
Запрестольний 
образ Пресвятої 

Богородиці роботи 
візантійських майстрів 
зберігається в 
кладовищенській 
Іовській церкві 
села Секунь 
Старовижівського 
району, яке, попри 
вітри змін, має цікаву 
власну історію, нині 
таку схожу на казку, 
але достовірну, бо 
зафіксовано її в 
стародавніх актах 
Волині за ХVI-ХVII 
століття. 

ГОРОДИ Й 
ПАСОВИЩА – 
ЗА КОЛЮЧИМ 
ДРОТОМ

П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ 
ПШЕНИЧНОЇ КАШІ

Четвертого вересня вперше за 
довгий час Іван Антонюк та 

Надя Гуменюк змінили однострій 
на вишиванки й засвідчили 
любов на папері у РАЦСі Попасної. 
Нечисленними гостями солдатського 
весілля стали побратими з військової 
частини. 

БУЛІНГ: ЧОМУ ДІТИ 
ЦЬКУЮТЬ ОДНОЛІТКІВ

Шкільне цькування однолітків 
поширюється по всьому світу, 

бо насильницька модель поведінки 
стає дедалі популярнішою. До чого 
може призвести ігнорування булінгу, 
як йому запобігти та чому поліція не 
завжди може допомогти?

ЩО ЗАВАЖАЄ «НОВІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»?

Створення школи, до якої українські 
учні йтимуть із задоволенням, 

де їх будуть не лише слухати, а й 
чути, де їх навчать висловлювати 
власну думку, а не говорити те, що 
потрібно, з якої вони виходитимуть 
не «розхристаними» й розгубленими 
тінейджерами, а справді вільними та 
відповідальними громадянами, стане 
довгим і складним шляхом.
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«ВОЛИНЬТОРФ» – 
ПІД ЗАГРОЗОЮ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ

мереживо долі

проблема

реалії
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Феєрія світла та вогню, 
минуле та сучасне, 

велич та краса поєдналися 
в неповторному арт-
шоу «Ніч у Луцькому 
замку – 2018». Можливість 
зануритися в колорит 
середньовічного міста 

подарував лучанам та 
численним гостям з України 
та з-за кордону Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», 
який виступив генеральним 
спонсором дійства.

конфліктна ситуація

Без ТеБе 
ВЛАДА ПОЗБАВИЛА ТРЕТИНУ 
УКРАЇНЦІВ ДОСТУПУ ДО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

прецедент

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 5  читайте на стор. 7

 читайте на стор. 8 читайте на стор. 9

На території КП «Санаторій матері та дитини 
«Пролісок», який належить Волинській 
обласній раді, в оренду здають сім 

дерев’яних будиночків. Комунальне майно, 
яке належить громаді області, віддали за 

копійки родичу директора санаторію Валентини 
Касарди. Той сплачує до бюджету області 
371 гривню на місяць, а до своєї кишені за сезон 
кладе сотні тисяч.
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СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС НА 
КОМУНАЛЬНОМУ МАЙНІ

 читайте на стор. 5

НІЧНА ФЕЄРІЯ У СЕРЦІ ЛУЦЬКАІКОНУ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ В СЕКУНІ 
ВЛАСНОРУЧ РЕСТАВРУВАВ 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО

РОДИЧ ДИРЕКТОРА САНАТОРІЮ «ПРОЛІСОК» 
ЗА КОПІЙКИ ОРЕНДУЄ БУДИНОЧКИ 
НА ТЕРИТОРІЇ ОЗДОРОВНИЦІ
ЗА КОПІЙКИ ОРЕНДУЄ БУДИНОЧКИ 
НА ТЕРИТОРІЇ ОЗДОРОВНИЦІ

читайте на стор. 5
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У КНДР – ПОТУЖНА ПОВІНЬ 
У Північній Кореї внаслідок потужної по-
вені загинуло мінімум 76 осіб. Майже 80 
людей зникли безвісти, тисячі лишилися 
без домівок. 
У ЯПОНІЇ ТА КИТАЇ – 
ЗЕМЛЕТРУСИ  
6 вересня на японському острові Хоккай-
до сталося два землетруси. Щонаймен-
ше 44 людини загинули, 660 поранено. 
4 вересня країну сколихнув потужний 
тайфун. 6 осіб загинуло, 100 поранено, 
мільйон людей евакуйовано. А 8 верес-
ня землетрус стався у китайській провін-
ції Юньнань. 14 осіб поранено.
У ГРЕЦІЇ ЗАСУДИЛИ 
УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ 
Двох українських моряків засудили в 
Греції на 18 місяців тюрми, ще чотирьох – 
на понад 25 років. Усі вони були члена-
ми трьох екіпажів суден, які грецька по-
ліція раніше затримала за перевезення 
біженців із країн Близького Сходу.

АВСТРІЙЦІ ПРАЦЮЮТЬ НА РФ?
Главу МВС Австрії Герберта Кікля та 
представників ультраправої Австрій-
ської партії свободи підозрюють у таєм-
ній роботі на Росію. Вони неодноразово 
висловлювалися за зняття санкцій з РФ. 
Крім того, Володимир Путін нещодавно 
завітав на весілля міністра закордонних 
справ Австрії Карін Кнайсль. 
ЧОРНІ СКРИНЬКИ В ЛІТАКУ 
КАЧИНСЬКОГО МОГЛИ 
ПІДРОБИТИ
Розслідувачі катастрофи під Смолен-
ськом припускають, що Росія могла 
підробити бортові самописці з літака 
Ту-154М президента Польщі Леха Ка-
чинського, який розбився у квітні 2010 
року. Польська влада наполягає, щоб 
Міжнародна організація цивільної авіа-
ції втрутилася у розслідування.
РОСІЯНИ – ПРОТИ ПЕНСІЙНОЇ 
РЕФОРМИ 
9 вересня у Росії відбулися акції протес-
ту проти підвищення пенсійного віку, 
понад тисячу осіб затримано. Пенсійний 
вік в РФ хочуть підвищити для чоловіків 
до 65 років до 2028 року, для жінок – до 
63 років до 2034 року.
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВИ 
ПОТРАПИВ У ДТП
9 вересня автомобіль президента Мол-
дови Івана Додона зіткнувся з фурою, 
перекинувся та вилетів на узбіччя. Полі-
тик, його мати й сини, які перебували у 
машині, зазнали легких ушкоджень.
У МЕКСИЦІ – МАСОВІ 
ЗАХОРОНЕННЯ ЛЮДЕЙ 
На східному узбережжі Мексики слідчі 
знайшли 32 масові поховання людей. 
Експертиза показала: тіла перебували 
там мінімум два роки. Торік тут знайшли 
242 людські черепи. У поліції кажуть, що 
наркокартелі таким чином позбувають-
ся жертв.
У РУМУНІЇ – СТРАШНА 
ХВОРОБА
За останні чотири місяці в Румунії за-
реєстровано 166 випадків менінгіту й 
менінгоенцефаліту, спричинених віру-
сом лихоманки Західного Нілу. 17 людей 
померло. 
«НОВАЧОК» МІГ УБИТИ 
ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ
Дози нервово-паралітичної речовини 
«Новачок», яка містилася в пляшеч-
ці з-під парфумів і була використана 
для отруєння в березні у Солсбері екс-
полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його 
доньки Юлії, було достатньо для вбив-
ства чотирьох тисяч осіб.

У АФРИЦІ ВИПАВ СНІГ
8 вересня південь Африки засипало сні-
гом. Температура повітря з +16°C різко 
знизилася до нуля. Найбільше від пере-
паду температури постраждали тварини. 
НА РІК – СОТНІ ТИСЯЧ 
САМОГУБЦІВ
У світі щороку близько 800 тисяч людей 
вкорочують собі віку. Це відбувається 
кожні 40 секунд.

світова хроніка ГЕНПРОКУРАТУРА РОЗСЛІДУЄ 
ДЕРИБАН ЗЕМЛІ БІЛЯ СВІТЯЗЮ

оборудка

Шацький район

У Генпрокуратурі 
відреагували 
на звернення 

Волиньради щодо 
правомірності надання 
у власність громадянам 
земельних ділянок 
поблизу озера Світязь, 
законності дій посадових 
осіб ГУ Держгеокадастру 
в області тощо.

Як повідомили у прес-службі 
облради, 23 серпня ГПУ ініціюва-
ла апеляційний перегляд рішен-
ня Господарського суду Волин-
ської області, яким відмовлено у 
задоволенні позову Маневицької 
місцевої прокуратури в інтересах 
держави в особі Державної служ-
би України з питань геодезії, кар-
тографії та кадастру до Головного 
управління Держгеокадастру у 
Волинській області, ТОВ «Терлан-
Ком» про визнання незаконними 
наказів та витребування земель-
них ділянок. Крім того, законність 
при відчуженні та оформленні 
права власності громадян на зе-
мельні ділянки, які перебували 
у державній власності, про які 

йдеться у зверненні, перевіря-
ють у межах здійснення кількох 
кримінальних проваджень, роз-
слідування в яких триває.

До Міністерства екології та 
природних ресурсів, Державного 
агентства лісових ресурсів, Дер-
жавного агентства водних ресур-
сів та Державної служби з питань 
геодезії, картографії та кадастру 
ГПУ надіслала листи з пропози-
цією повідомити про встановлені 
порушення вимог чинного за-

конодавства при відведенні зе-
мельних ділянок, які перебували 
у державній власності. 

«Після отримання інформа-
ції від уповноважених органів за 
наявності підстав буде вирішено 
питання про вжиття інших захо-
дів щодо захисту інтересів держа-
ви», – повідомила заступник Ген-
прокурора Анжела Стрижевська.

Нагадаємо, 13 червня облас-
на прокуратура внесла до ЄРДР 
кримінальне правопорушення за 

ознаками злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 364 ККУ стосовно служ-
бових осіб ГУ Держгеокадастру 
в області, які всупереч вимогам 
законодавства шляхом зловжи-
вання службовим становищем 
за участю військовослужбовців 
ЗСУ вчиняли дії та ухвалювали 
рішення про надання у власність 
фізичним і юридичним особам 
земельних ділянок на Світязі, які 
виділяли з цінних земель держав-
ної власності. Своїми діями служ-
бовці заподіяли тяжкі наслідки 
інтере сам держави.

Як відомо, 30 га землі на Світя-
зі скупив в учасників АТО сумно-
звісний львівський підприємець 
Павло Келбасович. За ним зареє-
стровано право власності на зем-
лі сільськогосподарського при-
значення на території Світязької, 
Пульмівської та Піщанської сіль-
ських і Шацької селищної рад, в 
тому числі 15 земельних ділянок 
по 2 га для ведення особистого 
селянського господарства по-
близу озер Світязь, Люцимер та 
Острів’янське.

Цінні землі державної власності 
потрапили в погані руки

uk.w
ikipedia.org

КРАВ УСЕ, ЩО БАЧИВКРАВ УСЕ, ЩО БАЧИВрецидивіст

Нововолинськ

Перед судом постане 
злодій, який скоїв крадіжок 
на понад 100 тис. грн.

Як повідомили в облас-
ній прокуратурі, неоднора-
зово судимий чоловік, сто-
совно якого в суді слухають 

дві справи про вчинення 
крадіжок, скоював нові зло-
чини. Так, з грудня до липня 
він примудрився вчинити 12 
крадіжок у Нововолинську.

Не гребував злодій нічим: 
крав одяг із хімчисток, побу-
тову техніку, гроші та цінності 

НА ЗЛОДІЄВІ НА ЗЛОДІЄВІ 
ШАПКА ГОРИТЬШАПКА ГОРИТЬ

допатрулювалися

ПЕРШОКЛАСНИЦЯ ПЕРШОКЛАСНИЦЯ 
ПОМЕРЛА ПОМЕРЛА 
НА ФІЗКУЛЬТУРІНА ФІЗКУЛЬТУРІ

З ЦЕРКВИ З ЦЕРКВИ 
ВИНЕСЛИ ГРОШІВИНЕСЛИ ГРОШІ

нещастя

злочин

ХИТРУЮТЬ, ХИТРУЮТЬ, 
АЛЕ ПРАЦЮЮТЬАЛЕ ПРАЦЮЮТЬ

поза законом

Більшість пилорам та деревообробних 
цехів на Волині не сплачують податки, 
оскільки вони не мають дозволів на 
викиди в атмосферне повітря.

Як повідомив начальник управлін-
ня екології та природних ресурсів ВОДА 
Дмитро Новохатський, в області діє 1139 
пилорам, однак лише 133 отримали до-
зволи на викиди в атмосферне повітря.

Найбільше пилорам у Камінь-Ка ширсь-
кому, Маневицькому та Ратнівському ра-
йонах. Утім саме в цих районах дозволів на 
викиди пилорами мають чи не найменше. 

«Якщо суб’єкт господарювання не має 
дозволу, то він і не сплачує податок в бю-
джет», –  констатував посадовець.

Маневицький район

Правоохоронці викрили інспекторів 
Маневицького відділу поліції на хабарах.

Як інформує прокуратура області, пат-
рульні на постійній основі одержували не-
правомірну вигоду від лісоперевізників за 
нестворення перешкод у їхній діяльності.

4 вересня одного з поліцейських затри-
мали безпосередньо після одержання непра-
вомірної вигоди. Його взято під варту. Усього 
патрульні одержали від перевізників близько 
10 тис. грн. Тривають слідчі дії.

vol.gp.gov.ua

Хабарі маленькі – 
проблеми великі

ДОБРОВОЛЬЦЯ ПРОВЕЛИ В ОСТАННЮ ПУТЬДОБРОВОЛЬЦЯ ПРОВЕЛИ В ОСТАННЮ ПУТЬгерої не вмирають

Маневицький район

У зоні проведення ООС 
від серцевого нападу 
помер волинянин Сергій 
Зубрицький. В останню 
путь його провели 
6 вересня.

Після двох поранень та 
контузії не витримало серце. 

Захисник відійшов у вічність 
на бойовому посту.

Чоловік народився в селі 
Старосілля Маневицького ра-
йону. Служив за контрактом 
у 14-й окремій механізованій 
бригаді. На війну пішов доб-
ровольцем. Був досвідченим 
бійцем, за що на фронті отри-
мав позивний Полковник. Солдата поховали в рідному селі

Злодій не гребував нічим

kolky.org

СМЕРТЬ ПІД СМЕРТЬ ПІД 
КОЛЕСАМИКОЛЕСАМИ

біда

Ковель, Нововолинськ

На початку вересня в області 
сталося дві аварії зі смертельними 
наслідками.

У Ковелі 3 вересня під колеса буса 
потрапив старший чоловік. Як повідо-
мили в поліції, пішохід загинув на місці.

А 5 вересня поблизу Нововолин-
ська під фуру влетів велосипедист. Зі 
слів свідків, вантажівка обганяла його, 
унаслідок цього чоловіка струменем 
повітря затягнуло під транспортний 
засіб. Потерпілий згодом помер у лі-
карні.

Стосовно водіїв відкрито кримі-
нальні провадження.

Ковель

Днями зухвалий зловмисник пограбував 
храм у Ковелі.

Як інформує «Район.Ковель», невідомий про-
ник у приміщення церкви Святих Апостолів Пет-
ра і Павла УПЦ КП і викрав понад 23 тис. грн. Це 
будівля колишнього контрольно-пропускного 
пункту давно ліквідованої військової частини.

Під час огляду місця події правоохоронці вия-
вили сліди рук на паперовому конверті, де зберіга-
лися гроші. Відкрито кримінальне провадження.

Володимир-Волинський район

У школі села П’ятидні Устилузької ОТГ 
6 вересня трапився нещасний випадок – 
на уроці фізкультури померла шестирічна 
першокласниця.

Дитині раптово стало зле під час уроку. Медики 
швидкої прибули оперативно, втім нічим зарадити 
не змогли, лишень констатували смерть. Спершу 
причиною трагедії називали синдром раптової 
дитячої смерті, причини якого науці достеменно 
невідомі. Та згідно із висновком судмедексперта, 
смерть дитини настала внаслідок гострої серцевої 
недостатності. Дівчинка проживала у селі Хрипа-
личі, була єдиною дитиною в батьків. 

з квартир, метал з території 
підприємств, барсетки, мо-
більні телефони, інструмен-
ти й продукти харчування з 
автомобілів, велосипеди з 
під’їздів. 

Усього потерпілим він 
завдав матеріальної шкоди 
на майже 107 тис. грн. Нара-
зі чоловіка взяли під варту. 
Його долю вирішить суд.
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У ДФС – МИТНИК-
КОРУПЦІОНЕР
Уряд звільнив в. о. голови Державної фіс-
кальної служби Мирослава Продана за 
його заявою. Замість нього – екс-голова 
Одеської митниці Олександр Власов, 
якого Продан нещодавно усунув з поса-
ди начальника митниці через корупцію.

У ДНР – НОВИЙ ВАТАЖОК
Вибухівку, від якої 31 серпня загинув 
ватажок ДНР Олександр Захарченко, за-
клали в елемент вивіски кафе «Сепар» – у 
фігурку Чебурашки в камуфляжі. Тимча-
совим виконувачем обов’язків керівни-
ка псевдореспубліки призначено голову 
Народної ради ДНР Дениса Пушиліна.
МЕР УЖГОРОДА – ПІД 
СЛІДСТВОМ
Міського голову Богдана Андріїва підо-
зрюють у привласненні та розтраті по-
над 6,5 млн грн і зловживанні службо-
вим становищем. Тримання під вартою 
на два місяці мер уник завдяки внесен-
ню 440 тис. грн застави.
ВР СКАСУВАЛА МОРАТОРІЙ 
НА ЕКСПОРТ ДРОВ 
Верховна Рада підтримала раніше ве-
тований законопроект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо збереження українських лісів 
та запобігання незаконному вивезенню 
необроблених лісоматеріалів» з пропо-
зиціями Президента Петра Порошенка, 
якими скасовується мораторій на екс-
порт дров.
У КРИМУ ТА НА ХЕРСОНЩИНІ – 
ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО 
27 серпня в кримському Армянську 
стався викид небезпечних речовин на 
заводі «Титанові інвестиції». Місцеві 
втікають ближче до моря. Окупаційна 
влада стверджує, що нічого поганого не 
сталося. Випари накрили й частину Хер-
сонської області. 1885 дітей евакуювали 
з сіл Херсонщини.
МАРЧЕНКО ОСВОЮЄ 
НАФТОГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ
Дружина лідера руху «Український вибір» 
Віктора Медведчука, телеведуча Оксана 
Марченко контролює російську компа-
нію «НЗНП Трейд», яка у 2015 році вигра-
ла конкурс на освоєння одного з трьох 
найбільших нафтових родовищ Ханти-
Мансійського автономного округу Росії.
УКРАЇНЦІ ПІДНІМАЮТЬ 
ЕКОНОМІКУ ПОЛЬЩІ 
Щороку з України виїжджає мільйон 
українців. Тільки у Польщі проживає 
1,4 млн наших громадян. Українські тру-
дові мігранти зробили економіку Поль-
щі найбільш динамічною в Європі.
ХЛІБ ТА АЛКОГОЛЬ 
ПОДОРОЖЧАЮТЬ 
Ціни на хліб в Україні у середньому зрос-
туть на 10% до кінця року. Головна при-
чина – нестача пшениці другого та тре-
тього класів, яку використовують для 
виробництва борошна. Також на 12% 
подорожчають віскі, ром і джин, конь-
як – на 6,6-9,5%, вина – на 4,5-13,5%. 
У ШКОЛАХ БРАКУЄ 
ПІДРУЧНИКІВ 
По всіх школах України не вистачає під-
ручників для перших, п’ятих та десятих 
класів, для яких цього року Міносвіти 
запровадило нову навчальну програ-
му. Усе через затримку закупівлі, друку 
та недосконалу процедуру експертизи 
книжок. 
У ВІЙСЬКОВИХ – НОВЕ 
ПРИВІТАННЯ
Верховна Рада ухвалила в першому чи-
танні проект закону «Про внесення змін 
до статутів Збройних сил України». Згід-
но з ним, військові вітатимуться фраза-
ми «Слава Україні!» та «Героям слава!». 
Також гасло «Слава Україні!» з’явиться на 
футболках української збірної з футболу.
ЗАРОБІТЧАНИ ПЕРЕКАЗАЛИ В 
УКРАЇНУ МІЛЬЯРДИ 
За сім місяців 2018 року заробітчани пе-
реказали в Україну $6,3 млрд. Очікуєть-
ся, що до кінця року Україна отримає від 
трудових мігрантів ще понад $11 млрд.

українська хронікаСВЯЩЕНИК МП ВІДМОВИВСЯ СВЯЩЕНИК МП ВІДМОВИВСЯ 
ВІДСПІВАТИ ДИТИНУ, ХРЕЩЕНУ В КПВІДСПІВАТИ ДИТИНУ, ХРЕЩЕНУ В КП

не по-людськи

У КОЛОНІЮ ПОСТАЧАЛИ НАРКОТИКИУ КОЛОНІЮ ПОСТАЧАЛИ НАРКОТИКИна гарячому

БОВТАЛИ СУРОГАТ У ПІДВАЛІБОВТАЛИ СУРОГАТ У ПІДВАЛІ

Ківерцівський район

У селі Озеро 
настоятель Свято-
Покровського 

храму УПЦ Московського 
патріархату отець 
Михайло Журомський 
відмовився поховати 
ромську дівчинку, бо та 
хрещена у Київському 
патріархаті.

Дев’ятирічна Регіна Чужук 
чотири роки хворіла на рак. По-
мерла 2 вересня. Мама дівчин-
ки Марта Чужук звернулася до 
сільського священика з прохан-
ням поховати дитину, пише «Во-
линь24».

Зі слів рідних, той поцікавив-
ся, де вона хрещена. Почувши, 
що дитину хрестили у луцькому 
Свято-Троїцькому соборі УПЦ КП, 
адже на той момент сім’я прожи-
вала в Луцьку, священик відмо-
вився провести обряд поховання. 
Мовляв, дитина не там хрещена.

Рідні були шоковані такою 

звісткою. Запевняють, що ніколи 
не мали конфлікту з місцевим на-
селенням, а багато ромів є при-
хожанами церкви в селі Озеро.

Голова Волинської ОДА 
Олександр Савченко засудив 
вчинок священика, який відмо-

вився відспівувати дитину.  
«Гірка ситуація. Пам’ятаю ана-

логічну історію з Запоріжжя, коли 
священик не хотів відспівувати 
дитину, хрещену в Київському 
патріархаті. Не можу судити свя-
щеників – я не їхній суддя, але 

мені здавалося, що церква – це 
осередок людяності, добра, інте-
лігентності. Будемо зустрічатися 
з вищими сановниками, будемо 
обговорювати ситуацію. Я таких 
речей не розумію і не маю права 
прощати», – зауважив губернатор.

Речник Волинської єпархії УПЦ 
МП Олег Точинський пояснив, що 
панотець порадив звернутися до 
священика КП, щоб той звершив 
відспівування. Запитав він і про 
те, чи є свідоцтво про хрещення, 
але рідні його не надали.

«Баптисти не йдуть до римо-
католиків відспівувати своїх лю-
дей, римо-католики до баптистів 
не йдуть. Так само Свідки Єгови 
не відспівують своїх людей у 
греко-католиків. Кожній людині, 
якщо вона знайшла себе в якійсь 
конфесії, там і мають віддати 
останню шану. Ми – не бюро ри-
туальних послуг, а церква», – на-
голосив речник Волинської єпар-
хії УПЦ МП.

Рідні були шоковані 
таким ставленням

volynpost.com

Ковель

У Ковелі виявили «міні-завод», де масово 
виготовляли традиційний алкоголь.

Як інформує ГУ ДФС в області, підприєм-
ливий чоловік у підвалі кафе облаштував не-
законне виробництво традиційних алкоголь-
них напоїв, зокрема «Хріновухи», «Медовухи», 
«Виш нівки», «Клюковки», «Лімончелло» та пива 
без дозвільних документів.

Під час перевірки фіскали детально зафік-
сували весь процес незаконного виробництва 

та реалізації такого алкоголю. Оперативники 
з’ясували, що протягом тривалого часу готову 
продукцію власного виробництва реалізову-
вали через мережу розважальних закладів 
Ковеля.

Вилучено близько 2500 літрів водно-
спиртової суміші, яку використовували в проце-
сі виготовлення спиртного, та 100 літрів готових 
алкогольних напоїв в асортименті. Крім того, 
вилучили дороге обладнання для виготовлення 
алкогольної продукції.

vl.sfs.gov.ua

Вилучено краму на 1,5 млн грн

сумнівний промисел

Маневичі

Співробітники СБУ викрили злочинну групу, 
учасники якої налагодили збут наркотиків та 
психотропних речовин до виправної колонії.

Правоохоронці встановили, що троє засу-
джених організували схему постачання наркоти-
ків до установи, повідомили в УСБУ у Волинській 
області. 

Для цієї мети вони залучили двох жителів 
Івано-Франківської та Львівської областей, які 
поштою переправляли пігулки Subutex, а також 

амфетамін, метадон та канабіс на Волинь. Відправ-
лення отримували троє волинян та переправляли 
«товар» до колонії. За одну таку «передачу» по-
собники отримували від 300 до 500 грн. Вартість 
однієї пігулки Subutex становила для засуджених 
понад 1 тис грн. 

Оперативники спецслужби задокументували 
сім фактів незаконного переправлення наркотич-
них засобів та психотропних речовин на територію 
колонії. Правоохоронці затримали двох місцевих 
жителів після отримання чергової партії «товару». Ділків упіймали, триває слідство

ssu.gov.ua
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  Вадим ПАНАФІДІН

без зв’язку?

СЕНЦОВУ – 
НОБЕЛІВСЬКУ 
ПРЕМІЮ

У Верховній Раді зареєстровано 
проект постанови про заяву до 
норвезького Нобелівського комітету 
про висунення кандидатури 
українського кінорежисера, 
політв’язня Олега Сенцова на 
здобуття Нобелівської премії миру. 
Наприкінці серпня екс-президент 
Польщі Лєх Валенса подав 
кандидатуру Сенцова на здобуття 
Нобелівської премії миру.

Український режисер з Криму Олег 
Сенцов, незаконно засуджений у серпні 
2015 року в Росії до 20 років колонії суво-
рого режиму, 14 травня оголосив голоду-
вання, вимагаючи звільнення усіх укра-
їнських політв’язнів Кремля. 22 червня 
мати режисера Людмила Сенцова наді-
слала на ім’я Володимира Путіна прохан-
ня про помилування. З Кремля надійшла 
відповідь, що Сенцов має сам подати 
відповідне клопотання. Однак режисер 
категорично відмовляється писати будь-
які прохання.

Днями сестра Олега Сенцова На-
талія Каплан повідомила, що стан його 
здоров’я суттєво погіршився. Йдеться 
про гіпоксію – нестачу кисню в органах, 
в основному у серці й мозку. «Туман в го-
лові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки 
німіють. Кровоносна система взагалі не 
може впоратися з насиченням організму 
киснем», – цитує Каплан брата. Вона та-
кож додала, що Олег Сенцов написав за-
повіт на свою творчість.

Загалом у Росії та анексованому Кри-
му утримують близько 70 українських 
політв’язнів.

ВИБОРІВ У ЖОВТНІ 
НЕ БУДЕ
ЦВК не ухвалила рішення про 
проведення виборів у жовтні з 
метою приєднання окремих сіл і 
сільських рад до вже утворених ОТГ.

Волинський нардеп Ігор Гузь вважає, 
що гальмування процесу відбувається 
через позицію Адміністрації Президента, 
що суперечить реформі децентралізації.

«Ситуація в підвішеному стані, але 
потрібно якомога швидше розблокувати 
процес. Нехай не у жовтні, а в листопаді 
чи грудні, але таки цього року провести 
вибори. Децентралізацію не зупинить 
жодна влада. Це – одна з найдієвіших ре-
форм, в яку повірили люди», – наголошує 
парламентар.

ВИМАГАЮТЬ 
ВІДСТАВКИ СПІКЕРА
«Опозиційний блок» вимагає 
відставки спікера парламенту 
Андрія Парубія. 

Підстава – нещодавня заява політи-
ка на телеканалі ICTV про те, що нацист-
ський диктатор Адольф Гітлер нібито є 
найбільшим демократом в історії. 

Співголова фракції ОП Юрій Бойко 
певен, що Андрій Парубій мав би сам по-
дати у відставку, адже допустив порушен-
ня закону про заборону нацизму, в пози-
тивному плані висловившись про Гітлера. 
ОП зареєстрував проект постанови про 
звільнення Парубія.

в’язень совісті

децентралізація

слово не горобець

«УКРПОШТА» ХОЧЕ ЗАКРИТИ 
ВІДДІЛЕННЯ У МАЛЕНЬКИХ СЕЛАХ

«Укрпошта» хоче 
закрити на Волині 
понад 30 відділень. 
Про це йшлося під час 
засідання постійної 
комісії обласної ради з 
питань промисловості, 
транспорту, зв’язку, ПЕК, 
архітектури, будівництва 
та ЖКГ.

Директор Волинської дирек-
ції ПАТ «Укрпошта» Іван Шевчук 
пояснив причину таких рішень.

«Ми в Україні – найкраще ре-
гіональне відділення. Торік заро-
били на 30 млн більше, ніж роком 
раніше. Цього року вже заплати-
ли 20 млн грн податків. Цьогоріч 
хочемо комп’ютеризувати понад 
50 відділень у селах, проведемо 
туди інтернет, – розповідає Іван 
Шевчук. – Щодо закриття відді-
лень, то в нас працює дві тисячі 
людей, яких треба годувати. Ма-
ємо 460 відділень, закрити хо-
чемо 33. Це відділення, які за мі-
сяць приносять доходу 4-5 тисяч 
гривень зі збитком 10%. Йдеться 

зможуть отримати. У селах закри-
вають осередки, через які люди 
мають спілкування. Закривають 
ФАПи, школи. Як бути далі селам? 
Вони просто пропадуть, – наго-
лошує депутат облради Вячеслав 
Рубльов. – Розумію, що йдеться  
про оптимізацію, але треба, щоб 
державна структура зберігала 
соціальне навантаження. Ви за-
робляєте, купуєте нові машини й 
кажете, що люди в селах – це ба-
ласт, якого хочете позбавитися. 
Так не може бути!».

Голова комісії Юрій Цейко 
певен: якщо ПАТ хоче працювати 
в містах, то мусить працювати і 
в селах. А якщо ні, то нехай іде з 
ринку взагалі. «До вас ставляться 
лояльно, за приміщення в селах 
платите пільгову оренду – грив-
ню на рік, вам дозволили торгу-
вати в селах. Підприємці скар-
жаться, що ви перебиваєте їм 
ціни. Ви працюєте, заробляєте, 
а тепер хочете кинути людей на-
призволяще», – обурюється Юрій 
Цейко.

Зрештою депутати реко-

мендували ПАТ «Укрпошта» не 
закривати відділення у селах і 
підтримали їхнє звернення до 
Верховної Ради з проханням 
ухвалити законопроект щодо 
надання поштовикам можливос-
ті створення банку для розвитку 
структури.

Як пояснили у прес-службі 
«Укрпошти», навіть за умови 
фізичного закриття деяких від-
ділень зв’язку ПАТ продовжить 
надавати послуги всім жителям 
Волинської області. «Пенсії, пе-
ріодика, листи тощо так само 
будуть доставляти у кожний дім 
листоноші. Утримання на пла-
ву збиткових сільських ВПЗ із 
середнім навантаженням у два 
листи на день та п’ять посилок 
на місяць є не просто економіч-
но невиправданим, а й створює 
для «Укрпошти» перешкоди на 
шляху реформування компанії, 
підвищення заробітних плат пра-
цівникам, переоснащення та ав-
томатизації відділень», – наголо-
сив очільник Волинської дирекції 
ПАТ «Укрпошта» Іван Шевчук.
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  Борис ХВИЦЬ

справедливо ВЕРХОВНА РАДА ЗРІВНЯЛА 
ПРАВА ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 
НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІВерховна Рада 

розширила 
права жінок під час 
проходження військової 
служби. Надання рівних 
можливостей для 
військовослужбовців 
обох статей (крім 
випадків, передбачених 
законодавством про 
охорону материнства та 
дитинства) передбачене 
відповідним 
законопроектом, який 
днями схвалили в 
другому читанні.

Співавторка законопроекту, 
народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич зазначила, 
що досі чинне законодавство 
дискримінувало жінок на вій-
ськовій службі.

Донині контракт на про-
ходження військової служби 
могли укладати жінки віком від 
18 до 40 років. Водночас для 
чоловіків таких обмежень не 

було. На додачу закон дозволяв 
військовозобов’язаним жінкам 
залишатися в запасі другого роз-
ряду тільки до 50 років.

Такий стан справ, переконана 
укропівка, нівелює досягнення 
жінок на військовій службі, адже, 
незалежно від отриманого вій-
ськового звання, всі вони змуше-
ні йти у відставку при досягнен-

ні визначеного законом віку. З 
огляду на те, що чоловіки можуть 
проходити військову службу в 
запасі на 15 років довше, до 65-
річного віку, жінки мають менше 
можливостей здобувати чергові 
військові звання. Через це вони 
зазвичай отримують нижчі пенсії, 
адже, згідно з законом, їх розмір 
залежить саме від звання.

ukrop.com
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У ЗСУ нема жодної жінки-генерала. 
Відтепер стати генералом може й жінка.

Цьогоріч на Волині 
комп’ютеризують 
57 сільських відділень

«Це упереджене й неспра-
ведливе ставлення. Саме для 
цього й було підготовано наш за-
конопроект. Документ має зняти 
вікові обмеження та дозволити 
жінкам обіймати військові поса-
ди нарівні з чоловіками», – наго-
лосила парламентар.

Законопроект є особливо ак-
туальним в умовах війни з Росією. 
За п’ять років збройної агресії 
чимало жінок взялися боронити 
Україну від окупантів, усі вони за-
слуговують на належне ставлен-
ня з боку держави.

Рівні умови військової служби 
чоловіків і жінок є одним із осно-
воположних стандартів НАТО. 
Приміром, Міністерство оборони 
США дозволило жінкам служити 
на будь-яких військових посадах 
у 2015 році, Ізраїль – у 2000-му. А 
ось у Норвегії аналогічний закон 
ухвалили ще в 1985 році.

  Алла САДЕЦЬКА

прецедент Без ТеБе 
Відключення 

аналогового 
ефірного 

телебачення відбулося 
з безпрецедентними 
порушеннями чинного 
законодавства. Про 
це заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

1 вересня аналогове мовлен-
ня було вимкнено по всій Україні, 
за винятком територій, що межу-
ють з анексованим Кримом та 
зоною проведення ООС. Влада 
пішла на такий крок всупереч рі-
шенню Сарненського суду Рівнен-
ської області, який визнав право 
позивачки на отримання інфор-
мації через аналогове телебачен-
ня на всій території України.

Вимкнення аналогового мов-
лення дискримінує майже трети-
ну громадян, передусім жителів 
сільської місцевості, які наразі 

не мають доступу до цифрового 
телебачення.

«Порушення прав цих людей 
є особливо небезпечним у пері-
од, коли в Україні розпочинаєть-
ся президентська виборча кампа-
нія, напередодні парламентських 
виборів та під час виборів на 
місцях. Це безпосередня загро-
за свободі преси, свободі слова і 

праву на доступ до інформації», – 
підкреслила Ірина Констанкевич. 

З вересня повний контроль 
над усім ефіром в Україні отрима-
ло ТОВ «Зеонбуд». Майже поло-
вина компанії належить близько-
му оточенню Віктора Януковича. 
До того ж, «Зеонбуд» не має тех-
нічних можливостей, щоб забез-
печити цифровим телебаченням 

всю Україну.
«Ми не допустимо, щоб напе-

редодні виборів виникала ситуа-
ція з обмеженням свободи слова 
та доступу населення до інфор-
мації. Не допустимо, щоб цифро-
вий ефір країни, яка перебуває 
у стані війни, був під контролем 
сумнівної компанії із загрозли-
вою структурою власності», – на-
голосила Ірина Констанкевич.

Наразі аж ніяк не всі українці 
мають змогу самостійно придба-
ти обладнання для приймання 
цифрового мовлення. Спочатку 
влада має розробити державну 
програму підтримки таких грома-
дян і тільки після цього позбавля-
ти їх доступу до аналогового те-
лебачення, переконані в УКРОПі.

Укропівці вимагають повер-
нути українцям аналогове теле-
бачення і припинити обмежу вати 
право людей на інформацію. З 
відповідним закликом до вла-
ди звернулися в заяві нардепи 
Олександр Шевченко, Тарас Ба-
тенко, Віктор Шевченко, Ірина 
Констанкевич, Валентин Дідич та 
Олександр Дубінін.

Народні депутати від УКРОПу Віктор Шевченко, 
Ірина Констанкевич, Олександр Дубінін

ВЛАДА ПОЗБАВИЛА ТРЕТИНУ 
УКРАЇНЦІВ ДОСТУПУ ДО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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про закриття відділень у селах, 
де проживає 500-700 людей. Їх 
дофінансовуємо з міста. Це за-
важає розвивати підприємство. 
Щодо пенсій, то їх доставляти-
муть з інших відділень, якщо 
таки буде ухвалено рішення про 
закриття».

Одначе депутати Волиньра-
ди таку ситуацію вважають не-
прийнятною.

«Вимкнули аналогове теле-
бачення, а з закриттям поштових 
відділень люди навіть газети не 

Олег Сенцов
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ТРК «Аверс»
Ківерцівський район

корупція 

мутки «ВОЛИНЬТОРФ» – ПІД 
ЗАГРОЗОЮ ПРИВАТИЗАЦІЇ

СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС НА 
КОМУНАЛЬНОМУ МАЙНІ

Спеціальна контрольна 
комісія ВРУ з питань 

приватизації хоче включити 
ДП «Волиньторф» до списку 
об’єктів, які підлягають 
приватизації. 

Перший заступник голови 
облради Олександр Пирожик за-
уважив, що «Волиньторф» уже на-
магалися приватизувати за часів 
президентства Віктора Януковича, 
однак тоді люди влаштовували про-
тести й відстояли підприємство.

«У вересні комісія з питань при-
ватизації підняла питання, аби «Во-
линьторф» і «Рівнеторф» включити 
до списку об’єктів приватизації на 
2018 рік. Це два підприємства у цій 
галузі, які на сьогодні є прибуткови-
ми і працюють в плановому режимі. 
Оскільки приватизація неможлива 
через законодавство, яке заборо-
няє такі підприємства приватизову-
вати, то їх виключили зі списку. Втім 
комісія зняла їх з приватизації до 
певного часу, коли внесуть зміни до 
законодавства і їх можна буде від-
дати у приватні руки. Але ми хочемо 
працювати та приносити прибуток 
громаді. Є загроза, що, перейшов-
ши у приватні руки, підприємство 
може занепасти. Нині ж воно успіш-
но працює», – наголосив директор 
ДП «Волиньторф» Іван Киричик.

контрабанда

ПОЛЯКИ ПІДТВЕРДИЛИ 
ІСНУВАННЯ СХЕМИ 
КРИВІЦЬКОГО

Польська сторона 
підтвердила 

прокуратурі, що буси, 
які українські митники 
оформляли як порожні, 
з Польщі виїжджали з 
товарами. Організував 
цю схему, зі слів тих же 
митників, екс-очільник 
Волинської митниці, а нині – 
перший заступник голови 
Державної фіскальної 
служби Віктор Кривіцький.

«Пам’ятаєте історію одкро-
вень волинського митника Пет-
ра Євтушка про те, що Віктор 
Кривіцький особисто організу-
вав схему контрабанди товарів 
через «Устилуг»? Євтушок заяв-
ляв, що Кривіцький з січня 2018-
го після вступу в силу закону, 
який обмежує ввезення товарів 
для себе «24/72», придумав про-
пускати повні буси під вигля-
дом порожніх, знімаючи з них 
контрабандну мзду в розмірі 
$200-300 з кожного», – написав у 
Facebook журналіст «1+1» Євген 
Плінський.

Для цього на постах у мит-
ників були заготовлені фото 
порожніх бусів, які вони під-
кладали в базу під час прохо-
дження кордону. Фото повних 
бусів начальники змін кидали у 
спеціальну групу в месенджері 
Telegram. Так Кривіцький звіряв 
зданий йому кеш із кількістю 
бусів. Євтушок тоді надав скрін-
шоти цих повідомлень, але Кри-
віцький усе заперечував.

Нагадаємо, з метою прикри-
ти канал контрабанди голова Во-
линьради Ігор Палиця звернувся 
до Генконсула Польщі в Луцьку 
Вєслава Мазура з пропозицією 
забезпечити спільний доступ до 
польських митних баз, аби мати 
достовірну інформацію щодо 
товарів, які ввозять в Україну. Та-
кож планували створити спільну 
групу фахівців із представників 
обох держав, що працюватиме 
над подоланням корупційних 
схем. Проте жодної співпраці в 
цьому напрямку польська сто-
рона так і не ініціювала.

Як організувати бізнес 
на комунальному 
майні? Вас беруть 

сумніви? Бо й справді, 
годі уявити, що керівник 
Луцького підприємства 
електротранспорту, 
наприклад, запустив на лінію 
п’ять власних тролейбусів 
або здав комунальні в 
оренду. Чи головний лікар 
відкрила у комунальній 
лікарні приватну. Однак, 
як свідчить практика, це 
цілком реально. На території 
КП «Санаторій матері та 
дитини «Пролісок» в оренду 
підприємцю здають сім 
котеджних будиночків. І 
здають не кому-небудь, 
а родичу директора 
оздоровниці. 

Волинський санаторій матері та 
дитини «Пролісок» розташувався 
на восьми гектарах у Ківерцівсько-
му районі. До цього комунального 
підприємства на оздоровлення та 
відпочинок з’їжджаються мало не з 
усієї України. Не дивно, адже інфра-
структура санаторію вражає. Кому-
нальне підприємство має лікуваль-
ний та водолікувальний корпуси, 
басейни і сучасне обладнання. Тут 
можна пройти медичне обстежен-
ня й отримати належне лікування. 
Гордістю оздоровниці є власне 
джерело з мінеральною водою. Ко-
жен підприємець мав би за щастя 
облаштувати на території санато-
рію власний магазин чи то готель. І 
за рахунок комунального майна за-
робляти кошти. Однак чужим сюди 
зась – лише для своїх. 

УСЕ ДЛЯ СИРІТ
Коли депутати Волинської об-

ласної ради дізналися про те, що 
директор «Проліска» Валентина 
Касарда на комунальному май-
ні дозволила організувати бізнес 
приватним підприємцям, зібрали 
комісію та ухвалили рішення про 
відсторонення її з посади. Якщо 
точніше, то депутати вирішили не 
продовжувати їй контракт. Минуло 

РОДИЧ ДИРЕКТОРА САНАТОРІЮ «ПРОЛІСОК» ЗА КОПІЙКИ 
ОРЕНДУЄ БУДИНОЧКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЗДОРОВНИЦІОРЕНДУЄ БУДИНОЧКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЗДОРОВНИЦІ

трохи часу й правоохоронці від-
крили на обранців громади кримі-
нал. Мовляв, комісія не збиралася, 
а рішення підробили. Члени комісії 
про те, що на них відкрили кримі-
нал і що вже в межах провадження 
прослуховують їхні телефони – ні 
сном ні духом, і дізналися про це 
від журналістів. Валентина Касар-
да, син якої працює в прокуратурі, 
заперечує, що писала заяву. Аби 
зрозуміти, чому директор «Проліс-
ка» так тримається за свою посаду, 
депутати 13 липня приїхали до са-
наторію.

На території оздоровниці роз-
ташовані три спальні корпуси, які 
є її власністю. А ближче до озера, 
як гриби поміж дерев, повироста-
ли будиночки з дерев’яних брусів. 
Їх тут тринадцять. Сім із них у 2012 
році віддали в оренду приватному 
підприємцю Денисюку М. В. Ринко-
ву вартість семи тимчасових споруд 
санаторію «Пролісок» при переда-
ванні в оренду відверто занизили. 
Один на 12 м2 оцінили у 3750 грн. 
А будиночок квадратурою майже 
22 м2 – у 4819 грн. Однак коштують 
тимчасові споруди значно більше. 
Наприклад, у 2014 році залишкова 
вартість одного будиночка стано-

вила 44 тис. грн. Трохи більшого за 
квадратурою – 144 тис. грн. А два 
будиночки в 2017 році – 276 тис. 
грн. Ціни за проживання в такому 
будиночку коливаються від 600 до 
1500 грн за добу. А до бюджету об-
ласті підприємець платить мізерних 
371 грн на місяць.

Оцінку провели у квітні 2012 
року. А вже 1 червня Валентина 
Касарда уклала договір оренди з 
підприємцем Денисюком. На той 
час обласна рада не погодила їй цю 
угоду. Таке рішення з’явилося аж за 
місяць після того, як підприємець-
родич розпоряджався комуналь-
ним майном. Попри явні зловжи-
вання посадовими обов’язками, 
тодішній голова Волиньради Воло-
димир Войтович порушення при-
ховав і підписав договір оренди. 
Тож фактично можна вважати, що 
керівниця санаторію здала буди-
ночки в оренду підприємцю без 
дозволу ради. Місцеві подейкува-
ли, що ці будиночки є власністю Ва-
лентини Касарди чи то котрогось із 
її синів. На запитання журналістів 
про те, чи правда, що будиночки 
віддали в оренду комусь із її ро-
дичів, жінка відповідає заперечно. 
Лише наголошує, що орендар – си-

ну суму – 371 грн. Виходить, що са-
наторій збагачує не обласний бю-
джет, а кишені родини директора 
Валентини Касарди. 

НЕ БУДИНОЧКАМИ 
ЄДИНИМИ 

На території «Проліска» про-
дають алкоголь і тютюнові вироби. 
13 липня журналісти телеканалу 
«Аверс» без проблем купили там 
коньяк та пиво. Чеків про придбан-
ня підакцизних товарів їм не дали. 
Хоча ліцензія на їх продаж є. Але 
ж хіба навіть з точки зору моралі 
та закону можна у санаторії, де лі-
куються діти, продавати алкоголь і 
сигарети?

Факти продажу алкоголю на те-
риторії санаторію матері та дитини 
«Пролісок» виявляли й раніше. У 
жовтні 2016 року голова облради 
Ігор Палиця повідомив, що в оздо-
ровниці у фітобарі без акцизних ма-
рок продають настоянки міцністю 
50%. А на етикетках таких напоїв є 
напис «Санаторій матері і дитини 
«Пролісок». Під час депутатської ре-
візії на полицях фітобару в санаторії 
стояли лише лікувальні чаї і трави. 
Однак тепер в оздоровниці пішли 
далі – у ресторанах продають ал-
коголь на будь-який смак і якої зав-
годно міцності. 

17 серпня під час засідання ко-
місії з питань використання майна 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області депу-
тати обласної ради підняли питання 
роботи санаторію «Пролісок», а від-
повідно, й подальшого виконання 
Валентиною Касардою обов’язків 
керівника. Члени комісії більшістю 
голосів підтримали рішення про 
відсторонення її з посади. Окрім 
того, депутати вирішили створити 
ревізійну комісію, яка перевірить 
санаторій. Найближчим часом пла-
нують почати аудит господарської 
діяльності КП «Санаторій матері та 
дитини «Пролісок». Аби остаточно 
переконатися, чи є підстави звіль-
няти директора. 

рота. Згодом журналісти з’ясували, 
що підприємець Денисюк М. В. – це 
племінник директорки санаторію. 

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ 
НА КОМУНАЛЬНОМУ 
МАЙНІ?

Незрозумілою залишається до-
цільність передавання котеджів в 
оренду. Гості цих будиночків теж 
оздоровлюються у санаторії, але 
за готівку, яка ніде не обліковуєть-
ся, тобто осідає у чиїхось кишенях. 
Харчуються теж на базі оздоровни-
ці. Мало того, будиночки обслуго-
вують працівники санаторію, та й 
під’єднані вони до усіх комуналь-
них мереж. 

За допомогою нехитрих ма-
тематичних розрахунків можна 
дізнатися, скільки підприємець 
отримує прибутку за місяць. Ціни 
за проживання в будиночку ко-
ливаються від 600 до 1500 грн за 
добу. Беремо найскромнішу вар-
тість у 600 грн. Множимо на сім. За 
день прибуток виходить 4200 грн. 
А за місяць – 126 тис. грн. За орен-
ду ж у бюджет області підприємець 
платить за всі сім будиночків сміш-

На найближчому сесійному за-
сіданні депутати обласної ради пла-
нують розглянути звернення депу-
татів Маневицької райради до ВРУ, 
Спеціальної контрольної комісії ВРУ 
з питань приватизації, Кабміну, Мі-
ністерства енергетики і вугільної 
промисловості, Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі, народ-
них депутатів від Волинської області 
щодо розгляду питання приватизації 
ДП «Волиньторф».

У зверненні, зокрема, зазначено: 
«За минулий рік ДП «Волиньторф»  ви-
робило і реалізувало споживачам по-
над 130 тис. тонн торфового палива, 
що становить 60% випуску всієї тор-
фопродукції в Україні. Понад 82 тис. 

тонн торфобрикетів (63%) залишило-
ся на Волині для опалення сільських 
домівок та закладів бюджетної, кому-
нальної і приватно-комерційної влас-
ності. Решту дешевого волинського 
палива розкупили споживачі з понад 
двадцяти областей України. Тут тру-
диться 450 працівників, середня за-
робітна плата становить 10 тис. грн. У 
Маневицькому районі торфобрикета-
ми опалюють понад 160 закладів бю-
джетної і комунальної сфер, а це шко-
ли, дитячі садки, лікарні, санаторії, 
центри первинної медико-санітарної 
допомоги тощо.

Наша позиція чітка: підприємство 
має працювати на користь волинян і 
держави».

Волинське паливо купують споживачі 
з двадцяти областей України
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Немає нічого більш легкого, ніж бути зайнятим, і немає нічого більш важкого, ніж бути результативним. 
Ален Маккензі

реалії ЩО ЗАВАЖАЄ «НОВІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»?

ПОРУШНИКАМ  ПДР 
ЗБІЛЬШИЛИ ШТРАФИ
Із 27 вересня штрафи за 
порушення правил дорожнього 
руху значно зростуть. За деякі 
правопорушення доведеться 
сплатити аж в 20 разів більше.

За перевищення встановленої нор-
ми швидкості на понад 50 км на годину 
водій буде змушений заплатити штраф 
до 3,4 тис. грн (раніше – 510 грн), пише 
avtolubiteli.club.

За втечу з місця ДТП змусять спла-
тити від 255 грн до 3,4 тис. грн. Також за 
це можуть окремо позбавити прав на 
строк до шести місяців.

За керування автомобілем без прав 
або з документами невідповідної кате-
горії штраф може сягнути 10,2 тис. грн 
(раніше – 510 грн). Якщо водій знову 
сяде за кермо і не матиме при собі прав, 
то вже заплатить учетверо більше – 
40,8 тис. грн.

Українські водії, які позбавлені пра-
ва керувати транспортними засоба-
ми, але все ж сіли за кермо, заплатять  
20,4 тис. грн. За повторне правопору-
шення штраф зросте удвічі. 

Щодо неправильного паркування 
машин, то інспектори зобов’язані скла-
дати протоколи порушень навіть без 
водія. Також їм можна буде евакуювати 
автівки, припарковані у недозволених 
місцях. Свої дії представники право-
охоронних органів мають зафіксувати 
на відео або зняти на фотоапарат місце 
порушення. Штраф за неправильне пар-
кування складе від 255 до 1,7 тис. грн.

ПЕНСІЇ ПІДВИЩАТЬ З 
НАСТУПНОГО РОКУ
З 1 січня 2019 року українцям 
перерахують пенсії за новою 
формулою. Розмір середньої по 
країні зарплати, який враховують 
при розрахунку виплати, 
підвищать на 50% зростання 
зарплат і 50% інфляції, інформує 
«Обозреватель».

«Цього року, сподіваюся, економіка 
дасть 2,5-3% зростання. Я вже можу точ-
но гарантувати, що з 1 січня буде підви-
щено і мінімальну зарплату, і пенсію», – 
заявив віце-прем’єр Павло Розенко.

Наприклад, припустімо, що за три 
минулі роки зарплати зростали в се-
редньому на 18% на рік. У той же час 
інфляція за минулий рік склала 10%. 
Тоді розмір середньої заробітної плати 
в пенсійній формулі підвищать на 14% 
(50% інфляції + 50% зростання зарплат).

Експерт у сфері пенсійного забез-
печення Лідія Ткаченко запевняє, що 
така система вигідна пенсіонерам. Вона 
дозволить більш суттєво підвищувати 
виплати. Також в рамках ухваленої ре-
форми передбачена можливість збіль-
шувати розмір надбавки і брати не по-
ловину, а 100% зростання зарплат. 

Однак це можливо тільки після того, 
як уряду вдасться повністю ліквідувати 
дефіцит Пенсійного фонду, який стано-
вить близько 140 млрд грн.

безпека руху

поживемо-побачимо

освіта

ПІСЛЯ УРОКІВ – «ПРОДОВЖЕНИЙ» ДЕНЬ 

  day.kyiv.ua/uk

Створення школи, 
до якої українські 
учні йтимуть із 

задоволенням, де їх 
будуть не лише слухати, 
а й чути, де їх навчать 
висловлювати власну 
думку, а не говорити 
те, що потрібно, з якої 
вони виходитимуть 
не «розхристаними» 
й розгубленими 
тінейджерами, а 
справді вільними 
та відповідальними 
громадянами, стане 
довгим і складним 
шляхом.

Аби пройти його, будуть по-
трібні й політична воля, і відпо-
відне фінансування, і гідне адмі-
ністрування, і якісний контроль, 
і злагоджена співпраця чиновни-
ків, учителів та батьків. У цьому 
переконана народний депутат 
від УКРОПу, голова підкомітету 
з питань позашкільної, профе-
сійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої освіти та 
освіти дорослих комітету ВРУ з 
питань науки і освіти Ірина Кон-
станкевич.

Цілковито підтримуючи кон-
цепцію «Нової української шко-
ли», народна обраниця неабияк 
переймається тим, що вона може 
стати черговою українською на-
півреформою. Щоб цього не від-
булося, уже на старті потрібно 
розв’язати три ключові пробле-
ми – фінансування, доступність і 
якість освіти.

У квітні в межах концепції 
НУШ держава виділила початко-
вій школі майже 1 млрд грн. Ціл-
ком очевидно, що цієї, здавалося 
б, чималої суми буде недостатньо 
для забезпечення всіх потреб 
першокласників. 

«Наприклад, у Камінь-
Каширському районі з 1 вересня 
почали функціонувати 68 пер-
ших класів, до яких пішла 1121 
дитина. Аби сповна реалізувати 
концепцію «Нової української 
школи», для кожного з цих кла-
сів знадобиться 170-200 тис. грн, 
тобто всьому району потрібно 
понад 13 млн грн. Тим часом він 

отримав лише 3,2 млн грн. Хто 
організує додаткове фінансуван-
ня й чи буде воно взагалі? Питан-
ня наразі риторичне. Є й інший 
бік медалі. Станом на середину 
серпня органи місцевого само-
врядування використали лишень 
від 50 до 75% коштів субвенції», – 
констатує Ірина Констанкевич.

Міністр освіти і науки Лілія 
Гриневич покладає відповідаль-
ність за це на депутатів певних 
місцевих рад, які не змогли зібра-
тися для голосування за розпо-
діл коштів, не оголосили тендери 
та не впоралися з попитом на 
ринку українських виробників. 
Це все так. Але першоджерелом 
проблеми є бездіяльність цен-
тральної влади. Адже саме вона 
зволікала з розподілом коштів 
і, відповідно, відібрала у громад 
час, а отже, і можливість освоїти 
субвенції в повному обсязі. Саме 
з цих причин першачки не мали 
станом на 1 вересня букварів та 
підручників. І це дає зрозуміти, 
наголошує народний депутат, 
що батьки українських школярів 
і надалі будуть змушені здавати 
кошти «на фіранки».

Друга проблема полягає в 
існуванні гігантської прірви між 

освітою в селах і містах. Умови, в 
яких навчаються сільські й міські 
школярі, разюче різняться. «Якою 
сьогодні є більшість сільських 
шкіл в Україні? 5-7 комп’ютерів 
на сотні дітей, вихід до інтерне-
ту – подекуди зі сфери фантасти-
ки, відключення аналогового ТБ, 
відсутність фахових класів – біо-
логії, фізики, хімії; якщо ремонти, 
то переважно косметичні, «госпо-
дарським способом». Нових шкіл 
при цьому майже не будують. 
Частина тих, що є, узагалі відста-
ла від цивілізації щонайменше 
на століття. Так, в Україні багато 
сільських шкіл з пічним опален-
ням і туалетами на вулиці, якими 
дітям доводиться користуватися 
і за морозів у –15, і за спеки в +30. 
Додамо сюди й те, що в сільській 
місцевості, аби дістатися до шко-
ли, дітям подекуди доводиться 
долати десятки кілометрів розби-
тими дорогами. Водночас під час 
ЗНО вимоги до сільських і місь-
ких школярів залишаються од-
наковими: педагогів не цікавить, 
із яких причин учень не оволо-
дів певним матеріалом, чому він 
мало знається на сучасних ін-
формаційних технологіях тощо. У 
нас майже 40% дітей навчаються 

в сільських школах, тож переко-
нана, що саме вони, сільські учні, 
мають бути в пріоритеті», – напо-
лягає Ірина Констанкевич. 

Проблема третя – якість 
освіти. Під нею розуміється що-
найперше глибокий і ретельний 
аналіз результатів ЗНО останніх 
років. Аналіз, який не зупинить-
ся на кількості учнів, що склали 
ЗНО на певний бал. Аналіз, який 
дасть можливість виявити не-
безпечні тенденції в освітньому 
процесі й уникнути їх. Аналіз, 
який дасть змогу зробити так, 
щоб наші випускники давали 
фору випускникам найкращих 
європейських шкіл.

«Згодна, усі ми можемо ста-
ти свідками великої освітньої 
революції. І підтримую пані мі-
ністра Лілію Гриневич у тому, 
що в «Нову українську школу», 
по-перше, треба повірити, а по-
друге, об’єднати зусилля задля 
того, аби вона перетворилася з 
паперового проекту на реаль-
ність. Ми просто не маємо права 
обернути реформу на процес за-
ради процесу, адже перед нами 
велика мета – формування нової 
української людини», – резюму-
вала депутат.

Набув чинності 
закон МОН, який 

запроваджує для всіх 
шкіл України новий 
порядок створення груп 
продовженого дня. 

Як повідомляє прес-служба 
Мінсоцполітики, документ перед-
бачає кращі умови для дітей та 
вперше дає можливість відкри-
вати інклюзивні групи. Так, якщо 
раніше групи можна було комп-
лектувати з учнів щонайменше 
чотирьох вікових категорій, то 
зараз різниця у віці учнів однієї 
групи не може перевищувати 
двох років. Водночас у школах, 
розташованих в сільській та/або 
гірській місцевості, де дітей під-
возять шкільним автобусом, гру-
пи можна утворювати для учнів 
різного віку.

Рішення про створення та 
роботу груп продовженого дня 
ухвалюють засновники шкіл за 
письмовими зверненнями батьків 
чи інших законних представників 
учнів. Для цього в школі також 
має бути відповідна матеріально-
технічна база та умови для харчу-
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За повторні правопорушення 
штрафи збільшуватимуться у рази

Нова формула дозволить 
суттєво підвищувати виплати

Наповнюваність групи про-
довженого дня не має переви-
щувати 30 дітей. Меншу гранич-
ну кількість учнів у групі може 
встановити керівник школи, по-
годивши це рішення із заснов-
ником.

Інклюзивні та спеціальні гру-
пи створюють за заявами батьків 
чи інших законних представни-
ків дітей. Наповнюваність спеці-
альної групи має бути від 6 до 12 
учнів залежно від нозології.

В інклюзивних групах може 
бути до 30 дітей, однак кількість 
учнів з особливими освітніми по-
требами там має бути такою:

• 1-3 – з числа дітей з по-
рушеннями опорно-рухового 
апарату, затримкою психічного 
розвитку, зниженим зором чи 
слухом, легкими інтелектуальни-
ми порушеннями тощо;

• не більш як 2 – з числа дітей 
сліпих, глухих, з тяжкими пору-
шеннями мовлення, у тому числі 
з дислексією, розладами спектра 
аутизму, іншими складними по-
рушеннями розвитку або тих, що 
пересуваються на візках.

chornolizci-school.if.ua

Початок навчального року продемонструє, чи стане 
дієвою ключова реформа Міністерства освіти і науки, 
загорнута в концепцію «Нової української школи»

Зараховувати дітей до груп можна 
протягом усього навчального року

chortkiv.online

вання. Першокласникам можуть 
створювати умови для сну. За-
раховувати дітей до груп можна 
протягом усього навчального 
року. Перебувати в групі продов-
женого дня учні мають не більш 
як шість годин на день. Режим 
роботи має включати:

• прогулянки на відкритому 
повітрі тривалістю не менш як 
півтори години для учнів почат-
кових класів;

• харчування тривалістю не 
менш як 30 хвилин;

• виконання домашніх зав-
дань (за наявності) тривалістю не 
більш як 1 годину;

• проведення спортивно-
оздоровчих занять тривалістю 
не менш як 1 годину;

• фізкультхвилинки та гім-
настику для очей через кожні 
15 хвилин заняття для учнів по-
чаткових класів.
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Не дозволяйте, щоб ваш бізнес або ваша робота впливали на вас, впливайте на них самі. Джим Рон

  Анна ВОЛОЩУК
Старовижівський район

найкраще – дітям У СТАРОВИЖІВСЬКІЙ 
ШКОЛІ ДІТЯМ ВРУЧИЛИ 
ПОДАРУНКИ ТА ПУТІВКИ 
В «АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» 

ПАРК – 
ОКРАСА МІСТА
Про оновлення та перспективи 

розвитку Центрального парку 
культури та відпочинку імені Лесі 
Українки в ефірі телеканалу «Аверс» 
розповів голова фракції «УКРОП» у 
Луцькій міській раді Ігор Поліщук.

Центральний парк міста, який від-
крили у далекому 1964-му, на багато 
років став улюбленим місцем відпочин-
ку лучан. Наприкінці минулого століття 
його територію занедбали, окраса міста 
стрімко втратила колишню привабли-
вість. Тож першочерговим завданням 
команди УКРОПу в Луцькій міській раді 
стало повернення парку до належного 
вигляду.

За словами Ігоря Поліщука, серед 
найголовніших змін, які відбулися за 
останні два роки, – встановлення освіт-
лення на центральній алеї, відкриття 
алеї ліхтарів та парасольок, розчищен-
ня Стиру і каналів парку. Саме після 
розчищення річки й виникла ідея запус-
тити прогулянковий катер. За словами 
радника Луцького міського голови Іго-
ря Поліщука, здійснити прогулянку на 
катері лучани та гості міста зможуть уже 
у вересні. 

Розчищали і Стир, і канали в парку 
траксором, вартість роботи якого обі-
йшлася бюджету міста в 30 тис. грн. За 
словами Ігоря Поліщука, цю машину-
амфібію планують використовувати 
тричі на рік: на початку червня, у се-
редині липня й перед урочистостями 
з нагоди Дня Незалежності України. До 
розв’язання проблеми розчищення ка-
налів міська влада підійшла комплекс-
но: придбали насосну станцію, яка 
допомагає регулювати рівень води, 
розпочали процес біомеліорації. Щоб 
канали залишалися чистими, у воду за-
пустили 500 кг коропа та 100 кг білого 
амура і товстолоба. 

Не менш гостро стоїть питання 
оновлення паркових атракціонів, адже 
більшість тамтешніх споруд було вста-
новлено ще у радянські часи. Каруселі, 
гірки та інші розважальні комплекси 
перебувають в оренді, а тому нині місь-
ка влада веде перемовини із підприєм-
цями щодо оновлення бодай частини 
атракціонів. Зробити це непросто, адже 
потрібні надзвичайно великі кошти, а 
сезон триває усього три місяці. Зокре-
ма, найдешевше колесо огляду коштує 
€300-400 тис. 

«Перші роботи з оновлення парку 
почалися ще у 2012 році. Саме тоді за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» встановили освітлення на цен-
тральній алеї парку. За ці роки вдало-
ся зробити надзвичайно багато. Серед 
зав дань, які стоять перед нами, – заміна 
бруківки на центральній алеї, адже по-
криття на бічних уже майже повністю 
оновили. Вірю, що все задумане най-
ближчим часом вдасться втілити», – під-
сумував депутат.

конфліктна ситуація ГОРОДИ Й ПАСОВИЩА – 
ЗА КОЛЮЧИМ ДРОТОМ

Путівки в «Артек-
Буковель», 
подарункові набори 

першачкам та ноутбук 
для вчителів – із такими 
приємними сюрпризами 
на Перший дзвоник 
до Старовижівського 
НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – гімназія» 
завітали представники 
Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та 
депутат Волиньради 
від УКРОПу Михайло 
Імберовський.

Аж семеро обдарованих 
учнів гімназії отримали путівки 
до Буковелю від Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Мама оди-
надцятикласниці Ірини Семенюк 
Лариса не приховує радості за 
доньку. Адже її дитина – призер 
Всеукраїнської учнівської олім-
піади з екології та біології, облас-
ного Всеукраїнського конкурсу 
захисту науково-дослідницьких  
робіт  МАН  та посіла почесне 
третє місце на обласному етапі 
Всеукраїнського біологічного 
форуму «Дотик природи». 

«І це ще не всі її досягнен-
ня, – з гордістю каже Лариса Се-
менюк. – Це вже друга її путівка в 
Буковель. Першу донька отрима-
ла кілька років тому, коли стала 
призером обласної олімпіади. Це 
її підштовхнуло більше заглядати 
в підручники. Надзвичайно доб-
ре, що є люди, які підтримують 
обдарованих дітей, бо їх це мо-
тивує до більших звершень. Наші 
діти стають щасливішими завдя-

досягнення

Анна ВолоЩ
УК

Жителі прикордонних 
сіл Любомльщини 

багато років поспіль не 
можуть порозумітися з 
Прикордонною службою 
України, а саме – з 
Луцьким прикордонним 
загоном. Оскільки 
конфлікт набрав 
серйозних обертів, 
селяни звернулися по 
допомогу до депутатів 
обласної ради. 

Люди не розуміють, чому 
прикордонники не дозволяють 
селянам вільно пересуватися по 
землі, де вони народилися й ви-
росли, де ростуть їхні діти, забо-
роняють вільно вести особисте 
селянське господарство на зем-
лях, що їм законно належать.

Неабияк селян обурило, що 
прикордонники відгородили 
прикордонну смугу колючим 
дротом «Єгоза», який застосову-
ють для загородження у виправ-
них колоніях особливо суворого 
режиму, де відбувають покаран-
ня вбивці та рецидивісти. Людей 
ображають такі заходи оборони 
від прикордонної служби, це 
принижує їхню честь і гідність 
як громадян України. Понад те, 
жителі прикордоння скаржаться: 
через цей небезпечний колючий 
дріт травмуються діти, дорослі, 
домашні тварини.

Нещодавно громади при-
кордонних сіл ініціювали сходи 
селян в клубі села Забужжя за 
участю голів ОТГ, місцевих депу-
татів та представників прикор-
донної служби, щоб обговорити 

конфлікт. На жаль, порозуміння 
з прикордонниками селяни так 
і не досягли, оскільки силовики 
переконані, що діють в межах 
чинного законодавства.

Щоб залагодити ситуацію, у 
Волиньраді підготували звернен-
ня до центральних органів влади 
заради вільного доступу жителів 
прикордонних районів Волині до 
своїх угідь, розташованих побли-
зу державного кордону. 

Як поінформував член постій-
ної комісії облради з питань між-
народного співробітництва, зов-
нішньоекономічних зв’язків та 
інвестицій Юрій Гупало, він звер-
нувся також і до обласної проку-
ратури з вимогою роз’яснити, чи 

законно встановлено огорожу 
колючим дротом «Єгоза» на при-
кордонних територіях, де пересу-
вається мирне цивільне населен-
ня. Адже закон передбачає, що до 
сільськогосподарських земель, 
пасовищ та місць риболовлі має 
бути вільний доступ. «Особисто 
мене обурює, що в сусідній Поль-
щі люди вільно пересуваються у 
прикордонній смузі, купаються 
у водоймах, розважаються, ри-
балки рибалять, зрештою, люди 
почуваються господарями на 
своїй землі, що на наших при-
кордонних територіях, на жаль, 
робити заборонено! Нещодавно 
святкували дні Європи в Україні, 
то про яку Європу і добросусід-

ство можна говорити, коли нас 
відгороджують від Євросоюзу 
колючою «Єгозою»?!» – йдеться у 
запиті Юрія Гупала.

Зауважимо, питання двічі 
розглядала профільна комісія. 
Проблема в тому, що прикордон-
ники діють у межах наказу МВС 
від 4 вересня 2017 року. Згідно 
з документом, на цих територіях 
встановлено особливий режим, 
у прикордонній зоні можуть пе-
ребувати громадяни з перепуст-
ками. А на  депутатський запит 
Юрія Гупала в ОДА заявили, що 
конфлікт на прикордонні роз-
дмухують контрабандисти. 

Між тим, голова комісії Ва-
лерій Курстак зауважив, що на 
східних рубежах України такого 
тотального контролю за перебу-
ванням громадян, як на кордоні з 
Польщею, немає. Депутат засвід-
чує цю позицію як волонтер, який 
досить часто буває на сході Украї-
ни і має змогу візуально спостері-
гати за тим, що там відбувається.

На найближчій сесії обласної 
ради депутати винесуть на роз-
гляд звернення до Кабміну та 
МВСУ щодо лібералізації режиму 
в’їзду і перебування громадян 
України у місцевості між держав-
ним кордоном і лінією прикор-
донних інженерних споруджень. 
У зверненні йдеться про потребу 
внесення змін до порядку в’їзду 
і перебування в місцевості між 
державним кордоном і лінією 
прикордонних інженерних спо-
руджень громадян України та ін-
ших осіб. Інакше соціальна напру-
га в регіоні лише наростатиме.  

ки таким благодійникам».
А для кабінету Малої акаде-

мії наук (МАН), який функціонує 
в цій гімназії, від Фонду подару-
вали ноутбук. До слова, в МАН 
навчається близько 60 дітей, які 
відвідують заняття після уроків. 
За словами завідувачки кабіне-
ту Оксани Коваль, коли відділ 
тільки почав працювати, діти не 
хотіли відвідувати заняття. Тепер 
сюди стоїть черга школярів.

«Діти розуміють, що заняття 
тут допоможуть їм краще навча-
тися у виші. У нас працює п’ять 
секцій. Ті роботи, які школярі пи-
шуть на наших уроках, вони ви-
користовують у подальшому на 
заняттях в університетах та інсти-
тутах. Заняття тут допомагають їм 

обрати майбутню спеціальність, 
професію та зрозуміти, до чого 
в них є хист», – констатує Оксана 
Коваль.

«Те, що нашим навчальним 
закладам допомагають облад-
нанням, та те, що діти вмотиво-
вані краще вчитися, надзвичайно 
тішить. Адже є небайдужі люди, 
які хочуть, аби наші школярі 
більше і якісніше вчилися, щоб 
їм цікаво було здобувати освіту, – 
додає начальник відділу освіти 
Старовижівської РДА Валентина 
Яриніч. – Ми давно співпрацює-
мо з Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» і завдяки спільній роботі  
втілили багато успішних про-
ектів. Це і встановлення мульти-
медійних дощок та комплексів, і 

придбання швейних машинок та 
ноутбуків. Така допомога неоці-
ненна для нас».

Депутат Волинської облради 
Михайло Імберовський зазна-
чає: Фонд Ігоря Палиці постійно 
сприяє у реалізації проектів іні-
ціативним громадам, а робота 
депутатського корпусу Волин-
ської обласної ради останні роки 
націлена на те, аби максимально 
працювати над розвитком освіт-
ньої галузі в регіоні.

«І найголовніше те, що об-
даровані школярі, які успішно 
навчаються й відстоюють честь 
свого села, селища, міста, району 
і області, отримують винагороду 
та підтримку за свою працю, – 
зазначає депутат. – Ми спільно з 
громадами, керівництвом ра-
йону продовжуємо працювати 
над тим, аби освітянські заклади 
отримували максимум підтрим-
ки від керівництва області. Адже 
сьогоднішні школярі – це майбут-
нє нашої країни». 

Насамкінець завідувачка кабі-
нету МАН Оксана Коваль просить: 
для кращої роботи їм вкрай по-
трібен проектор, щоб дітям було 
зручніше представляти свої пре-
зентації на заняттях. Над втілен-
ням цієї ідеї обіцяють попрацю-
вати представники Фонду «Тільки 
разом» та Михайло Імберовський.

Селяни вимагають вільного 
доступу до своїх земель 

Луцький парк не впізнати

podrobnosti.ua
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  Алла САДЕЦЬКА
Любомльський район

Семеро гімназистів поїдуть у Буковель
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  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

  Ірина ЮЗВА
Луцьк

арт-шоу

cила слова

СТЕЖКАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

НІЧНА ФЕЄРІЯ У СЕРЦІ ЛУЦЬКА

6-9 вересня на Волині 
відбувся XVII Міжнародний 
літературно-мистецький 
фестиваль «Лісова 
пісня». Другий рік поспіль 
літературне свято проходить 
за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

– Фестиваль присвячений твор-
чості Лесі Українки, зокрема драмі-
феєрії «Лісова пісня». Ми хочемо 
показати, що поетесу можна сприй-
мати по-різному. Її тексти універ-
сальні й цікаві не тільки для еліти, 
але для пересічних громадян, – каже 
голова Волинської обласної органі-
зації Національної спілки письмен-
ників України Ольга Ляснюк.

Голова НСПУ Михайло Сидор-
жевський зауважив, що Леся Укра-
їнка – талант світового виміру.

– Це одна з найпотужніших сві-
тових постатей у літературі, геній 
національної культури, – вважає 
Михайло Сидоржевський. – Леся 
Українка – один зі світочів, один із 
головних наших щитів. Вона, як Та-
рас Шевченко, Іван Франко – щит і 
меч нашої духовності й можливість 
у світі сказати, що ми українці, від-
стояли право бути господарями на 
своїй українській землі.

Феєрія світла та вогню, 
минуле та сучасне, велич 
та краса поєдналися 

в неповторному арт-шоу «Ніч 
у Луцькому замку – 2018». 
Можливість зануритися в колорит 
середньовічного міста подарував 
лучанам та численним гостям 
з України та з-за кордону Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», який 
виступив генеральним спонсором 
дійства.

Увечері 8 вересня, коли місто огорнула 
темрява, замок Любарта поринув у атмосфе-
ру середньовіччя. Стіни древньої будівлі, як і 
годиться, охороняли лицарі, а гостей зустрі-
чав великий князь Вітовт. Усі присутні стали 
учасниками театралізованого європейського 
саміту. Адже в стінах Луцького замку в 1429 
році Вітовт приймав монархів – перших осіб 
тодішньої Європи. 

Радник міського голови, радник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
голова оргкомітету фестивалю Ігор Поліщук 
зазначив, що арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» 
є кульмінаційною частиною святкування 933-
річчя Луцька. Адже саме 8 вересня лучани 
відзначали День міста.

– Луцьк – місто, що має багату історію, 
якою можна пишатися. Разом із тим, це й су-
часне місто, яке розвивається і рухається 
до європейської спільноти, – зауважив Ігор 
Поліщук. – «Ніч у Луцькому замку» – особли-

Варто відзначити, що фести-
валь «Лісова пісня» відбувається на 
Волині з 2001 року. Раніше він про-
ходив на Ковельщині, в урочищі 
Нечимне. Таємниче озеро Нечим-
не Леся Українка відвідала у 1884 
році. Воно й надихнуло видатну 
волинянку на написання драми-
феєрії «Лісова пісня». Цьогоріч фес-
тиваль розширив межі. Відкрит тя 
культурно-мистецького заходу 
від бу лося в Луцьку на Театрально-
му майдані, біля пам’ятника Лесі 

Українці. Упродовж чотирьох днів 
волиняни та гості з різних куточ-
ків України й із Білорусі, Болгарії, 
Польщі мали нагоду переглянути 
виставу «Лісова пісня» у виконанні 
акторів Волинського академічного 
обласного театру ляльок, зустріти-
ся з луцькими школярами, студен-
тами та поціновувачами творчості 
геніальної волинянки, побувати 
у визначних місцях Ковельщини, 
де жила і якими надихалася Леся 
Українка.  

Відкриття ХVII Міжнародного літературно-
мистецького фестивалю «Лісова пісня»

ве свято нашого міста, яке стало історією і є 
невід’ємною його частиною. Хочу подякувати 
Фонду, без підтримки якого це свято було б 
неможливе, та всім, хто долучився до органі-
зації дійства. 

Розпочалася святкова програма з це-
ремоніалу запалення вогню, що символізує 
саміт у Луцьку. Магію ночі творили коро-
лівський оркестр Harmonia Nobile, квартет 
тенорів Tenors Belcanto, симфонія балету 
Paquita та оркестр LUMOSOrchestra, який ви-
конав культові композиції з відомих худож-
ніх фільмів. 

Балерина Львівської національної опери 
Анастасія Гнатишин каже, що в Луцьку вона 
не вперше, проте цього разу атмосфера по-
особливому домашня.

– У Луцьк ми привезли наш балет Paquita – 
у складі 14 осіб, – розповіла вона. – Ми раді 
знову відвідати це місто. Сьогодні мали змогу 
прогулятися замком, насолодитися архітекту-
рою, старовиною. Це завжди надихає. Тут ми 
почуваємося як удома. 

Опівночі розпочався перфоманс «Світло 
ночі», який подарував справжній феєрверк 
емоцій. Потому на В’їзній вежі замку проде-

монстрували 3D-мапінг «Вартові часу», який 
переніс усіх присутніх углиб віків. Під час арт-
інсталяції «Воскресіння» з мурів В’їзної вежі 
спустилися два янголи та приземлилися на 
подвір’я замку. 

Хедлайнером казкової ночі став популяр-
ний український електронний гурт ONUKA. 
Солістка Наталія Жижченко зі сцени зазначи-
ла, що Луцьк для неї – рідне місто, адже саме 
тут народився та виріс її батько. 

Арт-шоу завершилося, проте Луцький за-
мок має ту неповторність та велич, яку варто 
побачити і пережити в будь-який час.

Симфонія балету Paquita
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Присутні стали учасниками 
театралізованого європейського саміту

Стіни древньої будівлі охороняли лицарі Хедлайнер казкової ночі – гурт ONUKA

З мурів В’їзної вежі спустилися ангели
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Іван та Надя привезли з фронту кохання

з особистого архіву 

  Софія ШАЦЬКА
Ковель 

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

  Марія КОСЯНЕНКО
Старовижівський район

мереживо долі

сучасне мистецтвосвятиня

П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ 
ПШЕНИЧНОЇ КАШІ

Четвертого вересня 
вперше за довгий час 
Іван Антонюк та Надя 

Гуменюк змінили однострій 
на вишиванки й засвідчили 
любов на папері у РАЦСі 
Попасної. Нечисленними 
гостями солдатського 
весілля стали побратими з 
військової частини. 

Їй двадцять, йому двадцять 
шість. За плечима в кожного – май-
же по два роки служби у зоні про-
ведення ООС.

«Волинські Новини» зустріли-
ся з молодятами на третій день 
їхнього подружнього життя. До 
Ковеля вони приїхали знайомити-
ся з рідними Івана. Тут і планують 
оселитися після закінчення служби. 
Зізнаються, обоє навіть не сподіва-
лися привезти з АТО такий цінний 
скарб – любов.    

ЗАВОЮВАВ ДІВЧИНУ 
ПІСНЯМИ З ДУШУ

Вони познайомилися цієї весни, 
коли Надю перевели в батальйон, 
де служив Іван. Першого ж дня хло-
пець попросив номер телефону, 
натякнувши, що подзвонить, аби за-
пропонувати їй зустрічатися. «Пря-

мо сказав: «Ти будеш моя», – смієть-
ся дівчина. – Того ж вечора приніс 
ноутбук з фільмом та по-хазяйськи 
вмостився у ліжку в моїй кімнаті». 

«Я одразу собі зрозумів, що таку 
дівчину проґавити не можна, – каже 
Іван. – Тож почав постійно крутити-
ся біля неї». 

У Попасній мешкали в одному 
приміщенні – погано пристосова-
ній для проживання людей старій 
пекарні. Біля кухні, де працювала 
Надя, був душ. Дівчина згадує, як 
хлопець часто голосно читав реп, 
коли мився. «Це я навмисно, – усмі-
хається Іван. – Аби вона звернула 
на мене увагу». Надя з нього сміяла-
ся, лише згодом зізналася, що його 

Понад 800 об’єктів 
живопису, графіки, 
скульптури, інсталяції, 
відеоарту, сотні  найкращих 
українських авторів ХХ-
ХХІ ст. наповнюють фонд 
новоствореного музею, 
покликаного сприяти 
розвитку та популяризації 
українського мистецтва.

Музей сучасного українсько-
го мистецтва Корсаків відкрили 
24 серпня в КРЦ «Адреналін Сіті». 
Площа постійної експозиції за-
кладу – близько 2000 м2. Тут роз-
містилися 12 залів із творами, що 
представляють Львівський модер-
нізм 1930-1960-х років, Одеський 
нонконформізм 1970-1990-х років, 
трансавангард і неомодернізм Тер-
нополя, Івано-Франківська та Льво-
ва 1980-1990-х років, альтернативні 
об’єднання Києва 1960-1990-х ро-
ків, герметичні кола Львова, Луцька 
та Ужгорода 1970-х років, актуальне 
мистецтво тощо.

Як наголосила директорка 
Луцького художнього музею Зоя 
Навроцька, ініціаторами створення 
першого в місті музею сучасного 
українського мистецтва світового 
рівня є родина Корсаків.

«Дуже хочеться, щоби україн-
ське мистецтво посіло чільне місце 
в царині світового мистецтва. Нині 
воно недооцінене. Хочемо, щоб 

МУЗЕЙ МАЙБУТНЬОГО 
ЗАРАДИ РОЗВИТКУ 
ДУХОВНОСТІ

українці зрозуміли, що таке сучас-
не мистецтво. Прагнемо наблизити 
людей до нього, хочемо, аби цей 
музей зробив людей хоча б тріш-
ки кращими, щасливішими, дав їм 
можливість інтелектуально відпо-
чити», – підкреслив творець музею, 
голова ради директорів групи ком-
паній VolWest Group Віктор Корсак.

Головною місією музею є зміц-
нення минулого, рефлексія за те-
перішнім і творення майбутнього 
задля розвитку духовності нації та 
пропагування українського мисте-
цтва у світі.

Керівний партнер Галереї су-
часного мистецтва України «Арт-
кафедра» Леся Корсак зауважила, 
що відкриття музею – це справжнє 
свято мистецтва. 

«Я дуже люблю Сент-Екзюпері, 
кодекс Маленького Принца, який 
каже, що, вставши вранці, спершу 
слід прибрати свою планету. Нам 
треба прибрати свою Україну від не-
вігластва, очистити свої душі і свою 
державу. І саме для цього було ство-
рено Музей сучасного українського 
мистецтва Корсаків», – розповіла 
Леся Корсак і додала, що, назвав-
ши музей своїм прізвищем, родина 
Корсаків взяла на себе чималу від-
повідальність, зокрема щодо утри-
мання закладу.

Музей сучасного українського 
мистецтва Корсаків працюватиме 
щоденно з 12:00 до 20:00. Вартість 
квитка – 30 грн, для школярів і сту-
дентів – 15 грн. У середу музей мож-
на відвідати безплатно, а в п’ятницю 
з 18:00 – вільний вхід для молоді.

вав, аби я не втекла – мій контракт 
закінчується раніше». 

Обручки замовляли в інтернеті. 
Замість білої сукні та класичного 
чорного костюма обрали виши-
ванки. Це навіть не обговорювали, 
обоє люблять «юкрейніан стайл». 
Чекають весни та закінчення служ-
би, щоб зібрати усіх рідних, друзів, 
побратимів і влаштувати гучну ве-
сільну гулянку в Ковелі.

РАЗОМ УДОМА – РАЗОМ 
НА РОБОТІ

Зараз молодята насолоджують-
ся довгоочікуваною відпусткою. За 
кілька днів поїдуть до Тернополя. 
Там на них вже чекають рідні Наді. 
Вони також втішені тим, що донька 
повертається зі служби із «попов-
ненням» у вигляді зятя. А ще мріють 
встигнути побачити море.

Зізнаються, що не дуже хочуть 
продовжувати службу на сході, спо-
діваються, що вдасться перевес-
тися до Володимира-Волинського. 
Тим більше, що служити залишило-
ся кілька місяців. Кажуть, вирішили 
поїхати в АТО через цікавість та пат-
ріотизм, але зараз розчарувалися. 
Адже по телевізору все показують 
занадто відфільтрованим. 

Після закінчення контрактів 
планують вступити до патрульної 
поліції в Ковелі – теж разом. Іван 
зізнається, що йому дуже потала-
нило, адже Надя для нього і кохана 
дівчина, і найкращий друг. Ніжно 
кличе дружину «мій братішка».

реп їй дуже сподобався. Улюблена 
страва солдата – пшенична каша, 
що була у військовослужбовців 
мало не на кожен сніданок, обід та 
вечерю. Бо її готувала його Надя. 

ЛЮБОВ ПРОТИ ПЛІТОК
Молодята розповідають, що 

в частині всіляко перешкоджали 
їхнім стосункам. «Когось жаба ду-
шила», – каже Іван. Надю навіть пе-
ревели на службу в сусідню Доне-

цьку область. Обоє зізнаються, що 
були розчаровані після таких дій 
начальства. Аби хоч на нетривалий 
час побачити кохану, Іван майже 
щодня їздив туди електричкою. В 
один із таких візитів хлопець освід-
чився Наді просто на пероні. Все, як 
у книжці: з квітами та каблучкою. 

«Я здогадувалася, що так буде, 
бо напередодні питав, які люблю 
квіти, – розповідає Надя. – Пережи-

Запрестольний образ 
Пресвятої Богородиці 
роботи візантійських 
майстрів зберігається 
в кладовищенській 
Іовській церкві 
села Секунь 
Старовижівського 
району, яке, попри вітри 
змін, має цікаву власну 
історію, нині таку схожу 
на казку, але достовірну, 
бо зафіксовано ї ї в 
стародавніх актах 
Волині за ХVI-ХVII 
століття. 

У 1896 році в невеличкому 
населеному пункті було відкрито 
«второклассную церковную шко-
лу» зі спеціальним педагогічним 
класом для підготовки педагогів 
церковно-парафіяльних шкіл. 
Вона готувала кадри для Луцько-
го, Ковельського та Володимир-
ського повітів. При школі були 
інтернат та зразкова початкова 
школа, де навчалися (зокрема 
церковного співу) 75 учнів, тут 
було створено оркестр. Улітку 
в селі діяли місячні педагогічні 
курси.

 Приблизно між 1572-1588 
роками завдяки зусиллям Ми-
хайла Калимета в селі було збудо-
вано дерев’яну церкву на честь 
святого Михайла. Згодом старо-
давній храм опинився у аварій-
ному стані і в 1868 році батюшка 
Ілля Мусієвич спорудив нову 
дерев’яну церкву на кам’яному 
фундаменті, а з розібраного зве-
ли капличку на сільському цвин-
тарі. Сюди ж перенесли ікону Бо-
жої Матері. У 1932 році історик 
Олександр Волинець визначив, 
що образ Богородиці створив 
майстер візантійської школи. І 
справді, вона відповідає тради- Засновники музею – волинська родина Корсаків

ІКОНУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
В СЕКУНІ ВЛАСНОРУЧ 
РЕСТАВРУВАВ ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

ціям написання ікон цього періоду. 
Фон класичної ікони – золотий, як 
і в нашому випадку, що означає сі-
яння Божественної слави, символ 
Небесного Єрусалиму, тобто вира-
жає найцінніше в духовному світі. 
Червоний і синій разом символізу-
ють милість та істину, красу і добро, 
земне й небесне. Ікону написано 
кольором, вона не знає світлотіні, 
джерело світла в ній – не зовні, а 
всередині, вважають богослови. 

Матеріали, що їх зібрали істори-
ки та архівісти, і справді підтверджу-
ють візит Тараса Шевченка в Секунь 
у жовтні 1846 року. Тоді за доручен-
ням Київської Археологічної комісії 
він приїздив на Волинь для огляду 
та змалювання старих поліських 
церков. Його перебування чітко 
прослідковується у Вербці Ковель-
ського та Секуні Старовижівського 
районів. Можливо, настоятель хра-
му Ілля Мусієвич та диякон Григорій 
Антонович і попросили тоді Тараса 
Григоровича реставрувати обра-
зок, який з часом потемнів. 

Народна пам’ять зберегла роз-
повідь старожила Секуня Мефодія 
Рижка, який повідав: «Мій дід Іван 
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розповідав про те, що в Секунь при-
їжджав Шевченко, що він малював 
стару церкву, не нинішню, збудова-
ну пізніше, а ветху. Тарас Григоро-
вич не тільки змалював ту церкву, а 
й реставрував для неї ікону Богоро-
диці. Коли церкву розібрали, то іко-
ну перенесли до кладовищенської 
каплички». Історія зберегла свід-
чення, що образ реставрував «пан у 
чорному плащі й чорному капелю-
сі, який говорив народною мовою». 
Він домалював Діві Марії й Богоне-
мовляті намисто, що не характерно 
для ікон, але притаманно україн-
ським жінкам. У нижній правій та лі-
вій частинах образа проглядаються 
чіткі людські постаті, звернені до 
небес, де на хмарі видніється Все-
вишній. Доктору філософських наук 
Віктору Жадьку вдалося розгледі-
ти медальйон Ісуса Христа, в об-
рамленні якого видніються букви і 
цифри: абревіатура «Ш», а під нею – 
«Т», нижче – цифри «1846», що під-
тверджує: над відновленням ікони 
справді працював Тарас Шевченко.

У книзі «Опись церковного иму-
щества», що належить секунській 
парафії, наш знаменитий земляк з 
Мизового, митрополит УАПЦ Ни-
канор Абрамович знайшов нотатки 
навпроти запису «Образ Божої Ма-
тері за Престолом»: «В 1846 году об-
раз сей рештаврирован проезжим 
живописцем Тарасіем Шевченком», 
що також позбавляє сумнівів щодо 
перебування великого Кобзаря на 
Старовижівщині. 

Ікона Пресвятої 
Богородиці в Секуні

Церква, у якій зберігається образ 

Скромне солдатське весілля
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Без здоров’я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, 
і слово без сили. Герофіл

проблема БУЛІНГ: ЧОМУ ДІТИ 
ЦЬКУЮТЬ ОДНОЛІТКІВ 

  life.pravda.com.ua

Шкільне цькування 
однолітків 
поширюється 

по всьому світу, бо 
насильницька модель 
поведінки стає дедалі 
популярнішою. До 
чого може призвести 
ігнорування булінгу, як 
йому запобігти та чому 
поліція не завжди може 
допомогти?

ПРИЧИНА БУЛІНГУ – 
У ВИХОВАННІ 
НЕТОЛЕРАНТНОСТІ

Булінг (цькування), як 2014 року 
сформулювали американські Центр 
контролю і профілактики захворю-
вань (CDC) та Департамент освіти, – 
небажана агресивна поведінка, яка 
повторюється або може повторити-
ся, і в якій нерівне співвідношення 
сил агресора та жертви.

За визначенням Центру, є два 
способи булінгу – прямий (у присут-
ності цільової групи) та непрямий 
(поширення чуток), а також чотири 
його типи: фізичний, вербальний, 
реляційний (спроби завдати шко-
ди репутації чи стосункам), пошко-
дження майна.

Місце, контекст булінгу, як пояс-
нюють американські експерти, мо-
жуть бути найрізноманітнішими, в 
тому числі він можливий і в онлайні.

За словами гештальт-терапевтки 
Оксани Сідун, до таких ситуацій 
призводить виховання нетолерант-
ності.

«Самі батьки показують дітям, 
що вони нетолерантні до будь-кого 
з якимись особливостями чи потре-
бами. І діти наслідують нетолерант-
ність батьків, – пояснює вона. – Але 
діти, оскільки вони менш співчутли-
ві за своєю натурою, виявляють не-
толерантність у більш агресивній, 
ворожій формі».

А цькувати можуть за будь-що: 

ти в окулярах, ти білявка, ти тов-
стий, ти худа, в тебе смішне прізви-
ще тощо.

Психолог пояснює, що в булінгу 
є три ролі: агресор, жертва і спосте-
рігачі.

Найчастіше по допомогу звер-
таються саме спостерігачі, адже 
лякаються, що теж можуть стати 
жертвами. Вони розповідають про 
ситуацію батькам, а ті вже можуть 
включитися й залагоджувати проб-
лему на рівні школи. Самі вчителі 
можуть виявитися неготовими за-
побігти або допомогти ефективно 
розв’язати проблему.

Крім батьків, на агресивну по-
ведінку дітей впливають і вчителі, 
додає психолог.

«Вони мають поважати учнів і 
показувати приклад поваги одне до 
одного й до дитини. Вчителі часто 
можуть обирати авторитарну пози-
цію стосовно учнів, а це також може 
бути причиною розвитку цькуван-
ня», – зазначає Оксана Сідун.

Щоби цькування не траплялося, 
вона радить дорослим учити дітей 
співчувати одне одному.

«Якщо ж конфлікт стався, його 
не треба замовчувати: збиратися 

учасникам і обговорювати всі ролі, 
що трапилося, як таке явище відбу-
лося», – пояснює вона.

ЩО МОЖНА ВДІЯТИ?
Проблема булінгу поширена се-

ред дітей та підлітків у всьому світі.
Посилаючись на дані, зібрані 

дослідницькими мережами HbSC 
та GSHS у 106 країнах світу, в 2014 
році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
опублікував звіт. Там ішлося про те, 
що підлітки 13-15 років стикалися з 
цькуванням по-різному: від 7% ді-
тей у Таджикистані до 74% в Самоа.

За даними дослідження, у роз-
винених країнах найменше булінгу 
серед 13-15 річних в Італії (9%), а 
найбільше – у Латвії (52%).

В Україні з цькуванням стикали-
ся 67% дітей 11-17 років, такі дані 
дослідження ЮНІСЕФ 2017 року. 
При цьому 48% з них нікому не роз-
повідали про ці випадки, а 24% ста-
ли жертвами цькування.

Національний центр освітньої 
статистики США у 2016 році в сво-
єму звіті зафіксував, що кожного 
п’ятого (20,8%) американського 
школяра цькували.

За словами міністра освіти і на-

уки Лілії Гриневич, зараз системи 
запобігання цькуванню в Україні 
немає. Першими кроками до її ство-
рення вона називає масову публіч-
ну кампанію (покликану змінювати 
нинішню культуру школи), навчан-
ня вчителів та шкільних психологів.

Неурядові організації тим часом 
уже зробили перші кроки в бороть-
бі з булінгом.

Щоб звернути увагу на можливі 
наслідки цього явища та що можна 
вдіяти, аби йому запобігти, ЮНІСЕФ 
у 2017 році почав інформаційну 
кампанію проти цькування.

Запустили stopbullying.com.ua 
для дітей та дорослих, на якому до-
ступна інформація про цькування, а 
також поради психолога.

Ще один проект започаткувала 
ГО «Студена». Команда розробила 
онлайн-курс для вчителів початко-
вих класів «Недискримінаційний 
підхід в навчанні», який уже доступ-
ний. 

Серед викладачів – експерти з 
питань прав людини, недискримі-
нації, гендерних питань, критично-
го мислення.

За словами ініціаторки проек-
ту, голови ГО «Студена» Анастасії 

Мельниченко, після проведення 
опитування вчителів щодо бажаних 
для висвітлення у курсі тем, коман-
да побачила, наскільки важлива 
проблема цькування для вчителів.

«Найбільш затребуваною темою 
курсу, як виявилося, стала практична 
інформація, як протидіяти цькуван-
ню, – каже вона. – Це те, з чим вони 
зіштовхуються щодня у роботі».

ЧИ ВАРТО ЗВЕРТАТИСЯ 
В ПОЛІЦІЮ?

Шкільні офіцери поліції прово-
дять профілактичні бесіди зі шко-
лярами 1-11 класів, які включають і 
протидію булінгу.

За словами начальника відділу 
зв’язків з громадськістю управління 
патрульної поліції міста Києва Сер-
гія Безпальчука, дуже багато агре-
сорів навіть не усвідомлюють, що 
вони такими є. Вони просто жарту-
ють. Напрацьовують собі авторитет, 
бо їх начебто поважають за те, що 
вони такі жартівники. 

Приходять поліцейські і в кон-
кретні класи, де є проблемні ситу-
ації з виявами шкільного булінгу. 
Проводять з дітьми бесіди й навіть 
знаходять порозуміння, але весь 
ефект часто одразу ж нівелюють 
вчителі: «Будеш ще так робити, по-
ліцейські прийдуть уже завтра і 
розмова буде інша!».

Лякати дитину поліцейськими 
не можна, наголошує Сергій Без-
пальчук, бо це може спрацювати 
хіба в 1-2 класах. 

«Якщо дитина не досягла 14 ро-
ків і завдала тілесних ушкоджень 
іншій дитині, відповідальність по-
кладається на батьків. Коли ця ди-
тина завдає іншій шкоди, виписують 
протокол, у суді виносять санкцію в 
51 гривню. Батьки приходять і бук-
вально в обличчя кидають цю спла-
чену квитанцію, – каже він. – Звер-
нення до поліції викликає увагу, 
створює резонанс, і діти розуміють, 
що це так просто не минеться. Не-
має юридичної відповідальності, 
але моральна є, тому про це потріб-
но говорити». 

відкриття

В ІМУННІЙ СИСТЕМІ 
ВИЯВИЛИ ОРГАН 
ПАМ’ЯТІ 

врятувати життя 

ТЯЖКОХВОРІ УКРАЇНЦІ 
ПОМИРАЮТЬ ЧЕРЕЗ 
ЗЛОЧИННУ ПОЛІТИКУ МОЗ

МОЗ затягує із виділенням коштів 
на лікування за кордоном

delo.ua

  Борис ХВИЦЬ

Міністерство 
охорони здоров’я 

не хоче виділяти 
коштів на лікування 
тяжкохворих 
українців за 
кордоном. І саме тому 
є співвинуватцем їхніх 
смертей. 

Про це під час брифінгу 
у Верховній Раді заявила на-
родний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

«Це відбувається внаслі-
док злочинної політики МОЗ. 
Я звертаюся до уряду з тим, 
щоб він посприяв у виділенні 
коштів і, звичайно, до депута-
тів, які мають об’єднатися у 
справі порятунку наших паці-
єнтів», – підкреслила нардеп.

Поки провладні чинов-
ники вимивають мільярди з 
державного бюджету, зви-
чайні українці помирають, не 
маючи змоги оплатити транс-
плантацію життєво важливих 
органів. Люди приходять на 
прийом до народних депута-
тів з проханням про допомо-
гу, адже подібних операцій в 
Україні не роблять, а за кор-

доном вони коштують над-
звичайно дорого.

«Це дуже великі кошти, 
які люди не можуть зібрати 
й усім селом, навіть спро-
давши все майно. Без під-
тримки держави врятувати 
їх неможливо», – наголошує 
укропівка.

Ірина Констанкевич на-
вела приклад трагедії, яка 
сталася 4 вересня в Мане-

вицькому районі. На терито-
рії 23-го виборчого округу 
помер молодий чоловік – 
Олександр Савчук. Родина 
хлопця майже два роки ви-
магала виділення коштів на 
трансплантацію за кордоном, 
але так і не отримала їх.

«Це один з небагатьох ви-
падків, про які ми говоримо 
вголос. Скільки ще має трапи-
тися подібних інцидентів, щоб 

Австралійські 
науковці виявили 
структуру в 
імунній системі, 
яка «пам’ятає» всі 
попередні інфекції 
і вакцинації. Вона 
наповнена імунними 
клітинами різних 
видів, що реагують 
на патогени, з якими 
зіштовхнулося 
людське тіло.

Як повідомляє УНІАН, 
мікроорган розташова-
ний із зовнішнього боку 
лімфатичних залоз, щоб 
розпізнавати інфекції яко-
мога раніше. Його виявили 
за допомогою передової 
технології під назвою «3D-
мікроскопія», використо-
вуючи яку, вчені «фільму-
вали» імунну систему в дії у 
тілі живих тварин.

«Це дозволило нам 

створити тривимірні знім-
ки у реальному часі, скану-
ючи «шари» лімфатичних 
вузлів у живих тварин, а 
також проводячи електро-
нну томографію у сотень 
пацієнтів», – пояснив автор 
дослідження Трі Фан. 

За словами науковця, 
відтворюючи шари у ви-
гляді тривимірного зобра-
ження і спостерігаючи за 
рухом клітин і тим, як вони 
взаємодіють одна з одною, 
дослідники змогли чітко 
виявити цю нову структуру.

Виявлений новий мік-
роорган тонкий і плаский. 
Дає про себе знати лише 
тоді, коли тварини мають 
справу з інфекцією, з якою 
тіло ніколи не зіштовхува-
лося. Виявлену в імунній 
системі структуру назвали 
субкапсулярним проліфе-
ративним центром.

sistem
a.ru

Нова структура є і в мишей, і у людей

Найменше булінгу – в розвинених країнах 

life.pravda.com
.ua

наше Міністерство охорони 
здоров’я й уряд зрозуміли, 
що не можна залишати таких 
людей напризволяще», – обу-
рюється нардеп.

Як зазначив голова гро-
мадської організації «Націо-
нальний рух «За трансплан-
тацію» Юрій Андреєв, ще на 
початку року до Верховної 
Ради було внесено законо-
проект, яким передбаче-
но виділення додаткових 
300 млн грн на лікування па-
цієнтів за кордоном. Проект 
закону має дати шанс на жит-
тя понад сотні тяжкохворих 
українців. Втім законодавчу 
ініціативу досі не винесли на 
голосування у парламенті.

«Ситуація, яка була з про-
грамою лікування за кордо-
ном раніше, повторилася й 
2018 року. Міністерство охо-
рони здоров’я не зробило 
жодних висновків і не про-
вело роботу над помилками. 
Люди знову мають виходити 
на акції протесту, розбивати 
намети й стояти на колінах пе-
ред чиновниками, щоб отри-
мати гарантоване державою 
фінансування операцій», – 
констатував Юрій Андреєв.
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  Іван БОГДАНОВИЧ
Хорватія

ЯК УКРАЇНКА 
КОСТЕВИЧ 
ПЕРЕСТРІЛЯЛА 
РОСІЯНКУ 
І ВИГРАЛА 
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
Південна Корея

Українська спортсменка Олена 
Костевич виграла чемпіонат 
світу зі спортивної стрільби в 
південнокорейському Чханвоні 
у стрільбі з пневматичного 
пістолета на дистанції 25 м.

Під час змагань Олена впевнено 
трималася в трійці призерів. Росіянка 
Віталіна Бацарашкіна лідирувала, але 
до початку вирішальної дуелі Костевич 
зрівнялася з нею.

Під час першої особистої дуелі з 
п’яти пострілів запанувала рівність. 
У другій перестрілці в Костевич після 
другого пострілу сталася технічна не-
поладка з пістолетом, тому їй довелося 
відтермінувати три постріли.

Бацарашкіна в цей час стріляла 
влучно, але й Костевич після паузи зумі-
ла поцілити в трьох пострілах.

У третій перестрілці нерви не витри-
мали в обох спортсменок. Але Костевич 
припустилася на одну помилку менше і 
завоювала золоту медаль.

Це вже друга її медаль на чемпіонаті 
світу. Раніше Олена завоювала бронзу в 
команді-міксті. Разом з Олегом Омель-
чуком Костевич була другою в стрільбі з 
пістолета на дистанції 10 м. У травні цьо-
го року український дует виграв етап 
Кубка світу в цій дисципліні.

Успіх Олени на дистанції 25 м є де-
бютним, адже раніше Костевич панува-
ла у стрільбі з пневматичного пістолета 
на дистанції 10 м. У цій дисципліні укра-
їнка завоювала 10 медалей чемпіонату 
Європи і три  чемпіонату світу. Косте-
вич – триразова медалістка Олімпій-
ських ігор (золото 2004 року, срібло і 
бронза 2012-го).

Торік Олена стала мамою і нині трі-
умфально повернулася у спорт.

ФК «КАРПАТИ» 
ПРОДАЮТЬ 
ПОДРУЖЖЮ ГЕРЕГ
Олександр і Галина Гереги 
дуже близькі до придбання ФК 
«Карпати». Програма «ТаТоТаке» 
повідомила, що бізнесмени 
давно розглядали варіант 
придбання «Карпат», і ось нарешті 
залагодили деталі покупки в 
нинішніх власників львівського 
клубу. Уже кілька днів у 
«Карпатах» працюють люди, які 
проводять оцінку власності й 
аудит.

Олександр і Галина Гереги – спів-
власники мережі будівельних гіпермар-
кетів «Епіцентр» і одні з найбагатших лю-
дей України. У квітні цього року журнал 
«Фокус» оцінював статки сімейства Герег 
у $530 млн. Олександр Герега, до того ж, 
є чинним віце-президентом ФФУ.

Додамо, що почесний президент 
«Карпат» Петро Димінський і досі в роз-
шуку. У березні суд обрав йому запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою. 
Однак із серпня минулого року Димін-
ський перебуває за межами країни.

герої серед нас

прожекти

сильні та мужні

футбол для фанатів

легка атлетика

інфраструктура

У хорватському місті 
Светий Мартин-на-Мурі 
відбувся 30-й чемпіонат 

світу з бігу на 100 км, який 
організовує Міжнародна асоціація 
ультрамарафонців під патронатом 
IAAF.

Україна цього року була представле-
на п’ятьма чоловіками та трьома жінками, і 
варто віддати належне атлетам – всі успішно 
дісталися фінішу, що в результаті дозволило 
чоловікам посісти командне 15-те, а жінкам 
22-ге місця серед ультрамарафонських збір-
них усього світу.

Найкращим серед українців був ковель-
чанин Олександр Головницький. Він фінішу-
вав 44-м з-поміж кількох сотень спорстменів 
з часом 7 год 32 хв 46 с.

КОВЕЛЬЧАНИН ПОТРАПИВ У 
ТОП-50 УЛЬТРАМАРАФОНЦІВ СВІТУ skysport.com

Найзахопливіші миті фінальної 
перестрілки українки та росіянки

Чехія

Відразу після фінального 
свитка матчу Ліги націй 
Чехія – Україна (1:2) чеська 
поліція заарештувала 
вісьмох уболівальників 
синьо-жовтих. За фанатів 
спробував заступитися 
тренер українців Андрій 
Шевченко, а звільняв їх з 
відділку президент ФФУ 
Андрій Павелко.

Це був стартовий поєди-
нок українців у новому турнірі, 
участь в якому може допомог-
ти збірній зіграти на Чемпіонаті 
Європи-2020.

Причиною затримань на ста-
діоні в містечку Угерське Граді-
ште стало те, що найактивніші 
фанати збірної України спробу-
вали після матчу прорватися на 
поле. Відразу після фінального 
свистка події розгорталися дово-
лі миролюбно – збірна підійшла 
до трибуни з уболівальниками, 
аби подякувати їм за підтримку в 
гостьовому матчі.

Але згодом сталася коротка 
сутичка і з сектора поліцію за-

Луцьк

Новий сучасний стадіон 
облаштували в центрі 
мікрорайону Вересневе. 
Його реконструювали 
за кошти з міського 
бюджету та Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Ще не так давно на цьому міс-
ці було стихійне сміттєзвалище 
та хащі. Тепер тут – два футбольні 
поля, де зможуть тренуватися і 
дорослі, і малеча.

Ініціював відродження стадіо-
ну два роки тому депутат Луцької 
міськради Борис Смаль. Долучив-
ся до гарної справи й Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», адже бу-

НА МІСЦІ СМІТТЄЗВАЛИЩА – 
СУЧАСНИЙ СТАДІОН

кидали сміттям. Правоохоронці 
затримали вісьмох українців.

Після матчу президент ФФУ 
Андрій Павелко вирушив до від-
ділку, щоб спробувати звільнити 

уболівальників. Керівник феде-
рації допоміг з оплатою штрафу, 
який виписали фанам синьо-
жовтої команди. Кажуть, що сума 
склала до $5 тис. Переговори про 

Олександр розповів після фінішу, що його 
виступ склався не так, як він хотів, адже мав 
серйозну травму спини й тільки наприкінці 
весни почав готуватися до 100 км. Однак вже 
у Хорватії Сашко побачив, що дистанція має 
чимало підйомів, а під час тренувань вони з 
тренером виключили гірки з програми через 
травму. 

– Отож, після 60 км буквально вже не біг, а 
просто діставався до фінішу, – розповідає Го-
ловницький. – Мав готовність вибігти із 7 го-
дин, і це дозволило б потрапити в двадцятку 
на чемпіонаті світу. Але дуже задоволений, 
що на фактично мертвих ногах не зійшов. Від 
60 до 80 кілометра мав постійне бажання зі-
йти, але після 80-го зрозумів: фініш буде!

Перемогу ж у Хорватії відсвяткував япо-
нець Ямагучі Хідеякі. Він пробіг 100 км за 6 год 
28 хв 5 с. 

facebook.com
/golovn

Головницький та чемпіон світу 
з бігу на 100 км Хідеякі

Луцьк

У Луцьку втретє відбувся «Лучеськ 
півмарафон». У цьогорічному забігу 
взяло участь близько тисячі учасників, 
що стало абсолютним рекордом за 
три роки існування напівмарафону.

Молодь, діти, команди різних підпри-
ємств, спортсмени поважного віку та їхні 
рідні вже з восьмої години ранку заповнили 
центральний проспект Луцька, готуючись до 
старту. 

Змагання традиційно мало три дистанції: 
5, 10 та 21 км. Крім того, організатори прове-

дівництво спортивних стадіонів, 
облаштування міні-футбольних 
полів – у його пріоритетах. Для 
реконструкції стадіону у Вересне-
вому Фонд виділив понад 300 тис. 
грн. Вихованцям ДЮСШ №2 пода-
рували футбольні м’ячі.

У першій футбольній зустрі-
чі на новому стадіоні зійшлися 
ветерани футбольної команди 
«Кристал Вересневе», які грали 
на цьому стадіоні в роки юності, 
та вихованці спортивної школи 
№2, серед яких багато жителів 
мік рорайону. Поєдинок закін-
чився нічиєю 3:3. 

Після вітальних слів відбулися показові 
виступи юних спортсменів ДЮСШ №2 – 
футболістів, хокеїстів, боксерів, гімнастів

ЧЕСЬКА ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА 
УКРАЇНСЬКИХ ФАНАТІВ, 
ЗВІЛЬНЯТИ ЯКИХ ДОВЕЛОСЯ 
ПРЕЗИДЕНТУ ФФУ

звільнення фанатів затягнулися 
до другої години ночі. Фанатам 
також загрожувала заборона 
в’їзду на територію ЄС. 

Відзначимо, що на матчі було 
більш як тисяча українських убо-
лівальників. Перед грою вони 
заспівали нецензурну пісню про 
Путіна, під час матчу – про так 
звані ДНР-ЛНР. Одного з фанатів 
схопили стюарди після того, як 
він вирішив попити води, яку в 
воротах залишив воротар укра-
їнської збірної Андрій Пятов.

У шарпанині після матчу по-
мітили й головного тренера збір-
ної України Андрія Шевченка, 
який підійшов до поліції і просив 
не карати українських фанатів.

Перші два матчі Ліги націй 
українці виграли (у чехів 2:1 та у 
словаків 1:0) й очолили турнірну 
таблицю. 

ЧЕРГОВИЙ ДУБЛЬ ОКСЕНЮКІВ
ли дитячі забіги на 100 і 500 м, у яких переві-
рили, так би мовити, найближчу зміну. 

Переможці «Лучеськ півмарафону» такі: 
5 км: чоловіки – Володимир Швець (Львів), 

жінки – Ірина Лисюк (Рівне).
10 км: чоловіки – Валерій Макарук (с. Го-

довичі), жінки – Ольга Ярмолюк (Луцьк).
Півмарафон: чоловіки – Сергій Оксенюк 

(Луцьк), жінки – Оксана Оксенюк (Луцьк).
Торік Сергій також переміг у Луцьку. А 

26 серпня вони з дружиною Оксаною вигра-
ли півмарафон в Одесі. Отож, Оксенюки за 
два тижні зробили золотий біговий дубль в 
Одесі та Луцьку. 

facebook.com
/SKLuchesk

prosport.tsn.ua

Сергій Оксенюк виграв чоловічий 
півмарафон у Луцьку

volynnew
s.com

Фанатів затримали за 
спробу прорватися на поле
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бабусині рецепти шість соток

альтернатива

ХМІЛЬ І КОСТІ ЗМІЦНИТЬ, 
І НЕРВИ ЗАСПОКОЇТЬ

ОСІНЬ – НАЙКРАЩА ПОРА 
ПОЗБУТИСЯ ДРОТЯНИКІВ

СЕКРЕТИ ЗДОРОВОГО САМОПОЧУТТЯЛІНИВИЙ 
«НАПОЛЕОН» 

Замість коржів – півкілограма 
печива «Вушка». 

Для заварного крему: 
• 900 мл молока  • 0,5 скл. цукру
• 2 пакети польського пудингу 
• 150 г масла

Форму вистелити стрейч-плівкою. 
Щоб печиво швидше просочилося 
кремом, збризнути його кавою або со-
лодким сиропом. Викласти шарами і 
змастити кремом. Зверху посипати по-
кришеним печивом і поставити на ніч у 
холодильник. 

ТОРТИК «МЕДОВИЙ»
Для коржів: 
• 50 г маргарину • 2 ст. ложки молока, 
• 2 яйця • 2 ст. ложки меду 
• 1 скл. цукру • 1 ч. ложка соди 
(погасити 1 ст. ложкою оцту)

Із цих інгредієнтів приготувати од-
норідну суміш на паровій бані. Потім 
додати борошно й замісити густе тісто. 
Швидко випекти 5 коржів, деко змасти-
ти олією. 
Крем:  • збити 300 г цукру 
• 120 г борошна • 4 яйця 

Додати 1 л холодного молока, добре 
вимішати й довести до кипіння. Коли 
маса загусне, зняти з вогню та охолоди-
ти. Збити зі 100 г м’якого масла, пере-
мастити коржі. 

Зверху торт прикрасити посіченим 
чорносливом, подрібненими горіхами 
або дрильованими вишнями. 

СОЛОДКА «ШУБА»
Готуючи цей салатик, можна експе-

риментувати з фруктами, печивом і кре-
мом. Фрукти беруть залежно від сезону: 
яблука, банани, виноград, чорнослив. 
Крекер використовують вершковий і з 
какао, або ж печиво з ароматом топле-
ного молока. 

Отож, у широку тарілку викласти 
шарами: натерте обібране яблуко з ко-
рицею, покришений крекер, сметанний 
крем, вишні у власному соку, крекер. 
Зверху салатик посипати кокосовою 
стружкою або посіченими горіхами. 

на десерт

без відходів ЩО РОБИТИ З ПАДАЛИЦЕЮ?
У вересні в садках 

назбирується багато 
опалих яблук. Їх можна 
використовувати для 
приготування компотів, 
сушки, повидла чи оцту. 

КОНФІТЮР
Яблука нарізати маленьки-

ми кубиками або перемолоти на 
м’ясорубці. У каструлю з товстим 
дном налити трішки води (приблиз-
но третину об’єму яблук) і додати 
яблука. Довести до кипіння і готу-
вати на слабкому вогні півгодини, 
періодично помішуючи. Потім до-
дати цукор до смаку і варити далі. 
Готовність конфітюру визначають, 
капнувши краплю на тарілку. Якщо 
вона не розпливається, смаколик 
готовий. Гарячу масу викласти у 
стерилізовані банки і закатати. 

ПОВИДЛО
У повидло додають цукру не 

менш як 60% від маси яблук. Тобто 

на 1 кг яблук – 500-700 г цукру. У 
перетерту в блендері масу додати 
цукор і уварити, помішуючи, 15 хв.

НУТЕЛЛА 
2 кг очищених від шкірки і сер-

цевини яблук розварити, додати 
трохи води. Всипати 2 кг цукру, про-

варити 15 хв, покласти 1 пачку мас-
ла, варити 5 хв. Наприкінці всипати 
1 пачку какао і проварити ще 5 хв, 
розкласти в сухі банки, закатати.

КОМПОТ
У слоїки яблука можна класти 

цілими або порізаними на дольки. 

Для посилення смаку й кольору в 
компот додати бутони гвоздики, 
чорну горобину, кружальця ли-
мона чи апельсина, листя смо-
родини і вишні. Деякі господині 
кладуть у слоїки карамельки «Дю-
шес», «Барбарис» або «М’ятні» (по 
3-5 штук). На трилітрову банку 
всипають 1-1,5 скл. цукру. Стери-
лізують 30 хв.

СІК
Із яблук вичавлюють сік, на 1 л 

рідини додають 2 ст. ложки цукру. 
Доводять до кипіння і закатують. 
Слоїки бажано вкутати.

ОЦЕТ
800 г яблук, 1 л води, 100 г цукру 

або меду, 10 г дріжджів.
Яблука натерти на тертці з ве-

ликими отворами, додати решту 
складників і залишити у відкритій 
банці на 10 днів. Температура має 
бути 20-30 градусів. Масу слід пе-

ріодично помішувати дерев’яною 
ложкою. Процідити, за бажання 
підсолодити й відставити для 
бродіння на 40-60 днів, накривши 
марлею. Готовий продукт про-
фільтрувати і зберігати в холо-
дильнику.

НАЛИВКА
2,5 кг яблук, 2 кг цукру, 0,6 л го-

рілки, 8 л води.
Яблука обібрати й видалити 

серцевину. Нарізати і викласти в бу-
тель. Залити водою та горілкою, від-
ставити у тепле місце на дві доби. Як 
тільки всі дольки піднімуться дого-
ри, процідити рідину через марлю, 
додати цукор і відставити ще на дві 
доби в тепле місце.

Потім винести на холод на 10-
12 днів. Розлити у пляшки й за-
лишити в підвалі щонайменше на 
місяць. Загалом на приготування 
наливки піде 45-47 днів.

Побутує думка, що 
секрети молодості й 
довголіття майстрів 

йоги полягають у 
споживанні натуральних 
вегетаріанських 
продуктів, які не 
зашлаковують організм. 
А ще – у фізичних 
вправах та вмінні 
спокійно і з оптимізмом 
ставитися до будь-якої 
життєвої ситуації.

Насправді правила життя ві-
домих йогів – універсальні й до-
ступні багатьом. Головна умова: 
їх треба дотримуватися та прак-
тикувати постійно. Вони не лише 
дарують молодість і здоров’я, а й 
дають можливість краще пізнати 
себе, відчути новий смак їжі, ро-
боту тіла та енергій.

1. Майте мету в житті – 
справу, яка вас надихає, дає задо-
волення, сенс і мотивацію. 

2. Дотримуйтеся режиму 
дня та харчування. Бажано ля-
гати спати не пізніше, ніж о 10-й 
вечора, а прокидатися до сходу 
сонця. 

Ранок йоги розпочинають 
із випитої натщесерце склянки 
теп лої води з медом, яка запус-
кає моторику шлунка й поліпшує 
роботу серця. Головний прийом 
їжі припадає на першу полови-
ну дня – сніданок та обід. Це має 

Дротяник зазвичай 
живе у кислих ґрунтах. 
Тому найголовніше – 
нейтралізувати кислотність 
землі. Допомогти 
можуть крейда, вапно, 
суперфосфати, доломітове 
борошно. 

Агрономи радять ще один 
безпечний спосіб – рослини-
сидерати. У стеблах і корінні гір-
чиці, фацелії, люпину містяться 
отруйні речовини, які відляку-
ють дротяників. Зауважимо, що 
сидерати проростають навіть 
за 0°С.  

Щоб картоплю не атакував 
дротяник, на ділянці слід дотри-
муватися правил агротехніки:

– виявивши на городі личи-
нок шкідника, землю слід глибо-

ко переорати, всі рештки город-
ніх рослин і бур’янів видалити;

– навесні неодмінно дотри-
муватися правил сівозміни.

Із народних методів бороть-
би з дротяником застосовують 
водний настій кропиви або мо-
лочаю. На відро води беруть 
півкілограма подрібненої трави, 
настоюють два дні. Потім поли-
вають ділянку, де росли овочі. 

Щоб повністю виселити 
дротяників, землю слід оброби-
ти хімічними препаратами. 

бути поживна, багата на вітаміни 
й мікроелементи їжа: сир, йогурт, 
фрукти – на сніданок. На обід – 
білкові, злакові продукти, але 
головний акцент – на фрукти й 
овочі. Їх бажано їсти до кілограма 
щодня.

Старайтеся максимально по-
ласувати в сезон полуницями, 
різноманітною зеленню, абрико-
сами та персиками, гранатами, 
хурмою. Вони багаті на антиок-
сиданти, які гальмують процеси 
старіння. 

3. Не переїдайте. Після 
шостої вечора їжа має бути мак-
симально легкою – парені чи 
тушковані овочі, фруктовий чай, 

бездріжджовий хліб. Напої бажа-
но не змішувати з головним при-
йомом їжі, бо це гальмує процес 
травлення. Воду пийте до або че-
рез годину після прийому голов-
ної страви.

4. Протягом дня споживай-
те молочні та кисломолочні 
продукти. Молоко і спеціаль-
ні молочні коктейлі зі спеціями 
особ ливо корисні ввечері після 
заходу сонця. 

Зокрема, неймовірну омо-
лоджувальну, антисептичну та 
оздоровчу дію має такий на-
пій. На склянку молока додаємо 
чверть кавової ложки куркуми 
та три тичинки шафрану (його 

вважають найдорожчою спеці-
єю, яку ще називають червоним 
золотом). Якщо шафрану не має-
те, можна пити молочно-медову 
суміш із куркумою. Перемішуємо 
напій і варимо на слабкому вогні 
15 хв, коли вихолоне до 40°С, до-
даємо мед і випиваємо.

5. Будьте спокійними та по-
зитивними. Напрацюйте в собі 
спокійне ставлення до всіх подій, 
людей та емоцій. Навчіться пере-
творювати негативні думки на 
позитивні й до кожної події ста-
витися без оцінки, погана вона 
для вас чи добра. Адже це відомо 
лише Богу. Тож приймайте все з 
радістю і вдячністю.

Позитивні емоції та установ-
ки дадуть вам силу, впевненість 
і знімуть зайве напруження, а 
отже, зміцнять вашу нервову, 
серцево-судинну, ендокринну 
системи, допоможуть уникнути 
інфарктів та інсультів. 

6. Носіть натуральний одяг, 
він приємний на дотик і не пере-
шкоджає руху енергій. Жінкам 
бажано носити довгі спідниці та 
сукні. Це посилить їхній зв’язок із 
матінкою-землею, дасть її енер-
гію, стійкість і спокій. 

8. Черпайте енергію від 
природи та сонця. Протягом 
дня будьте якомога довше на сві-
жому повітрі. 

У щоденному меню мають бути 
молочні та кисломолочні продукти

Невдовзі дозріють шишки 
хмелю, які наділені багатьма 
лікувальними властивостями. 
До складу цієї в’юнкої 
рослини входять флавоноїди, 
які сприяють зміцненню кісток 
і допомагають при лікуванні 
онкозахворювань. А смоли 
рослини сприяють швидкому 
та ефективному загоєнню ран. 

Подрібнені на порошок сухі 
шишки допомагають при невро-
зах, тахікардії і вегето-судинній 
дистонії. Ліки слід приймати три-
чі на день по 0,5 ст. ложки перед 
їдою. 

Шишки хмелю входять до 
складу заспокійливого чаю. 
Для його приготування беруть 
2,5 ч. ложки подрібнених ши-
шок, 5 ч. ложок листків м’яти та 

1,5 ч. ложки материнки. Всі інгре-
дієнти слід ретельно подрібнити 
й вимішати.  

Для приготування чаю 1 ст. 
ложку збору залити 0,5 л окропу 
і настояти під кришкою півгоди-
ни. Порцію слід розділити на три 
прийоми. 

cikavosti.com

herbs.com
.ua

budbud.in.ua

politeka.net

iam
cook.ru

Хміль ще й рани гоїть

Опалі яблука згодяться для 
сушки, повидла чи оцту
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Люди створюють бренди так само, як птахи в’ють гнізда: вони виплітають їх із невеличких деталей. 
Джеремі Балмор

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви можете 
почуватися не в своїй тарілці навіть у ком-
панії близьких друзів. Але це скоро мине. 
Цього тижня одержите приємну звістку. 

Сприятливий день – п’ятниця, несприятли-
вий – середа.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Важливо 
вірити в себе, але не ставати зарозумілою 
людиною.  Прораховуйте кожен свій крок 
заздалегідь. Не варто планувати важливі 
перемовини, намагайтеся контролювати 
емоції. Сприятливий день – вівторок, несприятли-
вий – четвер.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Для 
успіху вкрай важливі нові творчі ідеї. 
Далі смуга фортуни розшириться, ви 
одержите новий цікавий досвід і при-

буток. Сприятливий день – понеділок, не-
сприятливий – субота.

РАК (22.06 – 22.07). Одноманітність 
і спокій можуть вам злегка набриднути. 
Але не варто впадати в зневіру. Цього 
тижня близьким знадобиться ваша допо-
мога. Сприятливий день – вівторок, не-
сприятливий – четвер.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Буде чимало 
метушні. Ваш інтелектуальний потенціал 
допоможе вам домогтися успіху та визна-
ння. Бажано не сперечатися з начальством 

і не створювати конфліктну ситуацію в ко-
лективі. Сприятливий день – четвер, несприятли-
вий – п’ятниця.

ДІВА (24.08 – 23.09). На роботі 
можливе додаткове навантаження, яке 
навряд чи принесе дохід. Тримайте в та-
ємниці ваші наміри. Може надійти цікава 
інформація, пов’язана з новою роботою. 
Сприятливий день – понеділок, несприятливий – 
середа.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ви має-
те бути відкриті для ділових пропозицій, 
вони почнуть надходити вам у швидко-
му темпі. У розв’язанні особистих питань 

більше покладайтеся на інтуїцію. Вихідні 
проведіть у колі родини. Сприятливий день – вівто-
рок, несприятливий – четвер.

 СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Період 
обіцяє бути бурхливим та цікавим. Можна 
розраховувати на успіхи в справах, ро-
зуміння та визнання з боку керівництва. 
Сприятливий день – понеділок, несприят-
ливий – субота.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Збе-
ріться із силами й не відкладайте складні 
питання на потім. Якщо щось не виходи-
тиме, постарайтеся не йти напролом. У ви-

хідні не дозволяйте апатії та ліні підібратися 
до вас надто близько. Сприятливий день – вівторок, 
несприятливий – субота.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Маєте всі 
шанси справити враження й знайти нових 
друзів. Доведеться  попрацювати більше, 
ніж зазвичай, однак ви сприймете це з 
легкістю, ба навіть із задоволенням. Спри-
ятливий день – п’ятниця, несприятливий – вівторок.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Потріб-
но буде обстоювати власну думку і, можли-
во, боротися за інтереси друзів, рідних або 

ділових партнерів. Не варто ні поспішати, 
ні братися за кілька справ одночасно. Спри-

ятливий день – четвер, несприятливий – понеділок.
РИБИ (21.02 – 20.03). Період може 

виявитися строкатим і напруженим, але 
це не має вас лякати. Не соромтеся ви-
явити організаторські й лідерські здібнос-
ті. У вихідні найважливішою проблемою 
можуть виявитися взаємини у родині. Сприятливий 
день – вівторок, несприятливий – четвер.

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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13 вересня – Геннадій, Купріян, 
Дмитро, Петро
14 вересня – Марфа, Тетяна, Семен
15 вересня – Олексій, Іван, Федот, 
Антон, Микола, Віктор, Михайло, Василь, 
Володимир, Адріан, Богдан, Леонід, 
Оксана, Ксенія, Серафима, Герман
16 вересня – Василина, Петро, Юхим, 
Костянтин, Домініка, Ілля
17 вересня – Федір, Іван, Олександр, 
Павло, Степан, Мойсей, Юліан, 
Митрофан
18 вересня – Гліб, Єлизавета, Максим, 
Раїса, Захар, Панас, Давид
19 вересня – Михайло, Кирило, Зіновій, 
Архип, Фекла, Андрій, Макар, Дмитро, 
Денис, Всеволод

13 вересня – Геннадій, Купріян, 
Дмитро, Петро

іменинники тижня

погляд у минуле

СИГНАЛУ SOS – 110 РОКІВ 

В в

– Онучку, а ти що зараз робиш?
– Сиджу в фейсбуці.
– У якій-якій будці? 

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

Київ. На виході з вокзалу гуцул смалить 
люльку. А дим такий, що очі виїдає...

Підходить до нього поліціянт і суворо 
так каже: 

– Шановний, тут курити заборонено! 
Хіба ви не бачите, що он на тій вивісці на-
писано? 

– А що там? – питає здивовано гуцул. 
– «Куріть запрєщєно!» 
– А! Так то ж для москалів!

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

Поїхали кум з кумою в сусіднє село до 
церкви сповідатися. Дорога йшла через 
лісочок. Вони зупинилися. Пташки щебе-
чуть, вітерець пестить волосся. Краса. Не 

втримались і согрішили. Приїхали до церк-
ви. Кум сповідається: 

– Знаєте, отче, согрішив я з кумою до-
рогою до вас. 

– І скільки разів? 
– Та тільки один. 
– Прочитаєте 10 «Отче наш» і «Діво Ма-

ріє»... 
Другою сповідається кума. Зізналася й 

вона про гріх. 
– І скільки разів? 
– Та два, отче. 
– А ваш кум сказав, що один раз! – за-

уважив священик. 
Кума, опускаючи очі:
– А він що, назад сам поїде?!

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

У чоловіка здувся живіт. Він до лікаря 
звернувся, а той вирішив посміятися:

– Ого! То ти вагітний! 
Чоловік в паніці: 

– Дайте найсильніший засіб, щоб був ви-
кидень!

Лікар дає сильне проносне й каже:
– Приймайте по одній пігулці на день.
А чоловік зразу заковтнув їх жменю. Іде 

вулицею, аж раптом відчуває... невже?! «Ма-
буть, почалося, народжую». Бачить – каналі-
заційний люк відкритий. Ну, він і присів, ро-
бить викидень. А в люкові сантехнік сидів, 
та як закричить: «Ой, мамо рідна!». І з цими 
словами намагається вилізти. У чоловіка 
ледь дах не поїхав, піднімається і сантехніка 
б’є ногою по голові, заштовхує назад в люк 
зі словами:

– Мовчи, нема в тебе мами, сирота ти!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чому ти такий товстий?
– Бо я сніданок їм сам, обідом зі мною 

діляться друзі, а вороги віддають мені свою 
вечерю.

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 13 – 19 вересня
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Семюель Морзе – винахідник, 
на честь якого назвали 
абетку Морзе. Моряки й 

льотчики використовують ї ї для 
ефективної комунікації. Вона 
являє собою досить складну 
систему тире і крапок.

Один з найпопулярніших сигналів в абет-
ці Морзе – SOS. Його склад: три крапки, три 
тире, три крапки. Це універсальний сигнал 
лиха. Вважається, що SOS розшифровується 
як «врятуйте наш корабель» або «врятуйте 
наші душі». Насправді це не зовсім так.

Чому ж моряки й льотчики вико-
ристовують саме цю абревіату-
ру? Таке поєднання дуже легко 
запам’ятати. Саме тому воно стало 
універсальним сигналом лиха.

На міжнародному рівні його 
використовували не завжди. Ра-
ніше сигнал тривоги заміняла 
абревіа тура CQD. У 1904 році Гульєльмо 
Марконі взяв загальний британський сиг-
нал CQ і додав до нього літеру D, що озна-
чала «лихо» (distress). І так само, як люди 

помилково інтерпретують SOS, тоді вони 
подумали, що CQD означає «прибути термі-
ново, небезпека» (come quick danger).

У 1906 році сигнал CQD змінили на SOS. 
В 1908 році він офіційно став новим універ-

сальним закликом про допомогу, але для 
повного впровадження все ж потрібні були 
роки. Наприклад, коли «Титанік» тонув, то 
подавав сигнал CQD, але, не отримавши від-
повіді, перейшов на SOS.

24new
s.com

.ua

SOS – три крапки, три тире, три крапки
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ПОНЕДІЛОК 17 вересня
06.00, 13.00 Огляд світових подій 
06.30 На Часі 18.00. Повтор 07.00 
Новини «На Часі» 07.30, 08.30 
Добрий ранок 08.00 Новини 
«На часі». Підсумки тижня 09.00 
Новини «На часі» 09.30 На Часі 
21.00. Повтор 10.00, 14.00, 15.50, 
18.30, 19.05, 20.00, 22.00, 00.30 
Як це було 10.10, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови 10.15 М/с «Велика 
книга» 10.45 Рожеві окуляри 
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 «Велика 
книга» 15.35 Рожеві окуляри 
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 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 
01.30 Глобал 3000 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 «В Україні»
17.36 Д/ф «Волинянин»
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, 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» 15.10 
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 «Як 
працюють машини» 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»
10.55, 12.20 «Одруження 

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

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

ігри»
21.30 «#ШОУЮРИ»
22.30, 00.50 «Танці з 

зірками»
02.00 «Клініка»

05.55, 15.25 Все буде 
добре!

07.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

09.30 Х/ф «Щастя за 
угодою»

13.30 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
20.00, 22.45 Хата на тата 

12+
02.20 Найкраще на ТБ

03.00 Зона ночі
06.39, 08.19 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.20 Х/ф «Невинищений 

шпигун»
10.00 Х/ф «Зубна фея»
12.00 Х/ф «Фокус»
14.10 Х/ф «Я – легенда»

05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 «Новини»

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Нехай говорять»
12.25 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
14.10 Х/ф «Єдина»
16.10 «Чекай на мене. 

Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Повернешся – 

поговоримо»
00.20 Х/ф «Людина-

оркестр»
02.10 «Код доступу»
02.25 «Щоденник вагітної»

04.30 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Не дай себе 

обдурити!
12.15, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.05, 16.25 Х/ф «Битва 

титанів»
16.50 Х/ф «Гнів титанів»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с «Нюхач»
22.45 Свобода слова
01.00 Х/ф «Клуб шпигунів»
02.35 Т/ф «Секретний 

фарватер»

06.30 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Якось 
у лісі»

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 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
20.00, 23.00 

Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 03.10 Зірковий шлях
10.30, 04.30 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 «У минулого в 

боргу»
23.30 Х/ф «Форсаж 4»
01.45 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

16.10 Х/ф «Тринадцять 
друзів Оушена»

19.00 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»

21.00 Х/ф «Пікселі»
23.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка»
01.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка 2»
02.55 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 19 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 «Велика книга» 10.45 Рожеві 
окуляри 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 «Велика 
книга» 15.35 Рожеві окуляри 
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 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 «Модуль знань»
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 «Служба 

безпеки ОУН. 
«Зачинені двері»

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

природа»
20.10 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 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 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 :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 «Як працюють 
машини» 22.40 Д/с «1000 днів 
для планети» 01.10 #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»
11.00, 12.20 «Одруження 

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

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

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

Марс»
02.05 «Клініка»

05.55, 15.25 Все буде 
добре!

07.50, 20.00, 22.45 
МастерШеф 12+

11.05 Т/с «Анатомія Грей»
13.00 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
23.25 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.00, 02.50 Зона ночі
05.49, 07.04 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.05 Шоу Оля
08.05 Т/с «Ми такі!»
10.05 Т/с «Кохання 

напрокат»
14.00 Половинки 16+

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

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.40 «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 Т/с «Повернешся – 
поговоримо»

12.25 Т/с «Таїсія»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
20.40 Т/с «Биття серця»
00.25 Х/ф «Егоїст»
02.15 «Код доступу»
02.35 «Щоденник вагітної»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.10, 13.20 Х/ф «Рейс»
15.35, 16.20 Дизель-шоу 

12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50 Скетч-шоу «На трьох» 
23.50 Х/ф «Крейсер»
02.15 Т/с «У полі зору»
02.50 Т/ф «Секретний 

фарватер»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ 

Мультиранок
09.45 Х/ф «Осляча 

шкура»
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 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
20.00, 23.00 

Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
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 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар»
14.30 Т/с «Жіночий лікар-3»
15.30 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.30 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.55 Кохання на 
виживання 16+

18.00 Шоу Оля (прем’єра)
19.00 Кохання на 

виживання (прем’єра) 
21.00 Київ вдень та вночі 
22.00 Т/с «Чаклунки»
23.00 Х/ф «Анаконда»
00.45 Х/ф «Непереможний»
02.45 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 18 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 «Велика книга» 10.45 
Рожеві окуляри 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 батьківства 15.05 
М/с «Велика книга» 15.35 Рожеві 
окуляри 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 «Жива ватра»
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 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 09.30, 
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 19.00 Перший на 
селі 19.25 Д/ц «Неповторна 
природа» 20.30 Наші гроші 
21.25 Новини. Спорт 21.45 Д/с 
«Як працюють машини» 22.40 
Д/с «1000 днів для планети» 
23.40 Перша шпальта 01.10  
#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»
11.00, 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»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.30 «Модель XL – 2»
23.35, 00.50 Х/ф 

«Екстрасенс»
02.00 «Клініка»

05.05, 15.25 Все буде 
добре!

07.00 Х/ф «Любити й 
вірити»

11.05 Т/с «Анатомія Грей»
13.00 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
20.00, 22.45 МастерШеф 

12+
23.20 Один за всіх 16+

03.00, 02.00 Зона ночі
06.04, 07.19 Kids Time
06.05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.20 Шоу Оля
08.20 Т/с «Ми такі!»
10.20 Т/с «Кохання 

напрокат»
14.15 Половинки 16+

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

05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Нехай говорять»
12.25 Т/с «Таїсія»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
20.40 Т/с «Повернешся – 

поговоримо»
00.25 Х/ф «Двоє під 

дощем»
02.15 «Код доступу»
02.30 «Щоденник вагітної»

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
10.10 Прорвемось!
11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»
12.15, 13.25 Х/ф 

«Центуріон»
14.55, 16.20 Дизель-шоу 

12+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.45 Х/ф «Рейс»
02.25 Т/ф «Секретний 

фарватер»

06.30 ТЕТ 
Мультиранок

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

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 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
20.00, 23.00 

Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
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 Зірковий шлях
10.30 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 «У минулого в 

боргу»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»
01.30 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

16.10 Хто проти 
блондинок? 12+

18.00 Шоу Оля (прем’єра)
19.00 Хто проти 

блондинок? (прем’єра) 
21.00 Київ вдень та вночі 
21.50 Т/с «Чаклунки»
22.50 Х/ф «Священик»
00.35 Х/ф «Невинищений 

шпигун»

ЧЕТВЕР 20 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 «Велика книга» 10.45 
Рожеві окуляри 11.00, 17.00 
Знай більше! 12.15 Т/с «Дівчата 
війни» 13.00 Євромакс 13.30 
Відкрита влада. ОБЛАСТЬ 15.05 
М/с «Велика книга» 15.35 Рожеві 
окуляри 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 «20-річчя 

короля Войтили»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 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 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 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 «Смаки Культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 14.05 Д/ц 
«Незвичайні культури» 15.15 
Т/с «Оповідання ХІХ століття» 
16.25, 05.35 Д/ц «Гордість світу» 
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 #NeoСцена з Олегом 
Вергелісом 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»
11.00, 12.20 «Одруження 

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

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

ігри»
21.30 «Гроші 2018»
22.30 «Право на владу 

2018»
00.50 Х/ф «Екстрасенс»
04.35 «Клініка»

05.10, 15.25 Все буде 
добре!

07.05 МастерШеф 12+
10.40 Т/с «Анатомія Грей»
12.35 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+
00.10 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.00, 02.45 Зона ночі
05.59, 07.14 Kids Time
06.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.15 Шоу Оля
08.15 Т/с «Ми такі!»
10.15 Т/с «Кохання 

напрокат»
14.10 Половинки 16+
16.00 Хто зверху? 12+

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

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25 Т/с 
«Повернешся – 
поговоримо»

12.50 Х/ф «Все можливо»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
20.40 Т/с «Биття серця»
00.20 Х/ф «Політ золотої 

мушки»

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»
12.15, 13.25 Х/ф «Крейсер»
15.25, 16.20 Дизель-шоу 
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.50 Х/ф «Армія 

темряви»
01.45 Т/с «У полі зору»
02.35 Т/ф «Секретний 

фарватер»

06.30 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Блакитна 
свічка»

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 Віталька
17.00, 02.30 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
20.00, 23.00 

Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
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 Зірковий шлях
10.30 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 «У минулого в 

боргу »
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Маямі»
01.45 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

18.00 Шоу Оля (прем’єра)
19.00 Хто зверху? 
21.00 Київ вдень та вночі 

(прем’єра) 16+
22.00 Т/с «Чаклунки»
23.00 Х/ф «Анаконда 2: 

Полювання на криваву 
орхідєю»

01.00 Х/ф «Ватиканські 
записи»

П’ЯТНИЦЯ 21 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 «Велика 
книга» 10.45 Рожеві окуляри 
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 «Велика книга» 15.35 
Рожеві окуляри 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 Тема дня 14.10 
«Модуль знань» 14.50 
Світло 15.45 Wise Cow 
16.08 Д/с «Неповторна 
природа» 16.34 Д/с 
«Таємниці підводного 
світу» 17.10 «Схеми»

17.36 «Протилежний 
погляд. Live». 

18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 «Звіти. Наживо». 

Медична реформа. 
Звітуватиме начальник 
управління охорони 
здоров’я Волинської 
ОДА І.Ващенюк. 

19.46 Д/с «Неповторна 
природа»

20.12 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

20.40 Новини

06.00 М/с «Гон» 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, 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 «Смаки Культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 15.15 Т/с 
«Оповідання ХІХ століття» 16.25, 
05.35 Д/ц «Гордість світу» 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 Новини. 
Спорт 21.45 Д/ф «Заміновані 
вірністю» 22.45 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»

11.00, 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 «Ліга сміху 2018»

22.20 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова»

00.30 «Вечірній Київ»

05.45 Т/с «Коли ми вдома»
07.40 Х/ф «Рік Золотої 

рибки»
09.55 Х/ф «Уроки 

зваблювання»
11.50 Т/с «Розлучниця»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»
20.00 Цієї миті рік потому 

12+
22.45 Ультиматум 16+

03.00, 02.30 Зона ночі
04.00 Абзац
05.54, 07.44 Kids Time
05.55 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.45 Шоу Оля
08.45 Київ вдень та вночі 
12.30 Т/с «Чаклунки»
15.30 Топ-модель 16+

02.55 «Щоденник вагітної»
04.25 «Подробиці»
05.05 «Top Shop»
05.35 «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»

10.30, 12.25 Т/с «Биття 
серця»

14.50, 15.45, 16.45, 01.50 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Все можливо»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 02.25, 08.45, 12.45, 

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Інсайдер
11.00, 17.35 Т/с «Нюхач»
12.05, 13.20 Х/ф «Черний 

яструб»
16.20, 21.30 Дизель-шоу 
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
00.30 Скетч-шоу «На трьох» 
02.45 Т/с «У полі зору»
03.25 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»

06.30 Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

11.00, 00.45 Т/с 
«Якось у казці»

12.00 Т/с «Домашній 
арешт»

14.00 Одного разу 
під Полтавою

15.00 Віталька
15.45 Х/ф «Сам 

удома 2»
18.00 Чотири 

весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «Сам 

удома 3»
23.00 Х/ф 

«Бібліотекар 2: 
Повернення до 
копалень Царя 
Соломона»

01.45 БарДак
02.45 Панянка-

селянка

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 05.50 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
11.40 Х/ф «Пігулка від сліз»
13.40, 15.30 Т/с «На 

гойдалці долі»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00, 02.20 Т/с «Все 

ще буде»
23.20 Слідами
01.50 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ
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НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

18.00 Шоу Оля (прем’єра)
19.00 Топ-модель 

(прем’єра) 16+
21.40 Київ вдень та вночі 

(прем’єра) 16+
22.30 Кохання на 

виживання 16+
00.30 Х/ф 

«Непереможний»
02.30 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 22 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 «Велика 
книга» 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, 
22.00 Т/с «Справа Дойла» 16.30 
Глобал 3000 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 23.30 На Часі 18.00 00.30 
Бандерштат -2018 03.00 Т/ф «Собор 
на крові» 04.00 Т/ф «Пастка» 05.00 
Джем 

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40 «Звіти. Наживо»
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
19.30 Тема дня
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 Новини
09.30, 13.50, 15.35, 19.10 Погода
10.05 Відкривай Україну з Суспільним
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф «Яків»
13.55 Телепродаж
14.20 Казка «Король Дроздобород»
15.50 Д/ц «Фестивалі планети»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.15 Д/ц «Неповторна природа»
19.55 Д/с «Імперія»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком
22.10 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська терція»
00.30 Д/ц «Дива Китаю»
01.05 Світ навколо
01.45 Д/ц «Китайський живопис»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
02.35 Д/ц «Смачні історії»
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

06.00, 19.30 «ТСН»
07.00 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 10.30 «Їмо за 100»
11.15, 23.15 «Світське 

життя 2018»
12.20 «Модель XL – 2»
14.25 «Король десертів»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.20 «#Гуднайтшоу 

Валерія Жидкова»
04.25 «Вечірній Київ»

05.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.50 Караоке на 
Майдані

08.50 Все буде смачно!
10.50 Зважені та 

щасливі 12+
14.15 Цієї миті рік 

потому 12+
16.15 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с «Здамо 

будиночок біля моря»

03.00, 01.15 Зона ночі
05.34, 06.49 Kids Time
05.35 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.50 Шоу Оля
10.45 Заробітчани
12.45 Хто проти 

05.30 Д/п «Микола 
Рибніков. Зима на 
Зарічній вулиці»

06.25 «Мультфільм»
06.50 «Чекай на мене. 

Україна»
08.10 Х/ф «Пічки-

лавочки»
10.10 Х/ф «Калина 

червона»
12.20 Х/ф «Поклич мене 

у світлу далину»
14.20 Х/ф «Погана 

сусідка»
16.20 Т/с «Птаха у клітці»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
22.15 «Великий бокс. 

Олександр Повєткін – 
Ентоні Джошуа»

01.15 Х/ф «Пограбування 
казино»

04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.10, 12.45 Факти
05.30 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи-3
11.45 Особливості 

національної роботи-3
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.50 Х/ф «Захисник»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Час відьом»
22.00 Х/ф «Президент 

Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

00.00 Х/ф «Армія 
темряви»

01.55 Т/с «У полі зору»
03.25 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф 

«Енчантімалс. 
Рідний дім»

11.05 М/ф «Шлях до 
Ельдорадо»

12.45 Х/ф «Блакитна 
свічка»

14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф «Бібліотекар 

2: Повернення до 
копалень Царя 
Соломона»

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, 05.20 Зірковий 
шлях

08.00, 15.20 Т/с «У 
минулого в боргу»

16.10, 19.40 Т/с «На краю 
кохання»

21.00 Шоу Братів 
Шумахерів

23.00, 02.20 Т/с «Вірю. 
Люблю. Сподіваюся»

01.50 Телемагазин
03.15 Реальна містика
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НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

блондинок? 12+
14.40 Хто зверху? 12+
16.40 Х/ф «Дев’ять 

життів»
18.30 Х/ф «Скарби 

нації»
21.00 Х/ф «Скарби нації 

2: Книга таємниць»
23.30 Х/ф «Чорні мітки»

НЕДІЛЯ 23 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, 22.00 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 «Велика книга» 
12.00 Євромакс 12.30 Відкрита 
влада. ОБЛАСТЬ 14.00 ГУРМАН І 
Я 14.25, 20.45 Вголос 14.30, 22.10 
Т/с «Справа Дойла» 16.00 Поліське 
літо з фольклором 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 Волинь дивовижна 20.30 
Життя в цифрі 21.00 На Часі 
21.00 23.00 Завтра сьогодні 00.30 
Бандерштат 2018 03.00 Т/ф «Собор 
на крові» 04.00 Т/ф «Пастка» 05.00 
Джем 

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Школа Мері 

Попінс»
08.15, 17.20 «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 Фольк – music
16.40 Фольк – music. Діти
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»

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 15.35, 19.10, 22.00 Погода
09.35 Х/ф «Яків»
11.20 Казка «Пастка для котів»
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.05 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.50, 22.50 Д/ц «Незвичайні 

культури»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.15, 21.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
19.55 Д/с «Імперія»
22.10 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком
23.50 Д/ц «Китайський живопис»
00.15 Д/с «Дешевий відпочинок»
01.35 Д/ц «Дива Китаю»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
02.35 Д/ц «Смачні історії»
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

06.00 «ТСН»
07.00, 02.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00 

«Світ навиворіт – 4: 
В’єтнам»

13.50 Х/ф «У тилу 
ворога»

16.00 Х/ф «Озброєні і 
небезпечні»

18.30 «#ШОУЮРИ»
19.30, 05.00 «Тсн-

тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.45 «Ліга сміху 2018»

06.05 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.00 Т/с «Здамо 
будиночок біля моря»

09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на 

Майдані
11.00 Хата на тата 12+
13.50 МастерШеф 12+
19.00 Слідство ведуть 

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

03.00, 01.10 Зона ночі
05.35 Стендап-шоу
06.30, 07.45 Kids Time
06.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.50 Т/с «Чаклунки»
10.45 Х/ф «Пікселі»

04.30 Х/ф «Травнева ніч, 
або Утоплена»

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Без року 

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

Морський сезон 2»
12.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
13.00 Х/ф «Іграшка»
14.50 Х/ф «Високий 

блондин у чорному 
черевику»

16.30 «Місце зустрічі»
18.00 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
20.30 Х/ф «Так не буває»
22.30 Х/ф «Цей 

незручний момент»
00.20 «Речдок»

05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.50 Інсайдер
07.50 Т/с «Відділ 44»
13.00 Х/ф «Захисник»
14.50 Х/ф «Президент 

Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

16.50 Х/ф «Час відьом»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
22.55 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
00.40 Х/ф 

«Кримінальний 
талант»

03.00 Т/с «У полі зору»
03.45 Стоп-5

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.30 Х/ф «Пригоди 

Гекльберрі Фінна»

13.30 Чотири весілля

17.00 Х/ф «Сам 

удома 3»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

00.30 БарДак

01.30 Х/ф «Тримайся, 

козаче!»

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.45 Зірковий шлях
08.40 Т/с «На краю 

кохання»
12.35 Т/с «Все ще буде»
16.50, 21.00 Т/с «Вір 

мені»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Т/с «Не зрікаються 

люблячи»
02.20 Т/с «Не зрікаються 

люблячи»
03.10 Х/ф «Пігулка від 

сліз»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.45 Х/ф «Скарби 
нації»

15.30 Х/ф «Скарби нації 
2: Книга таємниць»

18.00 Х/ф «Код Да Вінчі»
21.00 Х/ф «Інферно»
23.30 Х/ф «Ватиканські 

записи»

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), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні труби для свердловин, запірну арматуру і 
автоматику, газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у Луць-
ку: цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимощування, чорно-
зем. Послуги самоскидами ЗІЛ, Volvo. До-
ставка бортовими платформами (від 1 до 
30 т). 097-187-90-50.

Продам пилообрізні матеріали сосно-
вої породи, будь-яка довжина і роз-
мір. 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. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, ще-
бінь, чорнозем, земля на засипку, торфо-
крихта. Вивезення будівельного 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, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

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

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

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

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хорошо-
му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

НЕРУХОМІСТЬ
 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на вул. 

Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без ре-
монту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне 
планування, є підвал. Ціна договірна. Влас-
ник. 095-205-13-16 (до 21:00).

Після пробного періоду – можливість пра-
цевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою 
зарплатою (від 5 €/год). Еклектрики (з досві-
дом роботи). Проживання безплатне. Офіцій-
не працевлаштування. Можливість розвит ку. 
073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним об-

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

РІЗНЕ
 Втрачено документи: водійські права, пас-

порт громадянина України на прізвище Ко-
вальчука Богдана Вікторовича (район Балки, 
м. Луцьк). Прохання повернути за винагоро-
ду. 066-940-92-75, 095-094-92-86.

 Продам мінеральні добрива. Реалізо-
вую калійно-магнієве добриво «Калімаг». 
050-719-09-48, 098-172-44-37.

 Відео-, фотознімання урочистих подій. Ор-
ганізація. Музичний супровід. Виїзд в райо-
ни. 068-626-55-45.

 Продам кінні борони двосторонні, плуг, 
ручну 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.

 Куплю снопи з очерету або жита для по-
шиття даху хати. 050-547-85-24.

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

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утепле-
ний, усі комунікації, газифікована літня кух-
ня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 20 сот. У 
будинку 3 кімнати, 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 
договірна. 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 
договірна. 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 
вигоди: хлів, гараж, льох, 0,08 га городу, ого-
рожа. Ціна договірна. 098-112-22-48.

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

РОБОТА

У зв’язку з розширенням виробничих 
потужностей м’ясопереробне підпри-
ємство шукає працівників віком від 20 
до 40 років: водії категорій D, E; ван-
тажники, обвалювальники та жилу-
вальники м’яса. Гідна оплата праці, 
проживання та харчування за кошт під-
приємства. Локачинський р-н, с. Мовча-
нів. 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 
Німеччині. 067-455-06-64, 099-634-80-31.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п висока, робота позмінна – 15 
виходів на місяць), водій категорій В, С, змін-
ний слюсар-механік. Навчаємо, працевла-
штовуємо. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22.

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

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів 
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год. 

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421 

Редактор – Ірина Качан
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26280.
Наклад – згідно із замовленням.

На прийомі у психіатра: 
– Лікарю, я щоночі бачу один і той са-

мий страшний сон – тещу з крокодилом 
на повідку. Тільки уявіть собі ці зуби, цю 
шкіру, ці примружені очі й погляд, що па-
лає ненавистю... 

– Так, і справді страшно. Я думаю, це 
означає, що... 

– Та ви почекайте. Я ж ще про кроко-
дила не розповів!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У магазині чоловік питає в продавця: 
– А чи маєте шапочки для плавання? 
– Ні, – з подивом відповідає прода-

вець. 
– А ключки для хокею? 
– Ні. 
– Ну, а лижі маєте? 
– Слухайте, ви що, не бачите, що це 

винно-горілчаний магазин? 
– Та бачу, дайте тоді мені пляшку 

вина. Ех, а так хотілося в спортсмени по-
датися...



Помилка скупих полягає в тому, що вони вважають золото та срібло благами, 
тоді як це лише засоби для придбання благ. Франсуа де Ларошфукоwww.volynnews.com
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ПРЕЗИДЕНТ США НАМАГАВСЯ 
ВИКУПИТИ КОМПРОМАТ НА СЕБЕ

ЧЕРЕЗ 17 РОКІВ МОЖЕ НАСТАТИ 
КЛІМАТИЧНА КАТАСТРОФА 

Дональд Трамп 
разом зі своїм 
тодішнім 

адвокатом Майклом 
Коеном перед 
президентськими 
виборами у 2016 році 
хотів викупити всі 
матеріали журналістів, 
які  його компрометують, 
пише The New York Times.

«Вони розробили план ви-
купу компромату на Трампа, що 
його National Enquirer і компанія-
засновниця зібрали на нього, по-
чинаючи з 1980-х років», – йдеть-
ся у повідомленні.

Гендиректор компанії-за-
сновниці American Media Девід 
Пекер виступатиме ключовим 
свідком у розслідуванні щодо 
виплат, які зробив Коен від імені 
Трампа під час президентської 
кампанії 2016 року. Прокурори 
надали йому частковий імунітет, 
щоб отримати свідчення на главу 
США.

Кілька колишніх працівників 

Міжнародна команда 
дослідників 

вирішила підрахувати, 
скільки років є у 
людства, щоб убезпечити 
себе від невідворотних 
змін клімату. Виявилося, 
що це лише сімнадцять 
років. 

Середня глобальна темпера-
тура Землі зараз приблизно на 
один градус перевищує темпера-
туру середини XIX століття – до-
індустріального періоду. У 2015 
році країни світу підписали Па-
ризьку хартію, яка передбачає, 
що на планеті обмежуватимуть 
викиди парникових газів. Завдя-
ки цьому зростання температу-
ри через діяльність людини не 
перевищить 2°C. Це вважається 
відносно безпечним порогом, 
за якого наслідки зміни клімату 
будуть не такими катастрофіч-
ними.
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+24 0C+15 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 14 ВЕРЕСНЯ

+25 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 15 ВЕРЕСНЯ

+22 0C+16 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 16 ВЕРЕСНЯ

+20 0C+15 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 17 ВЕРЕСНЯ

+21 0C+13 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 19 ВЕРЕСНЯ

+23 0C+14 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 18 ВЕРЕСНЯ

+22 0C+12 0C

ДЕНЬНІЧ

НАТАША КОРОЛЬОВА 
ПОДАЛА ПОЗОВ 
ПРОТИ УКРАЇНИ 
Російська співачка українського 
походження Наташа Корольова 
програла у Верховному Суді справу 
щодо скасування заборони на в’їзд 
в Україну. Тепер артистка подала 
позов до Європейського суду з прав 
людини, пише «ТСН.ua».  

За словами Корольової, вона споді-
вається на здоровий глузд суддів. «Я без 
вини репресована людина, звинувачен-
ня на мою адресу не відповідають дійс-
ності. Вважаю, що правда має восторже-
ствувати», – каже артистка. 

У жовтні 2016 року СБУ заборонила 
співачці Наталії Корольовій в’їзд в Укра-
їну на п’ять років. Їй також не дозволили 
прилетіти в Київ на похорон бабусі. 

КОЖЕВНІКОВА 
ПІШЛА З «ВІА ГРИ»
Співачка Настя Кожевнікова вийшла 
заміж та покинула гурт «ВІА ГРА». 
Контракт артистки закінчився у 
вересні, пише «ТСН.ua». 

«П’ятирічного контракту мені виста-
чило. Я його чітко відпрацювала. Тепер 
хочу співати сама», – зізналася вона. 

Це рішення 25-річна співачка ухвали-
ла разом з чоловіком Кирилом. Саме він 
стане її продюсером. Щоправда, досвіду 
роботи з зірками в новоспеченого су-
путника життя Кожевнікової нема, адже 
досі він торгував какао-продуктами.

ДЕПАРДЬЄ 
ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У ЗҐВАЛТУВАННІ 
Французького актора і російського 
громадянина Жерара Депардьє 
звинувачують у зґвалтуванні. 
Днями 22-річна акторка заявила 
до поліції, що 69-річний Депардьє 
скоїв над нею сексуальну наругу, 
повідомляє The Daily Mail.

Напад на жінку, ім’я якої не розголо-
шують, стався у паризькому маєтку ак-
тора в серпні. Наразі поліція розслідує 
злочин. 

Адвокат Депардьє заявив, що його 
клієнт не винен і сподівається, що це 
буде доведено. Представник актора по-
скаржився на публічність справи. 

світські новини

politeka.net
24tv.ua

gazeta.ru

Матеріали на Трампа збирали з 1980-х років

Більшість науковців стверджують, що 
шанс зупинити потепління уже втрачено 

компанії розповіли The New York 
Times, що Пекер протягом кіль-
кох десятиліть скуповував комп-
ромат на Трампа, але не давав 
йому ходу і заборонив підлеглим 
використовувати зібрані матеріа-
ли під час президентської кампа-
нії 2016 року.

За інформацією видання, 
у серпні 2016 року American 
Media придбала права на істо-

рію колишньої моделі Playboy 
Карен Макдугал за $150 тис. і 
зобов’язання використовувати 
ресурси видань групи для про-
сування її кар’єри як фахівця з 
фітнесу. Але American Media так 
і не опублікувала її історію про 
інтимні стосунки з Трампом. Крім 
того, у справі фігурує епізод з 
виплатою $130 тис. колишній 
пор ноакторці Стефані Кліффорд, 

Хенк Дейкстра з Утрехтсько-
го університету і його колеги ви-
користали масштабні кліматичні 
моделі, щоб визначити, скільки 
років є у людей, аби убезпечити 
себе від біди. Якщо людство не 
почне вживати заходів з бороть-
би зі зміною клімату до 2035 року, 

то воно не зможе обмежити зрос-
тання глобальної середньої тем-
ператури безпечними 2°C. Біль-
ше того, науковці стверджують, 
що шанс зупинити потепління на 
1,5°C вже взагалі практично втра-
чено.

За розрахунками авторів, 

utro.ru
press.lv

відомій як Стормі Деніелс, яка 
стверджувала, що мала інтимні 
стосунки з мільярдером.

Невідомо, скільки матеріалів 
про Трампа все ще перебуває у 
розпорядженні American Media. 
Видання припускає, що деякі з 
них уже знищено. Слідчі не пові-
домили, чи отримали вони будь-
які матеріали, крім тих, які стосу-
ються Макдугал і Кліффорд.

Нагадаємо, що колишнього 
адвоката Трампа Майкла Коена 
запідозрили в ухиленні від спла-
ти податків і шахрайстві на більш 
ніж $20 млн. Він визнав себе ви-
нним за вісьмома пунктами об-
винувачень, зокрема в тому, що 
під час виборчої кампанії 2016 
року за вказівкою Трампа запла-
тив за мовчання двом жінкам, які 
заявили про сексуальні зв’язки з 
майбутнім президентом. Але сам 
Трамп різко розкритикував свого 
колишнього адвоката, назвавши 
його заяви вигаданими.

якщо людство буде нарощувати 
частку поновлюваних джерел 
енергії на 2% на рік, то зробити це 
треба до 2035 року. Тоді з імовір-
ністю 67% потепління вдасться 
зупинити всього на два градуси. 
При цьому дослідники нагаду-
ють, що за останні 20 років част-
ка поновлюваних джерел енергії 
в світі зросла з близької до нуля 
лише до 3,6%. Тобто мета в 2% на 
рік є досить нереальною.

Щоб з тією ж імовірністю об-
межити зростання глобальної се-
редньої температури на планеті 
до 1,5°C, людству потрібно буде 
збільшувати частку такої енер-
гії на 5% на рік з 2027 року. Від-
класти це можна було б завдяки 
новітнім технологіям, наприклад, 
видаленню CO2 з атмосфери, але 
поки такі розробки – лише у ви-
гляді прототипів.

Неподалік відомого природного за-
повідника у Ботсвані знайшли близько 90 
туш слонів. Це найбільш масштабне вбив-
ство цих тварин в Африці, пише BBC.

«Я абсолютно вражений. Тут найбіль-
ші масштаби браконьєрства за слонами, 
які я коли-небудь бачив, або про які вза-
галі коли-небудь читав», – зазначив док-
тор Майк Чейз із організації «Слони без 
кордонів».

Популяція слонів у Ботсвані – найбіль-
ша в світі, проте рекордсменом ця країна 
є, на жаль, і у браконьєрстві. Зокрема, 
браконьєри полюють за бивнями слонів.

Чейз наголосив, що, згідно із даними 
Великого перепису слонів, який проводи-
ли у 2015 році, зоозахисники реєструють 
удвічі більше смертей цих благородних 
тварин. У минулому десятилітті загинула 
третина слонів Африки, а 60% слонів Тан-
занії було вбито всього за п’ять років.

Журналісти Business 
Insider сформували рейтинг з 
дев’яти найбагатших підпри-
ємців США, а також підрахува-
ли, скільки ці люди заробля-
ють щогодини. На першому 
місці опинився Джефф Безос 
(власник Amazon), який що-
години заробляє по $4 млн, 
пише Business inside. 

За основу журналісти взя-
ли показники річного прибут-
ку, а також вартість їхніх акти-
вів за оцінкою Forbes. Щоб 
дізнатися приблизну суму до-

У вересні 1996 року в Україні відбулася 
грошова реформа, в ході якої гривня замі-
нила карбованці і стала національною 
валютою країни. Обмін проводили з 2 
до 16 вересня 1996 року, і в цей пері-
од у готівковому обороті паралельно 
функціонували гривня та карбованець. 

В АФРИЦІ – 
МАСШТАБНЕ 
ВБИВСТВО 
СЛОНІВ

ВЛАСНИК AMAZON ЩОГОДИНИ 
ЗАРОБЛЯЄ $4 МЛРД

ГРИВНІ – 22 РОКИ 
Після 16 вересня 1996 року гривня стала єди-
ним засобом платежу на території України.

Як повідомляє Національний банк Укра-
їни, зараз в обороті є готівкова гривня 

на понад 373,6 млд грн, у тому числі 
монети на 2,1 млрд грн (13 мільярдів 
штук) і банкноти на 371,4 млрд грн 
(2,9 мільярда штук).

ходу за годину, розрахували 
різницю між прибутками міль-
ярдера у 2017 і 2018 роках, а 
потім розділили на 8760 – це 
кількість годин у році.

Окрім Безоса, понад 
мільйон за годину заробля-
ють також Марк Цукерберг 
(СЕО Facebook) та Еліс Уолтон 
(власниця мережі магазинів 
Wolmart).

Очільник SpaceX та Tesla 
Ілон Маск посідає в цьому 
рейтингу шосте місце. Щого-

дини підприємець заробляє 
близько $685 тис.

Джефф Безос – 
найбагатший

замі
ю ї
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