
ХТО ЖИВ, 
ТОЙ ЖИВЕ

А СВАВІЛЛЯ КОЛИШНІХ 
ПРАВООХОРОНЦІВ 
КРИШУЄ... 
РЕФОРМОВАНА ПОЛІЦІЯ

Позаминулого тижня на території 
приміського села луцький мисливець 

Микола Панасюк розстріляв двох 
дорогих собак, які охороняли отару 
овець. У результаті такого зухвальства 
підприємець Василь Мельник, який 
орендує тамтешню будівлю сільської 
ферми, втратив породисту вівцю та одну 
середньоазійську вівчарку. 

У ШАЦЬКОМУ КРАЇ 
ВІДБУВСЯ КУБОК 
СВІТЯЗЮ З БОЧЧЕ

У мальовничому селі Пульмо упродовж 
трьох днів тривали особливі 

спортивні змагання – Кубок Світязю з 
бочче, до фінансової підтримки якого 
долучився Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». За перемогу в турнірі боролися 
люди із ураженнями опорно-рухового 
апарату з різних куточків Волині.

НОВОНАРОДЖЕНИМ 
УКРАЇНЦЯМ ОБІЦЯЮТЬ 
БЕБІ-БОКСИ ТА 
МУНІЦИПАЛЬНИХ НЯНЬ

Із вересня стартувала програма 
допомоги при народженні дитини. 

Безплатні бебі-бокси, послуги 
муніципальної няні та дороге медичне 
обстеження – все це молодим родинам 
оплачуватиме держава. 
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«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС» 
ДОСІ НЕ МОЖЕ РОЗПОЧАТИ 
ГЕОЛОГІЧНУ РОЗВІДКУ

скандал

cпорт для всіх

для найменших

будні професіоналів

із зали суду

ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС
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Чотири роки 
тому фельдшер 

Анатолій Кліпінський 
допоміг з’явитися на 
світ дівчинці. Тоді 
породіллю зі стрімкими 
пологами посеред 
ночі забрала швидка. 
Однак до пологового 
не доїхали – карету 
довелося спинити на 
трасі. На той час хлопець 
щойно закінчив коледж. 
Тепер резюмує: «Сам ще 
зелепухом був».

на широку ногу

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримували нашу газету 

безплатно, то у квітні ознайомча 
редакційна передплата завершилася. Аби 
й надалі отримувати тижневик, вам слід 
звернутися у найближче 
поштове 
відділення 
або до свого 
поштаря й 
передплатити 
газету. 

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

МІНУС ОДИН
У ДОНЕЦЬКУ ЗАГИНУВ 
ЛІДЕР СЕПАРАТИСТІВ

війна триває

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

 читайте на стор. 8

В Україні вимкнули 
аналогове мовлення. 
Сталося те, що 

анонсували упродовж літа 
всі телеканали. Як нам стало 
відомо з достовірних джерел, 

на рішенні про вимкнення 
наполіг сам Президент 
України Петро Порошенко. У 
ніч з 31 серпня на 1 вересня 
з аналогових екранів зникли 
практично всі телеканали, а вже 

до 12:00 1 вересня Концерн 
РРТ вимкнув передавачі ще 
двох мовників: «1+1» і ТРК 
«Аверс». 

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 7

ВОЛИНЬ БЕЗ АНАЛОГА: 
ІНФОРМАЦІЙНА ДИВЕРСІЯ,
АБО ЧОМУ ПО ТЕЛЕВІЗОРУ ПОКАЗУЮТЬ 
ТІЛЬКИ ОДИН ТЕЛЕКАНАЛ

 читайте на стор. 5

ПРО «ПОЛОГОВИЙ» НА КОЛЕСАХ, 
ТАКСІ ДЛЯ ЦИГАНІВ 
ТА ЧОРТІВ БАБИ ТАСІ
ЯК ПРАЦЮЮТЬ МЕДИКИ НА ШВИДКІЙ У ГОЛОБАХ
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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 Найкращий шлях передбачити майбутнє – це створити його. Пітер Друкер

В ЕФІОПІЇ ТА АФГАНІСТАНІ – 
АВІАКАТАСТРОФИ 
30 серпня в Ефіопії розбився військовий 
гелікоптер. 18 людей загинуло. 2 верес-
ня на півночі Афганістану зазнав ката-
строфи вертоліт, на борту якого було 
кілька українців та місцеві офіцери. Що-
найменше 12 осіб загинуло.

У ЛІВІЇ ВТЕКЛИ В’ЯЗНІ 
2 вересня після заворушень у в’язниці в Трі-
полі втекло близько 400 ув’язнених. Біль-
шість засуджені за кримінальні злочини та 
підтримку диктатора Муаммара Каддафі.
В ЕКВАДОРІ ТА США – 
СТРАШНІ ДТП 
1 вересня на півдні Еквадору внаслідок 
аварії за участю пасажирського автобу-
са загинуло щонайменше 11 людей. А 
в штаті Нью-Мексико у США 31 серпня 
вантажівка врізалася в автобус. Щонай-
менше сім людей загинуло.

У В’ЄТНАМІ – ПОВІНЬ
Мінімум 13 людей загинуло внаслідок по-
веней і зсувів, спричинених зливами в пів-
нічних і центральних регіонах В’єтнаму. 
Майже 400 будинків зруйновано.
ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ 
ВОДОЮ 
У іракському місті Басра отруїлися водою 
щонайменше 18 тисяч осіб. У хворих – ді-
арея, кишкові кольки та блювота. Інфек-
ція може спричинити епідемію холери.

У М’ЯНМІ ПРОРВАЛО ГРЕБЛЮ
Внаслідок злив і прориву греблі у М’янмі 
затоплено 85 сіл. Понад 63 тисячі лю-
дей – без домівок. Колапс стався через 
пошкоджений водозбірник. 
ЗАСУДИЛИ КОЛИШНЬОГО 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФІФА
Колишнього віце-президента ФІФА Хуа-
на Анхеля Напоута засуджено до дев’яти 
років в’язниці за хабарі. У нього конфіс-
кують хабар у понад $3 млн. Також він 
має сплатити $1 млн штрафу.
У РОСІЇ – МАСШТАБНІ 
ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ
Росія оголосила про найбільші за остан-
ні 30 років військові навчання «Схід-
2018». Тренування армії сконцентрують 
в центрі Росії та на кордоні з Китаєм, 
Монголією і Казахстаном.
ЧЕРЕЗ БАНК В ЕСТОНІЇ 
ВІДМИЛИ ШАЛЕНІ ГРОШІ
Лише за один рік через естонську філію 
найбільшого комерційного банку Данії 
Danske Bank відмили $30 млрд із Росії та 
країн СНД.
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ РОЗШУКУЄ 
ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ  
Міжнародний комітет Червоного Хреста 
розшукує по всьому світу щонайменше 
100 тисяч зниклих безвісти людей.

ПОЗБУЛИСЯ ПОСАД ЧЕРЕЗ ДТП 
У Болгарії 25 серпня через погане ас-
фальтове покриття перекинувся авто-
бус з туристами. Мінімум 18 людей за-
гинуло. Уряд шахраював на будівництві 
доріг в країні. Прем’єр-міністр звільнив 
через це трьох міністрів: внутрішніх 
справ, транспорту та відповідального за 
регіональний розвиток.
ЄС МОЖЕ ВІДМОВИТИСЯ ВІД 
ПЕРЕВЕДЕННЯ ГОДИННИКІВ 
У Європейському Союзі хочуть відмо-
витися від переведення годинників на 
зимовий і літній час. Понад 80% жителів 
ЄС це підтримують.

ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН 
На 81 році від раку помер радянський 
і російський співак, депутат Держдуми 
Росії, герой ДНР Йосип Кобзон. Він неод-
норазово негативно висловлювався 
про Україну, підтримував силовий роз-
гін Євромайдану, виступав із концерта-
ми перед проросійськими бойовиками 
та навіть створив гімн для сепаратистів.
УКРАЇНЦІ МАСОВО ЇДУТЬ 
У ПОЛЬЩУ
Кількість польських підприємств, які на-
ймають українців, збільшилася на 10%. 
Кожна п’ята фірма має у штаті працівни-
ків з України. Найбільше наших співвіт-
чизників працює в готельній галузі. Се-
редня зарплата українців – €500-800.

світова хроніка

АБО ПАСИ КОРОВУ, АБО БУДЕШ БИТИЙ
трудове рабство

ПОЛІГОНИ ЗАПОВНЕНІ ВЩЕРТЬПОЛІГОНИ ЗАПОВНЕНІ ВЩЕРТЬ

ПОЦУПИВ ПОНАД ПОЦУПИВ ПОНАД 
ПІВКІЛОМЕТРА ПІВКІЛОМЕТРА 
КАБЕЛЮКАБЕЛЮ

ПРИЗНАЧИЛИ ПРИЗНАЧИЛИ 
ГОЛОВУ ГОЛОВУ 
ГОРОХІВСЬКОЇ РДАГОРОХІВСЬКОЇ РДА

ЗАБИВ МАТІР ЗАБИВ МАТІР 
І ЗАГРИМІВ І ЗАГРИМІВ 
У ТЮРМУУ ТЮРМУ

ШАХТАРІ ШАХТАРІ 
ВИМАГАЮТЬ ВИМАГАЮТЬ 
ЗАРПЛАТИЗАРПЛАТИ

ДЕРЖАВА ДЕРЖАВА 
БОРГУЄ ОБЛАСТІ БОРГУЄ ОБЛАСТІ 
МІЛЬЙОНИМІЛЬЙОНИ

сумнівна нажива

кадри вирок

страйк

соціалка

екологія

Володимир-Волинський

До суду скерували 
обвинувальний акт 
у кримінальному 

провадженні про 
вербування й 
переміщення 27-річним 
жителем Володимира-
Волинського 9 людей 
у Білорусь задля їхньої 
трудової експлуатації.

Як інформує обласна прокура-
тура, впродовж 2016 року моло-
дик підшуковував на Волині чоло-
віків, які перебували в уразливому 
стані, не мали роботи та постійно-
го заробітку, обіцяв їм гарні умови 
праці на підприємстві в одному з 
районів Мінської області та пере-
возив у сусідню державу. 

Там люди потрапляли в трудо-
ве рабство й змушені були, про-
живаючи у нелюдських умовах, 
за будь-якої погоди, цілодобо-
во, без вихідних, без належного 

харчування, незалежно від стану 
здоров’я, випасати та доглядати 
корів. У разі непокори їм погро-
жували й били, не даючи можли-
вості повернутися додому, а їхній 

заробіток привласнював обвину-
вачений.

Під час вчинення цих кри-
мінальних правопорушень 
молодика в Україні було засу-
джено за умисне тяжке тілесне 
ушкодження та хуліганство до 
п’яти років позбавлення волі, 
проте звільнено від відбуття 
призначеного покарання зі 
встановленням трирічного ви-
пробувального строку. Тепер 
же його судитимуть за торгівлю 
людьми.

Суд, призначаючи обвинува-
ченому покарання, врахує, що 
він вчинив злочин стосовно осо-
би поважного віку, особи з інва-
лідністю, особи, яка страждає на 
психічний розлад, має вади розу-
мового розвитку.

Зловмиснику світить 
від 7 до 12 років неволі

antydot.info

АРСЕНАЛ – У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІАРСЕНАЛ – У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІкримінал

Ковель

Під час санкціонованого обшуку 
оперативники виявили у 48-річного 
жителя Ковеля понад 300 одиниць 
різноманітних боєприпасів. 

За незаконне поводження з боєприпа-
сами чоловікові загрожує до семи років по-
збавлення волі, інформує прес-служба во-
линської поліції.

Правоохоронці вилучили 315 набо-
їв калібру 7,62 мм, корпус міни та майже 

кілограм пороху. Боєприпаси чоловік 
зберігав удома. Їх поліцейські відправили 
на дослідження у Волинський науково-
дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС.

За цим фактом триває досудове роз-
слідування. Йдеться про незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами. Санкція статті 
передбачає від трьох до семи років позбав-
лення волі. Вилучено понад три сотні набоїв

Сортування сміття збільшить ресурс полігонів

vl.npu.gov.ua

Полігони твердих та побутових 
відходів на Волині заповнені майже 
на 90%. За рік в області збирається 
близько 1 млн м3 сміття.

За словами начальника управлін-
ня ЖКГ Волинської ОДА Андрія Пиро-
га, на 11 полігонах, що діють в області, 
захоронено 2,7 млн т побутових від-
ходів. 

«Середня завантаженість поліго-
нів наближається до 90%. Зокрема 

у найбільших містах: Луцьку, Ковелі, 
Володимирі-Волинському, Нововолин-
ську», – зауважив чиновник.

У резерві – ківерцівський полі-
гон, він ще не зданий в експлуатацію, 
але майже готовий. Також тривають 
тендери і щодо горохівського по-
лігону.

За словами Андрія Пирога, вкрай 
потрібно сортувати сміття. Це на трети-
ну збільшить ресурс полігонів.

volynnew
s.com

Нововолинськ

Через невиплату зарплати волинські 
шахтарі відмовилися спускатися під землю.

Про це 3 вересня повідомив голова Неза-
лежної профспілки гірників України Михайло 
Волинець.

«Сьогодні діти шахтарів міста Нововолин-
ська пішли у школу з таким же настроєм, як 
і батьки на роботу. Заборгованість гірникам 
шахт «№9 Нововолинська» та «Бужанська» 
складає 75% за липень, а працівникам непро-
мислової групи – взагалі ні копійки за той же 
місяць. А вже потрібно було б платити зарпла-
ту за серпень», – написав він у Facebook.

До слова, наприкінці серпня уряд 
повідом ляв про виділення 100 млн грн для 
погашення заборгованості із зарплати перед 
працівниками вугільної промисловості.

191 млн грн боргує держава Волинській 
області за субсидії та пільги.

Як розповів технічний директор ПАТ «Во-
линьгаз» Павло Козюк, станом на 29 серпня 
заборгованість щодо невиконання умов до-
говору із реструктуризації у ПТМ «Ковель-
тепло» становить понад 
665 тис. грн, у КП 
«Нововолинськ теп-
локомуненерго» – 
264 тис. грн.

Рожищенський район

У селі Березолуки чоловік викрав 
понад 500 м кабелю з повітряних 
кабельних ліній зв’язку, чим завдав 
ПАТ «Укртелеком» чималих збитків.

Про це йдеться у вироку Ківерцівсько-
го районного суду Волинської області від 
23 серпня. Як вдалося встановити під час 
судового засідання, з 22 до 31 травня об-
винувачений викрав 558 метрів кабелю 
з неробочих повітряних кабельних ліній 
зв’язку, чим спричинив ПАТ «Укртелеком» 
збитків на понад 13 тис. грн.

Суд призначив чоловікові покарання у 
вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі, 

втім одразу ж звільнив його від відбування 
покарання, якщо протягом року він не вчи-
нить нового злочину.

new
s.pp.ua

изації у ПТМ «Ковель
над
 

Горохів

Головою Горохівської районної державної 
адміністрації 30 серпня призначено Юлію 
Гринчук.

Як розповіла новопризначена очільниця 
РДА, яка ще донедавна була директором луць-
кої школи №24, її батьки із Горохівського району. 
«Хоча я – лучанка, та ця земля мені рідна, тому 
працюватиму на благо громади».

Нагадаємо, раніше Горохівську РДА очолюва-
ла Любов Матвєєва. Минулоріч у вересні її разом з 
очільником місцевої райради та керівником район-
ного відділу Держгеокадастру спіймали на хабарі. 

До слова, Юлія Гринчук – третя жінка на по-
саді голови Горохівської РДА.

Луцьк

Вісім років за ґратами проведе 
лучанин, який на п’яну голову до 
смерті побив свою матір.

Про це йдеться у вироку Луцького 
міськрайонного суду від 23 серпня. Як 
вдалося встановити під час судового 
засідання, 10 квітня обвинувачений, 
перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння, під час конфлікту кинувся 
з кулаками на матір. Жінка отрима-
ла тяжкі тілесні ушкодження. Окрім 
численних синців та саден, син при-
мудрився поламати матері ребра. 
Невдовзі жінка померла.

Збитки «Укртелекому» – понад 13 тис. грн
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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  ЙЧас до часу корисно зупинитися й нічого не робити. Це дає можливість поміркувати. 

Це заряджає наші тіла та розум новою енергією. Річард Бренсон

ТИСЯЧІ ТІЛ ДОСІ НЕ 
ІДЕНТИФІКУВАЛИ
Україна ідентифікувала тільки 294 лю-
дини, які зникли безвісти на Донбасі. 
Ще 1000 тіл поховано без встановлення 
особи та перебувають у морзі.

У МІНОБОРОНИ – РЕВІЗІЯ
Перевірка Міністерства оборони вияви-
ла фінансових порушень на 256,9 млн 
грн, з яких фактичні втрати становлять 
88 млн грн.
ЗАСУДИЛИ ОРГАНІЗАТОРА 
ЗАМАХУ НА БАБЧЕНКА
Підозрюваного в організації замаху на 
російського журналіста Аркадія Баб-
ченка Бориса Германа засудили до чо-
тирьох з половиною років позбавлення 
волі. Про вбивство Бабченка у Києві по-
відомили 29 травня. Однак журналіст 
був живий, а інформація про його за-
гибель була частиною спецоперації СБУ 
щодо запобігання замаху.

УКРАЇНА ОТРИМАЄ ТРАНШ МВФ
В НБУ розраховують, що Україна отри-
має близько $2 млрд траншу від МВФ до 
кінця осені.
НА РІВНЕНЩИНІ ВИЛУЧЕНО 
ПАРТІЮ БУРШТИНУ 
У Рівненській області під час обшуку 
в одному з сіл поліцейські вилучили 
197 кг бурштину на 2,8 млн грн.

УБИЛИ ПРОФЕСОРА
1 вересня у Миколаєві знайшли вбитим 
відомого вченого, дослідника Голодо-
мору, професора Миколаївського націо-
нального університету Миколу Шитюка. 
Поліція затримала підозрюваного у зло-
чині. Ним виявився його родич, який зі-
знався, що скоїв убивство через сімей-
ний конфлікт.
ПОРОШЕНКО ЗАЯВИВ, ЩО 
ВИБОРИ СФАЛЬСИФІКУЮТЬ
Президент Петро Порошенко заявив, 
що Росія вже почала масштабну підго-
товку, аби сфальсифікувати українські 
президентські й парламентські вибори, 
які мають відбутися у 2019 році.
КАНАЛОМ NEWSONE КЕРУЄ 
ЛЮДИНА ЯНУКОВИЧА
Власник каналу NewsOne Володимир 
Мураєв передав на три роки управління 
ресурсом колишньому заступнику го-
лови Адміністрації Президента Віктора 
Януковича Андрію Портнову.
ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ ЗАГИНУЛИ 
В ДТП
У аваріях на дорогах в Україні цьогоріч 
загинуло понад 1,5 тисячі осіб. За остан-
ні 15 років – близько 74 тисяч. Смерт-
ність на дорогах України усемеро вища, 
ніж у ЄС.

ПЕРШАЧКІВ ПОБІЛЬШАЛО
Цього року в Україні до школи пішло 448,5 
тисячі першокласників. Це на 40,3 тисячі 
дітей більше, ніж торік. Тільки на Волині – 
майже 16 тисяч першокласників.
50% ПЕРЕВЕЗЕНЬ – 
НЕЛЕГАЛЬНІ
В Україні щонайменше половину авто-
бусних перевезень здійснюють без від-
повідних документів. Також ці автобуси 
переобладнані з грубими порушеннями 
безпеки.
КОЖНЕ П’ЯТЕ АВТО – 
НА ЄВРОБЛЯХАХ
В Україні машини на іноземних номе-
рах до серпня зайняли 19% вторинного 
ринку. Кожен п’ятий проданий у серпні 
автомобіль був на єврономерах. Такі 
авто щомісяця відвойовують по 8-12 ти-
сяч клієнтів на українському ринку.
УКРАЇНА ЕКСПОРТУВАЛА 
РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ ГОРОХУ 
У липні експорт гороху з України стано-
вив 47,8 тис. т, що на 58% більше, ніж у 
липні минулого року. 38% експорту го-
роху з України припадає на країни Азії та 
Близького Сходу, 9% – на країни Африки.

В УКРАЇНІ – НОВІ 20 ГРИВЕНЬ 
Національний банк випустив банкно-
ти нового зразка номіналом 20 грн, які 
введуть в обіг 25 вересня. На лицьово-
му боці купюри – портрет Івана Франка, 
а на зворотному – зображення будівлі 
Львівського оперного театру.

українська хронікаПЕРШИЙ РАЗ... У НОВИЙ ЛІЦЕЙПЕРШИЙ РАЗ... У НОВИЙ ЛІЦЕЙназустріч освіті

Луцьк

1 вересня відчинив 
двері для учнів 
новозбудований 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради». На 
урочисту лінійку прийшло 
чимало поважних гостей: 
представники міської 
влади, посадовці, 
депутати та духовенство.

Будівництво школи у 55-му 
мікрорайоні Луцька розпочало-
ся ще 2011 року за губернатор-
ства Бориса Клімчука. Планува-
ли збудувати за 22 місяці, однак 
відсутність коштів внесла ко-
рективи у ці плани. Завершити 
будівництво вдалося лише че-
рез сім років завдяки злагодже-
ній роботі команди «УКРОПу» в 
міській раді. Це перша школа в 
Луцьку, збудована за часів неза-
лежності.

Ліцей є закладом загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
та має проектну потужність 630 
учнів. У новому навчальному 
році тут будуть функціонувати 
класи початкової та основної 
школи. На зарахування у заклад 

надійшла 541 заява. Щоправда, 
10 та 11 класів цьогоріч не буде. 
За словами директора ліцею Ві-
талія Бондаря, заклад матиме 
інформаційно-комунікаційне 
спрямування із поглибленим ви-
вченням точних наук – математи-

ки, фізики та інформатики.
Для школярів створили умо-

ви, які відповідають останнім 
освітнім тенденціям. Крім звичай-
них аудиторій, є класи для куліна-
рії, шиття, усамітнення та спання. 
У школі є пандуси та ліфти, су-
часні басейн, спортивний май-
данчик. Залишилося добудувати 
спортзал. Заняття з фізкультури 
наразі відбуватимуться у примі-
щенні для учнів початкових кла-
сів, решта учнів займатиметься 
на вулиці, де облаштували поле 
зі штучним покриттям. Також у 
школі функціонуватиме басейн. 

На будівництво закладу вже 
витратили 69 млн грн. Ще 10 млн 
грн пішло на обладнання. Крім 
того, аби відкрити школу вчасно, 
міська рада додатково спряму-
вала 7,2 млн, які мали піти на ре-
монт доріг та центр реабілітації 
для атовців.

Школярам створили комфортні умови

volynnew
s.com

СУРОГАТ ВИГОТОВЛЯЛИ ВДОМАСУРОГАТ ВИГОТОВЛЯЛИ ВДОМА ЗГРІШИВ – І ЗГРІШИВ – І 
ПРИЙШОВ У ЦЕРКВУПРИЙШОВ У ЦЕРКВУ

ЗГОРІВ У ВАНТАЖІВЦІ З РУДОЮЗГОРІВ У ВАНТАЖІВЦІ З РУДОЮ

Луцьк

Луцьке подружжя у власній оселі 
облаштувало підпільний цех з 
виробництва горілчаного фальсифікату.

сумнівний промисел ні сорому ні совісті

нещастя

Вилучено пійла на 200 тисяч

vl.sfs.gov.ua

В ОБЛАСТІ ОРУДУЮТЬ ШАХРАЇВ ОБЛАСТІ ОРУДУЮТЬ ШАХРАЇ

Луцьк, Маневицький, Шацький райони

До правоохоронців усе частіше 
звертаються громадяни, які потрапили на 
гачок шахрайських схем зловмисників.

Нещодавно в Луцьку викрили чоловіка, 
який ошукав волинян на понад 400 тис. грн. 
Як повідомили у ГУ Нацполіції в області, жи-
тель Горохівського району з 2013 року за-
звичай під приводом позики отримував від 

волинян гроші, які згодом витрачав на влас-
ний розсуд. Провадячи діяльність як фізична 
особа-підприємець, з грудня 2015-го до лю-
того 2016 року він використовував найману 
працю двох працівників з обробки деревини 
в цеху без належного оформлення трудових 
відносин, чим порушив їхні права на соціаль-
ні гарантії з охорони та забезпечення належ-
них умов праці. Слідчі оголосили волинянину 
про підозру у вчиненні п’яти кримінальних 
правопорушень. У слідства є всі підстави вва-
жати, що від дій підозрюваного постраждало 
значно більше осіб.

А в жительки Маневицького району псев-
допрацівник мобільного оператора виманив 
майже 20 тис. грн. Як повідомили у мане-
вицькій поліції, 29 серпня правоохоронцям 
надійшла заява від жительки району, яка по-
відомила, що 25 серпня на її мобільний номер 
зателефонувала невідома особа, яка пред-

ставилася працівником компанії Vodafone. 
Під приводом продовження строку дії мо-
більного номера заявниці шахраї отримали 
від останньої три абонентські номери, на які 
вона здійснювала дзвінки, після чого забло-
кували її SIM-карту. Відтак відновили картку, 
отримали доступ до сервісу «Приват24», за 
допомогою якого з кредитної карти жінки 
здійснили перерахунок 19999 грн.

На гачок шахраїв днями потрапила й жи-
телька Тернополя, яка планувала відпочинок 
на Світязі. Як повідомили у поліції Шацька, 
жінка напередодні відпочинку через мобіль-
ний додаток замовила будинок та перека-
зала на вказаний автором оголошення бан-
ківський рахунок 1550 грн авансу за оренду 
будинку в селі Світязь. Однак, коли приїхала 
за вказаною адресою, будівлі не знайшла. Ав-
тор оголошення, ясна річ, на телефонні дзвін-
ки не відповідав.

нечисті на руку

Правоохоронці закликають 
бути пильними

daily.rbc.ua

ЗА ПОБОРИ СУДИТИМУТЬ МИТНИКІВЗА ПОБОРИ СУДИТИМУТЬ МИТНИКІВфеміда

Шацький район

Стосовно заступника начальника одного 
з митних постів Волинської митниці ДФС 
та інспектора митної служби затвердили 
і скерували до суду обвинувальний акт 
у розслідуваному слідчими обласного 
Управління СБУ кримінальному провадженні 
про одержання неправомірної вигоди. 

Як повідомляє прокуратура Волинської 
області, корупційну діяльність службових осіб 
митниці було викрито у червні. Митники нала-
годили на ділянці українсько-білоруського кор-
дону механізм системного одержання непра-

вомірної вигоди від осіб, які переміщують до 
України автомобілі на так званих єврономерах.

Правоохоронці зафіксували шість епізодів 
незаконного збагачення посадовців митного 
органу в розмірі понад $2 тис.

7 червня під час чергового розподілу одер-
жаної неправомірної вигоди між службовими 
особами митного поста викрито інспектора та 
одного з його керівників, з відома якого підлег-
лі влаштували системні побори у пункті про-
пуску за нестворення перешкод у ввезенні на 
митну територію України легкових автомобілів 
на іноземній реєстрації.

vol.gp.gov.ua

Долю хабарників вирішить суд

Любомльський, 
Любешівський райони

Вночі 3 вересня поблизу 
села Римачі загорілася 
вантажівка, у якій 
перевозили руду.

Як повідомили ря-
тувальники, автомобіль 
знищено повністю, напів-
причіп – на 40%. Унаслідок 
пожежі загинув водій. 

А 1 вересня в селі Гір-

ки спалахнула цегляна 
господарська споруда. 
Під час пожежі постраж-
дав місцевий житель, 
який згодом помер у лі-
карні.

Старовижівський район

У ніч на 2 вересня обікрали церкву в селі 
Секунь. Як повідомив у Facebook священик 
Олег Точинський, цього дня до храму Трьох 
Святителів у Луцьку невідомий чоловік при-
ніс митри та кадило. Згодом виявилося, що 
церковні речі було вкрадено.

«Посеред літургії прийшов чоловік, оче-
видно, не надто здоровий психічно. Він роз-
повідав історію про те, що їхав з Білорусі у 
Кропивницький і дорогою його обікрали. 
Якимось дивом він доїхав до Ратного, де, з 
його слів, на автовокзалі знайшов дві митри 
і кадило. Чоловік запропонував продати нам 
ці речі», – повідомив священик.

Усі принесені речі Олег Точинський вику-
пив, а невдовзі стало відомо, що їх викрадено 
із секунської церкви. 

У ході санкціонованих обшуків право-
охоронці під процесуальним керівництвом 
обласної прокуратури ліквідували підпіль-
ний цех з виготовлення фальсифікованої 
алкогольної продукції. Крім того, викрито 
місце роздрібної реалізації сурогату, інфор-
мує ГУ ДФС в області.

З незаконного обігу вилучили понад 
півтонни спирту, з якого ділки планували 
виготовити чергову партію оковитої, та го-
тову алкогольну продукцію орієнтовною 
вартістю 200 тис. грн. Вилучили порожні 
скляні пляшки, корки, пластикову тару, 
шланги, лійки, спиртометри, а також готів-
ку, отриману від незаконної діяльності.

facebook.com
/oleg.tochinsky

Крадені речі повернуть власнику
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Верховна Рада України проголосувала за 
виборчий кодекс в першому читанні ще 
7 листопада 2017 року, а з лютого цього 
року профільний комітет розглядає правки 
до законопроекту. 

  Борис ХВИЦЬ

  Анна ВОЛОЩУК

війна триває МІНУС ОДИН
У ДОНЕЦЬКУ ЗАГИНУВ ЛІДЕР СЕПАРАТИСТІВ

законодавство

ХТО ЖИВ, 
ТОЙ ЖИВЕ

Відпустка – це два тижні 
на пляжі, які, якщо не 

розрахувати свої можливості, 
можуть закінчитися 50 тижнями 
на мілині. А якщо ви державний 
службовець – то і поданням 
декларації про суттєві зміни у 
майновому стані. Хто з українських 
чиновників відпочив і оздоровився 
найкраще, з’ясовували аналітики 
проекту «Декларації».

Таємна мальдівська відпустка Пре-
зидента Петра Порошенка взимку на-
робила чимало шуму в українських ЗМІ. 
Рейтинг топ-відпочивальників гарант 
очолив і тепер. У декларації за 2017 рік 
він вказав два видатки на туристичні по-
слуги на загальну суму понад 2,7 млн грн. 
Проте, за підрахунками програми «Схе-
ми», повна вартість відпочинку на Маль-
дівах разом із чартерними авіаперельо-
тами, орендою острова, харчуванням і 
додатковими послугами мала обійтися 
Порошенку не менш ніж у $500 тис. (по-
над 14 млн грн).

На другому місці опинилася близька 
до Порошенка екс-голова Нацбанку Ва-
лерія Гонтарева. У 2017 році відпочинок 
родини коштував їй 1,9 млн грн. А маль-
дівський вояж сімейства Гонтаревих 2016 
року навіть став підставою для розсліду-
вання НАБУ за підозрою у декларуванні 
недостовірної інформації, але наприкінці 
червня справу було закрито. Відпустка 
нібито обійшлася їм всього у 250 тис. грн, 
тобто нижче від порогу для декларування. 

А от третій фіналіст – народний де-
путат Вадим Новинський – більше по-
любляє добре попоїсти, аніж поніжитися 
на пляжі. Торік він задекларував шість 
видатків на готельно-ресторанні послуги 
у Росії, Німеччині та Швейцарії, які в сумі 
склали трохи більш як 1 млн грн.

Мінімум у 834 тис. грн обійшовся від-
починок у Німеччині та Іспанії народному 
депутату В’ячеславу Константіновсько-
му. Саме стільки в 2017-му він витратив 
на оплату готелів і туристичних послуг у 
цих країнах. 

Австрію та Францію обрав для свого 
минулорічного відпочинку й п’ятий фі-
наліст рейтингу – депутат Луцької місь-
кої ради Андрій Покровський. Прожи-
вання в готелях обійшлося бізнесмену у 
582 тис. грн.

А от шостій у топі судді Верховного 
Суду Ірині Желтобрюх пощастило значно 
більше. Їй не довелося платити за свій 
відпочинок із власної кишені, про неї 
потурбувалася держава. У липні цього 
року вона отримала від Верховного Суду 
близько 425 тис. грн відпускних і допо-
моги на оздоровлення.

Сьомою в рейтингу стала колишній 
головний спеціаліст Білоцерківського 
управління Пенсійного фонду Київської 
області Олена Залевська, яка витратила 
на оздоровлення доньки 373 тис. грн. 
Далі розмістилися голова Одеської ОДА 
Олексій Степанов, який виклав за відпо-
чинок родини 365 тис. грн, а також член 
Вищої ради правосуддя Тетяна Мала-
шенкова, яка на оздоровлення витрати-
ла таку ж суму. Замикає десятку депутат 
Житомирської облради Сергій Диняк, 
який задекларував 210 тис. грн витрат на 
туристичні путівки.

на широку ногу

УКРОП – ЗА НОВИЙ 
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС

Ватажка бойовиків ДНР 
42-річного Олександра 
Захарченка підірвали 

31 серпня в центрі окупованого 
Донецька. Вибух пролунав у 
кафе «Сепар», що належить 
начальнику охорони лідера 
терористів.

Надвечір до закладу почали прибувати 
«високопосадовці» ДНР, аби пом’янути росій-
ського артиста Йосипа Кобзона, який помер 
напередодні. Як передає «Цензор.нет», глава 
ДНР отримав травму голови, був госпіталі-
зований та помер в лікарні. Невдовзі помер 
і місцевий міністр доходів Олександр Тимо-
фєєв на прізвисько Ташкент, якого теж було 
важко поранено.

За словами бойовиків, їхнього лідера 
Олександра Захарченка ліквідовували ті ж 
люди, що і Гіві та Моторолу, а саму вибухів-
ку, переконують, було закладено навмання. 
Про це розповів колишній радник ватажка 
ДНР Олександр Казаков, передає «Інтер-
факс». З його слів, кілери використали без-
оболонковий вибуховий пристрій, основний 
принцип дії якого – вибухова хвиля та во-
гонь. «Вибух стався в той момент, коли вони 
заходили всередину кафе, закладку було 
зроблено над дверима всередині. Першим 
ішов охоронець, він загинув одразу. Другим 
у кафе заходив Олександр Захарченко, по-
тім ще один охоронець та міністр доходів і 
зборів ДНР Олександр Тимофєєв», – розпо-
вів екс-радник. 

Як інформує «Росбалт», охоронець вбито-
го ватажка ДНР Олександра Захарченка міг 
брати участь у його ліквідації. «Поминки Коб-
зона мали відбутися в кафе, яке за паперами 
належить охоронцеві Захара. За фактом кафе 
було під самим Захаром. І закласти вибухів-
ку в люстру без допомоги своїх не змогли б. 
Є доказ того, що охоронець глави ДНР брав 
безпосередню участь у цьому», – заявив спів-
розмовник видання.

У Міністерстві закордонних справ Росії 
одразу ж звинуватили Україну в убивстві За-
харченка і зажадали від Заходу гарантувати 
проведення неупередженого розслідування 
вбивства ватажка ДНР. Російський прези-
дент Володимир Путін висловив співчуття у 
зв’язку із загибеллю Олександра Захарченка 
й пообіцяв окупованому Донбасу підтримку 
після вбивства ватажка бойовиків.

Натомість у Міністерстві закордонних 
справ України заявили, що швидка реакція 
МЗС Росії щодо вбивства Олександра Захар-
ченка виказує російські спроби прикрити 
своїх маріонеток.

За словами глави СБУ Василя Грицака, 
Україна не причетна до ліквідації ватажка 
терористів. «Відбувається методична зачист-

Олександр Захарченко – 
проросійський терорист, 
ватажок так званої ДНР. Під 
час проросійських виступів 
на сході України керував 
донецьким відділенням 
харківського бійцівського 
клубу «Оплот». 

16 квітня 2014 року 
очолив групу бойовиків, які 
зайняли будівлю Донецької 
міської адміністрації. У травні 2014-
го був призначений військовим 
комендантом захопленого 
бойовиками Донецька. Згодом 
обійняв посаду заступника міністра 
внутрішніх справ ДНР. У серпні змінив 
на посаді голову Ради Міністрів ДНР 

Олександра Бородая.

У листопаді 2014 року 
після нелегітимних 
виборів у ДНР невизнана 
ЦВК республіки 
оголосила, що 
Захарченко отримав 
перемогу.

У 2010 році Олександр 
Захарченко проходив 

обстеження в Харківському 
обласному центрі медико-
соціальної експертизи. Там 
йому було офіційно надано II 
групу інвалідності з психічного 
захворювання, діагноз – стійкі 
незворотні психічні розлади.

pravda.if.ua

Чинне виборче 
законодавство 

передбачає вибори за 
мажоритарною системою 
і закритими партійними 
списками. Цю систему 
потрібно змінювати, 
переконаний очільник 
волинського УКРОПу, 
депутат Волинської 
обласної ради Вячеслав 
Рубльов. 

В Україні діє змішана виборча 
система, за якою 50% депутатів 
Верховної Ради обирають з ма-
жоритарних округів і ще 50% – за 
пропорційною системою із за-
критими партійними списками. 
Така система має великі коруп-
ційні ризики, пов’язані з підку-
пом виборців та купівлею місць 
у списках.

«Новий виборчий кодекс 
скасовує мажоритарну систему 
й запроваджує відкриті регіо-
нальні виборчі списки на парла-

ментських перегонах. Завдяки 
відкритим спискам люди голо-
суватимуть за цілком зрозумілі 

прізвища», – пояснює Вячеслав 
Рубльов.

Партії розподілятимуть 

кандидатів зі свого списку за 
округами (усього 27), тож ко-
жен округ отримає своїх депу-
татів.

«Крім того, прохідний поріг 
запропоновано знизити до 4%. 
Тож у більшої кількості  пред-
ставників політичних сил буде 
можливість потрапити до пар-
ламенту й представляти інтере-
си виборців», – підкреслює де-
путат.

Визначати найдостойніших 
претендентів на депутатські ман-
дати будуть виборці, тому до-
мовлятися про номери у списках 
партій не буде сенсу. Натомість 
зросте конкуренція всередині 
політсил: їх члени боротимуться 
за симпатії виборців конкретни-
ми справами.

«Усе це значно зменшує 
можливості для численних ма-
ніпуляцій під час висування 
кандидатів, голосування та під-
биття підсумків перегонів. Тому 
волинський осередок УКРОПу 
вимагатиме від народних де-
путатів ухвалення нового ви-
борчого кодексу», – наголосив 
Вячеслав Рубльов.

  Антон СТОЛЯРОВ 
Bihus.info 

У 2017-2018 роках українські владці 
задекларували близько 9 млн грн 
витрат на відпочинок. Ще майже 52 
млн грн відпускних їм було виплачено.

ка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню 
російських військ на Донбас, хто знає надто 
багато і в кого на руках кров, тих, хто не по-
трібен у подальшому як свідок», – пояснив 
очільник СБУ.

Також Василь Грицак не відкидає версії, 
що вбивство можна пояснити боротьбою за 
гроші. «Оскільки дуже багато майна, підпри-
ємств було, як вони пишуть, «віджато», розді-
лено й було багато ображених в керівництві 
ЛНР і ДНР», – зауважив він. 

Також Грицак висловив думку, що вибух 
у Донецьку не буде останнім в низці замахів 
на життя терористичних ватажків. «Пере-
конаний, що російські спецслужби будуть і 
надалі посилювати режим на непідконтроль-

них Україні територіях. Переконаний у тому, 
що і в подальшому будуть розбірки, що це не 
остання смерть у тому таборі», – заявив глава 
СБУ.

Виконувати обов’язки ватажка угрупован-
ня ДНР після вбивства Захарченка буде само-
проголошений віце-прем’єр Дмитро Трапез-
ников. У 2001-2005 роках він був менеджером 
футбольного клубу «Шахтар», відповідав за 
розвиток фан-руху. Трапезникова називали 
сірим кардиналом угруповання. 

Нагадаємо, за останні три роки, окрім За-
харченка, ліквідовано ще чотирьох відомих 
бойовиків: Євгенія Жиліна, Олега Мамієва, 
Михайла Толстих (Гіві), Арсенія Павлова (Мо-
торолу).

Нині в Україні діє змішана виборча система

Захарченка ховали у закритій труні

dw
.com

rusvesna.su



Успішних підприємців від невдах відрізняє лише наполегливість. Стів Джобс
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  Вікторія ОЛЕЩЕНКО
ТРК «Аверс»

телебачення

із зали суду

В Україні вимкнули 
аналогове мовлення. 
Сталося те, що 

анонсували упродовж літа 
всі телеканали. Як нам 
стало відомо з достовірних 
джерел, на рішенні 
про вимкнення наполіг 
сам Президент України 
Петро Порошенко. У ніч 
з 31 серпня на 1 вересня 
з аналогових екранів 
зникли практично всі 
телеканали, а вже до 12:00 
1 вересня Концерн РРТ 
вимкнув передавачі ще 
двох мовників: «1+1» і ТРК 
«Аверс». 

Таким чином Україна виконала 
своє зобов’язання підписанта між-
державної угоди про використання 
радіочастотного ресурсу «Женева-
2006», тобто забезпечила перехід 
на цифрове мовлення і звільнила 
аналогові ефірні частоти, які, до 
слова, є незахищеними від циф-
рового сигналу сусідніх країн ще з 
2015 року. Тобто аналог у нас мав 
зникнути ще три роки тому. Чому ж 
перехід на цифрові стандарти мов-
лення такий важливий? По-перше, 
обмеженість частотного ресурсу 
змушує підходити до його вико-
ристання розумно й ощадливо. По-
друге, цифрові системи мовлення 
більш гнучкі та легкі у керуванні, 
ніж аналогові, і, як наслідок, їх ви-
користання зводиться до простого 
натискання кнопки. Ще одна причи-
на полягає в тому, що найближчим 
часом практично неможливо буде 
придбати аналогове обладнання. 
Тобто рішення про вимкнення ана-
лога цілком виправдане і доречне. 
Та чи підготувалися ми як належить 
до переходу на цифрові стандарти 
мовлення? Відповіддю на це запи-
тання є темні екрани телевізорів 
північних і східних районів Волині, 
де відсутній цифровий сигнал. 

Пані Галина з села Галузія Мане-
вицького району – одна з багатьох, 
хто залишився без телебачення. 
Адже має лише аналогову антену. В 
неї ні тюнера, ні супутникової таріл-
ки. По телевізору ще до 1 вересня 
було кілька загальноукраїнських 
телеканалів, та й то не в найкращій 
якості. Щоб побачити по старенько-
му телевізору бодай якусь картинку, 
потрібно постукати по столу. На за-
питання, чи купуватиме жінка тюнер, 
відповідає: «Та що ти, дитино! Зараз 
пенсію віддам, щоб зробили грубку, 
а там і про зиму треба думати».

Село Дольськ Любешівського 
району – за кілька кілометрів від бі-
лоруського кордону. Однак наш пів-
нічний сусід набагато ближче, ніж 
здається: він практично у кожній 
домівці, точніше, в кожному теле-
візорі волинян, які тут живуть. Сім’я 
Корців не має супутникової тарілки. 
Вони давно користуються цифровим 
телебаченням. Які ж телеканали ло-
вить українська цифра? Вмикаємо 
телевізор – і на екрані з’являється 
російський актор, прибічник так зва-
ної ДНР Михайло Порєчєнков. У 2014 
році він був на позиціях бойовиків 
біля Донецького аеропорту і взяв 
участь в обстрілі українських вій-
ськових. На телеканалі «Мир» анон-
сують якийсь серіал за його участю. 

Свого часу жителям Любешів-
ського району в рамках державної 
програми роздали майже 700 тюне-
рів. Та ось парадокс: тюнери дали, а 
сигналом не забезпечили. І тепер з 
допомогою цих тюнерів жителі Лю-
бешівщини дивляться білоруське 
телебачення. Чому? Любешівський, 
Ратнівський, Камінь-Каширський 
та Маневицький і частково Ківер-
цівський райони майже не покри-
ті цифровим сигналом. Натомість 
сусідня Білорусь практично увесь 

свій кордон з Україною застави-
ла телевізійними вежами. Сигнал 
від них і потрапляє на територію 
України, тож жителі північних ра-
йонів Волині приймають цифрове 
телебачення з території Білорусі. 
Як результат – прикордонні райони 
не захищені від проникнення ро-
сійської пропаганди, що суцільним 
потоком ллється з білоруських те-
леканалів. Та хіба є кому думати про 
інформаційну безпеку на якійсь 
там Волині, коли на носі – виборча 
президентська кампанія? Ось куди 
спрямовують свої погляди і фінан-
сові ресурси столичні мужі. Ніколи 
їм думати про розбудову цифрово-
го мовлення в Україні, а між тим, у 
того ж Концерну РРТ є розроблена 
державна програма, старт якої дав 
би можливість вкрити усю тери-
торію якісним ефірним сигналом. 
Про це під час ефіру на телеканалі 
«Аверс» розповів гендиректор Кон-
церну РРТ Петро Семерей. На запи-
тання, чому ж цю програму досі не 
реалізовано, він відповів, мовляв, 
це політично невигідно сьогодніш-
ній владі, яка знайшла інший спосіб, 
як без жодних капіталовкладень 
донести свій інформаційний про-
дукт до народу навіть за умови ви-

мкнення аналогового мовлення. 
Бо стосується воно не всіх телека-
налів: 29 серпня Кабінет Міністрів 
за поданням Національної ради 
з питань телебачення і радіомов-
лення залишив аналоговий формат 
на територіях, що межують з РФ, в 
зоні операції ОС. І єдиний мовник, 
який отримав преференцію мовити 
в аналогу по всій Україні, – Суспіль-
не телебачення. Це «UA: Перший» і 
його регіональні філії. Відтак пані 
Галина Шпак із села Галузія на Ма-
невиччині з 1 вересня і до 31 грудня 
дивитиметься по своєму старень-
кому телевізору те, що розкаже їй 
«UA: Перший» – канал, який нині 
фінансується з держбюджету, хоча 
й позиціонує себе як незалежний 
від втручання влади. Та хіба можна 
такому повірити, коли на порозі – 
президентська кампанія, а в Украї-
ні жодні вибори ще не минули без 
застосування адмінресурсу і теле-
візійних темників та прихованої 
реклами на каналах, які так чи так 
залежні від державних грошей? 

Варто нагадати, що вимкнення 
аналога в Україні відбулося з пору-
шенням закону: 30 вересня Сарнен-
ський районний суд Рівненської об-
ласті виніс ухвалу, якою заборонив 

Із листопада минулого 
року комунальне 

підприємство 
обласної ради 
«Волиньприродресурс» 
не може розпочати 
геологорозвідувальну 
роботу на ділянці, 
виділеній Прилісненською 
сільрадою Маневицького 
району. 

Спеціалісти КП мають поперед-
ню інформацію, що саме на цих 
8 га можна видобувати бурштин. 
Легально, з дотриманням усіх тех-
нічних та юридичних моментів. Усе 
для того, аби корисну копалину не 
вивозили контрабандою за кордон, 
а завдяки їй наповнювали місцеві 
бюджети. Однак ось уже майже рік 

ТРК «Аверс»

Із 1 вересня до 31 грудня багатьом 
волинянам з українських каналів буде 
доступним хіба «UA: Перший»

«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС» ДОСІ НЕ МОЖЕ 
РОЗПОЧАТИ ГЕОЛОГІЧНУ РОЗВІДКУ

представники Маневицької проку-
ратури усіляко намагаються пере-
шкодити початку розвідки, затягую-
чи справу в суді.

Чергове судове засідання сто-
сувалося продовження терміну 

судової експертизи щодо прина-
лежності цієї землі до юрисдикції 
сільради та Волинської облдержад-
міністрації. Також експерти мали б 
з’ясувати, чи насправді на ділянці є 
важливі археологічні пам’ятки. Од-

наче експерт не вклався у встанов-
лені йому законом терміни та подав 
суду клопотання про продовження 
терміну робіт. Представник Приліс-
ненської сільради та комунального 
підприємства вважає це черговим 

кроком у затягуванні справи, адже, 
на думку спеціалістів, роботи мож-
на виконати набагато швидше.

Адвокат сторони захисту надав 
суддям відповіді з чотирьох неза-
лежних експертних організацій, які 
готові в місячний термін виконати 
усі роботи. Проте судді та прокурор 
заявили, що столичні організації не 
можуть проводити відповідні дослі-
дження не на своїй території.

Після наради судді ухвалили 
рішення, яке нібито і підтримало 
позицію комунальників, а з іншо-
го боку, це ще на довше затягне 
розв’язання питання про видобуток 
корисних копалин на Волині. Пред-
ставники «Волиньприродресурсу» 
кажуть, що вже й не сподіваються 
цього року взятися за хоча б якісь 
роботи на території, виділеній їм 
Прилісненською сільрадою.

tsn.ua

Легально видобувати бурштин заважають

  Наталія МАЦЮК
«Аверс» 
Луцьк

Концерну РРТ вимикати передавачі 
аналогового мовлення. Документ 
ухвалили у відповідь на позов гро-
мадянки України Надії Мізюрко, яка 
просила суд визнати за нею право 
на отримання інформації у спосіб, 
їй доступний. Судову ухвалу наді-
слали керівництву Концерну РРТ, 
який забезпечує трансляцію теле- і 
радіоефіру в цифровому й аналого-
вому форматах. Тож до останнього 
були сподівання, що закон у нас 
таки діє, однак... Чимало мовників 
уже заявили про незгоду з таким 
рішенням у ситуації, що склалася, 
вбачаючи у ній політичну складо-
ву, абсолютну неготовність України 
перейти на мовлення в цифровому 
форматі через недостатнє покриття 
цим сигналом, особливо у населе-
них пунктах з менш ніж 50 тисяча-
ми жителів, ігнорування проблеми 
прикордонних областей, таких як 
Волинь, і нарешті – позбавлення 
своїх громадян права на доступ до 
інформації. ТРК «Аверс» – у числі 
тих мовників, які оскаржуватимуть 
таке рішення. Адже вболіває за 
свою мільйонну глядацьку аудито-
рію, більш як третина якої ще до-
недавна дивилася наші програми 
лише в аналоговому форматі.

Є у цій історії ще одна цікава 
річ: ніхто не розповідає, що циф-
рове мовлення за кордоном для 
домогосподарств – платне. Тож 
може статися так, що Україна теж 
введе абонентську плату за таке 
«недоблаго» для своїх громадян, 
дарма, що схоже воно на недоно-
шене дитя. Не забуваймо й про те, 
що аналог, який залишився, теж має 
усі шанси видурити з кишень укра-
їнців грошенят, адже суспільний 
мовник неодноразово заявляв, по-
силаючись на закордонні практики, 
що не може існувати лише кош-
том держбюджету, мовляв, люди 
за об’єктивну інформацію мусять 
платити. Ціну собі, щоправда, у ПАТ 
НСТУ ще не склали, та, погодьтеся, 
ситуація, в якій опинився цей мов-
ник з легкої руки Кабінету Міністрів 
і Президента, ну дуже вигідна, бо 
будучи єдиним аналоговим кана-
лом, цілком може диктувати свої 
умови (аж до введення абонплати) 
в обмін на трансляцію потрібної 
владі інформації.

ВОЛИНЬ БЕЗ АНАЛОГА: 
ІНФОРМАЦІЙНА ДИВЕРСІЯ,
АБО ЧОМУ ПО ТЕЛЕВІЗОРУ ПОКАЗУЮТЬ 
ТІЛЬКИ ОДИН ТЕЛЕКАНАЛ
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Не дозволяйте помилкам і розчаруванням минулого контролювати й керувати вашим майбутнім. Зіг Зіглар

для найменших НОВОНАРОДЖЕНИМ 
УКРАЇНЦЯМ ОБІЦЯЮТЬ 
БЕБІ-БОКСИ ТА 
МУНІЦИПАЛЬНИХ НЯНЬ

АЛІМЕНТИ 
ЗБІЛЬШАТЬСЯ УДВІЧІ
Із 29 серпня в Україні збільшився 
розмір аліментів. Також горе-
батькам будуть нараховувати 
відсотки за заборгованість перед 
дітьми, передає «Кореспондент».

«Уся заборгованість батьків з алі-
ментів, яка становить один рік, автома-
тично збільшується на користь дитини. 
Якщо такому боргу більш як один рік, то 
на 20%, і всі державні виконавці пере-
раховують цей борг. Якщо такий борг 
тягнеться два роки – на 30%, а три роки 
й більше – на 50%», – пояснив міністр 
юстиції Павло Петренко.

«Дев’ятисот гривень, які були рані-
ше, недостатньо навіть для того, щоб 
прогодувати дитину упродовж року. 
Ми прописали, що мінімальний розмір 
аліментів буде дорівнювати прожитко-
вому мінімуму. Це трохи більш як 1800 
гривень, і це перший крок до того, щоб 
діти, які живуть у неповній сім’ї, отрима-
ли більше коштів», – зазначив міністр.

Петренко нагадав, що з 6 лютого 
в Україні ввели публічний реєстр не-
платників аліментів, жорсткі обмеження 
щодо виїзду за кордон таких боржників, 
користування транспортними засо-
бами. Також для них ввели можливість 
суспільно корисних робіт для того, щоб 
діти отримували заборговані кошти.

«Ми маємо приголомшливі результа-
ти за ці шість місяців – понад 2,7 мільяр-
да гривень було стягнуто на користь 
дітей. Йдеться про майже півмільйона 
дітей, які отримали ці гроші», – сказав 
Петренко.

ШКОЛЯРАМ 
СКОРОТИЛИ 
КАНІКУЛИ 
Міносвіти оприлюднило 
рекомендації щодо розкладу 
шкільних канікул на новий 2018-
2019 навчальний рік.

Так, закладам освіти рекомендовано 
почати навчальний рік 1 вересня і від-
пускати учнів на осінні, зимові й весняні 
канікули, пише ZIK.

Період відпочинку протягом року 
не може перевищувати 30 календарних 
днів. Так, відповідно до рекомендацій, 
розклад канікул має такий вигляд:

– осінні: з 29 жовтня до 4 листопада;
– зимові: з 22 грудня до 7 січня;
– весняні: з 25 до 31 березня.
Загальна тривалість планових кані-

кул (без урахування можливих каранти-
нів) складе 30 днів. Дати канікул можуть 
переносити у зв’язку з карантином в 
окремих школах. Минулого навчально-
го року школярі відпочивали 41 день.

У студентів перший навчальний 
семестр в новому навчальному році 
розпочнеться 3 вересня і закінчиться 
21 грудня.

новації

освіта

допомога

ДЕКРЕТНІ ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ

Із вересня стартувала 
програма допомоги при 
народженні дитини. 

Безплатні бебі-бокси, 
послуги муніципальної 
няні та дороге медичне 
обстеження – все це 
молодим родинам 
оплачуватиме держава. 

Програма допомоги при на-
родженні дитини, за даними Мін-
соцполітики, у 2018-2019 роках 
обійдеться бюджету в 5 млрд грн. 
Що і коли отримають від держави 
молоді батьки, розповідає «Укра-
їнська правда». 

ЩО ВХОДИТЬ У 
«ПАКУНОК МАЛЮКА»

Нові види соціальних допо-
мог ставатимуть доступними по-
етапно. Опорних дат дві: 1 верес-
ня 2018 року та 1 січня 2019 року. 
З 1 вересня молоді батьки мати-
муть право на «Пакунок малюка» 
при народженні дитини.

«Пакунок малюка» – це набір 
із двадцяти п’яти речей для ново-
народжених. У нього входять під-
гузки, кілька видів пелюшок, дві 
ковдри, шкарпетки та одяг, пред-
мети дитячої гігієни, рушник, 
іграшка. Отримати його зможуть 
мати, батько, родичі або патро-
натний вихователь. Пакунок на-
даватимуть кожній родині під час 
виписки з пологового будинку.

ЖІНКАМ – ДВА ВИДИ 
ДОПОМОГ

Допомогу у зв’язку з вагітніс-
тю та пологами надають у розмірі 
100% середньомісячного доходу 
жінки, але не менш як 25% від 
розміру прожиткового мінімуму 
для працездатної особи. Її випла-
чують жінкам протягом декретної 
відпустки, яка починається за 70 
днів до пологів і триває 56-70 днів 
після пологів залежно від того, 
наскільки легко вони минули.

Допомогу при народженні 
дитини надають одному з бать-
ків (опікуну), який постійно про-
живає з малюком. Це разовий 
вид допомоги. Її призначають у 
розмірі 41,28 тис. грн. Спершу 
виплачують 10,32 тис. грн, решту 
суми сім’я отримує протягом на-
ступних 36 місяців рівними час-
тинами.

З 1 січня 2019 року стануть 
доступними ще два види соціаль-
ної допомоги. Перша – програ-
ма «Муніципальна няня». Вона 
передбачає, що протягом трьох 
років після народження дитини 
держава частково компенсува-
тиме батькам витрати на оплату 
няні. Розмір компенсації – про-
житковий мінімум на дітей до 

шести років. Зараз це 1559 грн, а 
з 1 грудня 2018 року – 1626 грн.

Друга допомога – безплатне 
медичне обстеження на TORCH-
інфекцію. Його зможуть пройти 
пари, які подали заяву на реєстра-
цію шлюбу з 1 січня 2019 року. Це 
обстеження на виявлення вірусів 
герпесу, краснухи, токсоплазми, 
гепатитів В та С, парвовірусу та 
ентеровірусу, ВІЛ.

ЦІНА ПИТАННЯ
Видатки на нові види соціаль-

них допомог Кабмін розділить 
між державним та місцевими бю-
джетами. За розрахунками Мін-
соцполітики, один пакунок ма-
люка коштуватиме для держави 
5 тис. грн. Вихідні дані такі: якщо 
у четвертому кварталі 2018 року 
народиться 93 тисячі малюків, 
потреба у коштах становитиме 
0,46 млрд грн. Якщо в 2019 році 
народиться 360 тисяч малюків, 
знадобиться 1,8 млрд грн.

«Покриття витрат здійсню-
ватиметься через субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання допомоги 
сім’ям з дітьми», – йдеться у до-
кументі Мінсоцполітики. 

Протягом року зекономи-
ти вдалося майже 2 млрд грн 
субвенції. За словами аналітика 

Асоціації міст України Назара 
Миколюка, економія або непов-
не використання субвенції на ді-
тей та сім’ї є завжди. Наприклад, 
у 2016 році вона становила 21%, 
або 158 млн грн, у 2017 році – 9%, 
або 68 млн грн. За перше півріч-
чя 2018 року економія становить 
11%.

«Є кілька причин виникнення 
економії. Зокрема, зменшується 
кількість дітей, які перебувають 
на обліку для усиновлення. Кож-
на усиновлена дитина зменшує 
видатки на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування», – пояснює 
експерт.

Вартість програми «Муніци-
пальна няня» – 1,95 млрд грн на 
рік за умови, що послугами му-
ніципальної няні протягом року 
скористаються 100 тисяч сімей. 
Це створить 100 тисяч робочих 
місць, які забезпечать надхо-
дження податку на доходи фізич-
них осіб, щонайменше – 800 млн 
грн, порахували у Мінсоцполіти-
ки. Заплановане джерело кош-
тів – та ж субвенція.

Обстеження на TORCH-
інфекцію коштуватиме для 
держави 0,75 млрд грн. Мінсоц-
політики виходило з того, що 

В Україні змінили 
формулу підрахунку 

соціальних виплат для 
матерів у зв’язку з 
вагітністю та пологами.

За оновленою схемою, така 
соцдопомога від держави ста-
новитиме 100% середньої за-
робітної плати за весь період 
перебування в декреті, пише 
«Обозреватель».  За словами 
прес-служби Фонду соціального 
страхування, якщо середній до-
хід жінки менший від мінімаль-
ної зарплати, допомогу все одно 
розраховують, виходячи з розмі-
ру мінімалки.

«Зазначений вид матеріаль-
ного забезпечення фінансується 
Фондом незалежно від тривалос-

gazeta.lviv.ua
vkazivka.com

Мінімальний розмір аліментів буде 
дорівнювати прожитковому мінімуму

Протягом року учні 
відпочиватимуть 30 днів

кількість зареєстрованих шлю-
бів у 2018 році може становити 
300 тисяч при вартості обстежен-
ня 5 тис. грн.

НА ПДФО ЧЕКАЄ 
РОЗПОДІЛ

У рамках соціальних ініціа-
тив Мінсоцполітики заплано-
вано ще одну новацію. Міста та 
об’єднані територіальні громади 
(ОТГ), які отримають від UNICEF 
статус дружніх до дітей та мо-
лоді, зможуть розраховувати на 
додатковий 1% ПДФО. Частка 
відрахування цього податку до 
обласних бюджетів зменшиться 
на цей же 1%.

«Ініціатива почне працювати 
лише через два-три роки, оскіль-
ки це передбачено процедурою 
отримання статусу. Кожна грома-
да має скласти план дій на два-три 
роки та бюджет для його втілен-
ня. Коли UNICEF оцінить плани, 
тоді громада зможе отримати 
статус», – пояснює Миколюк.

Передбачено, що кошти з 1% 
ПДФО громади зможуть скерову-
вати суто на дітей та молодь. На 
які конкретні цілі – поки не зро-
зуміло. «Мінфін не отримав про-
позицій щодо втілення ініціативи 
від зацікавлених центральних 
органів влади», – повідомили у 
прес-службі відомства.

Також незрозуміло, якими бу-
дуть умови отримання компенса-
ції за програмою «Муніципальна 
няня» та які категорії громадян 
матимуть право на компенсації й 
безплатне медичне обстеження. 
За словами заступника міністра 
соціальної політики Олександри 
Чуркіної, до січня 2019 року в 
Мінсоцполітики ще є час.

«Зараз іде розробка норма-
тивних актів, які регламентува-
тимуть механізм», – сказала вона. 
Правила надання допомоги та-
кож залежать від МОЗ та Мінфіну.

З приводу видатків у Мінфіну 
зауважень нема. Відомство пого-
дилося з пропозицією Мінсоцпо-
літики щодо реалізації пілотного 
проекту. За даними казначейства, 
потрібні для реалізації ініціативи 
кошти переказано місцевим ор-
ганам влади у повному обсязі, 
повідомили в Мінфіні.

ті страхового стажу. На відміну 
від допомоги з тимчасової втрати 
працездатності, має мінімаль-
ну гарантію його розміру. Якщо 
застрахована особа працює за 
основним місцем роботи непов-
ний робочий день і має дохід, 
менший за мінімальний, допо-
могу по вагітності та пологах буде 
розраховано для неї, виходячи 
із затвердженої мінімальної за-
робітної плати», – пояснила за-
ступник директора департамен-
ту страхових виплат ФССУ Анна 
Харченко.

Таким чином, сума допомоги 
для мінімалки складе 15,4 тис. 
грн. До того ж, така соцдопомога 
не оподатковується згідно з Кон-
ституцією.

espreso.tv

На думку влади, такі кроки допоможуть 
підвищити народжуваність в Україні

Майбутні мами отримуватимуть 
щонайменше 15,4 тис. грн

chortkiv.online
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скандал А СВАВІЛЛЯ КОЛИШНІХ 
ПРАВООХОРОНЦІВ КРИШУЄ... 
РЕФОРМОВАНА ПОЛІЦІЯ 

ДАНІ ПРО АВТІВКУ – 
В ЄДИНОМУ 
РЕЄСТРІ

На основі відкритих даних 
Єдиного державного реєстру 

МВС створено онлайн-сервіс про 
першу реєстрацію автомобілів. 

Як повідомляє прес-служба голов-
ного сервісного центру МВС, Центр 
опуб лікував відкриті дані про реєстра-
цію транспортних засобів на національ-
ному порталі data.gov.ua.

У реєстрі відображаються: зміна 
власника, номерного знака, здійснення 
переобладнання тощо. Сервіс на основі 
відкритих даних не містить конфіден-
ційної інформації, але при цьому надає 
можливість ознайомитися з технічними 
характеристиками зареєстрованих авто.

Завдяки сервісу можна порівнювати 
дані про реєстрацію транспортних засо-
бів за регіоном, датою випуску, маркою, 
моделлю, обсягом двигуна, типом па-
лива і кольором. Також проект охоплює 
інформацію про реєстрацію автобусів і 
мікроавтобусів.

У КОГО ЗАБЕРУТЬ 
СУБСИДІЇ 

Восени Мінсоцполітики повторно 
перегляне списки субсидіантів. 

Раніше таку процедуру проводили 
раз на рік, повідомляє «ТСН.ua».

Українці, які стоять на обліку в цен-
трах зайнятості та будуть відмовлятися 
від запропонованих варіантів роботи, 
втратять статус безробітного і, відповід-
но, можливість отримувати субсидію. З 
обліку зніматимуть за відмову від двох 
варіантів роботи.

«Якщо людина працездатного віку не 
хоче працевлаштуватися чи не переквалі-
фікується, вона не може отримувати суб-
сидію», – зазначив керівник Директорату 
сім’ї та соціальної підтримки населення 
Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

За його словами, якщо людина деся-
тиліттями показує відсутність доходів, 
то виникає питання, чи не отримує вона 
тіньові доходи. У зв’язку з цим таких лю-
дей відомство додатково перевіряє.

ТАТУСЯМ – 
СКОРОЧЕНИЙ 
РОБОЧИЙ ДЕНЬ 

Уряд створив додаткові гарантії 
батькам, щоб вони могли поєднувати 
роботу й сімейні обов’язки.

Тепер батько може попросити ро-
ботодавця встановити йому неповний 
робочий день або скоротити його три-
валість за рахунок роботодавця. Від-
повідне рішення ухвалили 29 серпня 
на засіданні уряду, повідомляє прес-
служба Мінсоцполітики.

«Мета законопроекту – забезпечи-
ти соціальні гарантії всім працівникам 
без дискримінації за статевою ознакою, 
щоб батьки могли виконувати обов’язки 
з виховання дітей та догляду за ними», – 
йдеться в повідомленні.

Документ передбачає внесення змін 
до Кодексу законів про працю України 
та закону «Про відпустки».

ініціатива ЗДОРОВ’Я – КОЖНОМУ 
МЕШКАНЦЮ СЕЛА 

Позаминулого тижня на території 
приміського села луцький 
мисливець Микола Панасюк 

розстріляв двох дорогих собак, які 
охороняли отару овець. У результаті 
такого зухвальства підприємець 
Василь Мельник, який орендує 
тамтешню будівлю сільської ферми, 
втратив породисту вівцю та одну 
середньоазійську вівчарку. Другого 
молодого чотирилапого так званий 
учасник полювання на пернатих 
пан Панасюк серйозно травмував. 
Вистрелив навздогін бідолашному 
псові у стегна. Просто так…

Сталося це на території села Новостав, 
згадане поле якого розташоване в межах цьо-
го населеного пункту. 

ПОЛЮВАЛИ НА СІЛЬСЬКОМУ 
ПАСОВИЩІ

...Літнього суботнього ранку на сільське 
пасовище вигнав отару овець молодий чо-
ловік, який гостює у приватного підприємця 
Василя Мельника. Сам підприємець живе в 
Липинах, проте тваринництвом займається 
у Новоставі, де орендує будівлі колишнього 
колгоспного двору. Тримати все під належним 
контролем Василеві допомагають його діти та 
час до часу житель Узбекистану Алімардон 
Хуліков. Колись з батьком цього молодого 
узбека підприємець Мельник служив у лавах 
Радянської армії. Відтоді чоловіки подружи-
лися. Постійно спілкуються. А їхні старші сини 
іноді доглядають овець у Новоставі.

Тож того ранку все було як завжди. Рап-
том біля отари з’явився якийсь мисливський 
собака. Ніби за командою, він накинувся на 
молоду вівцю, якій миттєво перекусив шию. 
На таку поведінку, звісно, блискавично зреа-
гували дві середньоазійські вівчарки, які охо-
роняли овець. Сторожові собаки швиденько 
кинулися до мисливського пса, проте чоловік 
із рушницею заходився рятувати свого чоти-
рилапого друга і двічі вистрелив у вівчарок. 
Та щойно узбек заступився за своїх помічни-
ків, як згаданий мисливець навів рушницю і 
на нього. Останньому нічого не залишалося, 
як відібрати зброю у мисливця-пенсіонера, 
оскільки незнайомець зі всього маху вдарив 
його прикладом у голову. 

А далі приїхали поліцейські, які й загасили 
цей збройний конфлікт. І навіть взяли заяву... 
Правда, не в жителя Узбекистану. А лишень у 
мисливця, який розпускав руки і наставляв 
мисливську рушницю на людину, а тепер ще й 
звинувачує Алімардона у тому, що той начеб-
то пошкодив його дорогу зброю.

ШВИДКА ДОПОМОГА 
ЗАЛИШИЛА БЕЗ ДОПОМОГИ

Звісно, аби визначити, хто є хто, на місці 
активно працювали стражі закону. З цієї на-
годи прибули аж два автомобілі із тими, хто 
покликаний охороняти наші права. Крім по-

за кермом

право на пільги

без дискримінації

ліціантів, на сільське поле, до речі, приїхала й 
карета швидкої допомоги. Щоправда, останні 
чомусь відмовилися надавати медичну допо-
могу 22-річному чоловікові, який заливався 
кров’ю після спілкування із українськими 
мисливцями. Врешті залишений напризво-
ляще громадянин Узбекистану промив рану 
на голові у річці Стир і поїхав із Василем 
Мельником до травмпункту Луцької міської 
лікарні.

А ось чому в Новостав приїжджала швид-
ка, донині неясно. Без відповіді зосталося 
і питання, навіщо бригада медиків спалила 
державний бензин. Аби заявити, що не будуть 
надавати медичної допомоги, бо... потерпілий 
є іноземцем? 

Варто нагадати, що заяву поліцейські взя-
ли у Миколи Володимировича Панасюка ще 
на полі. Не в останню чергу й тому, що заяв-
ник очолює пожежо-охоронний підрозділ об-
ласного музично-драматичного театру. Тим 
паче, що в той час мисливець полював разом 
з іще одним правоохоронцем, ім’я якого поки 
що так і залишається невідомим.

Полювали чоловіки, як і годиться, з усіма 
належними документами. Тільки ось розчохлив 
пан Панасюк зброю та вистрелив із неї по со-
баках на полі, що на території Новостава. Тобто 
там, де, згідно з 20-ю статтею закону «Про мис-
ливське господарство та полювання», не мав 
права навіть згадувати про свою рушницю. 

До того ж, свого мисливського пса пан Па-
насюк пускав на свійську тварину.

«І вже не вперше. Іншу вівцю той собака 
загриз за тиждень до цього, – розповідає Ва-
силь. І додає: – Ми тоді не звернули на це особ-
ливої уваги, бо подумали, що собака кинувся 
на вівцю випадково». Проте виходить, що ні.

За словами очільника громадської органі-
зації Тараса Макарчука, який опікується пра-
вами та обов’язками мисливців, у пана Пана-
сюка були всі потрібні документи. Особисто 
пан Макарчук того дня навіть перевіряв опи-
сані місцини і стежив, аби ніхто не порушував 
закону. 

Дещо незрозуміло, чому голова УТМР 
Луцького району не знав, що те поле, де стрі-
ляв Панасюк і яке він оглядав, розташоване у 
межах села Новостав? Не знали ні він, ні пан 

Панасюк, що там взагалі полювати категорич-
но заборонено?

Однак незнання закону не звільняє від 
відповідальності нікого.

ЗМІНИЛАСЯ ЛИШЕНЬ НАЗВА, 
АЛЕ НЕ СИСТЕМА 

Натомість створюється інше вражен-
ня. Передовсім тому, що правоохоронці не 
з’ясовували усіх обставин і не забезпечува-
ли захист прав іноземця. Та й карета швидкої 
чомусь залишила останнього в небезпеці. А 
мисливці вільно полюють на полях населеного 
пункту, де, до речі, тече річка, часто бігають діти 
та щодня пасеться свійська худоба. Бо начебто 
не знають, де проходять справжні межі села.

«Так, це поле в межах села. Але ж у терито-
ріальних чи адміністративних межах?» –  апе-
лює голова УТМР Тарас Макарчук. 

«Територія неподалік так званої брига-
ди – у територіальних та адміністративних 
межах села Новостав, – каже Боратинський 
сільський голова Сергій Яручик. – Там зазви-
чай селяни випасають свійських тварин, від-
почивають, граються їхні діти, а на річці Стир 
рибалки ловлять рибу».

Щойно чує Тарас Макарчук таку відпо-
відь, то враз додає: «Понавстановлювали собі 
меж, що мисливцям вже нема де й полювати... 
Певне, встановили там межі зовсім недавно. 
Може, торік».

Тому і поліцейські кинулися захищати ли-
шень права пана Панасюка? 

Окрім силоміць прийнятої заяви про 
спричинення тілесних ушкоджень узбеку, 
у розслідуванні ситуації стражі порядку не 
просунулися й на крок. Можливо, тому, що 
минуло ще небагато часу? А можливо... Не по-
спішають правоохоронці, бо того дня камери 
спостереження зафіксували їхнє товариське 
застілля із Панасюком у сільському кафе при 
дорозі, де давно все «порішали»? 

Між тим, поліцейські покликані захищати 
наші з вами права. Вони ж бо отримують пла-
ту з наших податків, у тому числі – із грошей, 
які заробив підприємець Василь Мельник...

P.S. Пан Панасюк не захотів коментува-
ти ситуацію, сказавши, що всі деталі зна-
ють поліцейські.

pravda.com
.ua

uainfo.org
ukr.segodnya.ua

Торік з ініціативи народного депутата 
від УКРОПу Ірини Констанкевич у 

Ківерцівському районі було започатковано 
програму «Здоров’я – кожному мешканцю 
села», в рамках якої вузькопрофільні 
лікарі проводять виїзні прийоми в селах 
у приміщеннях ФАПів. Тут же роблять і 
кардіограми, підбирають окуляри. 

З літа цього року таку практику почали 
впроваджувати і в Камінь-Каширському ра-
йоні.

Днями виїзний прийом лікарів відбувся у 
селі Карпилівка. Тут проживає майже 800 лю-
дей. До районної лікарні дістатися складно, 
адже вона розташована за 45 км. Консульту-
вали селян спеціалісти Камінь-Каширської 
райлікарні: офтальмолог, гінеколог, невропа-
толог, травматолог і педіатр. На прийом при-
йшло понад півтори сотні людей різного віку.

«Ми щиро вдячні Ірині Мирославівні за 
увагу до сільської медицини. Такі прийоми лі-
карів дуже потрібні. Особливо це актуально у 
віддалених від райцентру селах», – зауважила 
сільська голова Марина Мартинюк.

«Нинішня вітчизняна медицина відстала 
від світової на десятки років. А з медичним 
забезпеченням сіл – узагалі біда. Та «медич-
на реформа», що її пропонує МОЗ, ситуацію в 
сільській місцевості не поліпшить. Адже у кон-
цепції змін від урядовців немає головного – 
людини», – наголошує Ірина Констанкевич.

Медреформа передбачає створення так 
званих госпітальних округів з мережею ліку-
вальних закладів, у яких обслуговуватиметь-
ся до 200 тисяч осіб. За задумом реформато-
рів, якщо є пряма загроза життю людини, по 
неї приїде швидка. Якщо ж такої загрози не-
має, пацієнт сам мусить прийти до найближ-
чої лікарні свого округу. Відповідно, сільські 
ФАПи й «неефективні» лікарні закриватимуть, 
а ліжко-місця в стаціонарах скорочуватимуть, 
аби не розпорошувати бюджетні кошти.

Виходить, що далі людина від районної 
лікарні, амбулаторії, то менше у неї шансів 
на ранню діагностику й ефективне лікування. 
Тож спало на думку: якщо не можуть ці сот-
ні чи тисячі хворих претендувати на квалі-
фіковану медичну допомогу, потрібно їхати 

до них. Саме так народилася ідея програми 
«Здоров’я – кожному мешканцю села». 

Невдовзі практику виїзних прийомів ліка-
рів заплановано розпочати у Любешівському 
та Маневицькому районах.

Отримати консультацію 
лікарів прийшло півтори сотні 
жителів Карпилівки 

Д
арина Тиха
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будні професіоналів

ARTіль «СПУСТОШЕННЯ» – ПРО ЛЮБОВ, 
МІСТИКУ Й ВЕЛИКУ ТАЄМНИЦЮ 

ПРО «ПОЛОГОВИЙ» НА КОЛЕСАХ, 
ТАКСІ ДЛЯ ЦИГАНІВ 
ТА ЧОРТІВ БАБИ ТАСІЧотири роки тому 

фельдшер Анатолій 
Кліпінський 

допоміг з’явитися на світ 
дівчинці. Тоді породіллю 
зі стрімкими пологами 
посеред ночі забрала 
швидка. Однак до 
пологового не доїхали – 
карету довелося спинити 
на трасі. На той час хлопець 
щойно закінчив коледж. 
Тепер резюмує: «Сам ще 
зелепухом був».

Щасливі батьки тоді хотіли 
взяти фельдшера за кума, але не 
знайшли: одразу після події його 
забрали до війська. Однак доля по-
вернула так, що Анатолій усе ж став 
хрещеним батьком, але вже іншій 
дівчинці. 18.08.18 у його швидкій 
знову народилося маля. 

«Усе – як чотири роки тому: 
стрімкі пологи, третя дитина, – роз-
повідає медик. – Машину зупинили 
біля села Воля-Любитівська. За пів-
години народилася дівчинка Соло-
мійка». 

Породілля Олена Ткачук вже 
має двох хлопчиків, тож на з’яву дів-
чинки чекали нетерпеливо, хоч і не 
думали, що мала так поспішатиме 
народитися на світ. 

«Волинські Новини» побували 
у пункті екстреної медичної допо-
моги в Голобах, працівник якого 
за щасливим збігом обставин із 

регулярністю раз на чотири роки 
допомагає народитися дітям у «по-
логовому» на колесах. Між викли-
ками говорили про робочі будні та 
любов до людей.

...І ПРАВИЛЬНО КІНЬ 
ЗРОБИВ

Більшість викликів, на які 
виїжджає голобська швидка, 

закінчуються щасливо. Деякі – 
смішно. Часом – не смішно і з не-
гативними наслідками для самої 
бригади. 

Місяць тому, розповідає фельд-
шер, їх викликали до чоловіка, 
якого поносив кінь. Попри велику 
рвану рану на обличчі та підозру на 
черепно-мозкову травму, мужчи-
на медпрацівникам не давався. Бо 

А ВАШИМ БАБУСЯМ 
НЕ БРАКУЄ УВАГИ?

Постійним клієнтом голобської 
швидкої є баба Тіна. Вона часто 
скаржиться на «давлєніє» та «чор-
тів», які бігають по хаті. У будинку 
бабуся сама, виклик швидкої для 
неї – привід поспілкуватися з людь-
ми. «Ми приїжджаємо рятувати її, 
а вона просить сходити по хліб до 
крамниці», – розповідають праців-
ники екстреної медицини. 

Якби виклик швидкої коштував 
грошей, як в усіх європейських кра-
їнах, виїздів поменшало б у кілька 
разів. Але це не для наших реалій. 
Бо в баби Тіни немає зайвих гро-
шей. А колись-таки медична допо-
мога їй справді знадобиться. 

Іноді бригаду з трьох медиків 
викликають у ситуаціях, де зарадить 
і крапля зеленки. «Днями їздили до 
24-річного хлопця, який порізав 
пальця. Швидку викликала дружи-
на. Вимагала відвезти в лікарню. А 
справа була в малесенькому порізі, 
який навіть зашивати нема сенсу», – 
згадує Анатолій Кліпінський. 

«Люди не розуміють, що тоді, 
коли вони викликають нас просто 
поміряти тиск чи збити температу-
ру, десь може трапитися ДТП і там 
постраждалі насправді потребува-
тимуть невідкладної допомоги», – 
зазначає фельдшерка Валентина Ба-
ланкевич. Вона пишається тим, що 
за кілька років змогла врятувати 15 
людей із гострим інфарктом. Каже, 
що в такі моменти складна робота 
фельдшера стає улюбленою. «Коли 
рятуєш людину від смерті, здаєть-
ся, що літаєш, – усміхається жінка. 
– Щоб працювати тут, потрібно лю-
бити людей і не мати страху». 

Соф
ія Ш

ацька

ЯК ПРАЦЮЮТЬ МЕДИКИ НА ШВИДКІЙ У ГОЛОБАХ

Відомий український 
письменник 34-річний 

Любко Дереш на фестивалі 
патріотичного духу 
«Бандерштат» презентував 
свій роман «Спустошення». 
Книжка вийшла друком 
ще торік, але в тур містами 
письменник з нею так і не 
їздив. 

Любко Дереш розповів, що він 
народився у Галичині. Дух Захід-
ної України, її природа йому дуже 
близькі. У своїх попередніх книгах 
письменник оспівував природу 
Львівщини, Карпат, Тернопільщини. 
Але вже близько десяти років він 
живе у столиці. Автор каже, що в 
книзі багато епізодів про Київ, один 
з них він навіть зачитав публіці. І 
хоча місто йому не таке затишне, 
як Львів, він відчуває у ньому певну 
свободу. Тому в останньому романі 
«Спустошення» поділився з читача-
ми любов’ю до Центральної Украї-
ни, зокрема до її містичного серця – 
села Бучак у Канівському районі. 

«Це було козацьке село, засно-
ване в ХV столітті, – каже Дереш. 
– Там і досі є старовинний козаць-
кий цвинтар. Цікаво, що на цьому 
цвинтарі є кілька могил Мальтій-
ського ордену». 

Для загалу Бучак відкрили у 
1960-х роках кінорежисери, які на-
звали його «Голлівудом над Дніп-
ром». Біля однієї з круч вони по-
бачили надзвичайно мальовничий 
півострів, каньйони, порослі стари-
ми дубами, де сарни, маленькі олені 
ходили й не лякалися людей. Якоїсь 
миті їм стало зрозуміло, що це іде-
альний майданчик для знімань. Зго-
дом ці кручі фігурували у фільмі про 
Тараса Шевченка.

«Саме в Бучаку є Тарасова гора, 
на якій Шевченко побачив сон, що 
ліг в основу славетної однойменної 

чимало випив перед інцидентом. 
Довелося силою вкладати дебоши-
ра на ноші та тримати втрьох. У ре-
зультаті одна із санітарок отримала 
ногою в лице. На щастя, обійшлося 
тільки розбитим носом. «Якщо він 
так поводився із конем, не дивно, 
що той дав йому здачі», – сміються 
медики.

Також проблемними є виклики 
до добродіїв, яких оковита вкладає 
«спати» просто на вулиці. Перехожі 
хвилюються, бо одразу незрозу-
міло, жива людина чи мертва, тож 
кличуть на допомогу фахівців. Нюх-
нувши нашатирного спирту, «тіла» 
оживають і стають агресивними. 
Одні сваряться, що їх потурбували, 
інші скромно просять відвезти їх 
додому, бо не в змозі дійти само-
тужки. 

Як безплатне таксі використо-
вують швидку і цигани з найближ-
чих до Голоб сіл. «От потрібно 
їм у Ковель уночі, дзвонять, ви-
гадують симптоми, ми веземо, а 
біля лікарні стається диво – і вже 
нічого нікому не болить», – бри-
гада швидкої вже з такого не ди-
вується. 

поеми. Це місце повсякчас притя-
гує українську інтелігенцію, – каже 
Дереш. – На протилежному березі 
Дніпра – Переяслав, ліси, які назва-
ли лісами Вія. Вважається, що саме 
про них писав Микола Гоголь. Ті, хто 
наділений особливим баченням, 
розповідають, що там розташова-
на так звана антизона, місце звіра, 
де мешкають темні сили і зникають 
люди. Справді, в тих лісах часто блу-
кають люди».

Любко Дереш розповів, що ко-
лись у Бучаку поміщик Адам заснував 
село і назвав його Едемом. Він мав 
дружину Єву і справді вважав, що це 
місце є земним входом до раю. 

Це досить нетипова для Дереша 
книжка, яка змушує підсвідомість 
та уяву прокинутися. Герої роману 
шукають центр згаданої містичної 
зони. Вважається, що там є камінь, 
який виконує бажання. Туди ви-
рушають кілька хлопців, які мають 
схожі проблеми. Уся історія роману 
обертається навколо сакрального 
числа 33. Це вік Ісуса Христа, коли 
чоловік має здобути прихильність 
12 апостолів, зрозуміти, в чому його 
хрест, взяти цей хрест, бути зрадже-
ним апостолами та вирушити на 
власну Голгофу, аби його розіп’яли. 
Одному з героїв виповнилося 
33 роки і він зрозумів, що нічого 
в його житті не відбулося. Дороги 
приводять героїв у Бучак – сакраль-
не місце.

«Одразу перше запитання, 
яке виникає у читачів: «Наскільки 
автобіографічна ця книга?». На-
справді я ніколи не намагався пи-
сати документалістики, але кожна 
книга проходить через певні етапи 
життя автора. Сама природа ху-
дожнього тексту інша, ніж науко-
вого чи публіцистики. Книжка не 
має на меті відображати дійсність, 
книжка живе своїм внутрішнім 
світом і в нього потрібно потра-
пити. Головний герой моєї книги 
переживає те, що можна було б 
назвати кризою середнього віку. Я 
якось запитав у дружини, що таке 
криза середнього віку і як її дослі-
дити. Вона сказала, що я щаслива 
людина, якщо не помічаю її. Щодо 
мого героя, то це успішна людина, 
журналіст, який реалізував себе в 
професії. Але в один момент він 
відчуває, що це все не зовсім на-
лежить йому. Він ніби пасивний 
спостерігач. Що він має зробити, 
щоб відчути дотичність до цього 
життя?» – розповідає автор про го-
ловні проблеми твору.

Любко Дереш зачитав невелич-
кий уривок про особисте життя ге-
роя і повідомив, що саме цей текст 
став вирішальним у його починан-
нях, адже лише відредагувавши цей 
епізод, він зрозумів, що стиль книги 
має бути стислим і лаконічним.

«Це перша книга, в якій я при-
діляв увагу не так сюжету, як його 

подачі, – каже він. – Є кілька важли-
вих сюжетних ліній. Наприклад, лю-
бовна. Головний герой перебуває в 
постійній нерішучості після розча-
рування у сімейному житті. Щоразу, 
коли з ним стається нове знайом-
ство, він починає жити з людиною 
в одній квартирі, при тому всьому 
не маючи близькості, бо вважає, що 
там, де починається близькість, кі-
нець недалеко. Герой інфантильний 
і боїться болю в стосунках. Він шу-
кає чогось справжнього, що триває 
кілька секунд. Шанс на зближення 
означає кінець стосунків. Головною 
лінією є момент дорослішання. До-
зрівання людини. Коли ми всі стика-
ємося з невідворотністю цього світу 
та життя, що приходить у плинності 
часу».

Любко Дереш каже, що в романі 
він вдався до певної містифікації, 
хоча твір написано у достатньо реа-
лістичні манері. 

Автор розповів, що в книзі ба-
гато того, що сталося з ним у 2010 
році. Це був  рік, коли в житті Де-

реша назрівали якісь великі пере-
творення. Він поїхав до Єгипту і 
там для нього все кардинально 
змінилося.

«Мені було 26. Це для мене був 
той вік Ісуса. Це спонукало мене 
втекти в Єгипет. Там відбулася моя 
маленька смерть, нове усвідомлен-
ня, для чого я тут живу. Тоді мені було 
реально лячно», – ділиться автор. 

Любко Дереш каже, що у рома-
ні «Спустошення» відкритий фінал і 
продовження не буде. 

«На деяких частинах поставле-
но три крапки, я сподіваюся, що ви 
зможете переосмислювати  їх зно-
ву і знову, – звертається до читачів. 
– Намагався працювати над книгою 
максимально щиро й не давати ні-
чого від себе. У мене є переконан-
ня, що книги пишуться самі собою, 
а завдання письменника – вплива-
ти на той текст так, щоб він впливав 
на глядача максимально глибоко. 
Сподіваюся, що вам передадуться 
ті переживання, які  були в мене, 
коли я писав книгу». 

Любко Дереш – відомий український літератор, 
автор романів «Культ», «Намір!», «Трохи 
пітьми» та інших. Книги Дереша неодноразово 
перекладали за кордоном, вони були 
представлені на престижних міжнародних 
книжкових виставках і салонах. Роман 
«Спустошення», що вийшов у світ у «Видавництві 
Анетти Антоненко» – десята книга автора.

Письменник Любко Дереш. 
Такий молодий, а вже класик. 

Анатолію Кліпінському вже 
двічі доводилося приймати 
пологи просто в кареті швидкої

apostrophe.ua
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Щирі емоції, неймовірне прагнення до перемоги, 
стійкість і винахідливість спортсменів-візочників

Світлана Чунь

  Світлана ЧУНЬ
Шацький район

  Дарина ТИХА
Камінь-Каширський район

  Дарина ТИХА
Ківерцівський район

  Петро РОЙКО
Маневицький район

cпорт для всіх

інцидентспільний результат

назустріч освіті

У ШАЦЬКОМУ КРАЇ ВІДБУВСЯ 
КУБОК СВІТЯЗЮ З БОЧЧЕ

У мальовничому селі 
Пульмо упродовж 
трьох днів тривали 

особливі спортивні 
змагання – Кубок Світязю 
з бочче, до фінансової 
підтримки якого долучився 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». За перемогу в 
турнірі боролися люди 
із ураженнями опорно-
рухового апарату з різних 
куточків Волині. Не міг 
оминути увагою такий 
особливий захід депутат 
обласної ради від УКРОПу 
Михайло Імберовський.

У Шацькому районі такі змагання 
відбуваються вперше. Бочче – один 
із наймолодших видів спорту, який 
розвивається в Україні. Учасники 
гри намагаються закинути м’ячі сво-
го кольору якомога ближче до біло-
го, якого звуть «джеком». Цей вид 
спорту родом з Італії і вже увійшов 
до переліку паралімпійських видів 
спорту. Гра вимагає винахідливос-
ті, кмітливості та вміння мислити. З 
кожним роком бочче стає все більш 
популярним на Волині, бо є доступ-
ним для осіб з інвалідністю. Другий 
рік такі турніри тривають у різних 
районах області. Ініціатор змагань, 
голова ГО «Добродія в дії» Володи-
мир Кравчук, який два роки тому 
спробував грати у бочче, об’єднав 
навколо свого захоплення чимало 
волинян і друзів з інших регіонів. 

– У бочче грають такі люди, яким 
інші види спорту недоступні, – роз-
повів пан Володимир. – Намагаємо-
ся разом зі своєю командою їздити 
у різні райони, щоб залучити все 
більше людей. Хочемо сформувати 
сильну команду для участі в чемпіо-

наті України. Цього року на змаган-
ня від області їздило шестеро осіб. 
Володимир Мажула та Олександр 
Барбарук стали першими з волинян 
бронзовими призерами всеукраїн-
ських змагань з бочче. Тепер у нас 
п’яте місце з тринадцяти областей. 
Але маємо потенціал!

За словами активіста, торік доб-
родійці вирішили оголосити 2018-й 
роком бочче на Волині, тож у січні в 
Ковелі стартували і впродовж року 
тривали змагання у християнських 
таборах, де є візочники, під час 
днів міст, зокрема у Володимирі-
Волинському та Горохові, а також у 
Маневичах.

– Потім вирішили провести тур-
нір у Шацькому районі, а ще пла-
нуємо Кубок Полісся з бочче, якщо 
знайдуться спонсори, – зазначив Во-
лодимир Кравчук. – Уперше приїха-
ли учасники з Каменя-Каширського 
та Старої Вижівки, вдруге беруть 
участь любомльчани, але цього року 
їх більше – п’ятеро. Тобто є люди, які 
хочуть грати у бочче, просто їх тре-
ба витягнути. Якщо раз приїхали, то 
вдруге точно будуть.

Звісно, такі турніри – непроста 
річ для організаторів, адже потрібно 
створити особливі умови для пере-
везення та проживання візочників. 
На змагання до Шацька приїхали 28 
таких учасників.

Та справа варта того. Щирі емо-
ції, неймовірне прагнення до пе-
ремоги, стійкість і винахідливість 
спортсменів переконувала: бочче 
має майбутнє на Волині, бо об’єднує 
однодумців, які особливо потребу-
ють підтримки. І спортсмени, і їхні 
супровідники з однаковим азартом 
взялися за гру.

– Для мене є честю бути на та-

У селі Стобихівка майже десять 
років чекають на будівництво 

нової школи. Розпочати його 
мали ще у серпні, однак 
проектно-кошторисну 
документацію не оновили. На 
знак протесту батьки вирішили 
цьогоріч не пускати дітей до 
старої аварійної школи.

За останній рік громада само-
тужки зібрала на початок будівни-
цтва понад 600 тис. грн. Для цього 
навіть створили благодійний фонд 
«Стобихівський пролісок». Та аби 
розпочати будівництво, потрібно 
виготовити проектно-кошторисну 
документацію. А це компетенція 
місцевої влади. До слова, у 2012 
році документи вже були готові. У 
2017 році на оновлення докумен-
тації використали 100 тис. грн дер-
жавних коштів, які залучила народ-
ний депутат Ірина Констанкевич з 
фонду соцеконому. 

Голова Волинської облдержад-
міністрації Олександр Савченко 
у квітні пообіцяв, що будівництво 
розпочнуть, однак для цього слід 
виготовити нову документацію. 
Проте під час чергового візиту го-
лови ОДА в Стобихівку, який від-

ДІТИ – БЕЗ ШКОЛИ

бувся наприкінці серпня, людям 
пояснили, що проект нової школи 
перебуває на експертизі, а тому бу-
дівництво доведеться відкласти.

З ініціативи народного депутата 
Ірини Констанкевич з фонду соцеко-
ному на будівництво нового загаль-
ноосвітнього закладу в Стобихівці 
було залучено 500 тис. грн. Ірина 
Констанкевич звернулася до міні-
стра освіти Лілії Гриневич із прохан-
ням взяти під особистий контроль 
ситуацію, що склалася у цьому селі.

Голова батьківського комітету 
школи, очільник фонду «Стобихів-
ський пролісок» Сергій Сухацький 
каже, що наразі батьки не визначи-
лися, як довго дітям доведеться не 
відвідувати навчальний заклад.

«Для нас найголовніше – життя 
наших дітей. І допоки від влади не 
почуємо конкретики, доти учні пе-
ребуватимуть удома. Ми втомилися 
чути лише обіцянки», – заявив Сер-
гій Сухацький.

«У Стобихівці чи не найбільша 
народжуваність в районі. Тут про-
живає півтори тисячі людей, з яких 
250 – діти шкільного віку. Вже зараз 
на черзі до навчального закладу – 
206 малюків», – зауважує помічник 
народного депутата Ірини Констан-
кевич Світлана Сидорук.

Нескорений дух учасників зма-
гань достойний поваги й захвату. 
Галина Маковецька з Ратного не 
приховувала гордості та радості за 
досягнення своїх дочок – Ірини й 
Тетяни.

– Дітям важливе спілкування, 
те, що зустрічаються з такими, як 
вони, – ділиться пані Галина. – Для 
нас головне – не перемога, а участь. 
Медалі додому не привеземо, а по-
зитив точно буде. Хоча сьогодні Те-
тяна перемогла.

Та найбільше мама дівчат хотіла 
розповісти про волонтера Олексан-
дра, який з особливим трепетом і 
вболіванням допомагав Тетяні під 
час гри. Важко було уявити, що ця 
людина для неї є нерідною. 

– Саша з першого класу до нас 
ходить, дружить з дівчатами, допома-
гає, – розповідає Галина Маковецька. 
– Ми йому чужі люди. А він возить їх, 
годує. Дівчата сприймають його, як 
братика. Така хороша дитина, цього 
року школу закінчив. Дуже вдячна за 
неоціненну підтримку й допомогу. 
Побільше б таких людей!

Голова Шацької ради Сергій Кар-
пук від усього депутатського корпу-
су привітав на шацькій землі учас-
ників змагань та побажав перемоги 
кожному.

– Для себе ми вже обрали шлях 
розвитку в напрямку туризму, хо-
чемо, щоб люди до нас приїжджа-
ли, – стверджує Сергій Карпук. 
– Хочу, щоб усі дні, які ви проведе-
те на шацькій землі, принесли вам 
багато емоцій, щоб цей вид спорту 
розкрив перед учасниками змагань 
нові перспективи. Сподіваюся, що в 
майбутньому ви будете представля-
ти Україну з гри бочче на світовому 
рівні. Вдячний Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та обласній раді, що 
не стоять осторонь і підтримують 
розвиток спорту на Волині.

кому заході, – зазначив депутат обл-
ради Михайло Імберовський. – Ці 
сильні духом люди є прикладом для 
нас усіх. Засновник Фонду «Тільки 
разом» Ігор Палиця постійно підтри-
мує спортивні ініціативи волинян, 
тому реалізовує багато проектів, 
орієнтованих на розвиток масового 
спорту. Не такі важливі змагання, як 
спілкування і набуття позитивних 
емоцій. Фонд Ігоря Палиці та облас-
на рада всіляко будуть підтримувати 
такі ініціативи.

Ведуча заходу і спортсменка 
бочче Наталія Шишолік з Маневичів, 
яка є головою громадської органі-
зації «Довіра», стверджує: для осіб 
з інвалідністю такі змагання є надто 
важливими.

– Дуже багато їздимо по всій об-
ласті для проведення змагань з боч-
че, щоб залучати до цього виду спор-
ту якомога більше людей, – розповіла 
Наталія. – У Маневицькому, Ковель-
ському, Володимир-Волинському, 
Горохівському районах та Луцьку це 
вдається найкраще. Цей вид спор-

ту – специфічний, бо доступний лю-
дям, у яких досить сильні ураження 
опорно-рухового апарату. Учасників 
змагань ділять на класи. Я граю із 
сильнішими, бо у мене вражені лише 
ноги й сильні руки.

Звісно, труднощі із залученням 
осіб з інвалідністю є. Стосуються 
вони насамперед побоювань окре-
мих батьків, що в дітей можуть ви-
никнути психологічні травми через 
неправильне сприйняття оточенням 
їхньої участі в публічних заходах, а 
також складної доступності для ві-
зочників і непристосованості при-
міщень.

 – От батьки й закриваються зі 
своєю дитиною у своєму відокрем-
леному світі, – стверджує пані На-
талія. – Такі змагання – це передусім 
спілкування. Ми приїхали на три 
дні, усі знайомляться, контактують, 
здружуються, набираються енергії. 
А ще люди зрозуміли, що це цікаво 
і перспективно. Адже заняття пара-
лімпійським видом спорту дає мож-
ливість отримувати заробітну плату.

Цьогоріч першокласники на-
вчатимуться за програмою «Нової 
української школи», яка передбачає 
зміну підходів до організації освіт-
нього процесу.

У першому класі школи села 
Рудники – 25 малюків. Перед стар-
том навчального року тут побувала 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

«Розташували парти так, щоб 
діт ки могли між собою спілкуватися. 
Ми задоволені змінами, які запро-
понували у Міністерстві освіти», – 
каже вчитель першокласників Оль-
га Кушнір.

Директор школи Валерій Марчук 
переконаний, що освітні зміни вкрай 
потрібні, адже сучасні діти не мають 
навчатися за старою системою, яка 
дісталася у спадок з радянських ча-
сів. Тепер у роботі з першокласника-

У місцевому ДНЗ «Калинонька» 
запрацювала нова група.

Завідувач дошкільного навчаль-
ного закладу Тетяна Гецко розпо-
віла, що відкриття ще однієї групи 
було нагальною потребою. Це до-
зволило збільшити кількість місць у 
садку вдвічі – з 20 до 40. 

Втілити задум вдалося спільни-
ми зусиллями. Народний депутат 
Ірина Констанкевич залучила на 
створення нової групи в ДНЗ 500 тис. 

Перший дзвоник у Стобихівці так і не пролунав

У ЖОРНИЩІ – СВЯТО В ДИТСАДКУ
грн державних коштів з фонду соц-
економу. Ще 324 тис. грн виділили з 
районного бюджету. 

«Щиро дякую всім, хто доклав 
максимум зусиль, уміння і любові, 
щоб подарувати селу справжнє свя-
то. Адже праця на благо дітей вселяє 
у людей надію. Коли об’єднуються 
зусилля, коли є ініціатива від се-
лищної громади, селищного голови, 
коли цю ініціативу підтримує район-
на влада, це завжди дає надію на ре-
зультат», – зауважила Ірина Констан-
кевич під час урочистого відкриття 
нової групи.

У РУДНИКАХ ПІДТРИМУЮТЬ 
«НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ»

ми більше використовуватимуть 
ігрові методики.

За словами Ірини Констан-
кевич, коштів, передбачених на 
впровадження «Нової української 
школи», загальноосвітнім на-
вчальним закладам області недо-
статньо. Загалом з держбюджету 
на НУШ виділили майже 1 млрд 
грн, з них для Волині – 50 млн грн. 

Лише на облаштування одного 
класу треба 170-200 тис. грн.

У школі села Рудники оновлен-
ня потребує навчально-методична 
та матеріальна база й інших кла-
сів. Минулого літа тут на умовах 
співфінансування батьків і Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» при-
дбали стільці, парти та дошку для 
географічного класу.

Д
арина Тиха

П
етро Ройко

Директор школи Валерій Марчук, нардеп Ірина 
Констанкевич, її помічник Леонід Новак та 
голова Колківської ОТГ Олександр Палінкевич

Д
арина Тиха

Місць у дитсадку 
побільшало вдвічі 
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сказано-зроблено поради фахівця

У ЛУЦЬКУ ОНОВИЛИ 
ЖІНОЧУ КОНСУЛЬТАЦІЮ 

ВАЖКИЙ НАПЛІЧНИК – 
ПРИЧИНА СКОЛІОЗУ

Ремонт приміщення 
проводили поетапно

volynnew
s.com

Перший поверх 
жіночої консультації 

КП «Луцький 
клінічний пологовий 
будинок» капітально 
відремонтували. На роботи, 
які тривали близько 
чотирьох років, із міського 
бюджету спрямували 
понад 7 млн грн.

За словами виконувача повно-
важень Луцького міського голови 
Григорія Пустовіта, ремонт у при-
міщенні проводили поетапно: у 
2015-2016 роках відремонтували 
дах, перехідну галерею та четвер-
тий поверх будівлі, у 2017 році – 
другий та третій поверхи. Цього 
року капітально відремонтовано 
перший поверх жіночої консуль-
тації та сходові майданчики цілого 
відділення. Також вдалося частко-
во оновити обладнання й придба-
ти нові меблі.

Григорій Пустовіт підкреслив, 
що на досягнутому міська влада 
зупинятися не збирається. У пла-
нах – роботи в міській поліклініці 
№3. «Звернувшись по медичну до-
помогу, лучани мають почуватися 
комфортно, відчувати, що послу-
ги надають на високому рівні. Так 
само ми працюємо і над освітніми 
закладами», – наголосив Григорій 
Пустовіт.

Головний лікар КП «Луцький клі-
нічний пологовий будинок» Михай-
ло Токарчук зазначив, що ремонтом 
задоволений. «Усе, що запланували, 
вдалося здійснити. Невдовзі буде-
мо повністю комп’ютеризовувати 
відділення, що дозволить створити 

нові робочі місця», – сказав він.
«Ми послідовно приділяємо 

увагу медичній галузі міста. Раніше 
у відділенні жіночої консультації 
були обдерті стіни, приміщення – в 
жахливому стані. Сьогодні зробле-
но ремонт, а персоналу приємно 
працювати», – зазначив радник 
Луцького міського голови Ігор По-
ліщук.

Він акцентував, що пологовий 
будинок у Луцьку є одним із най-
кращих в країні. Не випадково тут 
воліють народжувати жінки з усієї 
Волині й навіть із інших областей, 
що свідчить про високий профе-
сійний рівень медиків. «Нам зали-
шається лише забезпечити їм на-
лежні умови праці», – підкреслив 

Ігор Поліщук.
Завідувачка відділення жіночої 

консультації Любов Ларіна підкрес-
лила, що персонал відділення ніко-
му не має права відмовити в надан-
ні медичних послуг.

«Жіноча консультація розрахо-
вана на 600 відвідувань на день, в 
середньому така кількість пацієн-
тів до нас і приходить. Безумовно, 
більшість – вагітні, але також ми 
проводимо профілактичні огляди, 
лікуємо пацієнток після пологів. Пе-
реважно до нас звертаються жителі 
Луцька», – розповіла Любов Ларіна.

Вона додала, що в перспектив-
ному плані – ремонт підвального 
приміщення відділення, де розта-
шовані роздягальні для персоналу.

Якщо шкільний рюкзак 
важко підняти дорослому, 
то що казати про дитину? 
Столичний нейрохірург 
Вадим Власенко 
підготував батькам кілька 
порад, які допоможуть 
вчасно звернути увагу на 
проблему та захистити 
спини дітлахів. Адже під 
час навчального процесу 
навантаження має бути на 
мозок, а не на спину.

Організуйте розміщення 
предметів у рюкзаку таким чи-
ном, щоб найбільш важкі були 
внизу, ближче до центру і до 
спини. Так, наприклад, у відді-
ленні, яке прилягає до спини 
дитини, мають бути книги. Це 
мінімізує ризики травми спини.

Заохочуйте дитину розпо-
відати про будь-який диском-
форт, біль, оніміння або інші 
відчуття у спині, шиї, руках чи 
ногах, які виникають під час 
носіння рюкзака. Не чекайте, 
коли дитина сама повідомить, 
дуже часто вони сприймають 
дискомфорт як належне.

Стежте, щоб дитина завжди 
використовувала дві лямки 
рюкзака: рівномірний розподіл 
ваги вбереже від викривлення 
хребта. Для профілактики проб-
лем зі спиною щільно затягуйте 
лямки, щоб наплічник прилягав 
до спини по всій довжині.

Стежте за тим, як ваша ди-
тина одягає і знімає рюкзак. 
Важливо, щоб школяр робив це 
без зусиль. За потреби відрегу-
люйте довжину лямок.

є така думка СМЕРТЕЛЬНІ ХВОРОБИ 
ПРОВОКУЄ ШКІДЛИВА ЇЖАПрофесор Хрісто Мемерскі – 

болгарський генетик і 
цілитель, автор десятків 

книг, читає лекції по всьому світу, 
викладаючи свій курс у 200 
університетах 63 країн. Професор 
стверджує, що люди власноруч 
заганяють себе в домовину, коли 
споживають шкідливі продукти.

Про старіння. Старість – це не  природ-
ний стан. На думку багатьох вчених, це – хво-
роба, яку ми провокуємо своєю неправиль-
ною харчовою поведінкою. 70% людей у світі 
вмирають через неадекватне ставлення до 
харчування. Подагра, діабет, виразки, інфаркт, 

інсульт, різні види раку – це сучасні бичі циві-
лізації.

Продукти, що уповільнюють старін-
ня. Досить дотримуватися простих правил 
харчування, щоб старість відступила. Голов-
не – жодних надмірностей і всього потроху. 
Науковець виділив кілька продуктів, що спо-
вільнюють старіння. Основні з них – овочі, 
фрукти, йогурт, молоко та вино.

Так, вино, але справжнє і в невеликих 
кількостях! У Франції є традиція – готуючи 
м’ясо, поливати його червоним вином. Тому 
їхній Жан живе на 10 років довше, ніж Джон із 
туманного Альбіону.

На перше місце генетик поставив нату-
ральний йогурт, заквашений на болгарській 
бактеріальній паличці. Йогурти з сухого мо-
лока з додаванням дріжджів не мають ліку-
вальних властивостей. Натуральний йогурт – 
це їжа, яка найлегше засвоюється організмом. 
Він запобігає раку шлунка і товстої кишки, зу-
пиняє розвиток остеопорозу.

Найдієвіший спосіб очищення і схуд-
нення дуже простий. У 500 г натурального 
йогурту додати 1 ст. ложку меду, 1 ст. ложку 
яблучного оцту, 1 ч. ложку кориці й 40 кра-
пель 30% настоянки прополісу. Десерт можна 

урізноманітнити корисними наповнювачами. 
У нього можна додати чорницю, лохину, во-
лоські горіхи, банани. Ягід і горіхів додати по 
одній жмені, а банана – не більш як четвер-
тинку.

Цей приємний на смак десерт можна їсти 
на сніданок і вечерю. Якщо з’їдати по 2 лож-
ки десерту щодві години протягом 20 днів, 
ви помітите, що талія стала тоншою, волосся 
блискучим, з’явилася бадьорість, а організм 
оздоровився.

Натуральні вітаміни для краси. Чу-
додійні вітаміни краси містяться в салаті з 
моркви і часнику. В Азербайджані провели 
експеримент, який доводить магічні власти-
вості часнику. В одну склянку налили воду 
з 80 хвороботворними мікробами, а в іншу 
поклали часник, поставивши склянки поруч. 
Після кількох годин жодного мікроба не зали-
шилося. Часник знищив їх на відстані!

Подібними властивостями наділений 
прополіс. Він убиває віруси грипу, бореться з 
гастритом, колітом, дисбактеріозом, є відмін-
ною протираковою профілактикою. Досить 
додати 20-30 крапель прополісу в 50 мл води 
і пити двічі на день.

Красуні можуть приготувати засіб для 

eda-deti.ru

Щоб старість відступила, слід правильно харчуватися

зміцнення волосся, нігтів, шкіри: змішати в 
скляному посуді в однакових частинах мед, 
волоські горіхи, курагу, родзинки, лимон і 
приймати по 3 ст. ложки на день.

Отрута в їжі. По всьому світу було ство-
рено понад 200 хімічних речовин, які надають 
продуктам приємного запаху і товарного ви-
гляду. Науково доведено, що ці речовини в 
концентрованому вигляді можуть спровоку-
вати смерть. Коли купуєте продукти, уважно 
читайте на етикетках найдрібніший текст, тому 
що саме там перераховані шкідливі складові.

Синтетичні добавки – нітрат натрію і 
нітрит натрію – найпоширеніші убивці мо-
лодості та здоров’я. Їх використовують для 
продов ження терміну свіжості м’яса та запо-
бігання розвитку ботулізму в консервах. Ці 
речовини щедро додають у ковбасу, сосиски, 
бекон, шинку та в рибні консерви, ними зма-
щують охолоджене м’ясо та рибу.

До дуже небезпечних консервантів нале-
жать бутилат гідрокситолуол і бутилат гідро-
ксианізол. Їх використовують, щоб запобігти 
гіркоті олії під час смаження чипсів і приготу-
вання салатів. Додають у готові торти, жуваль-
ну гумку, макарони, щоб зберегти свіжість і 
збільшити термін придатності. Це ті продукти, 
які найбільше полюбляють діти. Добавки про-
вокують рак і алергію. 

Не менш небезпечними для дітей є гото-
ві соки. Для їх приготування використовують 
бромінову олію, яка  захищає цитрусові напої 
від випадання осаду та відділення води від 
концентрату соку. Ця олія отруйна для люди-
ни, тому пийте тільки фреші.

Солоно-солодкий цвях у кришці домо-
вини. На початку XX століття люди вживали 
уп’ятеро менше цукру, ніж зараз. Цукор – це 
біла смерть для людини. Він шкодить серцю, 
легеням, ниркам і шлунку. Назавжди забудьте 
про газовані напої та лимонади.

А люди, які потерпають від високого тис-
ку, навіть не підозрюють, що головна причи-
на їхньої недуги полягає у великих кількостях 
спожитої солі. Особливо небезпечно їсти на 
голодний шлунок чипси, попкорн із мікро-
хвильовки або солоні горіхи. Це просто само-
губство.

Слідкуйте, щоб дитина не на-
хилялася вперед для компенсації 
ваги рюкзака. Якщо вам здається, 
що наплічник заважкий для дитини, 
заберіть кілька підручників з нього і 
нехай вона несе їх у руках (це полег-
шить навантаження на спину). Якщо 
вага рюкзака є надмірною і пробле-
ма залишається, придбайте другий 
комплект книжок: один – для дому, 
інший – для школи.

Не ігноруйте будь-які больові 
відчуття у спині дітей і підлітків.

Заохочуйте дитину не носити 
рюкзак без потреби та знімати його 
за кожної нагоди.

Навчіть школяра носити в на-
плічнику тільки потрібні речі.

Якщо дитині треба щось підняти 
з підлоги, не знімаючи рюкзак, без-
печна поза – це присідання, а не на-
хили.

m
aterinstvo.ru

Рюкзак має бути комфортним 
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П’ять складових шляху до перемоги – стійкість, швидкість, сила, майстерність і воля. 
Причому воля – це найголовніше! Кен Доерті

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

«ДИНАМО» ПОЛЕТИТЬ ДО 
КАЗАХСТАНУ, В ПОЛТАВУ 
ПРИЇДЕ «АРСЕНАЛ»
Монако

Українські клуби дізналися 
суперників у групових турнірах 
Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У 
Монако відбулися жеребкування 
обидвох турнірів. 

Чемпіон України донецький «Шах-
тар» потрапив у групу з англійським 
«Манчестер Сіті», французьким «Лоном» 
і німецьким «Хоффенхаймом».

Склад інших груп має такий вигляд: 
Група А: «Атлетіко» (Мадрид), «Бо-

руссія» (Дортмунд), «Монако», «Брюгге».
Група В: «Барселона», «Тоттенхем Хот-

спур», ПСВ «Ейндховен», «Інтер» (Мілан). 
Група С: «Парі-Сен-Жермен», «Напо-

лі» (Неаполь), «Ліверпуль», «Црвена Звез-
да» (Белград). 

Група D: «Локомотив» (Москва), 
«Порто» (Порту), «Шальке» (Гельзенкір-
хен), «Галатасарай» (Стамбул).

Група Е: «Баварія» (Мюнхен), «Бен-
фіка» (Лісабон), «Аякс» (Амстердам), АЕК 
(Афіни). 

Група G: «Реал» (Мадрид), «Рома» 
(Рим), ЦСКА (Москва), «Вікторія» (Плзень). 

Група Н: «Ювентус» (Турин), «Ман-
честер Юнайтед», «Валенсія», «Янг Бойз» 
(Цюріх). 

Груповий етап Ліги чемпіонів розпоч-
неться 18-19 вересня й завершиться у 
грудні. По дві найкращі команди кожної 
групи продовжать виступи в плей-оф 
Ліги чемпіонів навесні 2019 року, а ко-
манда, яка посяде третє місце, продов-
жить виступи у плей-оф Ліги Європи.

Під час жеребкування Ліги Європи 48 
команд були розподілені на 12 груп по 
чотири колективи в кожній групі. Україн-
ські команди потрапили у такі групи: 

Група E: «Арсенал» (Англія), «Спор-
тінг» (Португалія), «Карабах» (Азербай-
джан), «Ворскла» (Україна). 

Група K: «Динамо» Київ (Україна), 
«Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франція), 
«Яблонець» (Чехія). 

Дати матчів групового етапу: 20 ве-
ресня, 4 жовтня, 25 жовтня, 8 листопада, 
29 листопада, 13 грудня. По дві найкращі 
команди з кожної групи виходять у плей-
оф, до 1/16 фіналу, де до них приєдна-
ються ще 8 команд з Ліги чемпіонів (треті 
місця в групах ЛЧ). Плей-оф Ліги Європи 
відбудеться в лютому-травні 2019 року.

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ 
СТАРТУВАВ БЕЗ 
СЮРПРИЗІВ

Відбулися матчі першого туру чем-
піонату Волинської області з футболу. У 
ньому цього року грає 13 команд, отож, 
щотуру одна з них матиме відпочинок. 
Серед учасників чемпіонату є нові іме-
на, наприклад, луцький «Фенікс».

Дебютант у стартовому турі програв 
команді з Боратина, яка в цьому сезоні 
змінила назву з «Ласки» на НФК «Бора-
тин» – 2:7.

Інші матчі закінчилися з таким 
рахунком: «ДЮСШ-ВІК» (Володимир-
Волинський) – «Торпедо» (Копачівка) – 
3:0, «Колос» (Ківерці) – ФК «Рожище» – 
1:0, «НФК Колос» (Іваничі) – «Шахтар» 
(Нововолинськ) – 0:1, «Стир» (Старий 
Чорторийськ) – «Луцьксантехмонтаж 
№536» (Луцьк) – 1:7, «Вотранс» (Луцьк) – 
«Агропродукт» (Горохів) – 6:1.

жереб кинуто

табло

перша ліга

прем’єр-ліга

інфраструктура

Перед стартом 
чемпіонату головний 

тренер лучан Андрій 
Тлумак переконував, 
що першу оцінку своїй 
команді дасть після 
перших п’яти матчів. Їх 
«Волинь» провела, як 
відомо, на відмінно – 
без пропущених голів 
та з максимумом 
завойованих очок. 
Пройти без втрат 
чемпіонат неможливо, 
тим більше – у Першій 
лізі, де кожен може 
виграти в кожного. 

У шостому й сьомому турах 
лучани добряче отримали по 
голові, програвши «Дніпру» та 
«Оболоні» й отримавши у свої во-
рота 9 голів. Інколи таке випро-
бування потрібно пройти кожній 
команді. 

«Волинь» здивувала на по-
чатку новою тактичною схемою 
3-4-3, або ж 3-5-2, але тренери 
«Дніпра» та «Оболоні» Дмитро 
Михайленко й Сергій Ковалець 
зрозуміли, як дати раду швидкій 
грі лучан, і «перекусили» їхню 
атаку. До того ж, прийшла певна 
втома і з’явилися ознаки паніки 
після перших пропущених голів. 
Напевне, тренери помилилися, 
коли в матчі проти киян знову 
довірили ворота Когуту, який 
пропустив п’ять голів. Проти 
«Оболоні» Богдан не виручив і 
пропустив із 45 метрів. 

БЕЗ ЩИТА І З ТУПИМ МЕЧЕМ: 
ХРЕСТОНОСЦІ ЗДАЛИ 
ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК

М
икола М

артиню
к 

Дві поразки поспіль – удар по амбіціях

М Команда І В Н П М О

1 Дніпро-1 (Дніпро) 7 6 0 1 21 - 3 18

2 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 7 5 0 2 12 - 9 15

3 Оболонь-Бровар (Київ) 7 4 2 1 8 - 4 14

4 Авангард (Краматорськ) 7 3 3 1 13 - 5 12

5 Металіст 1925 (Харків) 6 4 0 2 11 - 4 12

6 Колос (Ковалівка) 6 3 3 0 7 - 2 12

7 Інгулець (Петрове) 7 3 1 3 9 - 9 10

8 Балкани (Зоря) 7 3 1 3 7 - 7 10

9 МФК Миколаїв (Миколаїв) 6 2 2 2 3 - 5 8

10 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 7 2 1 4 4 - 6 7

11 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 6 2 1 3 8 - 15 7

12 ПФК Суми (Суми) 7 2 1 4 7 - 20 7

13 Зірка (Кропивницький) 6 1 0 5 3 - 11 3

14 Агробізнес (Волочиськ) 6 0 2 4 1 - 7 2

15 Рух (Винники) 6 0 1 5 2 - 9 1

16 Кобра (Харків) 0 0 0 0 0 - 0 0

uefa.com

Володимир-Волинський

У княжому місті на один сучасний спор-
тивний майданчик стало більше. На території 
навчально-виховного комплексу «ЗОШ №3 – 
ліцей» минулого тижня відкрили футбольне 
поле та легкоатлетичні доріжки зі штучним 
покриттям. Територію майданчика не онов-
лювали ще від часу будівництва освітнього 

закладу.
Частину коштів з державного бюджету 

залучив народний депутат Ігор Гузь, частину 
профінансує міська влада Володимира. 

Уроки фізкультури в ліцеї тепер відбувати-
муться на сучасних доріжках із нетравматич-
ним м’яким покриттям, а також футбольним 
полем зі штучною травою.

«Динамо» вийти з групи Ліги Європи 
буде неважко, у Полтаву завітають 
гранди європейського футболу

  Іван БОГДАНОВИЧ

Чемпіонат, здавалося б, щойно 
розпочався, а в «Шахтаря» 

уже плюс 5 очок переваги над 
«Динамо» й одноосібне лідерство. 
Команди у буцімто елітному 
чемпіонаті України пішли на 
першу в цьому сезоні перерву, 
спричинену матчами збірних. 
Перед цим в УПЛ зіграли матчі 7-го 
туру, які підтвердили усі тенденції 
цього чемпіонату.

«Ворскла» – «Чорноморець» – 2:1. Пере-
мога «Ворскли» вийшла кострубатою – із 
незабитим пенальті Кулача, його ж голом-
вибаченням, а також прикрим автоголом Ри-
жука. Одесити мали підстави розраховувати 
на більше, а гра Полтави у світлі єврокубково-
го жереба все сильніше непокоїть. 

«Шахтар» – «Маріуполь» – 2:0. Гірники дов-
го, як для матчу з маріупольцями, не могли 

М Команда І В Н П ЗМ ПМ О
1  «Шахтар» 7 6 0 1 18 4 18
2  «Олександрія» 7 5 1 1 10 3 16
3  «Динамо» 6 4 1 1 5 3 13
4  «Зоря» 7 3 2 2 9 5 11
5  «Чорноморець» 7 2 3 2 7 7 9
6  «Олімпік» 7 2 3 2 8 10 9
7  «Ворскла» 7 3 0 4 6 10 9
8  «Карпати» 7 2 2 3 8 9 8
9  «Десна» 7 2 1 4 8 9 7
10  «Львів» 7 1 3 3 7 9 6
11  «Маріуполь» 6 1 1 4 7 13 4
12  «Арсенал-Київ» 7 1 1 5 4 15 4

ХАЦКЕВИЧ СКОПІЮВАВ 
ВЕРНИДУБА, «ШАХТАР» 
ВТІК, А З РАВАНЕЛЛІ 
ЗНОВУ ПОЗНУЩАЛИСЯ

відкрити рахунок, але індивідуальна вищість 
бразильців зіграла свою роль. Дуже важли-
вий матч для Мораеса, який лідирує в гонці 
бомбардирів завдяки черговому голу.

«Десна» – «Олімпік» – 0:1. Найспекотніший 
матч туру, який чомусь призначили на 14:00! 
«Десна» під великим тиском знову не здобула 
результат удома, а «Санжар» здивував синхрон-
ністю своєї вкотре перебудованої «збірної».

«Арсенал-Київ» – «Зоря» – 0:5. Раванеллі 
виставив найбільш український склад «Ар-
сенала», хоча напередодні сезону награвав 
переважно легіонерів. Але настрій гостей був 
вищим, і луганці зіграли за Вернидуба, каменя 

на камені не лишивши від господарів.
«Динамо» – «Карпати» – 0:2. Найгірший 

перший тайм «Динамо» при Хацкевичеві – ата-
кувальне безсилля та два точні удари Шведа. 
Навіть у чисельній більшості та при увімкне-
них максимальних швидкостях виявилося, 
що відігратися динамівцям не до снаги.

«Львів» – «Олександрія» – 2:2. Вольова 
нічия гостей, які пропустили двічі на початку 
матчу, стала підтвердженням міцності коман-
ди Шарана. Водночас ця нічия довела твер-
дження про рівність більшості команд УПЛ – 
один з лідерів змушений був відіграватися з 
одним із аутсайдерів.

Динамівці попросили вибачення у своїх 
вболівальників за поразку від «Карпат»

dynam
o.kiev.ua

Кубковий матч проти «Таврії», 
у якому тренери спробували зі-
грати резервістами, показав, що 
другий ешелон команди ще си-
рий і у випадку травм чи дисква-
ліфікацій, які неминучі у жовтні 
та листопаді, або ж просто спаду 
в грі лідерів, замінити основу ко-
манди поки ніким. 

«Волинь» забила двічі в кінці 
матчу з «Оболонню», зрівняла 
рахунок, пішла вперед, намагаю-
чись вирвати перемогу, але отри-
мала ще два удари й програла 
2:4. Чудовий матч, який точно по-
казав Тлумаку, в якому напрямку 
коригувати комаду. 

Якнайкраще залікує рани 
пауза в чемпіонаті, яку матиме 
«Волинь» у зв’язку із зняттям з 
нього харківської «Кобри». Най-
ближчого вікенду лучани зігра-
ють удома товариський матч із 
прем’єрліговим «Львовом», а 
15 вересня прийматимуть «Бал-
кани».

Тим часом визначився й су-
перник хрестоносців у Кубку 
України. Найімовірніше, «Волині» 
знову доведеться зіграти у «Дніп-
рі» проти лідера чемпіонату. 
Причому це буде якесь дежавю – 
«Волинь» знову приїде до Дніпра 
після матчу на виїзді, а команда 
Михайленка знову буде свіжі-
шою, адже матиме на кілька днів 
відпочинку більше.

У ВОЛОДИМИРІ – СПОРТИВНА НОВИНКА

bug.com
.ua

На території комплексу облаштували ще й зону 
для вуличних тренажерів та бігові доріжки



ПОРАДИ12 www.volynnews.com№ 35 (134)  6 вересня 2018 року

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 Знати про їжу людина має не менше, ніж про математику або про рідну мову. Гордон Джеймс Рамзі

на часі

вузлики на пам’ять

КУХОННІ ГУБКИ – НЕ ЛИШЕ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

СЕЗОН ОСІННІХ 
ЯГІД ВІДКРИТО

ПОМІДОРИ 
«КУБАНСЬКІ» 

За цим рецептом томати консерву-
ють із малиновим листям. Воно надає 
особливого смаку, а ацетилсаліцилова 
кислота, що міститься в листі, не допус-
кає бродіння. 

Отож, на трилітрову банку беремо:
• 3 п’ятипалі листки малини  
• 5-8 зубців часнику
• 2 ст. ложки солі  • 5 ст. ложок цукру
• 1 ст. ложку 9%-го оцту

На дно сухих банок викласти листя, по-
тім – чисті сухі помідори. Залити окропом, 
закрити кришками й відставити на 20 хв. 
Злити воду в каструлю і зварити маринад. 
Тим часом викласти в банки часник. Зали-
ти киплячим маринадом і закатати. Пере-
вернути банки і вкутати на 12 год.  

АСОРТІ З СЕЛЕРОЮ
Для приготування знадобляться: 
• помідори • болгарський перець 
• селера 

У тугеньких помідорчиків видалити 
плодоніжки і вставити по півзубця час-
нику. На дно трилітрових банок викласти 
гілочки селери. Потім – помідори, пере-
шаровуючи їх порізаним на четвертини 
перцем. Зверху має бути пучок селери.
Маринад на 2 л води: 
• 2 ст. ложки солі • 8 ст. ложок цукру 
• 100 г 9%-го оцту

Спочатку овочі запарити окропом 
і залишити на 15 хв. Потім зварити ма-
ринад, залити томати й закатати. Банки 
перевернути і вкутати на 12 год. 

ОВОЧІ З КУРЯТИНОЮ

• 6 баклажанів • 6 перців 
• 6 цибулин • 6 помідорів 
• 300 г курячого філе 

Все покраяти соломкою і окремо 
обсмажити в киплячій олії. Потім усе 
скинути в каструлю і варити півгодини. 
Додати дві головки товченого часнику, 
по 50 г оцту й цукру. Посолити до смаку 
й протушкувати ще 10 хв, розкласти в 
стерилізовані банки і закатати. 

КВАСОЛЯ 
З МИСЛИВСЬКИМИ 
КОВБАСКАМИ 
• 1кг моркви (натерти) • сіль до смаку
• 0,5 кг цибулі (порізати кубиками) 
• 1 кг перцю (порізати соломкою) 
• 1,5 кг помідорів (порізати кубиками) 
• 200 г олії • 200 г цукру • 100 г оцту  

Усі складники протушкувати годину, 
додати 1 л вареної білої квасолі, 1 кг мис-
ливських ковбасок, порізаних кружаль-
цями навскіс, тушкувати 30 хв. Додати 
головку товченого часнику, протушкува-
ти 10 хв і розкласти в півлітрові слоїки. 
Стерилізувати півгодини і закатати. 

М’ЯТНЕ ЖЕЛЕ З ЯБЛУК 
• 3 великі зелені яблука 
• 1 великий пучок м’яти • 200 г цукру
• 600 мл води • 50 мл яблучного оцту 

Для приготування желе краще брати 
желювальний цукор або ж готову суміш 
із пектином «Конфітюрка». Яблука обі-
брати й порізати. Викласти в каструльку 
разом із гілочками м’яти, залити водою. 
Довести до кипіння та проварити 20 хв. 
Коли яблука розм’якнуть, влити оцет і 
проварити ще 5 хв. Потім забрати м’яту 
і збити суміш у блендері. Якщо виходить 
надто густа, додати півсклянки води. 
Пюре перетерти через сито, додати цу-
кор і довести до кипіння. Зменшити во-
гонь і проварити 15 хв. Охолодити і роз-
класти в банки, закрити капроновими 
кришками. Зберігати в холодильнику. 

про запас

Щоб узимку 
не хворіти, 
починайте збір 

осінніх ягід – скарбниці 
природних вітамінів 
і мікроелементів. 
Фітотерапевт Олена 
Світко розповіла, як 
заготовляти десять 
найкорисніших ягід, які 
неодмінно збирали наші 
прабабусі. 

Бузина проти пухлин. Зби-
рати слід ягоди трав’янистої бу-
зини. Її китиці не звисають, а див-
ляться в небо. Така бузина має 
дуже сильні протионкологічні 
властивості. Збирають тільки вер-
шечки з ягодами. У скляній банці 
пересипають цук-
ром шарами в 
пропорції 1:1. 
Насипають лише 
до половини, бо 
бузина пускає сік 
і починає бродити. 
Тоді сильно «стріляє» і 
бруднить підлогу. Коли 
забродить, залити туди 
горілку – щоб було порівну із со-
ком. Через два тижні перецідити 
і розлити в пляшечки. 

Ця настоянка – для жіночок, 
які мають мастопатії, кісти, фіб-
роміоми. Приймати треба по 
1 ст. ложці двічі на день, але під 
контро лем лікаря, бо цей вид бу-
зини є отруйним. Лікуються бузи-
новою настоянкою до одужання, 
але щонайменше місяць. 

А от звичайна бузина теж 
корисна як вітамінний набір, по-
ліпшує функцію печінки та зір, як 
і всі фіолетові ягоди. Така бузина 
добра для джему. 

Паслін лікарський – чоло-
вікам у поміч. Ягоди пасльону 
помічні для поліпшення потенції 
та лікують аденому. Паслін добре 
лікує очі завдяки високому вміс-
ту рутину, вітаміну PP. Допомагає 
людям із катарактою, глаукомою. 
Може покращувати пам'ять, зни-
жує й регулює тиск завдяки ві-
тамінам групи B. Зелені ягідки 
можуть бути токсичними. Але 
стиглі, чорного кольору – вже 
ні. На смак нагадують помідори. 
Можна не лише їсти свіжими, але 
й сушити, маринувати. Або пере-
терти із часником, будь-якими 
спеціями, підсолити, додати меду 
та тримати в холодильнику як за-
правку чи аджику. Можна дода-
вати до борщу чи й просто мас-
тити на хліб.

Глід серце втішить. Червоні 
ягоди глоду мають дуже цілющі 
властивості, адже містять бага-

com

ають тільки вер
У скляній банці 
-

сік 
ити.
ляє» і
. Коли

narodna-pravda.ua

Звичні губки, які ми 
застосовуємо на кухні, можуть 

послугувати і для інших потреб. 
Наприклад, текстурований жорсткий 

шар, що нагадує наждачний папір, допо-
може швидко позбутися зайвого ворсу на 
одязі.

Пересаджуючи кімнатні рослини, 
покладіть на дно горщика губку. Це по-
збавить вазони від перезволоження, 
адже губка вбиратиме зайву вологу і 
захищатиме коріння від загнивання. Та-
кож вона буде запасним резервуаром 
води, якщо ви раптом пропустите по-
ливання.

Щоби почистити килимове покриття 
від шерсті домашніх улюбленців, досить 
його протерти вологою губкою.

З губки виходить прекрасний охо-
лоджувальний елемент для сумки-
холодильника. Вологу губку загорніть 
у пластиковий пакет на застібці та по-
кладіть на ніч в морозилку. Вранці такий 

vidpoviday.com

охолоджувальний елемент вже можна ви-
користовувати в сумці-холодильнику.

Відправляючи посилку або ж укла-
даючи коробки для переїзду, спробуй-
те обкласти з усіх боків крихкий цінний 
предмет поролоновими губками, щоб 
створити «подушку безпеки». А якщо ви 
зберігаєте, скажімо, керамічний посуд 
або колекцію статуеток, то стратегічно 
правильно буде помістити губки поблизу 
найбільш тендітних деталей.

Губки надійно захистять поліровану 
поверхню від подряпин. Перш ніж поста-
вити вазу, акваріум або будь-який інший 
предмет інтер’єру, що може подряпати 
поверхню, просто приклейте на дно або 
ніжки м’які шматочки губки.

Згодиться губка і для модниць. Поро-
лоновий шматочок згортають трубочкою і 
поміщають у пластикову баночку з широ-
кою горловиною. Залишилося тільки про-
сочити губку рідиною для зняття лаку – і 
готово! 

то вітамінів А, В, РР, К, 
бета-каротину. Завдяки 

цьому глід поліпшує функ-
цію серця й регулює тиск до 

зниження. Для заготівлі ягоди 
миють, складають у банку й за-
ливають горілкою, щоб покри-
ла. Додають мед і настоюють не 
менш як місяць. Дістати можна 
аж перед зимою. Тоді вживати по 
чарочці 20 г як аперитив перед 
їдою. Так «зловживати» можна 
всю зиму. Настоянка буде про-
філактикою інфарктів, інсультів, 
аритмії, кардіосклерозу. 

Терен очистить організм. 
З ягід заготовляють приправу на 
зразок сациві. Слід відділили кіс-
точки, перемолоти, додати кріп, 
петрушку, спеції. Тернівку готу-
ють так само, як глід. Пити можна 
через два-три тижні по 20-30 г 
або й більше. 

Ягода допомагає при шлун-
ково-кишкових розладах, закре-
пах, колітах і гастритах. Терен 
належить до слив, тому сприяє 
м’якому очищенню кишківника. 
Найкраще приготувати старо-
винний український напій «запі-
канку» на зразок наливки. Терен 
складають у бутель, засипають 
цукром, закривають марлею й 
лишають перекисати. Тоді пере-
ціджують й отримують чудовий 
напій. Можна пити перед їдою 
або додавати до борщу чи по-
ливати салати. Як і всі сливи, те-
рен має багато антиоксидантів і 
лікує серцево-судинну систему, 
справляє омолоджувальний 
ефект. Із терну виходить і добра 
самогонка. 

Кизил ковтають із кісточка-

ми. Старі лікарі кажуть: «Усе буде 
гаразд з кишківником, якщо в 
тебе росте кизил». Восени варто 
з’їдати щодня 3-5 ягід кизилу з 
кісточками. Кісточка має потужні 
лікувальні властивості, містить 
багато дубильних речовин. Вона 
розчиняється в шлунку, і це є 
профілактикою коліту, гастриту. 

Шипшина для орлиного 
зору. Цікавий рецепт застосо-
вують словаки. 2-3 кг шипшини 
покласти в морозильну камеру 
на ніч, уранці вийняти й обдати 
окропом. Перетерти через сито – 
виходить леквар, оранжева паста. 
Її змішують із медом у пропорції 
1:1, потім можна навіть не стави-
ти в холодильник, зберігається 
й так. Це найкращий рецепт для 
лікування катаракти, глаукоми. 
Таку смачну пасту можна їсти всю 
зиму, по ложечці до чаю. Обме-
жень у дозуванні нема. Шипшина 
також добре впливає на серце, а 
завдяки вітаміну А поліпшує стан 
шкіри та слизових. Шипшиною 
лікують і цироз печінки. Для цьо-
го беруть 50 сушених ягід на 2 л 
води і варять 2 год на маленько-
му вогні. Коли вода почервоніє, 
додають 20 квіточок нагідок. Ця 
квітка добре розріджує кров, 
лікує серцеві напади, миготливі 
аритмії. Можна додати мед і пити 
невеликими порціями між їдою, 
загалом 2-3 скл. на день. 

Горобина проти каміння. 
Ягоди миють, складають у бутель 
і заливають розведеною горіл-
кою (навпіл з окропом), додають 
цукор або мед. Настоювати слід 
не менш як 14 днів, а потім пере-
цідити й вживати по 1 ст. ложці 

тричі на день разом з 1 ст. лож-
кою гарбузової олії. Приймати 
так до їди, якщо є утворення в 
жовчному, зміни в печінці. Ягоди 
можна залити й другий раз. На-
стій і зір поліпшує, і для підшлун-
кової корисний. 

Барбарис поліпшує стан 
шкіри. Ягоди сушать і варять з 
ними плов – у готовий рис до-
дають 20-30 ягід барбарису, які 
слід з’їсти. Барбарис лікує нирки, 
печінку, жовчний міхур. Також 
розчиняє камені в жовчному, 
нирках, лікує шкірні захворю-
вання, очі, серце. Можна робити 
настоянки, сушити. Можна взяти 
ягоди, цукор, воду в рівних про-
порціях і варити, як звичайне 
варення. Можна додати корицю, 
кардамон для смаку. Виходить 
дуже смачно та корисно. Кісточ-
ки намагатися ковтати, вони роз-
чиняються в шлунку. 

Калина – жіноча ягода. Її 
слід обов’язково вживати і моло-
дим панянкам, і поважним пані. 
Але через те, що калина згущує 
кров, вживати у старшому віці 
її слід обережно, нечасто й не-
багато. Калина – чудовий засіб 
проти кашлю, містить речовини, 
які знижують температуру, і має 
противірусні властивості. Також 
ягоди збивають тиск, тому їх доб-
ре споживати гіпертонікам, особ-
ливо на ніч. Не варто перетирати 
калину з цукром, бо ці ягоди 
можуть спокійно зберігатися в 
букетах до нового врожаю. Пере-
тираючи із цукром, запускаємо 
кисень, який руйнує вітамін С. 
Коли взимку захворіли, можна 
розтерти ягоди, залити водою з 
медом, перецідити й випити. 

Черемха заспокоїть шлу-
нок. Це дуже потужний анти-
оксидант, вона корисна для пе-
чінки, очей. Ягода відмінно лікує 
шлунок, тому помічна для тих, 
хто має гастрит. Черемха регу-
лює кислотність шлунка та тиск, 
поліпшує роботу судин. Щоб 
заготовити на зиму, найкраще 
ягоди проварити кілька секунд 
в окропі. Потім перетерти через 
друшляк, кісточки викинути. Із 
цієї маси варити пасту, доки не 
стане густою. Тоді можна додати 
цукор і трохи вершкового масла. 
Виходить дуже смачний леквар, 
яким добре мастити торти, пи-
ріжки, хліб. Можна зробити су-
міш черемхи з пасльоном, бузи-
ною та сливами чи терном.

cleanipedia.com

Осінні ягоди – скарбниця природних 
вітамінів і мікроелементів

Кухонні губки можуть бути 
мультифункціональними
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Іноді крок вперед вимагає кроку назад. Томмі Дюара

ОВЕН (21.03 – 20.04). На роботі 
все благополучно. Якщо знадобиться 
емоційна підтримка, ви можете розра-
ховувати на друзів. У вихідні влаштуйте 

пікнік на дачі. Сприятливий день – четвер, 
несприятливий – понеділок.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Тиж-
день обіцяє початися з гарних новин, 
які відкриють перед вами нові обрії в 
особистому житті. На роботі та вдома 
можливі конфліктні ситуації, тому будьте 
гранично обережні в словах і вчинках. Сприятли-
вий день – понеділок, несприятливий – середа.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Ви 
багато працюватимете, і це будуть про-
екти, які обіцяють прибуток та успіх. 
Коло ваших знайомств розшириться. 

Вихідні – прекрасний час для поїздок на 
природу з друзями. Сприятливий день – п’ятниця, 
несприятливий – середа.

РАК (22.06 – 22.07). Ваш азарт-
ний настрій може змінитися на ді-
ловий. Краще з гідністю поступитися 
начальству, ніж сперечатися та впи-
ратися. Вихідні будуть вдалими, якщо 
не забудете про інтереси близьких. Сприятливий 
день – четвер, несприятливий – вівторок.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Не варто 
особливо переживати за інших, не зва-
люйте собі на плечі чужі турботи. Мож-
лива пропозиція про перехід на нову 

роботу, але ваше рішення має бути про-
думаним. Сприятливий день – середа, несприятли-
вий – понеділок. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Не варто 
розслаблятися на роботі, інакше вас 
звинуватять у ліні, імовірні конфлікт-
ні ситуації. Вам знадобляться сили та 
енергія для реалізації планів. У вихідні не 
сидіть вдома, вибирайтеся в гості до друзів. Сприят-
ливий день – четвер, несприятливий – субота.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ідеї 
можуть сипатися з вас, немов з рога до-
статку. Намагайтеся стримувати дратів-
ливість. У вихідні відволічіться від усіх 

турбот і просто помрійте. Сприятливий 
день – середа, несприятливий – понеділок. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Вантаж проблем, що залишилися, ви 
зможете скинути й будете готові до но-
вих завдань. Можете розраховувати на 
похвалу від начальства. Вихідні подару-
ють приємні враження. Сприятливий день – вівто-
рок, несприятливий – середа. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). До-
сить успішний період. Ви одержите про-
позицію про непоганий підробіток. До 
вихідних у родині відновиться атмосфе-

ра довіри і взаєморозуміння. Сприятли-
вий день – середа, несприятливий – понеділок. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ваш 
авторитет поступово зміцнюється. Буде 
багато цікавої та різноманітної роботи. 
Однак постарайтеся не втомитися та не 
переоцінити свої сили. У вихідні праце-
здатність буде на небувалому рівні. Сприятливий 
день – четвер, несприятливий – п’ятниця.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Для 
вас наразі найактуальнішим є питання 
кар’єри. Мусите визначити, чого хочете 
від життя. Саме час змінити систему цін-

ностей, позбутися ілюзій. У вихідні блис-
ніть своєю чарівністю у дружній компанії. Сприят-
ливий день – вівторок, несприятливий – субота.

РИБИ (21.02 – 20.03). Сприят-
ливий час для залагодження особистих 
і службових проблем. Відчуватимете 
підтримку близьких і колег майже у 
всіх своїх починаннях. Імовірні позитив-
ні зміни на роботі. Сприятливий день – четвер, не-
сприятливий – п’ятниця.

судоку
   Ігрове поле складається з квадрата 

розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, усе 
поле налічує 81 клітинку. У деяких із них 
вже на початку гри розташовані числа (від 
1 до 9). Мета голово ломки – заповнити 
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці і в 
кожному малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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6 вересня – Петро, Арсеній, Євтихій
7 вересня – Варфоломій, Тит, 
Володимир
8 вересня – Андріан, Наталя, Віктор, 
Петро, Георгій, Роман
9 вересня – Анфіса, Іван, Михайло, 
Дмитро, Степан
10 вересня – Анна, Нестор, Панкрат, 
Федір, Павло, Василь, Іларіон, Панас, 
Арсеній, Сусанна, Анатолій, Йосип, 
Мойсей, Сергій, Веніамін, Денис, 
Юхим, Захар, Гнат, Леонтій, Лук’ян
11 вересня – Іван, Уляна, Ісак
12 вересня – Христофор, Свирид, 
Охрім, Олександр, Данило, Микола, 
Максим, Гаврило, Олексій, Григорій, 
Лазар, Ангеліна, Євгенія, Єлизавета

6 вересня – Петро, Арсеній, Євтихій
7 вересня – Варфоломій, Тит,

іменинники тижня

погляд у минуле МЕТРОПОЛІТЕН В УКРАЇНІ 
БУДУВАЛИ АЗЕРБАЙДЖАНЦІ 

Першого дня роботи метрополітен 
перевіз понад 400 тисяч людей 

budport.com
.ua
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Повернувся чоловік із заробітків і при-
віз мобільний телефон. Ну, показав дружині 
й пішов у ванну. Звідти телефонує на домаш-
ній і каже:

– Іди мені спину потри.
– Не можу, мій козел вже повернувся.

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

Миша чує нявкання кішки й тихенько 
причаїлася в нірці. Тут почувся гавкіт соба-
ки. Миша подумала:

– Якщо поблизу собака, то кішка, напев-
но, втекла. Тепер можна вилізти назовні.

Кішка тут же зловила мишу і, проковт-
нувши її, задоволено сказала:

– Муррр! Як добре знати іноземну мову!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Діалог в Одесі.
– Скажіть, Моню, ви вірите, що у нас пе-

реможуть корупцію?

– Вірю, Сьомо! Ось тільки мене хвилює 
таке питання: раніше, за корупції, чиновники 
в середньому брали за послугу по 1000 до-
ларів, зараз, під час жорстокої боротьби з ко-
рупцією, беруть уже по 3000. Скільки ж бра-
тимуть, коли корупцію буде переможено?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мій брат все життя мріяв стати космонав-
том, а я мріяв стати лікарем і вилікувати його.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ви переїхали суцільну смугу, з вас 
штраф!

– За що? Я її пом’яв чи пересунув?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приходить чоловік у бібліотеку й каже:
– Я у вас книгу взяв «Як заробити міль-

йон», а тут половину сторінок видерто!
Бібліотекар:
– Ну і що! Півмільйона теж непогано.

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

– Лікарю, от тільки чесно скажіть. Від цих 
ваших цілющих трав користь реальна є?

– Ясна річ! Ось я синові вже дачу купив, та 
й доньці будинок майже добудував.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Нервове захворювання вашої дружини 
не становить небезпеки. З таким неврозом 
люди живуть дуже довго.

– А я, лікарю, скільки протягну я?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ніч. Чоловік ворушиться, не спить, зітхає. 
Дружина запитує, що сталося.

– Хаєму заборгував п’ятсот гривень, а 
віддавати нічим.

Дружина встає, відчиняє вікно і кричить:
– Хаєме! Хаєме!
– Що, Саро?
– Тобі Абрам винен п’ятсот гривень?
– Винен.
– То він тобі їх не віддасть.
Чоловікові:
– Спи спокійно. Нехай тепер він не спить.

ОВЕН (21 03 – 20 04) На ро

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 10–16 вересня
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Другий в Україні 
метрополітен 
відкрили у 1975 

році в Харкові. Рішення про 
його будівництво ухвалили 
ще за вісім років до цього. 

Наприкінці 1950-х років у Хар-
кові відбулися зміни в розташуван-
ні житлових районів і виробничих 
зон, тому виникла потреба в швид-
кому транспорті. У червні 1968-го 
до міста прибули перші метробу-
дівники з Баку та Києва, гірники 
з Донецького й Підмосковного 
вугільних басейнів. Вони заклали 
перший тунель майбутнього мет-
рополітену. Будували по 1,8 км тра-
си на рік. 

Фахівці «Харківметропроекту» 
запропонували принципово нову 
конструкцію таких станцій, що спо-
руджуються з монолітного залізо-
бетону з використанням пересув-
ної опалубки. 30 липня 1975 року 
лінією пройшов перший пробний 
поїзд.

22 серпня 1975 року на станції 

«Московський проспект» відбув-
ся багатолюдний мітинг, на якому 
робітники передали символічний 
ключ від підземної магістралі на-
чальнику Харківського метрополі-
тену. Наступного дня запрацюва-
ли вісім станцій: «Вул. Свердлова», 
«Південний вокзал», «Централь-
ний ринок», «Радянська», «Про-
спект Гагаріна», «Спортивна», «За-
вод ім. Малишева», «Московський 
проспект». Цього дня метрополі-
тен перевіз 413 тисяч пасажирів.

Водночас уздовж заводів-
гігантів споруджували другу діль-
ницю першої черги завдовжки 
7,5 км з п’ятьма станціями.

Зараз у Харківському мет-
рополітені 30 станцій із трьома 
підземними пересадковими вуз-
лами в середмісті. У 2009 році 
він посів 33 місце в рейтингу з 
53 мет рополітенів світу, пасажи-
ропотік яких перевищує 50 міль-
йонів осіб на рік.
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ПОНЕДІЛОК 10 вересня
06.00, 13.00 Огляд світових подій 
06.30 На Часі 18.00. Повтор 07.00 
Новини «На Часі» Підсумки тижня 
07.30, 08.30 Добрий ранок 08.00 
Новини «На часі». Підсумки тижня 
09.00 Новини «На часі». Підсумки 
тижня 09.30, 02.00 На Часі 21.00. 
Повтор 10.00, 15.00 Уроки тітоньки 
Сови 10.05 М/с «Друзі янголів» 
10.50, 14.00, 15.50, 18.30, 19.05, 
20.00, 22.00, 00.30, 03.45 Як це було 
11.00, 17.00 Знай більше! 12.00 Т/с 
«За службовими обов’язками» 13.30 
Євромакс 14.10 У фокусі Європа 
14.40 Говоримо польською 15.05 
М/с «Друзі янголів» 16.00 На Часі 
16.00 16.15, 00.45 Бандерштат 2018 
18.00 На Часі 18.00 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини «На Часі» 19.00 
Вголос 19.15, 03.00 Т/с «Справа 
Дойла» 20.10 Все про спорт 21.00 На 
Часі 21.00 22.15 Т/с «Дівчата війни» 
23.00 У фокусі Європа 23.30 На Часі 
18:00. Повтор 01.30 Глобал 3000 
04.00 Дзеркало історії 05.00 Джем 

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 «Енеїда»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Світло
15.45 «Едера» (Лайфхаки 

з української мови)
16.08 Д/ф «Сонар»
17.10 Д/ф «Іван 

Терещенко. 
Колекціонер справ 
благодійних»

17.36 Д/ф «Довженко 
в огні»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.10 Додолики 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 23.30, 
01.00, 04.00 Погода 09.35 Д/с 
«Дешевий відпочинок» 10.05 Т/с 
«Бодо» 11.05, 13.35 Енеїда 11.35 
Телепродаж 12.00 Д/ц «Смачні 
історії» 12.25 Д/ц «Смаки 
Культур» 13.10, 14.30 :РадіоДень 
14.05 Д/ц «Незвичайні культури» 
15.10, 04.30 Фольк-music 16.15 
Відкривай Україну з Суспільним 
16.55 Д/с «Дивовижні міста 
світу» 18.00, 00.10 Інформаційна 
година 19.00, 23.40 Своя 
земля 19.25 Д/ц «Неповторна 
природа» 20.30 Пліч-о-пліч 21.25, 
03.20 Новини. Спорт 21.45 Д/с 
«Левиний рик» 22.40 Д/с «1000 
днів для планети» 01.10, 04.05 
#МузLove з Любою Морозовою 
01.35 Розсекречена історія 02.30 
Складна розмова 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.30 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.00 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали»
20.25 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.30 «#ШОУЮРИ»
22.35, 00.50 «Танці з 

зірками»
01.45 Х/ф «Віктор 

Франкенштейн»

05.20 Все буде смачно!

07.10 Х/ф «Снайперша»

11.05 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів 16+

15.20 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00, 22.45 Хата на тата 12+

01.45 Т/с «Я не повернусь»

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 13.55 Правда життя
08.20 Дивовижний Сінгапур
09.20, 20.50 Шалена подорож
10.10 Місця сили
11.00 Прихована реальність
11.50 Скептик
12.55, 19.40 Речовий доказ

03.00, 02.55 «Богині ефіру»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 «Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.15 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»
12.25 Х/ф «Формула 

кохання»
14.15 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
16.10 «Чекай на мене. 

Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.55 Х/ф «Манія величі»

04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.30 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 Антизомбі. Дайджест
11.15, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.30, 16.25 Х/ф «Я, 

Франкенштейн»
16.50 Х/ф «Темна вежа»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с «Нюхач»
22.35 Свобода слова
00.50 Х/ф «Спасение»
02.30 Т/с «У полі зору»
03.10 Топ-5

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ 

Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Попелюшка»
11.00, 00.00 Т/с 

«Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка 

У
22.00 Казки У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Обман»
23.30 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
Дрифт»

01.45 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

МЕГА

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.00, 23.40 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Короп: 

полювання на монстра
17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ
18.00 Фантастичні історії
00.30 Сперма: секрет життя
01.30 Богдан Ступка
02.30 Ролан Биков
03.15 Два Миронових

СЕРЕДА 12 вересня
06.00, 23.00 Глобал 3000
06.30, 23.30 На Часі 18.00. Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини «На Часі»
07.30, 08.30 Добрий ранок
09.30, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
10.00, 12.00, 15.50, 18.30, 19.05, 

20.45, 22.00, 03.45 Як це було
10.10, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.15 М/с «Друзі янголів»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.15 Т/с «Дівчата війни»
13.00 У фокусі Європа
13.30 Відкрита влада. МІСТО
15.05 М/с «Друзі янголів»
16.00 На Часі 16.00
16.15, 01.00 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.00, 20.55 Вголос
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
21.00 На Часі 21.00
22.15 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Завтра сьогодні
03.00 Т/c «Справа Дойла»
04.00 Дзеркало історії

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «За 
службовим обов’язком»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

мистецтва)
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Рейх: крах 

чорних селекціонерів»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.10 Додолики 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 15.10, 
16.25, 23.30 Погода 09.35 Д/с 
«Дешевий відпочинок» 10.05 
Т/с «Бодо» 11.05, 13.35 Енеїда 
11.35 Телепродаж 12.00 Д/ц 
«Смачні історії» 12.25 Д/ц «Смаки 
Культур» 13.10 :РадіоДень 14.05 
Д/ц «Незвичайні культури» 
14.30 52 вікенди 15.20 Т/с 
«Оповідання ХІХ століття» 16.40 
Д/с «Щоденники комах» 16.55 
Д/с «Дивовижні міста світу» 18.00, 
00.10 Інформаційна година 19.00 
Пліч-о-пліч 19.25 Д/ц «Неповторна 
природа» 20.30, 23.40, 02.30 
Складна розмова 21.25, 03.20 
Новини. Спорт 21.45 Д/с «Левиний 
рик» 22.40 Д/с «1000 днів для 
планети» 01.10, 04.05 #БібліоFUN 
з Ростиславом Семківим 01.35 
Розсекречена історія 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.30 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали»
20.25 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.30 «Король десертів»
23.40, 00.50 Х/ф «Мій 

найкращий ворог»

05.05, 15.30 Все буде добре!
06.55, 19.55, 22.45 

МастерШеф 12+
11.15 Т/с «Анатомія Грей»
13.10 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»
23.50 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
00.50 Т/с «Я не повернусь»

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 13.55 Правда життя
08.20 Дика Арктика
09.20, 20.50 Шалена подорож
10.10 Ілюзії сучасності
11.00 Прихована реальність
11.50 Код доступу
12.55, 19.40 Речовий доказ

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25 Т/с «Східні 

солодощі 2»
12.30 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.45 Х/ф «Монстр»
02.40 «Богині ефіру»

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.25, 13.20 Х/ф «Куля в 

лоб»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Протистояння»
01.35 Т/с «У полі зору»
02.20 Т/ф «Циган»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ 

Мультиранок
09.45 Х/ф «Червона 

шапочка»
11.00, 00.00 Т/с 

«Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка 

У
22.00 Казки У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Обман»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.30 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

МЕГА

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.00, 23.40 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки
17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ
18.00 Фантастичні історії
00.30 Лікар Хайм
01.30 1377 спалених заживо
02.30 Чорна піхота
03.50 Містична Україна

ВІВТОРОК 11 вересня
06.00 У фокусі Європа 06.30, 23.30 
На Часі 18.00. Повтор 07.00, 08.00, 
09.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі» 07.30, 08.30 
Добрий ранок 09.30, 02.00 На 
Часі 21.00. Повтор 10.00, 12.00, 
14.00, 15.50, 18.30, 19.05, 20.50, 
22.00, 03.45 Як це було 10.10, 
15.00 Уроки тітоньки Сови 10.15 
М/с «Друзі янголів» 11.00, 17.00 
Знай більше! 12.15 Т/с «Дівчата 
війни» 13.00 Життя в цифрі 13.15 
Все про спорт 14.10, 23.00 Глобал 
3000 14.40 Мозаїка батьквства 
15.05 М/с «Друзі янголів» 16.00 На 
Часі 16.00 16.15, 01.00 Бандерштат 
2018 18.00 На Часі 18.00 19.00, 
20.45 Вголос 19.15 Відкрита 
влада. МІСТО 21.00 На Часі 21.00 
22.15 Т/с «Дівчата війни» 00.30 
Євромакс 03.00 Т/c «Справа 
Дойла» 04.00 Дзеркало історії 
05.00 Джем 

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «За 
службовим обов’язком»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow (100 років 

історії)
16.08 Д/с «Незвідані 

шляхи»
17.10 «До справи»
17.26 Д/ф «Останній 

напис»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.46 Д/с «Незвідані 

шляхи»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.10 Додолики 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 15.10, 
16.25, 23.30, 01.00, 04.00 Погода 
09.35 Д/с «Дешевий відпочинок» 
10.05 Т/с «Бодо» 11.05, 13.35 
Енеїда 11.35 Телепродаж 12.00 
Д/ц «Смачні історії» 12.25 
Д/ц «Смаки Культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 14.05 Д/ц 
«Незвичайні культури» 15.20 Т/с 
«Оповідання ХІХ століття» 16.40 
Д/с «Щоденники комах» 16.55 
Д/с «Дивовижні міста світу» 
18.00, 00.10 Інформаційна година 
19.00 Перший на селі 19.25 Д/ц 
«Неповторна природа» 20.30 
Наші гроші 21.25, 03.20 Новини. 
Спорт 21.45 Д/с «Левиний рик» 
22.35 Д/с «1000 днів для планети» 
23.40 Перша шпальта 01.10, 04.05 
#KіноWALL з Сергієм Тримбачем 
01.35 Розсекречена історія 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.30 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.00 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали»
20.25 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.30 «Модель XL – 2»
23.40, 00.50 Х/ф «Горизонти 

кохання»

05.30, 15.30 Все буде добре!

07.25, 19.55, 22.45 

МастерШеф 12+

11.35 Т/с «Анатомія Грей»

13.30 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

23.35 Один за всіх 16+

00.55 Т/с «Я не повернусь»

06.00 Бандитський Київ
07.20, 13.55 Правда життя
08.20 Дивовижний Гібралтар
09.20, 20.50 Шалена подорож
10.10 Місця сили
11.00 Прихована реальність
11.50 Скептик
12.55, 19.40 Речовий доказ

04.05, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.50 «Top Shop»
05.20, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25 Т/с «Східні 

солодощі 2»
12.30 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.45 Х/ф «Велика 

маленька Я»
02.20 «Код доступу»
02.40 «Богині ефіру»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Прорвемось!
11.05, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.35, 13.20 Х/ф «Спасение»
14.55, 16.20 Дизель-шоу 12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Куля в лоб»
01.40 Т/с «У полі зору»
02.25 Т/ф «Циган»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ 

Мультиранок
09.15 М/ф «Книга 

життя»
11.00, 00.00 Т/с 

«Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка 

У
22.00 Казки У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 03.20 
Сьогодні

09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Обман»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.30 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

МЕГА

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.00, 23.40 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Короп: 

полювання на монстра
17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ
18.00 Фантастичні історії
00.30 У пошуках інновацій
01.30 Містична Україна
03.20 Таємниці 

кримінального світу

ЧЕТВЕР 13 вересня
06.00 Завтра сьогодні 06.30, 23.30 
На Часі 18.00. Повтор 07.00, 08.00, 
09.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі» 07.30, 08.30 
Добрий ранок 09.30, 02.00 На Часі 
21.00. Повтор 10.00, 12.00, 15.50, 
18.30, 19.05, 20.50, 22.00, 00.45, 
03.45 Як це було 10.10, 15.00 
Уроки тітоньки Сови 10.15 М/с 
«Друзі янголів» 11.00, 17.00 Знай 
більше! 12.15 Т/с «Дівчата війни» 
13.00 Євромакс 13.30 Відкрита 
влада. ОБЛАСТЬ 15.05 М/с «Друзі 
янголів» 16.00 На Часі 16.00 16.15 
Все про спорт 18.00 На Часі 18.00 
19.00, 20.45 Вголос 19.15 Запитай 
у депутата 21.00 На Часі 21.00 
22.15 Т/с «Дівчата війни» 23.00 
Глобал 3000 00.30 Життя в цифрі 
01.00 Бандерштат 2018 03.00 Т/c 
«Справа Дойла» 04.00 Дзеркало 
історії 05.00 Джем 

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «За 
службовим обов’язком»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Надвечір’я. Долі
14.40 «Мистецькі історії»
14.50 Світло
15.45 Wise Cow
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.10 Додолики 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 15.10, 
16.25, 01.00, 04.00 Погода 09.35 
Д/с «Дешевий відпочинок» 10.05 
Т/с «Бодо» 11.05, 13.35 Енеїда 
11.35 Телепродаж 12.00 Д/ц 
«Смачні історії» 12.25 Д/ц «Смаки 
Культур» 13.10, 14.30 :РадіоДень 
14.05 Д/ц «Незвичайні культури» 
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття» 16.40 Д/с «Щоденники 
комах» 16.55 Д/с «Дивовижні 
міста світу» 18.00, 00.10 
Інформаційна година 19.00 
#ВУКРАЇНІ 19.25 Д/ц «Неповторна 
природа» 20.30 Схеми. Корупція 
в деталях 21.25, 03.20 Новини. 
Спорт 21.45 Сильна доля 22.45 
Д/с «1000 днів для планети» 
23.40 Наші гроші 01.10, 04.05 
#NeoСцена з Олегом Вергелісом 
01.35 Розсекречена історія 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.50, 05.30 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
11.05, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.10 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20, 04.45 «Секретні 

матеріали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.30 «Гроші 2018»
23.00 Х/ф «Сотка»
00.55 «Модель xl -2»

06.05, 15.30 Все буде добре!
08.00 МастерШеф 12+
11.30 Т/с «Анатомія Грей»
13.20 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+
00.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
01.00 Т/с «Я не повернусь»

06.00 Бандитський Київ
07.20, 13.55 Правда життя
08.20 Дика Арктика
09.20, 20.50 Шалена 

подорож
10.10 Ілюзії сучасності
11.00 Прихована реальність
11.50 Код доступу

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25 Т/с «Східні 

солодощі 2»
12.30 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.50 Х/ф «Смерть 

негідника»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.30, 13.20 Х/ф 

«Протистояння»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.45 Х/ф «Нема куди 

тікати»
01.40 Т/с «У полі зору»
02.25 Т/ф «Циган»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ 

Мультиранок
09.45 Х/ф «Гензель і 

¥ретель»
11.00, 00.00 Т/с 

«Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка 

У
22.00 Казки У
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.45 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
20.50 Х/ф «Помічниця»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»
01.45 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

МЕГА

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.55, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки
17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ
18.00 Фантастичні історії
00.30 Там, де нас нема
04.30 Містична Україна

П’ЯТНИЦЯ 14 вересня
06.00, 20.00 Євромакс
06.30, 23.30 На Часі 18.00. Повтор
07.00, 08.00, 09.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини «На Часі»
07.30, 08.30 Добрий ранок
09.30, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
10.00, 12.00, 15.50, 18.30, 19.05, 

22.00 Як це було
10.10, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.15 М/с «Друзі янголів»
11.00, 17.00 Знай більше!
12.15 Т/с «Дівчата війни»
13.00 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата
15.05 М/с «Друзі янголів»
16.00 На Часі 16.00
16.15, 00.30 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.00 Вголос
19.15, 03.00 Т/с «Справа Дойла»
20.30 Волинь дивовижна
21.00 На Часі 21.00
22.10 Європа в концертах
23.00 Завтра сьогодні
04.30 Дзеркало історії
05.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині»

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини

09.00 Серіал «За 
службовим обов’язком»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 Світло
15.45 Wise Cow
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live». 
(«Прямий» ефір)

18.31 Д/с «Смаки культур»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.12 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.10 Додолики 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 
15.10, 16.25, 01.00 Погода 09.35 
Д/с «Дешевий відпочинок» 
10.05 Т/с «Бодо» 11.05, 13.35 
Енеїда 11.35 Телепродаж 12.00 
Д/ц «Смачні історії» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 14.05 Д/ц 
«Незвичайні культури» 15.20 Т/с 
«Оповідання ХІХ століття» 16.40 
Д/с «Щоденники комах» 16.55 
Д/с «Дивовижні міста світу» 
18.00, 00.10 Інформаційна година 
18.50 VoxCheck 19.00 Чудова гра 
19.25 Д/ц «Неповторна природа» 
20.30 Перша шпальта 21.25, 
03.20 Новини. Спорт 21.45 Д/ф 
«Перехрестя Балу» 22.50 Д/с 
«1000 днів для планети» 23.40 
Схеми. Корупція в деталях 01.10 
52 вікенди 01.30 Роздягалка 02.00 
Д/ц «Орегонський путівник» 
04.05 Як дивитися кіно 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.05 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 «Секретні матеріали»

20.15, 22.20, 00.25 «Ліга 

сміху»

04.40 Мультфільм

07.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

09.25 Х/ф «Щастя за 
угодою»

13.15 Х/ф «Любити й 
вірити»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»
20.00 Цієї миті рік потому 

12+
22.45 Ультиматум 16+

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 13.55 Правда життя
08.20 Дика Арктика
09.20, 20.50 Шалена подорож
10.10 Ілюзії сучасності
11.00 Прихована реальність
11.50 Код доступу
12.55, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Повітряні воїни

03.00 «Богині ефіру»
04.15 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25 М/ф «Казка про 

золотого півника»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 22.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25 Т/с «Східні 

солодощі 2»
13.00 Х/ф «Інспектор 

карного розшуку»
14.50, 15.45, 16.45, 01.50 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Місто

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 02.00, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.35 Т/с «Нюхач»
12.30, 13.20 Х/ф «Нема куди 

тікати»
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу 12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
00.20 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
02.20 Т/с «У полі зору»
03.05 Т/ф «Циган»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.15 Х/ф «Шайбу, 

шайбу!»
11.00, 01.00 Т/с 

«Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній 

арешт»
13.00 Країна У
14.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Х/ф «Сам 

удома»
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «Сам 

удома 2»
23.15 Х/ф 

«Бібліотекар: У 
пошуках списа»

02.00 БарДак
02.30 Панянка-

селянка
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 05.40 Зірковий шлях
10.50, 04.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Сонцестояння»
14.20, 15.30 Т/с «Доля 

обміну не підлягає»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Фото на недобру 

пам’ять»
23.20 Слідами
00.00, 02.20 Т/с «CSI: Маямі»
01.50 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

МЕГА

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

16.00, 21.45 Відчайдушні 
рибалки

17.00, 22.40 Ідеї, що 
перевернули світ

18.00 Фантастичні історії
00.30 Історія Києва
01.30 Містична Україна
03.10 Прокляття Че Гевари
03.50 Єврорабині
04.30 Зворотній бік Місяця
05.20 Полювання на НЛО
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СУБОТА 15 вересня
06.00 2 Я – одне життя 07.00, 08.00, 
09.00 Новини «На Часі» 07.30, 
09.30, 02.00 На Часі 21.00. Повтор 
08.30 На Часі 18.00. Повтор 10.00 
ГУРМАН І Я 10.15, 14.15, 18.30, 
21.45, 00.15, 02.45 Як це було 10.30, 
23.00 Євромакс 11.00 М/с «Друзі 
янголів» 12.00 Волинь дивовижна 
12.30 Відкрита влада. МІСТО 14.00 
ГУРМАН І Я 14.25, 18.40 Вголос 14.30 
Говоримо польською 15.00 Т/с «За 
службовими обов’язками» 16.00 
М/с «Друзі янголів» 17.00 Все про 
спорт 17.45 ГУРМАН І Я 18.00 На 
Часі 18.00 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі». Спецвипуск 19.00 
Завтра-сьогодні 19.30 Огляд світових 
подій 20.00 Європа в концертах 
20.45 Ландшафтний бум 21.00 На 
Часі 21.00 22.00 Т/с «За службовими 
обов’язками» 23.30 На Часі 18.00 00.30 
Бандерштат -2018 03.00 Т/ф «Хлібна 
гільйотина» 04.00 Дзеркало історії 
05.00 Джем 

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40, 19.30 Тема дня
14.32 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 «Культурна афіша 

здорової людини»
16.35 Художній фільм
18.05 Д/ф «Сонар»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.25 Погода
20.00 Гала-концерт 

Міжнародного 
фестивалю фольклору 
«Берегиня – 2018»

06.00, 09.35 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 Новини
09.30, 13.50, 15.40, 19.20, 01.30 Погода
10.05 Відкривай Україну з Суспільним
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф «Книга буття. Створення світу»
14.00 Телепродаж
14.15 Казка «Ганс, Рекле та чорт»
15.50 Д/ц «Фестивалі планети»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
19.55 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком
22.10 Євгена Хмари «Знамення»
23.45 Д/ц «Дива Китаю»
00.15 Д/ц «Незвідані шляхи»
01.40 Світ навколо
01.45 Д/ц «Китайський живопис»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
02.35 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Світло
04.20 Війна і мир

06.00, 19.30 «ТСН»

06.40 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

10.00, 10.30 «Їмо за 100»

11.15, 23.15 «Світське 

життя 2018»

12.15 Х/ф «Все одно ти 

будеш мій»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2018»

20.15 «Українські 

сенсації»

00.20, 04.25 «Ліга сміху»

05.55 ВусоЛапоХвіст
08.15 Караоке на 

Майдані
09.15 Все буде смачно!
11.10 Зважені та щасливі 

12+
14.05 Цієї миті рік потому 

12+
16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

06.00 Бандитський Київ
07.50 Прихована 

реальність
08.40, 18.20 У пошуках 

істини
10.20 Повітряні воїни
12.20 Ідеї, що 

перевернули світ

04.20 «Удачний проект»
06.40 «Мультфільм»
07.10 «Чекай на мене. 

Україна»
08.40 Х/ф «Крапля»
10.20 Х/ф «Ще раз про 

кохання»
12.20 Х/ф «Валентин і 

Валентина»
14.15 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
15.50 Т/с «Таїсія»
20.00, 02.05 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
22.30 Х/ф «Двоє під 

дощем»
00.20 Х/ф «Готель 

романтичних побачень»
02.35 Д/п «Ірина 

Аллегрова. Йду, аби 
залишитися»

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-3
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.20 Х/ф «Троя»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Боги Єгипту»
22.25 Х/ф «Помпеї»
00.35 Х/ф «Клуб 

шпигунів»
02.20 Т/с «У полі зору»
03.40 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.20 М/ф «Якось у лісі»

12.35 Х/ф «Червона 

шапочка»

13.45 Чотири весілля

17.15 Х/ф «Бібліотекар: 

У пошуках списа»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

00.30 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 04.40 Зірковий 
шлях

08.40 Т/с «Обман»
15.20, 19.40 Т/с 

«Несолодка помста»
21.00 Шоу Братів 

Шумахерів
23.00, 02.20 Т/с «Це було 

біля моря»
01.50 Телемагазин
03.00 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

МЕГА

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

14.20, 21.00 Прихована 
правда

15.20 Британія: міфи та 
легенди

16.20 Дика Арктика
23.00 Відчайдушні 

рибалки
00.50 Україна: забута 

історія

НЕДІЛЯ 16 вересня
06.00 2 Я – одне життя 07.00, 08.00, 
09.00 Новини «На Часі». Спецвипуск 
07.15, 08.15, 10.15, 14.15, 19.50, 20.50 
Як це було 07.30, 09.30, 23.30 На Часі 
18.00. Повтор 08.30, 02.00 На Часі 
21.00. Повтор 09.15 Ландшафтний 
бум 10.00 ГУРМАН І Я 10.30, 15.30 
Огляд світових подій 11.00 М/с 
«Чудеса Ісуса» 12.00 Євромакс 12.30 
Відкрита влада. ОБЛАСТЬ 14.00 
ГУРМАН І Я 14.25, 20.45 Вголос 14.30 
Т/с «За службовими обов’язками» 
16.00, 00.30 Бандерштат 2018 17.00 
Волинь дивовижна 17.30 Говоримо 
польською 17.45 ГУРМАН І Я 18.00 На 
Часі 18.00 18.30, 21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі». Підсумки тижня 
19.05 Європа в концертах 20.00 Глобал 
3000 20.30 Життя в цифрі 21.00 На 
Часі 21.00 22.00 Т/с «За службовими 
обов’язками» 23.00 Завтра сьогодні 
03.00 Т/ф «Хлібна гільйотина» 04.30 
Т/ф «Слід кривавий стелиться» 05.00 
Джем 

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Школа Мері Попінс»
08.15 «Хто в домі хазяїн?»
08.30 «Ранок «Нової Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Букоголики»
15.36 Гала-концерт 

Міжнародного 
фестивалю фольклору 
«Берегиня – 2018»

16.40 Фольк – music. Діти
17.20 «Хто в домі хазяїн?»
17.46 Кіновол
18.06 Д/с «Неповторна 

природа»
18.32 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
19.00 «Протилежний 

погляд. Live»
19.55 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»

06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 Новини
09.30, 12.40, 15.35, 19.20, 22.00 Погода
09.35 Х/ф «Книга буття. Створення світу»
11.20 Казка «Король Дроздобород»
12.45 Своя земля
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.50 Д/ц «Фестивалі планети»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.25, 21.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
19.55 Д/с «Дивовижні міста світу»
22.10 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком
22.50 Д/ц «Незвичайні культури»
23.50 Д/ц «Китайський живопис»
00.15 Д/с «Дешевий відпочинок»
01.40 Д/ц «Дива Китаю»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
02.35 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Світло
04.20 Війна і мир

06.00 «ТСН»
07.00, 04.10 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.10, 11.20 «Світ 

навиворіт – 5: 
Індонезія»

12.55 «Світ навиворіт – 4: 
В’єтнам»

14.00 Х/ф «Я, робот»
16.25 Х/ф «У тилу 

ворога»
18.30 «#ШОУЮРИ»
19.30, 05.00 «Тсн-

тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.40 «Ліга сміху»

05.55 ВусоЛапоХвіст
07.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на 

Майдані
10.55 Хата на тата 12+
13.00 МастерШеф 12+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Х-Фактор

06.00, 01.00 Бандитська 
Одеса

07.50 Прихована 
реальність

08.40, 18.20 У пошуках 
істини

10.20 Повітряні воїни
12.20 Ідеї, що 

03.15 Х/ф «Дядя Ваня»
05.00 «Код доступу»
05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Великий бокс. 

Сауль Альварес – 
Геннадій Головкін»

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Людина-

оркестр»
14.00 Х/ф «Скупий»
16.20 «Місце зустрічі»
18.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
20.30 Т/с «Нехай 

говорять»
00.15 «Речдок»

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30, 12.45 Факти

05.55 Інсайдер

07.50 Т/с «Відділ 44»

10.45, 13.00 Х/ф «Троя»

14.10 Х/ф «Помпеї»

16.10 Х/ф «Боги Єгипту»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Битва титанів»

22.50 Х/ф «Гнів титанів»

00.45 Х/ф «Центуріон»

02.30 Т/с «У полі зору»

03.55 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.15 Х/ф «Бібі та 

Тіна: Дівчата проти 

хлопців»

13.15 Чотири весілля

16.45 Х/ф «Сам удома 

2»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Х/ф «Плем’я»

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.45 Х/ф «Помічниця»
10.00 Т/с «Несолодка 

помста»
14.40 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»
16.45, 21.00 Т/с «На 

гойдалці долі»
19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.15, 02.20 Т/с «Сила 

серця»
01.50 Телемагазин
03.20 Т/с «CSI: Маямі»
05.30 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

МЕГА

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

перевернули світ
14.20, 21.00 Прихована 

правда
16.20 Дика Арктика
22.00 Британія: міфи та 

легенди
23.00 Відчайдушні 

рибалки
04.30 Містична Україна

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79 купи-продай  

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

ЄДРПОУ 41637310 
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

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

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-

ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуляцій-
ні насоси і насоси для свердловин, обсадні тру-
би для свердловин, запірну арматуру і авто-
матику, газові лічильники й регулятори тиску. 
050-736-93-28.

 Будівельні роботи в Луцьку та області. 
066-195-31-23.

 Продам пилообрізний матеріал: крок-
ви, балки, рейки, дошки будь-яких розмірів. 
099-721-53-07, 068-778-78-37, 099-229-46-92.

 Продаж та доставка будматеріалів у Луцьку: 
цегла червона (рядова), пісок, щебінь (різних 
фракцій), відсів (граніт, базальт), камінь буто-
вий, ґрунт на вимощування, чорнозем. Послу-
ги самоскидами ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими 
платформами (від 1 до 30 т). 097-187-90-50.

Продам пилообрізні матеріали соснової по-
роди, будь-яка довжина і розмір. Швидко та 
якісно. 099-721-53-07, 068-778-78-37.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих та м’яких 
порід дерев, метровий кругляк для камінів та 
твердопаливних котлів. Доставка будівельних 
матеріалів: пісок, відсів, щебінь, чорнозем, зем-
ля на засипку, торфокрихта. Вивезення буді-
вельного сміття. 068-62-65-512, 050-10-94-084 
(Юрій).

АВТО
 Продам по запчастинах зерновий комбайн 

«Нива», зерноочисну машину ОВС-25, зва-
рювальний агрегат САК навісний, з приво-
дом від ВВП трактора, ящики для висівання 
трав до сівалки СЗУ – 3 м, 6 м. 099-754-17-11, 
067-332-12-60.

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

 Продам трактори ЮМЗ у доброму ста-
ні, виробництво – Польща. Недорого. Горохів. 
096-162-42-87.

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, НШ-
100, колінвал, стартери, підшипники, піч-
ку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 050-088-13-07, 
068-907-06-22.

Продам трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6 
АКЛ, причіп тракторний у хорошому стані. 
Недорого. 096-804-87-33, 066-380-58-82.

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хорошому ро-
бочому стані. Доставка в межах Волинської об-
ласті безплатна. 066-470-91-24, 097-127-72-34.

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

НЕРУХОМІСТЬ
 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на вул. 

Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без ремон-
ту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне пла-
нування, є підвал. Ціна договірна. Власник. 
095-205-13-16 (до 21:00).

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ЛИТВУ ТА ЧЕ-
ХІЮ поварів, електриків, зварювальників, бе-
тонярів. Допоможемо у виготовленні супровід-
них документів. 066-900-71-92, 068-886-32-12, 
063-113-52-00.

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ПОЛЬЩУ ТА ЧЕ-
ХІЮ сімейні пари на IKEA, різноробочих на льо-
нокомбінат, склади та в магазини. Допомо-
жемо у виготовленні супровідних документів. 
066-900-71-92, 068-886-32-12, 063-113-52-00.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним обладнан-

ням. Усунення засмічень, видалення жиру, бру-
ду та нальоту. Косіння трави. Обслуговування 
ОСББ. 050-736-08-05, 096-499-61-32.

РІЗНЕ
 Відео-, фотознімання урочистих подій. Ор-

ганізація. Музичний супровід. Виїзд в райони. 
068-626-55-45.

 Продам кінні борони двосторонні, плуг, руч-
ну сівалку. Продам обгортач (2500 грн). 
050-378-16-86.

 Куплю дрова з різних порід дерев (Луць-
кий, Ківерцівський р-ни). 099-721-53-07, 
068-778-78-37, 099-229-46-92.

 Винайму кімнату для двох дівчат (студен-
ток) в районі 33-го, 40-го кварталів у Луцьку. 
096-360-78-94.

 Копання криниць, септиків, автономної каналі-
зації. Продаж та доставка бетонних кругів. Чист-
ка та поглиблення криниць. 050-508-39-09.

 КП «Волинський обласний центр здоров’я» 
оголошує про намір передати майно в оренду, 
а саме – актовий зал площею 101,7 м2, м. Луцьк, 
вул. С. Бандери, 5. 066-29-85-420 (Олександр 
Володимирович).

Здано 2-гу чергу!!!

frt.lutsk.ua  098 660 63 03 
066 660 63 03
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БЕЗ ВІДСОТКІВ

РОЗПРОДАЖ 
КВАРТИР ВIД

 ЗАБУДОВНИКА!

РОЗСТРОЧКА
íà ï³âðîêó – 9000 ãðí

 Продам хату в с. Журавичі, Ківерцівський р-н. 
098-268-80-27.

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н вул. 
Львівської, металопласт. вікна, утеплений, усі 
комунікації, газифікована літня кухня. Є сарай, 
курник. Зем. ділянка 20 сот. У будинку 3 кімна-
ти, кухня. Ціна 550 тис. грн. 099-315-22-72.

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

 Продам землю під забудову: с. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 20 
соток, 5 хв до міста, неподалік парк. Ціна до-
говірна. Можливий обмін. 096-695-78-85, 
095-360-48-20 (Вадим).

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

 Продам цегляний будинок в м. Горохів. Усі ви-
годи: хлів, гараж, льох, 0,08 га городу, огорожа. 
Ціна договірна. 098-112-22-48.

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

РОБОТА

У зв’язку з розширенням виробничих потуж-
ностей м’ясопереробне підприємство шукає 
працівників віком від 20 до 40 років: водії 
категорій D, E; вантажники, обвалювальни-
ки та жилувальники м’яса. Гідна оплата пра-
ці, проживання та харчування за кошт під-
приємства. Локачинський р-н, с. Мовчанів. 
067-361-19-10.

 Спільна польсько-українська агенція. Візи, 
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварю-
вальники, токарі, фрезерувальники, електри-
ки, слюсарі, швачки, помічники кухаря, при-
биральники, працівники на авто-радіозавод, 
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. Робота в Ні-
меччині. 067-455-06-64, 099-634-80-31.

 На харчове та кондитерське виробництво по-
трібні працівники (жінки) для роботи на устат-
куванні (з/п висока, робота позмінна – 15 ви-
ходів на місяць), водій категорій В, С, змінний 
слюсар-механік. Навчаємо, працевлаштовуємо. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціальнос-
ті; різноробочі на склади, фабрики; зварюваль-
ники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, переві-
рені роботодавці. Візова підтримка. Довезення 
до місця праці. (Ліц. МСПУ серія АВ №585198, 
30.07.2012). 096-956-37-96, 066-799-53-22.

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне праце-
влаштування, зручний робочий графік. Луцьк. 
095-704-44-94.

 Виробниче підприємство запрошує на роботу в 
м. Ужгород/Львів працівників робочих спеціаль-
ностей, з/п 10000 грн. Надають транспортуван-
ня, проживання та харчування. 068-30-22-856.

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В НІМЕЧЧИНУ бу-
дівельників. Допоможемо у виготовлен-
ні супровідних документів. 066-900-71-92, 
068-886-32-12, 063-113-52-00.

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
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згубна звичка

новації

ЯК КУРІННЯ ПРОЙШЛО ШЛЯХ ВІД 
ВИНАХОДУ САТАНИ ДО КУЛЬТУ 

УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 
БУДУЄ ЖИТЛО З КОНОПЕЛЬ 

У 1586 році фаворит 
англійської королеви 
Єлизавети І, 

мореплавець сер Уолтер 
Релі привіз до Британії 
тютюн. Історики кажуть, 
що на той час тютюн уже 
був відомий британцям як 
мінімум кілька десятиліть, 
але, мабуть, саме Релі 
популяризував культуру 
куріння через люльку, 
пише Platfor.ma. 

Вживання тютюну стало части-
ною ритуалів американських інді-
анців багато тисячоліть тому. Його 
жували, нюхали і заварювали, але 
саме куріння стало частиною магіч-
них обрядів, позаяк вважалося, що 
отруйний дим мав духів, які жили в 
шаманів.

Дим був основою магічних і ре-
лігійних дослідів ще задовго до від-
криття Нового Світу, пахощі кадили 
єгиптяни й індуси, а ладан, який 
запалив Аарон за указом Мойсея, 
врятував ізраїльтян від чуми в пус-
телі. Вважається, що саме дим, що 
йде з-під землі, наповнював дель-
фійських оракулів прогнозами, і 
той же дим, за спостереженнями 
Геродота, веселив скіфів у перервах 
між походами.

Першими європейськими кур-
цями були члени експедиції Колум-
ба. За легендою, найвідоміший з 
них, Родріго де Херес, навіть привіз 
тютюн додому до Іспанії, але вигляд 
людини, яка  випускає з рота дим, 
так обурив співвітчизників, що інк-
візиція засудила його до ув’язнення 
за одержимість дияволом. Хересу 
довелося просидіти у в’язниці сім 

так багато. Уже після Другої світової 
війни кількість хворих значно збіль-
шилася. У 1950 році члени британ-
ського медичного співтовариства 
Річард Долл і Остін Хілл опублікува-
ли знамениту статтю, в якій довели 
причинно-наслідковий зв’язок між 
курінням сигарет і раком легень.

27 липня 1965 року президент 
Ліндон Джонсон підписав феде-
ральний акт, який зобов’язав тю-
тюнові компанії писати на кожній 
пачці цигарок контрастне: «Увага: 
куріння може бути небезпечним для 
вашого здоров’я». Через чотири дні 
британський парламент заборонив 
рекламу цигарок на телебаченні.

У 1994 році, незважаючи на те, 
що медики США встигли назвати ні-
котин наркотиком, керівники семи 
найбільших тютюнових компаній 
США під присягою заявили, що ні-
котин не спричиняє залежності. 
Тільки у 1998 році, після того, як 
дружина померлого від раку кур-
ця розпочала судовий процес, що 
загрожував тютюнникам масовим 
позовом від мільйона американців, 
представники тих же компаній ви-
знали в Конгресі, що нікотин про-
вокує залежність, а куріння може 
стати причиною раку.

Світ не збирається позбавляти-
ся від звички курити. Це буде по-
яснюватися і модою, і соціальними 
чинниками: зростає популярність 
електронних сигарет, а пригнобле-
ні арабські жінки стають масовими 
курцями кальяну. 
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споживати в обмеженій кількості».
Приблизно в цей же час було 

винайдено машину для скручу-
вання сигарет, яка могла легко за-
горнути 200 цигарок за хвилину. 
Цигарки були набагато дешевші та 
зручніші за сигари й люльки, тож 
цей винахід відкрив їм дорогу до по-
справжньому масової популярності.

Через зовсім небагато часу 
цигарки стали фактором соціаль-
них перетворень: Едвард Бернейс, 
племінник Зиґмунда Фрейда і один 
з корифеїв PR, придумали для 
Lucky Strike рекламну кампанію, де 
дівчата-курці пройшлися на вели-
кодньому параді в Нью-Йорку. Він 
назвав їхні цигарки факелами сво-
боди. Так тютюн став підмогою для 

жінок в боротьбі за емансипацію.
Середина ХХ століття стане пі-

ком популярності тютюну: годі собі 
уявити голлівудський або німець-
кий нуар-фільм без сигаретного 
диму. Марлен Дітріх казала, що не 
може обійтися і вечора без Lucky 
Strike. У 1954 році на екрани вийшла 
одна з найвідоміших і найвпливові-
ших реклам в історії – ковбой Маль-
боро став ідолом і прикладом для 
багатьох поколінь чоловіків.

Уже в 2001 році суд зобов’язав 
Marlboro виплатити $3 млрд ком-
пенсації хворому на рак легень ка-
ліфорнійцю Річарду Бекену. Докази 
зв’язку між курінням і раком по-
чали з’являтися вже на початку ХХ 
століття, але тоді хворих було ще не 

platfor.m
a

Українська компанія 
кинула виклик звичним 

способам утеплення 
та будівництва житла, 
розробивши екологічний 
матеріал.

Основою матеріалу під назвою 
Hempire-mix стали технічні коноплі. 
Ним уже можна утеплювати житло та 
використовувати його як будівель-
ний матеріал – замість бетону чи 
цег ли, пише «Економічна правда». 

Hempire-mix виготовляють з 
подрібнених стебел технічних ко-
нопель, вапна та спеціально роз-
робленого сполучного матеріалу. 
Суміш виготовлена повністю з 
природних матеріалів, не містить 
цементу, піску та токсичних компо-
нентів.

Матеріал виявився не лише еко-
логічним, а й енергоефективним. 
Він стійкий до вологи, має високу 
паропроникність, не горить і не 
псується. Через високу концентра-
цію вапна, лужної речовини у ньому 
не заводяться гризуни та грибки.

«Раніше я чув чимало жартів 
щодо такого способу утеплення, але 
зараз газ подорожчав і чимало лю-
дей почали задумуватися про енер-
гоефективність», – каже засновник 
Hempire UA Сергій Коваленков.

Завдяки пористій структурі 
матеріал є своєрідним кондиціоне-
ром: узимку зберігає тепло, а влітку 
дозволяє довше утримувати про-
холоду. 

Утеплювати матеріалом можна 
не тільки фасад, а й підлогу, фун-

дамент і дах. Конструкція виходить 
монолітна й може повторити будь-
яку форму.

«Ми винайшли спеціальний 
міксер, який дозволяє перемішува-
ти будівельну суміш з вапна та ко-
нопель у кілька разів швидше, ніж 
традиційні міксери», – каже Сергій 
Коваленков.

Процес утеплення або будів-
ництва відбувається дуже швидко. 
Опалубку можна знімати вже за пів-
години після укладання матеріалу.

За словами Коваленкова, Укра-
їна посідає третє місце в Європі за 
обсягами вирощування технічних 
конопель. У 2017 році культуру ви-
рощували на 4,5 тис. га. Україна має 
давні конопляні традиції. В Інститу-

ті луб’яних культур, що у Глухові на 
Сумщині, вивели чимало сортів, які 
вирощують в Австралії та Канаді.

Про те, що коноплі можна вико-
ристовувати для будівництва, знали 
1,5 тис. років тому. Схожі матеріали 
знаходили у Франції в опорах мос-
ту, збудованого у VI ст.

Українці вдосконалили техно-
логію і перетворили коноплі на ін-
новаційний матеріал. Компанія роз-
робила спеціальний вид органічної 
штукатурки на основі конопель, за 
допомогою якої можна створювати 
сприятливий мікроклімат. Із суміші 
можна зводити будинки будь-якої 
форми. В Україні є попит на купольні.

«Наші замовники – люди, які 
доб ре знайомі з різними еколо-

гічними технологіями, ведуть здо-
ровий спосіб життя, правильно 
харчуються. Це люди, які мають або 
планують будувати заміський буди-
нок і шукають природні рішення. 
Один чоловік обрав технологію бу-
дівництва з конопель, бо його син 
має алергію на синтетичні матеріа-
ли», – каже засновник Hempire UA.

Помешкання з такого матеріалу 
уже є в Києві, Львівській та Харків-
ській областях. Компанія планує бу-
дівництво в Одеській та Житомир-
ській областях. 

«Люди перестають іронізувати 
та боятися. Ті, хто ще кілька років 
тому скептично сприймав нашу тех-
нологію, зараз пропонують парт-
нерство», – каже Коваленков.
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Наразі Hempire UA працює 
над створенням плит, які 
можна монтувати на фасади 
багатоквартирних будинків

Щороку люди з усього світу викурюють 
близько шести трильйонів цигарок

років, поки куріння не стало загаль-
ноприйнятим по всій Іспанії.

Схожої долі зазнав тютюн і в 
інших країнах Старого Світу: анг-
лійський монарх Яків І назвав його 
винаходом сатани й заборонив ку-
ріння в усіх тавернах королівства; 
російський цар Михайло Федоро-
вич оголосив куріння тютюну смерт-
ним гріхом, а Папа Климент VIII по-
грожував відлученням від церкви 
усім, хто запалив люльку в святому 
місці. У Персії та Османській імперії 
на курців чекала смертна кара.

Проте популярність тютюну і 
його економічна цінність (відкрита 
в 1612 році англійська плантація у 
Вірджинії приносила надприбутки, 
а тамтешній тютюн стали викорис-
товувати як валюту) перемогли всі 
заборони. Настали 300 років одер-
жимості тютюном.

Перші заперечення лікарів, які 
вважали, що тютюн може бути шкід-
ливим для здоров’я, з’явилися у ХІХ 
столітті. Але тоді ці припущення 
здавалися абсолютно маргіналь-
ними, багато медиків використо-
вували тютюн як лікарський засіб, 
зокрема, набула популярності тю-
тюнова клізма, якою лікували болі 
в кишечнику й навіть намагалися 
реанімувати потопельників. Пока-
зовим є факт, що навіть у 1897 році, 
через століття дискусій, в одному 
з найстаріших і найвпливовіших 
медичних наукових журналів The 
Lancet опублікували висновок: «Ми 
не проти вина й тютюну, якщо їх 

Розробники конопляних будин-
ків не зупиняються на утепленні та 
будівництві житла в Україні, а пла-
нують виходити й на міжнародний 
ринок. «Ми почали роботу з цим 
матеріалом у Каліфорнії. Збудували 
там будиночок на колесах. Напевно, 
перший у світі з такого матеріалу», – 
зізнається Коваленков.

Для будівництва використали 
місцеву сировину, а сполучний ма-
теріал привезли з України. Зараз 
компанія зводить дім на території 
Інституту сонця у Каліфорнії. За-
сновник Hempire каже, що аме-
риканський ринок сприятливий 
для цієї технології, адже більшість 
споруд там збудовані за дерев’яно-
каркасною технологією.

«Я в будівництві уже вісім років. 
За цей час у різних країнах ми збу-
дували й утеплили матеріалом на 
основі конопель чимало будинків. 
Спершу була Австралія, згодом – 
Франція, Швейцарія, Нідерланди», – 
згадує Коваленков.

Hempire UA стала однією з пер-
ших шести компаній в Україні, яка 
перемогла у першому етапі програ-
ми «Кліматичні інноваційні вауче-
ри» від Greencubator як проект, що 
розробляє рішення для зниження 
шкідливих викидів.

Вона отримає від ЄБРР €20 тис. 
на сертифікацію своєї технології 
і вихід на місцевий та європей-
ський ринки. Поки що з цього ма-
теріалу можна будувати лише при-
ватні будинки. Будівельні норми 
не дозволяють використовувати 
Hempire-mix для зведення офісів 
або утеплення багатоквартирних 
будинків.
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