, українські бійці вже 
відвоювали частину територій Луганської та Донецької об-
ластей. Цього дня ми маємо згадати в молитві усіх, хто по-
ліг за незалежність України, за нашу з вами волю та мирне 
життя.  

Щиро вітаю вас, наші захисники. Зичу міцного 
здоров’я, злагоди в родинах та невичерпної віри у краще 
майбутнє України. 

З повагою народний депутат України 
від УКРОПу Ірина Констанкевич

В обласному центрі 
5 жовтня побував 

екс-президент Грузії та 
колишній очільник Одеської 
облдержадміністрації. Лідер 
партії «Рух нових сил» Міхеіл 
Саакашвілі на Театральному 
майдані, де зібралися 
зацікавлені у спілкуванні з 
політиком люди, критикував 
владу та закликав не стояти 
осторонь подій в державі.

Один з лідерів опозиції роз-
повів, що повернувся в Україну 
попри заборону Президента, 
який, наголошує, незаконно по-
збавив його громадянства на-
прикінці липня.

«З Польщі в Україну повер-
тався у депресивному настрої, 
адже міг порівняти, якою була 
Польща у 1991 році і якою стала 
зараз. Тоді поляки торгували в 
Україні на ринках, а зараз укра-
їнці їдуть туди працювати», – за-
уважив політик.

На його думку, нині в Украї-
ні – економічна криза, до якої 
додається криза політична, 
адже владі довіряють менш як 
10% українців.

«Коли я був президентом 
Грузії, там теж була висока ін-
фляція, але я погодився піти на 
дострокові вибори і не затри-
муватися у владі. Тому Поро-

Депутат Верховної Ради Ігор 
Гузь разом з командою 
презентував Всеукраїнське 

громадське об’єднання «Атака». 
Саме він є головним ініціатором 
створення руху.

За його словами, спектр діяльності руху 
широкий: від просування України до НАТО та 
укріплення позицій у Балто-Чорноморському 
регіоні до патріотичного виховання молоді й 
утвердження історичної пам’яті.

«Ми будемо звертатися із закликом: «Ні – 
розчаруванню!». Треба боротися. Боротися 
за ту Україну, яку мали собі на думці Герої 
Небесної Сотні, воїни УПА, січові стрільці й 
усі ті, хто стояв за Україну протягом тисячо-
літь, – наголосив Ігор Гузь. – Разом зі мною 
люди, яким я вірю. З більшістю в команді 
уже не один рік, а з кимось – і всі сімнад-
цять. У кожного власний досвід ведення 
громадсько-політичної діяльності. Усі ми го-
тові працювати для країни».

Заступник голови правління «Атаки» 
Вік торія Климчук наголосила: «Я з того по-
коління, яке зараз масово мігрує за кордон. 
Більшість із нас залишаються тут свідомо. 
Для змін у країні потрібна команда людей зі 
спільними ідеями, баченням та цінностями».

«Під прицілом», p-p.com.ua

Нещодавно стало відомо, скільки 
цьогоріч Волинь отримає коштів 

урядової субвенції та на що їх буде 
спрямовано.

Напередодні двоє волинських нардепів-
мажоритарників Ірина Констанкевич та Ігор 
Гузь публічно прозвітувалися перед своїми 
виборцями про використання державних 
субвенцій у Facebook. Велика кількість комен-
тарів і відповідей обранців засвідчили не тіль-
ки їхню активну  роботу у своїх округах, але й 
ґрунтовне розуміння соціально-економічної 
проблематики населених пунктів.

Мажоритарник від Луцька Ігор Лапін 
спрямував кошти від субвенції на закупівлю 
обладнання для Волинської обласної клініч-
ної лікарні.

Проаналізувавши напрацювання інших 
волинських обранців, можна зробити ви-
сновки, що через недолугу роботу нардепа 
від олігархічної депутатської групи «Воля 
народу» Сергія Мартиняка та його помічни-
ків у окрузі два райони – Рожищенський та 
Турійський – залишилися без жодної гривні 
державних субвенцій. Чим завинили виборці 
перед депутатом-прогульником, достеменно 
невідомо.

У той же час за пропозицією Мартиняка 
1 млн 100 тис. грн було виділено на ремонт 
тротуарів на вулиці Садовій у селі Гаразджа 
Луцького району, де живе чимало заможних 
осіб та можновладців.

Нагадаємо, 29 жовтня в Рожищенському 
та Турійському районах відбудуться перші 
вибори до ОТГ: Копачівської, Луківської і Ту-
рійської. Мешканці останньої звинувачують 
підприємство Сергія Мартиняка «Пан Курчак» 
у смороді, порушенні екології і руйнуванні 
доріг фурами, однак місцева влада тривалий 
час заплющує на це очі.

Тим часом нардеп-бізнесмен лобіює виді-
лення у держбюджеті на 2018 рік 2,5 млрд грн 
на підтримку й розвиток птахівництва. 

Здивував розподілом державних субвенцій 
і його колега з «Волі народу», народний обра-
нець Степан Івахів, який левову частку коштів, 
що спрямовані на Старовижівський район, пе-
ренаправив у село Смідин, яке нині готується 
до виборів у ОТГ. Чи є це виконанням передви-
борчих обіцянок, чи все-таки непрямий підкуп 
виборця – питання поки без відповіді. Приміт-
но, що потужним чинником тут є місцева «Смі-
динська ініціатива» нардепа Ігоря Гузя, очо-
лювана Оксаною Піцик, яка, до речі, бореться 
за крісло голови майбутньої громади. Схоже, 
бажаючи дещо урівняти шанси своїх протеже 
в передвиборчій боротьбі й зекономити кошти 
олігархічної групи «Континіум» і Фонду «Патріо-
ти Волині», Степан Івахів намагається задобри-
ти свого потенційного виборця.

НАРДЕП МАРТИНЯК 
ЗАЛИШИВ 
ДВА РАЙОНИ 
БЕЗ КОПІЙКИ 
ДЕРЖАВНОЇ 
СУБВЕНЦІЇ

«Історія свідчить: хто не дбає про куль-
туру – вкладає у війну. Сьогодні ми воюємо 
не тільки на сході нашої країни, а й ведемо 
інформаційну війну із засиллям чужих нам 
серіалів, пісень, книжок. Культура сьогодні 
потребує нашої підтримки та захисту. Зміни 
починаються з кожного з нас, а об’єднання 
зусиль – це правильний шлях до наших ма-
леньких та великих перемог», – зазначила 
громадська діячка Марина Хромих.

Сергій Годлевський, який нещодавно по-

вернувся з війни,  зауважив: «Нам вдалося 
переломити хід воєнних дій на Донбасі. Ми 
вистояли, але мусимо рухатися до нових стан-
дартів армій кращих європейських держав. 
Ми маємо відкинути тих, хто «годується» біля 
«корита» війни. Для того я готовий приєдна-
тися до руху і закликаю всіх своїх побратимів, 
хто зі зброєю в руках відстоював та відстоює 
незалежність України, зробити це також».

Ігор Гузь повідомив, що незабаром роз-
поч не робочі поїздки регіонами нашої країни.

Команда громадсько-політичного руху «Атака»

жодних посад, але готовий стати 
частиною творення нової укра-
їнської держави, на яку ніхто 
більше не дивитиметься зверх-
ньо.

«У влади нині немає попу-
лярності, немає майбутнього, 
їм немає куди утікати. Тому що 
Росія їх не прийме, а на Заході 
ніхто не чекає. Тому розблоку-
вати ситуацію має народ», – кон-
статував він. 

Волиняни мали нагоду за-
питати у Міхеіла Саакашвілі про 
актуальні проблеми, які їх непо-
коять. Йшлося і про продажну 
судову систему, і про проблеми 
з соціальним забезпеченням, і 
про рейдерське захоплення зе-
мель та неможливість навести 
лад із видобуванням бурштину. 

Зрештою Саакашвілі запро-
сив волинян підтримати його 
партію «Рух нових сил» і 17 жовт-
ня приїхати під Верховну Раду, 
аби висловити протест проти 
намагань Порошенка встанови-
ти диктатуру, а саме – вимагати 
створення незалежного анти-
корупційного суду й зміни ви-
борчої системи. Адже, на пере-
конання політика, українців у 
парламенті мають представляти 
члени громади, а не олігархи.

шенко зараз має зробити кілька 
речей, які обіцяв. Принаймні 
посадити трьох найкращих 
друзів, серед яких – партнери 
по бізнесу Ринат Ахметов і Вік-
тор Медведчук. Відтак Прези-
дент має довести справи до 
суду. Також Порошенко обіцяв 
продати свої бізнеси, адже коли 
людина одночасно є власником 
144 підприємств і президентом, 
будь-який бізнесмен для неї є 
конкурентом», – висловився Са-
акашвілі. Мовляв, якщо гарант 
продасть власні підприємства, 
то не буде зацікавленим пере-
шкоджати бізнесу.

Опозиціонер також пере-
конаний, що Петро Порошенко 
має розпустити Верховну Раду 
та уряд, які не мають довіри 
українців. Адже якби Ахметов не 
монополізував енергетику Укра-
їни, тарифи були б значно до-
ступнішими для людей. «Змінити 
ситуацію – до снаги Президенту. 
Якщо ж він не здатен цього зро-
бити, то не зможе втримати вла-
ду і йому залишиться одне – піти 
у відставку, щоб урятувати краї-
ну і власну репутацію», – наголо-
сив політик.  

Разом з тим, Міхеіл Саака-
швілі відзначив, що не прагне 

Екс-президент Грузії нині їздить 
країною і спілкується з людьми

П
авло П

ереведенець

Ганна М
арчук

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Щиро вітаю із Днем захисника України!

Цей особливий день – символічний, адже вшанову-
ємо і доблесне українське козацтво, і нескорених 
повстанців, і мужніх воїнів незалежної України.

У пам’яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків 
назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь 
воїнів-захисників, їхня безмежна відданість і любов 
до рідної землі, мужність та героїзм.

Шанувати й підтримувати своїх оборонців – наш 
святий обов’язок. Ми завжди низько вклонятимемо-
ся тим, хто в лиху годину мужньо боронив і боронить 

українську землю, тим, кого не вдалося скорити 
жодному ворогу.

Щиросердечно вітаю всіх, хто має високу 
честь носити горде ім’я захисника України. 
Бажаю незламної волі та мужності, надій-
ного тилу, міцного здоров’я і мирного й 
щасливого майбутнього кожному з нас, 
нашим рідним, усій Україні! 

Слава Україні! Слава її захисникам!

З повагою Ігор ПАЛИЦЯ,  голова Волинської обласної ради, 
засновник Фонду «Тільки разом», член президії «Українського об’єднання патріотів – УКРОП»
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результати реформи

  Борис ХВИЦЬ
Волинь 

ІВАХІВ – ЗА АМНІСТІЮ ТЕРОРИСТІВ
сумнівний крок

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ 
БУТИ ГОСПОДАРЯМИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ

  Борис ХВИЦЬ
Київ

Із Днем захисника України! Із Днем захисника України! 
Зі святом Покрови Пречистої Богородиці!Зі святом Покрови Пречистої Богородиці!

Одразу кілька визначних свят відзначають українці 
14 жовтня. І, мабуть, не випадково День захисника України поєдну-

ється із Покровою. Пресвята Богородиця святим омофором покрила свій народ у 
храмі, виявивши милість і благодать, милосердне заступництво. Божого захисту 
потребує сьогодні народ України, а найбільше – воїни-захисники, які й нині бере-
жуть наше мирне, спокійне сьогодення, ризикують щоденно собою, своїм життям 
і власною долею, захищаючи нашу державу. Дай, Боже, щастя й мирного неба всім 
захисникам держави, рідної землі та своїх родин. Адже кожен справжній чоловік 
мусить бути захисником для своєї сім’ї, для батьків, дітей, горою стояти за до-
рогих серцю людей, за власну честь і гідність, за свою землю і свій народ. 

Згадаймо полеглих у бою за волю нашої землі, усіх, хто поклав життя за 
Україну. Вшануймо живих борців за наше майбутнє, за мир на всій україн-
ській землі. Божої милості вам, захисники! Нехай Пресвята Богородиця 
покриє вас своїм надійним захистом, подарує щастя, мир і злагоду вам 
та вашим родинам! 

Із повагою Сергій Шкода, депутат Луцької міської ради, 
фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
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У жовтні 2015 року на Волині 
відбулися перші вибори до 
ОТГ. Серед першопрохідців 

були об’єднані громади у Голобах 
на Ковельщині та в Зимному 
Володимир-Волинського району. 
Поступово після виборів у грудні 
2016 року та у квітні 2017-го 
кількість ОТГ на Волині зросла до 20. 

Голови новостворених громад зазнача-
ють: вони отримали фінансову самодостат-
ність та шанс використовувати кошти на роз-
виток своїх територій. Активно беруть участь 
у проектах міжнародної технічної допомоги, 
що працюють саме з ОТГ. Думками з приводу 
адміністративної реформи діляться очільни-
ки об’єднаних громад.

Вибори до Княгининівської ОТГ відбулися 
11 грудня 2016 року. До складу об’єднаної гро-
мади увійшли Княгининівська сільська рада 
(села Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, 
Милуші, Моташівка, Сирники) та Рокинівська 
селищна рада (смт Рокині, село Брище).

Олена Твердохліб, 
голова 
Княгининівської 
ОТГ, 
представниця 
УКРОПу: 

– Унаслідок утво-
рення ОТГ збільшився 
не тільки бюджет грома-
ди, який на сьогодні разом 
із субвенціями держави становить 45 міль-
йонів гривень, із них 9 мільйонів – це ПДФО, 
а 7 мільйонів – акциз. Маємо також гроші на 
розвиток (18 мільйонів гривень), які вико-
ристовуємо на ремонт комунальних закладів, 
передусім садочків і шкіл, на облаштування 
вуличного освітлення. Погано лишень, що ці 
кошти надходять наприкінці року, цьогоріч, 
щоправда, наприкінці вересня. 

На території ОТГ відремонтували запла-
новані сім доріг, ще три – додатково. У Кня-
гининку здійснили реконструкцію насосної 
станції, повністю відремонтували крило міс-
цевого навчально-виховного комплексу, яке 
зовсім не оновлювали майже півстоліття. На 
початку року зробили вуличне освітлення.

У Рокинях вдалося відремонтувати примі-
щення дитсадочка «Барвінок», а це дозволи-
ло відкрити дві нові групи та зменшити чергу 
діток у ДНЗ. На найближчій сесії плануємо 
розглянути питання вуличного освітлення у 
Рокинях, внісши зміни до бюджету. 

Оскільки надходження в бюджет збіль-
шилися уп’ятеро, ми розробили програми 
розвитку ОТГ на шість, а не на п’ять років, як 
зазвичай. 

Ще один позитив – після створення ОТГ 
збільшилася кількість підприємців, які почали 
легально оформляти своїх працівників.

Вибори до Поромівської ОТГ відбулися 
11 грудня 2016 року. До складу новоствореної 
громади увійшли Поромівська сільська рада 
(села Поромів, Лежниця, Михалє, Млинище, 
Петрове), Бужанківська сільська рада (села Бу-
жанка, Бортнів, Верхнів, Іванів, Шахтарське).

Євгеній Недищук, 
голова 
Поромівської ОТГ, 
представник 
УКРОПу: 

– Дуже добре, що 
закон про децентра-
лізацію діє і громади 
об’єднуються. Весь світ 
іде цією дорогою. Однак 
не все так гладко. Прези-
дентська гілка ніяк не хоче випустити владу з 
рук. Дайте громадам більше свободи, дозволь-
те розпоряджатися коштами – і вони процвіта-
тимуть. На практиці нам доводиться стикатися 
з неврегульованістю законодавства. Ми живе-
мо поряд із Польщею, люди часто там бувають 
і бачать, як за кордоном працюють органи міс-
цевого самоврядування. Потім приїжджають і 
кажуть: «Ми дамо собі раду, тільки дайте мож-
ливість розвиватися». Бюджет Поромівської 
ОТГ на 2017 рік – 20 мільйонів гривень. Він 
міг би бути значно більшим, якби оперативно 
надійшла обіцяна державою субвенція на 
соціально-інфраструктурний розвиток. Її роз-
раховують пропорційно до чисельності насе-
лення об’єднаної громади. Для Поромівської 
ОТГ субвенцію очікують у розмірі двох мільйо-
нів гривень.

Джерела наповненості бюджету в об’єд-
наній громаді змінилися. Зокрема, 60% з по-
датків на доходи фізичних осіб надходять від-
тепер у місцеву казну.

Вибори до Заборольської ОТГ відбулися 
30 квітня 2017 року. До складу новоствореної 
громади увійшли Заборольська сільська рада 
(села Забороль, Антонівка, Великий Омеля-
ник, Всеволодівка, Олександрівка), Боголюб-
ська сільська рада (села Боголюби, Богушівка, 
Тарасове), Одерадівська сільська рада (села 
Одеради, Городок, Сьомаки), Шепельська сіль-
ська рада (села Шепель, Заболотці, Охотин).

Валерій Боярський, 
голова 
Заборольської 
ОТГ:

– Об’єднана гро-
мада – це раціональ-
не використання кош-
тів. Люди їх заробили і 
мають відчути, що їхні 
гроші на них працюють. 
Об’єднана громада дасть 
нам можливість самостійно розпоряджатися 
коштами та господарювати на своїй землі. 

До кінця 2017 року кожна сільська рада 

надавали за рахунок держбюджету, перекла-
ли на «плечі» ОТГ. 

Ми працюємо, щоб покращити якість 
освітніх та соціальних послуг на місцях, вре-
гулювати земельні питання, налагодити тран-
спортне сполучення. Запустили на рейси 
маршрутки, де вони ніколи не їздили, в гро-
маді стали прибирати сміття, де його ніколи 
не прибирали, з’явилося опалення у будинку 
культури села Селець, де його не було 20 ро-
ків, підрихтували приміщення колишніх сіль-
ських рад, закінчуємо ремонт каналізації в 
школі Льотничого. 

Завдяки реформі децентралізації фінан-
сові надходження зросли в рази. Цими кошта-
ми ми можемо вільно оперувати, щоб забез-
печити функціонування шкіл, садочків, сфери 
культури, благоустрою тощо. Покращили ін-
фраструктуру – проклали дороги з твердим 
покриттям, зробили вуличне освітлення.

Вибори до Вишнівської ОТГ відбулися 
30 квітня 2017 року. До складу новоствореної 
громади увійшли Вишнівська сільська рада 
(села Вишнів, Бабаці, Коцюри), Ладинська сіль-
ська рада (села Ладинь, Мосир, Пустинка), 
Олеська сільська рада (села Олеськ, Глинянка), 
Радехівська сільська рада (села Радехів, Вижгів, 
Чмикос), Римачівська сільська рада (села Ри-
мачі, Бережці), Штунська сільська рада (села 
Штунь, Висоцьк, Замлиння, Приріччя, Терехи).

Віктор Сущик, 
голова 
Вишнівської ОТГ:

– Переваги ОТГ 
ми відчуємо наступ-
ного року. Поки що 
займаємося паперо-
вою роботою: склада-
ємо стратегічні плани, 
шукаємо спеціалістів, 
формуємо штат, плануємо 
проектну діяльність. Наша ОТГ має великі 
перспективи, адже в ній живуть і працюють 
амбітні люди. 
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Нардеп від Волині, бізнесмен Степан 
Івахів підтримав законопроект, 

який, серед іншого, гарантує амністію 
для сепаратистів та бойовиків на сході 
України, узаконює режим сприяння 
для російської мови, надає імунітет 
депутатам, яких обрали під контролем 
терористів, та обумовлює забезпечення 
прямих зовнішніх відносин Донбасу з 
регіонами Росії тощо.

Усе це передбачає ухвалений нещо-
давно законопроект, який продовжує дію 
закону про особливі умови місцевого само-
врядування в окремих регіонах Луганської і 
Донецької областей. За продовження особ-
ливих умов проголосували 229 депутатів.

Фактично, ухвалення закону протягну-
ли фракція БПП разом з «Опозиційним бло-
ком» та «Народним фронтом». Допомогли їм 
у цьому й нардепи з групи «Воля народу», 
до якої входить Степан Івахів.

Це не перше скандальне голосування 
нардепа. Свого часу він підтримав диктатор-
ські закони 16 січня, які в ручному режимі 
ухвалювала Верховна Рада під час кривавих 
подій Майдану. А у 2015 році Івахів підтри-
мав внесення змін до Конституції, які перед-
бачали надто широкі права окупованим ра-
йонам Донбасу. Голосування спровокувало 
хвилю обурення та суспільний резонанс: під 
Верховною Радою того дня зібралися сотні 
протестувальників, один з яких кинув у на-
товп гранату. У результаті вибуху загинуло 
четверо нацгвардійців.

працює за своїм бюджетом. Нові фінансові 
надходження громада відчує у 2018 році. Не 
сумніваюся, що люди переконаються в пе-
ревагах об’єднання. Адже бюджет отримає і 
медичну, і освітню субвенції. Нині формуємо 
штатний розпис, перевагу надаємо фахівцям, 
які працювали у сільських радах.   

Вибори до Зимнівської ОТГ відбулися 
25 жовтня 2015 року. До складу новоствореної 
громади увійшли села Зимне, Горичів, Окта-
вин, Фалемичі, Шистів, Бубнів, Марко став, 
Руснів, Черчичі, Льотниче, Володимирівка, Ко-
гильне, Острівок, Поничі, Селець, Марія-Воля, 
Чесний Хрест.

В’ячеслав 
Католик, голова 
Зимнівської ОТГ:

– Сьогодні Зим-
нівська ОТГ – це са-
модостатня громада 
із нормальними до-
рогами, освітленими 
вулицями, доступними 
послугами, установами з 
опаленням, комфортними робочими місця-
ми. Адміністративні послуги люди отримують 
на місцях. Ми створили ЦНАПи в селах Льот-
ниче, Бубнів та Селець. Позитив у тому, що 
розвивається інфраструктура, а мінус – що 
кількість повноважень, наданих ОТГ, не від-
повідає фінансуванню. Ті послуги, які в районі 
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Наша ОТГ має великі 

decentralization.gov.ua

ДОРОГІ ЗАХИСНИКИ!
Ви – нащадки славних козаків, ви – мужні й героїчні ви-

зволителі української землі. Ви щодня стоїте на захисті нашої 
Батьківщини і бережете спокій в оселях мільйонів українців. 

Ми пам’ятаємо про тих, хто завжди готовий боронити Укра-
їну від ворогів і стоїть на захисті наших прав. У наших серцях 
ніколи не згасне пам’ять про Героїв Небесної Сотні, які поклали 
життя за свободу нашої країни. Щоб їхній подвиг не був мар-
ним, ми продовжуємо втілювати у життя їхні плани та задуми, 

бо Революція ще не завершена. Саме завдяки Героям Не-
бесної Сотні, які тримають над нами небо, і Героям, які за-
хищають рубежі нашої держави, в Україні мирно підрос-
тають маленькі патріоти. 

Щиро вітаю вас зі святом та бажаю миру і злагоди 
у ваших родинах, мирного неба та затишку в домівках. 
Хай береже вас Бог. 

З повагою 
депутат Волинської 

обласної ради, 
голова волинського 

УКРОПу 
Вячеслав Рубльов
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Роби справу чесно, з душею – і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка

ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ 
ЗАКОН ПРО МИРНЕ 
ВРЕГУЛЮВАННЯ 
СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ 

Минулого тижня Верховна 
Рада ухвалила 

законопроект №7164 «Про 
створення необхідних умов для 
мирного врегулювання ситуації 
в окремих районах Донецької 
та Луганської областей». За 
проголосувало 229 нардепів. 

Також парламент ухвалив у першому 
читанні президентський законопроект 
про забезпечення суверенітету України 
на окупованій частині Донецької та Лу-
ганської областей.

Законопроекти мають сприяти вре-
гулюванню ситуації на Донбасі та ви-
значають політику Києва щодо непід-
контрольних йому районів Донецької 
та Луганської областей. Ці території 
називаються окупованими, а Росія – 
країною-агресором. Мінські домовле-
ності пропонували закріпити як пріо-
ритетні для відновлення територіальної 
цілісності України.

У поданих законопроектах вилуче-
но поняття «проведення антитерорис-
тичної операції». Натомість АТО заміне-
но формулюванням «здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і 
оборони, стримування й відсічі росій-
ської збройної агресії в Донецькій та 
Луганській областях».

Два президентські законопроекти 
стали топовою темою минулого тижня 
у Верховній Раді. У парламентській залі 
дискусія щодо пунктів законопроектів 
переросла в сутички, а під стінами ВР зі-
бралися протестувальники. 

Як пояснив голова політради 
УКРОПу, народний депутат Тарас Ба-
тенко на брифінгу у ВР, президентський 
проект закону про створення умов для 
мирного врегулювання ситуації в окре-
мих районах Донецької та Луганської 
областей передбачає приховану легіти-
мізацію Мінських домовленостей. 

Нардеп підкреслив, що Мінські до-
мовленості суперечать міжнародним 
договорам і Конституції України та свід-
чать про наміри вищого керівництва 
країни узурпувати владу.

Зокрема, взяті від імені України 
зобов’язання надати особливий статус 
тимчасово окупованим територіям нале-
жать до питань конституційного устрою, 
право на зміну якого має тільки народ. 

Крім того, у президентському зако-
нопроекті не передбачені положення, 
які забороняли б торгівлю з терорис-
тами в будь-який спосіб. Також у до-
кументі ніяк не згадується Автономна 
Республіка Крим, що практично узако-
нює окупацію півострова Росією. Фак-
тично, Україна відмовляється від Криму 
та бере на себе виконання соціально-
економічних зобов’язань лише стосов-
но громадян з окупованих територій 
Донецької та Луганської областей, не 
враховуючи жителів АРК.

Водночас Тарас Батенко наголосив, 
що законопроект нівелює статус укра-
їнського парламенту, адже забирає в 
нього право визначати межі окупова-
них територій, передаючи цю функцію 
Міністерству оборони.

Народний депутат з УКРОПу Віталій 
Купрій вважає узаконення Мінських 
домовленостей шляхом до капітуляції 
України. За словами нардепа, документ 
передбачає легалізацію бойовиків та 
надання особливих гарантій підписан-
там Мінських угод, зокрема терорис-
там Олександру Захарченку й Ігорю 
Плотницькому. УКРОП вимагав, щоб ці 
пункти було вилучено з відповідного за-
конопроекту.

Врешті з нього таки вилучили поло-
ження щодо Мінський домовленостей. 
Однак вставили згадку про Резолюцію 
2202 Ради безпеки ООН від 17 лютого 
2015 року, в якій РБ підтримує пакет захо-
дів Мінська від лютого 2015 року.

законодавство особистість

  Оксана ДОСВІТНЯ
Маневицький район

ВІКТОР РЕГЕШУК: «ДЛЯ МЕНЕ 
Є ЛИШЕ ОДНА ПАРТІЯ – 
ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Віктор Регешук уже сім 
років очолює орган 
самоврядування у Старосіллі 

Маневицького району. За цей час 
голові сільради вдалося зробити 
чимало корисного для громади, 
та головне – здобути неоціненний 
досвід і довіру земляків. І 
зупинятися на досягнутому не 
має наміру. Віктор Олексійович – 
один із кандидатів на посаду 
голови Колківської об’єднаної 
територіальної громади. 

ЗАВДАННЯ №1 – 
ЯКІСНІ ДОРОГИ

До місцевих виборів 2010 року Віктор 
Регешук працював на керівних посадах: був 
заступником голови місцевого колгоспу 
«Маяк», директором будівельної організації, 
приватним підприємцем. Житель Колок, він 
часто навідувався у рідне Старосілля, бачив, 
як живуть земляки. 

«Хай як це пафосно звучить, мені захоті-
лося щось залишити після себе у селі, в якому 
минули мої дитячі та юнацькі роки. На той час 
у Старосіллі стояло пусткою адмінприміщен-
ня СВК «Мрія», навколо росли старі дерева, 
наче у лісі. Я собі задумав, що тут буде сіль-
ський дитсадок. Здається, ніхто не вірив у це, 
тільки я. А подивіться, який у нас ошатний са-
дочок із сучасними меблями та яскравим дит-
майданчиком!» – радіє Віктор Регешук.

Тоді, у жовтні 2010 року, Регешук на 50 го-
лосів випередив суперника по виборах. Щоб 
виправдати кредит довіри земляків, узявся до 
роботи. Зізнається, що вже тоді усвідомлював: 
без інвесторів та залучення підприємців міс-
цеву казну наповнити нереально. Про резуль-
тати старань голови красномовно свідчать 
цифри. «У 2010 році бюджет сільради становив 
274 тисячі гривень, сьогодні – близько двох 
мільйонів», – констатує очільник громади. 

Зазначимо, що до Старосільської сільської 
ради, крім Старосілля, входять села Розничі, 
Ситниця та Семки. Села розташовані поряд із 
трасою Луцьк-Маневичі-Дольськ. Тому звідси 
легко дістатися і до обласного центру, і до Біло-
русі, адже через Колки часто курсують автобуси 
за цими напрямками. Власним автомобілем до 
Луцька можна доїхати за півгодини, однак усе 
залежить від якості доріг. Віктор Регешук наго-
лошує: хай кого оберуть головою Колківської 
ОТГ, треба першочергово робити дороги на 
Рудники й Годомичі, які увійдуть до новоство-
реної об’єднаної громади. Бо навіть перевізни-
ки відмовляються їздити в ці села, мотивуючи 
це відсутністю якісного твердого покриття до-
ріг. «Від хорошого транспортного сполучення 
залежить багато – чи прийде в село інвестор, 
чи залишатиметься у ньому молодь, та й люди 
в ХХІ столітті вже не мають жити серед бездо-
ріжжя», – переконаний Віктор Регешук.   

Сільський голова тішиться, що цьогоріч 
їм вдалося «вийти з болота», точніше, на най-
складніших вулицях зробити тверде покрит-
тя. «Приходжу в Розничі у храм на престольне 
свято, а старший дядько тисне мені руку і дя-
кує, що вперше прийшов на церковну службу у 
туфлях, а не в гумових чоботях. Приємно чути 
такі слова», – не приховує Віктор Регешук. 

Подбала місцева влада і про дорогу до 
старосільського кладовища. Хай як прикро 
про це говорити, але іноді похоронна про-
цесія мало не вгрузала в болоті. Був випадок, 
коли навіть домовина з покійником впала у 
багнюку. А в Ситниці на цвинтарі довелося 
робити водовідвід, оскільки через високий 
рівень ґрунтових вод у ямах для захоронен-
ня стояли калюжі. «Уявляєте, як родичам 
померлих дивитися, коли труну опускають 
у воду? Ми зробили 750 метрів водостічної 
канави і вкопали чотири труби. Проблему 
розв’язали», – констатує голова. 

ЩОБ СЕЛА ПРОЦВІТАЛИ, 
ТРЕБА ЗАЛУЧАТИ 
ІНВЕСТОРІВ

Нині на території Старосілля успішно про-
вадить бізнес ТзОВ «Баффало», яке розводить 
велику рогату худобу м’ясної породи та буй-
волів. Підприємство справно сплачує податки, 
тут офіційно працевлаштовані місцеві жителі. 
У Ситниці господарює ТзОВ «Агроситниця», 
де вирощують свиней. Там люди теж мають 
роботу і непогану зарплату. Охочі дістаються 
у Старий Чорторийськ на ТОВ «Хайберрі», що 
спеціалізується на вирощуванні овочів та за-
морожуванні ягід. Спритні працівники зароб-
ляють до 400 гривень на день. Є й такі, хто пра-
цює у Луцьку на заводі «Кромберг енд Шуберт 
Україна». Щоб потрапити вчасно на зміну, їм 
треба виїжджати зі Старосілля на кілька годин 
раніше – цей час забирає дорога.  

«З працевлаштуванням у нас проблема. 
Люди їздять на заробітки, щоб прогодувати 
родини. Влітку збирають гриби і ягоди, зда-
ють заготівельникам. Думаєте, у важкі часи 
держава витягнула людей? Ні, навпаки. Люди 
хочуть нормально жити і працювати, а держа-
ва має їм допомагати, а не заважати», – вва-
жає Віктор Регешук.

Вихід із цієї ситуації голова сільради ба-
чить у створенні ОТГ. Керівництво об’єднаної 
громади буде на власний розсуд залучати 
інвесторів, дбати про економічний і соці-
альний розвиток території. Згідно з планом, 
до Колківської об’єднаної територіальної 
громади увійдуть 15 населених пунктів: села 
Рудниківської сільської ради, селище Колки, 
села Боровичівської сільської ради, Годомичі, 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Регешук Віктор Олексійович народився 
10 травня 1965 року в с. Старосілля 
Маневицького району Волинської області. 
Проживає в смт Колки. Безпартійний. 
У 1989 році закінчив Львівський 
політехнічний інститут за спеціальністю 
«Сільськогосподарські машини», де здобув 
кваліфікацію інженера-механіка. Трудову 
діяльність почав у 1989 році майстром 
Маневицької ГРД 11. З 1990 до 1994 року – 
начальник Маневицької ГРД 11. З 1994 
до 2002-го – директор МП «Будівельник». 
У 2002 році розпочав підприємницьку 
діяльність, яку успішно провадив до 2010 
року. У жовтні 2010 року був обраний 
старосільським сільським головою. У 
2015 році вдруге обраний головою цієї 
ж сільської ради. За час його роботи 
сільським головою в селах сільської ради 
зроблено чимало хороших справ. Зокрема, 
відкрито дитячий садочок, зроблено 
грейдерування та білощебеневе покриття 
місцевих доріг, освітлено вулиці в селах 
сільської ради, встановлено пам’ятний знак 
односельчанам, які загинули за Україну.

Четвертня і Криничне. Загалом нова громада 
матиме 13 188 жителів. 

КОЛКІВСЬКЕ ВПУ 
ТА РАЙОННУ ЛІКАРНЮ 
ТРЕБА ЗБЕРЕГТИ

 «Утворивши ОТГ, нам вдасться відстояти 
Колківську районну лікарню. Адже на тери-
торії об’єднаної громади мають бути лікарня 
й опорна школа, до яких буде не більше, ніж 
20 кілометрів від найдальших сіл. Ну і ми му-
симо зберегти Колківське ВПУ, бо розвалити 
таку потужну навчальну й виробничу базу 
було б абсурдом. Адміністративну реформу 
задумано для того, щоб покращити життя 
людей і забезпечити доступ до конкретної 
послуги: освітньої, медичної, юридичної чи 
іншої. Жителі мають бути у виграші, і вони це 
скоро відчують», – каже сільський голова. 

Та й нині у селах, що належать до Старо-
сільської сільської ради, дбають про освіт-
лення вулиць. У Старосіллі одними з перших 
в районі виготовили паспорт на сміттєзвали-
ще. Також Старосільська сільська рада чи не 
єдина в районі зробила зміну меж населених 
пунктів ще у 2014 році. Тепер громада не має 
проблем із виділенням земельних ділянок під 
забудову. Охочих мати житло в селі тепер не 
бракує, адже сучасне проектування передба-
чає всі вигоди у будинку. За словами Віктора 
Регешука, люди привозять з-за кордону не 
лише капітал, а й новий досвід – встановлю-
ють енергозберігальні котли та сучасні бой-
лери, по-новому облаштовують подвір’я і від-
починкові  зони.

А якщо в селах лишається молодь, відпо-
відно, народжуються дітки. У більшості родин 
підростає по троє малюків. На території сіль-
ської ради є один дитсадок та три школи. До-
шкільний навчальний заклад розташований 
у Старосіллі, його відвідують півсотні діток. 
Дев’ятирічки функціонують у Розничах, Сит-
ниці та Старосіллі. Жодну з цих шкіл не закри-
ють у ході адміністративної реформи, запев-
няє Віктор Регешук.

Голова сільської ради переконаний: вла-
да має робити все для того, щоб люди жили 
краще. Але працювати слід злагоджено. «На 
сесіях сільської ради ми з депутатами дис-
кутуємо, радимося, обговорюємо проблемні 
питання й ухвалюємо рішення колегіально. У 
нас нема розбрату», – каже Віктор Регешук. 

За роки діяльності на посаді сільського 
голови чиновник зрозумів: здебільшого люди 
звертаються до місцевої влади з проблемами. 
А щоб їх розв’язати, у справу треба вникнути. 
Саме тому, жартує чоловік, у нього так швид-
ко посивіла голова. 

«Хочу подякувати своїй громаді за мудрість 
і терпеливість. Керівникам підприємств, які ді-
ють на території сільської ради, – за підтримку 
в усіх починаннях. Без людей сільський голо-
ва – ніхто, – каже Віктор Регешук. – Йду на ви-
бори самовисуванцем. Для мене є лише одна 
партія – працювати для людей». 

О
ксана Д

освітня

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Київ

Голова Старосільської сільської ради Віктор Регешук
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Добросовісний лікар, перш ніж призначити хворому ліки, має визначити не тільки його хворобу, 
а і звички в здоровому стані. Ціцерон

  Марта ЮЛАНТОВА
     Волинь

гостре питання

Восени 2016 року в 
медзакладах Луцька 
з’явилися індійські 

вакцини проти правцю, 
дифтерії, кашлюку й 
туберкульозу. 

Щойно медики почали роби-
ти перші щеплення, в інтернеті 
з’явилися гнівні повідомлення бать-
ків. Мовляв, після ін’єкцій малень-
ким лучанам болять ніжки, підніма-
ється температура. Зокрема, після 
щеплення індійською вакциною 
шестимісячне немовля дві доби по-
терпало через побічні ефекти: від 
жарознижувальних препаратів у 
дитини почалася діарея. За слова-
ми мами малюка, вони були змуше-
ні звернутися в обласну інфекційну 
лікарню. Налякана жінка радила ін-
шим батькам добре подумати, перш 
ніж погодитися на щеплення індій-
ською вакциною.  

Справді, згідно з українським 
законодавством, батьки мають пра-
во вирішувати, йти на вакцинацію 
чи відмовлятися. Є навіть форма 
письмової відмови. Однак медики 
переконують: дітям потрібно роби-
ти щеплення. Головний лікар кому-
нального закладу «Луцька міська 
дитяча поліклініка» Оксана Лєщин-
ська пояснює:

– Вакцинація покликана запо-
бігти смерті пацієнта, патології, що 
призводить до інвалідності вна-

ВАКЦИНА ДЛЯ ДІТЕЙ 
МАЄ БУТИ БЕЗПЕЧНОЮ

слідок перенесеної хвороби, і по-
легшити перебіг недуги. Доведено, 
що щеплена дитина може навіть лі-
куватися вдома, тобто не потребує 
госпіталізації в інфекційну лікарню. 
Щодо індійської вакцини АКДП, яка 
захищає від дифтерії, правцю та 
кашлюку, то вона сертифікована й 
цілком безпечна. Однак зрозумійте: 
на щеплення кожен організм реа-
гує по-різному. Гірше, коли реакція 
відсутня. Лікарі попереджають, що 
в маленьких пацієнтів можуть бо-
літи ніжки, у них підніматиметься 
температура. Радять, що робити в 

таких випадках. Але до нас зверта-
ються багато батьків із заявами про 
відмову від щеплення. Однак жоден 
заявник не може пояснити причини 
відмови. Та коли не вакцинована 
дитина хворіє, батьки везуть її у по-
ліклініку. Тоді лікарі стають заруч-
никами ситуації.  

Лучанка Мирослава – мама пів-
торарічного хлопчика. Після щеп-
лення індійською вакциною син 
два дні скаржився на біль у ніжці, 
плакав, температурив. Педіатр по-
радив пити «Нурофен». Через два 
дні все минулося, однак мама біль-

19% виникають місцеві реакції.
– Як мені стало відомо, у жовтні 

2016 року в Україну почали завози-
ти індійську вакцину АКДП, яка за-
хищає від дифтерії, правцю та каш-
люку. Ця вакцина мала б розв’язати 
проблеми батьків, адже довгий 
час її взагалі не було. Однак після 
щеп лення діти масово скаржать-
ся на оніміння кінцівок. Наявність 
подіб них реакцій підтверджують і 
оприлюднені офіційні дані. Вакци-
нації підлягають діти від 2 місяців 
до 5 років 29 днів. Малюки мають 
отримати чотири щеплення. Цього 
року дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ 
знову закупив вакцину в індійсько-
го виробника «Серум Інститут Індії 
ПВТ ЛТД» та надав Україні у рамках 
гуманітарної допомоги, – підкрес-
лює Ірина Констанкевич.

Нардеп зауважує, що через 
ускладнення після АКДП чимало 
батьків узагалі відмовляються від 
вакцинації, що може спровокувати 
спалах захворювань серед дітей 
до п’яти років. У зв’язку з цим Ірина 
Констанкевич звернулася до Гене-
рального прокурора Юрія Луценка 
та в. о. Міністра охорони здоров’я 
Уляни Супрун, аби вони здійснили 
повну об’єктивну перевірку органі-
зації процедур закупівель вакцини, 
витрачання коштів з державного 
бюджету на забезпечення системи 
охорони здоров’я цими профілак-
тичними засобами та попросила 
притягнути до відповідальності по-
садових осіб, халатність яких спри-
чинила ситуацію, в якій опинилися 
громадяни України.

ше не хоче робити малюку щеплен-
ня індійською вакциною. Каже, 
чекатимуть на бельгійську. Бо про-
читала в інтернеті, що індійську та 
корейську вакцини не пускають у 
Європу та США. Очевидно, на це 
є причини. Тому недаремно ці ви-
робники шукають ринок збуту в 
інших країнах.

Лікарі, які побажали не опри-
люднювати їхні прізвища, розпо-
віли, що вакцину було надано для 
України в рамках гуманітарної до-
помоги. І причина такого кроку 
криється зовсім не в любові до на-
ших дітей. Річ у тім, що термін при-
датності ампул був обмежений, а 
за утилізацію вакцини виробнику 
довелося б заплатити кругленьку 
суму. 

Із проханням розібратися в цій 
ситуації батьки неодноразово звер-
талися до народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич. Нар-
деп звернулася з відповідним запи-
том до Генеральної прокуратури та 
Міністерства охорони здоров’я, по-
відомляє прес-служба волинського 
УКРОПу.

Нардеп наголосила, що, за 
інформацією лікарів, кількість 
ускладнень у щеплених індійською 
вакциною дітей щонайменше в 17 
разів вища за допустиму норму, а в 

Хризантема є 
національним символом 

Японії. Вином із цих квітів 
полюбляли смакувати 
японські імператори. І 
мали рацію: квіти цих 
рослин наділені цілющими 
властивостями.

У пелюстках садових дрібно-
квіткових хризантем у великій 
кількості містяться селен, калій, 
цинк і магній – речовини, без яких 
не може існувати організм людини, 
як з’ясували медики. Це ті мікро-
елементи, яких особливо потребує 
наша нервова система. 

Найпростіший спосіб отримати 
їх – із чаєм та настоянками. Сушені 
пелюстки хризантем можна дода-
вати до готового чаю (зеленого чи 
чорного) або окремо заварювати 
цілі квіткові бутони. Ефірні олії хри-
зантеми в такому чаї також будуть 
корисні при докучливих бронхітах і 

Стреси, ненормований робочий день, 
стрімкий темп життя виснажують 
людський організм. Особливо страждає 
нервова система. З’являються 
дратівливість, безсоння, нервові зриви. 

Заспокоїти нерви, не спричиняючи залеж-
ності, здатна заспокійлива суміш аптечних на-
стоянок глоду, валеріани і собачої кропиви. 
Таке поєднання покращує мозковий крово-
обіг, позбавляє наслідків інфаркту й інсульту, 
запобігає утворенню тромбів, покращує кро-
вотворення.

Згадана суміш – класична трійчатка. Хоча 
фітотерапевти радять додавати до неї корва-
лол і настоянку півонії. Усі складники беруть 
в однакових пропорціях. А для тих, кому не-
бажано заживати спиртові настоянки, можна 
приготувати ліки на воді.

Поєднання глід-собача кропива покра-
щує роботу серцевого м’яза, а валеріана-
собача кропива запобігає перепадам тиску. 
Півонія-собача кропива знімає збудливість, 
допомагає при невралгіях і неврозах, голов-
них болях.

здорове серце

квіткова терапія

ТРІЙЧАТКА ДЛЯ РОЗХИТАНИХ НЕРВІВ

Якщо ж вас турбують варикозне розши-
рення вен, гіпертонія, хвороби серця, до тра-
диційної трійчатки додають настоянки півонії, 
евкаліпту, м’яти, корвалолу і бутончики гвоз-
дики. Головна умова – злити всі складники у 
пляшечку з темного скла.

Отож, слід узяти по 100 мл настоянок піво-
нії, валеріани, собачої кропиви і глоду, 50 мл 
евкаліпту, 25 мл м’яти, 30 мл корвалолу, 10 бу-
тончиків гвоздики.

Настоювати 14 днів за кімнатної темпера-
тури в темному місці. Заживати по 30 крапель 
на 100 мл води. Курс лікування – місяць, потім 
перерва на тиждень.

P.S. Алергікам кожен компонент насто-
янки слід перевірити окремо і лише потім 
змішувати.

centrm
ed.com

ЛІКИ З ХРИЗАНТЕМ
частих застудах. Міцний чай із квітів 
хризантеми має легку заспокійливу 
дію – його радять пити на ніч. Ре-
зультат – після тижня «чайних про-
цедур». При застудах чай із хризан-
тем рекомендують пити впродовж 
півтора місяця.

Чай, приготований із хризантем, 
допомагає знизити температуру, ак-
тивно виводить з організму токси-
ни, помічний при подагрі, ниркових 
захворюваннях, запамороченнях і 
головному болю. Засушені квіти за-
варюють близько 10 хвилин, кипля-
чу воду при цьому використовува-
ти не можна.

Зі свіжих пелюсток готують чай 
для зміцнення імунної системи: 
чайну ложку дрібно нарізаних пе-
люсток заливають склянкою окро-
пу, коли настоїться і трохи охоло-
не, додають меду, скільки смакує. 
Хризантемно-липовий чай – по 
половині чайної ложки пелюсток 

хризантеми і сухого липового цвіту 
на склянку окропу – добре очищає 
організм, має сечогінну й потогінну 
дію.

Аромат квітів хризантеми має 
бактерицидні властивості. Тому при 
захворюваннях дихальних шляхів 
варто покласти під простирадло 
(на рівні верхньої частини спини) 
пелюстки хризантем, а біля ліжка 
поставити ємність із кількома квіт-
ками, залитими теплою водою. Ця 
процедура має лікувальну дію.

Помічними є і компреси з хри-
зантем, особливо при застудах, ар-
трозі та зниженому тонусі нервової 
системи. Народна медицина реко-
мендує в разі запалення суглобів, 
зокрема колінних, такий рецепт. 
Покласти в рідкий (розтоплений) 
мед пелюстки хризантеми з розра-
хунку чайна ложка квітів на столо-
ву ложку меду. Настояти не менш 
як добу і робити компрес на хворі 

місця з цієї медово-хризантемної 
суміші. Такою ж сумішшю у вигляді 
компресів можна лікуватися при за-
студних захворюваннях.

У косметології застосовують 
настоянку з квітів хризантеми – це 
добрий тонік. Вона зменшує біль і 
набряк при остеохондрозі, хворо-
бах суглобів, укусах комах, виси-
паннях та інших подразненнях шкі-

ри. Також цю настоянку додають до 
антицелюлітніх косметичних ліній, 
оскільки вона уповільнює синтез 
і відкладення жиру. Готують її так: 
банку з темного скла наполовину 
заповнюють пелюстками квітів, за-
ливають спиртом на 3-4 см вище від 
них, щільно закривають і ставлять 
у прохолодне темне місце на шість 
тижнів.

poleznenko.ru

m
ichiganradio.org

Хризантеми мають низку цілющих властивостей

Вакцину було надано для України 
в рамках гуманітарної допомоги
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Улюблена їжа і вишукані напої – ось мій порятунок. Оскар Уайльд
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шість соток 

ЖОВТЕНЬ У САДУ Й НА ГОРОДІ

АДЖИКА 
З ЧОРНОБРИВЦІВ 

Ця приправа сприяє виділенню 
шлункового соку, поліпшує травлення, 
особливо корисно ї ї додавати до 
м’ясних і жирних страв людям, 
схильним до повноти. Беруть квіти без 
зелених чашолистків. 

Рецепт №1. Узяти 20 квіточок, 10-20 
горошин гіркого перцю, 1,5 скл.  волось-
ких горіхів, 1 скл. почищеного часнику, по 
1 упаковці хмелі-сунелі та коріандру, 100 г 
солі. Перець і часник, квіти й горіхи тричі 
перемолоти, додати прянощі та сіль, пере-
мішати. Зберігати в холодильнику.

Рецепт №2. Потрібно 15 квіточок, 5 со-
лодких перчин, 1 ч. ложка гіркого перцю, 
20 г коріандру, 100 г солі. Перець і квіти кіль-
ка разів перемолоти, додати прянощі й сіль, 
перемішати. Зберігати в холодильнику.

ПАШТЕТ ГРИБНИЙ 
На м’ясорубці перемолоти: 
• 3 л відварених грибів • 1 кг цибулі 
• 700 г моркви • 100 г оцту
• сіль за смаком • 100 г олії • 100 г соусу

Все це добре вимішати і скласти у пів-
літрові банки. Тушкувати паштет у духовці 
2 години.

РИБА В КЛЯРІ 

Філе порізати на порційні шматки. 
Неод мінно замаринувати: посолити, до-
дати цукру, перчику. Можна використати 
приправу до риби. Скропити оцтом (краще 
лимонним соком), вимішати. На ніч поста-
вити в холодильник. Смажити зранку. 

Кляр: якнайбільше домашніх яєць, як-
найменше борошна, замість молока добре 
додати мінеральну воду. 

САЛАТ ІЗ КАПУСТИ 
• 5 кг капусти нашинкувати 
• 1 кг моркви натерти  • 4 ст. ложки солі
• 1 кг цибулі порізати напівкільцями
• 0,5 л олії • 250 г оцту  • 250 г цукру

Усе вимішати й настоювати годину. На 
дно банки покласти лавровий листок, 3 го-
рошини чорного перцю. Усе розкласти в 
півлітрові банки й стерилізувати 30 хв.

смакота
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��

��  Кабельно-провідникова    
      продукція

��  Розетки та вимикачі

��  Освітлювальне обладнання

��  Автоматика

��  LED-лампи

��  Щити та щитове обладнання

��  Металорукав, гофротруба

��  Системи кабельних трас

м. Луцьк, 
Київський майдан, 3

(0332) 74-73-86, 74-73-87

(066) 780-99-29

вантажопідйомністю

домоведення 

дбаємо про сад

НЕ ВИКИДАЙТЕ ЛУШПИННЯ ЦИБУЛІ!

НА ЗИМУ ДЕРЕВА 
ТРЕБА ПІДГОДУВАТИ

про запас

порада 

Протягом зими 
ми споживаємо 
багато цибулі, а от 

лушпиння викидаємо 
в смітник. Між тим, 
досвідчені господині 
радять складати його в 
окрему торбинку, щоб 
згодом використати 
у господарстві. 
Найчастіше цибулиння 
застосовують для:

...очищення організму та 
підвищення еластичності кро-
воносних судин, тобто для про-
філактики атеросклерозу. Слід 
узяти 1 ст. ложку лушпиння, 50 г 
соснової хвої, 1 ч. ложку кореня 
солодки. Засипати в емальовану 
каструльку та залити 2 л води. 
Заварити й прокип’ятити на 
слабкому вогні 20 хв, всипати 
2 ст. ложки подрібнених плодів 

...лікування лупи. Регуляр-
не споліскування волосся відва-
ром лушпиння цибулі повністю 
виліковує шкіру голови від гриб-
кових захворювань, зміцнює ко-
рені волосся, робить коси шов-
ковистими та надає блиску. На 
склянку води слід узяти жменю 
цибулиння і проварити 10-16 хв. 

Навесні цибулиння застосо-
вують як органічне добриво. 
Це не лише стимулятор вро-
жайності, але й антисептик, що 
відлякує шкідників. Запаху ци-
булиння не люблять колорадські 
жуки, тому навесні на грядках, 
де садитимете картоплю, його 
варто розкидати та прикопати. 
Дуже корисно прикопати луш-
пиння цибулі й у міжряддях на 
полуничній грядці: тоді хрущі та 
жаби обминатимуть ягідні кущі 
десятою дорогою. 

шипшини. Проварити 1-2 хв. 
Потім зняти з вогню, вкутати на 
10-12 год. Процідити та випити 
протягом дня. 

...лікування гнійних ран 
та ангіни. Відваром цибулиння 
промивають рани та полощуть 
горло. 

sport.korupciya.com

Оскільки більшість плодових дерев 
роками ростуть на одному місці, то за цей 
час «витягують» із землі майже всі соки. 

Тому правильне підживлення саду є дуже важ-
ливим. Щоб наступного літа дерева потішили вас 
пишним цвітом і щедрим урожаєм, восени слід 
удоб рити улюблені вишні та яблуні. 

Найпростішим і найдоступнішим органічним 
добривом є гній. Це не лише джерело цінних по-
живних речовин, а й постачальник корисних мікро-
організмів. Розкладаючись, гній виділяє вуглекис-
лий газ, потрібний для фотосинтезу. Однак слід раз 
і назавжди запам’ятати: свіжий гній не годиться для 
осіннього підживлення! 

Для цього використовують тільки перегній, який 
беруть із розрахунку 7-8 кг на 1 м2. Його прикопують 
навколо стовбурів на початку жовтня. Рано навесні, 
коли дерева гостро потребуватимуть вітамінів, пе-
регній забезпечить кореневе підживлення. 

Удобрити й одночасно забезпечити захист коре-
невої системи може компост. Його слід викласти по 
діаметру прикореневої зони товстим шаром і залиши-
ти до весни. Коли настане тепло, землю навколо  стов-
бурів спушити, щоб проникли поживні речовини. 

Виростити городину – це 
півсправи. Щоб узимку мати що 
їсти, треба правильно збирати і 
зберігати овочі. 

Моркву викопують у жовтні. Саме 
в осінні дні у коренеплодах інтенсив-
но накопичуються поживні речовини 
й вітаміни. Однак викопати солодкі ко-
рінці треба обов’язково до заморозків, 
інакше взимку вони загниватимуть. Для 
зберігання у морквин обрізають листя, 
щоб воно не відростало у підвалі – тоді 
коренеплоди втратять смак. Зберігають 
моркву в мішках з піском. Якщо у вас 
її небагато, можна «викупати» плоди 
у глині, розведеній із водою. У такому 
«чохлі» вони не гниють і не втрачають 
корисних властивостей. 

С т о л о в і 
буряки теж не 
люблять приморозків. 
Від низьких температур 
коренеплоди твердішають і чорніють 
зсередини. Гичку на столових буряках 
обрізають на рівні точки росту або на 
півсантиметра вище, не пошкоджуючи 
коренеплоди. Зберігають у нещільно за-
критому ящику. 

Середньостиглі та пізні сорти капус-
ти збирають до перших заморозків. На 
зберігання закладають головки з кача-
нами завдовжки 2-3 см. Середньостиглі 
сорти розвішують на жердині під сте-
лею у підвалі. Бажано, щоб капустини 
не торкалися одна одної. Пізньостиглі 
вкопують у пісок, насипаний у льосі. 

За словами київського фітотерапев-
та Олени Світко, наші бабусі не мали 
відходів із волоських горіхів. Ядра вжи-
вали у їжу, а перетинки й шкаралупу 
використовували як ліки. У товченій 
шкаралупі, запареній окропом, вигрі-
вали ноги, після чого вони не крутили 
і не боліли. Перетинки заливали само-
гоном і настоювали у темному місці 21 
день. Потім пили по чайній ложці двічі 
на день. Це покращує пам’ять, чистить 

судини, допомагає при хворобах шлун-
ка, щитоподібної залози. 

Шкаралупу горіхів добре вкинути 
на жар у грубку чи камін. Від горіхів 
немає сажі. Але коли вони горять, про-
чищають забиті димарі. Сажа вилітає 
на вулицю через комин клоччями. Але 
не можна кидати багато чи зачиняти 
дверцята грубки. Шкаралупа дає бага-
то жару і газу – може розірвати стіну 
пічки.

у д ущ
десятою дорогою. 

ОВОЧІ ЗБИРАЮТЬЗБИРАЮТЬ 
ДО ЗАМОРОЗКІВ

ЗАБИТІ ДИМАРІ ПОЧИСТЯТЬ... ГОРІХИ

е
морозків.

nutriliving.com

znichka.com

Після перших нічних приморозків настав 
час підготувати сад і город до зими.

Закладіть компост. Для цього зго-
диться бадилля та опале листя. У компост 
кладуть також відмерлі гілки багаторічних 
квітів.

Перекопайте грядки. І не забудьте 
внес ти добрива у розпушений ґрунт.

Посійте на зиму овочі. Це роблять на-
прикінці жовтня. Сіють зазвичай морозо-
стійкі сорти моркви. Насіння має набряк-
нути, але не прорости. Для посіву озимої 
цибулі вибирають сорти, які формують 
цибулини при короткому весняному дні. 
Ще недавно був популярний лише один гіб-
рид – «Вольф F1», але нині вже з’явилися й 
інші – «Радар F1», «Ібіс F1».

Проведіть обрізування ягідних ку-
щів. Їх також треба замульчувати й удобри-
ти, очистити від відмерлої кори та муміфіко-
ваних плодів.

Підготуйте дерева до зимової спляч-
ки. Після перших заморозків проведіть 

обприскування крони й стовбурів дерев 
яблуні та груші п’ятипроцентним розчином 
сечовини (з розрахунку 500 г на 10 л води). 
Наприкінці місяця обприскайте кісточкові 
дерева трипроцентним розчином бордось-
кої рідини (300 г бордоської суміші на 10 л 
води).

Викопайте на зиму хрін. Це роблять 
після перших приморозків, адже саме в 
цей період корені нагромаджують найбіль-
ше корисних речовин. Хрін треба вибрати 
чисто, щоб він не розростався по всій ді-
лянці.

Приберіть у теплиці. Зніміть плівку, 
щоб у разі раптового снігопаду не прогнув-
ся каркас. Врахуйте, що на початку або в 
середині жовтня потрібно закінчити теплич-
ний сезон, видаливши всі рослинні залишки 
й обробивши теплицю від хвороб кальцино-
ваною содою або хлорованою водою.

Викопайте жоржини. Після перших за-
морозків жоржини треба викопати, бо лис-
тя і стебла у них відразу чорніють.

povar.co
dokonline.com

Цибуля і для здоров’я помічна, і в господарстві згодиться

Найдоступнішим органічним добривом є гній
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ВІВТОРОК 17 жовтня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 23.30 Д/с «Марк 

Твен»
07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 

16.35, 23.20 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15, 02.55 Д/с «Нью-Йорк»
09.00, 22.50 Д/с 

«Супервідчуття»
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, 14.30 Радіо. День
13.50, 22.15 Складна 

розмова
15.15 Фольк
16.45 Покоління Z
17.15 М/с «Книга 

джунглів»
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
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00 Аферисти в 

мережах
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.35 «Все буде смачно!»

09.35 «Битва екстрасенсів 

15»

11.55 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.00 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Красуні»
09.45, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00, 19.00 «Орел і 

Решка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.15 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.50, 
02.40 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Феєнорд» - «Шахтар»

00.10 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

04.50 Т/с «Адвокат»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 
Бандитський Київ 07.20, 
12.20 Правила життя 
08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.20 У пошуках 
краси 13.20, 00.30 
Містична Україна 14.10 
Майор «Вихор» 15.10, 
23.40 Історичні битви 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Життя після людей 19.50 
Таємниці автокатастроф 
03.40 Таємниці 
кримінального світу 

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 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 Х/ф 

«Операція «И» та інші 
пригоди Шурика»

13.10, 14.15 Т/с «Свати 
- 4»

15.20 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 Х/ф «Перевізник»
22.00 «Життя без обману 

2017»
23.20, 00.10 Х/ф 

«Нестримні»
01.40 «Мольфар»

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 
«Спокуса 2»

13.00, 14.00 «Життя на 
грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.10, 05.15 
«Подробиці»

00.20 Т/с «25-а година»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.25, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «У 

пошуках пригод»
13.35 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.05, 16.10 Т/с «Янголи 

війни»
16.20, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Т/с «Паршиві вівці»
23.30 Х/ф «Малавіта»
01.50 Х/ф «Хулігани 

Зеленої вулиці»
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.40 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.20 Мультмікс

10.45 М/ф «Школа 

монстрів: Вітаємо у 

Monster High»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 22.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 03.40 Віталька

17.50, 02.00 Казки У Кіно

19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

20.00, 23.00 Танька і 

Володька

01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Т/ф «Сіма 

Кордунова. Споконвічні 
цінності мої»

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 Т/ф «Світова арена 

Ірини Климець»
08.10 Крок назустріч
08.35 «Агросвіт»
09.00 «Ранок «Нової 

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

«Волинь-Волноваха: 
коровай дружби»

13.00 Т/ф «Не забуде 
повік Україна»

13.25, 18.20, 05.30 
«Волинська веселка»

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»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Що каже священик»
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 «Що каже священик»
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 Новини «На часі» 
07.20, 08.20, 18.55, 22.00, 

00.30, 03.10 Погода
07.25 Глобал 3000
08.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
08.25, 18.30, 22.05 

Вголос
08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
10.00 Дайджест
10.30 ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Гори димлять»
16.00 ЧП+
16.15 Говоримо 

польською
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Серіал «За 

службовим обов’язком»
23.30 ФізКультУра!
00.35 Т/с «Гори димлять»
03.05 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 ФізКультУра!

06.00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 23.30 Д/с «Марк 
Твен»

07.30 Ера бізнесу
07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 

17.40, 23.20 Світ он лайн
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 Д/с «Нью-Йорк»
09.30 Х/ф «Червоний 

колір Бразилії»
13.50 Перша шпальта
14.30, 22.50 Д/с 

«Супервідчуття»
15.30, 00.20 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.15, 02.55 Вікно в 

Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.05, 21.00, 01.55 

Новини
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35, 01.40 Новини. 

Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. 

Спорт
22.15 Роздягалка
03.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»
04.05 Т/с «Роксолана»

06.00 Х/ф «Ва-банк»
08.05 Х/ф «Ва-банк 2»
10.05 «Чотири весілля»
11.10 «Танці з зірками»
13.35 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

15.30 Х/ф «Операція 
«И» та інші пригоди 
Шурика»

17.30 Х/ф «Нестримні»
19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «Аватар»
23.30 Д/ф «Невідомий 

батальон»
00.45 «Мультибарбара»

05.45, 20.00, 03.10, 05.15 
«Подробиці»

06.25 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 

«Ранок з Інтером»
10.20 Х/ф «Недільний 

тато»
12.30 Х/ф «Одружений 

холостяк»
14.20 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «Спокуса 2»
22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
00.20 Т/с «25-а година»
03.50 «Готуємо разом»

05.35, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.20 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.05, 13.15, 16.10, 21.30 
Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
22.30 Х/ф «47 ронінів»
01.00 Х/ф «У пеклі»
02.40 Т/с «Слідчі»
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.40 Т/с «Відділ 44»

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Герцог»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 22.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 02.00 Казки У Кіно
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
20.00, 23.00 Танька і 

Володька
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

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, 01.30 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.20 1-й Фестиваль 

пісень В’ячеслава 
Хурсенка

12.00 Т/ц «Роки і долі»
12.25 «Мультсеріал»
13.25 Концерт-бенефіс 

Галини Овсійчук
15.00 «Такти і факти»
16.00 Т/ф «Де пахнув 

сніг»
16.40 «Мелодії осені»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.35 «Мультфільм»
18.00 «Дзвони Волині»
19.00 Т/ф «Сенс життя»
19.35 «Важливо!»
19.40 «Із перших уст»
19.45 Телепроект 

«Волинь-Волноваха: 
коровай дружби»

20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.05 Місто
21.30 Т/ф «Польська кров 

української групи»
22.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
22.25 Погода
23.00 Т/ф «Мішень 

чемпіона»
23.30 Тема дня
00.00 Новини. Підсумок
00.30 Т/ц «Видатні 

волиняни» 
01.00 Т/ф «Кримський 

фоліант»
01.40 Т/ц «Києвотека»
02.10 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.35 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Роки і долі»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»

06.10, 15.25 «Все буде 
добре!»

08.10 «Все буде смачно!»
09.10 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
11.25 Х/ф «Запасний 

гравець»
13.00 «Битва екстрасенсів 

17»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Хата на 

тата»

05.10 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00, 15.45 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 М/ф «Астерікс: 

Земля Богів»
13.40, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

14.45, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

18.00, 01.50 «Навколо М»
19.00 «Орел і Решка»
22.00, 01.00 «Вірю не 

Вірю»
23.00 Х/ф «Бабій»
02.35 «Нічне життя»

06.00 М/с «Пригоди кота 
в чоботях»

06.59, 09.19 Kids Time
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.20 М/ф «Робінзон 

Крузо: Дуже населений 
острів»

11.10 Х/ф «Зелений 
ліхтар»

13.40 Х/ф «Темний 
лицар»

16.40 Х/ф «Хеллбой: 
Герой із пекла»

19.00 Ревізор
21.45 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф «Бабадук»
02.25 Служба розшуку 

дітей

06.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.00, 02.40 Зірковий 
шлях

09.20 Х/ф «Мрії з 
пластиліну»

11.20, 15.20 Т/с «Доля на 
ім’я любов»

15.00, 19.00, 02.00 
Сьогодні

15.50 Х/ф «Весільна 
сукня»

18.00 Т/с «Жіночий 
лікар 3»

19.50 Т/с «Свєтка»
00.00 Х/ф «Цар 

скорпіонів 3: Книга 
мертвих»

04.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.10, 18.20 У пошуках 

істини
10.40 Історичні битви
12.40 Справжнє обличчя 

Ісуса
14.40 Хрест у мистецтві
15.40 У пошуках краси
16.40 Природа 

сьогодення
21.00 Боїнг 747: 

революція
22.40 Мегаяхти
23.40 Таємниці 

автокатастроф
00.40 Великі українці
02.00 Аджимушкай
02.50 Скарб.UA

ПОНЕДІЛОК 16 жовтняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30, 12.30 Т/ц 

«Дзеркало історії»
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 21.50, 

00.20, 02.50 Погода
07.35 Євромакс
08.35 Док. фільм «Фіалка 

терору»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.10 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Т/с «Гори димлять»
16.00 ЧП+
16.15 Говоримо 

польською
17.00 Ломастер

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Музей Небесної 

Сотні
18.45 Новини «На часі» 
19.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
20.00 Глобал 3000
20.30, 21.55 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
21.30 Новини «На часі» 
22.15 Серіал «За 

службовим обов’язком»
23.30 ФізКультУра!
00.00 Новини «На часі» 

Спецвипуск
00.25 Т/с «Гори димлять»
02.30 Новини «На часі» 

Спецвипуск
02.55 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 ФізКультУра!

Фільм «Червоний колір Бразилії» Фільм «Бабій»

09:30 23:00

pikabu.ru

profi cinem
a.ru

Фільм «Малавіта»

23:30

fi lm
.ru
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ЧЕТВЕР 19 жовтня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 23.30 Д/с «Марк 

Твен»
07.30, 07.40, 08.15, 

14.20, 16.35, 19.20, 
23.20 Світ он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 Д/с «Нью-Йорк»
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, 14.30 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.45 М/с «Книга 

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

Культура
19.00 Д/ф «Діти Донбасу»
19.25 Д/с «Традиційні 

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

Спорт
22.50 Д/с «Супервідчуття»
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.40 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.25 Зона ночі
03.20 Т/с «Татусеві дочки»
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
01.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.35 «Все буде смачно!»

09.20 «Битва екстрасенсів 

15»

11.55 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»

23.15 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00, 19.00 «Орел і 

Решка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 00.00, Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Динамо» 
(Київ) - «Янг Бойз»

00.15 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

04.50 Т/с «Адвокат»

УКРАЇНА
06.00, 19.00, 00.30 
Бандитський Київ 07.20, 
12.20 Правила життя 
08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.20 Природа 
сьогодення 13.20 
Містична Україна 14.10 
Місто 15.10 Історичні 
битви 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Життя після 
людей 19.50 Таємниці 
автокатастроф 23.40 
Повітряні воїни 03.20 
Підроблена історія 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.10 «ТСН»

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

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 Х/ф «Озброєні і 
небезпечні»

22.40 «Право на владу 
2017»

00.20 Х/ф «Волл-стріт»
04.40 М/ф «Пригоди 

капітана Врунгеля»

06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 
«Спокуса 2»

13.00, 14.00 «Життя на 
грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.15, 05.15 
«Подробиці»

00.20 Т/с «25-а година»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф 

«Подарунок»
13.40 Скетч-шоу «На 

трьох»
13.55, 16.10 Т/с «Янголи 

війни»
16.25, 22.25 Т/с «Паршиві 

вівці»
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
00.30 Х/ф 

«Контрабанда»
02.40 Т/с «Категорія 6. 

День руйнувань»
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.40 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.20 Мультмікс

10.45 Х/ф «Нове 

вбрання короля»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 03.40 Віталька

17.50, 22.00, 02.00 Казки 

У Кіно

19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

20.00, 23.00 Танька і 

Володька

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

волиняни»
12.30 «Влада громади»
13.25, 05.10 «Волинська 

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

здоров’я»
14.35 Ретроспектива ВТ. 

«Маестро від Бога»
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 Т/ф «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 «Злочин з 

багатьма невідомими»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Буйна»
16.00 ЧП+
16.15 Говоримо 

польською
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Заживемо
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 ФізКультУра!
00.35 Х/ф «Буйна»
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.30 ФізКультУра!
05.00 Х/ф «Буйна»

УКРАЇНСЬКА СТРІЧКА – 
УЧАСНИЦЯ МІЖНАРОДНИХ 
ФЕСТИВАЛІВ

Українсько-італійський фільм «Ізі» 
режисера Андреа Маньяні отримав 

Гран-прі 35-го Annecy Cinema Italien – 
найбільшого фестивалю італійського 
кіно за межами Італії.

«Разом з нагородою лауреати Гран-прі 
фестивалю обов’язково потрапляють в 
широкий прокат у Франції. Цей фільм – на-
самперед про відкриття самого себе через 
зустріч з іншою культурою. Таким чином, 
журі визнає за авторами оригінальність 
та виняткову уяву в підході до серйозної 
теми», – ідеться в повідомленні.

«Ізі» показали на Бельгійському кіно-
фестивалі в Остенді та Гельсінському між-
народному кінофестивалі. Фільм запроше-
но до участі у ще 10 кінофестивалях.

визнання

Фільм «Озброєні і небезпечні»

20:15

СЕРЕДА 18 жовтня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 23.30 Д/с «Марк 

Твен»
07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 

16.35, 23.15 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15, 02.55 Д/с «Нью-

Йорк»
09.00 Д/с «Супервідчуття»
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, 14.30 Радіо. День
13.50 Наші гроші
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с «Книга 

джунглів»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
20.25 Слідство. Інфо
21.50 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.20 Мегалот
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»
03.40 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00 Аферисти в 

мережах
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зоряні яйця
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

09.45 «Битва екстрасенсів 

15»

12.00 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

23.50 «Один за всіх»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00, 19.00 «Орел і 

Решка»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Рай та пекло»
18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Прощаюся 

востаннє»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
04.50 Т/с «Адвокат»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 12.20 
Правила життя 08.20, 
02.40 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.20 Природа 
сьогодення 13.20 
Містична Україна 14.10 
Чорна піхота 15.10, 23.40 
Історичні битви 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Життя після 
людей 19.00 Бандитський 
Київ 19.50 Таємниці 
автокатастроф 00.30 
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 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

13.05, 14.05 Т/с «Свати 
- 4»

15.05 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 Х/ф «Перевізник 
- 2»

22.00, 23.20, 00.10 
«Міняю жінку - 12»

01.35 М/ф «Пригоди 
капітана Врунгеля»

06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 
«Спокуса 2»

13.00, 14.00 «Життя на 
грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.10, 05.15 
«Подробиці»

00.20 Т/с «25-а година»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30, 09.55 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.55, 13.20 Х/ф 

«Малавіта»
13.40 «На трьох»
14.20, 16.10 Т/с «Янголи 

війни»
16.25, 22.25 Т/с «Паршиві 

вівці»
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «Подарунок»
01.50 Т/с «Категорія 6. 

День руйнувань»
04.00 Скарб нації
04.15 Студія Вашингтон
04.40 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф «Про рибалку 

та його дружину»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 22.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.50 

Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 02.00 Казки У Кіно
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
20.00, 23.00 Танька і 

Володька
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, 03.05 «Волинська 

веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Що каже 

священик»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»
15.00 Т/ц «Остання 

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

Європі»
18.20 Т/ц «Роки і долі»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.55 Т/ф «Лелія для 

України»
23.50 «Хроніка війни»
01.25 Д/ф «Рондо для 

лицаря. Віктор Гресь»
02.15 Т/ц «Роки і долі»
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
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 «Сад 

Гефсиманський»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Буйна»

АВЕРС 16.00 ЧП+
16.15 Говоримо 

польською
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.15 Серіал «За 

службовим обов’язком»
23.30 ФізКультУра!
00.35 Х/ф «Буйна»
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 ФізКультУра!
05.00 Х/ф «Буйна»

Фільм «Подарунок»

23:30

Фільм «Прощаюся востаннє»

21:00

serialuk.net

nerdspan.com
m

oviestape.net

КРАВЕЦЬ ПОКАЗАЛА 
СВОЇХ ДВІЙНЯТ

Зірка студії «Квартал 95» Олена 
Кравець потішила прихильників 

новим знімком сина і доньки. 
Фотографії дітей Олена розмістила в 
Instagram.

Н е щ о д а в н о 
малюки відсвят-
кували перший 
день народжен-
ня.  На фото донь-
ка Катруся й син 
Ваня стоять біля 
вікна у схожих 
одяганках. «Мої 
інь-яньчики:))», – 
підписала світли-
ну Олена.  

Це перше 
фото малюків, яке Олена показала шану-
вальникам. До того актриса виставляла 
знімки манежика і розвивальні іграшки 
двійнят.

Олена Кравець удруге стала мамою рік 
тому в 39 років. Тепер у сім’ї кварталівців 
Олени і Сергія Кравців трійко дітей. 14 ро-
ків тому в пари народилася донька Марія. 

зіркові нащадки 

Instagram
 О

лени Кравець
espreso.tv



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
Волинська обласна організація партії 

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

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

ДЕНЬ КВАРТАЛУ НА 33-МУ: 
ВИБУХ ЕМОЦІЙ ТА ПОЗИТИВУ

СВЯТКОВЕ ДІЙСТВО
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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  

Утретє Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» гуртує лучан 

задля спільного осіннього 
відпочинку. День кварталу вже 
відзначили мешканці 40-го 
мікрорайону та Вересневого. 
Другої неділі жовтня свято 
завітало в один з найбільших 
мікрорайонів Луцька – 33-й 
квартал. Яскраве дійство 
відбувалося на території 
ЗОШ №10. Захід організував 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». До святкового дійства 
долучилася громадська 
організація «Волинський актив 
молоді».

Розпочали святкування Дня 
кварталу мешканці мікрорайону зі-
знанням у любові до рідного куточ-
ка. Лучанин Василь Назарук – автор 
понад тисячі поетичних творів про 
любов до Волині й України. Вір-
шовані рядки чоловік присвятив і 
рідному кварталу. 

Бути собою, не втрачати індиві-
дуальності, мати власну думку за-
кликали зі сцени герої філософської 
казки, ідея якої зародилася у твор-
чій майстерні студії Наталі Журав-
льової, а втілили студенти Універ-
ситету третього віку. А вокальний 
колектив ГО «Неспокійні серця» 
поділився з глядачами концертної 
програми своїм незгасним оптиміз-
мом та бажанням жити активно із 
творчим неспокоєм у душі. 

Паралельно із концертом в 
інших відпочинкових зонах Дня 
кварталу відбувалися різнома-
нітні заходи. Зокрема, на новому 
міні-футбольному полі зі штучним 
покриттям ЗОШ №19 змагалися 
шкільні футбольні команди. Пере-
мога дісталася команді ЗОШ №23. 
Усього одним голом поступилися 
юні футболісти НВК №26. Призерів 
турніру нагородили медалями та 
цінними призами. 

Ще одна спортивна зона на Дні 
кварталу – легкоатлетична. Тут 
влаштували веселі змагання для 
команди хлопчиків та дівчаток. 

Гарний настрій панував і в ані-
маційній зоні розваг для дітей. А 
творча й талановита малеча могла 
показати себе у техніках образотвор-
чого мистецтва, ліпленні з глини, со-
ломоплетінні. У майстрів – ні хвили-
ни спочинку, в учнів – задоволення і 
сувеніри, виготовлені власноруч. 

Не менше прихильників заво-
ювали й козацькі розваги. І діти, й 
дорослі вправлялися у козацькому 
двобої, метали сокиру та стріля-
ли з лука. Щоправда, зосередити-
ся тут було важко, оскільки ніздрі 
лоскотав запах ароматного кулешу. 
Смакували козацькою кашею аж до 
пізнього вечора.

Мешканці 33-го кварталу вті-
шені тим, що це свято – саме для 
них. Адже таке масштабне дійство 
у їхньому мікрорайоні – вперше.

Місцевих жителів привітала 
перший заступник голови правлін-
ня Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Лариса Тарасюк. 

– У вашому мікрорайоні про-
живають ініціативні лучани, які 
докладають чимало зусиль та часу, 
щоб наше місто ставало кращим, – 
відмітила Лариса Аполлінаріївна. 
– Разом з Фондом ви створювали 

ОСББ, завдяки вашій ініціативі у 
школах та дитсадках, де навчають-
ся ваші діти, функціонують фонди 
розвитку навчальних закладів. Ба-
жаю не зупинятися на досягнутому 
та тільки разом надалі змінювати 
Луцьк на краще.

Тих, хто зробив значний вне-
сок у розвиток мікрорайону, Ла-
риса Аполлінаріївна нагородила 
подяками Фонду. Отож, подяки за 
активну громадську позицію отри-
мали депутат Луцької міськради, 
керівник Ради голів правлінь ОСББ 
Луцька Петро Бойко, депутати 
Луцької міськради – начальник 
відділу розвитку туризму міськ-
ради Юлія Дацюк та начальник 
відділу персоніфікованого обліку 
департаменту соціальної політики 
міськради Тетяна Янчук, директор 
Луцької ЗОШ №17 Олег Мах, голо-
ва правління фонду розвитку ЗОШ 
№17 Ірина Вертей, директор НВК 
«ЗОШ І-ІІ ступенів №10 – профе-
сійний ліцей» Олег Михальчук та 
голова правління фонду розвитку 
цієї школи Марина Ярмоленко, 
завідувачі ДНЗ №31 Валентина 
Легновська, ДНЗ №20 Марія Ста-
ніславчук, заступник директора 
Луцької міської централізованої 
бібліотечної системи Ніна Боча-
рова, директор ПП «Ефект» Сер-

гій Бохонко, член ради правління 
голів ОСББ Луцька, голова ОСББ, 
що на вулиці Карпенка-Карого, 9, 
Валерій Корпач, голова правлін-
ня ОСББ «Ветеранів, 1» та фонду 
розвитку ДНЗ №31 Сергій Бусь-
ко, голови правлінь ОСББ Альо-
на Маляренко, Олександр Новак, 
Іван Онищук, Світлана Бойко, Віра 
Коліушко, Сергій Маляренко, Ка-
терина Зюзіна, Ігор Славницький, 
голова правління ОСН «Гущан-
ський» Володимир Маць, перший 
віце-президент ФЛАУ Володимир 
Рудюк, президент Асоціації міні-
футболу Волині Сергій Голоскоков, 
директор ДЮСШ №2 Валерій Пан-
чук, керівник ГО «Центр реабілі-
тації осіб з інвалідністю «Джерело 
життя»» Людмила Зелінська, голо-
ви Луцької міської організації ве-
теранів України Валерій Севрюков, 
ветеранської організації «Оберіг» 
Марія Мацюк, ветеранської орга-
нізації «Ювілейна» Ганна Сахарук, 
ветеранської організації ЖКП №7 
Катерина Кікавська.

– Судячи з тієї кількості людей, 
які тут присутні, з їхніх емоцій, свя-
то вдалося. Як засвідчили Дні квар-
талу в інших мікрорайонах, такі 
свята потрібні. Для людей це нагода 
ближче познайомитися, набратися 
позитивних емоцій, більше дізна-

тися про свій мікрорайон, – пере-
конаний депутат міськради, радник 
Луцького міського голови Ігор По-
ліщук. 

У Ігоря Поліщука до цього ра-
йону теж особливе ставлення, адже 
тут минуло його дитинство. Кож-
ну вулицю та дім тут знає депутат 
міської ради від УКРОПу Юлія 
Дацюк. Зокрема, через активність 
його мешканців, які з допомогою 
обранця від свого округу прагнуть 
поліпшити життя мікрорайону.

– Тут живуть люди, які праг-
нуть робити більше. Вони не прос-
то хочуть, щоб у них були гарні 
двори, зелені насадження, дитячі 
майданчики, комфорт у садочках 
і школах, а й докладають до цього 
зусилля, – каже Юлія Дацюк.

Максимальну кількість учасни-
ків Дня кварталу біля сцени зібрав 
розіграш призів. Для участі у ньому 
зареєструвалося 2020 відвідувачів 
заходу. Тому 15 призів, серед яких – 
смартфон Samsung Galaxy, смарт-
годинник Atrix iQ100 Touch GPS та 
велосипед Safari Azimut, дісталися 
тим, кого дуже любить удача. 

Житель проспекту Соборності 
Сергій Видерко напередодні відзна-
чив день народження. Прийшов на 
свято разом з дружиною та двома 
донечками. Хоча браслет зі щасли-

вим номером дістався главі сім’ї, 
чоловік каже: виграним смартфо-
ном користуватиметься дружина. 
А святом насолоджуються усі ра-
зом, адже традиція дня кварталу, 
на його думку, – гарна ідея. 

Ще один вибух емоцій – виступ 
хедлайнерів Дня кварталу – україн-
ського гурту «Ot Vinta». Це яскра-
ві представники стилю рокабіллі. 
Хоча самі учасники гурту назива-
ють себе виконавцями укробіллі, 
бо українська народна пісня в ре-
пертуарі веселих артистів досить 
відчутна. Через те так легко підхоп-
лювали її й глядачі, що мали змогу 
і поспівати, і потанцювати. Танці 
продовжила стильна укротека. 

– Раніше ми робили з цими 
людьми спільні справи. Це були 
робочі клопоти. Сьогодні ми орга-
нізували свято для них. Це ті люди, 
які вкладають у розвиток свого 
мікрорайону. Кожен в своїй будів-
лі, кожен у своїй школі, садочку. 
Кожен долучається до того, щоб 
мікрорайон став якнайкращим. Це 
якраз єднає всіх нас, – зазначив за-
ступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Орест 
Маховський. 

Наталка ПЕТРУК,
Ірина ЮЗВА,

Луцьк

Головний приз Дня кварталу – велосипед

Процес приготування козацького кулешу Танцювальний флешмоб «Тільки разом»

Нагороди для призерів футбольного турніру
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

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

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

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ ЗДОРОВ’Я» – 
ДЛЯ ЛОКАЧИНСЬКИХ МАЛЮКІВ

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 

ЗАПОРУКА УСПІХУ МІСТА – 
НЕБАЙДУЖІСТЬ ЙОГО ЖИТЕЛІВ

ІНІЦІАТИВА

Вулиця Гущанська, що в обласному 
центрі Волині, проходить через 
колишнє село Гущу, що було центром 
сільської ради Ківерцівського 
району. У 1959 році населений пункт 
приєднали до Луцька. Власне, так і 
народилася вулиця Гущанська, яка 
розташована на межі міста і двох 
районів – Ківерцівського та Луцького. 
Її протяжність – близько 3 км. Це одна 
з найдовших вулиць міста, на якій 
проживає кількасот лучан.

Мешканці Гущанської бідкаються, що 
відтоді, коли відбулося приєднання села до 
міста, нікому до них немає діла. Дорога в 
жахливому стані, практично бездоріжжя, 
нема будь-якого транспортного сполучен-
ня та інфраструктури, а донедавна була ще 
й суцільна темрява. Щоб відстоювати свої 
інтереси, рік тому люди вирішили створи-
ти орган самоорганізації населення (ОСН). 
Задумали – зробили. За підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» створили «Ву-
личний комітет «Гущанський». Керівником 
ОСН майже одноголосно обрали Володи-
мира Маця, який не з розповідей знає про 
проблеми своєї вулиці та більш як десять 
років відстоює її інтереси.

– Тут я народився і прожив усе життя. 
Тому мені не байдуже, – каже Володимир 
Станіславович. – Нам довго не проводили 
газ. Люди, проживаючи в місті, змушені 
були палити дровами. У нас досі немає ко-
мунікацій, відсутня каналізація та центра-
лізоване водопостачання. У магазин чи ап-
теку ми змушені ходити на вулицю Гордіюк. 
А це добрих півтора кілометра. А якщо йти 
з кінця Гущі, то й два з половиною кіломет-
ри бездоріжжя. Я вже не кажу про те, що в 
нас відсутні дитячі та спортивні майданчи-

У Локачинському ДНЗ 
«Пізнайко» – сміх та 

гамір. Убрані в національний 
одяг дівчатка та хлоп’ятка 
з усмішками зустрічають 
гостей. У малюків сьогодні 
свято – козацькі змагання. Та 
найбільше, мабуть, радіють 
їхні батьки та педагоги. Адже 
проект «Джерельце здоров’я», 
що його реалізовували спільно 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом», успішно завершено. 
Тепер займатися фізкультурою 
дітлахи будуть у комфортних 
умовах.

«Пізнайко» – єдиний дошкіль-
ний навчальний заклад у Локачах. 
У п’яти групах навчається 160 ді-
ток. Побудований дитсадок у 1970 
році. Та попри солідний вік, бу-
дівля на вигляд – сучасна та охай-
на. Усе це – завдяки небайдужим 
батькам та ініціативним праців-
никам.

Довгий час найбільшою проб-
лемою дитсадка був незадовіль-
ний стан спортивної зали. Підло-
га – аварійна, практично зігнила. 
Стіни та стеля також потребували 
ремонту.

Спорт у ДНЗ – на чільному 
місці. Двічі на тиждень тут від-
буваються заняття з фізкультури, 
щоденно – ранкова гімнастика та 
багато інших активних заходів. 
Відповідно, й ремонт спортивної 
кімнати був украй потрібен. Саме 
тому завідувачка ДНЗ Ольга Кру-
пеня звернулася в локачинське 
представництво Фонду відразу 
другого дня його роботи з прохан-

ням допомогти відремонтувати 
спортзал. На умовах співфінансу-
вання батьків, Фонду та селищної 
ради багаторічну проблему вдало-
ся розв’язати.

– Будь-яка мама хоче, щоб її 
дитина була здоровою. Для цього 
потрібно з самого малечку при-
вчати дітей до спорту. Тому я ціле-
спрямовано звернулася у Фонд по 

допомогу, – розповідає Ольга Кру-
пеня. – Участь у реалізації проекту 
взяли батьки, бабусі, дідусі. Вони 
не лише долучилися до співфінан-
сування, а й безпосередньо брали 
участь у роботах. 

Вартість проекту – майже 
90 тисяч гривень. У його рамках 
громаді вдалося відремонтувати 
спортивну залу та придбати тре-
нажери для діток. 

Вихованці старшої групи «Ро-
машка» привітали гостей в онов-
леному залі українською піснею. 
По тому маленькі козачата зма-
галися у вправності. Дівчатка в 
той час уболівали за друзів. Як і 
годиться на таких заходах, пере-
могла дружба. 

Голова Локачинської район-
ної організації політичної партії 
«Українське об’єднання патріо-

тів – УКРОП» Василь Демидюк 
відмітив, що і партія УКРОП, і 
Фонд у першу чергу працюють для 
нашого майбутнього – дітей: 

– Ми вже реалізували в райо-
ні кілька проектів, що пов’язані 
безпосередньо зі спортом. Відре-
монтували спортзал у школі села 
Привітне, реконструювали сис-
тему опалення та освітлення в зу-
бильненській школі, облаштували 
ігровий майданчик на території 
дитсадка у Крухиничах. Як кажуть, 
під лежачий камінь вода не тече. Ті, 
хто хоче щось змінити, звертають-
ся та, відповідно, мають віддачу. 

Радість локачинців розділив 
представник Волинської облас-
ної регіональної парторганізації 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Сергій Костриченко. Він привітав 
громаду з успішним завершен-
ням проекту й закликав батьків 
пам’ятати, що активне дозвілля 
для дітей потрібне не лишень у са-
дочку, а й удома.

– Це 15-й проект, втілений у 
життя спільно з Фондом та грома-
дою на території нашого району, – 
зазначила представник районного 
осередку УКРОПу Оксана Дмит-
рук. – Справді, для його реалізації 
ми затратили багато часу та кош-
тів. Але результат того вартий. 
Сьогодні ми оцінюємо зроблене, а 
вже завтра потрібно щось плану-
вати. Адже минуле – це той потяг, 
що вже пішов, майбутнє – мрії, а 
сьогоднішнє – це подарунок долі. 
Тому потрібно жити сьогоденням, 
зважаючи на минулий досвід, ну і, 
звісно, з надією на майбутнє. 

Ірина ЮЗВА,
Локачинський район

ки, щоб наші діти мали де займатися. Хо-
четься, щоб нас почули. Адже наша вули-
ця – частина міста, а ми його мешканці.

Володимир Маць каже, що після того, 
як люди створили вуличний комітет, ста-
ло легше відстоювати інтереси своєї вули-
ці. Якщо раніше його не впускали на сесію 
міської ради, то тепер запрошують на засі-
дання депутатських комісій. У юридичних 
питаннях допомагає пану Володимиру його 
заступник – син Богдан. 

Не так давно одну проблему гущанців 
вдалося залагодити. Після кількарічної 
темряви на їхній вулиці засвітилися ліхтарі. 
Та найбільша проблема – дорога, точніше, її 
відсутність – так і лишилася. 

Жителі забутої вулиці бідкаються, що в 
період дощів через калюжі не можна пере-
ступити навіть дорослому, не кажучи вже 
про дітей чи дошкільнят. 

– Надворі ХХІ століття, а нам доводить-

ся виносити хворих на покривалі чи ношах, 
адже в негоду автомобіль швидкої допомо-
ги не може доїхати. Нам покласти б асфальт 
і хоч з одного боку – доріжку, – ділиться 
планами голова ОСН.

Днями представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Олена Оліфірович вру-
чила Володимиру Мацю подяку за активну 
громадську позицію та вагомий внесок у 
покращення благоустрою мікрорайону.

– Це дуже ініціативна людина, яка вбо-
ліває за свою вулицю. Володимир Стані-
славович стукає в усі можливі двері. І це 
не безрезультатно. Завдяки численним 
зверненням маємо освітлену вулицю. Його 
підтримує громада. На реальному прикладі 
ці люди довели, що не можна бути байду-
жими, треба шукати шляхи виходу із ситуа-
ції, – зазначила Олена Оліфірович.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Дружна родина локачинського дитсадка

Подяка Володимиру Мацю 
за активну позицію

Перемогла дружба
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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.

ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ 
РУЙНУЄ ДОРОГИ В ІВАНИЧАХ*

Завод із переробки цукрового 
буряку – важливе для 
Іваничівського району 
підприємство, проте в 
найгарячіший період своєї 
діяльності воно стає джерелом 
смороду, туману з пилюки та 
головною причиною руйнації 
доріг. 

ДІРКИ ЛАТАЮТЬ 
ВАПНЯКОМ

Леся Мудринець уже 58 років 
мешкає на вулиці Заводській в Іва-
ничах навпроти цукрового заводу. 
Жінка розповідає, що з вересня до 
листопада мешканці вулиці страж-
дають від такого сусідства. 

– Я з народження живу на 
цій вулиці. Коли мені було п’ять, 
то ми переселилися вже у хату, в 
якій мешкаю нині з чоловіком. Ще 
пам’ятаю, як дорога тут була ви-
мощена каменем, згодом поклали 
асфальт, був тротуар. Але це років 
тридцять тому. Потім покриття 
почало ставати все гірше і гірше. 
Великогабаритні машини, що во-
зять на завод буряк, розбили його 
вщент, – зауважує пані Леся. 

Аби підлатати дорогу, пра-
цівники заводу підсипають у ями 
вапняк, дрібні частинки якого при 
кожному проїзді автомобіля здій-
маються густим туманом пилу. 

– Мій чоловік звернувся до 
керівництва щодо поливу дороги, 
адже та кіптява дихати не дає. От 
вони й почали поливати, але тех-
нічною водою, тією, що буряк зми-
вають. Зі свердловини не беруть, 
щоб економити час. Від цього до 
пилюки ще сморід додався. Поли-
ву надовго не вистачає, поверхня 
швидко висихає. У мене через цей 
пил алергічний кашель, змушена 
пігулки пити, – додає місцева жи-
телька. 

Дорогою одна за одною руха-
ються великогабаритні машини 
різного тоннажу. Водій найменшої 
з них – пан Василь. Він зауважує, 

за оренду землі. Проте потік вели-
котоннажних машин, що возять 
буряк, щороку збільшується. Від-
повідно, стан дороги погіршуєть-
ся, а нібито допоміжний метод 
засипання білим каменем ям лише 
погіршує ситуацію. На завод при-
їжджала перевірка щодо того, чи 
не перевищує вага автомобілів 
допустимої норми в 40 тонн. У до-
кументах, які нам показали, нор-
ми було дотримано, – наголошує 
Войтюк. 

Федір Васильович разом з дру-
жиною також проживає на вулиці 
Заводській. Каже, що сусіди диву-
ються, чому ще не зробив дорогу 
до свого дому. Але він пояснює, 
що були більш пріоритетні дороги 
та роботи у селищі. 

– Частина вулиці, яка потре-
бує ремонту, має протяжність 450 
метрів, тут розміщено 16 будин-
ків. Окрім цієї дороги, також була 
дуже розбита великотоннажними 
машинами вулиця Шевченка, яка 
пролягає до цвинтаря. За співфі-
нансування з обласного бюджету 
ми відремонтували вулицю Шев-
ченка, оскільки це було першо-
черговим завданням. На жаль, з 
районного бюджету не підтрима-
ли, тому кошти на ремонт змушені 
були виділити із селищного, – за-
уважує очільник Іваничів. 

Наприкінці жовтня Іваничів-
ська селищна рада об’єднається 
з двома сільськими радами – 
Мишівською та Соснинською. 
Федір Войтюк зазначає, що ву-
лиця Заводська – лише початок 
15-кілометрової дороги з ката-
строфічним покриттям.

– Цей шлях пролягає через 
усю майбутню об’єднану громаду, 
з’єднує усі села з Іваничами. Над-
звичайно важливо відремонту-
вати цю дорогу, адже це – крово-
носна судина громади. Звичайно, 
то чималі кошти, але за допомо-
гою дотації від держави на роз-
виток інфраструктури, частини 
коштів селищного та обласного 
бюджетів можна буде капіталь-
но відремонтувати цей автошлях 
та забезпечити комфортні умови 
пересування для всіх жителів гро-
мади, – наголошує Федір Войтюк, 
який нині балотується на посаду 
голови Іваничівської ОТГ. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Іваничівський район 

У Іваничах – скандал. Депутат 
від «Свободи» Василь Ігнатюк 
звинувачує селищного голову 
Федора Войтюка в тому, що 
він не надав відповіді на його 
запит щодо ремонту доріг. 
Днями інформація про це 
з’явилася і в місцевих ЗМІ. 
Хронологічно це збіглося 
з періодом передвиборної 
кампанії до Іваничівської 
об’єднаної територіальної 
громади. 

З відповідною скаргою сво-
бодівець звернувся до Луцького 
міськрайонного суду. Мовляв, се-
лищний голова Федір Войтюк не 
надав обґрунтовану відповідь на 
його депутатське звернення від 
25 квітня 2017 року щодо вико-
ристання бюджетних коштів сели-
ща та якісного освоєння їх органі-

ІНЦИДЕНТ КОРОТКА ПАМ’ЯТЬ ДЕПУТАТА: «БУРХЛИВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ» ЧИ ЗАМОВЛЕННЯ? 
заціями, що ремонтують селищні 
дороги. Луцький міськрайонний 
суд зобов’язав прокуратуру Во-
линської області внести відомості 
до ЄРДР щодо неправомірних дій 
селищного голови за ознаками 
складу кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 351 
КК України. Розпочато досудове 
розслідування. 

Однак відповідь на звернення 
Ігнатюка Іваничівський селищний 
голова Федір Войтюк надав ще 
27 квітня 2017 року, про що свід-
чить відповідний офіційний лист. 
У ньому зазначено, що з селищно-
го бюджету в 2016 році було виді-
лено кошти на поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття до-

ріг (вулиць) селища в сумі 401 572 
гривні. Також наведено перелік 
вулиць, де було виконано роботи 
та вказано підрядника. 

У цьому ж листі зазначалося, 
що інформацію про використання 
коштів у 2016 році щодо ремонту 
доріг також озвучив головний бух-
галтер селищної ради під час сесії. 
Саме 10 лютого 2017 року селищна 
рада розглядала питання «Про за-
твердження звіту про виконання 
селищного бюджету за 2016 рік», 
одним з пунктів якого і було пи-
тання щодо ремонту доріг. Най-
цікавіше, що депутат Ігнатюк того 
дня на сесійному засіданні був і 
проголосував за затвердження зві-
ту. Та вочевидь про це забув. І не 

згадав навіть тоді, коли написав 
безпідставну скаргу до суду. Ну 
або ж, можливо, Ігнатюк і зов сім 
не знався на деталях головного 
фінансового документа селищної 
ради. 

29 жовтня 2017 року в Іваничах 
вибори до об’єднаної територіаль-
ної громади. Головні претенденти 
на посаду голови – свободівець 
Андрій Бадзюнь (голова Івани-
чівської районної ради, – авт.) та 
укропівець Федір Войтюк. 

Голова Іваничівської селищної 
ради Федір Войтюк розповідає, 
що про амбіції взяти під контроль 
селищну раду однопартієць Ігна-
тюка Бадзюнь говорив йому неод-
норазово. 

– У 2015 році на місцевих ви-
борах я переміг Віктора Вілентка 
(свободівець, – авт.) із розривом 
у шість голосів, – каже Федір Вой-
тюк. – Андрій Бандзюнь висунув 
ультиматум: або ти не селищний 
голова і ми зробимо для цього 
все можливе й неможливе, або ти 
призначаєш Ігнатюка секретарем 
ради, до складу виконкому входять 
мої люди – і в такому разі ми тебе 
лишимо у спокої. На що відповів: 
«Розглядаю третій варіант – люди 
мене обрали, і я буду селищним 
головою, секретаря ради обирати-
муть на сесії за моїм поданням, і 
це точно буде не Ігнатюк, а також 
у виконкомі працюватимуть про-
фесійні люди, а не політики.

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Іваничі

що возить буряки власним авто, 
адже в підпорядкуванні заводу 
лише кілька транспортних засо-
бів.

– Машина швидко зношується 
на такій дорозі, але виходу немає, 
треба їздити. Можна дещо підза-
робити, хоча й на ремонт автомо-
біля йде чимало коштів. Мій тут 
найменший – 7 тонн на машині й 
7 тонн у причепі, – каже чоловік. 

Петляють поміж ямами та-
кож велосипеди, легкові авто й 
маршрутки, адже ця дорога спо-
лучає Іваничі з Володимиром-
Волинським. 

Станіслав Рибіцький – також 
мешканець Заводської. Чоловік 
перебуває цілодобово вдома, адже 
поряд з будинком розташована 
його автомайстерня. 

– Протягом п’ятнадцяти років 
я тут живу. Дорога жахлива – то 
пилюка, то болото. Після дощу 
води по коліна, пройти чистим не-
реально, – каже пан Станіслав. – У 

авто, які рухаються цією дорогою, 
швидко псуються ходові. Велико-
тоннажні машини їдуть, дорогу 
вибивають, але заводу до цього 
немає діла. Передусім бізнес.

Жителі вулиці розповідають, 
що, окрім пилу та руйнування 
дороги, почали з’являтися нові 
наслідки проїзду фур цим шля-
хом – від вібрації на будинках 
утворюються тріщини. 

ПЕРСПЕКТИВА 
РЕМОНТУ 
ГОЛОВНОГО 
АВТОШЛЯХУ 
ГРОМАДИ 

Іваничівський селищний го-
лова Федір Войтюк зазначає, що 
ситуація з цукровим заводом – не-
однозначна.

– Підприємство «Європацу-
кор» у сезон забезпечує робочи-
ми місцями сотні жителів району, 
також сплачує до бюджету кошти 

Вулиця Заводська – лише 
початок 15-кілометрової 
дороги з жахливим покриттям

Кожна машина тягне за собою 
доверху навантажений причіп

Леся Мудринець розповідає, що кожне 
великотоннажне авто приїжджає 
протягом дня кілька разів
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом розвиваємо освітуТільки разом розвиваємо освіту

З ІНІЦІАТИВИ ІРИНИ 
КОНСТАНКЕВИЧ 23-Й 
ОКРУГ ОТРИМАВ 
6 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ГРОШІ 

НА ЧАСІ

ВИБОРИ 

м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 30 
м. Нововолинськ, вул. Зелена, 65

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-782-235, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-78-22-08,  tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Міські організації УКРОПу

Міськрайонні організації УКРОПу

Районні організації УКРОПу

вул. Гордіюк, 37, 095-117-07-62
вул. Кондзелевича, 30, 095-117-07-88
бульв. Дружби Народів, 6, 095-117-06-08
вул. Корольова, 10, 095-117-08-16
вул. Генерала Шухевича, 6, 095-117-06-10

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

ська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ 
ОЧОЛИЛА ПІДКОМІТЕТ 
З ПИТАНЬ ПОЗАШКІЛЬНОЇ, 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФАХОВОЇ 
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Народного депутата з УКРОПу Ірину 
Констанкевич обрано головою підкомі-
тету з питань позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та фахової перед-
вищої освіти комітету Верховної Ради з 
питань освіти і науки. Відповідне рішення 
було ухвалено на засіданні комітету.

– На черзі – важливі закони, тому, без-
перечно, збиратимемо громадських ак-
тивістів, працюватимемо в експертному 
середовищі й готуватимемо відповідні іні-
ціативи, – підкреслила народний депутат.

Загалом на базі комітету було ство-
рено п’ять підкомітетів, кожен із яких 
відповідає одному з головних напрямів 
освітньої галузі та корелюється із зако-
ном «Про освіту». За словами представ-
ниці УКРОПу, така структура органічно 
відповідає закону і суспільним запитам.

Іван БАЗАРНИЙ 

До кінця цього року 
на розвиток 23-го 

виборчого округу з фонду 
соціально-економічного 
розвитку надійде ще 
6 мільйонів гривень. Про 
це зазначено в Постанові 
Кабінету Міністрів №689. 
Кошторисні пропозиції 
сформовані на основі 
звернення народного 
депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич. 

Зокрема, для Камінь-
Каширського району виділено 
1 млн 527 тис. грн, Ківерців-
ського – 1 млн 560 тис. грн, Мане-
вицького – 1 млн 550 тис. грн, Лю-
бешівського – 1 млн 306 тис. грн. 

«Найголовніше – це проб-
леми, які озвучували люди на 
зустрічах із депутатом. А тепер 
треба контролювати, як ці гроші 
освоюватиме виконавча влада. 
Закликаю всіх до цього. Якість і 
вчасність – ось два головні кри-
терії. Жодна копійка не має бути 
змарнована чи вкрадена», – напи-
сала на своїй сторінці у Facebook 
Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, що за перший 
парламентський рік роботи на-
родний депутат залучила для по-
треб округу понад 27 мільйонів 
гривень. 

У черговому транші з фонду 
соціально-економічного роз-
витку в Камінь-Каширському 
районі передбачено кошти на 
придбання обладнання для цен-
тральної районної лікарні та 
Камінь-Каширського центру 
первинної медико-санітарної 

Держава не має перекладати 
тягар фінансування 
професійно-технічної освіти 
на місцеві бюджети, адже це 
прирікає робітничі професії 
на вимирання.

Про це під час брифінгу в 
парламенті заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич.

Нардеп зазначила, що 
представники «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
зареєстрували у Верховній Раді 
два законопроекти, які мають 
відновити права професійно-
технічної та фахової передвищої 
освіти. Документами запропоно-

УКРОП ПРОПОНУЄ ФІНАНСУВАТИ 
ПРОФТЕХОСВІТУ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ

УКРОП ЗАРЕЄСТРУВАВ МАЙЖЕ 400 
КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ РАД ОТГ 

вано, зокрема, дозволити фінан-
сування профтехосвіти не лише 
з місцевих, а й із державного бю-
джету. Законопроекти вже про-
йшли попереднє обговорення на 
комітеті з питань освіти і науки.

Додамо, що на Волині  фінан-
сування 10 професійно-технічних 
закладів освіти І-ІІ рівня акреди-
тації у 2018 році хочуть переклас-
ти на обласний бюджет. 

Ірина Констанкевич також 
наголосила на потребі внесен-
ня змін до Закону «Про освіту», 
які виправили б невідповідність 
щодо нарахування посадових 

окладів педагогічним працівни-
кам найнижчої категорії.

– Ще не вщухли фанфари піс-
ля тотального схвалення закону 
«Про освіту», як з’ясувалося, що 
не всі ті норми, які були підтри-
мані суспільством та обговорені 
з громадськістю, знайшли відо-
браження в документі, – зазна-
чила парламентар.

Річ у тім, що стаття 61 закону 
«Про освіту» передбачає посадо-
вий оклад для педагогічних пра-
цівників найнижчої кваліфікації 
у розмірі трьох мінімальних зар-
плат, тобто 9600 грн. Проте під 

час підготовки законопроекту в 
перехідних положеннях з’явилася 
норма, яка передбачає нарахуван-
ня цій категорії педпрацівників 
зарплатні у розмірі чотирьох про-
житкових мінімумів, тобто лише 
6400 грн до 2023 року.

Ірина Констанкевич заува-
жила, що освітяни обурені такою 
маніпуляцією під час ухвалення 
закону. У зв’язку з цим народні 
депутати з УКРОПу у співпраці 
з колегами підготували законо-
проект, який має виправити таку 
несправедливість.

Іван БАЗАРНИЙ

Камінь-
Каширський
район

Любешівський 
район

Маневицький 
район

Ківерцівський район

1млн 
527 тис. грн

1 млн 
550 

тис. грн

1 млн 
560 

тис. грнт

1 млн 
306 тис. грн

допомоги, капітальний ремонт 
електромереж будинку куль-
тури села Грудки, виго-
товлення проектно-
к о ш т о р и с н о ї 
д о к у м е н т а ц і ї 
«Реконструкція 
лазні під Поли-
цівську амбу-
латорію загальної 
практики сімейної 
медицини», заміну 
вікон на енергозбе-
рігальні в Карасин-
ській АЗПСМ, школах 
сіл Карасин та Боровне, 
Камінь-Каширському цен-
трі первинної медико-санітарної допо-
моги, придбання опалювальних котлів 
та обладнання для будинку культури с. Во-
рокомле, центральної районної бібліотеки, 
ЗОШ I-III ступенів, влаштування покрівель 
у ЗОШ I-II ступенів с. Мельники-Мостище, 
с. Верхи та с. Личини, ДНЗ «Журавлик» с. Хоте-
шів, придбання меблів та комп’ютерної тех-
ніки для експериментальних класів загаль-
ноосвітньої школи I-III ступенів с. Раків Ліс, 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації «Будівництво школи I-III 
ступенів в с. Стобихівка».

У Ківерцівському районі кошти 
спрямують на капітальний ремонт примі-
щення ДНЗ «Калинонька» с. Жорнище, придбання 
відеокольпоскопа МК-200 для Цуманської районної 

лікарні, реанімаційних моніторів, гістереос-
копа операційного для КЗ «Ківерцівське 
РТМО» (4 шт.), капітальний ремонт бу-
динку культури села Журавичі. 

У Маневицькому районі кошти ви-
ділено на капітальний ремонт системи 
опалення ЗОШ с. Нова Руда Маневиць-

кого району, реконструкцію будівлі ЗОШ 
І-ІІ ступенів с. Граддя (влаштування сані-
тарних кімнат), капітальний ремонт котель-
ні зі встановленням твердопаливного кот-
ла в загальноосвітній школі I-III ступенів 
с. Гораймівка. 

У Любешівському районі за гроші 
із соцеконому заплановано капі-
тальний ремонт флюорографа, 
придбання медобладнання для 

Любешівської центральної ра-
йонної лікарні, реконструк-

цію вуличного освітлення 
на вул. Б. Хмельниць-
кого, Зарічній, Шуміка, 

Сонячній, Костюшка, 
Зеленій у смт Любешів, 
придбання комплектів 
медичного обладнання 

для амбулаторій загаль-
ної практики сімейної меди-

цини та фельдшерсько-
акушерських пунктів 

Центру первинної медико-
санітарної допомоги Любешівсько-
го району. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» висунуло 376 кандидатів у 
депутати та трьох кандидатів у голови 
рад об’єднаних територіальних громад, 
вибори до яких відбудуться вже 
29 жовтня. 

Нагадаємо, на Волині створено 20 громад. 
За кілька тижнів цей перелік доповнять ще 
19 ОТГ. 

Кандидат на посаду голови Іваничів-
ської об’єднаної територіальної громади від 
УКРОПу – нинішній очільник Іваничівської 
селищної ради Федір Войтюк. Федір Васи-
льович має чималий досвід у сфері держав-
ної служби – працював заступником голови 
Іваничівської райдержадміністрації. На по-
саду Іваничівського селищного голови був 
обраний у 2010 році. У 2015-му громада знову 
його підтримала.

Найбільша громада, яка нині створю-
ється, – Любешівська. Вона об’єднає 16 сіль-
ських рад, а це майже весь район. У голови від 
УКРОПу тут балотуватиметься нинішній лю-
бешівський селищний голова Василь Корець. 
У сфері державного управління та органів міс-

цевого самоврядування Василь Трохимович 
працює з 1989 року. Був головою виконкому 
Любешівської селищної ради, першим заступ-
ником голови Любешівської РДА, з 2006 до 
2014 року очолював Любешівську райдержад-
міністрацію. У 2015 році Василя Трохимовича 
обрали головою Любешівської селищної ради.

У Турійській ОТГ на посаду голови від 
УКРОПу претендує начальник залізничної 

станції «Турійськ» «Рівненської дирекції за-
лізничних перевезень» РФ «Львівська заліз-
ниця», учасник бойових дій Борис Дубасов. 

Нагадаємо, що на виборах ОТГ, які від-
булися у грудні 2016-го та в квітні 2017 року, 
УКРОП посів перше місце серед усіх політич-
них сил за кількістю здобутих депутатських 
мандатів. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА 

Федір Войтюк Василь Корець Борис Дубасов
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ЗЯТЬ МЕЛАДЗЕ – 
МАРОККАНЕЦЬ

Старша дочка Валерія Меладзе  
пишно відсвяткувала весілля в 

Марракеші. Інга й Норі познайомилися 
10 років тому під час навчання у 
Великобританії, а потім разом вступили 
до Оксфордського університету.

Наречені – однолітки, їм по 25 років. 
Зять співака – журналіст. Пара розписалася 
ще у січні цього року в Кембриджі. Тоді Ва-
лерій Меладзе не зміг бути присутнім на ве-
сіллі дочки через щільний графік, тому пара 
вирішила відзначити одруження в жовтні.

Церемонію у Марракеші проводили 
чотирма мовами: російською, англійською, 
арабською та французькою.

Для урочистого дня дівчина вибрала 
розкішну білу сукню з довгим шлейфом. До 
вівтаря Інгу вів знаменитий батько.

СУБОТА 21 жовтня
06.00, 00.40 Д/ф «Історія 

без купюр. Холмська 
трагедія»

06.30 Світ он лайн
06.35 Д/ф «Бій за гору 

Маківка»
08.30 Д/ф «Вони 

боролись до загину»
09.30, 23.30 Д/ф «Історія 

однієї криївки»
11.10 Д/ф 

«Сплюндрована 
пам”ять»

12.00 ХВИЛИНА 
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТІ 
жертв масової 
депортації населення 
Західної України до 
Сибіру 1947 року

12.01 Д/ф «Хроніка 
Української 
повстанської Армії. 
1942-1954»

14.35 Х/ф «Жива»
16.40 Х/ф «Святий 

Августин»
20.35 Д/ф «Діти Донбасу»
21.00, 01.10 Новини
21.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
01.40 Світло
02.35 Д/ф «Кенгір. Сорок 

днів свободи»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.30 Зона ночі
05.59, 07.49 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.50 Дешево і сердито
09.30 Ревізор
12.00 Страсті за 

Ревізором
15.00 М/ф «Балерина»
16.50 М/ф «Король Лев»
18.40 Х/ф «Принц 

Персії»
21.00 Х/ф «Джон Картер: 

Між двох світів»
23.30 Х/ф «Абатуар: 

Лабіринт страху»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «Балада про 

відважного лицаря 
Айвенго»

08.00 «Караоке на 
Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»
11.20 Х/ф «Спокута»
13.15 «Сюрприз, 

сюрприз!»
16.05 «Зважені та щасливі 

- 7»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.30 Х/ф «П”ять років 

та один день»
23.25 Х/ф «Дорога моя 

донечко»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

09.15 Х/ф «Вибір»

11.20 Х/ф «Один день»

13.20 «Орел і Решка»

00.00 Х/ф «Екстрасенс 2: 

Лабіринти розуму»

01.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий 

шлях
09.30 Х/ф «Весільна 

сукня»
11.40 Х/ф «Прощаюся 

востаннє»
13.45, 15.20 Х/ф «Лікар 

щастя»
16.15, 19.40 Т/с 

«Пом’якшувальні 
обставини»

21.00 Х/ф «Кульбаба»
23.00 Т/с «Герократія»
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 01.20 Містична 

Україна
08.30, 18.10 У пошуках 

істини
10.20 Повітряні воїни
12.40, 21.00 ТОП 10: 

Таємниці та загадки
15.20 Природа 

сьогодення
00.30 Таємниці 

автокатастроф
04.20 Жертви краси
05.10 Бізнес на 

залякуванні

МЕГА

06.00 «Життя без обману 
2017»

06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.45, 05.10 М/ф «Як 

козаки...»
10.15 Х/ф «Аватар»
13.40 Х/ф «Великий 

дружній велетень»
15.55 Х/ф «Перевізник»
17.45 Х/ф «Перевізник 

- 2»
19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «Люди 

ікс: дні минулого 
майбутнього»

22.50, 01.25 Х/ф 
«Прометей»

1+1

05.45 Мультфільм

06.15 Х/ф «Альошкіна 
любов»

08.00, 04.20 Х/ф «Шукаю 
людину»

09.50 Х/ф «Дорога моя 
людина»

12.00, 20.30 Т/с «Друге 

життя»

20.00, 02.40 «Подробиці»

22.20 Х/ф «Одисея»
00.40 Х/ф «Втеча з 

тюрми»
03.10 Х/ф «Де ти, 

Багіра?»

ІНТЕР

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.20, 00.15 Т/с 

«Динотопія»
13.00 Х/ф «Останній 

король»
14.55 Х/ф «Геракл. 

Народження легенди»
16.50 Х/ф «Геркулес»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Солт»
22.00 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.30 М/с «Козаки. 

Футбол»
11.20 М/ф «Барбі 

Дрімтопія»
12.20 М/ф «Листоноша 

Пет»
14.00 М/с «Як козаки...»
17.00 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом»
19.00 М/ф «Турбо»
20.40 Х/ф «Невловимі»
22.20 Х/ф «Загублене 

місто»
00.10 Країна У
03.50 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45 Т/ц «Музеї Волині»
08.05 Т/ц «Роки і долі»
08.30 «Агросвіт»
09.05 Т/ц «Видатні 

волиняни»
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 «Гартуємось!»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.30 Т/ц «Музеї Волині» 

(Старий Луцьк)
14.15 Т/ф «Ізидора Косач: 

«Побачиш Україну - 
привітай!»

15.05 Т/ц «Галерея 
портретів»

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ф «Монументальна 

Шевченкіана»
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»
23.30 Т/ц «Воїни миру» 

(Герой України В.Гринюк)
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»
03.40 «Волинська веселка»
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 «Злочин з 

багатьма невідомими»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Мультфільм

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Говоримо 

польською
14.30 Волинський 

портрет
15.00 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

17.00 Док. фільм «Слід 
кривавий стелиться...»

19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.30 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.05 Х/ф «Пазл»
03.05 Док. фільм «Слід 

кривавий стелиться...»
04.30 Ретроспектива: 

«Трактористи»

П’ЯТНИЦЯ 20 жовтня
06.00, 08.20 М/с «Легенда 

про Білосніжку»
06.30, 07.30, 07.40, 

08.15, 09.30, 14.20, 
16.35 Світ он лайн

06.35, 08.40 Д/с 
«Традиційні свята 
Мацурі»

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.50 Від першої особи
09.40 Д/ф «Українська 

революція»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 

21.00, 01.55 Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50 «Схеми»
15.15 Світло
16.45 М/с «Книга джунглів»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Супервідчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Спорт
22.15 Д/ф «Дружини. 

П’ять випадкових 
історій жінок в армії»

22.30 Д/ф 
«Дев’ятнадцятирічний 
командир»

22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф «Такі красиві 

люди»
02.55 Д/с «Нью-Йорк»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки»
04.00 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.14 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.15, 22.45 Половинки
12.10, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.20, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.45 Х/ф «Бабадук»
02.35 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «Подвійне 

життя»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

23.25 Х/ф «Дорога моя 

донечко»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00, 19.00 «Орел і Решка»
14.00, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

15.00, 21.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

18.00 «Навколо М»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Х/ф «Один день»
01.00 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Лікар щастя»
23.20 «Слідами 17 

жовтня. Епілог»
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 12.20 Правила 
життя 08.20 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найдивовижніші 
тварини 11.20 Природа 
сьогодення 13.20 
Містична Україна 14.10 
Аджимушкай 15.10 
Історичні битви 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Життя після 
людей 19.00 Бандитський 
Київ 19.50 Таємниці 
автокатастроф 23.40 
Повітряні воїни 00.30 
Брама часу 02.40 Війна 
всередині нас 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.10 «ТСН»

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

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20, 13.45 «Міняю 
жінку»

15.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 Х/ф «Радник»
01.40 Х/ф «Екстрасенс»

06.00 Мультфільм
06.20, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Інтером»

10.30, 12.25 Т/с «Спокуса 
2»

13.00, 14.00 «Життя на 
грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 03.00 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «В Париж!»
02.15 Док.проект Україна: 

забута історія
04.40 «Чекай мене»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Інсайдер
10.55, 13.20 Х/ф 

«Контрабанда»
13.40 «На трьох»
13.55 Т/с «Янголи війни»
15.00, 16.10 Т/с «Паршиві 

вівці»
17.30 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Червоний 

дракон»
02.45 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
04.10 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф «Русалонька»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30 Віталька
17.50 Казки У Кіно
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом»
22.10 Х/ф «Невловимі»
00.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Щоденники 

Темного 16+
03.40 Це любов

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»
11.20 Мультфільм
11.35 «Схід і Захід - разом!»
12.00 Т/ц «Творчий портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.45 Т/ф «Серце віддаю 

дітям»
14.05 «Музичний 

проспект»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.50 «Ти - молодий» 
15.15 «Мультфільм»
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 «Волинська веселка»
18.25 «Агросвіт»
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 «Солодкий вікенд»
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 Т/ц «Історія без купюр»
01.45 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
02.35 Т/ц «Роки і долі»
03.00 Д/ф «Рейх: крах 

чорних селекціонерів»
04.30 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

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 «Злочин з 

багатьма невідомими»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 ФізКультУра!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Київські 

прохачі»
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 ФізКультУра!
00.35 Х/ф «Київські 

прохачі»
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Х/ф «Київські 

прохачі»

Фільм «Джон Картер: Між двох світів»

Фільм «Один день»

Фільм «Той, що біжить лабіринтом»

21:00

23:00

20:00

obnovi.com

Фільм «Ханна. Досконала зброя»

22:00

yrok.pp.ua

kino-teatr.ru

cinem
ainsiders.com

ЛЕСЯ УКРАЇНКА – 
ГЕРОЇНЯ «УЗЛІССЯ»

Україна спільно з іншими країнами 
екранізує біографію Лесі Українки. 

Картина з робочою назвою «Узлісся» 
представляє історію життя великої 
жінки з ранніх років до останніх днів. 
Дві реальності – повсякденне життя 
і внутрішній світ самої Лесі – тісно 
переплітаються й відображають усі 
ключові повороти ї ї долі.

«Задум зняти фільм про Лесю Українку 
виник зовсім спонтанно. Мені здавалося, 
що вже є фільми про долю Лесі Українки й 
ця тема лежить на поверхні. Але, вивчаючи 
безліч матеріалу, присвяченого творчості 
поетеси, я зрозуміла, що про неї практично 
немає фільмів, – каже креативний продю-
сер Юлія Сінькевич. – Ми хочемо створити 
фільм, у якому Леся розкриється як жива 
людина зі своїми слабкостями й емоціями».

знімальний майданчик

пута Гіменея

segodnya.ua
styler.rbc.ua
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– Дозволь мені глянути в обличчя небезпеці! 
– Ні, це надто небезпечна небезпека! Фільм «Монті Пайтон і Святий грааль»
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НЕДІЛЯ 22 жовтня
06.00, 06.40, 08.20 

М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 07.30, 07.30, 
07.45, 08.15, 09.30 Світ 
он лайн

07.50 Смакота
08.40 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
09.40 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

11.05 Х/ф 
«Королівський 
генерал»

13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.25 Т/с «Бодо»
21.00, 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.10 Лайфхак 

українською
22.20 Д/с «Супервідчуття»
23.30 Богатирські ігри
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»
01.40 Надвечір’я. Долі
02.35 Д/ф «Після 

прем’єри - розстріл»
03.35 Д/ф «Борис 

Мозолевський. Знак 
Скіфії»

04.05 Т/с «Роксолана»

05.30 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Т/с «Відділ 44»
10.45 Х/ф «Геракл. 

Народження легенди»
12.35, 13.00 Х/ф 

«Геркулес»
14.30 Х/ф «Ганна. 

Досконала зброя»
16.50 Х/ф «Солт»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Особливо 

небезпечний»
22.55 Комік на мільйон
01.00 Х/ф «Червоний 

дракон»
03.10 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.45 М/ф «Турбо»
12.30 Х/ф «Русалонька»
14.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00, 01.50 Казки У
00.00 Х/ф «Загублене 

місто»
03.00 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Мистецький проект 

«Волинський SongMix». 
1 ч.

13.00 «Натхнення»
13.35 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих 

ідей»
15.00 «Солодкий вікенд»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 Т/ф «Любов не 

впівголоса»
17.00 Українське кіно на 

«Новій Волині»:
18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Т/ф «Терпка 

черлень Олександра 
Валенти»

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 «Запорожець 

за Дунаєм»
02.05 «Волинська 

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

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

05.55 «Хата на тата»

08.55 «Все буде смачно!»

11.40 «Караоке на 

Майдані»

12.35 «МастерШеф - 7»

19.00 «Битва екстрасенсів 

17»

21.30 «Один за всіх»

22.40 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

10.10 Х/ф «Вибір»

12.15 Х/ф «Хатіко: 

Найвірніший друг»

14.10 «Орел і Решка»

22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»

01.50 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
08.50 Т/с 

«Пом’якшувальні 
обставини»

12.50 Т/с «Свєтка»
17.00, 20.00 Т/с «Тато-

одинак»
19.00, 04.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.00 Т/с «Сила серця»
01.45 Реальна містика
02.30, 04.50 Т/с «Жіночий 

лікар 3»

06.00, 01.20 Бандитська 
Одеса

07.20 Містична Україна
08.30, 18.10 У пошуках 

істини
10.20 Повітряні воїни
12.40, 21.00 ТОП 10: 

Таємниці та загадки
15.20 Природа 

сьогодення
00.30 Таємниці 

автокатастроф
03.00 Теорія змови
05.10 Смарт-шоу

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»
10.50, 11.50 «Світ 

навиворіт - 3: Танзанія, 
Ефіопія»

12.50 Т/с «Свати - 4»
13.55, 14.55, 16.00 Т/с 

«Свати - 5»
17.05 «Ліга сміху 3»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Слуга народу. 

Фільм про фільм»
01.10 «Аргумент кiно»
02.05 «Життя без обману 

2017»

05.50 Х/ф «Дорога моя 
людина»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Т/с «Друге життя»
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 03.35 «Подробиці»
20.30 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

22.15 Х/ф «Шукайте 
жінку»

01.20 Док.проект «Леонід 
Куравлев. Це я вдало 
зайшов»

02.15 Х/ф «Альошкіна 
любов»

04.05 Х/ф «Одисея»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.50 Т/с «Татусеві дочки»
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.00 Топ-модель по-

українськи
09.45 М/ф «Король Лев»
11.40 Х/ф «Хеллбой: 

Герой із пекла»
14.00 Х/ф «Принц 

Персії»
16.10 Х/ф «Джон Картер: 

Між двох світів»
18.50 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»
21.00 Х/ф «Оз: Великий 

та Могутній»
23.50 Х/ф «Смак ночі»

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 Джем
11.00 2 я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30 Заживемо
15.00 Серіал «За 

АВЕРС службовим 
обов’язком»

18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Пазл»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Док. фільм 

«Генеральна 
репетиція»

23.30 Волинський 
портрет

00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Док. фільм 

«Генеральна 
репетиція»

04.05 Волинський 
портрет

04.30 Ретроспектива: 
«П’ятий океан»

ФУТБОЛ 1

ПН 16 жовтня ВТ 17 жовтня СР 18 жовтня ЧТ 19 жовтня ПТ 20 жовтня СБ 21 жовтня НД 22 жовтня
06.00 Вотфорд - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» В. Мандзюк 08.15 Шахтар 
- Ворскла 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Хетафе - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Олімпік 
- Олександрія 16.00 Журнал 
Ліги Європи. Прем’єра 16.55 
Ліверпуль - МЮ. Чемпіонат 
Англії 18.45 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.40, 
21.40 Топ-матч 19.50 Баварія 
- Селтік (2003/2004). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 20.40 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 21.55 LIVE. Лас-
Пальмас - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 23.55 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.50 Сталь - Зоря 
02.40 Журнал Ліги Європи 
03.35 Бетіс - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Лестер 
- Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 09.05, 19.35 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Ворскла 12.05 
«Великий футбол» 13.50 
Ліверпуль - МЮ. Чемпіонат 
Англії 17.15 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.45 Атлетіко 
- Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 20.30, 20.55, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.30 
LIVE. Феєнорд - Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 00.30 Ман 
Сіті - Наполі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 02.15 
Олімпік - Олександрія 04.05 
Атлетік - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55 АПОЕЛ - Боруссія 
(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.40 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
20.50, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.25 Реал - Тоттенгем. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Зірка - Карпати 13.55 Ман 
Сіті - Наполі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.05, 18.55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 17.05 Феєнорд - 
Шахтар. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.45, 05.40 Топ-матч 20.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 20.30, 
20.55 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 00.10 Баварія - 
Селтік. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 02.00 Карабах - 
Атлетіко. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.50 Лестер - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 18.10 Журнал Ліги 
Європи 06.55, 01.50 Челсі 
- Рома. Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
20.45, 22.50 Футбол NEWS. 
LIVE 10.25 Баварія - Селтік. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.15 Топ-
матч 12.25 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 16.05 АПОЕЛ - 
Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 17.50 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
19.00 «Шлях до Ліона» 19.50 
LIVE. Зоря - Герта. Ліга Європи 
УЄФА 21.55 LIVE. Вільярреал 
- Славія. Ліга Європи УЄФА 
00.00 Мілан - АЕК. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 03.40 Астана 
- Маккабі. Ліга Європи УЄФА 
05.30 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Баварія - Селтік. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 07.45, 05.20 
«Сіткорізи» 08.15 Феєнорд - 
Шахтар. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25 «Ліга Європи. 
ONLINE» 12.10 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.00, 
01.10 Вільярреал - Славія. Ліга 
Європи УЄФА 14.45 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 16.05, 20.35 «Шлях 
до Ліона» 16.55 Зоря - Герта. 
Ліга Європи УЄФА 17.45, 19.30 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 18.45 
Динамо - Янг Бойз. Ліга Європи 
УЄФА 21.35 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 22.50 Реал 
- Тоттенгем. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 03.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 03.30 Мілан - 
АЕК. Ліга Європи УЄФА 

06.00 Вест Гем - Брайтон. 
Чемпіонат Англії 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Динамо - Янг 
Бойз. Ліга Європи УЄФА 10.00, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Челсі - Рома. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.05 Феєнорд - Шахтар. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.50 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.20 LIVE. Челсі - 
Вотфорд. Чемпіонат Англії 
16.30 Світ Прем’єр-Ліги 17.00, 
19.10, 21.25 Топ-матч 17.10 
LIVE. Бетіс - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 19.25 LIVE. Валенсія 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
21.40 LIVE. Барселона - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Зоря - 
Герта. Ліга Європи УЄФА 01.25 
Олімпік - Зірка 03.15 Огляд 
матчів. Ліга Європи 04.10 
Саутгемптон - Вест Бромвіч

06.00 Олександрія - Верес 
07.45 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Вільярреал - Славія. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 16.15, 
20.15 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 «Халатний футбол» 
11.10 «Моя гра». Прем’єра 
11.40 Ворскла - Карпати 
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE» 13.55 LIVE. Сталь 
- Чорноморець 14.45, 17.45 
Футбол Tables 16.55 LIVE. 
Маріуполь - Зоря 19.25 LIVE. 
Леганес - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Тоттенгем - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
00.50 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 02.15 Сельта 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
04.05 Евертон - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 

ТЕЛЕВЕДУЧА ЗДОЛАЛА 
КИЇВСЬКИЙ МАРАФОН

Ведуча «1+1» Марічка Падалко, 
яка  активно займається спортом, 

похизувалася своїм результатом у 
київському марафоні. Зірка пробігла 
42 кілометри за трохи більше, ніж 
чотири години. 

«Це таке неймо-
вірне відчуття завер-
шеності справи – мрі-
яти про щось, вірити 
у щось і нареш ті зро-
бити! Четверте місце 
у віковій категорії. 
Для мене це більше, 
ніж я колись на щось 
сподівалася! Мене 
всі 42 кілометри фак-
тично «пробіг» Антон 
Степюк, який бігає 
свої марафони мен-

ше, ніж за 3:30, а сьогодні просто рухався 
у тренувальному темпі, готуючись до Нью-
Йоркського. Антоне, ти зробив мені цей 
час!» – зауважила зірка.

Марічка подякувала людям, які допомог-
ли їй подолати марафон. 

спортлайф

Фільм «Особливо небезпечний»

20:35

uafi lm
.net

Фільм «Загублене місто»

00:00

youtube.com

як сніг на голову

У ЛУЦЬКУ ТА НОВОВОЛИНСЬКУ 
ПОБУВАЛА КОМАНДА «РЕВІЗОРА»

На Волині відбулися 
знімання чергового 
випуску програми 

«Ревізор», що виходить на 
«Новому каналі». Знімальна 
група побувала в супермаркеті 
«Салют» та на Центральному 
(Старому) ринку в Луцьку, а 
також відвідала низку торгових 
точок у Нововолинську.

3 жовтня увечері «Ревізор» завітав до 
луцького супермаркету «Салют», що на про-
спекті Грушевського. Місцеві жителі висло-
вили припущення, що власники торгового за-
кладу знали про візит знімальної групи. Адже 
навіть після 20-ї години покупці, на диво, 
могли придбати свіжий хліб. Якщо лучани по-
дякували команді «Ревізора», то власники су-
пермаркету залишилися невдоволені. Адже 

нова ведуча програми Наталія Кудряшова не 
рекомендувала «Салют» на Грушевського, бо 
там виявили прострочені кулінарні вироби.

Наступного дня журналісти навідалися з 
інспекцією на Центральний ринок. Підпри-
ємці відреагували на непроханих візитерів 
украй агресивно – почали перешкоджати зні-
манням та закрили торгові точки. Причиною 
переполоху стали, зі слів очевидців, протер-
міновані продукти, які у великій кількості ви-
явили в продавців. На ринок навіть прибула 
патрульна поліція, щоб забезпечити громад-
ський спокій.

Столичні журналісти перевірили кон-
трольні ваги на ринку, проінспектували туа-
лет. Зауважили, що розташування вбиральні 
у безпосередній близькості до продуктів на 
ятках – грубе порушення санітарних норм. 
Разом з тим, інспектори помітили жахливу 
антисанітарію на торгових рядах. Продукти, 

м’ясні вироби та інші товари інколи лежать 
не накриті нічим, на них, зі слів журналістів, 
збирається бруд і пил.

По обіді ревізор у супроводі патрульних 
вийшла з павільйону й пообіцяла за півгоди-
ни оголосити висновки. На жаль, вони були 
невтішними: за результатами перевірки по-
пулярної передачі стало відомо, що на ринку 
поряд одне з одним продають м’ясо і молоко, 
що заборонено санітарними нормами. А туа-
лет розташований на відстані від торгових ря-
дів у 10 разів меншій, ніж це дозволено. Відтак 
рекомендувати магазини ринку для покупок 
«Ревізор» не може.

Після Луцька знімальна група завітала до 
Нововолинська. Поки журналісти перевіряли 
один магазин, інші масово зачинялися на «ре-
візію» або «санітарну годину». Нововолинці 
розповідають, що через це не могли купити 
продукти. 

volynnew
s.com

tsn.ua
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-652-47-02    купи-продай     ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ
ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367, 

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику. Газові лічильни-
ки 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, бло-
ки будівельні, цеглу. Доставка пиломате-
ріалів. 050-378-19-98.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, 
камінь річковий, цегла (100, 75, облицю-
вальна, вогнетривка), блоки (газоблоки, 
блоки з відсіву та фундаментні), клей для 
блоків, цемент. Доставка, послуги маніпу-
лятора та самоскида. Гірка Полонка, вул. 
Луцька, 9. 099-207-17-21, 068-721-22-29

 Виготовляємо і продаємо кольорові ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-
тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних 

практична психологія косметичка

фракцій, блоки будівельні, цеглу. Достав-
ка пиломатеріалів вантажопідйомністю 
до 12 т. 050-378-19-98.

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

 Надаю послуги з буріння свердловин. 
Продаю глибинні помпи, міні-башти. Ре-
монт та обслуговування. Плівки теплич-
ні чотирисезонні польського виробництва, 
ширина 6 м, 8 м, 12 м. Бочки пластмасові 
харчові на 100-200 та 5000 літрів, куби на 
1000 літрів. 050-670-90-75.

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, «Дніп-
ро» 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

 Терміново продам квартиру площею 
43 м2 в новобудові у Луцьку. Ціна – $13 500. 
066-660-63-03.

 Продам земельну ділянку площею 30 
соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого району. 9 км від міста, є льох, кри-
ниця, тимчасівка, підведено електрику. 
095-077-39-82 (Віта).

 Продам земельну ділянку площею 
10,2 соток під забудову в с. Великий Оме-
ляник 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, металопласти-
кові вікна, балкон. Ціна за домовленіс-
тю. 099-364-91-43.

 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 Луць-
ку. 31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантех-
ніка, електрика, вмебльована кухня, 
вікна 5-камерні, балкон. Ціна договірна. 
050-844-74-26, 067-361-04-05.

 Продам 2-кімн. квартиру з євроре-
монтом у центрі с. Липини, Луцький 
р-н. Загальна площа 50 м2, площа кух-
ні 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 госпо-
дарськими спорудами у с. Любче, Рожищен-
ський р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повніс-
тю приватизована. Є газ, криниця. Можлива 
оплата частинами. 063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними споруда-
ми в с. Марковичі, Локачинський р-н, зе-
мельна 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

 Виробниче підприємство запрошує на 
роботу працівників робочих спеціальнос-
тей. ЗП від 5000-7000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. 068-302-28-56.

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

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (ЗП від 6 тис. грн 
за 15 змін), 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, фаб-
рики; зварники, слюсарі, столяри. Високі 
зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. 

Чоловіків запрошують на роботу на про-
дуктових складах. Обов’язки: пересування 
складом на електрокарах, завантаження 
товару та доставка до місця вивантаження. 
Проходження інструктажу з техніки безпе-
ки та отримання прав на водіння кара, без-
платно видають робочий одяг (лише чоло-
вікам). 097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші 
вакансії, можлива допомога у виготовленні 
документів. Усі вакансії – 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.

Про
білог
жекто
кет, г
траль

ГазоблокиГазоблоки

ВiброблокиВ б бВiВiб боблокил киоблоки

ПРИЧИНА ХВОРОБ – ЕМОЦІЇ
СЕКРЕТИ 
ШОВКОВИСТОГО 
ВОЛОССЯ

Ці ополіскувачі готують на основі 
яблучного оцту, який заслужено вважають 
відмінним засобом для догляду за косами.

Усі компоненти треба вимішати і зберіга-
ти у скляній тарі в холодильнику.

Після миття волосся бальзам збовтати, 
трішки підігріти й нанести потрібну кількість 
на коси. Змивати не потрібно, і це дуже зруч-
но. Волосся після такої процедури приємно 
пахне і сяє.

Отож, спочатку готуємо основу бальзаму: 
800 мл води, 15 мл яблучного оцту і 30 мл соку 
алое. А вже залежно від типу волосся додає-
мо ефірні олійки (їх розчиняють в оцті).

Для пришвидшення росту волосся: 
10 крапель м’ятної олійки, 5 крапель лаван-
дової, 10 крапель ялицевої.

Для ламкого і виснаженого волосся: 
18 крапель сандалової олійки, 7 крапель олії 
іланг-ілангу.

Для жирного волосся: 10 крапель олійки 
меліси, 13 крапель м’ятної, 2 краплі лавандової.

Проти лупи та випадіння волосся: 
10 крапель лимонної олійки, 10 крапель вані-
лі, 5 крапель лаванди.

Хто користувався такими бальзамами, 
стверджує: шкіра голови дихає, волосся 
об’ємне, шовковисте.

Багато мудрих людей 
дійшли однієї думки: всі 
негаразди, зокрема й зі 

здоров’ям, спричинені нашими 
неправильними думками, 
почуттями та прагненнями. 
Кожен наш негатив спричиняє 
певні види захворювання.

Жадібність зумовлює гострі процеси в 
організмі, онкологічні захворювання, ожирін-
ня, хронічні хвороби, гепатити, безсоння.

Антагонізм є причиною запальних про-
цесів, мігрені, цукрового діабету.

Апатія призводить до втрати апетиту, 
атрофічного гастриту, аменореї, зниження 
артеріального тиску, цукрового діабету.

Агресивність підвищує артеріальний 
тиск, зумовлює виникнення бородавок і ви-
разок.

Безвихідь спричиняє такі хвороби, як 
пневмонія, алкоголізм, а також знижує імуні-
тет.

Байдужість – аменорею, гіпотонію, погір-
шує пам’ять.

Гнівливість спричиняє гепатити, безсо-
ння, булімію, гастрит з підвищеною кислот-
ністю.

Грубість зумовлює вірусні інфекції, гемо-
рой, холецистити, ерозивні гастрити, бронхіти 
й підвищення функції щитоподібної залози.

Депресія  може призвести до пневмонії 

та туберкульозу.
Жорстокість – це причина астми, брон-

хітів, онкологічних хвороб, епілепсії, гриб-
кових захворювань, імпотенції, гастритів, 
аменореї, анемії, різних травм.

Заздрість зумовлює автоімунні хворо-
би, безсоння, онкологію й різні психічні та 
серцеві захворювання.

Замкнутість призводить до хвороб ни-
рок і надниркових залоз, шизофренії, під-
вищення артеріального тиску.

Злопам’ятність – причина хвороб гор-
ла та гортані, підвищення кислотності, без-
соння.

Категоричність призводить до аритмії, 

непліддя (в чоловіків), астми й гіпертоніч-
ної хвороби.

Конфліктність підвищує функцію щи-
топодібної залози.

Брехливість призводить до зниження 
імунітету, алкоголізму, грибкових захворю-
вань і гепатитів.

Лінь  є причиною втрати апетиту, ане-
мії, знижує артеріальний тиск, зумовлює 
гастрит зі зниженою кислотністю, вугрові 
висипання, непліддя (у жінок), грижі, гемо-
рой і закрепи.

Ненависть зумовлює онкологію, інфек-
ційні захворювання, епілепсію, хвороби 
серця й горла.

interesno.co

Негаразди зі здоров’ям спричинені нашими 
неправильними думками, почуттями та прагненнями
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Людина не бідна, якщо вона ще здатна сміятися. Альфред Хічкок
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післямова до свята 

  Наталія ЛЕГКА 
Фото автора
Старовижівський район

  Лілія БОНДАР 
Волинь 

цінуємо читачів

«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 
ВРУЧИЛИ ПРИЗИ ПЕРЕДПЛАТНИКАМ

Завершилася 
передплатна 
кампанія газети 

«Волинські Новини». 
З-поміж кількох сотень 
учасників 50 щасливчиків 
отримали цінні призи: 
електром’ясорубку, 
мультиварку, пилосос, 
мобільний телефон, праску, 
електросушку для овочів 
та фруктів, ручний міксер, 
мішок цукру, сковорідку, 
городній набір тощо. 

Отож, електром’ясорубка по-
їхала до Ольги Головій у Заболоття 
Ратнівського району, мультиварка – 
до Тетяни Новак у Прилісне Мане-
вицького району. 

Тетяна Новак каже, що газета 
«Волинські Новини» їй дуже подо-
бається. Жінка читає її майже два 
роки. «Завжди стараюся прочитати 
усю газету, жодну сторінку не про-
пускаю. Найбільше люблю нови-
ни та історії з життя», – зізнається 
вона. 

Жінка каже, що колись і сама у 
районній газеті працювала. Тому в 
неї особливе ставлення до друко-
ваних видань. 

Пилосос виграв Віталій Гаври-
люк з Володимира-Волинського. 
Чоловік каже, що виграшем дуже 
задоволений. 

«Газету читаємо усією сім’єю. 
Про те, що виграв приз, дізнався аж 
через тиждень. Чесно скажу: я у це 
не вірив. Тому дуже зрадів. Відразу 
внучці зателефонував і розповів 
про виграш. Ніколи нічого не вигра-
вав. А тут мені пощастило», – розпо-
вів Віталій Іванович. 

Городній набір (вила, лопата, 
сапа та граблі) поїхав у село Затур-
ці Локачинського району до Ольги 
Олекси, мішок цукру – до Олексан-

дра Снітка в смт Любешів. 
Праску отримала Любов Коваль 

із села Ниці Старовижівського ра-
йону. Жінка каже, що за останній рік 

виграла їх аж дві. 
«Був у нас День села, то я теж 

тоді виграла праску. Передплачую 
цю газету, бо тут є поради. У нас в 

Скільки пам’ятаю, до 
поштової скриньки, що 

складалася із багатьох 
секцій і стояла якраз 
навпроти нашої хати в 
селі Дубечному, завжди 
приносила періодику одна 
й та сама листоноша, яку 
ми, діти, називали тіткою 
Марією.

Не раз спостерігали за нею і ди-
вувалися: як така маленька на зріст 
жінка здужає тягнути старий вело-
сипед з двома величезними торба-
ми, напханими газетами та журна-
лами так, що, здавалося, вони от-от 
не витримають і тріснуть? Найважче 
їй було взимку, бо тоді тітка Марія 
змінювала велосипед на санчата, 
залишаючи позаду себе дві тоненькі 
смужки та сліди від валянок. 

У ті часи кожна родина перед-
плачувала по кілька екземплярів 
різної періодики: від партійної 
«Правди», що була обов’язковою 
для багатьох категорій населення, 
до дитячого журналу «Малятко» та 
гумористичного «Перця». Ще б пак, 
адже наша країна була однією з та-
ких, де люди багато читали і прагну-
ли знати всі новини!

Відтоді минуло півстоліття, а 
основним підручним транспортом 
листоноші у селі так і залишився 
велосипед. І в Старій Вижівці також. 
П’ять років тому п’ятьох таких ста-
левих коней подарував поштови-
кам один із народних депутатів.

– І що, не ламаються? – запитую, 
хоч наперед знаю відповідь. Лама-
ються, от тільки лагодити та купува-
ти запчастини до роверів доводить-
ся тим, хто доправляє періодику до 

ОХ, І ВАЖКА ТИ, СУМКО ЛИСТОНОШІ!

передплатника. Тобто листоношам. 
А обслуговують вони не лише рай-
центр, а ще чотири ближні села. От 
тільки в Києві, на мою суб’єктивну 
думку, не побоюсь її висловити, чо-
мусь не дуже цінують працю підлег-
лих. Звідкіля такі висновки? Бо, ви-
являється, голослівні заяви про те, 
що кожен працівник у нас має отри-
мувати не менше, ніж мінімальну за-
робітну плату, – фікція. Листоноші, 
які обслуговують Борзову, Черем-
шанку та Брідки, працюють лише на 
півставки. Ті, що розносять пошту в 
райцентрі, – на 0,75. Про інші села 
мовчу, картина там, напевне, не ве-
селіша. Однак усе згідно із законом, 
з нормативами – не придерешся. 
Але ж ці нормативи хтось та приду-
мав! Отже, і змінити їх можна! Саме 
через низьку зарплату в Старій Ви-
жівці незабаром і газети буде ніко-
му доправляти до передплатників. 
Бо напередодні Всесвітнього дня 
пошти, що відзначається 9 жовтня, 
у Старовижівському поштовому 
відділенні залишаються незапов-
неними три вакансії, на які ніхто 
не претендує. Тому його начальни-

ці Ользі Хомич, яка сорок перший 
рік працює в системі поштового 
зв’язку, самій, окрім основної ро-
боти, доводиться пошту розносити 
по хатах. Одну з дільниць обслуго-
вує й сортувальниця Марія Ворож-
чук. Нічого не вдієш: передплатник 
воліє вчасно отримати газету, а 
пенсіонер – пенсію. Всього ж у ста-
ровижівських поштарів – 3220 пе-
редплатників і до 800 одержувачів 
пенсії. А ще відділення поштового 
зв’язку реалізовує товари народно-
го споживання, конверти, листівки, 
крам продовольчої групи (крупи, 
борошно, макарони, олію – не лис-
тоноша, а якась пересувна автолав-
ка!), здійснює каталожну торгівлю, 
відправляє посилки тощо. Усе це 
лягає на плечі десяти працівників, 
з яких половина – листоноші. Тому, 
напевне, не кожен і витримує таке 
навантаження за згадуваної оплати 
праці. 

– Лише впродовж останнього 
місяця з десяток охочих оволодіти 
професією листоноші до нас прихо-
дили, – каже Ольга Хомич. – Вивчали 
специфіку, придивлялися, думали, 

селі інтернет погано тягне, то вся-
кі рецепти беру з газети. Хочеться 
щось новеньке для сім’ї готувати. 
Також цікаво читати про наших 
земляків. А ще тут є усі волинські 
новини». 

Марина Ягодинець із Шацька 
виграла електросушку для продук-
тів. Жінка каже, що подарунком за-
доволена. Адже цьогоріч вродило 
дуже багато грибів, тому тепер ма-
тиме де їх сушити. 

«Цю газету сусідам приноси-
ли. Якось взяла і собі прочитати. 
Вона мені сподобалася, тож пе-
редплатила. А дізналася про приз, 
коли колега сказала, що я щось 
виграла. Подивилася – і справді. 
Це була несподіванка. Не звикла 
вигравати», – розповіла Марина 
Ягодинець. 

А от Ніна Кропивник із села 
Прип’ять Шацького району отри-
мала сковорідку. Вона каже, що по-
дарунок віддасть доньці. Адже та 
незабаром виходить заміж.

«От уже буде моя донька щас-
лива, що такий приз привезу додо-
му», – зізналася пані Ніна. 

Праску отримала Любов 
Коваль із села Ниці 
Старовижівського району

Володимирянин Віталій 
Гаврилюк каже, що пилосос – 
дуже потрібний приз

Мультиварка поїхала до 
Тетяни Новак у село Прилісне 
Маневицького району

Марина Ягодинець 
із Шацька виграла 
електросушку для 
овочів, фруктів і грибів 

А власницею 
електром’ясорубки стала 
теж заболоттівчанка 
Ольга Головій 

Людмилі Круглій із смт 
Заболоття Ратнівського 
району пощастило 
виграти ручний міксер

Ніна Кропивник із Прип’яті 
Шацького району виграну 
сковороду віддасть доньці 

зрештою розверталися і йшли геть. 
Чи не парадокс при нинішньому 
сільському безробітті? Не зважали 
й на те, що у відділенні поштового 
зв’язку працювати приємно та за-

тишно, бо за останні п’ять років тут 
зроблено сучасний ремонт в опе-
раційному залі й сортувальній. 

Та все одно хороша заробітна 
плата – чи не найкраща мотивація 
для листоноші. Але її немає. Старо-
вижівські поштовики сподівалися, 
що напередодні їхнього професій-
ного свята щось зміниться в цьому 
плані на краще, втім не дочекалися. 

«Сучасна пошта активно пра-
цює в секторі логістики, поштово-
банківських послуг, каталожної 
торгівлі та прямої поштової розсил-
ки, активно розвиває інформаційні 
технології, гібридну пошту й елек-
тронну комерцію», – читаю на одно-
му із сайтів. Так гарно й змістовно 
звучить! Але хочеться прочитати в 
закінченні щось на кшталт «Забез-
печуючи гідну заробітну плату лис-
тоношам...».

Ось такі вони – листоноші, у 
яких за плечима важкі сумки

Начальник відділення зв’язку 
зі Старої Вижівки Ольга 
Хомич понад сорок років 
віддала улюбленій роботі
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Хто не горить, той коптиться. Це – закон. Хай живе полум’я життя! Микола Островський
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  Оксана ГОЛОВІЙ
Луцьк
Фото із сімейного архіву 

герої поміж нас СумА, ТЮРМА Й ВЕЛИКЕ ЩАСТЯ 

ПОВСТАНЦЯ ЧОРНОУСА

14 жовтня православні та греко-католики відзначають 
одне із 12 найбільших церковних свят року – Покрову 
Пресвятої Богородиці. Свято встановлено на честь яв-
лення Пресвятої Богородиці у константинопольсько-
му Влахернському храмі. Історія свідчить, що у 910 році 
під час вторгнення сарацинів у межі Візантійської імпе-
рії святий Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній, пе-
ребуваючи першого дня жовтня (14 жовтня за новим 
стилем) у Влахернському храмі, де зберігалася риза 
Богородиці, під час всенощного недільного співу бачи-
ли в повітрі явлення Пресвятої Діви Богородиці. Вона 
зняла зі своєї голови покрову і накрила нею тих, хто мо-
лився у храмі, захищаючи людей від ворогів видимих 
і невидимих. Жителі Константинополя, почувши про це 

диво, почали сподіватися, що Бог за молитвами Заступ-
ниці позбавить їх від нашестя сарацинів. Незабаром піс-
ля явлення Пресвятої Богородиці їх вигнали з міста. 
Покрова Пресвятої Богородиці вважається симво-
лом захисту, заступництва і втіхи, молитви про спасін-
ня світу від бід і страждань. Цього дня віряни просять 
у Цариці Небесної захисту та допомоги. Пресвята Бо-
городиця вважається покровителькою українських ко-
заків, тому з 1999 року в Україні 14 жовтня відзнача-
ють День українського козацтва. 14 жовтня 1942 року 
було офіційно утворено Українську повстанську армію, 
тож традиційно це також день УПА. А з 2015 року в на-
шій державі на Покрову відзначають і День захисни-
ка України.

...Його скроні давно вже 
посріблила сивина. Багато із 
його побратимів уже подякували 
цьому світові й усміхаються до 
друга Чорноуса хіба із пожовклих 
світлин. А він і досі, ніби то було 
вчора, чітко пам’ятає дні своєї 
буремної повстанської юності, 
коли разом із такими ж, як і сам, 
небайдужими прагнув кращої долі 
для неньки України, заплативши 
за це роками таборів, втраченою 
молодістю й коханням.

НАРОДИВСЯ ЗА БУГОМ, СТАВ 
ПОВСТАНЦЕМ НА ВОЛИНІ

Антон Костюк був ще зовсім хлопчиськом, 
коли їхню родину разом з іншими холмщака-
ми виселили з села Тератина, що на Грубешів-
щині, аж у далекі одеські степи. 

Пригадує, як у 1943 році, закінчивши сім 
класів польської школи, вступив у юнацьку 
сітку українських націоналістів, що її очолю-
вав директор їхньої школи. Каже, там вони 
навчалися і військової справи, і розвідки. «А 
у грудні 1944 року нашу сім’ю разом з іншими 
виселили в Одеську область. Усе, що було, а 
батько мав чимале господарство, тільки зем-
лі – 10 гектарів, – усе покинули, – поринає у 
гіркі спогади. – Жили ми там до 1946 року. Я 
їздив на конях, вивчився на тракториста, се-
зон працював на комбайні. Хоч ще малим був, 
та що вдієш – бракувало у воєнні роки чолові-
чої сили. Того року була страшна посуха, вро-
жай абиякий... Люди заробляли за трудодень 
усього по сто грамів зерна. Хіба на такий па-
йок можна було прогодувати сім’ю?»

Не міг ані Антон, ані його рідні призвичаї-
тися до життя в чужій стороні. Усе їм було не-
рідним і немилим. Останньою краплею, пев-
но, став випадок, що назавше закарбувався у 
пам’яті Антона. Два хлопці із сусіднього села, 
його ровесники, пішли в поле, щоби зібрати 
трохи колосків, які лишилися після жнив. І їх 
упіймав об’їждчик. «Привіз їх у сільраду, ви-
кликав дільничного, – розповідає Антон Сте-
панович. – А у них тих колосків – по жменьці! 
Нас, таких-о чотирьох «шпінгалетів», змусили 
тих «злодіїв» стерегти цілу ніч. Видали нам ще 
й гвинтівку. Увечері ті хлопці попросилися до 
вітру. Я їх вивів і кажу: «Тікайте так швидко, як 
тільки можете!» Вони побігли, я вистрелив у 
повітря. Думав, що на тім і закінчиться все. Та 
їх, бідолашних, таки знайшли, засудили одно-
го до п’яти, другого – до семи років. За що? За 
колоски! А в нас на Грубешівщині добрий гос-
подар ще й приплатив би за те, що поле йому 
прибрали...»

Одне слово, вирішили Костюки покидати 
Одещину й братися ближче до рідних кра-
їв. Попакували такі-сякі пожитки й подалися 
на Волинь. Усі, крім Антона, поїхали поїздом. 
Він діставався до Олександрії, колишньої 
польської колонії у Рожищенському районі, 
пішки, бо треба було пригнати туди корівку-
годувальницю. «Напевно, те, що мандрував 
через усю Україну, бачив, як живеться людям, 
і утвердило мій націоналістичний дух ще біль-
ше», – міркує сивочолий повстанець.

У Олександрії Костюки винайняли житло 
в батькових знайомих. До господарів час-
тенько навідувалися хлопці з лісу. 

Уперше Антон їх побачив, як випадково 
ускочив у клуню, а там незнайомі чоловіки 
милися. Одразу ж зрозумів, що то за одні. 
«Якось господар мене запитав, чи не хотів би 
я з тими гостями познайомитися, поспілкува-

зв’язковим. Бувало, курсуючи по роботі до 
Львова, і хлопців підвозив, перевозив літера-
туру, шкіру для пошиття чобіт, медикаменти, 
купував батарейки... «Мій брат тоді працював 
у друкарні, то нам вдавалося навіть фарбу і 
шрифти діставати, – хитро всміхається. – Ти-
пографську фарбу проносили у припасованій 
на поясі грілці, шрифти – у глибоких кише-
нях». Каже, що найстрашніше було ходити на 
зустрічі й передавати грипси – секретні за-
писки з паролями й важливою інформацією, 
писані на тонкому газетному папері. «У разі 
небезпеки такого грипса можна було легко 
ковтнути», – пояснює.

Повстанці були дуже обачними, каже Ан-
тон Степанович. Але... У серпні 1951 року за-
арештували районного керівника ОУН Луць-
кого району. І той видав усю районну сітку. 
Погорів же той чоловік... через коханку, на 
квартирі якої йому влаштували засідку. Саме 
в той час додому до Антона навідався дивний 
гість із грипсом, про якого хлопець не знав. 
Та й насторожило, що записку до хати при-
несли, а не лишили у домовленому місці. Тож 
на зустріч, як було написано в записці, не пі-
шов. Але це його не врятувало... Після арешту 
хлопця кілька днів тримали у контррозвідці. 
Били, змушували до співпраці. «Я тоді просив 
Бога лише, щоб не здати своїх, – аж мружиться 
від болючих спогадів. – То й вигадав легенду 
про те, як ішов з танців через місток і там пе-
рейшли мене хлопці з лісу, попросилися пе-
реночувати. Потім сказав, що вони мене при-
лякали, то мусив їм кілька батарейок купити. 
Нічого конкретного на мене не мали». Але все 
ж засудили Антона та його батька до 25 років 
таборів, перед тим добряче вимордувавши 
у тюремних застінках. І був довгий етап: до 
Харкова на пересилку, три місяці дороги до 
Магадана, коли на добу видавали по 300 гра-
мів хліба з оселедцем, а води – ні краплі. «У 
Комсомольську-на-Амурі ще три місяці че-
кали, поки навігація почнеться, – провадить 
Антон Степанович. – Сиділи під навісами в хо-
лоді, мокроті. Кінцевий наш пункт призначен-
ня – Бутугичак. У якутів це місце називалося 
Долиною смерті. Там були уранові шахти». Там 
наш арештант вагонетки тягав, доки земляки-
волиняни не допомогли перейти на роботу 
в механічні майстерні, бо ж золоті руки мав, 
будь-яку машину вмів полагодити. 

Ківш табірного життя був дуже повним і 
дуже гірким: після уранових шахт були й зо-
лоті рудники, і нова робота в автомайстерні в 
іншому таборі. А ще ув’язнений грав на трубі 
у табірному оркестрі. Заготовляв ліс, косив 

сіно, яким потім дозволяли набивати матра-
ци. «А сіно – то таки не тирса», – усміхається.

А 1956 року сталася подія, яка, зізнається 
упівець Чорноус, і досі змушує тремтіти сер-
це. Бо спецкомісія ВР СРСР зняла судимість із 
Антона Костюка, як і з більшості його побра-
тимів, та звільнила «за нецелесообразностью 
дальнейшего содержания со снятием суди-
мости».

ДВІЧІ В ОДНУ РІКУ
Подався звільнений Антон Костюк до 

Луцька. Звісно, не все у нього складалося 
гладко. Не хотіли його навіть приписувати, по-
при зняту судимість, довелося йти на хитрощі 
й давати могоричі... Та все те тьмяніло на фоні 
того, що кохана жінка уже була не вільною, ще 
й народила доньку іншому чоловікові...

«З моєю Марією ми одружилися вперше 
1951 року, – змахує непрохану сльозу. – Тіль-
ки недовго наше щастя тривало – усього два 
місяці. А як же ми любилися! Три роки до того 
зустрічалися, а кохана й не знала, що я з хлоп-
цями з лісу. Виходить, підвів я її, про це чи не 
найдужче шкодую... Ми з нею не просто роз-
писалися, а у церкві повінчалися, бо вірили, 
що – назавжди. Коли мене забрали, я їй одра-
зу сказав, щоби зі мною розлучалася, бо ж хіба 
то діло – аби молода красива жінка каторжа-
нина чекала, якому 25 років дали. Та й щоб не 
тягали її через чоловіка-бандерівця...».

Коли повернувся до Луцька, його Марія 
вже була заміжня за солдатом з Бійська, по-
їхала з ним у Сибір. Треба було якось улашто-
вувати своє життя. Антон одружився, у шлюбі 
народився син. Та не складалося подружнє 
життя в колишнього в’язня. Але терпів, бо ж 
підростав син.

Коли Маріїн чоловік помер, вона повер-
нулася додому. Вони й далі жили кожен своїм 
життям, але врешті чоловік не витримав і пі-
шов із сім’ї, аби возз’єднатися із тією, яку ко-
хав понад усе. «Ми завжди були подружжям 
перед Богом, – каже, закохано дивлячись на 
жінку на весільному портреті на стіні. – Бо ж 
вінчані... Удруге розписалися, коли обом по 
45 було».

У парі закохані Антон та Марія прожили 
щасливі 18 років. «Мало ми прожили, але та-
кими щасливими були, якби ви тільки знали! 
Коли Марії не стало, я теж думав, що не жити-
му. Але, бачите, і досі ряст топчу. А вона живе 
у моїй пам’яті...».

***
Тих випробувань, яких вділила доля Ан-

тонові Костюку, вистачило б на багатьох. Не 
кожен витримав би. Не кожен вистояв би. 
Але він зміг. Бо мав міцну віру і сильний дух. 
«Якби можна було б заново життя прожити, 
і дня не викреслив би, не змінив би нічого, 
знов у повстанці подався б», – каже сивочо-
лий Чорноус.

І, без сумніву, саме так і було б...

Іриси (300 сортів) 
Лілейники (150 сортів) 

 Півонії трав’янисті (50 сортів)Півонії трав янисті (50 сортів)

ПРОДАЖ КВІТІВ 
БАГАТОРІЧНИХ
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тися, – усміхається Антон Степанович. – Звіс-
но, я хотів, ще й як! Він тоді мене до них відвів. 
А я піднімаюся до хлопців на сіновал і вітаюся: 
«Слава Україні!». Повстанці тоді дуже здивува-
лися, звідкіля їхнє вітання знаю. А ми ж так ще 
на батьківщині одне з одним віталися».

Довго Антон балакав із «хлопцями з лісу». 
Лише згодом дізнався, що то був сам Дубо-
вий, командир УПА-Північ, з побратимами. 
Запальний сімнадцятирічний хлопець, який 
уже давно для себе все вирішив, готовий був 
хоч зараз іти до лісу. Втім йому все ж дали час 
на роздуми, поділилися літературою, а ще 
вручили «Декалог українського націоналіс-
та», аби вивчив його. Через деякий час Антон 
удруге зустрівся з упівцями і склав присягу. 
Тоді й отримав псевдо Чорноус.

ТЯЖКИЙ ЕТАП І ДОЛИНА 
СМЕРТІ

Антон усе рвався з хлопцями до лісу. Але 
Дубовий сказав, що кориснішим він буде у 
місті. «Що ж, наказ є наказ, – знизує плечима 
мій співрозмовник. – Лишився я у Луцьку. 
Першим завданням було улаштуватися на 
роботу шофером». Аби дати хабара началь-
никові ДАІ, щоб Антон отримав права, хлоп-
ці з лісу передали спирту. Так Чорноус став 

Весільний портрет Антона з Марією

Життя не балувало Чорноуса

Антон Костюк завше 
був затятим мисливцем
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  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

«ВОЛИНЬ» ЗДОЛАЛА 
ОДНОГО З ЛІДЕРІВ 
ПЕРШОЇ ЛІГИ 
Луцьк

У матчі проти «Полтави», яка 
довгий час крокує в Першій 

лізі на другому місці, «Волинь» 
показала, що має чудовий 
потенціал для розвитку. Гру проти 
одного з лідерів було виграно 
начисто, хоч на полі й вистачало 
сумбуру. 

Голи в лучан забивали Олександр 
Медведь та Андрій Ляшенко. Завершаль-
ні десять хвилин гри лучани провели в 
меншості через безглузде вилучення 
Ляшенка. Після перемоги хрестоносці 
дещо виправили турнірне становище, 
відірвавшись від аутсайдерів. 

Склад «Волині» у грі проти «Пол-
тави»: Хвалицький – Романюк, Никитюк, 
Воробей, Тетеренко – Медведь, Кінаш 
(Ільницький, 87) – О. Марчук (Дмитрен-
ко, 73), Ляшенко, Неделюк – Пищур.

Матчі 16-го туру відбулися після 
здавання номера в друк. Про них пові-
домимо згодом. А в 17-му турі «Волинь» 
зіграє вдома на «Авангарді» у понеділок, 
16 жовтня, з «Гірником Спорт» із Горіш-
ніх Плавнів.

М Команда І В Н П О
1 Арсенал 15 12 3 0 39
2 Полтава 15 11 2 2 35
3 Десна   15 10 2 3 32
4 Геліос   15 9 2 4 29
5 Інгулець 15 8 4 3 28
6 Авангард 15 9 1 5 28
7 Колос   15 8 2 5 26
8 Гірник-Спорт 15 7 1 7 22
9 Балкани 15 5 6 4 21
10 Оболонь-Бровар 15 4 4 7 16
11 Рух       15 3 6 6 15
12 ВОЛИНЬ 15 4 3 8 15
13 Миколаїв 15 4 3 8 15
14 Жемчужина 15 4 2 9 14
15 Нафтовик-Укрнафта 15 2 7 6 13
16 Кремінь 15 3 2 10 11
17 Черкаський Дніпро 15 3 1 11 10
18 ПФК Суми 15 2 3 10 9

«СТИР» ЗУПИНИВ 
КОВЕЛЬЧАН

6-й тур, група «А»: «Колос» (Ківер-
ці) – «Олімпія» (Княгининок) – 4:2, «Агро-
продукт» (Горохів) – «Торпедо» (Копачів-
ка) – 2:3, «Турія» (Затурці) – «Вікторія» 
(Луцький район) – 0:4.

Матч «Луцьксантехмонтаж №536» 
(Луцьк) – «Ласка» (Боратин) перенесено.

№ команда І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 5 5 0 0 42-2 15
2 Ласка   5 5 0 0 25-2 15
3 Колос К 6 5 0 1 16-16 15
4 Вікторія 6 3 0 3 14-10 9
5 Торпедо 6 2 0 4 9-16 6
6 Олімпія 6 2 0 4 8-22 6
7 Агропродукт 6 1 0 5 10-22 3
8 Турія    6 0 0 6 1-37 0

Група «Б»: «Стир» (Старий Чорто-
рийськ) – ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель) – 
1:1, «Прип’ять» (Любешів) – «Рубіж» (Лю-
бомль) – 4:5, «Колос» (Іваничі) – «Надія» 
(Хорів) – 4:5.

Матч «ДЮСШ-ВІК» (Володимир-
Волинський) – «Шахтар» (Нововолинськ) 
відбувся після здавання номера до друку. 
№ команда І В Н П М О
1 Ковель-Волинь 6 5 1 0 23-5 16
2 Стир     6 3 2 1 12-10 11
3 Надія    5 4 0 1 19-10 12
4 Шахтар 5 3 0 2 19-6 9
5 ДЮСШ-ВІК 4 2 0 2 8-5 6
6 Рубіж    6 2 0 4 13-22 6
7 Прип’ять 6 0 2 4 6-32 2
8 Колос І 6 0 1 5 7-17 1

перша ліга

чемпіонат Волині

злочин і кара

пута Гіменея

нечесний спорт ЗАМІСТЬ ТРЕНУВАННЯ – 
ЕФЕДРИН І ТЕСТОСТЕРОН

Українські вболівальники 
продовжують обговорювати 
новий допінг-скандал. На 

вживанні  заборонених препаратів 
попався капітан і багаторічний 
лідер донецького «Шахтаря» 
Даріо Срна. ВН пригадали 
найгучніші допінг-історії за участю 
наших атлетів. 

Історія зі Срною, як і більшість подібних, 
темна й неоднозначна. Зрозуміло, в заяві на 
офіційному сайті «Шахтаря» Даріо присягаєть-
ся: «Свідомо я не вживав заборонених препа-
ратів, а також ніколи не намагався нечесним 
шляхом отримати перевагу в змаганнях». Не 
вірити 34-річному спортсмену, який ніколи в 
житті у подібному помічений не був, не ви-
падає. Цілком резонно припустити, що Срна 
став жертвою обставин – через недогляд з’їв 
або випив щось «не те». Список заборонених 
препаратів у WADA такий великий і так часто 
поповнюється, що будь-яка вітамінка чи про-
дукт з полиці магазину може обернутися не-
передбачуваними наслідками. Цікаво, що до-
пінг виявили у Срни поза змаганнями, під час 
контрольного тестування. Проби, які він здав 
у дні футбольних матчів, чисті. Але антидопін-
гове законодавство таке суворе, що наслідки 
можуть бути вельми і вельми сумними. 

В Україні є й інші приклади допінг-
скандалів. Скажімо, інцидент зі Станіславом 
Микицеєм. У кінці грудня 2016 року гравця 
«Олександрії» викрили у застосуванні засобів 
проти гіпертонії, які в професійному спорті 
вважаються допінгом. Антидопінговий ко-
мітет ухвалив рішення дискваліфікувати за-
хисника тільки на півтора року. При цьому в 
самій «Олександрії» ухвалили рішення зали-
шити гравця в клубній системі зі зниженням 
зарплати наполовину.

Першим же гучним публічним випадком 
застосування допінгу в футболі став інцидент 
1993 року з Романом Зубом. Новачок поль-
ської «Легії» (Варшава) підписав контракт із 
командою на початку 1993-го, встиг зіграти 
тільки 10 ігор і був відсторонений від футболу. 
У його організмі виявили підвищений вміст 
гормону тестостерону. Цікаво, що повторна 
проба, зроблена в Москві, дала негативний 
результат. Гравця дискваліфікували на рік і 
згодом він продовжив кар’єру у львівських 
«Карпатах». 

Більш іменитим і успішним футболістом, 
який попався на допінгу в середині 1990-х, 
є Сергій Нагорняк. У жовтні 1997-го, після 
першого стикового матчу Хорватія-Україна у 
відборі на ЧС-1998, в допінг-пробі футболіста 
«Дніпра» знайшли бромантан. Федерація фут-
болу України дискваліфікувала Нагорняка до 
31 грудня 1999 року. Офіційна версія – у по-
дії винен футболіст, який прийняв ліки за дві 

години до матчу за порадою лікаря «Дніпра», 
аби зняти запаморочення й нервозність. 

У 2012 році дискваліфікували голкіпера 
збірної України і донецького «Шахтаря» Олек-
сандра Рибку. В його крові виявили заборо-
нений препарат фуросемід. Ця речовина була 
в сечогінному засобі для схуднення, який він 
приймав. Засіб допінгом не є, але забороне-
ний, бо здатний допомогти вивести з організ-
му сліди інших допінгових препаратів. 

Щодо представників інших видів спорту, 
то і тут, на жаль, статистика сумна. Стосуєть-
ся вона широкого кола атлетів – від олімпій-
ських чемпіонів до призерів чемпіонату світу, 
які ніколи не були помічені на олімпійсько-
му п’єдесталі. У середині 1990-х до переліку 
допінг-скандалів потрапило ім’я Олександра 
Багача – одного з кращих штовхальників ядра 
України. Бронзовий призер ЧС-1993 і Олім-
піади в Атланті 1996 року, в 1997-му виграв 
світовий чемпіонат. Але чемпіона позбавили 
золота через провал тесту на ефедрин. До 
цього в Багача вже була своя «допінгова іс-
торія» – у 1989 році його дискваліфіковували 
на два роки через позитивний аналіз на тес-
тостерон. У 2000-му Багач провалив ще один 
допінг-тест і був дискваліфікований довічно. 

Штовхальник ядра Юрій Білоног через 
допінг взагалі втратив золото Ігор-2004. По-
збулися нагород Людмила Блонська (семи-
борство, срібло), Наталія Давидова (важка 
атлетика, бронза), Денис Юрченко (стрибки 
з жердиною, бронза). На Іграх-2012 у Лон-
доні «відзначилися» легкоатлет Олександр 

П’ятниця (метання списа), який через про-
валений допінг-тест позбувся завойованого 
срібла, і штангістка Юлія Калина, на рахунку 
якої була бронза. 

Драматична історія трапилася з відомою 
важкоатлеткою Ольгою Коробкою. На чемпіо-
наті світу в листопаді 2011 року в Парижі вона 
завоювала бронзову медаль, а через неповні 
півроку, в квітні 2012-го, була дискваліфіко-
вана. Спортсменка готувалася до Олімпіади в 
Лондоні-2012, коли надійшла новина з WADA – 
штангістку позбавлено медалі через позитив-
ний допінг-тест, зданий на ЧС. А в жовтні 2016-го 
на Коробку чекав ще один удар – Міжнародний 
олімпійський комітет (МОК) позбавив українку 
срібної медалі Олімпіади в Пекіні-2008 через 
виявлений у її аналізах допінг. 

На Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро кіль-
кість позитивних допінг-проб суттєво знизи-
лася – всього три. Українських спортсменів у 
цьому списку немає. Утім це навряд чи свід-
чить про те, що боротьба з допінгом дає від-
чутні плоди. Ймовірно, система розпізнавання 
допінгу ще не досягла тих висот, щоб бороти-
ся з новими викликами. Наприклад, більшість 
позитивних проб з попередніх Олімпіад (2008 
і 2012) розкрили й перевірили ще раз у 2014-
2015 роках, коли WADA похвалилася револю-
ційно новими методами перевірок. Система 
навчилася розпізнавати раніше добре прихо-
вані в організмі речовини. Хтозна, можливо, 
років через п’ять-сім станеться нова рево-
люція, яка відкриє нам десятки імен «героїв» 
Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро.

ЯКЕ ВОНО – ОБЛИЧЧЯ ДОПІНГУ В УКРАЇНСЬКОМУ СПОРТІ?

Іспанія

Захисник «Барселони» Жерар Піке 
та співачка Шакіра розлучилися. ЗМІ 
в Іспанії і в Колумбії, на батьківщині 
поп-зірки, стверджують, що пара 
не ладнала вже кілька місяців, а 
нещодавно таки розпалася.

Одна з причин – Шакірі не надто подо-
балося проводити багато часу з подругами й 
дружинами інших гравців «Барселони». Вод-

Великобританія

Капітан «Евертона» Уейн Руні, 
виконуючи покарання за водіння в 
нетверезому стані, пішов працювати в 
будинок для старих людей.

Поліція зупинила Уейна в ніч на 1 вересня 
в автомобілі Volkswagen Beetle. На 100 міліліт-
рів крові у Руні було 104 міліграми алкоголю, 
тоді як припустима норма – лише 35 мілігра-
мів.

Футболіста позбавили водійських прав на 
два роки й засудили до 100 годин суспільно 

ЛЕГЕНДА ФУТБОЛУ ПРАЦЮЄ 
В БУДИНКУ ДЛЯ СТАРИХ ЛЮДЕЙ

РОЗЛУЧЕННЯ НА 
ПОЛІТИЧНОМУ 
ҐРУНТІ

корисної роботи. Її він буде виконувати в бу-
динку для старих людей неподалік від його 
особняка в Чеширі.

Легендарний англійський футболіст 
справді проводить у гостях в людей поважно-
го віку по 12 годин на добу й навіть був помі-
чений за фарбуванням паркану.

При цьому Руні вже повідомив одноклуб-
никам, що йому подобається його нова «ро-
бота». До слова, «Евертон» оштрафував фор-
варда за витівку на 325 тисяч євро.

Любиш кататися нетверезим – 
люби й паркани фарбувати

ночас співачка не була в захваті від того, що 
Жерар підтримував незалежність Каталонії 
напередодні й після референдуму.

Востаннє разом на публіці Піке і Шакіра 
з’являлися на весіллі Ліонеля Мессі та Анто-
нелло Ракуццо, яке відбулося на початку лип-
ня в Аргентині.

Стосунки пари тривали з початку 
2011 року. У них народилося 
двоє синів – Мілан і Саша. 
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У різних видах спорту вже 
давно йдеться про «обнулення» 
рекордів через засилля допінгу 
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ПРОЛІТ ПОВЗ 
МОРДОР
УКРАЇНА НЕ ЗІГРАЄ 
НА ЧС-2018 У РОСІЇ

  Юрій КОНКЕВИЧ

Національна збірна команда 
України поступилася 

команді Хорватії з рахунком 
0:2 у матчі кваліфікаційного 
раунду Чемпіонату світу 
2018 року і втратила шанси 
пробитися до фінальної 
частини світової першості.

Фантастична атмосфера на запов-
неному ущерть «Олімпійському», не-
ймовірна напруга протягом усього 
матчу, надія, що жила до останнього, та 
фантастичний за емоціями поєдинок – 
матч між збірними України й Хорватії у 
Києві, який закривав для обох команд 
відбірковий турнір, вийшов видовищ-
ним та цікавим.

Українці провели два різні тайми – 
у першому не витиснули з себе гол, а 
другий провалили, дозволивши заби-
ти собі двічі й не створивши біля воріт 
хорватів бодай одного моменту. 

Команда Хорватії, складена з грав-
ців топ-чемпіонатів, у цьому поєдин-
ку виявилася сильнішою за синьо-
жовтих. Фінальний матч відбору ще 
раз продемонстрував вади нашої збір-
ної, які дозволили дотягнути справу 
до останнього матчу. Українці мусили 
зіграти без чистого форварда, бо стан 
наявних нападників дуже кепський, у 
відповідальному матчі затремтів центр 
оборони, після двох помилок якого 
Крамаріч фактично розстрілював во-
рота Пятова. Не вистачило в наших і 
сил на два матчі впродовж чотирьох 
днів. Хорвати ще раз повчили нашу 
збірну, як треба грати такі супервідпо-
відальні фінали.

Відносний позитив від поразки 
отримало хіба керівництво ФФУ. Тепер 
не треба роздумувати над питанням, 
їхати чи не їхати до Росії на чемпіонат 
світу? 

УКРАЇНА – ХОРВАТІЯ – 0:2
Голи: Крамаріч (62, 70).
Україна: Пятов, Хачеріді, Ракиць-

кий, Матвієнко, Степаненко, Гармаш 
(Коваленко, 66),  Марлос (Бєсєдін, 78), 
Ярмоленко, Караваєв, Ротань (Сидор-
чук, 68), Коноплянка.

Хорватія: Субашич, Врсалько (Піва-
річ, 86), Мітровіч, Ловрен, Віда, Пері-
шич, Модрич, Бадель, Ракітіч, Крамаріч 
(Пашаліч, 88), Манджукіч (Рог, 90).

Попередження: Степаненко (60), 
Ротань (64).

ПІДСУМКОВА 
ТАБЛИЦЯ ВІДБОРУ НА 
ЧС-2018, ГРУПА I

№ КОМАНДА І О
1 Ісландія 10 22
2 Хорватія 10 20
3 Україна 10 17
4 Туреччина 10 15
5 Фінляндія 10 9
6 Косово 10 1

приклад

рефлексія

збірна

«ВЕРЕС» НА ЕКСПОРТ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Рівне

veres.club

Емоційними й не завжди 
однозначними подіями літа-
2017 «Верес» розбурхав 

УПЛ: раптова з’ява в Прем’єр-
лізі замість «Десни», сенсаційні 
трансфери, вдале перше коло, яке 
підсумувала нічия з «Динамо». 
Водночас мало хто помітив ще 
одну рису новачка Прем’єр-ліги, 
яку варто підкреслити: тут хочуть 
і працюють із вболівальником. 
ВН побували на заході, який 
«Верес» організував для матчу... 
молодіжних команд.

ДО ЛЕЖАЧОГО КЛУБУ 
ВБОЛІВАЛЬНИКИ НЕ 
ХОДЯТЬ

...Юрби хлопчаків ганяють з м’ячами пло-
щею перед рівненським «Колізеєм» – так 
нині називають у місті напіврозібраний ста-
рий радянський стадіон. Батьки лузають по-
ряд насіння, підтупцюють у такт музиці чи 
попивають каву або пиво. Бабусі з дідусями 
гріються на осінньому сонці. Забрендовані 
в червоно-чорні кольори хлопці та дівчата з 
«Вереса» ковзають у натовпі, щось пояснюю-
чи, показуючи, співаючи чи вигукуючи в мік-
рофони. Молодь окупувала червоно-чорні 
крісла-мішки, у наметах продають атрибутику 
«Вереса», поряд ті, хто байдужий до футболу, 
розмальовують якісь фігурки, вряди-годи дій-
ство переривається танцями чи виступами 
місцевих зірочок. 

Цей футбольний «мурашник» розвору-
шився в Рівному опівдні в суботу. Останнього 
дня вересня молодіжка «Вереса» приймала 
вдома «Сталь», і глядачів заохотили прийти на 
гру, відвідавши «Футфест», іншими словами – 
клубну промоакцію.  

Знаходжу серед присутніх генерального 
директора «Вереса» Євгена Донцова. «Рівне 
цієї осені добряче «гуде», щотижня в нас – по 
кілька фестивалів чи концертів. От і сьогодні 
ми витримуємо конкуренцію зі ще трьома за-
ходами, наприклад, стріт-рейсингом. Ми по-
зиціонували свято як сімейний відпочинок. 
Як на мене, усе вдається», – розповідає мене-
джер рівнян. 

Тверда, не «намальована», тисяча при-
сутніх на «Футфесті» справді була. Набір на-
дувних футбольних атракціонів – стандарт-
ний для шоу, які доводилося бачити в Європі: 
хтось може пробити пенальті, хтось влучити 
в отвір м’ячем, є кілька майданчиків для 
футболу. Особливий ажіотаж там, де пацанів 
прив’язують мотузками і вони можуть зіграти 
тільки на певній дистанції – так, як фігурки 
для настільного футболу. Перепустка на всі 
забави безплатна, якщо батьки купили квиток 
на матч «Вереса» та «Сталі». Його ціна – 30 гри-
вень, для членів клубу – 50% знижки. 

Простенько, без гламуру, але дієво. Ціка-
во, що увесь цей футбольно-фестний рема-
нент не особливо задіюють саме футбольні 
клуби. Фірма, в якої «Верес» орендував атрак-
ціони, більше працює із корпораціями, які 
проводять власні свята. «Верес» – перший 
футбольний клуб, який замовив майданчики. 
Тим часом розмови щодо «необхідності робо-
ти наших клубів із глядачами» ширяться з гео-
метричною прогресією...

Рівне почало працювати з ними ще в Дру-
гій лізі, продовжило у Першій, а в УПЛ клуб, з 

ЯК РІВНЕНСЬКА КОМАНДА, ЯКА ЗІ СКАНДАЛОМ 
ПОТРАПИЛА В УПЛ, СТАЄ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИМ БРЕНДОМ  

Декорації рівненського «Авангарда» нагадують руїни

Ю
рій Конкевич

«Верес» організовує навколоспортивні 
заходи навіть перед матчами своїх 
молодіжних команд

  Юрій КОНКЕВИЧ

Десь щось ми якось пропускаємо, 
щось упускаємо, на чомусь не 
знаємося. 

Українська футбольна збірна за свою істо-
рію вже чотири рази потрапляла у відбірко-
вих турнірах на Ісландію.

У кваліфікації на Чемпіонат світу-2006 ми 
взяли в групі 25 очок і поїхали у Німеччину, 
а ісландці ще були футбольною країною-
карликом. Їхній результат – 4 очки. 

Відбираючись на чемпіонат світу в ПАР 
2010 року, наша збірна набрала 21 очко, іс-
ландці – 5. 

ЯКБИ ВІННИЦЯ ПОЇХАЛА 
НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ

За право поїхати на наступний мундіаль, у 
Бразилії-2014, ми знову боролися з вікінгами 
в групі. Ні ми, ні вони не поїхали, але ісландці 
вже мали 17, а ми – знову 21 очко в групі. 

Жеребкування на відбір ЧС-2018 не було 
сліпим і вирішило ще раз перевірити, як роз-
вивається наш та ісландський футбол. Ці збір-
ні знову зіграли в одній групі. Ісландія тепер 
набрала 22 очка, Україна – 17. 

І вікінги їдуть на Чемпіонат світу. Якщо по-
рівняти за кількістю населення, то Ісландія – 
це ніби збірна Вінниці. Не більш як 400 тисяч 
людей. Напевне, ми за ці десять років щось 
зробили не так з країною та її футболом.

Стартовий склад України перед 
найважливішим матчем двох 
останніх років

ff u.org.ua
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огляду на всі обставини, просто-таки мусить з 
ними працювати. Хоча що означає – «Верес» 
мусить? Це обов’язок усіх клубів. Принаймні 
теоретично. 

МАТЧІ «НА ЗАМОВЛЕННЯ»
...Саме тривають конкурси. Один із супер-

призів – автобусний тур до Європи: Краків-
Будапешт-Прага. 

«Переважно ми співпрацюємо із партне-
рами клубу, хоча частина витрат на організа-
цію свята – це клубні кошти. Такий же розподіл 
і в рекламі «Вереса»: заходів чи матчів основи 
у Львові й дубля в Рівному. Клуб активний в 
інтернеті, на радіо, телебаченні, зовнішній 
рек ламі. Розуміємо, що футбол мусить тягати-
ся з кафешками, ресторанами, кіно, театром, 
іншими розвагами», – розповідає Донцов. 

Звісно, антураж свята не найкращий – і 
сам рівненський «Авангард», і прилегла те-
риторія вимагають бути добряче «прилиза-
ними». Асфальт місцями порепаний, камера 
вихоплює потріскані стіни адмінприміщення 
стадіону. Не секрет, де і чому грає «Верес» до-
машні матчі, й місцеві вболівальники все на-
полегливіше вимагають у керівництва клубу 
та міста конкретики щодо арени. Тому такі 
футбольні акції – це й своєрідний реверанс 
клубу рівнянам. А ще – підготовка до ймовір-
них вояжів у інші західноукраїнські міста. 

«Чому б і ні? Доки триватиме реконструк-
ція нашої арени в Рівному, ми готові їхати з 
подібними шоу в інші міста, готові прово-
дити рекламу футболу, здорового способу 
життя. Причому не хочемо нікого виганяти 
з домашніх арен, швидше позиціонуємося 

як західноукраїнський клуб. Мені до вподо-
би англійська традиція, коли шанувальник з 
невеличкого містечка вболіває за свій рідний 
клуб і якусь одну команду з АПЛ», – прова-
дить Євген Донцов. 

ПОТЯГИ ДЛЯ 
ВБОЛІВАЛЬНИКІВ

Перериваємося, бо овацією зустрічають 
приїзд на стадіон молодіжок «Вереса» і «Ста-
лі». Потрохи люди заходять на трибуни «Ко-
лізею», диктор нагадує чималенький перелік 
спонсорів та партнерів Народного клубу «Ве-
рес» і розпочинається гра.

У перерві матчу серед присутніх розігру-
ють простенькі призи: фірмове пиво, спайки 
мінералки і ящик морозива. Ну, ви розумієте, 
якої торгової марки... Звісно, це підприєм-
ство, керівник якого фінансує більшість ви-
датків «Вереса». 

Окремо глядачів запрошують на неділь-
ний матч до Львова. «Верес» ще влітку домо-
вився з «Укрзалізницею» про прямі чартери 
своїх фанатів електричкою до Львова. Трохи 
більш як за 100 гривень уболівальник купує 
переїзд Рівне-Львів-Рівне, квиток на матч і 
трансфер з вокзалу на «Арену Львів». «Ми 
знаємо, що ядро вболівальників «Вереса» – 
рівняни, але ми почали працювати зі студен-
тами Львова», – пояснює Донцов. 

«Верес» U-21 із кількома гравцями «під 
основою» впевнено виграє 3:1 у ще більш «зе-
леного» дубля «Сталі». Офіційна цифра глядачів 
на матчі – 1 500. На грі молодіжок. Такою відвіду-
ваністю матчів основних складів поки не може 
похвалитися половина команд Прем’єр-ліги.

На ЧС їдуть вікінги
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Після довгої проповіді священик запи-
тав у прихожан, чи готові вони пробачити 
своїм ворогам. Близько половини з них 
підняли руки. Незадоволений результа-
том, священик проповідував іще хвилин 
двадцять, а відтак повторив запитання. 
Цього разу руки підняли близько 80% 
прихожан. Священик читав проповідь іще 
п’ятнадцять хвилин і знову запитав, чи го-
тові вони пробачити своїм ворогам. Змо-
рені прихожани відповіли одностайно, й 
лише одна поважна дама утрималась.

– Місіс Джонсон, ви не готові пробачи-
ти своїм ворогам?

– Я не маю ворогів, – відповіла стара.
– Це дивовижно! А скільки вам років?
– Дев’яносто три.
– Місіс Джонсон, будь ласка, вийдіть 

наперед і розкажіть нам, як людина може 
дожити до дев’яноста трьох років, не маю-
чи при цьому жодного ворога.

Маленька мила бабуся повільно ви-
йшла в центр храму, обернулася до при-
хожан і сказала:

– Це елементарно. Я просто пережила 
їх усіх.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Невдаха на другому сеансі в психоана-
літика:

– Дякую, лікарю! Сьогодні я впустив бу-
терброда, й він упав маслом доверху!

Психоаналітик бере з рук пацієнта бу-
терброд, глибокодумно вивчає його і, зі-
тхнувши, каже:

– Нічого подібного! Ви ж намастили 
його не з того боку!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я не п’ю шампанського, бо бульбашки 
б’ють у голову й вимагають віскі, текілу й 
осссь того гарненького хлопчика...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Шукаю дівчину! Будь-якої зовнішнос-
ті: блондинку, брюнетку, руду, та хоч лису. 
Вік – будь-який, до національності вимог 
немає. Статура ролі не грає. Рід занять не 
принциповий. Зарплата, прописка не ма-
ють для мене значення. Про себе: я кіт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчата! Якщо до вас не клеяться хлоп-
ці, спробуйте себе знежирити!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Із завтрашнього дня виходьте на ро-
боту, – каже керівник щойно прийнятій 
дів чині. – Тільки пам’ятайте: в нашому офісі 
дрес-код: білий верх, темний низ.

– А можна навпаки? – запитує новень-
ка, яка не любить одягатися як усі.

– Можна й навпаки, головне, щоби був 
контраст і білий верх...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Головлікар психіатричної лікарні зна-
йомить з роботою нового співробітника. 
Він відчиняє двері в одну з палат і повідом-
ляє:

– А ось тут у нас лежать самі автолю-
бителі.

– А чому тут нікого немає? – дивується 
новачок.

– Вони всі лежать під ліжками – ремон-
тують.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Лікар сказав, що я хворію на параною. 
Насправді він мені цього не казав, але я 
точно можу сказати, що він про це поду-
мав.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо послухати жінку, то чоловіки по-
діляються на дві категорії: розумні, сексу-
альні, працьовиті, заможні... І її чоловік.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хочу вивчити німецьку мову, щоби 
розмовляти нею, коли злий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ніщо так не пригнічує, як чужий добро-
бут.

Жартівливий гороскоп на 12 – 18 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Дмитро Монатик 
1 квітня 1986 р.
Мультиартист
Філологічні проблеми 
можуть перерости в 
патріотичні. Овни знову 
відчують загострену 

потребу в самоідентифікації, яка загрожує 
перерости у кризу самоствердження в 
рідній галактиці. Краще не переходити за 
поребрик. 

Телець (21.04 – 21.05)
Олександр Башкаленко 
16 травня 1961 р.
Екс-голова Волинської 
облдержадміністрації, бізнесмен
Справи котяться в тартарари. 
Аби не поглиблювати 
кризу, поспішіть зміцнити 

фундамент колишніх недороблених 
справ і заберіть техніку з будмайданчиків. 
Найкраща справа на найближчий тиждень – 
викопати рова для сховку.

Близнята (22.05 – 21.06)
Мирослав Коротя 
29 травня 1976 р.
Голова правління ПАТ «Волиньгаз»
Солодкі очікування 
сезону стрижки купонів із 
монопольного володіння 
теплом можуть зіпсуватися 

синоптичною пігулкою. У будь-якому 
випадку, не варто дерти втридорога за 
шкуру невбитого ведмедя.  

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Із усмішкою долатимете 
поточні перешкоди. 
Щоправда, висота бар’єра 
зростає щосесії. Але 

спілкування надихатиме, а підтримка людей 
допоможе Ракам робити невеликі, але 
важливі кроки вперед. 

Лев (24.07 – 23.08)
Віталій Неділько 
21 серпня 1982 р.
Воротар ФК «Волинь»
Геройський вчинок посунув 
вас до лику Титанів. Але не 
варто надто наближатися 
до Олімпу – там завжди 

напоготові Зевс. Його ревнощі до слави 
можуть закінчитися громовицями не 
гіршими, ніж на полі бою.  

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Кравченко  
1 вересня 1976 р.
Депутат Луцькради
Цілком погідний тиждень, 
хоч і в екстремальних умовах. 
Доведеться обирати між 
справами домашніми та на 

благо громади. Попрацюєте на майбутні 
перемоги.  А ви перемагати вмієте!

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Яручик 
16 жовтня 1971 р.
Голова Боратинської сільради 

Головні зміни в житті 
Терезів торкнуться творчих 
планів та зацікавлень. У 
всьому залишиться чимало 

невизначеності, особливо щодо фінансів. 
Не починайте ризиковані проекти, не 
маючи за спиною могутньої підтримки. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Василь Кохановський 
28 жовтня 1974 р.
Заступник голови 
Федерації футболу Волині
Усвідомите найбільші 
свої помилки. Не будьте 
упертими. Виявіть мудрість – і 

переконаєте у своїй правоті найзатятішого 
арбітра. Життя й далі буде у вас закоханим, 
тому чекайте на радісну звістку.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради 
Не вдасться відповісти «ні» 
на прохання різноманітних 
випадкових людей у вашому 

оточенні. Боязнь почуватися незручно 
спричинятиме значний дискомфорт. 
Спробуєте переступити межу того, що від 
вас традиційно очікують.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Перш ніж перейти в атаку, 
варто було подбати про захист. 
Імовірність контратак на вашу 
репутацію все ще висока. 

Зорі радять у напад поставити... хорошого 
воротаря. Під час занять спортом варто 
берегти голос – він знадобиться найближчим 
часом. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Святослав Кравчук 
26 січня 1953 р.
Депутат Волиньради
Матимете уявлення про межу, 
яку не варто переступати. 
Зорі вірять, що і вам не 
доведеться робити цього 

тижня вибору між дозволеним та бажаним. 
Залишайтеся в тіні від світла прометеїв. 
Тримайте ніс за вітром!

Риби (20.02 – 20.03)
Ростислав Валіхновський 
24 лютого 1973 р.
Пластичний хірург
Світло софітів вимкнеться 
і настануть важкі години 
реальної роботи. Аби й 
далі перебувати на видноті, 

спробуйте не так медійної уваги, як 
повернення до коріння. Уникайте «я» на 
користь «ми».

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 12 – 18 жовтня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

колесо історії ЯК ЛЕОНІД КРАВЧУК ЗНЯВ З КОНКУРСУ  
АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ФІЛЬМ  Олександр КОТИС

«Хроніки Любарта»  
hroniky.com
Луцьк

Покійний директор 
народної аматорської 

кіностудії «Волинь» 
Борис Ревенко був 
авторитетним метром 
фото- й кіномистецтва. 
Він зняв сотні 
фотографій, десятки 
фільмів, мав дуже багато 
нагород, перемог у 
різних конкурсах. 

Колись Ревенко розповів про 
один дуже цікавий цензурний 
момент, який стався з фільмом, 
що мав піти на конкурс у Москву.

На замовлення КДБ він зро-

Борис Ревенко

Н
іна Ліщ

ук

бив антибандерівський фільм 
«Розкопана криниця». У Горо-
хівському районі митці знімали 
кадри про знущання, про те, як 

кидали людей у криниці, як потім 
діставали звідти кістки. Цей фільм 
послали на Всеукраїнський фес-
тиваль аматорських фільмів, де 

він виграв гран-прі серед сотні 
інших стрічок. Після цього треба 
було від республіки посилати 15 
фільмів на конкурс у Москву. Але 
всі картини спершу переглянув 
Леонід Кравчук, тоді – завідувач 
ідеологічного відділу та секретар 
ЦК КПУ. Той, який потім став Пре-
зидентом України.

Це було наприкінці вісімде-
сятих. Коли він переглянув фільм 
«Розкопана криниця», то сказав, 
що не пропустить його на Москву. 

«Ми самі в себе розберемося 
зі своєю історією, самі винесемо 
сміття з хати. Нема чого, аби мос-
калі дивилися», – приблизно так 
він тоді сказав. І не пропустив 
антибандерівський фільм на кон-
курс у Москву.
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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

12 жовтня – Альфред, Феофан, 
Кир’ян
13 жовтня – Григорій, Маріанна, 
Марія, Михайло
14 жовтня – Олександр, Віра, 
Григорій, Донат, Іван, Михайло, 
Петро, Роман, Сава
15 жовтня – Андрій, Алла, 
Борис, Василь, Георгій, Давид, 
Іван, Михайло, Костянтин, Петро, 
Степан, Федір, Яків, Юстина, Анна, 
Касян
16 жовтня – Денис, Іван, 
Петро, Павло, Ядвіга
17 жовтня – 
Вероніка, 
Володимир, Петро, 
Павло, Степан, 
Стефан, Гурій, 
Онисим, Овсій
18 жовтня – Олексій, 
Григорій, Денис, 
Матвій, Петро, Пилип, 
Дем’ян

12 жовтня – Альфред, Феофан, 
Кир’ян

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43025, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
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Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
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Передплатний індекс: 98008
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та достовірність фактів несуть автори 
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  призовий сканворд

К О К Т Е Й Л Ь
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 18 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
банний рушник.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

ис, Іван,
іга

о,

ксій,

лип, 

* 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.

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДА ЗА ВЕРЕСЕНЬ

№35 (83) Людмила Кондруцька 
(м. Володимир-Волинський), виграш-
не слово – «баклажан», приз – ортопе-
дична подушка;

№36 (84) Ольга Скупейко (м. Го-
рохів), виграшне слово – «меркурій», 
приз – багатофункціональна тертка;

№37 (85)  Анна Кучера (м. Луцьк), 
виграшне слово – «гармонія», приз – 
настільна лампа;

№38 (86) Антоніна 
Федчук (с. Доросині, 
Р о ж и щ е н с ь к и й 
р-н), виграшне 
слово – «афроді-
та», приз – набір 
інструментів для 
випікання.

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
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ВІДКРИТТЯ АМЕРИКИ

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.

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – сірий, 2 – червоний, 3 – оранжевий,

4 – жовтий, 5 – коричневий.

12 жовтня 1492 року італійський 
мореплавець Христофор 

Колумб, перепливши Атлантичний 
океан, досягнув сучасних 
Багамських островів, щиро вірячи, 
що дістався Східної Азії. 

Цього ж дня очолювана Колумбом екс-
педиція зійшла на берег і оголосила відкриту 
землю власністю іспанських монархів Ізабел-
ли й Фердинанда, спонсорів спроби знайти 
західний шлях до Китаю, Індії та багатих на зо-
лото азійських островів.

Колумб народився в Генуї у 1451 році й у 
молоді роки працював моряком на багатьох 
суднах. З часом у нього з’явилася нав’язлива 
ідея про існування західного шляху до Індії та 
Китаю. У той час традиційний для європейців 
маршрут до Південно-Східної Азії, що проля-
гав через Близький Схід, контролювала Отто-
манська імперія. Будучи людиною освіченою, 
Колумб вірив у те, що Земля кругла, але, як і 
більшість його сучасників, погано уявляв її 
реальні геометричні розміри. За його розра-
хунками, Східна Азія мала б бути там, де су-

часна Америка (в той час ніхто про існування 
Тихого океану не знав).

Вважаючи, що лише Атлантичний океан 
відділяє Європу від багатої Індії і цей шлях 
цілком реально здолати, Колумб звернувся зі 
своїм планом відкриття західного шляху в Азію 
до короля Португалії Жуана II, але не знайшов 
підтримки. Король Іспанії Фердинанд і коро-
лева Ізабелла також двічі відхиляли ідею Ко-

лумба, але в січні 1492 року, після завоювання 
столиці маврів Гранади, окрилені перемогою, 
іспанські монархи погодилися фінансувати 
експедицію Колумба. 3 серпня 1492 року він 
і 90 членів команди відпливли з міста Палос 
на трьох невеликих кораблях «Санта Марія», 
«Пінта» і «Ніка». 12 жовтня експедиція побачи-
ла землю, очевидно, сучасний острів Уолтінг 
Багамського архіпелагу, висадилась на ньому 
й оголосила іспанською територією. Через 
місяць Колумб дістався до сучасної Куби, яку 
він спочатку прийняв за материковий Китай, 
а пізніше вважав Японією. Відкривач назвав 
острів Іспаньйола і заснував на ньому неве-
лику колонію з 39 осіб.

Через три місяці Колумб повернувся до Іс-
панії зі зразками золотих прикрас, що їх носи-
ли «індійці», – доказом величезних багатств, до 
яких він нібито отримав доступ. Це справило 
належне враження, і в березні 1493 року його 
прийняли іспанські монархи з великими по-
честями. Колумб отримав титул адмірала мо-
рів і океанів та підтримку в організації другої 
експедиції, яка почалась у вересні 1493 року.

Христофор Колумб
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Жени кохання хоч у двері, воно влетить у вікно. Козьма Прутков
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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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+16 0C+11 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 13 ЖОВТНЯ

+13 0C+9 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 14 ЖОВТНЯ

+11 0C+8 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 15 ЖОВТНЯ

+17 0C+12 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 16 ЖОВТНЯ

+18 0C+13 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 18 ЖОВТНЯ

+11 0C+6 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 17 ЖОВТНЯ

+18 0C+11 0C

ДЕНЬНІЧ
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