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КАНДИДАТИ У ГОЛОВИ ОТГ: 
ПРИХОВУВАННЯ 
ПАРТІЙНОСТІ, 
АДМІНРЕСУРС, НОВІ 
СТАТКИ

ДЖОРДЖ ВЕА: 
З НЕТРІВ ЧЕРЕЗ 
ФУТБОЛ ДО 
ПРЕЗИДЕНТСТВА

децентралізація історія

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 5  читайте на стор. 20

Саші п’ятнадцять. 
Він лежить у ліжку 
під фотографіями. 

Тонкі руки й викривлені 
ноги весь час шукають 
зручного положення. 
У хлопця – найважча 
форма ДЦП. Бог не 
зберіг йому інтелект. 
Він не говорить, не 
грає у м’яча на вулиці з 
однолітками, не ходить 
у звичайний туалет. 
Він ніколи не зможе 
це робити. Але батьки 
хлопця кажуть, що його 
життя – це дар, а не 
тягар для їхньої родини. 

«ЗОЛОТЕ» СВІТЛО«ЗОЛОТЕ» СВІТЛО
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ НОВИХ 
МАСИВІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ – 
ВЕЛИКА РОЗКІШ

ЛУЧАНКА ПРОБІГЛА ДЕСЯТЬ 
КІЛОМЕТРІВ РАЗОМ ІЗ 
СИНОМ, ЯКИЙ НЕ ХОДИТЬ

 читайте на стор. 19

ВЖЕ ПАХНЕ 
ЯБЛУКАМИ САД...

Цьогоріч, коли 
весняні заморозки 
боляче вдарили 
по волинських 
садах, такого 
пишного врожаю 
фруктів, як у 
Віталія Ковальчука 
з Дубечного, 
годі й шукати. 
На деревах 
достигають 
обціловані літнім 
сонцем неймовірно 

великі яблука, а за обвислими від груш 
гілками ледве-ледве помічаєш листя, 
якого торкається нічна вереснева 
прохолода. 

добрий господар

КВАСИМО КАПУСТУ
У жовтні господині активно 

беруться квасити капусту. 
Взимку вона згодиться 

не лише для смачних та 
поживних салатів, а й буде 
першим помічником у боротьбі 

із застудою та грипом. Адже 
медики називають ї ї «північним 

лимоном» за великий вміст 
вітаміну С. 

про запас

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 8
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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 Велика імперія, як і великий пиріг, починає кришитися з країв. Бенджамін Франклін

У СОМАЛІ ТА СИРІЇ – 
КРИВАВІ ТЕРАКТИ
Щонайменше 276 осіб загинули в ре-
зультаті двох вибухів 14 жовтня у столи-
ці Могадішо. Понад 300 осіб отримали 
поранення, передає DW.

ТАЙФУН ПРИНІС СМЕРТІ 
В’ЄТНАМЦЯМ
Із 10 жовтня від тайфуну «Ханун» у В’єтна-
мі загинуло близько 70 людей, понад 30 
зникли безвісти. Проливні дощі спрово-
кували повені і зсуви, інформує AP.

У США, ІСПАНІЇ Й 
ПОРТУГАЛІЇ – НИЩІВНІ 
ПОЖЕЖІ
У результаті низки пожеж в Португалії 
загинула щонайменше 31 людина, ще 
троє загинули в Іспанії, інформує BBC. 
Щонайменше 21 людина загинула в ре-
зультаті лісових пожеж у Каліфорнії, пе-
редає ABC News.

ПІВМІЛЬЙОНА СМЕРТЕЙ – 
ВІД БРУДНОГО ПОВІТРЯ
Європейське агентство з навколишньо-
го середовища заявило, що в Європі за-
бруднене повітря є причиною понад 500 
тис. смертей на рік, передає Phys.org. Не-
сприятлива екологічна обстановка зали-
шається одним з основних чинників до-
часної смерті у 41 європейській країні.

КОРАБЛЯМ З КРИМУ ДО 
ТУРКІВ – ЗАСЬ
Туреччина заборонила суднам з анек-
сованого Криму заходити до турецьких 
портів. Правила поширюються на всі 
без винятку судна, незважаючи на їх 
власників, прапори країн і завантаже-
ність, передає «5 канал».

США ТА ІЗРАЇЛЬ 
ВИХОДЯТЬ З ЮНЕСКО
Сполучені Штати вирішили вийти з Ор-
ганізації об’єднаних націй з питань осві-
ти, науки і культури, передає Reuters. Рі-
шення ухвалено на знак протесту проти 
надання палестинцям повноправного 
членства. Слідом за США рішення про 
вихід з ЮНЕСКО ухвалив Ізраїль, який 
незадоволений роботою організації. 

ПОТОПИЛИ КРИМСЬКИЙ 
ТАНКЕР З НАФТОЮ
10 жовтня в Середземному морі побли-
зу Лівії під час нелегальної перевалки 
нафти пішов на дно кримський танкер 
керченської компанії. Лівійська берего-
ва охорона цілеспрямовано розстріля-
ла корабель, пише УНІАН.

ХАКЕРИ ВИКРАЛИ 
СЕКРЕТНИЙ «ПЛАН ВІЙНИ»
Хакери КНДР викрали у Південної Кореї 
велику кількість засекречених військо-
вих документів, передає Reuters. Серед 
них – плани щодо військової операції з 
усунення керівництва Північної Кореї. 
Пхеньян заперечує свою відповідаль-
ність за хакерську атаку й критикує Сеул 
за «вигадування претензій».

НА МАЛЬТІ – РЕЗОНАНСНА 
СМЕРТЬ ЖУРНАЛІСТКИ
Мальтійська журналістка і блогер Даф-
не Каруана Галіція, відома своїми викри-
вальними матеріалами стосовно влади, 
загинула 16 жовтня в результаті вибуху 
бомби в її машині поряд із власним бу-
динком, повідомляє The Guardian. 

ВАНУАТУ ПРОДАЄ 
ГРОМАДЯНСТВО 
ЗА БІТКОЇНИ
Острівна держава Вануату, розташова-
на в Тихому океані поряд з Австралією, 
почала приймати біткоїни (електронну 
валюту) в рамках програми щодо отри-
мання громадянства, повідомляє AIN. 
Щоб отримати паспорт цієї республіки, 
потрібно сплатити $200 тис., це близько 
42 BTC. Паспорт Вануату дозволяє подо-
рожувати без візи в 116 країн, включаю-
чи держави-члени ЄС і Великобританію. 
Острівна держава не стягує податків на 
приріст капіталу або прибуткового по-
датку.

світова хроніка У ЖОВТНІ ЗРОСЛИ ПЕНСІЇреформа

ВИПАДКОВІСТЬ ЗАБРАЛА ЖИТТЯ
трагедія

СМЕРТЬ НА 
МОТОЦИКЛІ

обережно за кермомгарний приклад

придибенція нищівний вогонь

ДЕПУТАТ ДЕПУТАТ 
ПЕРЕПЛИВ ПІСОЧНЕПЕРЕПЛИВ ПІСОЧНЕ

ПІВТОРА МІЛЬЙОНА ПІВТОРА МІЛЬЙОНА 
ПОЦУПИЛИ З БАГАЖНИКА ПОЦУПИЛИ З БАГАЖНИКА 

ЗГОРІЛО АВТО ДРУЖИНИ ЗГОРІЛО АВТО ДРУЖИНИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГОПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Волинь

З жовтня українці отримують 
підвищену пенсію. Цього 
місяця ї ї видаватимуть 

двома платіжками. 
Як інформував начальник Головного 

управління Пенсійного фонду у Волин-
ській області Петро Філіпчук, 10 жовтня на-
був чинності закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій».

«На Волині є 280 тисяч пенсіонерів, з 
яких 90% відтепер матимуть підвищену 
пенсію. Є одна людина, яка отримала під-
вищення на 9 тис. грн, і це не чиновницька 
пенсія, а робітнича. Загалом підвищен-
ня відбулося на 70-75%. На фінансуван-
ня пенсій у жовтні на Волинь спрямують 

571,6 млрд грн, з них сума осучаснення – 
83,6 млн грн», – повідомив Петро Філіпчук.

Посадовець розповідає, що виплата 
пенсій розпочалася 4 жовтня та трива-
тиме до 25 жовтня. Загалом збільшену на 
200-500 грн пенсію отримають 47,2 тис. 
осіб (20,2%), від 500 до 1000 грн – 21,3 тис. 
осіб (9,1%), понад 1000 грн отримають 
22,7 тис. пенсіонерів (9,7%). Виплати 
здійснюють як і раніше: через поштові 
відділення у районах та через банківські 
установи.

«Тепер пенсії будуть справедливі, зрів-
нялівки не буде. Їх перераховуватимуть 
щороку. Адже є формула, де враховуються 
розмір середньої зарплати в Україні, інди-
відуальний коефіцієнт заробітної плати та 
коефіцієнт трудового стажу», – пояснив 
Петро Філіпчук. 

report.if.ua

ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ГРАБІЖНИКАзлочин і кара

У ГРУДНІ – ВИБОРИсамоврядування

Локачинський район

До кінця року перші місцеві 
вибори відбудуться у 250 
об’єднаних територіальних 
громадах. Зокрема, 
29 жовтня 2017 року – у 201 
ОТГ, 24 грудня 2017 року – у 
49 ОТГ, повідомили в ЦВК.

5.ua

Луцьк

Працівники Луцького відділу 
поліції спільно з управлінням 
«КОРДу» ГУНП в області 
10 жовтня затримали 
34-річного лучанина, якого 
підозрюють у скоєнні понад 
десяти крадіжок та грабежів. 

Зловмиснику загрожує до 
шести років позбавлення волі, ін-
формує прес-служба волинської 
поліції.

Правоохоронці встановили, 
зокрема, причетність лучанина 
до крадіжки у жовтні мобільного 
телефону Iphone 6 з вітрини ма-

газину на вул. Лесі Українки, ви-
крадення з автомобіля на просп. 
Соборності гаманця з 1,2 тис. грн, 
крадіжки з прилавку магазину 
на просп. Молоді пляшки віскі 
вартістю понад 900 грн. Також 
поліція має докази, що на почат-
ку жовтня зловмисник відкрито 

викрав майже 49 тис. грн із при-
міщення підприємства на просп. 
Волі.

Правоохоронці перевіряють 
причетність чоловіка до скоєння 
щонайменше ще восьми майно-
вих злочинів.

Луцьк

Увечері 9 жовтня на вулиці Кравчука невідомі 
викрали у місцевого підприємця 1,5 млн грн, 
повідомляє «Район.Луцьк». 

Готівку чоловік перевозив у багажнику автівки. Таку 
значну суму мав із собою нібито для придбання нерухо-
мості.

За словами підприємця, після того, як поклав сумку з 
грошима у багажник і сів за кермо, почув «хлопок». Багаж-
ник відкрили, сумку витягнули, після чого невідомі зали-
шили місце злочину на автомобілі BMW. 

Поліція веде розслідування справи.

Старовижівський район

Волинський нардеп Ігор Гузь переплив озеро 
Пісочне. 1,3 км він подолав за годину. 

Як інформує прес-служба парламентаря, за-
плив приурочений до 75-ї річниці створення 
УПА. 

За підрахунком Ігоря Гузя, це вже 102-ге волин-
ське озеро, яке йому вдалося перепливти. «Закли-
каю молодь не вживати алкоголю, не смалити ци-
гарок, займатися спортом. Людина, яка займається 
спортом, буде успішною. Тому власним прикладом 
демонструю здоровий спосіб життя», – наголосив 
політик.

Польща

20-річний житель села Соснина Іваничівсь-
кого району 15 жовтня потрапив у 
смертельну аварію в польському Плонську.

Водій-поляк, який збив волинянина, втік з 
місця ДТП.

Згідно з попередніми висновками поліції, 
водій Land Rover втратив керування на пере-

хресті й зіткнувся з таксі, що стояло біля перо-
ну автовокзалу. Потім позашляховик врізався 
в зупинку на автостанції, де чекав на автобус 
волинянин. Юнак від отриманих травм помер 
у лікарні, передає сайт Płońsk24.pl.

У місцевій поліції повідомили, що особу 
водія вже встановили і його затримання – пи-
тання часу.

Луцьк

Машина, яка спалахнула в ніч 
на 11 жовтня, належить родині 
начальника одного з відділів 
Управління захисту економіки у 
Волинській області. 

Пожежа трапилася на бульварі 
Дружби народів поблизу будинків №9 
і 13. Причини займання кросовера КІА 
наразі невідомі. У пожежі також зазнав 
ушкоджень Volkswagen Golf, який сто-
яв поряд. Власниця авто розповіла, 

що розплавилися фари і бампер.
Як інформує «Під прицілом», згорі-

ле авто належить дружині Олександра 
Грушка. Хоча сам декларант є власни-
ком Fiat Doblo, він неодноразово ко-
ристувався автомобілем дружини.

Як зазначає видання, саме Олек-
сандр Грушко був одним із поліцей-
ських, яких звинувачували в несанк-
ціонованому проникненні у кабінет 
ректора Луцького політехнічного уні-
верситету.

Маневицький район

У селі Майдан ввечері 10 жовтня 
на вулиці Центральній зіткнулися 
мотоцикли «Іж Юпітер-3» та Viper.

Як повідомляє прес-служба волин-
ської поліції, за кермом мотоцикла «Іж 
Юпітер-3» перебував 33-річний житель 
Ковельського району. Іншим транспорт-
ним засобом керував 15-річний мешка-
нець Майдана.

Попередньо встановлено, що «Іж Юпі-
тер» рухався без увімкнених фар, а Viper, 
оминаючи яму, виїхав на зустрічну смугу, 
що й призвело до лобового зіткнення.

Унаслідок автопригоди обидва водії 
отримали тілесні ушкодження. Їх гос-
піталізували. Пасажир мотоцикла «Іж 
Юпітер-3», 31-річний житель Маневиць-
кого району, від отриманих травм помер 
у машині швидкої.

volynnew
s.com

vl.npu.gov.ua

На Волині готуватися до 
грудневих виборів можуть у 
Затурцівській об’єднаній те-
риторіальній громаді.

За даними Мінрегіону, ще 
понад 20 ОТГ очікують на рі-
шення ЦВК щодо призначен-
ня перших місцевих виборів. 

Нагадаємо, упродовж 2015-
2017 років створено 413 ОТГ. 
Після проведення перших 
місцевих виборів 29 жовтня 
та 24 грудня в Україні ді-
ятиме вже 663 добровільно 
об’єднані територіальні гро-
мади.

Підвищення пенсій відбулося на 70-75%

Децентралізація триває

Ігор Гузь переплив 102-ге озеро
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У МІНОБОРОНИ – 
ГУЧНЕ ЗАТРИМАННЯ
11 жовтня було затримано заступника 
міністра оборони  Ігоря Павловського, 
директора Департаменту державних 
закупівель та постачання матеріаль-
них ресурсів міністерства Володимира 
Гулевича та ще двох службовців мініс-
терства, повідомляє «ТСН.ua». Їх підо-
зрюють у причетності до корупцій-
ної схеми щодо розтрати державних 
коштів у сумі понад 149 млн грн під 
час закупівлі палива для Міністерства 
оборони України. Фігурантів справи 
пов’язують з оточенням Президента 
Петра Порошенка.

ТИМОШЕНКО ХОЧЕ 
В ПРЕЗИДЕНТИ
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимо-
шенко в ефірі телеканалу NewsOne за-
явила про намір балотуватися на посаду 
Президента України. Чергові президент-
ські вибори мають відбутися навесні 
2019 року. 

УКРАЇНЦІ – ЛІДЕРИ 
ЗА ПСИХІЧНИМИ 
РОЗЛАДАМИ
Україна посіла перше місце в Європі за 
кількістю психічних розладів. Майже 
2 млн українців щороку стають пацієн-
тами психіатричних лікарень, повідом-
ляє Мінсоцполітики. В Україні 1,2 млн 
осіб страждає на психічні розлади, і цей 
показник щорічно зростає.

У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
НЕ ВЧИТИМУТЬ 
РОСІЙСЬКОЇ
У школах Хмельницького на прохання 
батьків і громадських об’єднань більше 
не вивчатимуть російську мову. Про це 
заявив міський голова Олександр Сим-
чишин, інформує «Українська правда». 
«Ми боремося не проти мови, а прости 
інструменту, завдяки якому розпоча-
лась війна. Тим більше, Хмельницький 
цілковито україномовний», – пояснив 
директор департаменту освіти міськра-
ди Роман Миколаїв.

ФЕРМЕРАМ 
ПОДАРУВАЛИ 
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
Відтепер щороку 19 червня в Україні від-
значатимуть День фермера, повідомили 
в Мінагрополітики. Як відомо, із 1993 
року щороку третьої неділі листопада 
відзначають День працівників сільсько-
го господарства.

У СІЧНІ – 10 ВИХІДНИХ
Вихідні на Новий рік в Україні тривати-
муть три дні – 30 та 31 грудня, а також 
1 січня. Оскільки Різдво припадає на 
неділю, то понеділок 8 січня – також 
вихідний, передають «Факти». Школярі 
відпочиватимуть у січні 17 днів. Ново-
річні канікули триватимуть з 23 грудня 
до 9 січня.

У КРИМУ – РЕПРЕСІЇ 
ПРОТИ ТАТАР
11 жовтня у помешканнях шістьох 
кримсько-татарських активістів у Бахчи-
сараї російські силовики провели обшу-
ки, повідомляє «Радіо Свобода». 6 осіб 
затримано за підозрою в тероризмі, ще 
8 – за знімання слідчих дій. Усі затри-
мані – члени організації «Кримська Солі-
дарність», яка опікується політв’язнями 
та їхніми сім’ями.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 
ГОЛОДУЮТЬ ПІД 
ПОСОЛЬСТВОМ США
16 жовтня переселенці почали голоду-
вання під посольством США в Україні, 
передають «Новини Донбасу». Вони 
вимагають, щоб дипломатична устано-
ва перевірила, куди витрачено кошти, 
що надійшли зі США в Україну для до-
помоги переселенцям і постраждалим 
у результаті збройного конфлікту на 
сході.

українська хроніка

катюзі по заслузі

ҐВАЛТІВНИКУ – 
ДЕВ’ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ 
РОКІВ ТЮРМИ 

ПРОЙДИСВІТКА ВИДУРИЛА 140 ТИСЯЧ

ПЕРЕПОХОВАЛИ 
РОЗСТРІЛЯНИХ В’ЯЗНІВ

ШАХТИ ЯДЕРНИХ РАКЕТ – 
ПРОБЛЕМА ГРОМАДИ

небезпека

креатив

аферисти

шана

Локачинський район

Для розв’язання 
проблеми з 
пусковими 

шахтами ядерних ракет 
поблизу села Мовчанів 
потрібно 2,3 млн грн. 
Така відповідь від голови 
облдержадміністрації 
надійшла на запит 
депутата облради Романа 
Карпюка.

Завершити демонтаж шахтних 
пускових установок балістичних 
ракет слід було ще 30 років тому. За 
часів СРСР у місцевих лісах зберіга-
ли під землею 4 стратегічні ракети 
Р-12. Нині там – 40-метрові шахти, 
які ніхто не контролює, вони на-
віть не обгороджені. У підземеллях 
об’єкта загинули кілька шукачів 
металобрухту. Місцева влада та 
громада намагалися його ліквіду-
вати, а місцевість рекультивувати. 

говірних умовах за позабюджетні 
кошти будуть готові здійснити по-
трібні заходи з остаточної ліквідації 
небезпечного об’єкта.

Начальник Управління Держ-
служби з надзвичайних ситуацій в 
області Володимир Грушовінчук, 
відповідаючи на запит депутата, 
повідомив, що у 2013-2017 роках 
з державного бюджету кошти на 
ліквідацію колишніх шахтних пус-
кових установок балістичних ракет 
не виділяли. «Для укладення від-
повідного договору з демонтажу 
колишніх шахтних пускових уста-
новок балістичних ракет заявнику 
запропоновано звернутися до міс-
цевих органів влади, які є розпо-
рядниками цього майна, оскільки 
об’єкт розташований на їхніх тери-
торіях», – йдеться у відповіді за під-
писом Володимира Грушовінчука.

Однак для цього потрібні чима-
лі кошти.

В ОДА зазначили, що звер-
нулися до ДСНС з проханням та 
вимогою ініціювати виділення 

урядом 2,3 млн грн, аби в рам-
ках чинного законодавства 
розгорнути діяльність з пошуку 
зацікавлених спеціалізованих 
організацій, які на певних до-
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Нововолинськ

Шахрайка ромської національності 
обвела довкола пальця жительку 
Благодатного. Жінка збирала кошти 
нібито на лікування онкохворої 
дитини. Однак їй вдалося переконати 
волинянку, що на ї ї родину наслано чари, 
«відробити» які можна лише за великі 
гроші.

Спочатку перелякана молодиця пере-
казала на рахунок рятівниці 26 450 грн, а 

згодом віддала 20 ювелірних виробів. Однак 
і цього було замало, довелося вручити ще 
16 тис. грн.

Так тривало тиждень: із 2 до 9 жовтня. Аж 
коли хитра рятівниця розбагатіла на 140 тис. 
грн (разом із золотом), обдурена жінка на-
решті звернулася до поліції Нововолинська. 
Розповіла все як було, показала квитанцію 
про грошовий переказ. Щойно правоохорон-
ці відкрили кримінальне провадження щодо 
шахрайства, потерпіла з Благодатного пові-

домила, що ворожка вимагає ще 30 тис. грн. 
Але таких грошей у хаті вже не було. Тому во-
рожка звеліла узяти кредит в банку.

Під час вручення першого траншу – $100 – 
шахрайку затримали поліцейські. У ворожки 
з Володимир-Волинського району вилучили 
всі 20 золотих прикрас, 5 тис. грн і $100.

Торік суд у Володимирі-Волинському вже 
покарав її за подібну оборудку. Але штраф 33-
річна аферистка так і не сплатила. Нині вона 
може потрапити за ґрати.

Луцьк

На території Свято-Архангельського 
чоловічого монастиря перезахоронили 
останки 110 розстріляних у 1941 році 
в’язнів Луцької тюрми.

Згідно зі звітом судмедекспертизи, се-
ред загиблих були представники різних на-
ціональностей, які лягли до однієї могили. 
Лише п’ятеро осіб зі 110 були віком понад 
50 років. Основна частина – віком від 18 до 
35 років, 25 людей – від 35 до 50 років.

Після молитви за упокій душ невинно 
вбитих в’язнів митрополит Луцький та Во-

линський Михаїл закликав присутніх прихо-
дити на місце поховання не лише в річницю 
розстрілу 23 червня.

Представник Українського інституту 
національної пам’яті у Волинській області 
Леся Бондарук просила представників вла-
ди продовжувати дослідження місця роз-
стрілів. Бо там можна знайти ще не одну мо-
гилу 1941 та інших років, коли відбувалися 
злочини. На думку історика, на цьому місці 
варто зробити меморіальний комплекс і 
належно вшанувати в’язнів Луцької тюрми, 
влаштувавши величезну експозицію.

Луцький район

Прокуратура Волинської області 
домоглася суворішого покарання для 39-
річного жителя села Ратнів. 

Звільнившись наприкінці березня ми-
нулого року з місць позбавлення волі, неод-
норазово судимий чоловік узявся за старе. 
За неповні два місяці встиг поцупити гроші 
та банківську картку з гаманця лучанина-
співпляшника, а також відібрати телефон у 
неповнолітньої жительки Рованців.

Увечері 27 серпня 2016 року чоловік об-
маном заманив 20-річну лучанку в поле між 
вулицями Боженка та Мамсурова й майже 
чотири години ґвалтував її, залякуючи і засто-
совуючи фізичне насильство.

Суд першої інстанції призначив зловмис-
нику остаточне покарання у вигляді 8 років 
та 6 місяців позбавлення волі. Вважаючи 
таке покарання занадто м’яким, прокурату-
ра оскаржила вирок суду. Врахувавши дово-
ди прокурорів, Апеляційний суд Волинської 
області призначив злочинцю покарання 
у вигляді 9 років та 6 місяців позбавлення 
волі.

Луцьк

Зображення рідкісних рослин та 
тварин Волині прикрашатимуть луцькі 
тролейбуси. Різнокольорові ескізи 
розробили фахівці MagicArtGroup.

«Ми зробили ескіз з рослинами та кома-
хами Волинської області, які перебувають 
на межі вимирання й занесені до Червоної 
Книги України. Проблема екологічної ситуа-
ції в світі усе більше стає актуальною, ми 

біда ШУКАЮТЬ УБИВЦЮ
Ковельський район

Пообіді 10 жовтня на 
узбіччі дороги Луцьк-
Ковель біля села Погиньки 
виявили тіло 30-річного 
жителя села Голоби з 
ушкодженнями, які можуть 
бути наслідком дорожньо-
транспортної пригоди. 

Чоловік вважався без-
вісно відсутнім із 3 жовтня, 
повідомляє прес-служба 
волинської поліції.

Під час огляду місця по-
дії поліцейські виявили та 
вилучили пошкоджені деталі 
від автомобіля Range Rover.

Поліція просить гро-

мадян, які, можливо, були 
свідками ДТП, володіють 
інформацією щодо автомо-
біля Range Rover темного 
кольору із пошкодженням 
правої сторони, терміново 
повідомити за телефонами: 
(03352) 5-32-84, 095-242-67-
75, 068-563-03-93 або «102».

МІСТОМ 
ЇЗДИТИМУТЬ 
ТРОЛЕЙБУСИ 
У КВІТАХ

вже не можемо ігнорувати зміни в природі, 
які відбуваються навколо нас», – ідеться в до-
писі.

Автори вважають, що саме в результаті 
цього ми втрачаємо цілі види флори та фау-
ни: «Ми маємо турбуватися та берегти світ, 
який нас оточує».
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У підземеллях загинули кілька шукачів металобрухту

Серед загиблих були представники 
різних національностей

Ескізи розробили фахівці MagicArtGroup
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Віктор Гюго
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децентралізація КАНДИДАТИ У ГОЛОВИ ОТГ: 
ПРИХОВУВАННЯ ПАРТІЙНОСТІ, 
АДМІНРЕСУРС, НОВІ СТАТКИ

  Борис ХВИЦЬ 
Волинь

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк 

СУД ВИЗНАВ ПРОТИПРАВНИМ 
РІШЕННЯ ГУНЧИКА ЩОДО 
«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРСУ»

субвенціяслово феміди

  Ганна МАРЧУК

29 жовтня на Волині – 
вибори голів та 

депутатів до 19 об’єднаних 
територіальних громад. 
Це рекордний показник 
за кількістю одночасних 
виборів за два роки. 

За даними Волинського пред-
ставництва Громадянської мережі 
ОПОРА, загалом ТВК зареєстрували 
2084 кандидати у депутати до від-
повідних рад та 68 кандидатів на 
посади голів ОТГ. Загалом же обе-
руть 422 депутати. Участь у виборах 
беруть 14 політичних партій. 

Передвиборна кампанія у роз-
палі. І вже з самого початку відзна-
чилася вона активним викорис-
танням адмінресурсу на підтримку 
представників від БПП «Солідар-
ність». Зауважимо, що про тиск на 
кандидатів від опозиційних сил 
заявив УКРОП. Потенційних кан-
дидатів у голови та депутати від 
цієї політичної сили – працівників 
бюджетної сфери – шантажували 
звільненням з роботи. А «співбесі-
ди» з імовірними кандидатами на 
посади голів ОТГ проводив осо-
бисто голова Волинської облдерж-
адміністрації Володимир Гунчик. 
Пізніше Володимир Петрович на-
віть прокоментував заяву УКРОПу: 
мовляв, не тиск чинив на кандида-
тів, а робочі моменти обговорював. 
Та шила в мішку не сховаєш...

Пропонуємо вам детальніше 
познайомитися з головними супер-
никами на посади голів ОТГ. 

ЛУЦЬКИЙ РАЙОН 
У Борантинській громаді без-

сумнівний фаворит передвиборчих 
перегонів – нинішній боратинський 
сільський голова Сергій Яручик. 
За часів його керування Боратин 
охрестили Волинським Сінгапуром. 
Тут збирають електропроводку для 
BMW, Mercedes та Volkswagen, пра-
цюють цукровий та комбікормовий 
заводи, водяться страуси, лами та 
павичі. На території сільради що-
річно зводять близько 40 нових бу-

динків. Тому конкурувати з Сергієм 
Яручиком комусь зась. 

Городищенська ОТГ об’єднува-
тиме населені пункти Луцького 
та Горохівського районів. Головні 
конкуренти – нинішні михлинська 
сільська голова Мар’яна Білецька 
та городищенська сільська голова 
Світлана Соколюк. 

Мар’яна Білецька на посаді сіль-
ського голови вже другу каденцію. 
За цей час їй вдалося залучити на 
розвиток сільради додаткові гроші 
в рамках 13 проектів, у тому числі 
і європейські кошти. Не секрет, що 
саме цю кандидатуру підтримує і 
власник угринівського молокоза-
воду Андрій Турак. 

Світлана Соколюк на посаді по-
над два десятки років. Однак, як 
розповіли нам місцеві, думки гро-
мади розділилися на дві частини: за 
і проти неї. Люди кажуть, що у селі 
ніби щось і роблять, та можна було 
б для розвитку залучити більше 
ресурсів. Адже всі зміни – це фак-
тично суто за бюджетні гроші, які 
дає район, або ж за кошти власника 
сільгосппідприємства «Городище» 
Анатолія Никонюка. 

ЛЮБЕШІВСЬКИЙ 
РАЙОН

Любешівська ОТГ стане най-
більшою на Волині. До її складу вхо-
дитиме 16 сільрад, а це практично 
весь район. 

Головні претенденти на крісло 
голови – любешівський селищний 
голова Василь Корець (балотується 
від УКРОПу) та голова Любешівської 
райдержадміністрації Олег Кух (са-
мовисуванець). 

Василь Корець в органах влади 
працює понад два десятки років – 
був і заступником голови, і головою 
Любешівської райдержадміністра-
ції. Він першим почав відстоювати 
об’єднання Любешова з іншими на-
селеними пунктами. 

Олег Кух балотується шляхом 
самовисування, незважаючи на 
те, що належить до БПП. І саме від 
порошенківської «Солідарності» й 
обирався у 2015 році до Волинської 
облради. Чому ж нині він соромить-
ся партійних прапорів – риторичне 
запитання. Однак використанням 
адмінресурсу аж ніяк не гребує. До 
слова, минулої неділі Олег Кух по-
бував на святкуванні 50-річчя шко-

ли у с. В’язівне. І незважаючи на те, 
що як посадовець він у відпустці, 
подарував навчальному закладу 
принтер. А це вже таки дуже схоже 
на зловживання службовим стано-
вищем...

Тільки вочевидь забуває пан 
Олег Кух, що в кабінці для голосу-
вання виборець залишається сам 
на сам зі своїми думками. 

МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН
У Колківській ОТГ реальних 

претендентів на посаду голови 
двоє – старосільський сільський го-
лова Віктор Регешук (самовисува-
нець) та голова Колківської селищ-
ної ради Олександр Палінкевич, 
який балотується від БПП. «Со-
лідарність» робить усе можливе, 
аби підтримати свого кандидата, а 
інколи особистий водій Палінке-
вича на виборах, як розповідають 
місцеві, – сам голова Маневицької 
райдержадміністрації Андрій Лин-
дюк. До речі, ще кілька місяців тому 
Андрій Линдюк взагалі бачив у ра-
йоні лише дві ОТГ – Маневицьку 
та Прилісненську. У його риториці 
під час громадських слухань щодо 

об’єднання громад було чимало су-
перечностей. А влітку пан Линдюк 
«прославився» тим, що фактично 
нахамив працівникам держпідпри-
ємства «Волиньторф», коли люди 
приїхали під ЦНАП на зустріч із 
Гунчиком відстоювати свої робочі 
місця. Відео про цей інцидент тоді 
оприлюднив в інтернеті один зі 
свідків. 

Олександр Палінкевич головує 
з 2005 року. До того працював на 
різних посадах в аграрних підпри-
ємствах, землевпорядником. На по-
чатку року вільні залишки бюджету 
Колківської сільради становили 
1 млн 100 тис. грн. Але, як розпові-
ли нам колківчани, коли вони звер-
нулися з проханням допомогти 
зробити ремонт у садочку, виділи-
ти частину коштів на підключення 
електроенергії на нових житлових 
масивах, Палінкевич їм відмовив. 
А ще помітили люди, що за роки го-
ловування Олександр Олексійович 
придбав собі новеньке авто з са-
лону, трактор та квартиру в Луцьку 
для доньки. 

Віктор Регешук – старосільський 
сільський голова сім років. До міс-
цевих виборів 2010 року працював 
на керівних посадах: був заступ-
ником голови місцевого колгоспу 
«Маяк», директором будівельної 
організації, приватним підпри-
ємцем. Колись Віктор Регешук по-
обіцяв, що, ставши старосільським 
головою, бізнес продасть. Обіцянку 
виконав. Невеличка справа лише у 
його дружини – перукарня. У 2010 
році бюджет Старосільської сільра-
ди становив 274 тис. грн, сьогодні – 
близько 2 млн грн. Тому на терито-
рії сільради і дороги ремонтують, 
і світло облаштовують, і навчальні 
заклади підтримують. 

(Продовження 
у наступному номері)

На соціально-економічний 
розвиток Володимир-Волинського, 
Іваничівського, Любомльського 
районів, а також Нововолинська 
та Володимира-Волинського 
додатково з державної субвенції 
надійдуть чергові понад 6 млн грн.

«За моєю пропозицією Кабмін виділив з 
державного бюджету для розвитку виборчо-
го округу №19 ще шість мільйонів гривень. 
Це вже четвертий транш субвенції, яку спря-
мують на нагальні потреби громади. Загалом 
цього року сума сягнула вже майже 20 міль-
йонів гривень», – прокоментував волинський 
нардеп Ігор Гузь.

За частину коштів уже встановили дитячі 
й спортивні майданчики, оновили вікна та 
двері у закладах культури і освіти, облаштува-
ли комп’ютерні класи для шкіл, замінили сис-
тему електромереж та опалення, відремонту-
вали адмінбудівлі, перекрили дахи не одного 
сільського клубу й дитсадка тощо.

«Ці кошти «вибиті» з державного бюджету. 
Це не мій ресурс, і  гроші, згідно з законодав-
ством, до нового року громади мають освоїти. 
Велика вірогідність, що таку суму з субвенції 
могла б отримати інша область чи інші райо-
ни та міста, але вони будуть освоєні саме на 
Волині, в моєму виборчому окрузі, і в цьому 
великий плюс», – резюмував депутат.

Питання блокування головою 
облдержадміністрації 

Володимиром Гунчиком роботи 
комунального підприємства 
«Волиньприродресурс» 
вирішили у судовому порядку. 
Дії посадовця та Волинської 
ОДА визнано незаконними, 
Волинський окружний 
адміністративний суд 
11 жовтня зобов’язав надати 
дозволи на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне 
користування для видобутку 
торфу для КП.

На користь «Волиньприродресурсу» 
присудили судовий збір у сумі 4800 грн 
за рахунок бюджетних асигнувань Волин-
ської ОДА.

Йдеться про ділянки «Велике Багно» 
та «Коза-Березина», на які КП отримало 
від Державної служби геології та надр 
спеціальні дозволи.

Нагадаємо, проблема з виділенням 
землі під видобування торфу існує понад 
три роки. Питання не розв’язується й із 
ДП «Волиньторф». Керівництво держпід-
приємства звинувачує в цьому Волинську 
ОДА та її очільника.

Риторика губернатора зводиться до 
посилання на ст. 150 Земельного кодексу, 
оскільки частина земельного фонду має 

ОКРУГ ІГОРЯ ГУЗЯ 
ОТРИМАЄ ЩЕ ШІСТЬ 
МІЛЬЙОНІВ

статус особливо цінних земель, а користу-
вання ними здійснюється за погодженням з 
Верховною Радою. У той же час, ОДА ігнорує 
Кодекс України про надра, яким передбаче-
но, що землевласники і землекористувачі в 
межах наданих їм земельних ділянок мають 
право без спеціальних дозволів та гірничого 
відводу видобувати корисні копалини міс-
цевого значення і торф загальною глибиною 
розробки до двох метрів.

Зі слів директора ДП «Волиньторф», де-
путата облради Івана Киричика, дискусії та 
листування ДП з ОДА є безуспішними. Во-
лодимир Гунчик блокує виділення землі під 
видобування торфу, а це може спричинити 
ситуацію, що підприємству не стане на чому 
працювати. Сотні людей ризикують залиши-
тися без роботи. При цьому укропівець наго-
лошує, що в законодавстві нема заборони на 
експлуатацію особливо цінних земель, тому в 

інших областях України на них безперешкод-
но видобувають торф.

За словами голови профспілки ДП «Во-
линьторф» Аліни Базарнової, зараз у розпо-
рядженні «Волиньторфу» – близько 12 га зе-
мель, що становить менш як 50%, потрібних 
підприємству для нормальної діяльності. За-
галом треба 400 га.

Нинішнє рішення суду щодо торфовищ 
на користь «Волиньприродресурсу» дає пер-
спективи й на покращення ситуації для ДП 
«Волиньтоф».

Радник голови обласної ради Веніамін Туз 
переконаний: рішення суду є підтверджен-
ням того, що і обласна рада, і КП «Волинь-
природресурс» рухаються в правильному на-
прямку. «На жаль, на рівні виконавчої влади 
не виробилася політика користування покла-
дами торфу, міді, бурштину як ресурсу, що має 
працювати на волинян», – наголосив радник 
голови обласної ради.
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29 жовтня на Волині відбудуться вибори у 19 ОТГ 

Гунчик ігнорує Кодекс України про надра



Громадська свобода є не що інше, як пунктуальне дотримання суспільних законів, 
справедливих і рівних для всіх. Карло Джузеппе Бота www.volynnews.com

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

СОЦІУМ
www.volynnews.com 5№ 41 (89)  19 жовтня  2017 року

на межі

  Алла САДЕЦЬКА
Фото автора
Ківерцівський район

«ЗОЛОТЕ» СВІТЛО
Згідно з українським 

законодавством, щоб мати у 
своїх оселях електроенергію, 

жителі нових масивів мають 
із власної кишені оплатити 
вартість матеріалів, обладнання 
й підключення, а потім безплатно 
передати нові мережі на баланс 
обленерго. В усіх куточках 
Волині люди б’ють на сполох: 
вартість робіт та обладнання 
надто висока для пересічних 
громадян. Особливо гострою 
ця проблема є для цуманчан: 
під’єднання до електромережі 
потребує новостворений масив для 
учасників АТО. 1,5 млн грн – сума 
для людей непосильна.

ВІД ПРОЕКТУ ДО СВІТЛА – 
РОКИ І МІЛЬЙОНИ

Якщо людина придбала ділянку під за-
будову на старому масиві, підключитися до 
електромережі досить просто. Електрифіка-
ція також не є проблемою для сіл, які занепа-
дають або розташовані далеко від обласного 
та районних центрів. Підведення елетроко-
мунікацій найбільш проблематичне для ра-
йонів, які динамічно розвиваються, де ство-
рюються нові житлові масиви, де люди мають 
бажання жити, будуватися, працювати. Щоб 
підвести світло, власнику ділянки на новому 
масиві треба пройти сім кіл пекла й викласти 
кругленьку суму. 

Згідно з «Правилами приєднання електро-
установок до електричних мереж», які було 
ухвалено 2013 року, щоб підвести світло до 
нового масиву, насамперед треба отримати 
технічні умови, а згодом розробити проектно-
кошторисну документацію. Це не така дорога 
процедура, як роботоємна. У цьому на влас-
ному досвіді переконався цуманський се-
лищний голова, кандидат на посаду голови 
Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук, якому до-
велося працювати із виготовленням проект-
ної документації для електрифікації нового 
масиву. «Зараз проекти виготовляють не міся-
цями – роками, бо робити це практично ніко-
му, – розповідає селищний голова. – Кількість 
організацій, які мають дозволи (а ще – досвід) 
виготовляти проектно-кошторисну докумен-
тацію, досить обмежена». 

Пакет документів у Цумані підготували 
ще навесні, передали їх у місцевий РЕС, звід-
ки папери скерували в обленерго. Там вони, 
зреш тою, і зависли. Аби пришвидшити про-
цес, селищному голові довелося шукати ва-
желі впливу. Анатолій Васильович не прихо-
вує, що з проханням посприяти звертався до 
депутатів різних рівнів, зокрема, до нардепа 
Ірини Констанкевич. І справа таки зрушила з 
місця. Наразі розробка проектної документа-
ції перебуває на стадії завершення.

Люди, які отримали ділянки на новому 
житловому масиві, уже мали б зітхнути з по-

легшенням. Однак виготовлення проектно-
кошторисної документації – це тільки початок 
епопеї з електрифікацією. Наступний етап чи 
не найскладніший – фінансовий. Власники ді-
лянок за свої кошти мають поставити транс-
форматор, встановити стовпи, підвести лінію 
і передати це все на баланс обленерго.

ЗАМКНЕНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО

Ситуація ускладнюється ще й тим, що но-
вий житловий масив у Цумані (а це 162 ділян-
ки) створено для учасників АТО. Тут отримали 
землю під забудову атовці з Цумані й довко-
лишніх сіл. Ці люди здебільшого не мають ве-
ликих статків, і підведення електрокомуніка-
цій для них є серйозним фінансовим тягарем. 

Щоб підвести світло до «атошного» ма-
сиву, за приблизними підрахунками, потріб-
но 1,5 млн грн, тобто майже по 10 тис. грн з 
кожного власника ділянки. На перший по-
гляд, це не надто велика сума. Але проблема 
в тому, що не всі люди, які отримали ділянки, 
відразу починають будівництво. І зрозуміло, 
що аж ніяк не всі поквапляться заплатити за 
електрифікацію масиву. У результаті витрати 
на підведення електрокомунікацій лягають 
на плечі тих, хто починає будівництво. Якщо 
таких людей, наприклад, два десятки, їм дове-
деться викласти по 75 тис. грн. Це непосильна 
сума! А тим паче, для бійців АТО.

«Звідки в нас такі гроші? Хіба в АТО бага-
тих забирали?» – розводить руками атовець 

Це бомба, підкладена під розвиток нашої дер-
жави. Тому питання підведення електрокому-
нікацій до нових масивів треба розв’язати на 
загальнодержавному рівні. Держава мусить 
звернути на це увагу».

Розуміючи масштаб проблеми й підтри-
муючи ініціативу громад, наприкінці червня 
поточного року представники УКРОПу, серед 
них – Ірина Констанкевич, зареєстрували у 
Верховній Раді проект закону щодо запрова-
дження стимулювального тарифоутворення 
при приєднанні електроустановок до елек-
тричних мереж.

«Законопроект пропонує зобов’язати 
обленерго упродовж п’яти років з момен-
ту отримання об’єктів на баланс повертати 
громадянам кошти, які вони витратили на 
будівництво трансформаторних підстанцій 
та ліній електропередач», – пояснює депутат 
Волинської обласної ради Олександр Омель-
чук. Повернення коштів стане можливим зав-
дяки впровадженню стимулювального тари-
фоутворення, яке вже ефективно працює у 
Великобританії, Франції, Німеччині та інших 
країнах Європи. Однак наразі в Україні впро-
ваджувати таку новацію не квапляться. Тож 
рішення щодо законопроекту, який міг би, 
зок рема, врегулювати проблему електрифі-
кації нових масивів, поки не ухвалено.

Цуманський селищний голова пропонує 
свій варіант розв’язання проблеми: компен-
сувати електрогенерувальним компаніям 
витрати на підведення комунікацій із держ-
бюджету. «Зрештою, держава мала б бути за-
цікавленою у тому, щоб молоді сім’ї будували 
собі житло і залишалися в Україні», – переко-
наний Анатолій Дорошук. А поки селищний 
голова сподівається на підтримку депутатів 
у розв’язанні проблеми підведення електро-
мереж до «атошного» масиву. «Я розумію, 
що десь, можливо, треба будувати лікарню, 
десь – ремонтувати очисні споруди. Але цу-
манський масив для атовців – не менш соці-
ально значимий об’єкт. Допомогти цим лю-
дям – наш обов’язок, справа честі».

Юрій Задорожній, який отримав ділянку на 
новому масиві. «Проблема підведення елек-
трокомунікацій дуже гостра для всіх нас, – 
підтверджує ще один власник ділянки на но-
вому масиві Віктор Левун, заступник голови 
«Цуманської спілки ветеранів АТО та волон-
терів». – Не всі поспішають будуватися. А тим, 
хто хоче, власним коштом підвести комуніка-
ції просто нереально». 

Своєю чергою, відсутність електроенергії 
гальмує будівництво. «Хлопці почали роботи, 
хто які міг, – розповідає ще один власник ді-
лянки Олексій Нестерук. – Той землю обро-
бив, той фундамент залив, той матеріали під-
віз. Але будь-що робити дуже складно, адже 
відсутня будь-яка інфраструктура. Щоб щось 
робити, треба мати генератор. Найпростіший 
коштує 5-7 тис. грн. А ще його щодня складай, 
привозь, діставай, заправляй... Години дві-три 
іде на саме збирання і розбирання. Якби була 
електроенергія, усе було б набагато прос тіше, 
люди активніше будувалися б».

Підведення світла лягає непосильним тя-
гарем на плечі не тільки атовців, а й будь-яких 
власників ділянок на нових масивах. Незабаром 
така ж проблема торкнеться і ще одного ново-
го житлового мікрорайону в Цумані. Він буде 
розміщений на території, яка колись належа-
ла картонно-руберойдному заводу. На цьому 
місці має бути близько 500 новобудов, у тому 
числі заплановано зведення школи й дитсадка. 
За словами селищного голови, уже надійшло 
близько 300 заяв про надання земельних діля-
нок під будівництво на цьому масиві. Загалом у 
селищній раді лежить понад 600 таких заяв.

ПРОБЛЕМА НЕ ЛОКАЛЬНА, 
А НАЦІОНАЛЬНА

Питання підведення електрокомунікацій 
до нових масивів і його надвисока вартість 
є актуальним не тільки для Цумані. З такою 
ж проблемою зіткнулися жителі Шацька, Ма-
невичів, Каменя-Каширського, Любешова та 
інших районів, які динамічно розвиваються. 
Анатолій Дорошук наполягає, що розв’язувати 
її потрібно на загальнодержавному рівні, і по-
яснює чому: «У Цумані, як і в багатьох інших 
містах та містечках, значна частина населення 
працює за кордоном. Якщо людина заробить 
гроші і збудує в Україні житло – вона тут і за-
лишиться, тут народяться та зростатимуть її 
діти. Якщо ж створювати різноманітні пере-
пони на шляху до будівництва, зокрема й у 
вигляді чималих фінансових затрат на підве-
дення електроенергії, поїхавши на заробіт-
ки, людина, ймовірно, вже не повернеться. А 
звідси і соціальна, і демографічна проблеми. 

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ НОВИХ МАСИВІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ – ВЕЛИКА РОЗКІШ

У Цуманську селищну раду надійшло близько 600 заяв 
на виділення земельних ділянок під будівництво

Цуманський селищний голова 
Анатолій Дорошук переконаний, що 
допомогти атовцям із підведенням 
електрокомунікацій – справа честі

До високовольтної лінії рукою подати, але коли 
на новому масиві буде світло – поки невідомо

Атовці-власники ділянок одностайні: 
якби було світло, будівництво 
рухалося б набагато швидше
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Занепад суспільства починається, коли людина запитує себе: «Що буде?», а не питає: 
«Що можу зробити?». Дені де Ружемон

з

особистість

  Тетяна ІЗОТОВА
Володимир-Волинський район

ІГОР ПАЛЬОНКА: «ОЦІНКА 
НАШОЇ РОБОТИ ВІД 
ЛЮДЕЙ – ДЛЯ МЕНЕ 
НАЙВИЩИЙ ПОКАЗНИК»

За сім років своєї роботи на 
посаді очільника Зарічанської 
сільської ради ніхто ані з 

колег, ані з місцевих жителів не 
чув від Ігоря Пальонки грубого 
слова. Завжди усміхнений, 
привітний та ввічливий – таким 
тут знають 38-річного чоловіка, 
якого вже двічі обирали головою 
сільської ради і який нині 
балотується на посаду очільника 
новоствореної об’єднаної громади. 

Від Володимира-Волинського до Заріччя – 
рукою подати: перейшовши міст через річку 
Лугу, одразу опиняєшся в найчисельнішому 
за населенням селі району. Тут поряд із гор-
дістю Зарічанської громади – новеньким дит-
садком – розташована і двоповерхова будівля 
сільради. Ігор Пальонка зустрічає в своєму 
кабінеті у верхньому одязі. Пояснює, що поки 
опалення не вмикають, працівники сільської 
ради вдягаються на роботу якомога тепліше.

У скромному кабінеті сільського голови сті-
ни всіяні дипломами, грамотами та подяками, а 
в шафі виблискують золотом з десяток кубків, 
виграних у спортивних змаганнях з футболу, 
баскетболу та волейболу. Ігор Пальонка, вияв-
ляється, з дитинства захоплюється футболом – 
грав свого часу в шкільній команді, потім у місь-
кій, а нині відстоює честь власної громади. 

З НАЧАЛЬНИКА ЖЕКУ – 
В ГОЛОВИ СІЛЬРАДИ

Ігор Пальонка – корінний зарічанин, наро-
дився в сім’ї простих робітників. З дитинства 
був привчений до роботи, якої на селі завжди 
вистачає, тож і бачив себе працівником аграр-
ної галузі. Після школи вступив до Володимир-
Волинського сільськогосподарського техні-
куму, який закінчив з відзнакою. А потім було 
навчання у Львівському державному аграрно-
му інституті й іще одна відзнака за успішність у 
навчанні за спеціальністю «Інженер-механік». 

 – Завжди чомусь тягнуло до землі та ви-
рощування різних сільськогосподарських 
культур, – зазначає пан Ігор. – Маю в селі трохи 
поля, яке залюбки обробляю – сію зернові, са-
джу картоплю та інші овочі. 

Утім перше робоче місце випускника 
сільськогосподарського вишу було пов’язане 
з іншим видом господарства – житлово-
комунальним. Одразу ж після інституту 
він влаш тувався на роботу у Володимир-
Волинський ЖЕК №1, де починав із посади 
звичайного механіка, а за вісім місяців став 
головним інженером, ще через три роки – на-
чальником. Першу спробу потрапити в крісло 
сільського голови здійснив у 2006 році, але 
тоді вибори програв, поступившись більш до-
свідченому супернику. Однак до сільради Ігор 
Пальонка все ж таки потрапив як депутат. 

Після раптової смерті тодішнього голови 
Віктора Матвіюка депутатський корпус разом 
із працівниками сільради запропонували мо-
лодому колезі обійняти цю посаду. Перші пів-
року Ігор Пальонка був заступником голови, 
а восени 2010-го подав свою кандидатуру на 
місцевих виборах, які цього разу виграв. Удру-
ге жителі шести населених пунктів, що входять 
до Зарічанської сільради, віддали йому голоси 
на виборах 2015 року.

– Досвід роботи у ЖЕКу дуже допоміг, адже 
однією з особливостей попередньої та тепе-
рішньої роботи є постійне спілкування з людь-
ми. А це мені завжди вдавалося добре. Єдина 
складність була в тому, що ці люди переважно 
знайомі та близькі – родичі, сусіди, односельча-
ни, – усміхаючись, розповідає голова сільради. 

У ПРІОРИТЕТІ – ДИТСАДКИ, 
ДОРОГИ ТА ЯКІСНА ВОДА

Це зараз він досконало знає проблеми 
кожного населеного пункту Зарічанської сіль-
ської ради, які поступово, крок за кроком, на-
магається розв’язувати. А сім років тому Ігорю 
Пальонці чимало справ доводилося починати 
з нуля – ремонтувати дороги, облаштовува-
ти вуличне освітлення, встановлювати дитячі 
майданчики й навіть відкривати дитсадок. 

 – У першу чергу зіштовхнувся з пробле-
мою відвідування міських дитсадків нашими 
дітьми, – провадить очільник сільради. – На 
території Заріччя та Федорівки раніше не було 
дитячого садочка, тому ми платили за кожну 
дитину, яка відвідувала ДНЗ у Володимирі. 
Коли ж у 2015 році утримання дошкільної осві-

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ 
ДО ОБ’ЄДНАННЯ 

Населені пункти новоствореної грома-
ди розкинулися вздовж траси Володимир-
Волинський-Нововолинськ. На цій території 
є чимало платників податків – успішні місцеві 
фермери і найбільше підприємство району 
ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика». 
Тож джерел наповнення місцевого бюджету 
тут вистачає.

Чому ж Зарічанська громада зволікала 
стільки часу, аби нарешті згуртуватися в ОТГ 
та рухатись у напрямку розвитку? Насправді 
шлях до об’єднання Зарічанської та Ласків-
ської сільрад був досить тернистим, розпові-
дає сільський голова Ігор Пальонка. Документи 
на створення громади подали ще в листопаді 
минулого року, але відповідь отримали нега-
тивну, оскільки Зарічанської громади не було у 
перспективному плані, затвердженому Кабмі-
ном. А відтак об’єднання було можливе лише 
у велику сільську раду без подальших прямих 
міжбюджетних відносин із областю. 

Ігор Пальонка стукав у всі двері і з допо-
могою нардепа Ігоря Гузя дійшов до Верховної 
Ради, де зустрічався з віце-прем’єром, якому 
особисто доводив фінансову спроможність 
і самодостатність Зарічанської громади. Ар-
гументи були переконливими, адже цьогоріч 
улітку нову громаду таки включили до пер-
спективного плану розвитку. 

За п’ять років Ігор Пальонка бачить Зарі-
чанську громаду передусім з оновленою мере-
жею доріг. Має задум щодо налагодження тран-
спортного сполучення між селами громади із 
придбанням невеликого автобуса для переве-
зення жителів комунальним маршрутом. Хоче 
також розширити автопарк місцевого кому-
нального підприємства, аби надавати населен-
ню ширший спектр послуг. Планує облаштувати 
майданчик зі штучним покриттям у Суходолах, 
який освітлюватиметься навіть у вечірній час, а 
також відкрити медичну амбулаторію в Заріччі 
із власною швидкою допомогою. Сподіваєть-
ся голова сільради і на залучення інвестицій 
у громаду, адже мають для цього привабливі 
ділянки, де можна, наприклад, збудувати сміт-
тєпереробний завод чи інше виробництво. Тож 
із відповідною пропозицією планує звернутися 
до польських партнерів. 

ЩАСТЯ – В УЛЮБЛЕНІЙ 
РОБОТІ Й РОДИНІ

Ігор Пальонка вважає себе по-справжньому 
щасливою людиною, адже займається робо-
тою, яка йому подобається, а вдома на нього 
завжди чекають найдорожчі люди – кохана 
дружина Ірина, 15-річна донька Вікторія та 
8-річний син Андрій. Відчуває постійну під-
тримку й від батьків, які хвилюються за нього 
і водночас пишаються успіхами сина. 

Життя у селі неможливе без утримання 
господарства – мають Пальонки кілька свиней 
та три десятки курей. Окрім цього – садок та 
поле, на якому вирощують картоплю, гарбузи, 
кормові буряки та зернові. 

Відпочиває ж Ігор Пальонка зі спінінгом та 
вудочкою. Цього літа навіть вдалося упіймати 
білого амура завважки 3 кілограми 620 грамів. 
Ще один чудовий спосіб релаксу для сільсько-
го голови – тихе полювання. Шкодує, що цього-
річної врожайної на гриби осені вдалося лише 
раз вибратися до лісу, утім досить результатив-
но, адже разом із дружиною та сином зібрали 
майже дві сотні білих та півсотні боровиків. 

Зарічанський сільський голова найбільше 
цінує у людях порядність та щирість. А щодо 
рис, які мають бути притаманні майбутньому 
очільнику громади, найголовнішим вважає 
вміння контактувати з усіма людьми, віднахо-
дячи золоту середину. А також бути хорошим 
менеджером та маркетологом. 

– Постійно намагаюся зробити для громади 
щось хороше, – зазначає Ігор Пальонка. – Важли-
вою вважаю і налагоджену роботу в самій сіль-
раді, адже ми перебуваємо на службі у людей. І 
тут мають бути порядок та дисципліна. Тому при-
ємно, коли чую від людей, що у Заріччі ще в 17:10 
можна взяти довідку, при тому, що робочий день 
закінчується о 17:15. Оцінка нашої роботи від лю-
дей – для мене найвищий показник. 

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. Як 
грамотно вийти зі 

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

«Влаштувалася на нове місце 
роботи і виявила, що поперед-
ній роботодавець (який і ви-
давав трудову книжку) непра-

вильно заповнив титульну сторінку 
трудової книжки, а саме – неправиль-
но написав по батькові. Підкажіть, чи 
можливо якось виправити помилку і 
як це правильно зробити?» 

За пунктом 2.6 Інструкції про поря-
док ведення трудових книжок праців-
ників, затвердженої наказом Мінпраці, 
Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 
29.07.1993 р. № 58, у разі виявлення не-
правильного або неточного запису ві-
домостей про роботу, переведення, а 
також про нагородження та заохочення 
тощо виправлення виконує власник або 
уповноважений ним орган, де було зроб-
лено відповідний запис. Власник або 
уповноважений ним орган за новим міс-
цем роботи зобов’язаний надати праців-
никові в цьому потрібну допомогу. До-
пускаю, що аналогічним чином має бути 
виправлена і помилка щодо написання 
по батькові.

«У 1980 році отримала кварти-
ру, де були прописані син, чо-
ловік та я. Син так і прописаний 
у ній, хоча там зараз не про-

живає. Дітей більше нема. Підкажіть, 
будь ласка, найпростіший варіант, 
щоб ми з чоловіком могли залишити 
квартиру сину без зайвої метушні».

Щоб відповісти на це запитання, слід 
з’ясувати, чи ви приватизували цю квар-
тиру. Якщо так – тоді подарувати синові 
свої частки. Якщо ні – тоді слід приватизу-
вати її відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного житлового 
фонду» і подарувати синові свої частки.

«Мій батько працював елек-
трогазозварником близько 
20 років у жеку Володимира-
Волинського. Мама померла 

у 2016 році, а батько – у 2017 році. Я 
прописаний у цій квартирі, іншого 
житла не маю. Які в мене права на цю 
квартиру? Чи можу її приватизувати? 
Маю сім’ю, проживаю з дружиною і 
сином у її батьків».

Ви можете приватизувати цю квар-
тиру, однак не самі. Законом України 
«Про приватизацію державного житло-
вого фонду» передбачено, що громадя-
ни України мають право приватизувати 
житло, де мешкає двоє і більше осіб, 
безплатно в таких межах: 21 м2 на кож-
ного наймача + 10 м2 на всю сім’ю. Для 
початку вам слід прописати в цю кварти-
ру сина або дружину і сина (дивіться по 
квад ратурі й бажанню, кого хочете бачи-
ти співвласником батьківської кварти-
ри). І вже після цього розпочати процес 
приватизації.

«Для моєї малолітньої доньки 
нараховують пенсію у зв’язку 
із втратою годувальника, але 
отримую в банку її я, бо дити-

ні тільки 12 років. Чиїм доходом вва-
жається ця пенсія – моїм чи доньчи-
ним?» 

З огляду на ст. 32 Цивільного кодек-
су України, така пенсія на цей момент є 
вашою власністю. А коли дитині випов-
ниться 14 років, така пенсія вважати-
меться її власністю, оскільки з цього віку 
вона матиме право самостійно нею роз-
поряджатися.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

ти перейшло на районний бюджет, виникли 
проблеми з фінансуванням, тому ми почали 
будувати власний дитсадок.

Уже за чотири роки у повністю реконстру-
йованому приміщенні Зарічанського будинку 
культури відкрили новий сучасний дошкіль-
ний навчальний заклад на дві групи, який за-
раз відвідує 62 дитини. У перспективі можливе 
відкриття і третьої групи, адже охочих ходити 
до дитсадка вистачає. Переповнений нині і 
ДНЗ в Суходолах, де зараз проводять роботи 
з перекриття даху. Сільський голова каже, що 
там також на часі відкриття ще однієї групи. 

Одним з найболючіших, зі слів Ігоря Па-
льонки, залишається питання доріг, яке також 
намагаються залагоджувати. Зокрема, торік 
відремонтували частину дорожнього по-
криття, що веде до села Федорівка. Ця дорога 
25 років не бачила ремонту, утім завдяки спів-
фінансуванню із бюджетів різних рівнів вдало-
ся відновити майже півтора кілометра. Зали-
шилось іще 300 метрів. Не забувають у сільраді 
і про дороги місцевого значення, адже й у 
самих населених пунктах ям вистачає – упро-
довж останніх років активно ремонтували ву-
лиці у Федорівці, Заріччі та Суходолах.

– Проблемним залишається дігтівський 
напрямок, адже тамтешня дорога загального 
користування місцевого значення не перебу-
ває на нашому балансі. Тому поки що там сер-
йозних робіт проводити не можемо, а лише 
підсипаємо і грейдеруємо з допомогою місце-
вих фермерів. Схожа ситуація і в Новосілках, – 
каже Ігор Пальонка.

Турбує сільського голову і стан закладів 
культури в селах громади, особливо у Суходо-
лах, де є досить великий будинок культури. Бу-
дівля перебуває у вкрай поганому стані, на її ре-
монт потрібен не один мільйон гривень. Таких 
коштів, звісно, у громади поки немає, тому кіль-
ка разів подавали проект у Фонд регіонально-
го розвитку, але не виграли конкурс. Утім руки 
опускати голова не збирається, адже бачить 
Суходоли культурним центром громади. 

Поділився Ігор Пальонка і планами щодо 
будівництва нового водогону в селі Заріччя, 
населення якого складає 1700 жителів. Знач-
на частина з них потерпає від води з високим 
вмістом заліза. Не допомагає навіть збудована 
попереднім головою станція знезалізнення. 
Використовує таку воду і сам сільський голова 
разом із родиною – щоправда, в їжу її не вжи-
вають, а лише для побутових потреб. 

– Виготовили проектно-кошторисну доку-
ментацію і плануємо вести водопровід з міста. 
Вартість робіт на початок 2015 року становила 
два мільйони гривень. Подавали проект на об-
ласний конкурс та у Фонд регіонального роз-
витку, але, на жаль, не виграли. Утім це буде од-
ним із пріоритетів майбутньої громади, адже 
люди мають отримувати якісну воду. У решті 
населених пунктів сільради проблем з питною 
водою наразі нема, оскільки там за останні 
роки було проведено відповідні реконструкції 
мереж, – зазначає очільник сільської ради.

Ігор Пальонка
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Було б здоров’я – все інше наживем. Українське прислів’я

доступно про складне

На початку жовтня троє 
волинян потрапили в 
інфекційну лікарню 

з ботулізмом. Якщо 
дорослих госпіталізували 
у стані середньої тяжкості, 
то 12-річного хлопчика 
рятували в реанімаційному 
відділенні. Ситуацію 
ускладнило легковажне 
ставлення родини до 
симптомів недуги: вони 
звернулися до лікарів 
на третій день після 
отруєння. Щоб заповнити 
інформаційну прогалину 
про цю хворобу, лікар-
інфекціоніст Андрій Сніцар 
написав блог про ботулізм. 

1 Назва від латинського 
Botulos – ковбаса. Зазвичай – лі-

верна, кров’яна, в натуральній обо-
лонці. Причина – погано вичищені 
кишки. 

2 Звичне природне місцезнахо-
дження бактерій ботулізму і 

спор – ґрунт. Звідти бактерії потрап-
ляють у кишківник тварин, птахів, 
риб (змиваючись у водойми), з 
кишківника – назад у ґрунт і воду. 
Усе забруднене землею і вмістом 
кишківника тварин потенційно не-
безпечне – м’ясо під час розробки 
туші, продукти з нього, риба, гриби, 
овочі, фрукти, ягоди... Ряд можете 
продовжити самі. Але для накопи-
чення токсину важливі сприятливі 
для мікроба умови.

Усі ці продукти, погано вимиті й 
почищені, а ще герметично закатані 
(паличка ботулізму в безкисневому 
середовищі активно виробляє і на-
копичує токсини) небезпечні утроє. 
Чи вдесятеро. Вакуумна упаковка 
теж не гарантує безпеки. Під час 
в’ялення і копчення під зовнішньою 
шкірочкою також створюється не-
безпечне середовище. 

3 Ботулотоксин – найпотужніша 
біологічна отрута на Землі. У 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО БОТУЛІЗМ

400 000 разів сильніша за отруту 
гримучої змії. Однак легко руйнуєть-
ся нагріванням і кип’ятінням. Тому 
всю консервацію, яку перед їдою 
можна прокип’ятити, протушкувати 
чи хоча б нагріти, треба піддати тер-
мічній обробці. Тоді ботулізму серед 
цивілізованих людей не буде. 

4 Спори ботулізму надзвичайно 
стійкі в зовнішньому середови-

щі. У домашніх умовах їх убити не-
можливо. У промисловості можна 
досягти високих температур під 
високим тиском. Тому заражаються 
частіше продуктами кустарного ви-
робництва. Слід відрізняти руйну-
вання токсину і руйнування спор. 
Небезпечніший токсин. Спори з ва-
шого кишківника вийдуть, не встиг-
нувши заподіяти шкоди. 

5 Ботулізм – кишкова інфекція, 
яка потрапляє в організм через 

рот. На цьому схожість з іншими 
харчовими отруєннями закінчуєть-
ся. При ботулізмі температура не 
підвищується. При решті кишкових 
інфекцій,  як правило, піднімається 
до 38-39 градусів. 

Ботулізм рідко викликає блю-
вання, при інших кишкових інфек-
ціях зазвичай воно багаторазове, 
виснажливе.  

Проносу при ботулізмі не буває. 
Характерні, навпаки, закреп і здут-
тя, хворий скаржиться, що «зупи-
нився шлунок». При інших кишко-
вих інфекціях бувають багаторазові 
рідкі випорожнення. 

6 При більшості кишкових інфек-
цій у животі бувають достатньо 

інтенсивні, ріжучі болі. При ботуліз-
мі вони відсутні чи незначні. Усе це 
створює оманливе враження слаб-
кого недомагання, до лікаря люди 
не звертаються. Однак є інші скар-
ги: яскраво виражена, незрозуміла 
загальна слабкість, запаморочення, 
хитка хода, часто понижений тиск. 

7 Хворі на ботулізм скаржаться на 
погіршення зору, бачать перед 

очима сітку. Букви для них стають  
волохаті, в очах двоїться, неможли-
во прочитати текст, заволікти нитку 
в голку. У таких випадках треба йти 
не до окуліста, а до інфекціоніста.  

Голос стає гугнявим, осиплим, у 
роті пересихає, вимова стає незро-
зумілою.  У людей поважного віку ці 
симптоми плутають з інсультами. Та 
найстрашніше – неможливість дих-
нути на повні груди, відчуття браку 
повітря. Так починається параліч 
дихальних м’язів. Слід негайно ви-
кликати швидку. 

8 Перше, що ви маєте зробити 
у разі вказаних скарг, – якнай-

швидше вимити із себе токсин, щоб 
він не всмоктався у кров. Треба 
спровокувати блювоту і зробити 
клізму. Швидко, великими ковтками 
випити до трьох літрів теплої води 
з-під крана. Якщо нема теплої, пити 
холодну. Пити і блювати, пити і блю-
вати. Шлунок багаторазово проми-
ти клізмою. Від цих процедур зале-
жить, скільки токсину всмокчеться 
у кров і вразить ваші нерви.  

9 Випити будь-який сорбент – чор-
не чи біле активоване вугілля. 

Причому 10 або 20 таблеток відразу, 
а не одну-дві! Можна додати стіль-
ки ж і в клізму. Згодяться «Ентерос-
гель», «Смекта», «Атоксил». Бажано, 
щоб вони були у вашій домашній 
аптечці, бо у випадку отруєння шу-
кати ліки в аптеках буде ніколи. 

10 Паралельно з усіма цими 
процедурами ви 20 хвилин 

тому викликали швидку. Вона вже 
під’їхала до вашого будинку. Бо що 
коротший інкубаційний період (час 
від споживання зараженого про-
дукту до перших ознак хвороби), то 
тяжчим буде захворювання і його 
перебіг.  Від кількох годин до тиж-
нів. Не марнуйте дорогоцінний час. 

11 Усе, що всмокталося в кров, 
незважаючи на ваші старан-

ня, можна зв’язати і вивести лише 
за допомогою сироватки. Це вже 
справа лікарів інфекційного стаціо-
нару. І ваша. Оскільки в нашій країні 
протягом останніх п’яти років сиро-
ватка не зареєстрована і офіційно 
відсутня, купити її можна лише на 
чорному ринку. Враховуючи це, ще 
більше значення мають промиван-
ня травного тракту й вибір продук-
тів, які ви споживаєте. Не варто до-
їдати після свят салатиків, бо шкода 
викинути. 

12 Крім сироватки, ніщо не зв’яже 
токсин, що потрапив у кров. 

Летальність без сироватки при тяж-
ких формах – два випадки з трьох, з 
сироваткою – один з десяти. 

13 Алкоголь зменшує дію ток-
сину. Але міцний. Є багато 

випадків, коли п’яні виживали, а 
тверезі – ні.

14 Тим, хто полюбляє коптити 
рибу і м’ясо в домашніх умо-

вах, нагадую: дим з ялівцевих гіло-
чок токсин не вбиває. Лише адек-
ватна термообробка. 

Рибу слід вичищати, з кишками 
не засолювати. Токсин потрапляє з 
кишок у м’ясо. Але якщо ви вже так 
полюбляєте копчену рибку до пива, 
їжте спинку, не обсмоктуйте ребер-
ця. Солоне сало та оселедець теж 
безпечні. 

15 На жаль, за відсутності 
пов но цінного контролю 

санепідслужби якість продукції 
супермаркетів теж не гарантова-
на. Купуючи їжу, дивіться строки 
придатності, вимагайте супровідні 
документи, включайте свої органо-
лептичні функції і мозок: дешеве не 
означає якісне. Зекономлені гроші 
відкладайте на лікування. Ваш ан-
гел може не встигнути за польотом 
вашої безвідповідальності. 

Лисички – найчистіші гриби в 
природі. А ще – неймовірно 

цілющі ліки завдяки кільком 
полісахаридам, що входять до 
складу цих грибів. Один з них – 
хіноманоза – знищує будь-яких 
кишкових паразитів разом із 
потомством.

Хіноманоза – абсолютно натуральна ре-
човина без побічних ефектів. Та є одне «але» – 
ця речовина руйнується при тепловій обробці 
вже за температури 60 градусів. А при холод-
ному засолюванні її руйнує натрієва сіль. Тому 
лисички треба їсти або сирими, або готувати 
настоянку з сухих грибів. У лисичках, на від-
міну від інших різновидів грибів, радіоактив-
них речовин майже ніколи не накопичується. 
Окрім того, вони самі сприяють виведенню з 
організму зайвих радіонуклідів.

Найкраще сушити лисички на сонці. Якщо 
ж у сушарці, то за температури, що не вища за 

фунготерапія

домашня аптечка

фітоаптека

ПРОТИ ПАРАЗИТІВ – 
ПОРОШКОМ ІЗ ЛИСИЧОК

Рецепт №1. Змолоти на м’ясорубці два 
апельсини та два лимони зі шкіркою, півліт-
ра ягід журавлини. Додати півлітра меду й 
вимішати. Готуючи суміш, можна імпровізу-
вати – додати родзинок або сухофруктів.

Зберігати ліки треба в холодильнику у 
скляному або пластиковому посуді. Вжива-
ти по 1 ч. ложці щоранку натщесерце. Цією 
сумішшю можна поливати вередливим діт-
кам манну кашу або сирну запіканку.

Рецепт №2. Змолоти на м’ясорубці в 
рівних пропорціях листя алое, лимони та 
ядра волоських горіхів. Додати стільки ж 
меду й добре вимішати. Суміш зберігати в 
холодильнику і вживати по 1 ст. ложці вран-
ці перед сніданком.

Рецепт №3. Узяти по 1 кг плодів шип-
шини та глоду, ягід калини. Змолоти на 
м’ясорубці. Додати 1 л соку синього вино-
граду (краще домашнього, волинського) 
і 1 л самогону. Все вимішати й добре стру-
сонути. Настоювати два тижні в темному 

місці. Потім процідити, додати півлітра рід-
кого меду, вимішати. Вживати по 1 ст. ложці 
вранці натще та ввечері перед сном. 

Ця настоянка корисна для гіпертоніків, 
багата на вітаміни та мікроелементи. Вона 
зміцнює імунітет, захищає від застуди. Її 
можна пити й діткам: на цукор капати стіль-
ки крапель, скільки дитині років. 

Неприємні симптоми гаймориту 
докучають незалежно від пори року. 
Закладений ніс, болить голова... Часто 
лікарі радять робити прокол, щоб 
вивільнити гайморові пазухи від гною. 
Однак народна медицина знає ліки, 
що вилікують застарілий, хронічний чи 
навіть гострий гайморит.

Треба взяти 100 г зеленої глиці (хвої сос-
ни), подрібнити її, залити 100 г води, додати 
100 г цукру. Покласти суміш у горщик і по-
ставити у піч або духовку, де вона має упрі-
вати впродовж двох годин.

Після цього дайте лікам настоятися, 
потім процідіть. Життєдайний сироп треба 
приймати по 1 ч. ложці тричі на день до їди 
або між вживанням їжі впродовж місяця.

При гнійному гаймориті допоможе така 
суміш: візьміть по 1 ч. ложці мазі Вишнев-
ського, соку алое, цибулі та каланхое. Все 
змішайте. Зробіть тампон, просочіть його 
рясно, відіжміть двома пінцетами. Устав-
ляйте тампон у ніс 1 раз на день і вдихайте.

Курс лікування – 20 днів. Процедура 
триває 15 хв, після чого починаються рясні 
виділення з носа. 

колаж
 ВН

40 градусів. Сухі гриби змолоти в кавомолці, 
порошок зберігати у сухому місці за кімнатної 
температури.

Рецепт №1. 1 ч. ложку порошку залити 
150 мл горілки, настояти 10 днів за кімнатної 
температури, щодня струшуючи. Не фільтру-
вати, перед прийомом збовтувати. Пити що-
вечора перед сном по 2 ч. ложки настоянки з 
осадом. Курс – два місяці.

Рецепт №2. Гриби треба висушити, змоло-
ти на порошок і вживати зранку натще по 1 ч. 
ложці. Курс – 14 днів (на Місяць, що спадає).

Рецепт №3. 1 ч. ложку порошку настояти 
годину в 150 мл перевареної води кімнатної 
температури, розмішати й випити (з осадом) 
перед сном. Курс – 20-25 днів.

Фітотерапевти радять лікуватися від 
глистів лисичками разом із білими грибами. 
Адже загиблі паразити провокують в організ-
мі розвиток запальних процесів. Усунути цю 
проблему допоможе саме білий гриб. Засто-
совувати його треба теж у вигляді порошку. 
Можна вживати гриби окремо, а можна змі-
шати в однаковій кількості й далі готувати по-
трібний вам препарат.

Завдяки вмісту в лисичках сполук, що 
містять сірку, корисно їх включити в раціон 
для профілактики онкозахворювань. Корисні 
вони й при анемії, рахіті, остеопорозі, ожирін-
ні, дисбактеріозі.

Лисички не рекомендовано вживати ді-
тям, які не досягли трьох років, вагітним і 
жінкам, які годують малюків грудним моло-
ком. Протипоказаннями до вживання лиси-
чок, як і інших грибів, є захворювання нирок 
і шлунково-кишкової системи: виразкова хво-
роба та гастрит.

ГАЙМОРИТ ВИЛІКУЄ ХВОЯ

НАСТОЯНКИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

liferules.com
.ua

badfon.ru

Фітотерапевти радять лікуватися 
від глистів лисичками разом із 
білими грибами

Природні ліки 
подбають 
про імунітет

Ботулотоксин – найпотужніша 
біологічна отрута на Землі
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смачні ліки

КОРИСНІ ПОРАДИ

1Для захисту від бактерій 
стінки посуду, де буде 

кваситися капуста, можна 
змастити медом. 

2Щоб капуста вдалася 
хрумкою, до неї 

додають трішки кореня 
хрону. 

3Від плісняви добре 
допомагає листя хрону, 

ним треба вкривати капусту 
зверху.

4У процесі бродіння 
треба кілька разів 

проштрикнути капусту 
дерев’яною шпичкою, щоб 
випустити зайві гази. 

5Трішки огіркового 
розсолу покращить смак 

капусти.

6Щоб капустина 
рівномірно просолилася, 

треба на качані зробити 
хрестоподібний надріз. 

7Дно посудини, в якій 
квасять капусту, 

встеляють цілими листками 
цього овочу.

8Сіль має бути чиста й 
дрібна. 

9Моркву шаткують разом 
із капустою або ж труть 

на грубу тертку. 

10У капусту додають 
лавровий лист, 

насіння кмину й анісу (20–
З0 г на 100 кг капусти), 
ягоди журавлини, яблука. 
Прянощі розподіляють у 
міру заповнення посудини 
(емальованого відра, 
пластикового контейнера 
тощо). 

А НА СНІДАНОК – ПЕЧЕНА ЦИБУЛЬКА

НАЛИВКА З КИЗИЛУ 
1 кг вимитих плодів всипати в банку 

або бутель, залити 1-1,5 л спирту (ягоди 
мають бути повністю залиті), щільно за-
мкнути й відставити на місяць у прохолод-
не місце (періодично збовтувати). Після 
цього злити екстракт до іншої банки, а яго-
ди залити сиропом, приготованим з 0,5 л 
води, 0,75 кг цукру і соку одного лимона. 
Вимішати й відставити принаймні на мі-
сяць. Злити сироп, відтиснути ягоди через 
капронове сито й поєднати сироп зі зли-
тим раніше спиртовим екстрактом. Збов-
тати і дати постояти перед споживанням 
ще принаймні тиждень.

НАЛИВКА З ШИПШИНИ 

1,5 кг шипшини вимити, висушити й 
покласти на добу в морозилку. Розморо-
жені ягоди наколоти виделкою, засипати 
в банку, додати 5 гвоздик і по 1 ч. ложці 
сушених гілочок м’яти та квіток ромашки, 
залити 0,75 л 96% спирту. Залишити банку 
в теплому місці на 4-6 тижнів і щокілька 
днів добре її збовтувати. Процідити через 
капронове сито, добре витискаючи сік із 
ягід. Відставити на тиждень і кілька разів 
профільтрувати через вату. Півлітра квіт-
кового меду змішати з 0,5 л води, підігріти 
до повного розчинення та зібрати піну. 
Коли мед охолоне, додати 0,5 л горілки, 
перемішати й поєднати з відфільтрова-
ним екстрактом. Наливка має визрівати 
в прохолодному місці щонайменше два 
місяці. 

НАЛИВКА З ГОРОБИНИ 
1 кг стиглих ягід горобини відділити 

від гілочок і покласти на добу в моро-
зилку, після чого ошпарити окропом, 
осушити, перекласти в банку та долити 
0,75 л спирту й 250 мл води. Відставити 
в більш-менш сонячне місце на 4-5 міся-
ців, після чого злити екстракт і витиснути 
ягоди через сито. На 1 л екстракту при-
готувати 750 мл розчину цукру (150-300 г 
залежно від того, яка має бути наливка – 
суха, напівсолодка чи солодка) в теплій 
кип’яченій воді. Сироп з'єднати з екстрак-
том і відставити в темне місце на 4-6 тиж-
нів. Після цього наливку профільтрувати 
(дехто ще доливає 250 мл коньяку або 
бренді), розлити у пляшки та відставити 
ще на півроку.

смакота

вантажопідйомністю

про запас

креатив НОВЕ ЖИТТЯ СТАРИХ КОЛГОТОК

У жовтні господині 
активно беруться 
квасити капусту. 

Взимку вона згодиться 
не лише для смачних та 
поживних салатів, а й 
буде першим помічником 
у боротьбі із застудою 
та грипом. Адже медики 
називають ї ї «північним 
лимоном» за великий вміст 
вітаміну С. Для квашення 
використовують головки 
пізніх сортів, які містять 
велику кількість цукру. 

КВАШЕНА У БАНКАХ 
На 10 кг капусти: 300 г 

моркви, 250 г солі. 
Шатковану капусту та нарі-

зану моркву поділити на чотири 
частини. Порцію цих овочів змі-
шати із сіллю, укласти в банку і 
за допомогою дерев’яної планки 
утрамбування обережно ущіль-
нити. Те саме робити із рештою 
порцій. Заповнювати банку 
треба на 10 см нижче від горла. 
Поверх капусти покласти чис-
ту марлю, потім прилаштувати 
дерев’яну планку й гніт – вимиту 
пляшку, наповнену водою. 

Процес шумування почина-
ється одразу ж після укладання 
овочу. Оптимальна температура 
для цього – +18-20°С. Через 14-20 
днів капусту можна споживати. 

КАПУСТА «ТРИДЕННА» 
Розсіл на 1 л води: 1 ст. лож-

ка солі, 1 ст. ложка цукру. 
Капусту пошаткувати, пе-

ремішати з тертою на великій 
тертці морквою, без солі. Щільно 

Мало кому відомо, що цибуля 
корисна не лише в свіжому, 

а й у запеченому вигляді. Під час 
термообробки вона не втрачає корисні 
властивості, радше навпаки! 

Печену цибулю треба споживати усім, 
хто має проблеми зі згортанням крові. 
Після інфаркту чи інсульту приготований 
овоч треба їсти щодня. 

Дуже важливо мати цей смаколик у 

У кожній оселі знайдеться 
колекція старих 

капронових колготок. Їх 
ніби й викинути шкода, 
і штопати не випадає. 
Пропонуємо використати 
їх у господарстві. Отож, із 
випраних старих колготок 
можна зробити...

Ароматичні мішечки 
У колготок обрізати верх і 

низ, а колоші розрізати навпіл. 
Кожен із чотирьох шматків на-
повнити пахучою травою: ла-
вандою, мелісою, м’ятою, лю-
бистком... Обидва кінці зв’язати. 
Запашні мішечки кладуть у шух-
ляди для білизни. Вони не лише 
відганяють міль, а й ароматизу-
ють одяг.
Фільтри

Тонкі колготки добре фільтру-
ють рідини: фарби, соки, пюре.

укласти в трилітрову банку й зали-
ти гарячим розсолом. Прикривши 
банку, поставити її в миску, тому 
що під час шумування розсіл ви-
тікатиме. Капусту періодично про-
тикати шпичкою, щоб виходив газ. 
Через три дні овоч буде готовий. 
Зберігати в холодному місці. 

КВАШЕНА ГОЛОВКАМИ 
12 кг капусти, 170–200 г солі. 
Капусту обібрати від верхніх 

листків, промити. Качани діамет-
ром понад 18-30 см розрізати на 
дві чи чотири частини. На дно боч-
ки покласти промиті листки капус-
ти. Потім – качани, кожен шар яких 
покрити шаткованою капустою чи 
листками, щільно заповнюючи 
порожнини між ними. Наповне-
ну бочку залити розсолом (на 
10 л води – 170–200 г солі), накри-
ти марлею чи полотном, зверху 
покласти круг та гніт. 

КАПУСТА З ЯБЛУКАМИ 
10 кг капусти, 500 г яблук, 

25 г насіння кмину чи кропу, 
200-250 г солі. 

Зрілі здорові кислі яблука 
(найкраще антонівку) обібрати, 
нарізати скибками та змішати з 
нашаткованою капустою. Далі го-
тувати, як зазвичай. Можна класти 
цілі яблука, але тільки після того, 
як уся капуста утрамбована й пус-
тила сік. 

ГОСТРА КАПУСТА 
Обібрані качани розрізати на 

чотири частини. Окремо приготу-
вати мисочки із сіллю, червоним 
меленим перцем та дрібно нарі-
заним часником. Брати по одній 
четвертинці качана, розсувати 
листки, посипати сіллю, перцем, 
часником, а потім сильно стисну-
ти, поки не виступить сік. Можна 
фарширувати капусту морквою, 
натертою на тертці. 

Качани щільно укласти в ема-
льовану каструлю. Зверху по-
класти гніт. Якщо капуста не дуже 
соковита й сік, який виступив, не 
покриває качани, їх потрібно за-
лити слабким розсолом: на 10 л 
води – 200 г солі. 

Підпори для рослин
Колготки – ідеальні підв'язки 

рослин до решіток і паличок для 
їх підтримки. Еластичні й тонкі, 
вони не пошкоджують ніжних па-
гонів.
Чохли для рулонів

Рулони подарункового папе-
ру, плакати чи розпочаті шпале-
ри кладуть у колоші й підвішу-
ють у шафі.  

Мішки для цибулі 
та гладіолусів

Узимку цибулю добре зберіга-
ти підвішеною у колошах панчіх. 
Так вона не залежується і не пітніє.  
«Хатинки» для кавунів 
і динь

Якщо ви хочете, щоб диня 
або кавун не гнили на землі,  по-
кладіть їх у колготи й підвісьте до 
сітки чи штахети. 

Наповнювач для м’яких 
іграшок

Вузькі смужки зношених кол-
готок прекрасно замінять «на-
чинку» порваної іграшки. Ними 
також можна наповнити декора-
тивні подушечки й навіть... ди-
ван. 
Мило-мочалку

Змилки покласти у колошу 
від колгот та зав’язати кінці на 
вузол. Вийде мочалка-скраб.
Хатню клумбу

Відрізану з обох боків коло-
шу наповнити землею і насінням 
пряної зелені або  квітів. Поклас-
ти в посудину з водою і чекати, 
доки з’являться сходи. 
Годівничку

Насипте у колошу від колго-
ток насіння та крупу й підвісьте 
на гілці. 

КВАСИМО КАПУСТУКВАСИМО КАПУСТУ

щоденному меню тим, хто хворіє на діабет 
або ж має схильність до стрибків цукру в 
крові. 

Можна їсти цибулю як доповнення до 
основних страв, а можна провести повно-
цінний курс лікування, з’їдаючи її натще 
щоранку. 

Сірка й залізо в печеній цибулі допо-
магають нормалізувати рівень глюкози в 
крові та підтримують справну роботу під-
шлункової залози й печінки.    

При споживанні запеченої цибулі по-
кращується стан хворих на гіпертонію та 
атеросклероз. Цибуля допомагає суди-
нам очиститися від атеросклеротичних 
бляшок, перешкоджає різким перепадам 
кров’яного тиску. 

Після запікання з цибулі щезають лише 
ефірні олії, які надають свіжому овочу спе-
цифічного смаку і запаху. Але користь ли-
шається. Для приготування краще брати 
середні цибулини – вони містять найбіль-
ше цінних мікроелементів. 

tabletki.pp.ua

heaclub.ru

1000sekretov.net

therum
diary.ru

ЗБЕРЕГТИ КАРТОПЛЮ 
ДОПОМОЖЕ ПОЛИН 

треба знати

Бульби можна перекласти гілками 
сосни або ялини. Картопля буде 

добре зберігатися, якщо ї ї пересипати 
цибулинням або полином (100 г на 
100 кг). Проростання картоплі стримує 
м’ята. Таку ж функцію виконує шматочок 
яблука, який навесні кладуть у ящик із 
картоплею.

До речі, у квартирі картоплю можна зберіга-
ти протягом двох-трьох тижнів, помістивши 20-
30 кг овочів у поліетиленовий мішок. Його треба 
туго зав’язати.

У льосі картоплю варто періодично пере-
бирати. Перші ознаки гнилизни – неприємний 
запах і мушки-дрозофіли в повітрі. У такому разі 
треба викинути гнилі картоплини, а також ті, що 
лежали поряд.

Картопля ідеально зберігається з буряками, 
які викладають поверх бульб. Буряки добре вби-
рають зайву вологу, що їм лише на користь, і за-
побігають загниванню.

Для приготування краще 
брати середні цибулини

Старі колготки згодяться в господарстві

Для квашення використовують головки пізніх сортів
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після людей 19.50 Там, 
де нас немає 00.30 
Паранормальний світ 
03.40 Гордість України 

МЕГА

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

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

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку »
13.55 Т/с «Свати - 5»
15.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 
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грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.15 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.00 «Подробиці»
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09.10 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Балада про 

відважного лицаря 
Айвенго»

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»
09.10 «Красуні»
10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
12.10 Х/ф «Хатіко: 

Найвірніший друг»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15.00, 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 «Екстрасенс 2: 

Лабіринти розуму»
02.40 «Нічне життя»

03.00, 02.05 Зона ночі
04.10 Абзац
06.59, 09.49 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 М/ф «Балерина»
09.50 Х/ф «Маска 

Зорро»
11.30 Х/ф «Легенда 

Зорро»
14.00 Х/ф «Оз: Великий і 

Могутній»
16.50 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»
19.00 Ревізор
21.50 Страсті за Ревізором
00.00 Зірки під гіпнозом
02.00 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.30 Зірковий шлях
11.45 Х/ф «Кульбаба»
13.40, 15.30 Т/с «Тато-

одинак»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів 4: 
Втрачений трон»

04.00 Реальна містика
04.50 Т/с «Адвокат»

06.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 00.30 
Дзеркало історії 08.20, 
13.20 Правила життя 
09.20 Правда життя 
10.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 11.20 Рідні 
домівки 12.20 Дика 
Бразилія 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Повітряні воїни 16.00, 
20.50 Скарби зі звалища 
16.50 Найдивовижніші 
тварини 17.50, 22.40 
Життя після людей 
18.50 Бандитський Київ 
19.50 Там, де нас немає 
03.40 Україна: забута 
історія 

ПОНЕДІЛОК 23 жовтняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
07.30, 07.55, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Серіал «Справа 

Дойлів»
18.00 МузейОк

АВЕРС 18.30, 20.30, 22.05 
Вголос

18.45, 21.30, 00.00, 
02.30 Новини «На часі»

19.00 Т/с «Злочин з 
багатьма невідомими»

20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Серіал «Справа 

Дойлів»
23.00 Волинський 

портрет
23.30 ФізКультУра!
00.35 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.00 Волинський 

портрет
04.30 ФізКультУра!
05.00 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»

Фільм «Кульбаба» Фільм «Оз: Великий і Могутній»

11:45 14:00

inter.ua

escapepod.org

Фільм «Термінова доставка»

23:25

tvzavr.ru

«ВЕЛИКА НОВОРІЧНА 
ПРИГОДА» ВІД ТРК 
«УКРАЇНА» 

Масштабний фільм-концерт під 
такою назвою побачать глядачі в 

новорічну ніч.

На унікальній концертній сцені, у сту-
діях каналу та інших незвичайних локаціях 
по-новому зазвучать українські хіти, а най-
популярніші виконавці опиняться в круго-
верті новорічних див і перевтілень. 

Знімання основної сюжетної лінії масш-
табного проекту «Велика новорічна при-
года» стартують найближчим часом. У них 
візьмуть участь понад 20 найяскравіших 
артистів української естради, імена яких 
канал поки залишає в таємниці. Виконавці 
разом з ведучими каналу потішать глядачів 
яскравими дуетами, несподіваним про-
читанням найвідоміших українських хітів, 
оригінальними поворотами сюжету.

свято наближається

ukranew
s.com



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Найбільше ми боїмося невідомості. Того, що ми знаємо, ми більше не боїмося. Фільм «Безумство»

ТЕЛЕПРОГРАМА10 www.volynnews.com№ 41 (89)  19 жовтня 2017 року

ЧЕТВЕР 26 жовтня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00, Новини

06.30, 07.00, 08.20 М/с 
«Чорний пірат»

07.30, 08.00, 08.20, 
08.50, 10.50, 14.20, 
16.35, 23.20 Смакота

07.30 Від першої особи
08.05 Ера бізнесу
08.10 Агроера
09.05 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «Епоха честі»
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, 02.35 
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф
19.25, 23.30 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
20.25 «Схеми»
21.50 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дикі тварини»
02.50 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.20 Д/ф «Раїса 

Кириченко. Діагноз - 
народна»

04.10 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.20 Зона ночі
03.15 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 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
21.50 Суперінтуїція
01.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.25 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

09.55 «Битва екстрасенсів 

15»

12.20 «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»

23.30 «Один за всіх»

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, 23.00 Т/с «Секс у 

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

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.50 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
04.50 Т/с «Адвокат»

УКРАЇНА
06.00, 18.50 Бандитський 
Київ 08.20, 13.20 
Правила життя 09.20 
Правда життя 10.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 11.20, 
16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса 12.20 Природа 
сьогодення 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні воїни 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.50, 22.40 
Життя після людей 19.50 
Там, де нас немає 00.30 
Відьма в кожному з нас 
02.20 Брама часу 03.10 
Підроблена історія 05.30 
Бандитська Одеса 

МЕГА

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

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

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля »

12.20, 13.55 «Міняю 
жінку »

15.05 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Слуга 
народу. Від любові до 
імпічменту»

22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.40 Х/ф «Радник»
04.40 Т/с «Пончик Люся»

05.45 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським 2»

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 
«Спокуса2»

13.00, 13.55 «Життя на 
грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.20 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.05 «Подробиці»
00.20 Т/с «Друге життя»
03.55 «Скептик 3»

1+1 ІНТЕР

05.30 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 Секретний фронт
11.05, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.00, 13.10 Х/ф «Конго»
14.35 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25, 01.50 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.30 Х/ф «Селфлес. 
Ціна безсмертя»

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

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

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Про рибалку 

та його дружину»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 02.00 

Країна У

14.30, 02.50 Одного разу 

в Одесі

15.30, 03.40 Віталька

19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

20.00, 23.00 Танька і 

Володька

22.00 Казки У Кіно

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, 13.25, 06.05 

«Волинська веселка»
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 «Відкрите місто»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
14.35 «Натхнення» (В. 

Лис)
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»
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 Т/ф «Танець 

пам’яті»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

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 Вистава «Земляки» 

із Лобачівки»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 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 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
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сьомий 

АВЕРС перстень чаклунки»
16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Серіал «Справа 

Дойлів»
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 «Справа 

Дойлів»
23.00 Волинський 

портрет
23.30 ФізКультУра!
00.35 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.10 Волинський 

портрет

75% МОВЛЕННЯ – 
УКРАЇНСЬКОЮ

У п’ятницю, 13 жовтня, в Україні 
набув чинності закон про мовні 

квоти на телебаченні. Документ 
було опубліковано в офіційній пресі 
13 червня. Він вступив у дію, як було 
передбачено, через чотири місяці від 
дня оприлюднення.

Згідно із законом, передачі, фільми й 
новини, виконані українською мовою, ма-
ють становити не менш ніж 75% загальної 
тривалості передач і фільмів у кожному з 
проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 
18:00 і 22:00. Телерадіокомпанії місцевого 
мовлення мають транслювати не менш ніж 
60% ефіру українською мовою. За невико-
нання вимог телерадіокомпанія сплачує 
штраф у розмірі 5% від загальної суми лі-
цензійного збору.

квоти

Фільм «Радник»

00:40

СЕРЕДА 25 жовтня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00 Новини

06.30, 07.00, 08.20 М/с 
«Чорний пірат»

07.30, 08.00, 08.20, 
08.50, 10.50, 14.20, 
16.35, 23.15 Смакота

07.30 Від першої особи
08.05 Ера бізнесу
08.10 Агроера
09.05, 23.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «Епоха честі»
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, 02.35 
18.35 Новини. Культура
19.00, 23.30 Культурна 

афіша здорової людини
19.25 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
20.25 Слідство. Інфо
21.50 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.05 Д/с «Новий Орлеан»
02.50 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»
04.10 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»
12.10 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.45 Аферисти в 

мережах
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зіркові 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»

12.05 «МастерШеф - 6»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 7»

00.40 «Один за всіх»

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, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.25 «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
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
04.50 Т/с «Адвокат»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 04.40 
Дзеркало історії 
08.20, 13.20 Правила 
життя 09.20 Правда 
життя 10.20, 21.40 
Мистецтво виживання 
11.20 Найдивовижніші 
тварини 12.20 Природа 
сьогодення 14.10, 02.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні воїни 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 17.50, 
22.40 Життя після людей 
18.50 Бандитський 
Київ 19.50 Там, де нас 
немає 00.30 Хелловін в 
кожному з нас 

МЕГА

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

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

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку »
13.55 Т/с «Свати - 5»
15.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

22.00, 23.30, 00.10 
«Міняю жінку - 12»

01.10 Т/с «Пончик Люся»

05.40 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським 2»

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 
«Спокуса2»

13.00, 13.55 «Життя на 
грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.20 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.05 «Подробиці»
00.20 Т/с «Друге життя»
03.55 «Скептик 3»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.00 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 17.30, 21.25 Т/с 

«Невиправні»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Термінова доставка»
14.20 «На трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25, 01.35 Т/с «Життя 

і пригоди Мишка 
Япончика»

23.20 Х/ф «Конго»
02.20 Т/с «Сьома 

категорія. Кінець світу»
03.45 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

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

горошині»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.00 

Країна У
14.30, 02.50 Одного разу 

в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
20.00, 23.00 Танька і 

Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 03.00 «Волинська 

веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Вибори-2017»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30, 04.30 «Музичний 

проспект»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ф «Над прірвою»
17.30 «Мелодії осені»
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 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 «Волинь у роки 

Другої світової війни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.00 «Натхнення» (до 35-

річчя Волинської спілки 
письменників України)

23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 Т/ф «Не Шевченка - 

нас підмінили»
02.05 Т/ц «Роки і долі»
02.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 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 Погода

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 21.00 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
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Сьомий 
перстень чаклунки»

16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською
16.30 Рандеву
17.00 Серіал «Справа 

Дойлів»
18.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Злочин з 

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

Дойлів»
23.00 Волинський 

портрет
23.30 ФізКультУра!
00.35 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»
03.05 Т/с «Злочин з 

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

перстень чаклунки»

Фільм «Конго»

23:20

Телесеріал «Свати – 5»

13:55

liveinternet.ru

craveonline.com
kinokopilka.pro

БАБКІН ВИЗНАВ 
РОСІЮ АГРЕСОРОМ

Виконавець Сергій Бабкін у Дніпрі 
визнав уряд Росії агресором, 

повідомляє «Новое время». Перед 
концертом у Палаці культури кілька 
десятків активістів влаштували пікет, 
щоб домогтися від співака перегляду 
його позиції щодо гастролей у РФ.

«Я вважаю, що уряд Російської Федера-
ції є агресором», – заявив зі сцени Бабкін. 
Також він наголосив, що Крим – це окупо-
вана Росією територія України. Як відомо, 
напередодні активісти зірвали концерт 

Бабкіна у Львові через його 
гастролі в РФ і в анексовано-

му Криму на початку 2014 
року.

Співак зауважив, що 
виступає в Росії через ро-

сійських шанувальників. З 
його слів, 10 000 осіб, 

які хором співають 
пісні українською 
мовою в самому 
центрі Моск-
ви, – це перемо-
га України.

позиція

open.ua
daily.rbc.ua

Бабкіна у Льв
гастролі в РФ

му Криму н
року.

Співак
виступає в

сійських ш
його с

які 
п
м

open.ua



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 ЛПЗ – СВЯТО 
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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  

День кварталу – свято, 
що об’єднує родину, 

друзів, сусідів. День свого 
мікрорайону вже відзначили 
мешканці 40-го, Вересневого, 
33-го. Минулої неділі феєричне 
дійство зібрало мешканців 
одного з найчисельніших 
мікрорайонів Луцька – ЛПЗ. 
Захід організовано Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». До 
свята долучилася громадська 
організація «Волинський актив 
молоді».

РОЗВАГИ НА БУДЬ-ЯКИЙ 
СМАК

На території ЗОШ №20 уподовж 
всього дня було велелюдно. Понад дві 
тисячі людей завітало на День квар-
талу. Жителів ЛПЗ і справді можна 
назвати великою дружною родиною. 
Адже тут усі всіх знають. Тому й ат-
мосфера була дуже теплою. 

У рамках свята відбулися цікаві 
майстер-класи від відомих митців 
Луцька для найменших мешканців 
ЛПЗ. Крім творчої майстерні, для 
дітей організували веселу розва-
жальну програму з аніматорами та 
шоу мильних бульбашок. По тому 
всіх дітлахів об’єднав танцювальний 
флешмоб «Тільки разом». Юні лю-
бителі спорту мали можливість по-
змагатися у швидкості та вправності 
на легкоатлетичному майданчику. В 
той же час на міні-футбольному полі 
зі штучним покриттям спортивну 
честь своїх навчальних закладів від-
стоювали учні шкіл №№ 14, 20, 24. 
Перемогу у футбольному турнірі 
здобули школярі 14-ї гімназії. Госпо-
дарям поля дісталося друге місце. 

– У нашому місті діє унікальний 
проект «Футбольне поле – в кожну 
луцьку школу». У його рамках Фонд 
уже встановив 21 поле зі штучним 
покриттям. Це дає змогу дітям тре-
нуватися, грати в улюблену гру, про-
водити час на свіжому повітрі, – від-
мітив Орест Маховський перед тим, 
як нагородити юних футболістів.

Як і на Днях кварталу в інших 
мікрорайонах міста, юні мешканці 
ЛПЗ могли повправлятися у стріль-
бі з лука, киданні сокири, перейняти 
навички двобою у представників 
козацького історичного клубу «Чор-
на рада». По тому всі присутні могли 
поласувати кулешем від волинських 
козаків.

Розваги розвагами, та ми не 
маємо права забувати про те, що 
живемо в час війни. У рамках свята 
діяла виставка військових експо-
натів, привезених зі сходу України 
волонтерською організацією «Серце 
патріота». 

Найбільше гостей свята зібра-
лося біля основної локації – сцени. 

Українською піснею гостей дійства 
вітали юні артисти Творчої студії 
Наталії Журавльової та вихованці 
ЗОШ №20 і гімназії №14. Справжні-
сінький фурор спричинили хедлай-
нери Дня кварталу – кавер-група 
«Пластилін» та фольк-гурт «Давня 
казка». І дорослі, й діти не лише тан-
цювали під запальні ритми музи-
кантів, а й підспівували солістам. 

РАЗОМ МИ МОЖЕМО 
БІЛЬШЕ

Зі святом рідного мікрорайону 
жителів ЛПЗ привітав радник Луць-
кого міського голови, радник голови 
правління Фонду Ігор Поліщук. Він 
відмітив, що атмосфера, яка панує на 
святі, кількість людей свідчать про 
те, що День кварталу ЛПЗ вдався.

Серед гостей дійства були й ті, 

хто вкладає свій час, свої кошти у 
розвиток мікрорайону ЛПЗ, покра-
щує його, робить сучаснішим.

Депутат Луцької міської ради 
Євгеній Ткачук каже, що для ньо-
го цей район особливий. Воно й не 
дивно, адже тут він проживає разом 
із родиною. 

– Пам’ятаєте, колись казали: 
«Хто живе на ДПЗ, тому в житті не 
повезе». Тепер навпаки. Цей район 
розвивається й процвітає. На сьо-
годні тут відремонтовано практич-
но всі двори та центральну дорогу, 
встановлено більш як 20 дитячих 
майданчиків, закуплено 34 нові лав-
ки. Дуже приємно, що наш мікрора-
йон підтримує Фонд Ігоря Палиці, – 
зазначив депутат. 

Перший заступник голови прав-
ління Фонду Лариса Тарасюк на-

городила подяками тих лучан, які 
зробили значний внесок у розвиток 
мікрорайону. Отож, подяки Фон-
ду за активну громадську позицію 
вручили депутатам Луцької міської 
ради Євгенію Ткачуку та Вікторії 
Побережній, директорам шкіл №20 
Валентину Коляно, №24 Юлії Грин-
чук, гімназії №14 Марії Кардаш, за-
відувачам ДНЗ №13 Ірині Кусик, №21 
Олені Борисовій, №22 Ірині Сарнав-
ській, №23 Світлані Щербаковій, 
№28 Оксані Марковець, генерально-
му директору ПрАТ «СКФ Україна» 
Володимиру Цибульському, голові 
правління фонду розвитку ДНЗ №22 
«Радість» Андрію Костенку, головам 
правлінь ОСББ, що розташовані в 
мікрорайоні, Валентині Левицькій, 
Марії Рідзель, Любові Грай, голо-
вам первинних ветеранських орга-

нізацій Валентину Зеленову, Марії 
Максимчук, Лідії Народзонек, керів-
нику ГО «Реабілітаційний комплекс 
«Агапе Україна» Сергію Больчуку та 
виконавчому директору Ганні Ле-
щук, директору Луцької приватної 
спеціалізованої ЗОШ «Скарбниця 
мудрості» Сергію Гопанчуку, дирек-
торам Луцької музичної школи №3 
Людмилі Герасимчук, Луцького ви-
щого професійного училища Воло-
димиру Романюку, Луцького вищого 
професійного училища будівництва 
та архітектури Ростиславу Собуць-
кому, керівнику підліткового слу-
жіння при Волинському обласному 
об’єднанні церков Євангельських 
християн-баптистів Юрію Михаль-
чуку, голові Волинського обласного 
благодійного фонду «Переображен-
ня» та міжконфесійного організа-
ційного комітету з відзначення 500-
річчя реформації Павлу Миронюку, 
тренеру-викладачу з боксу ДЮСШ 
№2 Петру Боярчуку.

ДЕНЬ КВАРТАЛУ – НЕ 
ЛИШЕ СВЯТКОВІ ЕМОЦІЇ, 
А Й НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

Упродовж дня всі охочі виграти 
цінні подарунки від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» могли за-
реєструватися для участі в розігра-
ші. І ось кульмінаційний момент. 
Футбольні м’ячі, електрочайники, 
термоси, портативні зарядні при-
строї, смарт-годинник, смартфон та 
головний подарунок Дня кварталу – 
велосипед – шляхом жеребкування 
дісталися щасливчикам.

Перший заступник голови прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Лариса Тарасюк відмітила, 
що день кварталу – це можливість 
для діток, які проживають у тому чи 
тому мікрорайоні, показати талан-
ти, а для дорослих – відволіктися від 
буднів. 

– Саме такі проекти, коли ми 
йдемо до людей, робимо трішки свя-
та, додають позитиву. Коли ми ор-
ганізовували перший захід на 40-му 
кварталі, хотіли зрозуміти, наскільки 
це потрібно лучанам. Кожен мікро-
район особливий. Та на всіх святах 
до нас підходили й запитували, чи 
буде таке свято ще, – зауважує Лари-
са Тарасюк. – Ігор Петрович завжди 
підтримував проекти, спрямовані на 
духовний розвиток волинян. Він під-
тримав і цей проект. І я бачу, що ми 
не помилилися. Нам усе вдалося.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Валентин 
Коляно, 
директор ЗОШ 
№20:

– Для нас це 
справді свято, 
тому що це нагода 
побачити всіх жи-

телів мікрорайону разом і відчути атмо-
сферу цієї родинності. То свято для наших 
дітей. Вони можуть показати свої талан-
ти для родини, друзів, сусідів.

Ірина Сарнавська, 
завідувач ДНЗ №22:

– Від імені педа-
гогічного колективу, 
своїх вихованців, їхніх 
батьків я дуже хочу по-
дякувати Фонду «Тіль-
ки разом» за постійну 
співпрацю, підтримку, 

допомогу, за те, що нас чують і реагують на 
наші проблеми, звертають увагу на наші ідеї. 
Дуже приємно працювати й знати, що ми є час-
тинкою сильної і чудової команди Фонду.

Алла та Василь 
Потураї, мешканці 
мікрорайону ЛПЗ:

– Ми вже багато ро-
ків проживаємо в цьому 
мікрорайоні. На захід  
прийшли, щоб відпочи-
ти та подивитися на 
виступ нашої внучки. 

Свято дуже гарне й веселе. Тут цікаво і дітям, і дорослим. 
Такі заходи потрібні. Вони об’єднують школу, учнів та 
насамперед сім’ю. Ми не завжди знаходимо час для своїх 
дітей, а це свято – чудова нагода побути разом.

Юрій Слєпухін, 
мешканець 
мікрорайону:

– Я тут живу з 
самого заснування 
мікрорайону. Мені 
неодноразово про-
понували змінити 
його, але не пого-

джуюся. Тут затишна місцина й привітні 
люди. Приємно, що День кварталу органі-
зували на ЛПЗ. Таке свято дуже потрібне. 
Я за те, щоб воно стало традиційним.

Майстер-клас від 
козаків «Чорної ради»

Кульмінаційний момент – розіграш подарунків

Веселі забави для дітвори

На свято завітало понад дві тисячі лучан Найкращі футболісти – учні 14-ї гімназії
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УЧАСНИКИ АТО ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ 
ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

ГЕРОЯМ СЛАВА!

САД, ЯКИЙ РОСТИМЕ РАЗОМ З КОЗАЧАТАМИ

АКЦІЯ

З давніх-давен Пресвята Богородиця 
вважається покровителькою 

козацького війська та всього 
українського народу. Символічно, 
що 14 жовтня, у свято Покрови, 
відзначають День захисника України. 

У переддень свята представники Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» привітали 
учасників АТО, які проходять лікування у 
Волинському обласному госпіталі ветеранів 
війни і Луцькому гарнізонному військовому 
госпіталі, та працівників цих закладів, які 
безпосередньо брали участь в антитерорис-
тичній операції на сході України. 

В актовій залі госпіталю ветеранів війни 
зібралися ті, хто не з розповідей знає про 
цінність територіальної цілісності України. 
У той час, коли в нашу країну увірвалася 
непрохана війна, вони стали на захист Бать-
ківщини, жертвуючи здоров’ям, ризикуючи 
життям. 

Зі святом присутніх привітала головний 
лікар госпіталю Тетяна Масікова. Вона від-
мітила, що лікувальний заклад із Фондом 
поєднує тісна й плідна співпраця:

– Фонд нам дуже багато допомагає. Усі 
культурні та спортивні заходи – відвідуван-
ня басейну, боулінгу, виставок, вистав, кон-
цертів – були б неможливими, якби не тран-
спорт, який нам дає Фонд. Також завдяки 
йому маємо найсучасніше обладнання. Це 
вагомий внесок для нашого закладу.

Заступник голови правління Фонду 
Орест Маховський передав вітання вій-
ськовослужбовцям від засновника Фонду 
«Тільки разом» Ігоря Палиці. Він відмітив, 
що співпраця з госпіталем відбувається у 
рамках програми «Здоров’я волинян» ще з 
2012 року.

– Ми не перший рік співпрацюємо з об-
ласним госпіталем ветеранів війни, тому я 
знаю, що тут створено всі належні умови 
для вашого одужання, – зазначив Орест 

Акція «Посади своє дерево в 
ім’я любові, вічності і життя 
тих, хто тобі це життя зберіг» 
за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», в 
рамках якої навчальні заклади 
Луцька закладають сади з 
фруктових дерев, триває. 
Луцькі школярі та дошкільнята 
цієї осені посадили уже 
кількасот молодих саджанців.  

Напередодні свята Покрови 
Пресвятої Богородиці маленькі 
козачата ДНЗ №9 «Чарівник» ви-
садили смородину та кущ кали-
ни, що з давніх-давен символізує 
український рід. 

– Наш дошкільний заклад 
славиться своїми традиціями. 
Упродовж останніх років ми про-
вели низку заходів у царині патрі-
отичного виховання. Садили алею 
«Нащадки козацької слави», кущі 
гібіскусу, що квітнуть на нашій те-
риторії, щороку висаджуємо квіти. 
Цієї весни ми посадили 900 жив-
ців самшиту, 140 квітів пелангонії, 
сад із 30 плодово-ягідних дерев. 
Нині за сприяння Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» заклали алею 
плодово-ягідних кущів. Назвемо її 
Алеєю миру. Хай дерева ростуть, 
хай квітнуть і зростають наші діти 
під мирним небом України, – каже 
завідувачка Тетяна Ковальова.

На поміч маленьким козачатам 
прийшли ветеран війни в Афганіс-
тані Василь Масовець та учасник 
АТО Олександр Панасюк.

У Василя Масовця до цього 
дитсадка особливе ставлення. 32 
роки тому чоловік будував заклад. 
Тут заклав вишневий сад – Алею 
афганців. Цього разу він разом з 
майбутніми захисниками садив  
смородину.

Маховський. – З початком військових дій на 
сході країни ми придбали обладнання для 
фізіотерапевтичного відділення, оргтехніку 
та меблі для проведення роботи з бійцями. 
Нещодавно за зверненням госпіталю ми 
придбали апаратуру для ударно-хвильової 
терапії, що використовується у лікуванні 
опорно-рухового апарата, та меблі в кабінет 
психологічного розвантаження.

З нагоди свята Орест Маховський вру-
чив солодощі й сертифікати на придбання 
товарів у гіпермаркеті «Нова лінія» на суму 
1000 грн для учасників АТО. Подарунки 
отримали 45 пацієнтів та два працівники 
закладу. Святкову атмосферу та позитивні 
емоції присутнім подарували юні артисти 
Творчої студії Наталії Журавльової.

Лучанин Олександр Торунов – один з 
тих, хто наразі поправляє здоров’я у госпі-
талі. Ще у 2014 році чоловік отримав оскол-

кове поранення та контузію. Відтоді змуше-
ний періодично проходити курс лікування 
в медичному закладі. Олександр каже: пер-
сонал у госпіталі професійний та чуйний. 
Медпрацівникам завжди вдається порозу-
мітися з пацієнтами.

Для військовослужбовця Вадима Гаця 
реабілітація у госпіталі зіграла неабияку 
роль у житті. Під час служби в зоні АТО 
хлопець потрапив у ДТП. Надії на те, що 
він колись стане на ноги, не було. Після 
курсу реабілітації у Волинському обласно-
му госпіталі ветеранів війни Вадим почав 
ходити. Більше того, тепер він допомагає 
одужати іншим. Після реабілітації хлопець 
лишився у госпіталі працювати масажис-
том.

Подарунки до свята отримали й 17 учас-
ників АТО, що наразі перебувають на ліку-
ванні в Луцькому гарнізонному військовому 

госпіталі, та 22 працівники особового скла-
ду закладу, які виконували обов’язок перед 
Батьківщиною на сході України. 

Начальник госпіталю Василь Криворуч-
ко зазначає, що всього в установі працюють 
25 учасників АТО. Це хірурги, анестезіоло-
ги, медсестри, водії. Тут надають і ургентну 
допомогу, і проводять планове лікування та 
реабілітацію.

Співпраця Фонду з військовим госпіта-
лем теж має свою історію. У 2014 році Фонд 
передав медичній установі вкрай потрібне 
обладнання для порятунку волинських вій-
ськових, поранених у зоні АТО. 

Василь Криворучко каже: медики досі 
активно використовують апарат у робо-
ті. Мало того, його вдосконалили, що дало 
змогу збільшити ефективність роботи. 

– На сьогодні це одна із сучасних техно-
логій. Коли ми в 2014 році зіштовхнулися 
з дефектами м’яких тканин у важких по-
ранених, поставало питання про пересадку 
шкіри і м’язів. На сьогодні у 60-70% випад-
ків ми не робимо пересадки, а підтягуємо 
цим апаратом. Зупинити процес остеоміє-
літу практично неможливо. Завдяки цьому 
апарату він зупиняється через три-чотири 
дні, – розповідає Василь Олександрович. 

У кожного різні асоціації із Днем захис-
ника України. Для когось це свято, комусь – 
черговий вихідний. Та цей день ніколи не 
стане звичайним для тих, хто відчув на собі 
усю гіркоту війни. Хто втратив друга, сина, 
батька. У кого війна забрала здоров’я. Для 
нас цей день – ще одна нагода віддати на-
лежне тим, хто оберігає мир та спокій, і 
вшанувати світлу пам’ять тих, хто вже не з 
нами.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Допомагає дошкільнятам і 
Катерина Сухецька, мама старшо-
групника Владика, голова фонду 
розвитку навчального закладу 
ДНЗ №9. Незважаючи на те, що 
фонд розвитку створили нещо-
давно, батьки вже знають, над чим 
будуть працювати та в яке русло 
спрямовуватимуть кошти. 

– Зараз такий час, що осві-
та без батьків не може обійтися. 
Якщо вони об’єднані в якусь орга-
нізацію, спільноту, тоді легше до-
могтися успіху, ніж поодинці. Це 
й спонукало створити фонд в на-
шому дитсадку. Наш заклад ком-
бінованого типу. Тут навчаються 
дітки з особливими потребами. 
Ми хочемо облаштувати кімнату 
для них, створити такий простір, 
де вони зможуть займатися на 
спеціальних тренажерах, грати у 
дидактичні ігри, розвиватися, – 
ділиться планами голова фонду 
розвитку.

Луцькі дошкільнята та їхні 
батьки також долучилися до озе-
ленення рідного дитсадка №20 
«Тополинка». Незважаючи на не-
году, майже півсотні небайдужих 
тат і мам, чия малеча відвідує цей 

дитсадок, висадили саджанці че-
решень, слив, груш та яблук на те-
риторії закладу. 

Як розповіла завідувачка ДНЗ 
Марія Станіславчук, у садочку ба-
гато уваги приділяють озелененню 
й облаштуванню благоустрою те-
риторії. Тут є алея хвойних дерев, 
квіткова, а також розарій. 

– Кожна людина має зробити 
три речі в житті: збудувати буди-
нок, виростити сина та посадити 
дерево. Я можу пишатися і своїм 
сином, і сотнями діток, яких ви-
ховала, працюючи в садочку вже 
багато років. А сьогодні – пре-
красна акція: ми спільно з актив-
ними батьками посадили фрук-
товий сад, про що могли лише 
мріяти. Я дуже вдячна батькам, 
які є небайдужими й активними, 
адже вони показують приклад 
своїм діткам, – зазначила Марія 
Станіславчук.

Висаджені деревця тішити-
муть вихованців та вчителів Луць-
кого навчально-реабілітаційного 
центру. Директор цього закладу 
Леся Волинець подякувала пред-
ставникам Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» за плідну співпра-

цю. Зокрема,  за сенсорну кімнату, 
якою вихованці користуються по-
всякчас. Щодо висадження моло-
дих дерев, то директор зазначила:

– Акція з озеленення дуже по-
зитивна і результативна. Територія 
школи стане зеленішою, а фрукто-
ві дерева, які ми висадили, згодом 
подарують не лише смачні плоди, 
а й приємні спогади школярам та 
вчителям.

Наталія Смук очолює фонд 
розвитку «Злагода» цього на-
вчального закладу від моменту 
його створення. Жінка каже, що  
батьки, вчителі та діти радісно під-
тримали цю акцію. Тішаться ново-
му садові й вихованці навчального 
закладу. Шестикласники кажуть, 
що на випускному хочуть спробу-
вати яблук та груш із тих дерев, які 
посадили цієї осені. 

Також до акції долучилися 
школи №5 і №16 та дитячі садочки 
№35 і №15. Учителі, батьки, діти 
об’єдналися задля благого діла і 
вже за кілька років зможуть сма-
кувати плодами своєї праці.

– У Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» звернувся засновник 
екоклубу «Оазис» Сергій Бохонко 

з ідеєю зробити місто зеленішим. 
Ми пішли назустріч та допомогли 
організувати акцію в тих школах 
та дитсадках, де діють фонди роз-
витку навчальних закладів. Адже 
знаємо, що про молодий садок там 
піклуватимуться, – зазначив ко-
ординатор центру розвитку міста 
Олександр Жаріков. 

Підприємець Сергій Бохонко 
садівництвом займається у віль-
ний час. Кілька тисяч молодих 
саджанців з його легкої руки вже 
висаджено на території всієї Во-
линської області. Пан Сергій каже, 
що його дід воював під час Другої 
світової війни, але після воєнних 
лихоліть знайшов у собі сили ста-
ти на ноги й створити  сім’ю, хотів, 
щоб діти і внуки жили у мирній 
країні. 

– Зараз наша  країна теж пере-
живає складні часи, тому закла-
дення нового саду – це можливість 
показати дітям, що мир потрібно 
берегти й робити навколишній 
світ квітучим, – вважає пан Сер-
гій.

Ірина ЮЗВА,
Оксана ВАШКЕВИЧ,

Луцьк

Вітання особового складу 
військового госпіталю

Вихованці ДНЗ №20 У дитсадку №9 працювали дружно й плідно
Молоді деревця 
тішитимуть учнів НРЦ
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facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ

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

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

СЕРЕХОВИЧІВСЬКА ОТГ: 
МАЛЕНЬКЕ ГРАБОВЕ МОЖЕ 
МАТИ ПЕРСПЕКТИВУ

Напередодні виборів 
до Сереховичівської 

територіальної об’єднаної 
громади у Грабовому – 
не лише знайомство з 
кандидатами у депутати, а 
й гарячі дискусії довкола 
проблем, що болять людям.

Напис на пам’ятнику «Через 
освіту до добробуту», встановле-
ний у центрі Грабового на тери-
торії загальноосвітньої школи, у 
нинішній час звучить досить іро-
нічно. Бо в самому навчальному 
закладі ось уже шість років ма-
линовий дзвоник не кличе хлоп-
чиків та дівчаток на уроки. Тут 
через відсутність потрібної для 
його функціонування кількості 
учнів навчальний процес призу-
пинено. Тож нині грабівські діти 
відвідують школи в сусідніх се-
лах: у Сереховичах навчаються 9 
школяриків, у Солов’ях – 2. У ДНЗ 
села Сереховичі довозять 6 дітей 
із Грабового, оскільки й садочка в 
цьому населеному пункті вже дав-
но немає. 

Колись тут було збудовано 
доб ротний дошкільний заклад, 
та з часом він припинив роботу 
також через відсутність дітей та 
фінансування. І якщо приміщен-
ню колишнього дитсадка знайшли 
якесь застосування, то шкільні 
корпуси потихеньку занепадають 
і руйнуються. 

Жителі Грабового розповіда-
ють, що, призупиняючи навчання, 
представники районної виконав-
чої та представницької влади обі-
цяли зберегти школу, щоб за спри-
ятливих обставин відновити в ній 
навчання.

– Однак це лише слова, – каже 
педагог Галина Оксюк, яку пар-
тія УКРОП висунула кандидатом 
у депутати до Сереховичівської 
об’єднаної територіальної грома-
ди, вибори до якої відбудуться 29 
жовтня цього року. – Тому небай-
дужі сільчани вирішили своїми 
силами знайти застосування при-
міщенням, які стоять порожніми. 
У селі чимало дітей дошкільного 
віку, тож конче потрібний до-
шкільний заклад. Ідея облаштува-
ти школу-садочок різних вікових 
груп у правому крилі ЗОШ знай-
шла підтримку. Люди власними 
силами вже прибрали у класах під-
логу, яку повністю з’їв грибок, не 
чекаючи допомоги від влади. Вони 
готові працювати й далі, лишень 
би їхні діти мали можливість від-
відувати ДНЗ у рідному селі. 

Про це говорять і Тетяна Вас-
ковець, яка чекає на третю дитину, 
й Іванна Каленчук, молода сім’я 
якої зводить у селі новий дім, і 
Анна Фіц, у чиїй родині теж троє 
діток і яка переїхала в Грабове із 
сусіднього Камінь-Каширського 
району.

– Відправляючи маленьких 
дітей шкільним транспортом у 
сусідні Сереховичі, до яких шість 

районної влади, то створюється 
враження, що вже шість років по-
спіль стукаємо у зачинені двері – 
жодних конкретних рішень. Нехай 
у нас маленьке село, але навіщо 
його так занедбувати? Хіба ми та 
наші діти не маємо права жити як 
люди? Тож рішуче налаштовані 
боротися за майбутнє своїх дітей 
і свого населеного пункту.

Про те, що дружна та працьо-
вита команда однодумців Грабово-
го може творити добрі справи, свід-
чить відремонтоване приміщення 
спортивної шкільної зали, де люб-
лять проводити вільний час діти.

– Ремонт проводили власними 
силами, – розповідає вчителька Ка-
терина Каленчук. – Лише з пило-
матеріалами допомогла Волинська 
обласна регіональна парторганіза-
ція політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП». 
Залишилося розв’язати питання з 
опаленням у залі. Нехай наші діти 
займаються спортом, щоб зроста-
ли здоровими.

– У найкращі часи в грабівській 
школі, де навчання розпочалося у 
1973 році, налічувалося по чотири 
перші класи, – не без суму в голосі 
згадує Галина Оксюк. – Процвітав 
колгосп, людям була робота. Нині 
вони виживають лише за раху-
нок ягід та грибів. Інвестор до нас 

не поспішає, тож сподіватися на 
створення робочих місць не до-
водиться.

– Не пенсіонери – наше май-
бутнє, – констатуючи це, не хоче 
образити людей поважного віку 
Галина Оксюк, – а діти. Школа-
садок різних вікових груп притя-
гуватиме у Грабове молоді сім’ї.

Попри відсутність у селі шко-
ли, дитячого садочка та роботи, 
жителі Грабового скаржаться й на 
автобусне сполучення. Рейси змі-
нилися саме тоді, коли в Грабовому 
закрили ЗОШ, переконані вони, і 
аж ніяк не для зручності селян. А 
трапляється й так, що деякі водії 
хочуть – заїжджають у населений 
пункт, а хочуть – ні.

– «Я одного пасажира в Гра-
бове не повезу», – аргументують 
тим, що даремне витратять пальне 
й не отримають вигоди. От і діста-
вайся ввечері додому чим хочеш, – 
обурюються люди і вже не знають, 
до кого звертатися, щоб відновити 
справедливість.

– Ситуація в Грабовому є ти-
повою для багатьох віддалених 
сіл, коли свого часу там закри-
вались школи, дитячі садочки, 
не ремонтували дороги, зникали 
автобусні маршрути, – каже де-
путат Волинської обласної ради 
від УКРОПу, член постійної комі-

сії з питань бюджету, фінансів та 
цінової політики Ірина Вахович, 
яка також побувала у цьому селі 
та поспілкувалася з його жителя-
ми. – Сюди не заходять інвесто-
ри, а відтак не з’являються робочі 
місця. Тож єдина надія – на ство-
рення об’єднаних територіальних 
громад, в тому числі й Серехови-
чівської, адже закон  «Про добро-
вільне об’єднання територіальних 
громад» передбачає суттєву фі-
нансову підтримку у вигляді суб-
венцій на формування відповідної 
інфраструктури згідно з планом 
соціально-економічного розвитку 
такої громади. Безпереч но, особ-
лива відповідальність за її долю 
лягає на плечі голови разом з ак-
тивним та життєздатним депутат-
ським корпусом. Тому очільником 
громади й депутатами мають ста-
ти активні цілеспрямовані люди, 
яким не байдужа доля села (а з 
такими мені довелося поспілку-
ватися на зустрічі в Грабовому), 
які здатні відстояти інтереси гро-
мади, розв’язати чимало болючих 
сільських проблем. У цьому ж на-
селеному пункті йдеться про від-
криття школи-садочка, і цю ідею я 
цілком підтримую, ремонт дороги 
між Сереховичами та Грабовим 
протяжністю шість кілометрів, 
приведення до ладу автобусних 
маршрутів через село. І, звичайно 
ж, пошуки інвестора, який здатен 
створити робочі місця. 

Наталія ДМИТРУК,
Старовижівський район

Депутат обласної ради від партії УКРОП Ірина 
Вахович (у центрі), кандидат у депутати до 
об’єднаної громади від партії УКРОП Галина Оксюк 
(крайня справа) на зустрічі з жителями села

Відремонтована спортивна зала у грабівській школі

Балюк Борис Сергійович

Богдан Світлана Михайлівна

Гурська Оксана Іванівна

Журавлюк Ірина Володимирівна

Захарчук Іван Миколайович

Клотчик Марина Олександрівна

Королюк Сергій Васильович

Кузьмук Віктор Миколайович

Лабнюк Оксана Іванівна

Микитюк Оксана Федорівна

Оксюк Галина Филимонівна

Сорока Сергій Миколайович

Сорока Марія Сергіївна

Яговець Катерина Адамівна

СЕРЕХОВИЧІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА СЕРЕХОВИЧІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА: КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИГРОМАДА: КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИ

кілометрів, ми переживаємо, як 
вони там, у дорозі, – бідкаються 
матері дошкільнят та учнів почат-
кових класів. 

– У нас чимало хат-пусток, і 
люди цікавляться ними, але коли 
запитують, чи є в нас школа й дит-
садок, то, довідавшись, що немає, 
втрачають інтерес до купівлі оселі 
у Грабовому, – розповідають жите-
лі села, де, за інформацією відділу 
освіти Старовижівської РДА, нині 
налічується 32 дитини.

– Ми самі робимо ремонт у 
школі-садочку, самі кладемо під-
логу, – долучається до розмови 
Вікторія Лазарук. – Образливо 
лишень, що коли звертаємося до 
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ПЕРЕКРИТТЯ 
ТРАСИ – ЦЕ КУЛЬМІНАЦІЯ 
БОРОТЬБИ ЗА «ВОЛИНЬТОРФ»

З ПЕРШИХ ВУСТ

ТРАДИЦІЇ

ДЕНЬ З НАРДЕПОМ

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

нська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

ДЕНЬ СЕЛИЩА В ЦУМАНІ СВЯТКУВАЛИ 
РАЗОМ З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ 

У СЕЛАХ ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ 
НЕМАЄ НІ СВІТЛА, НІ ДОРІГ 

Народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич цими днями 

спілкувалася із волинянами під час 
прямого ефіру на телеканалі «Аверс». 
Найбільш болючі питання для людей – 
пенсійне забезпечення та бюджет 
2018 року. 

ДЕРЖПІДПРИЄМСТВО 
ПОТРАПИЛО В ПОЛЕ ЗОРУ 
ПЕВНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Жителі Прилісного, що в Маневицькому 
районі, готуються перекривати міжнародну 
трасу. Причина – перешкоджання роботі дер-
жавного підприємства «Волиньторф», на яко-
му працює чимало прилісненців. Окрім того, 
саме «Волиньторф» забезпечує теплопоста-
чанням село. Думкою Ірини Констанкевич з 
приводу цієї ситуації поцікавився глядач під 
час прямого ефіру на телеканалі «Аверс». 

Нагадаємо, що «Волиньторф» уже три 
роки поспіль не може отримати землі під роз-
робку родовищ. Головний блокувальник цих 
процесів – голова Волинської облдержадміні-
страції Володимир Гунчик. 

– Я не здивована, що жителі Прилісного 
будуть вдаватися до таких радикальних дій. 
Це, напевне, кульмінація тривалої бороть-
би, – зауважила Ірина Констанкевич. – З від-
повідними запитами зверталася до уряду. 
Мені  стало зрозуміло, чому ця боротьба за 
успішне державне підприємство виходить 
уже в масштаби Києва, коли ми отримали 
відповідь з уряду в серпні. У офіційному лис-
ті висловлювали жаль, що «Волиньторф» – 
прибуткове. На превеликий жаль для когось, 
це підприємство – рентабельне. Тому очевид-
но, що воно потрапило в поле зору певних 

Селище Цумань відзначило п’ять свят 
одночасно – Покрову, День захисника 
України, 75-ту річницю створення УПА, 
День українського козацтва і 460-ту 
річницю першої згадки про селище. На 
святкуванні побувала і народний депутат 
України від УКРОПу Ірина Констанкевич.

– Це останнє свято, яке селище Цумань 
святкує як самостійна одиниця. Бо з 29 жовт-
ня це буде центр об’єднаної територіальної 
громади. Вірю, що всі добрі справи продов-
жуватимуться у взаємодії з громадою, депу-
татами, владою та нашими односельчанами і 
в нас усе буде добре, – переконаний селищ-
ний голова Цумані Анатолій Дорошук.

На святкуванні найбільш активним цу-
манчанам народний депутат Ірина Констан-
кевич вручила подяки за їхню роботу. Крім 
того, нардеп зауважила, що за кошти з фонду 
соціально-економічного розвитку для школи 

Народний депутат України 
Ірина Констанкевич відвідала 
села Любешівсь кого району та 
поспілкувалася із селянами.

У ЗАЛІЗНИЦІ – 
ЖИТЛОВИЙ МАСИВ БЕЗ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У селі Залізниця мешканці 
житлового масиву живуть без 
електропостачання. Люди розпо-
відають: кілька років тому сіль-
ська рада виділила 16 земельних 
ділянок для будівництва житла. 
Щоправда, на цих землях звели 
домівки лиш чотири сім’ї. Усі ж 
інші наділи селяни використо-
вують під городи. Щоб провести 
електропостачання до 16 ділянок, 
потрібно 200 тисяч гривень. 

– У тих, хто там живе, таких 
грошей немає. А люди, які зе-
мельні ділянки для городу вико-
ристовують, грошима складатися 
не будуть, – каже жителька Заліз-
ниці Тетяна Мосійчук.

– Нас змушують визнати, 
що це новий житловий масив, 
хоча це продовження  вулиці – 
за 10 метрів від крайньої хати 
побудована нова, – каже сіль-

бізнес-структур, які хотіли б його привати-
зувати.

Народний депутат додала, що перекрит-
тя траси – це не спосіб боротьби, не спосіб 
розв’язання ситуації в цивілізованому сус-
пільстві, але в тій ситуації, що склалася, по-
трібні радикальні дії. 

Ірина Констанкевич порадила жителям 
Прилісного востаннє спробувати поспілкува-
тися з головою ОДА на тему роботи «Волинь-
торфу» під час його особистого прийому. 

Нагадаємо, блокування роботи підприєм-
ства триває вже тривалий період. Торфобри-
кетом забезпечується 180 соціальних установ 
Волинської області. «Волиньторф» – підпри-
ємство не лише бюджетоутворювальне, а й 
прибуткове. Тут працює 407 людей, які отри-
мують достойну зарплату, мають усі соціаль-
ні пільги. Щорічно ДП видобуває 200 тисяч 
тонн торфу. Рентабельність – 27%.

НАРДЕП ПРОПОНУЄ ВКЛЮЧИТИ 
НОВОСТВОРЕНІ ОТГ ДО 
ДЕРЖБЮДЖЕТУ

Ірина Мирославівна наголосила, що 
адміністративно-територіальна реформа 
важ   ли ва для України, проте її втілення не 
зав жди йде правильним шляхом.

– Мета децентралізації – передати повно-
важення на місця, аби громади самі розпоря-
джалися своїми коштами. Натомість уряд за-

бирає на користь держави в успішних громад 
50% від перевиконання їхнього бюджету, а з на-
ступного року в Кабміні хочуть збільшити цю 
цифру до 80%. Це дуже прикрий факт. На Во-
лині успішними вважаються бюджети Луцька, 
ОТГ Луцького (Княгининівська, Заборольська 
ОТГ, – авт.), Володимир-Волинського (Зим-
нівська ОТГ, – авт.) районів та Поромівської 
ОТГ. Але замість того, щоб кошти залишалися 
на місцях, вони знову йдуть у Київ, а звідти їх 
розподіляють у вигляді дотацій та субсидій, – 
зауважила Ірина Констанкевич. 

Також вона зазначила, що на Волині на-
прикінці жовтня пройдуть вибори у 19 нових 
громадах, проте до держбюджету 2018 року 
ці громади ще не включені. 

– Вибори відбудуться, будуть створені 
ОТГ, далі їм мали б з наступного року наді-
йти кошти з держбюджету в розмірі кількох 
мільйонів, але поки ці гроші не передбачені. 
Наступного тижня разом із помічниками го-
туватиму пропозиції до бюджету 2018 року, 
аби їх включили до головного фінансового 
документа країни, – розповіла парламентар. 

ПЕНСІЇ ПОТРІБНО 
ОСУЧАСНЮВАТИ, А НЕ 
ЗБІЛЬШУВАТИ НА КІЛЬКА 
ГРИВЕНЬ

Пенсіонери не задоволені змінами, які 
принесла нова пенсійна реформа. Нардеп за-

уважила, що є велика різниця між тим, що 
обіцяв уряд, і тим, що є насправді у призна-
ченні пенсій.

– Міністр соцполітики під час представ-
лення реформи заявляв, що пенсії збіль-
шаться на 300 і більше гривень. У реальності 
до мене звертаються люди зовсім з іншими 
цифрами. Ті надбавки не виправдовують очі-
кування. Не дивно, що люди обурені, адже 
більшість із них важко працювали, часто в не 
найкращих умовах, – наголосила Ірина Кон-
станкевич.

Нардеп розповіла, що загалом не є при-
хильницею пенсійної реформи у тому вигля-
ді, який пропонує уряд. 

– Збільшення пенсій замість їх осучас-
нення, індексування – це не реформа. Рефор-
мою ці зміни у законодавстві можна було б 
назвати, якби були передбачені всі етапи 
змін для пенсіонерів. Нинішнім пенсіонерам 
збільшили виплати. Тим, хто за кілька років 
вийде, – теж, а для молоді майбутнє не ви-
значене. Люди, яким ще 20-30 років до пен-
сії і які нині сплачують податки, утримуючи 
пенсіонерів, теж мають знати, що їх чекає за-
безпечена старість. Цього, на жаль, немає, – 
констатувала народний депутат. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Соломія ДОБРОЛЮБОВА,

Луцьк 

ська голова Любов Михальчук. 
– Сільська рада повністю йде на-
зустріч – ми виділимо на прове-
дення електрики до будинків 60 
тисяч гривень із бюджету. 

Зі свого боку, народний депу-
тат планує разом із жителями За-
лізниці звернутися до директора 
філії ПАТ «Волиньобленерго» Ві-
талія Боснюка з цією проблемою 

та вимагати її розв’язання. 
До слова, Ірина Констанкевич 

була одним із ініціаторів законо-
проекту щодо ринку електроенер-
гії в Україні. Зокрема, ним перед-
бачено зобов’язання обленерго 
повертати громадянам кошти, які 
вони витратили на будівництво 
трансформаторних підстанцій та 
ліній електропередач. 

селища Цумань буде придбано комп’ютерний 
клас, а для гінекологічного кабінету лікар-
ні – відеокольпоскоп. Разом із Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» бібліотеці подарували 
книги. Найбільше теплих слів Ірина Миро-
славівна присвятила селищному голові Цу-
мані Анатолію Дорошуку.

– Найголовніше те, що всіх цуманчан 
об’єднує їхній селищний голова не тільки для 
святкування, а й для роботи. Він зміг мобілізу-
вати жителів Цумані, аби спільними зусиллями 
перекрити дах у лікарні, постійно залучає до 
роботи мене як народного депутата. Це люди-
на, яка живе проблемами й буднями своєї гро-
мади і спонукає до того, щоб цим жили всі. Та-
ких бентежних людей, які вболівають за долю 
своєї громади, які не дають спокою народному 
депутату, ще треба пошукати. Саме такими ма-

ють бути селищні голови – щоб самі «горіли» 
та запалювали своєю тривогою всіх, зокрема і 
народних депутатів, – зазначила вона.

Те, що святкування вдалося, відзначають 
не тільки цуманчани, а й гості. Житель Київ-
ської області, десантник Дмитро Онопрієнко, 
якого в Цумань запросив товариш по служ-
бі, каже, що такі свята потрібні всім, бо вони 
об’єднують людей.

– У сучасних українських реаліях має 
бути не тільки траур, а й свято. Люди мають 
відзначати свято їхнього селища, українсько-
го козацтва, пам’ятати людей, які боронять 
цю землю. Щоб односельчани йшли поряд, 
разом святкували і були об’єднані спільними 
емоціями, – каже військовослужбовець.

Анна ВОЛОЩУК,
Ківерцівський район

ДОЇХАТИ ДО ЛОБНИ 
МОЖНА ЛИШЕ 
БЕЗДОРІЖЖЯМ

Жителі села Лобна найбільше 
нарікають на дорожнє покриття. 
Від Залізниці до їхнього села до-
рога вщент розбита, 6 кіломет-
рів автівкою можна подолати за 
більш як 20 хвилин. 

– Добре, що поки тепло й 
ходить автобус. А коли слизько, 
коли не розметена дорога, то їхати 
взагалі неможливо, – нарікають 
селяни. – Маршрутне сполучення 
з Ковелем жахливе. Маршрутка 
ходить не напряму через Камінь-
Каширський, де ліпша дорога, а 
через Залаззя і Велику Глушу. А 
це 4-5 годин в дорозі. 

– Саме для того, аби 
розв’язувати всі проблеми, ви 
об’єднуєтеся в громаду. Буде 
ОТГ – будуть гроші йти напряму. 
Усі разом обговорили, виріши-
ли, які потреби першочергові, й 
почали працювати, – констатує 
Ірина Констанкевич.

Анна ВОЛОЩУК,
Любешівський район

Народного депутата у селах 23-го округу 
зустрічають хлібом-сіллю
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ДІМУ МОНАТИКА НЕ 
ПУСТИЛИ ДО США

Популярний виконавець, 
уродженець Луцька Діма Монатик 

(MONATIK) був змушений перенести 
свій тур Сполученими Штатами 
Америки через те, що його команді не 
вдалося отримати робочі візи. 

Про це свідчить повідомлення на сайті 
для мігрантів, які проживають у США, пише 
navsi100.com.

«Через незалежні від нас обставини ми 
змушені перенести тур MONATIK на більш 
пізні дати в лютому-березні 2018 року, про 
які буде оголошено незабаром. Імміграцій-
на служба США не задовольнила нашу пети-
цію, і група не може отримати 
робочі візи в США вчасно», – 
йдеться у повідомленні.

Організатори уточни-
ли, що квитки залишають-
ся дійсними, проте їх мож-
на здати, отримавши повну 
вартість. Відзначимо, що в 
листопаді 2017 року MONATIK 
мав виступити в Чикаго, Маямі, 
Денвері та Нью-Йорку, а також 
у канадському Торонто.

СУБОТА 28 жовтня
06.00, 07.05, 09.40 

М/с «Легенда про 
Білосніжку»

06.30, 08.25 М/с «Чорний 
пірат»

07.00, 08.00, 09.00, 
21.00, 01.10 Новини

07.30, 08.05, 08.25, 09.30 
Смакота

07.30 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак 

українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
13.00 Х/ф «Золото»
15.10 Д/с «Смаки 

Джиньяна»
15.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
01.35 Світло
02.30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.00 Д/с «Новий 

Орлеан»
04.10 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
05.59, 07.59 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.00 Дешево й сердито
09.30 Ревізор
12.10 Страсті за 

Ревізором
14.15 Зірки під гіпнозом
16.15 Зіркові яйця
18.10 Х/ф «Ной»
21.00 Х/ф «Боги Єгипту»
23.30 Х/ф «Книга Ілая»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Скринька 

Марії Медічи»
07.55 «Караоке на 

Майдані»

08.55 «Все буде смачно!»

10.50 «Сюрприз, 

сюрприз!»

13.40 «Зважені та щасливі 

- 7»

16.20 «Хата на тата»

19.00 «Х-Фактор - 8»

22.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.15 Х/ф «16 бажань»
11.10 Х/ф «Літо. 

Однокласники. 
Любов»

13.00 «Ух ти show»
14.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Ціна 

пристрасті»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий 

шлях
08.40 Х/ф «Пігулка від 

сліз»
10.40, 15.20 Т/с «Коротке 

слово «Ні»
18.15, 19.40 Т/с «Щоб 

побачити веселку»
23.00 Т/с «Герократія»
00.20 Реальна містика
01.20, 03.50 Т/с «Моя 

велика родина»

УКРАЇНА
06.00, 00.30 Бандитський 

Київ
07.00 Містична Україна
08.00, 18.10 У пошуках 

істини
09.50 Повітряні воїни
11.50, 21.00 Завоювати 

небо
13.40 Пригоди Остіна 

Стівенса
14.40 Природа 

сьогодення
17.20 Таємниці 

Стоунхенджа
22.50 Хелловін в 

кожному з нас
03.40 Україна: забута 

історія

МЕГА

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

Вихідний»
09.45 «Життя без обману 

2017»
11.00, 23.10 «Світське 

життя»
12.00 Т/с «Слуга 

народу. Від любові до 
імпічменту»

16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2017»
00.10 «Вечірній Київ»
02.10 «Ліга сміху»
05.55 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

05.55 Мультфільм
06.20 Док.проект 

«Визволення»
07.20 Х/ф «Алегро з 

вогнем»
09.10, 03.25 Х/ф «Балада 

про солдата»
11.00, 04.45 Х/ф «Ати-

бати, йшли солдати...»
12.50 Х/ф «В бій ідуть 

тільки «старики»
14.30, 20.30 Т/с «Що 

робить твоя дружина»
20.00, 02.30 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Ларго Вінч: 

Початок»
00.35 Х/ф «Сліпий 

обрій»
03.00 Х/ф «Викрадений 

поїзд»

ІНТЕР

05.20, 04.05 Скарб нації
05.25, 04.15 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20, 13.55 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
15.15 Комік на мільйон
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Три ікси»
22.35 Х/ф «Три ікси-2. 

Новий рівень»
00.35 Х/ф «Залізний 

лицар»
01.35 Провокатор
03.05 Анекдоти по-

українськи

ICTV

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

Пригоди в місті»
11.20 М/ф «Школа 

монстрів»
12.20 М/ф «Дюймовочка»
14.00, 21.15 Танька і 

Володька
18.00 Х/ф «Ніч у музеї»
20.00 М/ф «Порося, 

що кричало: Вовк! 
Вовкулака!»

20.05 М/ф «Монстри 
проти прибульців»

20.30 М/ф «Ніч живих 
морквин»

20.45 М/ф «Король 
Хеловіну»

22.45 Казки У Кіно
01.15 Країна У
03.00 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.45 Т/ц «Історія без 

купюр»
08.05 «Агросвіт»
08.30 «Волинь у роки 

Другої світової війни»
09.05 Т/ц «Видатні 

волиняни»
09.40 «Реліквія з 

сімейного фотоальбому»
10.05 Т/ф «Не забуде 

повік Україна»
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»
14.15 Т/ц «Роки і долі»
15.40 Д/ф «Останній 

напис»
15.30 Т/ц «Євромайдан: 

якщо не ми, то хто?»
16.00 Новини. День
17.00 «Клас!»
17.25 Т/ц «Роки і долі»
18.00 Т/ф «Життя 

перемагає»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ц «Історія без 

купюр» (до 400-річчя 
Луцького братства)

20.00 «Про головне з 
Володимиром Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ф «Син 

холмського роду»
23.30 Т/ц «Воїни миру»
00.25, 04.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
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»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал 
«Ієсодо»

06.30, 12.30 Феєрія 
мандрів

07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

08.30, 09.30, 18.55, 
21.50, 00.20, 02.50 
Погода

08.35 Глобал 3000
09.35 Рандеву
10.00 Запитай у депутата
11.00 Док. фільм «Наш 

чудовий Всесвіт»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.15 Говоримо 
польською

14.30 Волинський 
портрет

15.00 Серіал «Справа 
Дойлів»

17.15 Док. фільм 
«Пастка»

19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.30 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.55 Х/ф «Шоколадні 

поцілунки»
00.25 Х/ф «Гріх»
02.55 Серіал «Справа 

Дойлів»
05.10 Х/ф «Гріх»

П’ЯТНИЦЯ 27 жовтня
06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
18.05, 21.00, Новини

06.30, 07.00, 08.20 М/с 
«Чорний пірат»

07.30, 08.00, 08.20, 
08.50, 10.50, 14.20, 
16.35 Смакота

07.30 Від першої особи
08.05 Ера бізнесу
08.10 Агроера
09.05 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «Епоха честі»
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, 02.35 
18.35 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Супервідчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.20 Новини. 

Спорт
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф «Жива Ватра»
00.10 Д/с «Орегонський 

путівник»
02.50 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
03.20 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»
04.10 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки»
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
06.59, 08.09 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08.10, 22.40 Половинки
12.10, 21.40 Київ вдень 

та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.30 Зіркові яйця
02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 Х/ф «Бережіть 

чоловіків!»

08.05, 23.15 Х/ф «П”ять 

років та один день»

10.05 Х/ф «Провідниця»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

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

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 

з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
07.20 Дзеркало історії 
08.20, 13.20 Правила 
життя 09.20 Правда 
життя 10.20, 21.40 
Мистецтво виживання 
11.20 Королівська 
кобра: обличчям до 
обличчя 12.20 Природа 
сьогодення 14.10 
Містична Україна 15.10, 
23.40 Повітряні воїни 
16.00, 20.50 Скарби зі 
звалища 16.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 17.50, 
22.40 Життя після людей 
18.50 Бандитський Київ 
19.50 Там, де нас немає 
00.30 Скарб.UA 03.10 
Таємниці кримінального 
світу 

МЕГА

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

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

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля »

12.20, 13.55 «Міняю 
жінку »

15.15 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання»

20.15 Прем’єра! «Ліга 
сміху 3»

22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ»
01.15 «Ліга сміху»
05.10 «Неділя з 

Кварталом»

05.45 Мультфільм
06.20, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським 2»

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 
«Спокуса2»

13.00, 13.55 «Життя на 
грані»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 01.25, 04.15 
«Подробиці тижня»

23.45 Х/ф «Викрадений 
поїзд»

03.05 «Чекай мене»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Інсайдер
11.05, 17.30 Т/с 

«Невиправні»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Селфлес. Ціна 
безсмертя»

14.55 Скетч-шоу «На 
трьох»

15.05, 16.10 Т/с «Майор 
і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05, 02.25 Комік на 

мільйон
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
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «П’ятеро 

друзів»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.00 

Країна У
14.30, 02.50 Одного разу 

в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Х/ф «Ніч у музеї»
22.00 Х/ф «Президент 

Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

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, 22.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00 «Актуальний 

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

Волині»
10.15 «Реліквія з 

сімейного фотоальбому»
10.50, 18.00, 21.40 

«Волинська веселка»
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 «Каїнова печать»
14.25 Т/ц «Народна 

скарбниця»
14.50 «Ти - молодий» 
15.30 Т/ф «Осінні мелодії 

Петра Шугая»
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)
18.25 «Музеї Волині» 

(Кортеліський музей)
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»
21.15 «Агросвіт»
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 «Ловець слів»
02.35 Т/ц «Роки і долі»
03.15 Т/ф «За волю на 

Волі...»
04.30 Т/ф «Де Україна 

починається»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 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 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
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Сьомий 
перстень чаклунки»

16.00 Малюваки
16.20 Говоримо 

польською
16.30 Рандеву
17.00 Серіал «Справа 

Дойлів»
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Док. фільм «Наш 

чудовий Всесвіт»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
22.15 Серіал «Справа 

Дойлів»
23.00 Волинський 

портрет
23.30 ФізКультУра!
00.35 Х/ф «Гріх»
03.05 Док. фільм «Наш 

чудовий Всесвіт»
04.00 Волинський 

портрет
05.00 Х/ф «Гріх»

Фільм «Ной»

Фільм «Селфлес. Ціна безсмертя»

Фільм «Ніч у музеї»

18:10

12:00

20:00

pravera.ru

Фільм «Три ікси»

20:05

sub-cult.ru

izhlife.ru

kino-teatr.ua

СТАРТУВАВ ВІДБІР НА 
«ЄВРОБАЧЕННЯ-2018»

Музичним продюсером Нацвідбору 
став відомий український 

продюсер і композитор Руслан Квінта, 
імена членів журі поки тримають у 
секреті.

До відбору допускають виконавців, які 
на момент заповнення анкети або участі в 
першому етапі досягли 16-річного віку, ма-
ють виключні права інтелектуальної влас-
ності на пісню.

Прямі ефіри Національного відбору-
2018 відбудуться в лютому. Буде два півфі-
нали – 10 та 17 лютого, фінал – 24 лютого, 
під час якого і визначиться представник 
України на конкурсі.

Нагадаємо, португальський спі-
вак Сальвадор Собрал переміг у фіналі 
«Євробачення-2017», набравши 758 балів.

конкурс

отакої!

pre-party.com
.ua

fakty.ictv.ua

ти 
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.uaaaaaaaaaaa



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ТЕЛЕПРОГРАМА16 www.volynnews.com

Знаєте, є такий вислів, що кохання потрібне як повітря? 
Так-от, повітря все-таки важливіше. Серіал «Лікар Хаус»
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НЕДІЛЯ 29 жовтня
06.00, 07.05 М/с «Легенда 

про Білосніжку»
06.30, 08.25 М/с «Чорний 

пірат»
07.00, 08.00, 09.00, 

21.00, 01.10 Новини
07.30, 07.30, 08.05, 

08.25, 16.20, 23.20 
Смакота

08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
09.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

10.50 Х/ф «Золото»
13.00 Д/с «Смаки 

Джиньяна»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.30 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
17.30 Т/с «Бодо»
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 ЧереЩур (Late 

night show)
22.40 Лайфхак 

українською
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський 

путівник»
01.35 Надвечір’я. Долі
02.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
04.10 Т/с «Роксолана»

05.40, 12.45 Факти

06.10 Т/с «Слідчі»

08.10 Т/с «Відділ 44»

12.00, 13.00 Х/ф 

«Джуманджи»

14.15 Х/ф «Три ікси-2. 

Новий рівень»

16.15 Х/ф «Три ікси»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Стрілець»

23.10 Комік на мільйон

01.20 Х/ф «Нічне 

чергування»

03.05 Провокатор

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 Х/ф «П’ятеро 

друзів»
12.45 Х/ф «П’ятеро 

друзів 2»
14.30, 19.15 Одного разу 

під Полтавою
16.30 Танька і Володька
18.00 М/ф «Монстри 

проти прибульців»
18.25 М/ф «Порося, 

що кричало: Вовк! 
Вовкулака!»

18.30 М/ф «Ніч живих 
морквин»

18.45 М/ф «Король 
Хеловіну»

21.15 Х/ф «Президент 
Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

23.15 Казки У Кіно
01.15 Країна У
03.30 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Ковель: події, час»
10.30, 19.30 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
12.00 Мистецький проект 

«Волинський SongMix». 
2 ч.

12.55 Т/ц «Роки і долі» 
(До 60-річчя Луцького 
палацу культури)

13.35 Т/ц «Забуті смаки 
Луцька»

14.00, 00.00 «Волинський 
тиждень»

14.30 «Вікно в Америку»
15.00 Спецвипуск 

«Вибори - 2017»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

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

на «Новій Волині»: х/ф 
«Зоряна варта»

18.20 «Ковель: події, час»
18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Спецвипуск 

«Вибори - 2017»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.10 Т/ф «Повернення»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 Спецвипуск 

«Вибори - 2017»
00.25 Х/ф «Зоряна 

варта»
02.05 «Волинська 

веселка»
03.35 «Епоха доблесті»
04.25 Д/ф «Доля. 

Григір Тютюнник» 
(ф.1.”Коріння»)

05.05 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

06.55 «Хата на тата»

08.55 «Все буде смачно!»

10.15 «Караоке на 

Майдані»

11.10 «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»
09.40 «Ух ти show»
10.30 Х/ф «16 бажань»
12.25 Х/ф «Літо. 

Однокласники. 
Любов»

14.20 М/ф «Воруши 
ластами, Семмі»

16.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»

22.00 «Їже, я люблю 
тебе!»

00.00 «КВН»
02.40 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.30 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»
11.30 Т/с «Щоб побачити 

веселку»
15.20 Х/ф «Пігулка від 

сліз»
17.20, 20.00 Т/м 

«Пограбування по-
жіночому» 16+

19.00, 04.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.20 Т/с «Чужа жінка»
02.15 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
04.50 Т/с «Жіночий 

лікар 3»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 00.30 Містична 

Україна
08.00, 18.10 У пошуках 

істини
09.50 Повітряні воїни
11.50, 21.00 Завоювати 

небо
13.40 Пригоди Остіна 

Стівенса
14.40 Природа 

сьогодення
17.20 Таємниця 

Джоконди
22.50 Відьма в кожному 

з нас
03.00 Місця сили

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 «Світ навиворіт - 9»
11.50 «Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія»
12.50, 13.50, 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 «Сватики »
01.20 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»

06.10 Х/ф «В бій ідуть 
тільки «старики»

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
13.15 Т/с «Що робить 

твоя дружина»
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 03.05 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Холодне літо 

53-го»
22.30 Док.проект 

«Анатолій Папанов. Від 
комедії до трагедії»

23.35 Х/ф «Справи 
сердечні»

01.30 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
05.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.59, 07.10 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди кота 

в чоботях»
07.15 Топ-модель по-

українськи
10.00 М/ф «Упс... Ной 

сплив»
11.50 М/ф «Шрек 2»
13.40 Х/ф «Ной»
16.30 Х/ф «Боги Єгипту»
19.00 Х/ф «Помпеї»
21.00 Х/ф «Король 

Артур»
23.20 Х/ф «Плоть + 

кров»

06.00 Мультсеріал 
«Ієсодо»

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

АВЕРС 15.00 Серіал «Справа 
Дойлів»

16.30 Рандеву
17.00 Джем
18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Шоколадні 
поцілунки»

20.40 Вечірня казочка
21.00 Місто
22.05 Док. фільм 

«Пастка»
23.30 Волинський 

портрет
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Серіал «Справа 

Дойлів»
04.35 Ретроспектива: 

«Вершники»

ФУТБОЛ 1

ПН 23 жовтня ВТ 24 жовтня СР 25 жовтня ЧТ 26 жовтня ПТ 27 жовтня СБ 28 жовтня НД 29 жовтня
06.00 Барселона - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 «Моя 
гра» В. Мандзюк (2 частина) 
08.15 Маріуполь - Зоря 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.00 
Реал - Ейбар. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Ворскла - Карпати 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Тоттенгем - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
18.40 «LaLiga Files» 7 епізод. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
19.20 Журнал Ліги Чемпіонів 
19.50 Арсенал - Лаціо 
(2000/2001). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 21.35 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
22.50 Сталь - Чорноморець 
00.40 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 01.35 Саутгемптон - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
03.25 «LaLiga Files» 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Депортіво 
- Жирона. Чемпіонат Іспанії 
09.05, 03.10 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Олександрія - Верес 
12.05 «Великий футбол» 13.50 
Евертон - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 17.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.50 Барселона 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
19.40 Топ-матч 19.45 Челсі 
- Вотфорд. Чемпіонат Англії 
21.35 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 22.50 Маріуполь - Зоря 
00.40 «LaLiga Files» 7 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 01.20 
Валенсія - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 04.05 Ворскла - 
Карпати 

06.00 Тоттенгем - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 07.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Олімпік - Зірка 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Сельта - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Вест 
Гем - Брайтон. Чемпіонат 
Англії 13.55 Олександрія - 
Верес 16.00 «LaLiga Files» 
7 епізод. Чемпіонат Іспанії 
16.40 «Сіткорізи». Прем’єра 
17.10 Реал - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 18.55 «Моя гра» В. 
Мандзюк (2 частина) 19.25 
LIVE. Олександрія - Динамо. 
Кубок України 21.25 «Студія 
LIVE» 22.00, 03.25 «Сіткорізи» 
22.50 Ворскла - Олімпік. 1/8 
фіналу. Кубок України 00.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
01.35 Евертон - Арсенал 03.55 
Маріуполь - Зоря 

06.00 Валенсія - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 
20.10, 01.00 «Сіткорізи» 
08.15 Олександрія - Динамо. 
1/8 фіналу. Кубок України 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 01.30 
Челсі - Вотфорд. Чемпіонат 
Англії 12.10 Барселона - 
Малага. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Тоттенгем - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 16.00 «Моя 
гра» В. Мандзюк (2 частина) 
16.30 Сельта - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 18.20 
Евертон - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 20.40 Ворскла - Олімпік. 
Кубок України 22.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
23.10 Реал - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 03.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів 03.50 Вільярреал - 
Лас-Пальмас

06.00 Саутгемптон - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
07.50, 01.10 «LaLiga Chroni-
cles». Чемпіонат Іспанії 08.10 
Ворскла - Олімпік. 1/8 фіналу. 
Кубок України 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Реал - Ейбар. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Сталь - Чорноморець 
13.50 Вест Гем - Брайтон 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30, 
03.50 Олександрія - Динамо. 
Кубок України 18.20 Валенсія 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
20.10, 03.20 Світ Прем’єр-Ліги 
20.40 Маріуполь - Зоря 22.50 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 23.20 Тоттенгем - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
01.30 Сельта - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 05.40 Топ-
матч 

06.00 Реал - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 07.45, 16.15, 23.40 «La-
Liga Files» 7 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 08.15 Евертон - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.55, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
«Халатний футбол» 11.10 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру. Прем’єра 11.40 
Ворскла - Олімпік. Кубок 
України 13.25 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
13.55 LIVE. Алавес - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 14.45 Футбол 
Tables 16.55 LIVE. Вест Бромвіч 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
19.00 Світ Прем’єр-Ліги 19.25 
LIVE. Атлетіко - Вільярреал 
21.25, 02.05, 05.15 Топ-матч 
21.40 LIVE. Атлетік - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 00.15 МЮ - 
Тоттенгем 02.30 Шахтар - Сталь 
03.20 Борнмут - Челсі

06.00 Атлетіко - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 00.50 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Вест 
Бромвіч - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 10.00, 16.20, 20.15 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
«Халатний футбол» 11.10 «Моя 
гра» З. Махарадзе. Прем’єра 
11.40 Атлетік - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.30, 
15.55 «Тур ONLINE» 13.55 
LIVE. Зірка - Ворскла 14.45, 
18.00 Футбол Tables 16.40, 
03.10 Журнал Ліги Чемпіонів 
17.10 LIVE. Жирона - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 19.10 
Топ-матч 19.25 LIVE. Ейбар 
- Леванте. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Брайтон - Саутгемптон 01.20 
Хетафе - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 03.40 Лестер - Евертон. 
Чемпіонат Англії 

МУЛЬТИК ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

Український мультсеріал «Лис 
Микита», знятий за мотивами 

однойменної казки Івана Франка, став 
доступним для дітей із вадами зору. 
Стрічку доповнили окремою звуковою 
доріжкою, передає кореспондент 
«Українського інтересу».

Зараз в Україні налічується близько 8-10 
тисяч дітей із важкими вадами зору. А такий 
фільм, на відміну від аудіокнижок, допомо-
же їм відчути себе повноцінними – дивитися 
мультфільми, ходити до кінотеатрів і спілку-
ватися з людьми. 

Основною відмінністю від звичайного 
мультика є те, що під час пауз диктор опи-
сує зовнішність персонажів та їхні дії, а та-
кож усе, що відбувається на екрані. У такий 
спосіб незрячі діти можуть по-особливому 
подивитися цю стрічку. На створення адап-
тованого мультсеріалу з 26 серій у авторів 
проекту пішло десять місяців.

альтернатива

Фільм «16 бажань»

10:30

kino-teatr.ru

Фільм «Боги Єгипту»

16:30

fi lm
.ru

знай наших!зірковий ювілей НІНІ МАТВІЄНКО – 70!
Народна артистка та Герой 

України Ніна Матвієнко 
відсвяткувала 70-й День 
народження. З нагоди поважної 
дати в Національній опері України 
відбувся ювілейний концерт 
співачки. Окрім іменинниці, 
на сцені виступили ї ї донька 
Антоніна Матвієнко та зять Арсен 
Мірзоян, а також Камалія, Дмитро 
Андрієць, Поль Манондіз, тріо 
«Золоті ключі», муніципальна 
чоловіча хорова капела ім. 
Л. Ревуцького, Національний 
ансамбль солістів «Київська 
камера» та інші фольклорні гурти. 

Напередодні ювілею на честь Ніни 
Матвієнко відкрили зірку на Площі зірок 
у Києві.

Зараз Ніна Митрофанівна живе у при-
ватному будинку в центрі Києва біля Лав-
ри, повідомляє ICTV. Незважаючи на це, 
артистка зізнається, що на пенсію прожи-
ти не вдається.

– Раніше як у Героя України пенсія у 

мене була 15 тисяч гривень. Але при 
Януковичі її пошматували і тепер да-
ють, скільки хочуть. Вийшло так, що 
концерти зараз – єдине моє джерело 
доходу, – розповідає вона.

За словами Ніни Матвієнко, вона 
збирає кошти на осінню відпустку.

– У мене проблема з бронхами, а 
восени у нас волого, мені важко через 

Переможниця українського 
шоу «Х-Фактор» Аїда Ніколайчук 
взяла участь у вокальному шоу 
Mozart-show і здобула перемогу 
над відомою японською співачкою 
Сая Асакура (Saya Asakura), вико-
навши пісню японською, повідом-
ляє «UA Модна». 

У цьому конкурсі два виконавці 
змагаються, виконуючи одну й ту ж 
пісню. Переможця обирає не суд-
дівська комісія, а караоке-машина. 
Цей диво-винахід не тільки зчитує 
правильність потрапляння в слова, 
а й фіксує чистоту звуку, гучність 
голосу, тембри, мелізми, субтон, ві-
брації та інші нюанси виконання.

Аїда Ніколайчук не просто під-
корила глядачів своїм голосом, 
вона без акценту і помилок вико-
нала пісню чужою для себе мовою. 
У японських ЗМІ українка стала 
справжньою сенсацією.

УКРАЇНКА ПЕРЕСПІВАЛА 
ЯПОНКУ

це ходити. Тому я хочу поїхати туди, 
де сухо й тепло. Полікуватися хоч раз 
у житті. Але куди – ще не визначилася 
і ще не заробила, поки немає можли-
вості, – каже артистка.

Народилася Ніна Матвієнко 
10 жовт ня 1947 року в селі Неділище 
Житомирської області. Була п’ятою з 
одинадцяти дітей у сім’ї Матвієнків.

Закінчила вокальну студію при 
Українському народному хорі ім. Г. Ве-
рьовки, якому принесла безліч пере-
мог на всеукраїнських і міжнародних 
конкурсах, виступаючи як солістка.

Незважаючи на те, що більшу части-
ну репертуару співачки складають на-
родні українські пісні, Ніна Матвієнко є 
популярною не тільки в Україні, але і в 
багатьох країнах світу. Артистка з успі-
хом гастролювала у Польщі, Фінляндії, 
Франції, Чехії, Канаді, Мексиці, США.

З 1971 року артистка перебуває 
у шлюбі з художником Петром Гонча-
ром. Пара має трьох дітей: синів Івана 
та Андрія і дочку Антоніну.

unian.ua

ukrinform
.ua

youtube.com
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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 
фракцій, блоки будівельні, цеглу. Достав-

дешево і добре

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, «Дні-
про» за помірною ціною. 096-773-79-00, 
096-845-38-39.

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

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

 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.

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

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

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Декаб-
ристів (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 кухні 8 
м2. Розташована на 2 пов. 2-поверх. бу-
динку. 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.

 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

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння тра-
ви. Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

 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

 Продам робочу кобилу. 099-773-10-00.
 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.
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АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА КРАСИУсім відомі 

чорні таблетки 
використовують у 

медицині та косметології 
протягом тисячоліть. 
Стародавні єгиптяни 
робили компреси з 
вугіллям на рани, 
використовували його 
для фільтрації води, а у 
ХVІІІ столітті активоване 
вугілля стало визнаною 
протиотрутою. Сьогодні 
воно має дуже широкий 
спектр застосування.

1 Засіб проти метеоризму і здут-
тя. Доведено, що прийом акти-

вованого вугілля перед їдою значно 
зменшує об’єм кишкових газів.

2  Зниження рівня холестерину. 
Високий рівень холестерину 

удвічі збільшує ризик серцево-
судинних захворювань. Але на-
уковці довели: у людей, які тричі на 
день протягом місяця приймали 8 г 
активованого вугілля, рівень холес-
терину знизився на 41%. Причому 
без жодних побічних ефектів. 

3 Підтримка здоров’я нирок. 
Щодня наші нирки очищають 

приблизно 115-140 л крові, вироб-

ляючи в результаті 1-2 л сечі, яка 
складається з відходів та надлишків 
рідини. Разом із печінкою нирки 
утворюють найдосконалішу очисну 
систему в природі. Однак спожи-
вання цукру, солі, тваринних білків, 
жирів і консервантів може призвес-
ти до хвороб нирок. Оскільки акти-
воване вугілля виводить сечовину 
та інші сечові токсини, воно допо-

магає підтримувати нирки здоро-
вими. 

4 Швидке лікування харчових 
отруєнь. Один з ефективних 

способів захиститися від блювання, 
проносу, болю в животі й подаль-
шого лікування – випити активо-
ване вугілля відразу ж за перших 
симптомів. Чорні таблетки швидко 
нейтралізують токсини. 

5 Секрет м’якої шкіри. Бруд і 
жир забивають пори на обличчі 

і «старять» вашу зовнішність. Акти-
воване вугілля, наче магніт, витягує 
бруд і жир, залишаючи шкіру чис-
тою і м’якою. 

6 Розкішне волосся. Ті ж самі 
токсини, бруд і жир псують во-

лосся, воно швидко масніє. Акти-
воване вугілля чистить фолікули 
волосин, надаючи їм блиску та шов-
ковистості. 

7 Відбілювання зубів. Хочете 
мати голлівудську усмішку, не 

витрачаючись на дорогі процедури 
відбілювання зубів? Достатньо по-
сипати зубну щітку активованим ву-
гіллям двічі-тричі на тиждень. Акти-
воване вугілля очищає зубну емаль, 
адсорбуючи мікроскопічні частин-
ки, з яких складається зубний наліт. 

8 Приємний запах з рота.  Акти-
воване вугілля – не лише ефек-

тивний дезодорувальний засіб, а 
й спосіб нормалізувати кислотно-
лужний баланс у ротовій порожни-
ні, захищаючи зуби та ясна від бак-
терій і хвороб. Не бійтеся чистити 

зуби вугіллям – чорний колір випо-
ліскується безслідно. 

9  Профілактика дочасного ста-
ріння. Активоване вугілля спри-

яє омолодженню не лише тому, що 
дарує вам молоду шкіру, шикарні 
коси й білозубу усмішку. Доведено, 
що регулярне застосування акти-
вованого вугілля виводить з орга-
нізму токсини і шлаки, які шкодять 
органам, руйнують клітини та при-
скорюють старіння тіла. 

10 Профілактика похмілля. 
Плануєте бурхливу вечірку? 

Є чудовий спосіб уникнути головно-
го болю, нудоти і загальної похміль-
ної слабкості. Головне – не забути 
перед застіллям випити активоване 
вугілля (з розрахунку 1 таблетка на 
10 кг ваги). Воно прекрасно виведе 
з організму всі побічні продукти 
бродіння. Зранку ви прокинетеся 
свіжими й бадьорими!

11 Очищенння травної сис-
теми. В овочах і фруктах 

містяться пестициди, у м’ясі – гор-
мони росту, в питній воді – хімія. Ми 
живемо у вкрай токсичних умовах. 
Коли ця вся гидота накопичується 
в травній системі, це призводить 
до запалень і позбавляє сил. Для 
міцного здоров’я і гарного само-
почуття треба прочищати травну 
систему.

Активоване вугілля має 
широкий спектр застосування

interesno.com
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Бути людиною – означає не тільки мати знання, але й робити для майбутніх поколінь те, 
що попередні робили для нас. Георг Крістоф Ліхтенберг
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добрий господар

  Наталія ЛЕГКА 
Старовижівський район

  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
Фото автора 
Луцьк

за кермом БАЙКЕР ГЕРКУЛЕС: «НЕ ВАЖЛИВО, 
НА ЧОМУ ТИ ЇЗДИШ, ВАЖЛИВО, 
ЩО У ТЕБЕ В СЕРЦІ»Нині у світі досить 

популярний 
байкерський рух, 

який єднає любителів 
мототехніки. Проте, хай 
як дивно, не всі байкери 
стають учасниками 
мототусовки або, як вони 
самі кажуть, «банди». 
Є серед цих вершників 
сучасності і самотні їздці, 
які, проте, не цураються 
відвідувати гучні 
байкерські зльоти. До 
таких належить і добре 
відомий серед волинських 
байкерів Сергій Геркулес.

ШКІРЯНА ОДЕЖА І 
«СЕРЦЕ» БАЙКЕРА

Побалакати з цим кремезним, 
напрочуд веселим і цікавим чолові-
ком трапилася нагода у його гаражі-
майстерні, що за Луцьком. Геркулес 
повідав, що з ранніх років почав 
цікавитися технікою, спершу – мо-
педами, пізніше – мотоциклами. 
Першим його двоколісним конем 
був Д-5.

– З часом став кататися на мопе-
ді «Карпати». Хороша машина, як на 
мене, тому й іншим радив би спро-
бувати сили на такому. Під час їзди 
головне, щоб цей процес приносив 
задоволення. Для цього потрібно 
відчувати дорогу, любити подорожі 
й берегти мотоцикл, чемно поводи-
тися зі своїм байком, – ділиться до-
свідом Сергій.

Усі знають, що досвідчені байке-
ри гасають на своїх сталевих конях 
у косухах та шкіряних штанах. 

– Чимало хлопців полюбляють 

гордовито ганяти на мопедах чи 
мотоциклах у джинсах, шортах. Так 
не можна. Я байкером уже не один 
рік. Раджу таким наїзникам берегти 
ноги, зокрема коліна, від переохо-
лодження. Ви думаєте чому байке-
ри носять шкіряні штани? Та тому, 
що вони ідеально захищають від пе-
реохолодження. Від холодних стру-
менів повітря на великій швидкості 
добре захищає лише натуральна 
шкіра. Коли їздитимете у джинсах – 
заробите хворобу колін і застудите 
пах – серце байкера, – провадить 
чоловік. 

ЗАРОБЛЯЄ НА ЖИТТЯ, 
МАЙСТРУЮЧИ 
ЧОВНИКИ

На початках байкерів вважали 
суспільно небезпечними лиходія-
ми, дебоширами і розбійниками на 

безмежних просторах доріг Амери-
ки. Сьогодні їх, можливо, теж хтось 
побоюється, проте зазвичай безпід-
ставно, адже здебільшого ці люди 
порядні, чесно працюють, мають 
постійну роботу чи навіть власний 
бізнес.

– Залюбки виготовляю на за-
мовлення кораблики для коропо-
вої риболовлі. Технологія унікаль-
на, тобто більше ніхто не робить 
саме таких пристроїв. Зробив цих 
корабликів чимало – майже дві сот-
ні, – ділиться байкер. 

Виготовляє міні-моточовники 
вручну. Оснащує їх спеціальними 
моторчиками та механізмами для 
скидання снастей з наживкою у 
воду. Тобто рибалка кладе у ван-
тажний відсік такого маленького 
кораблика риболовецькі снас-
ті, прив’язані жилкою, і пультом 

управління відсилає човник на се-
редину водойми. Там скидає снасті 
й повертає пристрій до берега для 
наступного завантаження. 

– Такі човни у мене замовляють 
не лише рибалки з України, але й 
їхні колеги з Європи. Були замов-
ники з Молдови. Не можуть ловити 
коропа без наших українських при-
стосувань. От не можуть – і все! – 
жартує.

УЗЯВ СОБІ ІМ’Я 
МОТОЦИКЛА

На думку Сергія, справжнім бай-
кером є людина, яка не раз падала 
з мотоцикла, травмувалася, але все 
одно не відмовилася від захоплен-
ня швидкою їздою.

– Байкером я почав ставати, ще 
коли їздив мопедом «Карпати». Бу-
дучи за природою «пєрєделкіним», 

Цьогоріч, коли весняні 
заморозки боляче 

вдарили по волинських 
садах, такого пишного 
врожаю фруктів, як у 
Віталія Ковальчука з 
Дубечного, годі й шукати. 
На деревах достигають 
обціловані літнім сонцем 
неймовірно великі яблука, 
а за обвислими від груш 
гілками ледве-ледве 
помічаєш листя, якого 
торкається нічна вереснева 
прохолода. 

Молодий господар із непідроб-
ним задоволенням розповідає «біо-
графію» кожного деревця, ділиться 
садівничими секретами, здобутими 
за шість років, упродовж яких за-
ймається улюбленою справою. Хоч у 
династії Ковальчуків він не перший, 
хто по-справжньому закоханий у 
садівництво, та усвідомлення сво-
го покликання прийшло до Віталія, 
коли працював у Польщі. І не тому, 
що побачив, як добробут багатьох 
поляків розпочався з одного яблука, 
а від згадки про яблуньки діда Ки-
рика, що й досі ростуть та родять на 
хуторі Язвино біля Мокрого. Скільки 
літ минуло... А пам’ятає, як щеплював 
їх дід.

– У дитинстві я так хотів свій 
садок посадити! – не приховує Ві-
талій Ковальчук. – Але розпочав 
цю справу лише тоді, коли привіз із 
Польщі перший матеріал для ньо-
го – справж ню підщепу – і защепив 
її різними новими перспективними 
сортами. На той час не мав ні відпо-
відної освіти, ні досвіду, тож усього 
доводилося навчатися самотужки.

ВЖЕ ПАХНЕ ЯБЛУКАМИ САД...

Нині у господарстві садівника – 
30 сортів яблунь, 15 – груш, по кіль-
ка – персиків, вишні, черешні, вино-
граду, смородини, малини, аґрусу.

– Найперспективнішими на По-
ліссі є такі сорти яблунь, як Фуджі, 
Гренісміт, Джонагоред, Мутсу, – роз-
повідає Віталій Миколайович. – Вони 
нові, високоврожайні. Із найстаріших 
у мене в саду – Айдаред та Симерен-
ка. Щодо груш, то збираю колекцію 
зимових: Яблунівська, Марія, Біло-
руська пізня, Вітчизняна, у планах 
придбати Кирзьку зимову. Та поміж 
них защепив для себе одну із груш, 
привезену зі старого панського саду 
з Кричного, на жаль, не знаю на-
зви. Серед вишень обираю самоза-
пильні – Дебрецен, Фюртош, Лотовку. 
Можу поділитися трьома великоплід-
ними сортами смородини: Київським 
велетнем, Красою Львова та Улюбле-
ною Копаня. Останній сорт належить 
селекціонерові з Львівської області, 
названий на його честь. Він же вивів 
сорт яблук Скіфське золото. Найкра-
щими в наших кліматичних умовах є 
черешні Регіна, Крупноплідна, Саміт, 

Дрогана, Кордія.
– Ви вважаєте, що про старі доб-

рі сорти варто забувати?
– Від них користі мало, адже 

наш клімат давно змінився, у садах 
з’явилося дуже багато нових шкідни-
ків та хвороб, і старі сорти не можуть 
цьому протистояти.

– А які сорти яблук є вашими 
улюбленими?

– Безперечно, чеський Чемпіон 
та японський Фуджі.

– А ще кажуть, що всі сорти 
яблук, які в нас нині культивуються, 
польські.

– Це не так. Вони просто приве-
зені з Польщі – країни, яка є лідером 
у садівництві. Ось, наприклад, сорт 
Гала, батьківщиною якого є Нова 
Зеландія. Його історія досить ціка-
ва. Якось у лісі знайшли яблуньку-
дичку, привезли її у великий світ. А 
вчені-селекціонери внаслідок пере-
хресного запилення вивели новий 
сорт, який і назвали Галою. Про по-
ходження Чемпіона, плоди якого 
дуже добре зберігаються, і Фуджі я 
вже казав.

я так його «вилизав», переробив і 
вдосконалив, що продав дорожче, 
аніж купив. Дехто лише експлуатує 
техніку, а я так не можу – мені по-
трібно жити нею. Тому завжди на-
магаюся переробити її на краще, – 
пояснює Сергій.

Байкер пригадує: був у нього 
хороший мотоцикл «Сімпсон», по-
тім деякий час катався німецьким 
«Геркулесом». Саме завдяки йому 
отримав прізвисько Геркулес. Те-
пер серед друзів його всі так тільки 
й кличуть. На ім’я – майже ніколи.

– Байкером бути романтично, 
але водночас і складно. Байкер – це 
статус. Я – вільний їздок. Не належу 
до жодної байкерської організації. 
Проте це не заважало мені час-
тенько їздити на байкерські зльо-
ти по всій Україні. Дуже пам’ятний 
для мене зліт «Тарасова гора», що 
відбувся на Черкащині неподалік 
могили Тараса Шевченка. Там я 
особисто познайомився з Шоном 
Каром – колишнім зятем Юлії Тимо-
шенко, – пригадує.

Усім мрійникам, які хочуть стати 
байкерами, Геркулес радить перш 
за все заробити достатньо, аби при-
дбати гарний байк, або ж скласти 
його власноруч. Серед байкерів 
дуже цінується транспорт, зробле-
ний власними руками. Та й на утри-
мання техніки гроші потрібні. Про-
те не важливо, на чому ти їздиш, 
важливо, що у тебе в серці, як ти 
ставишся до інших байкерів, машин 
та пішоходів. Людяність завжди і в 
усьому – ось що важливо, переко-
наний Сергій. Саме тому навіть не-
знайомі між собою байкери часто 
вітаються один з одним на дорозі. 

– Якщо добре придивитися, то 
землю під вашим садом ідеальною 
назвати важко.

– Тут дуже низько і в дощову по-
году забагато вологи, – відповідає 
Віталій. – Але яблуня, слива можуть 
рости в таких умовах. А от персик, як 
і інші кісточкові, любить високі місця. 
Це варто пам’ятати, закладаючи сад. 
Персик добре росте і плодоносить 
на Волині. У своєму господарстві 
вирощую жовтий Славутич, який 
привіз із Липин. Цей фрукт, вироще-
ний на підщепі манджурського пер-
сика, – задоволення не з дешевих, 
саджанець обійдеться приблизно 
у 300 гривень. Тому в умовах Поліс-
ся його краще щеплювати на аличі, 
у якої міцна коренева система, та й 
саме деревце досить морозостійке.

Віталій Миколайович, який шість 
років вирощує саджанці, люб’язно 
радить, як не помилитися, купуючи 
той чи той сорт фруктових дерев:

– Особливу увагу звертайте 
на кору. У літніх сортів яблук вона 
світла, у зимових – темніша. Най-
краще садити деревця восени, і 
робити це можна, доки не замерз-
ла земля. У лунку, окрім перегною, 
добре додавати попіл, тоді миші не 
під’їдатимуть коріння. В осінню пору 
варто подбати й про зниження кис-
лотності ґрунту, цим грішать наші 
поліські землі. Для цього внесіть у 
землю аргумін, що містить мікро- та 
макроелементи. Якщо висаджуєте 
саджанець навесні, то бажано, щоб 
він ще не мав зеленої бруньки. Дуже 
добре навесні покропити сад розчи-
ном мідного купоросу з розрахунку 
100 г купоросу та 1 л карбоміду на 
10 л води. Робити це варто в пору, 
коли на дереві лускає брунька. 

Коли раніше Віталій Миколайо-

вич купував підщепи, вирощені в 
науково-дослідних інститутах Укра-
їни, то нині він має власні на че-
решню, вишню, яблуню, грушу, для 
кожного сорту – своя. Вирощувати 
їх непросто, бо такі підщепи суттєво 
відрізняються від сіянців, адже мають 
хорошу кореневу систему, можуть 
похвалитися врожайністю, меншою 
силою росту, потребують меншого 
обрізування. Відтак завдяки власним 
старанням садівнику вдається отри-
мати якісний посадковий матеріал, 
тому люди із задоволенням купують 
саджанці Ковальчука. На плантації під 
деревами-дитинчатами – ні зелинки, 
ні травинки. Те саме і в дорослому 
саду, що дуже важливо в садівництві.

І наостанок кілька практичних 
порад від уже досвідченого садів-
ника. Віталій Ковальчук наголошує: 
доглядаючи сад, не можна забувати 
про користь кальцію для дерев; під-
ливати їх мильною водою, що поліп-
шує структуру ґрунту; своєчасно об-
прискувати від шкідників та хвороб 
системними фунгіцидами; щоб узим-
ку зайцям не закортіло поласувати 
смачною корою, намастити стовбу-
ри старим салом.

А ще садівник мріє, щоб воли-
няни замість вирощування картоплі 
займалися такими прибутковими 
справами, як ягідництво та садівни-
цтво, як це роблять у Європі. Справа 
корисна, хоч на миттєвий результат 
розраховувати не доводиться. А ще 
це приносить надзвичайне задо-
волення. У цьому Віталій Ковальчук 
переконався на власному досвіді. 
І поки в доброго господаря пахне 
яблуками сад, він поспішає підготу-
вати його до зими, щоб навесні вкот-
ре порадіти білосніжному яблунево-
му цвітінню.

Н
аталія Легка

Віталій Ковальчук у саду

Байкер має відчувати дорогу, любити 
подорожі й берегти мотоцикл
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Віра в себе робить людину сильною, а віра в Бога – могутньою. Алішер Файз
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  Лілія БОНДАР
Луцьк
Фото із сімейного архіву 

незламні ЛУЧАНКА ПРОБІГЛА ДЕСЯТЬ 
КІЛОМЕТРІВ РАЗОМ ІЗ 
СИНОМ, ЯКИЙ НЕ ХОДИТЬ Саші п’ятнадцять. Він лежить у 

ліжку під фотографіями. Тонкі 
руки й викривлені ноги весь 

час шукають зручного положення. 
У хлопця – найважча форма ДЦП. 
Бог не зберіг йому інтелект. Він 
не говорить, не грає у м’яча на 
вулиці з однолітками, не ходить 
у звичайний туалет. Він ніколи 
не зможе це робити. Але батьки 
хлопця кажуть, що його життя – це 
дар, а не тягар для їхньої родини. 

ЖИТТЯ НА ДЦП НЕ 
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ

Галина Улаєва завагітніла вдруге у 36. Сім’ї 
якраз дали нове житло. Було трохи більше 
грошей, ніж зазвичай. Тому пара наважилася 
на другу дитину. Саша народився недоноше-
ним – семимісячним. Першу добу лікарі навіть 
не помітили нічого дивного. А потім хлопчик 
не міг сам дихати, довелося під’єднати його 
до апаратів. Відтак Галина довго чекала, поки 
малюк навчиться тримати голову: три місяці, 
чотири, п’ять... Медики все казали: «Почекай-
те ще». 

«І ми чекали, – каже жінка. – Возили Сашка 
в усі лікарні, які радили. Робили масажі, купу-
вали усі потрібні ліки. Сподівалися, що стан 
сина таки покращиться, що не все буде так 
погано. Але краще не ставало. Щоправда, те-
пер я знаю, як підійти до нього, як нагодувати, 
як узяти на руки». 

Галина зізнається: їй тоді здавалося, що 
життя скінчилося. Жінку дуже лякала думка, 
що її дитина буде не така, як усі. 

«Подумала: як же я тепер постійно сиді-
тиму вдома? Буду прив’язана до квартири, до 
сина. Я така людина, яка ніколи не сиділа на 
одному місці. Однак до всього можна присто-
суватися. І я пристосувалася, – каже вона. – У 
мене не все так погано. Я маю дах над голо-
вою, маю чудову сім’ю. Життя на ДЦП не за-
кінчується. Воно триває».  

Галина Улаєва уже бабуся, має внука Олек-
сія. Її син Андрій старший за Сашу на 14 років. 
Він живе у Києві, майже щомісяця провідує 
батьків та брата. Жінка каже, що брати дуже 
люблять одне одного. 

Поки Галина розповідає, Саша весь час 
лежить у ліжку, похитується з боку в бік, під-
кидає ногу. Якоїсь миті різко піднімає руку й 
намагається щось сказати. «Олексій, – допо-
магає йому мама. – Так-так, у тебе є племінник 
Олексій». 

Саша усміхається. Ніби пригадує щось 
приємне. За 15 років життя Галина навчилася 
добре розуміти мову сина. Вона знає, коли він 
усміхається, а коли корчиться від болю. 

«Багато чого можна виправити, якщо не 
злякатися й усвідомити, що такій дитині по-
трібна особлива опіка», – каже вона. 

Чоловік Галини Володимир – військово-
службовець. Він рідко буває вдома з сім’єю, 
змушений нести службу в Києві. 

«Я не знаю, як усе це пережила б, якби 
не мій чоловік, – зізнається жінка. – Він дуже 
мене підтримав, не залишив наодинці з бідою. 
У нашій сім’ї кожен цікавиться життям інших. 
Ми усім ділимося. Нам завжди є про що по-
говорити». 

Як і кожній мамі, яка виховує дитину з 
ДЦП, Галині важко. «Коли у мене опускають-

чотири. Тепер вона бігає по 18 кілометрів і 
хоче пробігти 21 на наступному півмарафоні. 

«Церква «Фіміам», куди ми ходимо, опіку-
ється неповносправними людьми. Туди якраз 
надійшов спортивний візок, і мені його за-
пропонували, сказали, що тепер зможу біга-
ти разом з Сашею, – каже вона. – Я спочатку 
навіть відмовилася, бо не знала, де тут мож-
на бігати з візком. Якось пішли з сином гуля-
ти й побачили, що на вулицях Арцеулова та 
Гулака-Артемовського заасфальтовані двори. 
Забрали цей візок і почали тренуватися». 

Торік Галина разом з чоловіком та Сашею 
уперше поїхали на осінній забіг до Києва. 
Вони бігли утрьох десять кілометрів. Жінка 
каже, що в Києві бігти було легше, ніж у Луць-
ку: коли їй було важко, то візок перехоплював 
чоловік, а тут доводилося долати усі пере-
шкоди самій. 

«Перед першим забігом я не спала всю ніч, 
хвилювалася, – зізнається Галина. – Тоді була 
паскудна погода. Вітер і холоднеча. Встала 
уранці й кажу чоловікові: «У нас три варіанти: 
або ми біжимо з тобою удвох, або утрьох, або 
не біжимо зовсім». Вирішили не здаватися й 
бігти. На всі пагорби візок підіймав чоловік, а 
я вже бігла з ним униз». 

Тож коли Галина дізналася про цьогоріч-
ний півмарафон у Луцьку, то ні хвилинки не 
вагалася й вирішила бігти разом з Сашею. 
Каже, що на півмарафоні теж були сім’ї з таки-
ми дітками. За словами жінки, це дуже добре. 
Адже відчувалася підтримка, вони знали, що 
таких людей насправді чимало.  

«Чоловіка не було в місті. Я знала, що вже 
можу пробігти з сином 10 кілометрів, тому ви-
рішила, що треба спробувати, – усміхається 
спортсменка. – За годину і три хвилини ми 
впоралися. Вважаю, що це непоганий резуль-
тат». 

СПОРТ ЯК ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ 
Жінка запевняє: зробила це не для себе та 

сина, а для батьків, які мають таких діток, щоб 
вони не впадали у відчай. 

«Смертність серед таких дітей зменшила-
ся. Їх виходжують і віддають батькам. А ті не 
знають, що з ними робити. У нас нема пси-
хологів, які могли б підтримати цих батьків. 
Тому такі люди вважають себе покинутими. 
Не треба себе обмежувати. Є багато речей, 
які можна і треба робити. Головне – знайти те, 
що можна робити. У Луцьку багато дітей з ін-
валідністю. Скажіть, ви їх бачите? Одні живуть 
у дитбудинках, інші – з сім’ями. У батьків від-
окремлене життя, у них мало радості й пози-
тивних емоцій. А щастя ж хочеться. Спорт – це 
шлях до щастя, біг об’єднує». 

Цієї миті Саша починає чомусь радіти. Ра-
діє він не так, як усі. У нього особлива манера, 
яка спочатку може здатися незвичною. Він 
спілкується по-своєму: звуками, мугиканням 
або легким криком. 

Жінка каже, що суспільство по-різному 
реагує на дітей з ДЦП. 

«Діти часто тицяють на нас пальцями. Ка-
жуть: «Мамо, дивися, він такий великий, а його 
возять на візку». Але я на це не ображаюся. Це 
ж діти. Я просто підходжу до них і розповідаю, 
чому він у візку. А дорослі є всякі, можуть і об-
разити. Та я на них не зважаю. Просто знаю: 
розумний ніколи не образить слабшу за себе 
людину». 

Мамам, у яких є діти з ДЦП, Галина радить 
ніколи не опускати рук, показувати своїх ді-
тей суспільству. Бо це не соромно і може ста-
тися з кожним. 

«Якби можна було щось змінити у своєму 
житті, я із задоволенням зробила б так, щоб 
Саша був здоровий. Багато разів питала себе, 
чи щаслива я людина. І зрозуміла, що таки 
щаслива. Бо у мене є все для цього. Я не за-
лишаюся сама з цією проблемою. Моя дити-
на не просто лежить на канапі, вона – член 
суспільства. Ми показуємо його людям. Щоб 
вони знали, що такі діти є і будуть. Не треба їх 
соромитися, закривати в квартирах чи будин-
ках. Ми стараємося, щоб син жив як звичайна 
дитина, хоч це і важко зробити. 

Звісно, ровесники з ним не спілкуються, 
бо він не говорить, не може розказати про 
свої почуття, але я його розумію».  

Після недовгої паузи жінка дивиться на 
сина і починає його обіймати. 

«Як мама тебе любить? Мама дуже-дуже 
тебе любить», – каже Галина й намагається по-
садити Сашка, аби я могла їх сфотографувати 
разом. Мамина рука – то його опора в житті. 
Якщо її відпустити, Саша впаде. Навіть якщо є 
за що триматися. Нічого не діє. Потрібна лише 
рука. Так йому безпечно. Можна більше не 
боятися.

Іриси (300 сортів) 
Лілейники (150 сортів) 

 Півонії трав’янисті (50 сортів)Півонії трав янисті (50 сортів)
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Лілейники (150 сортів)
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Квітники на замовлення: 
створюємо незабутні клумби!

(067) 934-49-29

Робимо й надсилаємо план Робимо й надсилаємо план 
висадки поштою висадки поштою 

або висаджуємо квітиабо висаджуємо квіти
на вашій ділянціна вашій ділянці

ся руки, то кажу собі, що нині усім важко. Не 
лише мені», – каже вона. 

МАРАФОН ІЗ СИНОМ У ВІЗКУ? 
ЛЕГЕНЬКО 

Кожен їхній день починається о шостій 
ранку. Галина одягає Сашка, садить у візок і 
вони удвох йдуть бігати. Звісно, тоді, коли по-
года хороша. У їхньому будинку нема ліфта. 
Галина, маленька тендітна жінка, щодня зно-
сить 15-річного сина разом з візком сходами. 

«Іноді сама не знаю, де у мене сила бе-
реться. Я люблю сильних духом людей і сама 
намагаюся бути такою, – каже Галина. – Хотіли 
встановити відкидний пандус у будинку, бо 
звичайний тут не зробиш. Ще хтось вб’ється. 
Син росте, важчає. Не знаю, чи вистачило б 
мені сили випхати візок угору. Доводиться 
Сашу садити у візок і зносити сина разом з 
цим транспортом. Коли нести його самого, 
то він може просто повиснути на руках. Тому 
мені легше нести його у візку». 

Нещодавно Галина разом з Сашею про-
бігли в Луцьку півмарафон – 10 км за годину 
й кілька хвилин. Жінка бігає вже п’ять років. 
Вона каже, що на біг її підсадив старший син 
Андрій. 

«Ми поїхали з Андрієм забирати мою маму 
з Росії. Адже я родом звідти, – розповідає жін-
ка. – Вона вирішила, що житиме тут. Адже там 
у неї вже нікого не залишилося. Тож ми поїха-
ли туди продавати квартиру. У мене там був 
просто гнітючий настрій. Мені було шкода 
маму, квартиру, кладовище, де поховані усі 
наші родичі. А коли я дуже хвилююся, то у 
мене такий стан, ніби проковтнула відбійний 
молоток і тепер він перевертається у мене в 
середині. Старший син Андрій якраз збирав-
ся бігати. Каже мені: «Мамо, нумо бігати разом 
зі мною». Я подумала: а чому б і ні? Може, мен-
ше думатиму про все, менше переживатиму. 
Так і сталося».

Син жінки зазвичай бігав увечері, але по-
чав тренуватися разом з мамою вранці. Адже 
тоді на вулиці мало людей і транспорту. Так за 
перший раз Галина пробігла кілометр, за дру-
гий – два. А через кілька тижнів подолала вже 

Галина Улаєва пробігла 
півмарафон, щоб довести усім, 
що на ДЦП життя не закінчується 

Жінка каже, що життя Сашка – це 
дар, а не тягар для їхньої родини

Сашко разом з татом 
Володимиром у Карпатах 
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  Іван БОГДАНОВИЧ
«ОЛЮРТРАНС» 
ЛІДИРУЄ У ВИЩІЙ ЛІЗІ
Луцьк

Луцький волейбольний клуб «Олюр-
транс» дуже впевнено стартував у Вищій 
лізі українського чоловічого волейболу. 
Перший тур чемпіонату відбувся в Луць-
ку, наші хлопці «винесли» з майданчика 
трьох перших суперників. 

Результати матчів, які відбулися в 
обласній ДЮСШ 13-15 жовтня, такі: 

«Спартак» (Свалява) – «Олюртранс» 
(Луцьк) – 0:3 (21:25, 26:28, 10:25);

«Олюртранс» – «Булава» (Львів) – 3:1 
(23:25, 25:22, 25:17, 25:13);

«Олюртранс» – НУФВСУ (Київ) – 3:0 
(25:12, 25:16, 25:19).

Лучани нині є однооосібним ліде-
ром вищої ліги.

З АМАТОРІВ – 
У ЧЕМПІОНИ
Івано-Франківськ

Семеро лучан змагалися на Чемпіо-
наті західного регіону України з боді-
білдингу та фітнесу. Усі вони вийшли у 
фінал. З-поміж більш як сотні учасників 
двоє волинян здобули золоті нагороди 
і двоє – срібні.

Виграв чемпіонат Дмитро Миндрес-
ку, який до цього був аматором. Дмитро 
Сидорчук став абсолютним чемпіоном 
у номінації «Менс фізік». Срібні медалі 
отримали Антон Папежук («Менс фізік») 
та Ігор Степанов (класичний бодібіл-
динг).

ДЕЙНА ПЕРЕЙШОВ ВІД 
«ЗУБРІВ» ДО «МАВП»
Черкаси

Юна зірка волинського баскетболу 
Максим Дейна дебютував у складі но-
вого клубу – «Черкаські Мавпи». Торік 
18-річний Дейна дебютував у Суперлізі, 
граючи за «Волиньбаскет». Виступи за 
юніорські збірні України з баскетболу та 
стрітболу привернули увагу до таланту 
Максима, тим більше, що існування «Во-
линьбаскету» досі під питанням і «зуб-
ри» знялися із Суперліги. 

Дейна, долікувавши травму, приєд-
нався до «Черкаських Мавп» на початку 
жовтня і встиг зіграти два поєдинки. 

баскетбол

волейбол

бодібілдинг

найкращі з найкращих

історія ДЖОРДЖ ВЕА: З НЕТРІВ ЧЕРЕЗ 
ФУТБОЛ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВА 

  Іван БОГДАНОВИЧ
Литва

Нечасто спортсмени 
після завершення 
ігрової кар’єри 

йдуть у політику. Ще 
менше досягають на 
цьому терені успіху. 
Африканський футболіст 
Джордж Веа ніколи не 
вписувався в рамки, які 
задавав хтось інший. У ці 
дні зірка футболу 1990-х 
святкує перемогу на 
президентських виборах 
у своїй Ліберії. 

У Джорджа Веа було 15 братів 
та сестер, і це дуже промовисто 
навіть для Африки. Оскільки вдо-
ма було затісно, хлопчик вихову-
вався у бабусі Емми. У неї залиша-
ли дітей і інші родичі, всього там 
перебувало 14 дітлахів – на одно-
го менше, ніж у батьків, які нале-
жали до групи народів кру, і, як і 
всякі справжні кру, проживали в 
нетрях столичної Монровії. Офі-
ційно ці нетрі іменуються Клара-
Таун, або просто Кру-Таун. 

Дитинство Джорджа Веа ми-
нуло так само, як і в більшості 
спортсменів з чорного конти-
ненту – багатодітна сім’я, голод, 
злидні, кишкові інфекції. Їжі не 
те що не вистачало – її не було 
зов сім. Виручав футбол. Спочат-
ку Оппонг (одне з чотирьох імен 
футболіста, тільки в Європі його 
почали називати іншим – Джор-
джем), як і заведено в Африці, 
копав із дітьми нетрів то пакет, 
набитий ганчірками, то бичачий 
міхур. Футбольні м’ячі були рід-
кістю. Але виявилося, що дорослі 
з задоволенням спостерігають за 
футбольними битвами дітвори. 
Більше того, вони часто робили 
ставки на їхні матчі, а переможець 
ділився виграшем із футбольною 
командою. Тому маленький Оп-
понг у вільний час вивчав фінти, 
аби не так потішити глядачів в 
особі кількох напівп’яних чолові-
ків, як  заробити гроші для відві-
дання магазину чи ринку.

На одному з таких матчів його 
помітив тренер Панпі, й молодий 
форвард швидко почав сходжен-
ня ліберійськими футбольними 
клубами, назви яких нічого не 
скажуть навіть уболівальнику зі 
стажем. Підкорювати Європу Веа 
приїхав у 22 роки, тріумфально 
пройшовши перегляд у Мона-
ко. Арсен Венгер, який очолю-
вав на ту пору монегасків, був 
приголом шений: «Я ніколи не 
бачив футболіста, який мав таку 
стартову швидкість!». Веа (вже 
Джордж, а не Оппонг) справді 
закохав у себе французів. Бага-
торічне відточування техніки в 
Монровії зробило свою справу – 

навіть на божевільній швидкості 
він ідеально контролював м’яч. 
Нападник перейшов у столич-
ний «Парі Сен-Жермен», але, не-
зважаючи на успіхи на футболь-
ному полі, так і не став у Парижі 
по-справжньому своїм. У столиці 
Франції  ліберієць зіткнувся з ра-
сизмом. Радикальні фанати ПСЖ 
належали до правого табору, а 
Париж у той час буквально за-
дихався в хвилях мігрантської 
злочинності. Тому вболівальники 
парижан не злюбили одного з 
кращих футболістів своєї коман-
ди, показували йому з трибун 
свастику, поверталися спиною 
до поля, коли Веа забивав голи, 
кричачи йому: «Чорні голи не 
враховуються!».

Джордж Веа також мав гід-
ність. Він не став купувати в 
Парижі будинок, жив у готелі й 
демонстративно спілкувався з 
оточенням лише кількома англій-
ськими фразами, що їх він вивчив 
завдяки Гленну Годдлу, англій-
ському півзахисникові, який опі-
кав африканця в Монако.

Якось Веа вирішив себе по-
тішити. Купив розкішний білий 
«Мерседес» і, не поспішаючи, 
почав рух одним із центральних 
проспектів Парижа. За кілька 
хвилин він опинився в оточенні 
поліцейських. Виявилося, що бі-
лий на крутій тачці в Парижі – це 
шанована людина, а чорний – 
наркокур’єр. Це було останньою 
краплею. Париж набрид йому, 
тож футболіст прийняв запро-
шення Берлусконі до «Мілана». 

У 1995 році, якраз в рік пе-
реїзду до Мілана, Джордж Веа 
став першим (і нині – єдиним) 
африканським футболістом, 

який отримав «Золотий м’яч» – 
приз кращого футболіста світу. 
Наступного року в Ліберії закін-
чилася громадянська війна, аби 
через чотири роки розпочатися 
знову. 

Форвард ніколи не забував, 
хто він і звідки. На його будинку 
в Мілані вибито напис «Coach 
Panpee» – старий тренер розри-
дався, коли Веа показав йому цю 
фотографію. У Мілані з’ясувалося, 
що Веа набагато відоміший, ніж 
сама Ліберія – країна злиднів та 
мук війни. Збірну Ліберії велико-
му форварду довелося тягнути 
наодинці. Саме з Джорджем, ви-
хідцем із нетрів Монровії, лібе-
рійська збірна зіграла на двох 
Кубках африканських націй, чого 
ніколи не було ні до, ні після Веа.

Приїжджаючи додому, капі-
тан національної збірної бачив, 
яка прірва лежить між ситою 
Європою і злиденною Ліберією. 
Йому доводилося навіть купу-
вати амуніцію та авіаквитки для 
національної збірної. У 1990-х 
він заснував дитячу футбольну 
школу в Монровії, яку знищили 
під час війни. Саме тоді Веа усві-
домив, що відкриття спортивних 
шкіл не зупинить хаос, у якому 
опинилася його країна. А ще в 
Мілані Джордж часто балакав 
про політику з президентом сво-
го клубу Сільвіо Берлусконі.

У 2003 році Джордж зав’язує 
з футболом і з’ясовує, що в Лі-
берії його популярність до-
сягла такої межі, що жителі 
країни обов’язково давали хлоп-
чикам одне з чотирьох імен Веа – 
Джордж, Манні, Оппонг або Аус-
ман. Веа йде в політику, обравши 
гасло «Нас привела сюди любов 

Українка Юлія Левченко – 
переможниця у номінації «Зірка, 

яка сходить» у Європі за підсумками 
2017 року. Відзнаку вона отримала 
на церемонії нагородження ЕА 
GoldenTracks у Вільнюсі.

Перший повноцінний сезон на доросло-
му рівні Левченко провела так, ніби змагалася 
з найсильнішими все життя. Узимку на одно-
му з комерційних турнірів – Banskobystricka 
latka – вона перемогла олімпійську чемпі-
онку Рут Бейтіа. Краще тоді виступила лише 
подруга Юлії Ірина Геращенко. Турнір додав 
упевненості обом дівчатам. Зіграв роль і до-
свід, адже Левченко, будучи ще юніоркою, 
брала участь і в дорослому чемпіонаті світу,  

УКРАЇНКА – «ЗІРКА, ЯКА СХОДИТЬ» 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
і в Олімпійських іграх. Але найголовніше – це 
характер Юлії, її працьовитість, розсудливий 
підхід до всього, що відбувається у секторі й 
поза ним, та фантастична взаємодія і довіра 
до тренера – Ірини Пустовойт.

«Дорослі» успіхи Юлії на офіційному рівні 
почалися з чемпіонату Європи в приміщенні. 
У березні в Белграді вона стала бронзовою 
медалісткою змагань. З молодіжного чемпіо-
нату Європи Левченко повернулася із золо-
тою медаллю. 

Чемпіонат світу в Лондоні став новим ви-
кликом для Левченко. З одного боку, вона вже 
виконала основні покладені на неї завдання, 
у 19 років вигравши чемпіонат Європи U23. З 
іншого – мала високі шанси на нагороди. Ро-
зуміла це і тренер. Більше того, попри слова 
скептиків, вона знала, що її дівчата можуть 

стрибати на висоту двох метрів. І бачила, що 
Юлії це до снаги вже нинішнього сезону. Іри-
на Григорівна почала плавно готувати Лев-
ченко до цього.

У Лондоні Юля подолала 2,01 м, стала 
срібною призеркою змагань і встановила 
черговий молодіжний рекорд України. На за-
вершення сезону вона стала другою у фіналі 
«Діамантової ліги».

«Я знала про існування цієї нагороди, але 
не розраховувала, що буду серед кандидатів. 
Відверто кажучи, навіть забула про неї: дума-
ла не про це, а про те, що сезон закінчився 
й можна відпочивати. Аж раптом побачила 
себе у списку, – зізнається Юлія Левченко. – У 
мене був успішний сезон, і дуже приємно, що 
не лише я це помітила, і не лише у моїй країні, 
а й у Європі».

nation.co.ke

до свободи!», своїм кредо обирає 
боротьбу з соціальною нерівніс-
тю, а як політичний притулок – 
партію «Конгрес за демократичні 
зміни». Її створили спеціально 
«під Веа» до президентських ви-
борів у Ліберії в 2005 році. 

Екс-футболіст пропонував 
амністувати всіх учасників бойо-
вих дій, оскільки вірив, що кож-
на людина має право на другий 
шанс, казав, що його уряд буде 
обов’язково займатися пробле-
мами дітей, особливо – дитячої 
проституції.

Після першого туру виборів 
він лідирував, але в другому турі 
несподівано поступився Елен 
Джонсон-Серліф, яка стала пер-
шою жінкою-президентом афри-
канської країни. Джонсон-Серліф 
уміло грала на слабкостях Веа. 
Наприклад, на відсутності в ньо-
го освіти й політичного досвіду. 

Джордж після виборів всту-
пив до Флоридського коледжу 
та пішов зі своєю партією в опо-
зицію. А ще як Посол доброї волі 
UNICEF об’їздив світ. Коли повер-
нувся до Ліберії, вкотре зрозу-
мів, що тут найгірше. Усі родичі 
Залізної леді перебралися до 
США, у країні панували розруха 
й вірус Ебола. Веа зрозумів: його 
шанс настане в 2017 році. Але 
перед цим він у 2014 році пішов 
на вибори до національного 
Сенату від Монровії. Інтриги до-
давало балотування з ним від 
столиці Роберта Серліфа, глави 
національної нафтової компанії 
Ліберії і сина президентки Елен 
Джонсон-Серліф. Роберт, як і 
мама, зневажав у виступах опо-
нента, але вся країна вже знала 
Джорджа Веа не тільки як пре-
красного спортсмена, але і як 
людину, що допомагає дітям. На 
виборах до Сенату екс-футболіст 
набрав 78% голосів. «Перемога з 
великим рахунком!» – з такими 
заголовками вийшла наступного 
дня національна преса. А через 
два роки рейтинги показали, що 
Веа є фаворитом і президент-
ських перегонів-2017. 

У листопаді 2016 року один 
з національних каналів запро-
сив Джорджа Веа у прямий ефір і 
розстелив перед ним спеціальну 
килимову доріжку. Так роблять, 
коли зустрічають глав держав. 
«Містер Джордж...» – за устале-
ною звичкою почала ведуча, але 
вже досвідчений у політиці Веа 
виправив її.

«Сенатор Джордж», – сказав 
він з усмішкою. І, поглянувши на 
килим, додав: «Поки що не пре-
зидент».

Юля Левченко стала найуспішнішою 
українською легкоатлеткою 2017 року
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Хлопчик з африканських нетрів 
завдяки футболу й наполегливості 
став президентом Ліберії

Максим Дейна дебютував у 
складі «Черкаських Мавп»
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дайте мені довічне покарання! Боббі Чарлтон
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ЮНІ ВОЛИНЯНИ 
ЗІГРАЛИ НА ТУРНІРІ 
В ІСПАНІЇ

Вихованці дитячо-юнацької школи 
«Волині» зіграли на представницькому 
міжнародному турнірі в Іспанії, що має 
назву «Копа Сан-Вісент». Цьогоріч він 
був уже 32-м і тривав з 8 до 11 жовтня. 
Ці змагання є частиною серії дитячих 
міжнародних турнірів у Європі, на яких 
міряються силами дитячі та юнацькі фут-
больні команди різних країн. 

«Волинь» U-11 отримала справжню 
перевірку характеру та вмінь, адже зма-
галася із хлопцями з категорії U-13. У ди-
тячому віці навіть один рік різниці грає 
роль, тому виступ волинян можемо зара-
хувати у позитив. 

Тим більше, що вихованці тренерів 
Миколи Кльоца та Андрія Дикого отри-
мали безцінний досвід міжнародних мат-
чів. Поєдинки відбувалися на все поле, у 
форматі 11 проти 11, до послуг учасників 
іспанського турніру були якісні трав’яні 
газони. Змагання проходили у містечках 
Сан-Сюзанна та Пінеда за кілька кіломет-
рів від Барселони на узбережжі Серед-
земного моря. Відтак лучани встигли 
поєднати фізичні навантаження з відпо-
чинком, а під час мандрівки відвідали й 
стадіони в Мюнхені та Барселоні. 

Отож, «Волинь» так зіграла у турнірі 
«Копа Сан-Вісент»: «Ротейшн» (Лейпциг, 
Німеччина) – «Волинь» – 1:0, «Волинь» – 
«Везерталь» (Німеччина) – 2:1, «Еймерс-
дорф» (Німеччина) – «Волинь» – 2:2, «Во-
линь» – «Боо ФФ» (Швеція) – 0:4, «Джусс» 
(Жидачів, Україна) – «Волинь» – 3:1. У 
матчі за п’яте місце волиняни не залишили 
шансів німцям з «Везерталя» – 5:1. 

КОВЕЛЬЧАНИ 
ВЧИТИМУТЬ ЮНИХ 
ФУТБОЛІСТІВ ЗА 
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ 
ПРОГРАМАМИ

Віце-президент футбольного центру 
«Ковель-Волинь» Роман Лис підписав 
угоду про придбання й використання 
спеціальної програми для дитячих фут-
больних академій із Soccer Skills Pro. 

Цю програму розробили найкращі 
тренери з Іспанії, Великобританії, Нідер-
ландів та Німеччини. 

«Ця інвестиція дасть можливість на-
шим дітям займатися за найновішими 
європейськими розробками завдяки 
впровадженню системного підходу», – 
розповідає Лис. 

Дитячий тренер ковельської школи 
отримуватиме готовий план тренувань 
на два тижні, який відповідатиме віку ви-
хованців. Ніде правди діти, в Україні час-
то буває, що для маленьких дітей вико-
ристовують вправи з дорослого футболу. 
Інша перевага цієї програми – якість тре-
нувальних вправ. Фактично, вихованці 
футбольної школи матимуть змогу тре-
нуватися, як у найкращих європейських 
академіях. 

«Поля в Ковелі ми зробили раніше, 
тепер настала черга якісної системи ви-
ховання гравців, – пояснює Лис. – Про 
перші результати програми можна буде 
говорити вже через кілька місяців упро-
вадження, нині найголовніше, аби клубні 
тренери опанували цю систему. Водночас 
наприкінці року плануємо відправити на-
ших наставників на навчання за кордон».

  Юрій КОНКЕВИЧ
Іспанія

  Юрій КОНКЕВИЧ
Ковель

перша ліга

прем’єр-ліга

чемпіонатлегка атлетика діти-квіти

зміна

через терни до зірок

ВИННИКИ ТА ГОРІШНІ ПЛАВНІ 
ВІДПРАВИЛИ «ВОЛИНЬ» 
У ЗОНУ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Луцьк, Винники

Дві поспіль «сухі» поразки 
хрестоносців у матчах із 
«Рухом» та «Гірником-

Спорт» опустили їх у четвірку 
команд, які стоять на виліт із 
Першої ліги. Найгірше, що коли 
раніше результати «Волині» 
не відповідали якості гри, 
то в останніх двох матчах 
збалансованість команди зникла 
і поразки лучани, на жаль, 
заслужили.

У Винниках «Рух» переміг після простої 
помилки захисту, який дав можливість про-
бити з 12 метрів, після рикошету м’яч залетів у 
ворота – 1:0. У Луцьку проти «Гірника Спорту» 
лучани були ще більш беззубі в атаці, а в дру-
гому таймі просто капітулювали перед гостя-
ми з Горішніх Плавнів. Гірники забили тільки 
раз, хоча реально лучани могли програти і в 
три голи. Обидва суперники нічого суттєвого 
«Волині» не протиставили, але у їхньому ви-
конанні проходили елементарні «стіночки», 
відкривання в напівфлангах та розрізні паси. 
Натомість «Волинь», схоже, «наїлася» футбо-
лом і команді треба якщо не психологічне 
розвантаження, то свіжа кров. Попри те, що в 
заявці клубу на Першу лігу майже 40 виконав-
ців, реально назбирати оптимальний склад 
поки проблемно. Звідси і постійні кадрові 
пертурбації, і зміни позицій. 

Хай там як, але ситуація після першого 
кола, яке відіграли в Першій лізі, для наших 
гравців несимпатична – йдемо четвертими 
знизу. Найближчий матч – у п’ятницю проти 
одного з лідерів, чернігівської «Десни». 

Євген Кравс

«Волинь» продовжує грати в атаці 
переважно подачами на високого 
Олександра Пищура. Ветеран 
виграє верхові м’ячі, але підібрати і 
продовжити атаку часто нікому. 

Київ

Перед центральним матчем 
футбольної осені в Україні 

«Динамо» примудрилося програти 
аутсайдеру «Чорноморцю». Тому 
поєдинок киян із «Шахтарем» 
найближчої неділі може стати 
їхньою останньою надією 
у боротьбі за чемпіонство. 
«Чорноморець» двічі комфортно 
забив у першому таймі динамівцям 
і закрився в обороні. «Шахтар», 
своєю чергою, мав проблеми у 
грі проти «Ворскли», але зумів 
догнати полтавчан в останні 
хвилини. 

Неземною «окрасою» чемпіонату став 
матч «Зірки» з «Карпатами», який інакше, як 
антифутболом у виконанні обох команд, не 
назвеш. «Зоря» не без труднощів узяла 3 очки 
в «Сталі», яку під час перерви у чемпіонаті 
очолив болгарський тренер Костов. А от цьо-
горічні новачки УПЛ «Верес» і «Маріуполь» 
розіграли нічию, загостривши боротьбу за 
першу шістку.

Останнє 12 місце і 8-ме розділяють нині 
тільки два очка, й ситуацію в зоні аутсайдерів 
може змінити перемога чи поразка однієї з 
команд.

ІНТРИГА ПОЛЕТІЛА У ВИРІЙ

СКОРОХОДИ 
ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

М Команда І В Н П О
1 Арсенал 17 13 4 0 43

2 Полтава           17 12 2 3 38

3 Десна 17 10 4 3 34

4 Геліос 17 10 3 4 33

5 Інгулець 17 9 5 3 32

6 Колос 17 9 2 6 29

7 Авангард 17 9 2 6 29

8 Гірник-Спорт 17 8 1 8 25

9 Балкани 17 5 7 5 22

10 Оболонь-Бровар 17 5 5 7 20

11 Рух 17 4 6 7 18

12 Жемчужина 17 5 3 9 18

13 Нафтовик-Укрнафта 17 3 8 6 17

14 Миколаїв          17 4 5 8 17

15 ВОЛИНЬ 17 4 3 10 15

16 Суми                17 3 3 11 12

17 Кремінь 17 3 3 11 12

18 Черкаський Дніпро 17 3 2 12 11

Склад «Волині» у грі з «Гірником-
Спорт»: Хвалицький – Шаповал (к), 
Романюк, Никитюк, Воробей – 
Тетеренко, Медведь – Шандрук 
(Дмитренко, 43), Ляшенко (Ясковець, 
84), Марчук – Пищур (Степанов, 81).

veres.club

№ Команда I В Н П Голи О
1 ШАХТАР 12 10 1 1 26-10 31
2 ДИНАМО 11 7 3 1 25-9 24
3 ВОРСКЛА 12 6 3 3 15-11 21
4 ОЛІМПІК 12 5 5 2 12-8 20
5 ВЕРЕС   12 4 6 2 14-7 18
6 МАРІУПОЛЬ 11 4 4 3 14-10 16
7 ЗОРЯ    12 3 5 4 16-15 14
8 ЗІРКА   12 2 4 6 8-16 10
9 ОЛЕКСАНДРІЯ 12 1 6 5 9-14 9
10 ЧОРНОМОРЕЦЬ 12 2 3 7 7-20 9
11 КАРПАТИ 12 1 6 5 7-22 9
12 СТАЛЬ  12 2 2 8 8-19 8

12-й тур: «Шахтар» – «Ворскла» – 3:2, 
«Сталь» – «Зоря» – 0:1, 
«Верес» – «Маріуполь» – 1:1, 
«Зірка» – «Карпати» – 0:0, 
«Чорноморець» – «Динамо» – 2:1.

Бомбардири: Феррейра – 8, 
Марлос – 6 (обидва – «Шахтар»).

Колишні волиняни Сергій Сімінін та 
Олександр Насонов зійшлися у герці 
на одному фланзі матчу «Вереса» та 
«Маріуполя» на «Арені Львів»

13-й тур. 21 жовтня
«Олімпік» – «Зірка», 14:00; 
«Олександрія» – «Верес», 17:00; 
«Ворскла» – «Карпати», 19:30. 

22 жовтня
«Сталь» – «Чорноморець», 14:00; 
«Маріуполь» – «Зоря», 17:00; 
«Динамо» – «Шахтар», 19:30.

Дружина нападника «Барселони» Ліоне-
ля Мессі Антонелла Ракуццо підтвердила в 
Instаgram свою вагітність. «Сім’я з п’яти», – напи-
сала Антонелла. На фотографії футболіст і двоє 
його дітей поклали руки на живіт Антонелли.

У родині Мессі вже є п’ятирічний син Тья-
го, а також дворічний Матео. Ліонель та Анто-
нелла офіційно розписалися тільки 30 червня, 
відгулявши весілля в рідному аргентинському 
Росаріо, де вони виросли та познайомилися.

Княгининок

Центральний матч осінньої части-
ни чемпіонату Волинської області від-
бувся минулого вікенду в Княгининку. 
Луцький «ЛСТМ-536» та боратинська 
«Ласка» підійшли до поєдинку зі сто-
відсотковим показником набраних 
очок, розгромивши суперників у по-
передніх п’яти матчах. 

Особисте протистояння принес-
ло перемогу будівельникам, які двічі 
забили боратинцям (Пушкарчук та 
Кабанов).

Отож, «ЛСТМ-536» продовжує 
очолювати турнірну таблицю гру-
пи «А» (18 очок). «Ласка» – друга (15 
очок), випереджаючи ківерцівський 
«Колос» тільки за різницею забитих-
пропущених. У групі «Б» лідирує ФЦ 
«Ковель-Волинь». 

БУДІВЕЛЬНИКИ – 
ОДНООСІБНІ ЛІДЕРИ

Івано-Франківськ

У Івано-Франківську відбулися традиційні 
змагання зі спортивної ходьби «Кубок «Вечір-
ній Івано-Франківськ», в рамках яких також 
відбулися чемпіонати України з ходьби на 
50 км та командний серед ДЮСШ та СДЮШОР.

Загалом у цих змаганнях взяло участь 
близько 150 спортсменів. Окрім українців, 
були атлети із Сербії, Греції, Португалії, Біло-
русі та Молдови. У юніорів порадував на дис-
танції 20 км спортсмен з Волині Віктор Шумик. 
Він виграв, уперше виконавши норматив май-
стра спорту (1:28.44), і має непогані перспек-
тиви на наступний сезон. 

Решта волинян виступили не менш успіш-
но. Ігор Сахарук пройшов 50 км другим. Ана-
логічно «срібною» була й Марія Філюк на 
10 км серед молоді. Андрій Марчук фінішував 
другим на 10 км у юніорів, а Василина Вітов-
щик – третьою на 50 км.

НОВИЙ ХЕТ-ТРИК МЕССІ
Іспанія

Instаgram
 antoroccuzzo88

Ліонель та Антонелла разом уже сім років

Ю
рій Конкевич

«Волинь» U-11 на змаганнях в Іспанії
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Людина освічена – та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає. Георг Зіммель

№ 41 (89)  19 жовтня 2017 року

Онук із міста приїхав до діда в село на 
вихідні й питає:

– Діду, а куди у вас тут ввечері сходити 
можна?

– Куди-куди – на відро...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вовочка питає питає маму:
– Мамо, а де мене знайшли?
– Ну, тебе ми знайшли в капусті.
– А Петрика де?
– А Петрика – в пшениці.
– А Василя?
– У буряках.
– О, мамо, то вас по всьому городу тя-

гали!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бабуся питає онука:
– Що тобі снилося?
Внук:
– Я літав уві сні!
– А чого такий неприємний запах у ліж-

ку?
– Мене хотіли ракетою збити...

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

– Тату, ходімо в цирк.
– Немає часу, донечко, відчепися.
– А друзі казали, що там гола жінка на 

тигрі їздить!
– Їздить? На тигрі? Ну, ходімо, а то дав-

но я тигрів не бачив...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, нам сьогодні щеплення роби-
ли.

– Ну, ти, доню, сподіваюся, не плакала?
– Ні, вони мене не наздогнали!

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

– У кого товар дешевший – у виробни-
ка чи в дистриб’ютора? 

– У сторожа!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Добрий день, куме, що п’єте?
– Українське мохіто.
– Ром та м’ята?
– Та ні, горілка і петрушка.

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

Запропонували французу, американ-
цю й українцю: хто скільки об’їде на коні, 
тому стільки землі й дадуть. Француз про-
їхав кілометр, зупинив коня і каже: 

– Мені досить. Тут я поставлю садибу. 
Там буде квітник. А там у шезлонгу відпо-
чиватиму. Ось там – виноградник.

Американець проїхав три кілометри й 
зупинив коня: 

– Мені вистачить. Тут буде моя вілла. 
Там – газон. А ось там – майданчик для 
вертольота. А ще далі – майданчик для 
гольфу.

Українець заскочив на коня й погнав... 
Жене-жене, жене-жене... Загнав коня, той 
упав. А українець на ноги – й бігти! Біжить-
біжить... Зашпортався, впав. Уже відчуває, 
що не може бігти. Повзе-повзе – все, відчу-
ває, вже більше й повзти не може. Знімає з 
голови шапку, з останніх сил жбурляє її по-
перед себе й стогне: 

– А там іще огірочки посаджу!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Українець та росіянин їдуть у поїзді. 
Українець дістає сало, нарізає, під само-
гонку починає їсти. Росіянин дивиться го-
лодними очима і просить:

– Может, угостишь?
– Нема питань, але ти випий спочатку 

літр води.
Росіянин випив. Українець питає:
– Ну як, хочеш ще сала?
– Уже нет...
– Ну, ось бачиш, то ти не їсти, а пити 

хотів!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме!
– Га?
– А що ви робите в моєму погребі?
– Та вас шукаю!
– А навіщо сало з’їли?
– Та щоб під ногами не валялося!

Жартівливий гороскоп на 19 – 25 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
На вас знову посиплються 
горіхи, наче із рога достатку. 
Щоправда, відповідатимете 
не за свої огріхи. Тому зорі 

радять стійко пережити критику й не 
провокувати заворушень у своєму домі.  
Тихше їдеш – далі будеш.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Влаштуйте вечір спогадів. 
Зорі обіцяють шанс 
кардинально змінитися 
і стати на стежину 

виправлення. Не відхиляйте раптову 
пропозицію – ви вже трохи засиділися на 
одному місці. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Степанцов 
27 травня 1973 р.
Перший заступник голови 
Волинської облдержадміністрації
Якщо ви станете 
трішки добріші, всі вас 
обожнюватимуть. Якщо 

виникатиме відчуття заздрості, вгамуйте 
його смачним тістечком. Час сприятливий 
для планування майбутнього та оцінки 
власного становища.

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Марчук 
25 червня 1997 р.
Воротар ФК «Волинь»
У вас все вийде бездоганно, 
якщо щиро любите те, що 
робите. Мудрість і розум 
вразять нових ділових 

партнерів. Подолає осінню депресію нова 
пара класного взуття від  Nike чи Adidas.  

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Тиждень оновлення, 
очищення, реорганізації. 
Будьте готові до змін і 

змиріться із втратою солодкого бублика. 
Постарайтеся знизити свою активну 
діяльність. Зосередьтеся на сім’ї та 
здоров’ї.

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Завжди дбайте про свій 
вигляд. Вам треба вразити 
усіх. Ваше бажання цього 
тижня здійсниться. Думайте 

про прекрасне. Буде багато роботи, але вам 
усе під силу. Тільки навчіться розставляти 
пріоритети.

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Алєксєєв 
1 жовтня 1972 р.
Громадський активіст
У вашій галактиці ще 
стільки всього незвіданого 
та неправильного, що не 
варто літати в чужі примарні 

світи. Зорі бажають ліпше підготуватися 
до нового сезону в місцевому шапіто. Буде 
весело – можна не сумніватися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Михалик 
28 жовтня 1983 р.
Футболіст 
московського «Локомотива» 
Мрії про повернення в 
рідні ліси оволодіють 
вами. Тримайте їх при собі, 

рушницю зарядженою, а  порох сухим. 
Зорі оптимістичні щодо локомотивів 
вашого розвитку. Подумаєте про запасний 
вихід.  

Стрілець (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев 
15 грудня 1981 р.
Екс-заступник 
міського голови Луцька
На новій посаді робота не 
клеїтиметься, тому й далі 
клеїтимете дурня. Не варто 

жити спогадами, візьміться за абсолютно 
нові справи. Реваншистські настрої 
випрямлять поставу, але скоцюрблять 
думки. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Спробуєте систематизувати 
зроблене за рік, але дебет не 
сходитиметься з кредитом. 
Цього тижня зорі бажають вам 

побільше ласкавих променів у серце, хай 
якими гострими вони здаватимуться. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат, бізнесмен
Доведеться попрацювати 
не тільки на себе, але й 
згадати громадські обов’язки. 
Ймовірні судові суперечки. 

Намагатиметеся закрити очі Феміді. Вона 
пручатиметься, тому суперечка затягнеться.   

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Навчитеся замінювати 
прокладки, тому виклик 
сантехніка до вашого бізнесу 
буде зайвим. Насниться щось 

про «рогатих», ймовірні візити у депо. Не 
соромтеся інколи виходити з власної тіні. 
Іноді це навіть вигідно.
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Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 19 – 25 жовтня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

hroniky.com

колесо історії ТАНЦІ ПІД БАЯН ЗАМІНИВ ТЕАТР
  Іван ГОЛОВНЯ
«Хроніки Любарта»  
hroniky.com
Луцьк

У першому десятилітті ХХ століття 
в Луцьку на місці базару, який 
розводив антисанітарію під 

православним собором, вирішили 
зробити міський сад. Він тішив не 
одне покоління лучан, доки його не 
вирізали, щоб збудувати театр. Про 
останнє десятиліття існування тоді вже 
міського парку – 1960-ті – розповідали 
старожили.

Якщо в когось починали боліти ноги або 
хотілося просто відпочити від гармидеру та 
спокійно побалакати, можна було зайти до 
міського парку й там посидіти. Він мав фор-
му правильного квадрата з великою круглою 
клумбою у центрі, посеред якої на високому 
постаменті височіло скульптурне зображення 

Центральний вхід у міський 
парк у 1960-х роках

Йосипа Сталіна на повен зріст, у накинутій на 
плечі військовій шинелі. У роках 1957-1958 од-
нієї ночі пам’ятник зник. Лишилася лише клум-
ба. Від неї вусібіч розходилося вісім утрамбова-
них піском і товченою цеглою доріжок. Обабіч 
них стояли довгі садові лавки. Уздовж однієї з 
алей тягнувся ряд засклених вітрин (добрий 
десяток) зі свіжими газетами, там же стояв кри-
тий літній павільйон, де можна було почитати 
газети, журнали й навіть книжки.

Іноді під вечір у парку з’являвся військо-
вий духовий оркестр, і тоді довкола цен-
тральної клумби влаштовували танці. Пил 
стояв стовпом, однак ніхто не звертав на це 
уваги. Бували там танці і під баян.

У дні, коли в соборі йшла служба, у парку 
полюбляли посидіти й погомоніти старенькі 
жителі міста. Для Луцька цей парк був чимось 
на зразок оазису в пустелі. Згодом його здер-
ли бульдозерами, у 1965-му там виросла спо-
руда нового театру з Театральним майданом 
довкола.
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погляд у минуле

19 жовтня – Гликерія, Макар, 
Хома, Клавдія, Лаура
20 жовтня – Сергій, Юліан, 
Капітоліна, Аделіна, Аліна, 
Марк
21 жовтня – Таїсія, Трифон, 
Пелагея, Юлія
22 жовтня – Максим, Яків, 
Опанас, Петро, Авраам, 
Михайло
23 жовтня – Андрій, 
Євлампій, 
Антон, Юхим, 
Кирило, Павло, 
Сергій
24 жовтня – 
Зінаїда, Пилип, 
Феофан, Лев
25 жовтня – Іван, 
Кузьма, Мартин, 
Макар, Тарас, 
Федот

19 жовтня – Гликерія, Макар, 
Хома, Клавдія, Лаура

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, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 25 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
електронні кухонні ваги.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

, р ,

Андрій, 

, 

, 

ван, 
н, 

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Впишіть у кожен кружечок номер 
їжі, якою любить ласувати тваринка.
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ПАНАМСЬКИЙ КАНАЛ БУДУВАЛИ 25 РОКІВ

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

Д
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тя
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е 
су

д
о

к
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У жовтні 1913 року через 
Панамський канал 

з’єдналися води Тихого й 
Атлантичного океанів. У той 
час Панамський перешийок 
належав Колумбії. Саме 
тому уряд цієї країни 
дозволив французькій 
компанії Фердинанда де 
Лессепса проводити роботи. 
До цього де Лессепс у 
1869 році успішно завершив 
будівництво Суецького 
каналу. 

На початку ХХ століття, коли 
протистояння між США та Іспа-
нією вилилося у військові дії, в 
США виникла потреба у ство-
ренні короткого шляху для пере-
міщення військових і торгових 
суден між Атлантичним та Тихим 
океанами. У 1902 році Конгрес 
США придбав французьку ком-

панію, що будувала Панамський 
канал, а також виділив гроші на 
завершення робіт. 

6 листопада 1903 року Аме-
рика визнала незалежність Пана-
ми. 18 листопада було підписано 
договір, який дозволив США по-

стійно перебувати в зоні каналу й 
вести там будівництво. В обмін на 
це Панама отримала $10 млн і по 
250 тис. щорічних дотацій на на-
ступні дев’ять років.

Будівництво Панамського 
каналу стало одним із найбільш 

складних будівельних проектів 
за всю історію людства. Завдя-
ки йому морський шлях із Нью-
Йорка до Сан-Франциско скоро-
тився з 22,5 тис. км до 9,5 тис. км.

Канал пропускає судна найріз-
номанітніших типів – від приват-
них яхт до величезних танкерів і 
контейнеровозів. Максимальний 
розмір судна, яке може пройти 
Панамським каналом, став фак-
тично стандартом у суднобуду-
ванні, отримавши назву Panamax.

У 1970-ті роки Панама відмо-
вилася дотримуватися договору 
1903 року. У 1977 році президент 
США Джиммі Картер і панамський 
диктатор Омар Торріхос підписа-
ли угоду про передачу до кінця 
століття Панамського каналу у 
власність уряду Панами, що й від-
булося 31 грудня 1999 року.

Перше судно пройшло Панамським 
каналом 15 серпня 1914 року

poradu.pp.ua
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дивина

і сміх, і гріх

а ви знали?

неймовірно

У ЯПОНІЇ ВИВЕЛИ КУРЕЙ, 
ЩО НЕСУТЬ ЯЙЦЯ З ЛІКАМИ

цікаво ЧОМУ УРАГАНИ НАЗИВАЮТЬ 
ЛЮДСЬКИМИ ІМЕНАМИ

У ШВЕЙЦАРІЇ ВИДОБУВАТИМУТЬ 
ЗОЛОТО З КАНАЛІЗАЦІЇ

В АФРИЦІ ВІДНОВИЛИ ПОЛЮВАННЯ НА ВАМПІРІВ

ПРО ЩО РОЗКАЖУТЬ 
ІНІЦІАЛИ

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).

і;і

м. Ковель, вул. Володимирська, 118
066 718 50 51, 068 778 93 93

с. Підгайці, вул. Дубнівська, 16а
095 485 97 77, 096 977 02 70

Завод покрівельних матеріалівЗавод покрівельних матеріалів

•Металочерепиця 
•Металопрофіль

Гуртом та вроздріб

У серпні-вересні 2017 року 
у США вирували потужні 
урагани «Харві» й «Ірма». 

Вони отримали власні імена, 
як і щороку десятки тропічних 
циклонів, повідомляє «ТСН». 
Така система допомагає швидше 
запам’ятати і розпізнати ту чи 
ту погодну небезпеку: короткі 
жіночі та чоловічі імена замість 
координат використовують ЗМІ та 
служби сповіщення.

На думку експертів, назви допомагають 
краще підготуватися до ураганів. А метеоро-
логічні організації розробили переліки імен і 
стежать, щоб люди не заплуталися, періодично 
відправляючи найвідоміші назви «у відставку».

До 1842 року шторми називали довільно. 
А коли один з руйнівних атлантичних ураганів 
зірвав щоглу біля корабля «Антьє», що був у за-
хідній частині океану, циклон назвали на честь 
корабля. Це було одне з перших офіційних імен 
ураганів. Після цього їх продовжили називати в 
основному на честь зруйнованих кораблів і міст.

Іноді тропічні циклони отримували імена 
святих. Так, у Пуерто-Ріко в ХІХ столітті з’явилися 
урагани «Свята Анна» і «Святий Філіп».

У східноафриканській країні Малаві 
групи озброєних людей убили 

щонайменше п’ятьох осіб, адже 
вони буцімто поводилися як вампіри. 
Убитих звинувачували в тому, що пили 
людську кров під час магічних ритуалів.

Тим часом ООН евакуювало своїх 
представників із деяких районів через 
потенційну небезпеку, повідомляє ВВС. 

Президент країни Пітер Мутаріка по-
обіцяв тримати розслідування убивств 

під особистим контролем. Уряд запро-
вадив комендантську годину вночі, аби 
уникнути провокацій.

Малаві є однією з найбідніших країн сві-
ту, населення якої малоосвічене й переко-
нане в існуванні надприродних сил та істот.

Чутки про вампіризм поширилися 
у Малаві з сусіднього Мозамбіку. Що 
спричинило їх виникнення – невідомо. 
Спалах подібних чуток уже відбувався у 
2002 році.

Згідно з оцінками швейцарського 
Інституту водних наук Eawag, 

щорічно в каналізаційну систему країни 
потрапляє більш як 40 кг золота. Його 
вартість оцінюють у $2 млн.

На думку вчених, дорогоцінний метал 
потрапляє у стоки з відходами від вироб-
ництва годинників та золотодобувної про-
мисловості, інформує «Навколо світу».

У дослідженні, проведеному на за-
мовлення Швейцарського федерального 
відомства з охорони навколишнього се-

А – активність і сила.
Б – здатність до великих почуттів.
В – непостійність, відсутність систематичності.
Г – прихованість, таємничість. 
Д – товариськість, уміння ладнати з людьми.
Е – прагнення до психологічної рівноваги.
Є – невпевненість, посилена тривога.
З – схильність до сумнівів, неврівноваженість.
И, І, Ї, Й – вразливість, підвищена напруженість.
К – завищена самооцінка, великі запити.
Л – винахідливість, чітка логіка.
М – працьовитість, педантичність.
Н – творчі здібності, енергійність.
О – підвищена емоційність, неадекватність оцінок.
П – скромність, відчуття дистанції.
Р – роздратованість, постійна напруженість.
С – схильність до депресії, пригніченість.
Т – прагнення до ідеалу.
У – підвищена інтуїція, боягузтво.
Ф – ніжність, турботливість.
Х – підвищені сексуальні потреби.
Ц, Ч – підвищені претензії до оточення, сварливість.
Ш – безкомпромісність.
Щ – підвищені інтелектуальні здібності, підозріливість.
Ю – підвищені амбіції за відсутності систематичності. 
Я – інтелігентність, підвищені творчі здібності. 

Японські дослідники 
вивели ГМО-курей, які 

несуть яйця з ліками проти 
тяжких захворювань, щоб 
суттєво знизити вартість 
лікування, повідомляє 
France24.

Дослідники Національно-
го інституту перспективних 
промислових наук і техноло-
гій у регіоні Кансай вивели 
генетично модифікованих 
курей, які несуть яйця, що 
містять бетаферон – препарат 
для лікування таких серйоз-
них захворювань, як рак, роз-
сіяний склероз та гепатит.

Учені почали процес вве-
дення генів, які виробляють 
інтерферон бета, в клітини на 
кшталт курячої сперми. По-
тім вони використовували ці 
клітини для запліднення яєць 
і створили курей, які успадку-

Однак такий спосіб був незручним: без 
чіткої системи постійно виникала плута-
нина. У кінці ХІХ століття австралійський 
метеоролог Клемент Рагг почав давати тро-
пічним циклонам жіночі імена. Під час Дру-
гої світової війни цю традицію підхопили 
американські військові: метеорологи фло-
ту США називали урагани в Тихому океані 
на честь дружин, подруг і сестер.

У 1953 році з’явилася міжнародна систе-
ма назв для ураганів і штормів, підготовлена 
Всесвітньою метеорологічною організацією 
(WMO) за підтримки Національного ураганно-
го центру США. Спочатку в списку були тільки 
короткі жіночі імена, які давали циклонам за 
алфавітом: перший ураган починався на бук-
ву «А» і так далі. У 1979 році в розширений пе-
релік увійшли й чоловічі імена.

Перший список було створено для штор-
мів, які зароджуються в Атлантичному океані. 
Через кілька років подібна система з’явилася 
і в інших регіонах, де формуються тропічні 
циклони. У кожного регіону – свої імена. Всі 
вони опубліковані на сайті WMO.

Найпопулярнішим списком є атлантичний – 
урагани, названі іменами з цього переліку, об-
рушуються на США. Усього в Атлантичного оке-
ану шість списків з 21 імені, які перебувають у 
ротації. У 2017 році використовують один набір 
назв, у 2018-му – другий. У 2022 році знову по-
вториться список 2013 року.

Імена теж чергуються – спочатку в алфа-
вітному порядку йде жіноче, потім чоловіче. 
Імена отримують шторми з швидкістю вітру 
понад 62 км/год.

У 2014 році в американському науковому 
журналі Proceedings of the National Academy 
of Sciences з’явилося дослідження, згідно з 
яким урагани з жіночими іменами призводять 
до більш руйнівних наслідків, ніж із чоловічи-
ми. Однак роботу розкритикували інші вчені.

Деякі циклони на кшталт «Харві» та «Ірми» 
запам’ятовуються найбільше через руйнівні 
наслідки і згадки у ЗМІ. Через це використан-
ня тих самих імен через кілька років знову 
може призвести до плутанини. На цей випа-
док WMO щороку влаштовує збори, на яких 
обговорюють, які назви «вивести з обігу».

редовища, було обстежено 64 очисні спо-
руди по всій країні. У низці регіонів рівень 
золота в стоках такий високий, що вчені 
вважають економічно вигідним його від-
новлення і повернення в оборот.

Крім золота, у швейцарських стічних во-
дах також виявили срібло, яке змивається в 
каналізацію в кількості близько 3 тис. кг на 
рік, а також рідкоземельні метали, що вико-
ристовуються у виробництві електроніки.

вали ці гени, а отже, й отри-
мали можливість нести яйця 
із вмістом препарату.

Якщо вченим вдасться 
вивести таких курей у мас-
маркет, ціна на препарат 
знач но знизиться. На сьогод-
ні науковцям вдалося вивес-
ти трьох курей, у яйцях яких 
міститься бетаферон. Птиці 
несуться майже щодня.

espreso.tv

znaj.ua

new
izv.ru

m
.cugetliber.ro

На думку експертів, назви допомагають 
краще підготуватися до ураганів

Щорічно в каналізацію Швейцарії 
потрапляє більш як 40 кг золота

Чутки про вампіризм поширилися 
у Малаві з сусіднього Мозамбіку

Яйця з бетафероном хочуть 
вивести в мас-маркет
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