
Лікувальні заклади мають бути 
забезпечені ліками з Нацпереліку 

лікарських засобів, який затверджений 
МОЗ. До списку входять 427 безпечних 
та реально помічних речовин проти всіх 
розповсюджених захворювань. Це понад 
тисяча ліків від різних виробників, що їх 
мають закуповувати лікарні за бюджетні 
кошти.

ЛІС РУБАЮТЬ – 
ТРІСКИ 
ЛЕТЯТЬ?

САНВУЗОЛ У 
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ – 
НОРМА, А НЕ РОЗКІШ

Із 1 вересня в Україні вступили в 
дію оновлені сучасні державні 

будівельні норми щодо будівництва 
та реконструкції навчальних закладів. 
Вони передбачають, що у школах 
обов’язково мають бути облаштовані 
внутрішні вбиральні.

«СУДИТИ МЕНЕ МАЄ 
ПРАВО ТІЛЬКИ БОГ»

У цьому переконана лучанка Ольга 
Столярчук, яка в 30 навчилася 

жити заново, чотири роки тому 
втративши коханого чоловіка на 
неоголошеній російсько-українській 
війні.

СУБСИДІЇ – ТІЛЬКИ 
ТИМ, ХТО ЇХ СПРАВДІ 
ПОТРЕБУЄ

У серпні 
Мінсоцполітики 

презентувало 
відкритий онлайн-
реєстр субсидіантів. 
Тепер кожен 
громадянин може 
перевірити, чи має 
він знижку на оплату 
комунальних послуг. 
Як працює реєстр і що варто пам’ятати 
про порядок нарахування субсидій, 
розповідають у Центрі громадського 
моніторингу та контролю.

хто кого?
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ПАТРІАРХАТИ 
ПОЧИНАЮТЬ ВЕЛИКУ 
ВІЙНУ

реформа освіти

перехрестя долі

компетентно

 читайте на стор. 10

святкове дійствоправо пацієнта

хто кого?
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Щирі емоції, святковий 
драйв, веселі розваги, 

танці та пісні, смачний куліш, 
цінні подарунки – другий рік 
поспіль Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» за організаційної 
підтримки ГО «Волинський 
актив молоді» організовує Дні 

кварталу в різних мікрорайонах 
Луцька. Півтори тисячі жителів 
Привокзального мікрорайону 
та численні гості зібралися 
на території ЗОШ №15, аби в 
колі друзів, сусідів, знайомих 
провести свято.

ситуація SOS

ПОРОШЕНКО 
ПЕРЕТВОРИВ 
«УКРЕКСІМБАНК» 
НА СВОЮ ГОДІВНИЧКУ

заява

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

 читайте на стор. 8

Поки в Україні занепадають 
шахти, до нас активно їде 
вугілля з Росії, а точніше – 

з окупованих територій, з яких 

РФ вивозить вугілля і нам же 
його продає. І це робить сам 
Президент Петро Порошенко, 
який не пропускає жодного 

моменту, аби не заявити 
на публіку: «Росія – країна-
агресор».

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 7

КОМУ – ВІЙНА, 
А КОМУ – МАТИ РІДНА

 читайте на стор. 5

ВИБУХ ЕМОЦІЙ ТА ПОЗИТИВУ: 
У ПРИВОКЗАЛЬНОМУ РАЙОНІ ЛУЦЬКА 
СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ КВАРТАЛУ

БЕЗПЛАТНІ ЛІКИ 
У ЛІКАРНІ: ЩО 
ПОТРІБНО ЗНАТИ

РОСІЙСЬКЕ ВУГІЛЛЯ ПРИВОЗЯТЬ НА ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОДРОСІЙСЬКЕ ВУГІЛЛЯ ПРИВОЗЯТЬ НА ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
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ЗАТОНУЛО СУДНО 
З МІГРАНТАМИ 
У Середземному морі біля узбережжя 
Лівії затонуло судно з мігрантами. Понад 
100 людей загинуло.

У НІГЕРІЇ – ПОВІНЬ
Внаслідок потужних повеней у Нігерії 
потонуло понад 100 людей. Тисячі жите-
лів покинули домівки в центральній час-
тині країни та у її південних регіонах.

В АФГАНІСТАНІ – ТЕРАКТ
На сході Афганістану 11 вересня те-
рорист підірвав себе у натовпі демон-
странтів. Щонайменше 68 осіб загинуло, 
128 поранено.
СТИХІЯ НАКРИЛА США, КИТАЙ 
ТА ФІЛІППІНИ 
На Філіппінах внаслідок потужного тай-
фуну «Мангкхут» 15 вересня загинуло 
щонайменше 64 людини. 16 вересня 
тайфун пішов у бік Китаю. Понад 2,4 міль-
йона людей евакуйовано, 300 осіб пора-
нено. А через ураган «Флоренс», який 
вирує у США, загинула мінімум 31 особа.
У КИТАЇ АВТО В’ЇХАЛО У 
НАТОВП 
У китайському Хеньяні 12 вересня по-
зашляховик в’їхав у натовп на площі. 
Щонайменше 11 людей загинуло, 46 по-
ранено. Зловмисника затримано.
НІГЕРІЙЦІ ЗАГИНУЛИ ВІД 
ВИБУХУ ЦИСТЕРНИ
10 вересня в нігерійському штаті Наса-
рава вибухнув резервуар із газом, який 
везла вантажівка. Щонайменше 35 осіб 
загинуло. Понад 100 людей поранено.

СМЕРТЬ – У ПРІРВІ
В індійському Кашмірі 14 вересня паса-
жирський автобус злетів у прірву. Водій 
не впорався з керуванням. 16 людей за-
гинуло, 16 постраждало. 
США ТА ЄС ЗАСУДИЛИ НАМІРИ 
СЕПАРАТИСТІВ
11 вересня терористичні угрупування 
ДНР та ЛНР призначили вибори свого 
лідера. ЄС та США засудили ці наміри 
терористів, назвавши такі вибори фаль-
шивими процедурами. Наразі вибори 
на непідконтрольних Україні територіях 
можливі лише після політичного врегу-
лювання конфлікту.
ЄС ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 
УГОРЩИНИ 
Європейський парламент проголосував 
за введення санкцій проти Угорщини. Це 
перший випадок ухвалення штрафних 
заходів щодо країни-учасниці ЄС. Угор-
щину звинувачують в антиміграційній 
політиці та кампанії проти бізнесмена-
благодійника Джорджа Сороса, тискові 
на громадські організації, які працюють 
з мігрантами, контролі над ЗМІ, закритті 
Центральноєвропейського університе-
ту та корупції у владі. 
ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ – 
ФІНАНСОВА КРИЗА
Аналітики американського фінансового 
холдингу JPMorgan Chase прогнозують 
нову фінансову кризу вже у 2020 році. 
Однак обвал фондових ринків буде не 
таким масштабним, як у 2008-му, оскіль-
ки вартість активів в країнах, що розви-
ваються, вже помітно знизилася.

ГРУЗІЯ МОЖЕ УВІЙТИ В НАТО 
Генеральний секретар НАТО Єнс Стол-
тенберг запевнив, що Грузія таки стане 
членом організації. В Альянсі вражені 
прогресом країни на шляху проведення 
реформ. НАТО обіцяє підтримувати на 
цьому шляху і Україну.
СВЯЩЕНИКИ ҐВАЛТУВАЛИ 
ДІТЕЙ
З 1946 до 2014 року в Німеччині 1670 римо-
католицьких священиків зґвалтували по-
над 3600 дітей. Лише 38% злочинців потра-
пили під кримінальне переслідування. 
У ГРУЗІЇ – ТАБУ НА 
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ 
З 1 жовтня у Грузії з метою зниження 
забруднення довкілля заборонять ви-
робництво, імпорт і реалізацію поліети-
ленових пакетів завтовшки менш як 15 
мікронів. З квітня 2019 року уряд Грузії 
повністю заборонить виробництво па-
кетів будь-якої товщини. 

світова хроніка ДИРЕКТОРКА БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
ВИРОЩУВАЛА СНОДІЙНИЙ МАК

сумнівний промисел

НЕЛЕГАЛИ ПРОРИВАЮТЬСЯ В ЄСНЕЛЕГАЛИ ПРОРИВАЮТЬСЯ В ЄС

ЗАПОВІДНІ ЗЕМЛІ ПОВЕРНУЛИ ДЕРЖАВІЗАПОВІДНІ ЗЕМЛІ ПОВЕРНУЛИ ДЕРЖАВІ

ДИТЯ НЕ ВРЯТУВАЛИДИТЯ НЕ ВРЯТУВАЛИ

справедливо

нещастя

ОКОВИТУ ОКОВИТУ 
УТИЛІЗОВУЮТЬ, УТИЛІЗОВУЮТЬ, 
ЦИГАРКИ ЦИГАРКИ 
ПАЛЯТЬПАЛЯТЬ

доля контрафакту

ПОГРАБУВАЛИ У ДЕНЬ НОВОСІЛЛЯПОГРАБУВАЛИ У ДЕНЬ НОВОСІЛЛЯ
феміда

Луцьк

У лучанина в день новосілля з 
будинку викрали 35 тис. грн, $200 та 
мобільний телефон. Чоловіка, якого 
звинувачували у крадіжці, виправдали, 
оскільки в суді не вдалося довести його 
причетність до злочину. 

Про це йдеться у вироку Луцького 
міськ районного суду від 4 вересня. Раніше 
судимого лучанина звинувачували в тому, 
що 31 березня 2017 року, перебуваючи в 
стані алкогольного сп’яніння, за поперед-
ньою змовою із невстановленою особою 
незаконно проник до будинку, де із застосу-

ванням насильства відкрито викрав майно 
потерпілого.

Як розповів суду потерпілий, він свят-
кував новосілля з однокласником, його 
дружиною і донькою. Завітали на застіл-
ля й обвинувачений зі знайомим, а також 
були присутні незнайомі господарю осо-
би. Невдовзі після того, як усі розійшлися, 
хтось постукав у двері. Коли ж господар 
відчинив їх, до будинку заскочили двоє чо-
ловіків міцної статури та збили його з ніг. 
Викравши гроші й мобільний, накивали 
п’ятами.

Проте, як наголосив потерпілий під 

Луцький, Маневицький райони

345 кущів снодійного 
маку виявили працівники 
поліції на прибудинковій 
ділянці директорки 
будинку культури в селі 
Білосток.

Про це йдеться у вироку 
Луцького міськрайонного суду 
від 31 серпня. Як вдалося встано-
вити під час судового засідання, 
на початку квітня обвинуваче-
на посіяла та вирощувала на 
власному городі снодійний мак. 
16 липня кущі виявили праців-
ники поліції. Відповідно до ви-
сновку експерта, це рослини 
роду снодійного маку і належать 
до тих, які містять наркотичні та 
психотропні речовини, обіг яких 
допускається для промислових 
цілей. Жінка запевнила, що не 
мала на меті їх збувати й визна-

ла свою вину. Суд призначив їй 
штраф – 1700 грн. 

А у жителя селища Градиськ 
днями виявили та вилучили 
близько 4 кг макової соломки. 

«Під час проведення санкціо-
нованого обшуку працівники 
поліції та військовослужбовці 
2-ї Галицької бригади Західно-
го оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії 
України виявили та вилучили 
частини рослинного походжен-
ня, схожі на мак снодійний», – по-
відомили у прес-службі військо-
вої частини 3002 Нацгвардії.

Чоловік зберігав у власному 
помешканні макову соломку та 
знаряддя для її подрібнення з 
метою збуту. «Цю рослинну речо-
вину використовують для вироб-
ництва особливо небезпечної 
наркотичної речовини – ацети-
льованого опію, – розповідає 
заступник командира бригади з 
громадської безпеки полковник 
Олег Савич. – Виробництво нар-
котичної речовини з такої кіль-
кості снодійного маку принес ло 
б зловмисникам прибутку на 
кілька десятків тисяч гривень».

Поліція знову взялася за «маківників»

zaknew
s.in.ua

час суду, він не може впізнати обвинуваченого, 
оскільки чоловіки були в масках. До того ж, обоє 
вищі на зріст, ніж обвинувачений. Відтак суд ви-
знав чоловіка невинним.

Злодії добряче збагатилися

patrioty.org.ua

Прикордонники Луцького загону в ході 
проведення спільних зі співробітниками 
Національної поліції заходів запобігли 
переміщенню групи нелегальних 
мігрантів.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, 
мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого пе-
ребував громадянин України, правоохорон-
ці зупинили неподалік кордону з Польщею 
15 вересня. Під час перевірки транспортного 
засобу з’ясувалося, що українець віз у на-
прямку державного кордону сімох громадян 
Бангладеш без документів. Попередньо вста-
новлено, що іноземці планували потрапити 
поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу. 

Крім того, незаконному переправленню 
нелегалів до ЄС днями запобігли працівники 
СБУ Волині. Як інформує прес-служба відом-

ства, оперативники спецслужби встановили, 
що житель Чернігівщини організував проти-
правний механізм переміщення іноземців че-
рез державний кордон поза межами пунктів 
пропуску. Зловмисник підшукував іноземних 
громадян, які мали намір без законних під-
став потрапити до ЄС та організовував їхнє 
тимчасове проживання в Україні. Ділок осо-
бисто супроводжував нелегалів до прикор-
донних районів та дистанційно керував діями 
клієнтів. За свої послуги зловмисник отриму-
вав майже $4 тис. із особи. 

Правоохоронці затримали на Волині 
чотирьох громадян країн Південної Азії у 
прикордонній смузі під час спроби незакон-
ного перетину держкордону. Організатора 
нелегальної схеми співробітники спецслужби 
спіймали у Рівному.

ssu.gov.ua

З кожного ділок брав $4 тисячі

дорогою ціною

Камінь-Каширський район

На Волині державі повернули землі 
природно-заповідного фонду з озером 
площею майже 100 га. 

Як повідомили у волинській прокуратурі, 
державі повернули орендовані підприємцем 
земельні ділянки в межах Добренської сіль-
ської ради, на яких розташоване озеро Сірче.

Прокуратура наполягала на визнанні неза-
конними та скасуванні розпоряджень голови 
райдержадміністрації, визнанні недійсними до-
говорів оренди землі та поверненні в державну 
власність земель природно-заповідного фонду, 
адже під час їх надання в оренду було грубо по-
рушено вимоги земельного та природоохорон-
ного законодавств.

Торговці контрафактним 
тютюном та алкоголем 
сплатили 2,1 млн грн штрафів 
за порушення законодавства. 
Контрафактну горілку 
переробляють та утилізовують, а 
тютюн спалюють.

За словами начальниці ГУ ДФС в 
області Світлани Савчук, за 8 місяців 
поточного року проведено 177 пе-
ревірок суб’єктів господарювання, 
які здійснюють торгівлю підакциз-
ним товаром, зокрема тютюном та 
алкоголем. 

У результаті виявлено 361 по-
рушення чинного законодавства. 70 
порушень стосувалися торгівлі без 
ліцензій. Зафіксовано продаж алко-
голю та тютюну особам, що не досяг-
ли 18 років. Крім того, часто збува-
ють алкоголь за меншою ціною, ніж 
мінімальна.

Камінь-Каширський район

Після отруєння у селі 
Боровне в лікарні опинилися 
кілька людей. Малюк 2016 
року народження помер.

Про це повідомляє 
«ВолиньPost» з посиланням 
на голову Камінь-Каширської 
РДА Валерія Дунайчука. За 
словами посадовця, у селі 

Попри те, що надавати такі землі в оренду 
може лише уряд, голова місцевого органу влади 
передав в оренду для рибогосподарських по-
треб озеро, яке розташоване в межах території та 
об’єктів, що перебувають під охороною відповід-
но до закону «Про природно-заповідний фонд». 

Боровне в гостях у бабусі пе-
ребувало четверо маленьких 
онуків: двоє з Боровного разом 
із мамою та ще двоє дітей із 
села Рованці Луцького району. 
Ввечері 17 вересня усіх дітей 
та матір двох хлопчиків забра-
ла швидка. Вранці 18 вересня 
хлопчик із села Рованці помер.

100 гектарів – тепер державні

vol.gp.gov.ua
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УКРАЇНЦІ ВСЕ ЩЕ СУМУЮТЬ 
ЗА СРСР
Найбільше ностальгують за радянським 
періодом українці, які проживають на 
сході та півдні. Кожен четвертий в Україні 
(25%) та третій на Донбасі зокрема (36%) 
хотіли б, щоб СРСР відродився і Україна 
була його частиною. А 68% та 51% відпо-
відно не хотіли би, щоб це сталося. 

НАБУ ВЗЯЛОСЯ ЗА МІНІСТРІВ 
Детективи НАБУ повідомили міністру 
інфраструктури Володимиру Омеляну 
про підозру в отриманні хабара й де-
кларуванні недостовірної інформації. 
Взялося бюро і за міністра юстиції Павла 
Петренка. Його теж підозрюють у декла-
руванні недостовірної інформації. 
НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ – 
ПІД СЛІДСТВО
НАБУ підготувало першому заступни-
ку голови СБУ Павлу Демчині підозру 
в незаконному збагаченні. Також бюро 
відкрило кримінальне провадження за 
фактом можливого незаконного збага-
чення депутата Верховної Ради Антона 
Геращенка. 
ЗАТРИМАНО ЕКС-ВІЦЕ-МЕРА 
СЕВАСТОПОЛЯ 
Правоохоронці затримали Олега Кизи-
менка, який після анексії Криму оголо-
сив себе заступником голови Севасто-
польської міськдержадміністрації. На 
цій посаді він сприяв створенню оку-
паційних органів влади, передавав оку-
пантам службову документацію, а також 
сприяв підривній діяльності Росії проти 
України.

ПАТРУЛЬНІ ВБИЛИ ПІШОХОДА 
У Чернівцях 16 вересня службовий авто-
мобіль патрульної поліції на пішохідно-
му переході на смерть збив 23-річного 
хлопця. Очевидці стверджують, що водій 
та його напарник втекли з місця події.
ОСІННІЙ ПРИЗОВ 
ПРОДОВЖЕНО
Президент Петро Порошенко збільшив 
термін призову на строкову військову 
службу в 2018 році з двох до трьох міся-
ців. Осінній призов триватиме з жовтня 
до грудня 2018 року. Призову до війська 
підлягають чоловіки віком від 20 до 27 
років, визнані придатними до стройової 
підготовки, і які не мають підстав для від-
термінування або звільнення від армії.
ЮРА ЄНАКІЇВСЬКИЙ ХОЧЕ 
ПОВЕРНУТИ СВОЇ МІЛЬЯРДИ 
Один з найближчих соратників екс-
Президента Віктора Януковича Юрій 
Іванющенко намагається розморозити 
нерухомість і свої рахунки у Швейцарії. 
Усього в екс-регіонала заморожено аж 
72 млн франків. Ці гроші незаконно ви-
возили з України.
ФІРМА ПОРОШЕНКА КУПУЄ 
ВУГІЛЛЯ З ОРДЛО 
Цукровий завод Петра Порошенка ку-
пує вугілля з Росії, яке потрапляє туди 
з тимчасово окупованих територій. З 
2017 року ТОВ «Зоря Поділля» придбала 
сім партій сортового антрациту з Росії 
на 4 млн грн.
ЦІНУ НА ГАЗ ПІДВИЩАТЬ 
Міністр енергетики та вугільної про-
мисловості Ігор Насалик підтвердив, що 
найближчим часом Кабінет Міністрів 
підвищить ціну на газ для населення, що 
є однією з умов Міжнародного валютно-
го фонду для надання країні чергового 
кредиту.

ЗАРОБЛЯЛИ НА ЗНО
Відповідальні керівники Українського 
центру оцінювання якості освіти систе-
матично за гроші завищували резуль-
тати ЗНО. У цьому поліція підозрює 
керівника, двох заступників і ще двох 
службовців установи. Зловмисники 
зав дали держбюджету шкоди на понад 
7 млн грн.
РЯТУВАЛЬНИКАМ 
ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТИ 
Мінімальна зарплата співробітників Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій 
наступного року зросте до 9000 грн.

українська хронікаПЕРЕПОХОВАЛИ ВОЇНА, ПЕРЕПОХОВАЛИ ВОЇНА, 
ЯКИЙ БОРОНИВ РІДНУ ЗЕМЛЮЯКИЙ БОРОНИВ РІДНУ ЗЕМЛЮ

героям слава

ДИРЕКТОРА ОБЛАВТОДОРУ ДИРЕКТОРА ОБЛАВТОДОРУ 
ЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІ

РДА ОТРИМАЛА РДА ОТРИМАЛА 
НОВОГО НОВОГО 
КЕРІВНИКАКЕРІВНИКА

ПОЦУПИЛИ ПОЦУПИЛИ 
СОТНЮ ПОРОСЯТСОТНЮ ПОРОСЯТ

ЗАТРИМАЛИ ЦЕРКОВНОГО ЗЛОДЮЖКУЗАТРИМАЛИ ЦЕРКОВНОГО ЗЛОДЮЖКУ

на гарячому кадри

злочин

кримінал

СХОВАНКА БОЄПРИПАСІВ – У БУДИНКУСХОВАНКА БОЄПРИПАСІВ – У БУДИНКУ

МАЙЖЕ ПІВМІЛЬЙОНА ВОЛИНЯН МАЙЖЕ ПІВМІЛЬЙОНА ВОЛИНЯН 
ОБРАЛИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВОБРАЛИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

медреформа

Луцьк, Луцький, 
Маневицький райони

Сотні людей 
18 вересня 
провели в останню 

путь лучанина Юрія 
Лавренчука, який 
загинув 29-річним чотири 
роки тому в Іловайському 
котлі.

Під час першої хвилі част-
кової мобілізації Юрій Лаврен-
чук був призваний на військо-
ву службу до складу 51-ї ОМБ. 
З серпня 2014 року боєць не 
виходив на зв’язок із рідними. 
Відповідно до інформації шта-
бу Антитерористичного центру 
при СБУ, значився як зниклий 
безвісти.

Нещодавно в результаті пе-
ревірки ДНК особу загиблого 
вдалося встановити. Відспівува-

ли бійця у Старосіллі Маневиць-
кого району, звідки він родом. А 
на центральній площі Луцька від-

булася громадська панахида. По-
ховали Юрія Лавренчука на Алеї 
почесних поховань у Гаразджі.

«Родина до останнього спо-
дівалася, що він живий, але 
кілька днів тому дружина Юрія 
отримала документ про іденти-
фікацію особи, який підтвердив 
його загибель. Родичі, волон-
тери, військовослужбовці роз-
шукували Юрія. Адже жевріла 
надія знайти його живим. Як 
з’ясувалося, тіло Юрія Лаврен-
чука було захоронено в листо-
паді 2015 році у Бахмутському 
районі Донецької області на 
кладовищі села Парасковіїв-
ка, – зазначив виконувач повно-
важень міського голови Луцька 
Григорій Пустовіт. – Родина 
втратила чоловіка, сина, батька. 
Колеги, друзі, побратими, усі лу-
чани втратили Героя, захисника 
України».

Кампанія з вибору сімейних лікарів, 
педіатрів та терапевтів триває з 
квітня. Тож кількість українців, 
які уклали декларацію з лікарем 
первинної ланки, невпинно зростає.

На Волині майже 481 тисяча людей 
вже обрали свого сімейного лікаря, 
повідомляє прес-служба Волинської 
ОДА.

Станом на початок вересня декла-
рації з сімейними лікарями уклали 480 
тисяч 968 краян. Найвищі показники у 
Любешівському (82,2%), Любомльсько-
му (55,3%), Шацькому (54,8%), Рожи-

щенському (53,9%), Старовижівському 
(52,3%), Луцькому (50,8%), Ратнівсько-
му (50,2%) районах. Натомість серед 
аутсайдерів – Володимир-Волинський 
(24,3%), Локачинський (35,2%), Турій-
ський райони (37%). Загальний відсо-
ток підписаних декларацій в області 
становить 46,1%.

Вибір лікаря відбувається суто за 
бажанням пацієнта та не прив’язаний 
до місця реєстрації громадянина.

volynnew
s.com
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Луцьк, Ковель

Під час демонтажу старого 
перекриття будинку 
лучанин виявив схованку 
боєприпасів часів Другої 
світової війни.

Як повідомили в поліції, 
13 вересня правоохоронці ви-
лучили 32 гранати «М-24», ка-

рабін «Мосіна», 239 набоїв до 
нього та 113 набоїв невідомого 
калібру.

Цього ж дня у Ковелі під 
час обшуку в оселі місцевого 
жителя поліцейські виявили 
та вилучили 134 набої каліб-
ру 5,6 мм, 41 набій калібру 
7,62 мм, диск до кулемета «Дег-

тярьова» з набоями, стартовий 
пістолет із ознаками перероб-
ки та багнет.

До слова, за незаконне по-
водження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими 
речовинами світить від трьох 
до семи років позбавлення 
волі.

знахідка

Небезпечні 
предмети вилучено

Не зволікайте з підписанням декларації

Юрій віддав життя за Україну

vl.npu.gov.ua

Луцьк, Луцький район

Правоохоронці викрили раніше 
судимого 32-річного жителя Луцького 
району у вчиненні крадіжок із культових 
споруд на території обласного центру.

Зловмисник викрадав із храмів вино, 
гроші зі скриньок для пожертв, срібні лан-
цюжки та хрестики, інформує прес-служба 
волинської поліції.

«Слідчі повідомили йому про підозру 
у вчиненні двох крадіжок із храмів міс-

та за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу. 
Підозрюваному обрали міру запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою», – 
повідомив очільник волинських поліцей-
ських Петро Шпига.

Окрім цього, у слідства є обґрунтовані 
підстави вважати, що підозрюваний при-
четний до скоєння щонайменше ще чоти-
рьох крадіжок майна громадян. Затрима-
ному загрожує від трьох до шести років 
позбавлення волі. 

Ковельський район

Нещодавно в селі Дроздні зі свинокомплексу 
ТОВ «Віра-1» викрали понад сотню поросят.

Зловмисники проникли через вікно, пише 
«Район.Ковель». У господарстві недолічилися 117 
поросят м’ясної породи. Як повідомили у слідчому 
відділенні Ковельського відділу поліції, завдано 
майнової шкоди на понад 87 тис. грн.

Поліцейські, які прибули на місце пригоди, 
виявили відбитки пальців. За фактом крадіжки 
відкрили кримінальне провадження і розпочали 
розслідування.

Любешів

Президент Петро Порошенко 
розпорядженням від 12 вересня призначив 
голову Любешівської районної державної 
адміністрації.

Новим очільником РДА став Сергій Фесик, 
який раніше обіймав посаду першого заступника 
голови райадміністрації.

Минулоріч новопризначений голова РДА за-
декларував будинок у Любешові на 124 м2. Воло-
діє однією земельною ділянкою, а ще на чотири 
має 50% прав. Торік декларант отримав 203 тис. 
грн заробітної плати. У власності посадовця – лег-
ковик Skoda Octavia Tour 2008 року випуску.

Луцьк

Під час одержання 
неправомірної вигоди – 300 тис. 
грн – правоохоронці затримали 
директора ДП «Волинський 
облавтодор» ВАТ «Державна 
акціонерна компанія 
«Автомобільні дороги України».

Як повідомили в обласній про-
куратурі, у таку суму керівник об-
лавтодору оцінив залагодження 
питання щодо безперешкодного 
укладення із фізичною особою-
підприємцем договору про надан-
ня в оренду приміщення, яке пере-
буває на балансі очолюваного ним 
підприємства.

Посадовець міг 
збагатитися на 300 тисяч

vol.gp.gov.ua
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хто кого? ПАТРІАРХАТИ ПОЧИНАЮТЬ 

ВЕЛИКУ ВІЙНУ
ЧИ СПРИЧИНИТЬ НАДАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ УКРАЇНСЬКІЙ 
ЦЕРКВІ РОЗКОЛ ПРАВОСЛАВНОГО СВІТУ?

Патріарх Константинопольський Варфоломій 
та Патріарх Московський і всієї Русі Кирило

И
ТАР-ТАСС/И

нтерпресс/О
лена П

альм

  Алла САДЕЦЬКА

Наслідки дипломатичної 
катастрофи, якої 
зазнав глава 

РПЦ Кирило в Стамбулі 
31 серпня, не забарилися. 
Константинопольський 
патріарх зробив останній 
крок на шляху відторгнення 
Київської митрополії від 
Москви, призначивши у Києві 
своїх екзархів, які зберуть 
установчий собор Української 
автокефальної церкви.

Московський синод пригрозив у відпо-
відь новим глобальним розколом христи-
янського світу, який насправді обернеться 
лише ізоляцією Московської патріархії від 
цього світу, цитує «Укрінформ» російського 
журналіста-релігієзнавця Олександра Солда-
това зі сторінок «Нової газети».

ХТО ТАКІ ЕКЗАРХИ?
Екзархами стали 46-річні українські архі-

єреї з Америки: архієпископ Памфілійський 
Даниїл (Зелінський), керуючий Західною 
єпархією УПЦ у США Константинопольського 
патріархату, єпископ Едмонтонський Іларіон 
(Рудник), керуючий Західною єпархією, але 
вже УПЦ Канади в складі Константинополь-
ського патріархату. Обидва ієрархи наро-
дилися в Західній Україні, а єпископ Іларіон 
був греко-католиком. Церкви українських 
емігрантів, які вони представляють, було при-
йнято до Константинопольського патріархату 
в середині 1990-х, а раніше їх вважали «роз-
кольницькими». Московська патріархія тоді, 
понад 20 років тому, висловила стриманий 
протест проти вчинку Константинопольсько-
го патріархату, який було здійснено з дальнім 
прицілом на Київ. 

Слово «екзарх» по-різному розуміють у 
Москві й Константинополі. До складу РПЦ 
входить Білоруський екзархат, він являє со-
бою об’єднання єпархій на території Білорусі 
на чолі з першим єпископом цієї країни в сані 
митрополита, який має звання патріаршого 
екзарха. Колись, до 1990 року, подібний ек-
зархат РПЦ мала і в Україні. Тобто це адміні-
стративна керівна посада. Однак у Констан-
тинополі екзархами найчастіше називають 
особистих представників-посланців патрі-
арха, яких скеровують у ту чи ту країну або 
єпархію з особливими дорученнями.

Завданням екзархів є підготовка установ-
чого собору УАПЦ, який відкриється у Києві 
під їхнім головуванням на початку жовтня. 
Там відбудеться возз’єднання з Константи-
нопольським патріархатом двох церковних 
юрисдикцій, які нині вважаються «розколь-
ницькими»: УПЦ КП (понад 5000 парафій) та 
УАПЦ (понад 1000 парафій). У соборі також 
візьмуть участь єпископи УПЦ МП, які під-
тримують ідею української автокефалії, тоб-
то повної церковної незалежності. УПЦ МП, 
нагадаємо, належить понад 12000 парафій в 
Україні. Головування екзархів надасть собо-
ру канонічної легітимності, після чого знову 
зібрана з трьох частин Українська церква й 
отримає Томос про автокефалію від Констан-
тинопольського патріархату.

ТВЕРДЕ ІСТОРИЧНЕ 
ПІДҐРУНТЯ

Патріарх Варфоломій описав цей сцена-
рій патріархові Кирилу на зустрічі віч-на-віч 
31 серпня. Кирило ж пригрозив глобальним 
розколом православного світу й різними 
«контрсанкціями», після чого зачаївся. Його 
прес-секретар о. Олександр Волков навіть 
оголосив 7 вересня, що Московська патрі-
архія бере паузу й нічого не чинитиме проти 
Константинополя. Мабуть, повірили, що по-
грози на Варфоломія подіяли.

Але вони не подіяли, і урочисто проголо-
шена пауза тривала всього кілька годин. Щой-
но стало відомо про призначення екзархів, 
Відділ зовнішніх церковних зв’язків підконт-
рольної Москві УПЦ МП вибухнув гнівною за-
явою про «канонічну агресію» на непорушну 
«канонічну територію Московського патріар-
хату». 

Річ у тім, що обидва патріархати – Москов-
ський і Константинопольський – вважають 
Україну, тобто давню Київську митрополію, 

своєю. Москва звично посилається на акт 
Вселенського патріарха Діонісія IV від 1686 
року, який дозволяв Московському патрі-
арху здійс нювати поставлення на кафедру 
Київських митрополитів. Москва вважає, що 
тим самим Константинополь відрікся від Ки-
ївської митрополії і передав її Москві.

Проте Константинополь ні від чого 
не відрікався: він тимчасово, з військово-
політичних причин, делегував московському 
побратиму лише одне зі своїх прав щодо Київ-
ської митрополії, але саму цю митрополію під 
юрисдикцію Москви не передавав. Протягом 
XVIII-XIX ст. нагадувати про це не було сенсу – 
Російська імперія міцно контролювала тери-
торію, яку вона називала Малоросією, а церк-
ва в тій імперії була державною установою.

Але щойно Російська імперія впала, на по-
чатку 1920-х, Константинополь відновив свою 
юрисдикцію над Київською митрополією, над 
тією її частиною, що залишилася у вільному 
світі. Це були західні єпархії Київської мит-
рополії (Волинська, Білостоцька, Холмська 
тощо), що опинилися на території Польщі. 
У 1924 році вони отримали автокефалію від 
Константинопольської церкви й нині відомі 
як Польська православна церква. 

У 1941-42 роках, в міру просування німців 
на схід, юрисдикція цієї церкви поширилася 
на всю Україну. Так виникла Українська авто-
кефальна православна церква, яка з 1944 
року перебуває в еміграції. Саме її взяв Кон-
стантинополь під свій омофор у 1990-ті.

Тепер, після понад чотирьох років війни 
на сході України, Москва знову повністю втра-
тила контроль над Україною, тому Константи-
нополь змушений діяти в тій логіці, яку він не-
змінно демонстрував у 20-ті, 40-ві й 90-ті роки. 
Дорікнути йому в якійсь непослідовності або 
«віроломній агресії» не можна – Київську мит-
рополію ніколи повною мірою не передавали 
Московській церкві.

СВЯЩЕННА ВІЙНА
8 вересня з’явилася заява Священного 

cиноду РПЦ – і це фактичне оголошення війни 
у православному світі. Війна може бути помір-
кованою – «громадянською», якщо РПЦ й на-
далі визнаватиме Константинопольський пат-
ріархат православним і не пориватиме з ним 
канонічного спілкування, засуджуючи лише 
його «вторгнення» в Україну. А може бути й 
радикальною – міжконфесійною, якщо РПЦ 
оголосить Константинополь і всі інші помісні 
православні церкви «зрадниками» й «ворога-
ми православ’я». Гарячі голови в РПЦ вимага-
ють негайної реалізації другого сценарію.

Священний синод РПЦ заявив, що вся 
пов нота відповідальності за антиканонічні 
діяння лягає особисто на патріарха Варфоло-
мія. Очевидно, кроком, який залишається до 
повного розриву й глобальної міжконфесій-
ної війни, й стане проголошення автокефалії 
на початку жовтня.

14 вересня Кирило зібрав позачергове 
засідання синоду РПЦ через приїзд екзархів 
в Україну. Синод ухвалив рішення про при-
зупинення поминання патріарха Константи-
нопольського під час богослужінь. Також ви-
рішено призупинити участь в єпископських 
асамблеях, так само, як і в богословських 
діалогах, багатосторонніх комісіях і всіх інших 
структурах, у яких головують або співголову-
ють представники Константинопольського 
патріархату. Це не означає припинення єв-
харистійного спілкування, тобто віряни обох 
патріархатів і раніше зможуть причащатися з 
однієї чаші. 

Звісно, в РПЦ є чимало поміркованих лю-
дей, зокрема й архієреїв, які виступають про-
ти запланованого міжнародного колапсу їх-
ньої церкви, але, по-перше, в нинішніх умовах 
ніхто з них не наважиться виступити проти 
патріарха, по-друге, найважливіші церковно-
політичні рішення ухвалює навіть не Кирило, 

а Кремль. Його відносини із західним світом, 
проекцією якого на православ’я є Константи-
нопольський патріархат, не обіцяють міжпра-
вославній єдності нічого доброго.

Держпропаганда в Росії вже подає укра-
їнську автокефалію як «суто американський 
русофобський проект», демонізує образ Вар-
фоломія і навіть готує дещо розслаблених 
у своєму патріотизмі росіян до думки, що 
проголошення автокефалії спровокує вже 
справжню російсько-українську війну, а не ту 
сором’язливу «гібридність», яку ми спостері-
гаємо на Донбасі.

НАГАЛЬНА ЗМІНА 
ІДЕОЛОГІЇ

Якщо керівництво РПЦ зважиться на роз-
кол зі «світовим православ’ям», то йому негай-
но доведеться підводити під нього ідеологіч-
ну, зокрема й богословську, базу. Усі глобальні 
розколи в історії християнства (православно-
католицький, католицько-протестантський 
тощо) мали під собою серйозні догматичні 
відмінності.

У сучасних умовах в розпорядженні РПЦ 
є лише одна «альтернативна» ідеологія – 
«істинно-православна». Ця ідеологія передба-
чає жорсткий канонічний консерватизм, осуд 
«єресі екуменізму», розрив контактів із усіма 
західними неправославними християнами.

Щоправда, справжнє російське 
православ’я зароджувалося в 1920-30-х ро-
ках за умов тотальних гонінь на віру, одним 
із виявів яких стало створення більшовика-
ми кишенькової «червоної церкви», з якої 
в 1943 році у результаті сталінського кон-
кордату й виросла сучасна Московська пат-
ріархія. Тому моральним нервом істинного 
православ’я є засудження рабського підпо-
рядкування церкви безбожній владі, відоме 
серед істинно-православних під ім’ям «єресі 
сергіанства».

Звести руку на своїх батьків-зас-
новників – Сталіна й митрополита Сергія 
(Страгородського) – РПЦ навряд чи зможе, 
тому її «істинно-православна» ідеологія буде 
міксом деяких ультраконсервативних бого-
словських ідей і гордості за своє радянське 
минуле, «червоно-білого патріотизму». Такий 
мікс ідеально збігається з путінською ідеоло-
гією, де також змішані антизахідні, автаркічні 
ноти з великодержавним шовінізмом, базо-
вані більше на радянському, ніж на дорево-
люційному минулому.

При цьому патріарху Кирилу доведеться 
вкотре наступити на горло власній пісні. Адже 
він сформувався як церковний лідер саме в 
екуменічному русі, на сесіях Всесвітньої ради 
церков у Женеві (де працював з 1971 року) і 
в приймальних покоях Папи Римського, де 
був частим гостем та навіть завершив земний 
шлях духовний наставник Кирила – митропо-
лит Никодим (Ротов). Ще торік та позаторік Ки-
рило дуже пишався своєю зустріччю з Папою 
Римським (першою в історії!) і складав великі 
плани зближення й навіть з’єднання з католи-
ками. Вимушений перехід на ультраконсерва-
тивні позиції змусить від усіх цих планів відмо-
витися, повністю піти з міжнародної арени.

Якщо ж ця зрада пам’яті свого духовного 
батька та шляху всього свого життя виявить-
ся над патріарші сили, то вже вголос говорять 
і про можливість заміни Кирила на набагато 
більш путінського й ксенофобного митропо-
лита Тихона (Шевкунова), що має репутацію 
«царського духівника». Ось це була б справж-
ня «симфонія влади»! Та й церковний народ 
Тихона поважає набагато більше, ніж Ки-
рила, – наповнюваність храмів знову почне 
збільшуватися... 

Хай там як, зараз процес проголошення 
автокефалії дійшов до тієї стадії, коли наба-
гато цікавіше спостерігати за процесами в 
Москві, ніж у Києві. Прихильники автокефалії 
вже святкують перемогу, а от що буде після 
цієї автокефалії з РПЦ – знає тільки Бог.



Суть стратегії полягає у вмінні вибрати те, від чого потрібно відмовитися. Майкл Портер
www.volynnews.com
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  Наталка ПОЛІЩУК
ТРК «Аверс»

  Іван ОМЕЛЬЧУК
депутат Старовижівської 
районної ради

Поки волинські шахтарі випрошують зарплату, 
в область завозять вагони російського вугілля

резонанс 

ситуація SOS

ПОРОШЕНКО 
ПЕРЕТВОРИВ 
«УКРЕКСІМБАНК» 
НА СВОЮ 
ГОДІВНИЧКУ
Національне антикорупційне бюро 
та Генеральна прокуратура мають 
з’ясувати, в який спосіб компанія 
бізнес-партнера Петра Порошенка 
отримала фактично безплатний 
кредит від державного 
«Укрексімбанку». З цього приводу 
народні депутати від УКРОПу 
Тарас Батенко, Олександр Дубінін, 
Ірина Констанкевич, Валентин 
Дідич, Олександр Шевченко та 
Віктор Шевченко звернулися до 
НАБУ й ГПУ.

У політсилі повідомили, що підконт-
рольна бізнес-партнеру Порошенка, 
першому заступнику голови РНБО Олегу 
Гладковському автомобільна компанія 
«Богдан Моторс» отримала від держав-
ного банку «подарунок» у вигляді мізер-
них відсотків за боргом у 1,3 млрд грн. 
Йдеться про договір реструктуризації 
боргу терміном на 15 років, що його 
було підписано в серпні. У найближчі 
три роки відсоткова ставка за основною 
заборгованістю становитиме лише 0,46-
2,46%. Умови угоди є об’єктивно не рин-
ковими та такими, що завдають збитків 
державному банку, а отже, й інтересам 
держави.

«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» обурене тим, що Президент 
України та його бізнес-партнери вкотре 
запускають руку в кишені українців», – 
підкреслили в партії.

Для порівняння, кредитний зашморг 
для малого та середнього бізнесу від 
державного банку у 8-41 раз тугіший, 
адже середня ставка сягає майже 19%. 
На думку укропівців, очевидно, що спів-
праця з «Богдан Моторс» на нинішніх 
умовах збиткова для «Укрексімбанку», 
особливо враховуючи високу інфляцію.

«Схоже, це нікого не цікавить, адже 
банк завжди можна «підтримати» кош-
том платників податків», – наголосили 
в УКРОПі.

У 2017 році «Укрексімбанк», голо-
вою правління якого є близький до 
глави держави Олександр Гриценко, 
докапіталізували на 7,7 млрд грн. Вод-
ночас «Богдан Моторс» паразитує ще 
й на держзамовленнях, постачаючи на 
фронт неякісні автомобілі та співпрацю-
ючи з підприємствами Росії.

заява

ЛІС РУБАЮТЬ – ТРІСКИ ЛЕТЯТЬ?

КОМУ – ВІЙНА, А 
КОМУ – МАТИ РІДНА

З кожним роком наші 
державні лісові 

господарства нарощують 
заготівлю деревини. 
До чого це призвело в 
Карпатах, бачимо на власні 
очі. Щось схоже, ймовірно, 
очікує і волинський ліс. 
Щоб узаконити обсяги 
нової лісосіки, тільки ДП 
«Старовижівське лісове 
господарство» планує 
збільшити ї ї розмір із 
нинішніх 26 тисяч 390 
кубічних метрів до 44 
тисяч 140.

З цього приводу в Буцинсько-
му лісництві нещодавно відбулося 
громадське обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля планової 
діяльності ДП «Старовижівське лісо-
ве господарство», до складу якого 
входить п’ять лісництв. На жаль, 
представництва громад на заході 
не спостерігалося, хоч директор 
лісгоспу Анатолій Ярмолюк нагадав, 
що в місцевій пресі завчасно про 

Поки в Україні 
занепадають 
шахти, до нас 

активно їде вугілля 
з Росії, а точніше – з 
окупованих територій, з 
яких РФ вивозить вугілля 
і нам же його продає. І 
це робить сам Президент 
Петро Порошенко, який 
не пропускає жодного 
моменту, аби не заявити 
на публіку: «Росія – 
країна-агресор».

А журналісти останнім часом 
усе частіше проводять бізнесові 
паралелі поміж Порошенком та 
кумом господаря Кремля Воло-
димира Путіна Віктором Медвед-
чуком. Навіть припускають, що 
Медведчук буде на президент-
ських перегонах противагою По-
рошенку. Мовляв, український 
народ так настрахають Медвед-
чуком, що він знову наступить на 
ті ж граблі – тобто вибере роше-
нівського Президента, як зробив 
це у 2014-му, за принципом – бо 
нікого.

Вугільна галузь в Україні не-
стабільна, і цю нестабільність, 
схоже, плекають на рівні Верхов-
ної Ради. Якщо на сході України 
фактично всі шахти в підпорядку-
ванні ДНР та ЛНР, то тут, на Воли-
ні, гірники повністю залежні від 
милості Києва. Регулярні затрим-
ки  зарплат. Заморожене будівни-
цтво 10-ї нововолинської шахти. 
А зараз рейдерським шляхом 
на шахті №9 «Нововолинська» 
змінили директора. Тобто попе-
реднього безпідставно зняли, а 
на його місце прислали людину 
з Києва. І знову – бунт. Уже кілька 
тижнів на шахтах робота стоїть. 
А гірники палять біля копальні 
шини. Такий собі вугільний май-
дан. Акції протесту на волинських 
шахтах – стабільна ситуація.

Поки гірники борються за 
свої зарплати, робочі місця та за 
те, аби шахти не пішли по руках 
ділків, на Волинь завозять вагони 
російського вугілля. Кілька разів 
цього літа в Ковелі помічали ван-
тажні потяги, переповнені вугіл-
лям. Бачили вагони з паливною 

РОСІЙСЬКЕ ВУГІЛЛЯ ПРИВОЗЯТЬ РОСІЙСЬКЕ ВУГІЛЛЯ ПРИВОЗЯТЬ 
НА ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОДНА ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД

Здорові дерева рубають, а хворі, схоже, нікому не потрібні
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нього повідомляли. Небайдужими 
виявилися лише три депутати Ста-
ровижівської районної ради: Іван 
Омельчук, Борис Кабарчук, Лари-
са Мазурик, буцинський сільський 
голова Петро Кошелюк та житель 
Старої Вижівки, себто громадськість 
в одній особі – Василь Колодюк, які 
виступили категорично проти без-
жального вирубування волинських 
лісів. Інтереси влади представляли 
голови РДА і районної ради. Решта 
присутніх були працівниками ліс-
госпу. Особливо прикро за сіль-
ських голів, яких мало б у першу 
чергу хвилювати, як господарюють 
лісівники в лісах, розташованих на 
території громад, зокрема у колиш-
ніх колгоспних.

Директор лісгоспу Анатолій Яр-
молюк пояснив, що розрахункова 
лісосіка – це науково обґрунтована 
норма заготівлі деревини в поряд-
ку рубок головного користування, 
яку затверджують для кожного 
власника, виходячи з принципів 
безперервності та невиснажливос-
ті використання лісових ресурсів. 
До заготівлі деревини під час про-
ведення рубок головного корис-
тування в межах розрахункової 
лісосіки належать лише перестійні 

неподалік приміщення тамтешньо-
го лісництва. На вирізаній ділянці 
ми побачили пні чималого діамет-
ру. На відстані руки поряд зі зріза-
ним деревом – три соснові сухостої. 
Чому їх не прибрали, коли спилю-
вали стиглі здорові дерева? Типова 
картина? На цій же ділянці, обабіч 
молодого лісу – купи сухого сосно-
вого гілля, можливо, також враже-
ного короїдом. Чому лежать досі й 
становлять загрозу здоровому лісо-
вому фонду, невідомо. При в’їзді в 
сусіднє село Седлище, майже при 
трасі, поряд зі здоровими дерева-
ми – чимало хворих. Наочна демон-
страція боротьби з короїдом?  

Які наслідки матиме протокол 
громадського обговорення, що від-
булося в Буцині без громадськості, 
а лише у присутності працівників 
лісу, передбачити годі. Чи проходи-
ли подібні зібрання в інших райо-
нах? Чи не узаконить це необґрун-
товану вирубку у волинських лісах? 
Сумнівів та запитань дуже багато. 
Як і претензій до так званої громад-
ськості, яка часто кричить про неза-
конні вирубки, а навіть пальцем не 
поворухне, щоб щось змінити. Мож-
ливо, вона стане активною на сайті 
Міністерства екології та природних 
ресурсів, представниця якого вела 
громадські слухання в Буцині? Бою-
ся, це марні сподівання.

цукровий завод, з кінця 2017 
року купила в Росії понад міль-
йон кілограмів антрациту. За рік 
через «Зорю Поділля» до України 
потрапило російського вугілля 
на понад 4 млн грн. Паливо для 
Порошенка везе теж російська 
фірма.

За такою ж схемою вугілля з 
Ростовської області їде і на Гні-
давський завод. Між тим, вже 
зараз у пресі говорять відкрито, 
що паливну копалину привозять 
з ДНР та ЛНР. Саме там ще доне-
давна були робочі шахти Ріната 
Ахметова.

Контроль над такими пото-
ками журналісти центральних 
телеканалів приписують Віктору 
Медведчуку, який нібито має ста-
ти політичною противагою Петру 
Порошенку на президентських 
виборах в Україні. 

Зрештою, цілком зрозуміло, 
чому ця вугільна афера так прос-
то реалізовується в Україні, адже 
до неї причетний сам Президент. 
І якщо сам гарант у часи війни 
годує окупанта, то чому б цього 
не робити іншим бізнесменам? 
Не здивуємося, якщо російсько-
го постачальника їм нав’язують 
згори.

Можливо, тому й вугілля з 
українського Донбасу безпере-
шкодно ганяють, найімовірніше, 
по цілій Україні. Тим часом во-
линські шахти активно розвалю-
ють. Цікаво, чому наша луцька 
цукроварня надає перевагу тор-
гівлі з окупантом? Чому не купує 
вугілля із нововолинських шахт, 
підтримуючи цим волинських 
гірників? Цікаво й те, хто ще на 
Волині віддає перевагу росій-
ському вугіллю? Це ми неодмінно 
з’ясуємо. Що ж буде з волинськи-
ми шахтами? І кому вони діста-
нуться? Питання залишаються 
відкритими, до президентських 
виборів уже недалеко...

копалиною і в Луцьку. Що робить 
на Волині російське вугілля, ми 
двічі намагалися з’ясувати у Мі-
ністерстві енергетики та вугіль-
ної промисловості. Двічі надси-
лали запити, проте відповіді не 
отримали. І не дивно, адже ку-
півля вугілля в Росії – тема дуже 
делікатна.

Щоправда, відповідь отрима-
ли від «Львівської залізниці». У ній 
зазначено, що паливо російське, 
а приїхало воно на Гнідавський 
цукровий завод. На підприємстві 
зізнаються, що справді купують 
вугілля для потреб цукроварні. 
Утім де саме, не кажуть. Зазнача-
ють, що з такими важливими за-
питаннями тільки до начальства, 
якого на місці, звісно, не вияви-
лося.

Також у відповіді йдеться, що 
вугілля для Гнідавського цукро-
вого заводу постачає «Ростов-
ська вугільна компанія». Свого 

часу вона була дочірнім підпри-
ємством «Запоріжсталі», що на-
лежить відомому олігарху Рінату 
Ахметову. Компанію продали, за-
раз вона – на балансі Мінбудівни-
цтва Ростовської області.

Але річ у тім, що цю компа-
нію було створено для будівни-
цтва копальні й там ніколи не 
видобували вугілля: шахта неза-
вершена, а роботи на ній зараз 
взагалі заморожені. Звідки ж їде 
російське вугілля на цукроварні 
та українські ТЕС? Насправді це 
вугілля, очевидно, їде з нашого 
українського Донбасу, захопле-
ного сепаратистами.

Відзначимо, нещодавно на 
всю Україну прогриміла інфор-
мація про Гайсинський цукровий 
завод Петра Порошенка на Ві-
нниччині. Він теж купує паливо 
у Ростовській області. За даними 
митниці, фірма «Зоря Поділля», 
до якої належить Гайсинський 

та стиглі деревостани. Щодо ді-
яльності ДП «Старовижівське лі-
сове господарство», то йдеться в 
основному про соснові та вільхові 
насадження. Останній такий пере-
рахунок відбувся у 2012 році, хоч 
його мають проводити кожні п’ять 
років. Директор лісгоспу пообіцяв, 
перш ніж взятися за реалізацію на-
мірів підприємства, дослухатися до 
кожного жителя району, врахувати 
всі пропозиції, що стосуються не 

лише збільшення лісосіки, а й інших 
напрямків господарювання.

Чи завжди ретельно лісівники 
захищають лісові насадження від 
короїда, як запевняли на громад-
ському обговоренні, адже вируб-
ку лісу вони часто аргументують 
збитками, яких цей шкідник завдає 
лісовим насадженням? Це наочно 
продемонстрував після обговорен-
ня буцинський сільський голова 
Петро Кошелюк в одному з урочищ 
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Недалекі люди вірять в удачу, сильні – у причину та наслідок. Ральф Уолдо Емерсон

компетентно СУБСИДІЇ – ТІЛЬКИ ТИМ, 
ХТО ЇХ СПРАВДІ ПОТРЕБУЄ

ЖЕРТВ 
ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА 
ЗАХИСТИТЬ ПОЛІЦІЯ
11 вересня набув чинності наказ 
МВС про термінові заборонні 
приписи. Про це повідомила 
Урядова уповноважена з 
ґендерної політики Катерина 
Левченко.

Згідно з наказом, поліція має право 
виносити термінові заборонні приписи 
стосовно кривдників, яких підозрюють у 
вчиненні домашнього насильства. Мета 
припису – захистити життя та здоров’я 
постраждалого чи постраждалої від по-
дальшої загрози. Винесення припису 
може ініціювати і постраждала особа, і 
сам поліцейський.

Документ може містити такі вимоги 
до кривдника:

– зобов’язання залишити місце про-
живання чи перебування постраждалої 
особи;

– заборону на вхід та перебування 
в місці проживання чи перебування по-
страждалої особи;

– заборону в будь-який спосіб кон-
тактувати з постраждалою особою.

Левченко звертає увагу, що під час 
ухвалення рішення про винесення при-
пису пріоритет має безпека постраж-
далого. В разі, якщо припис міститиме 
вимогу до кривдника залишити місце 
проживання на вказаний поліцією тер-
мін, така вимога буде чинною незалеж-
но від майнових прав на житло підозрю-
ваного і постраждалого.

За даними МВС, щороку від рук 
кривдників гине близько 600 українок, 
у 2017 році до поліції надійшло понад 
110 тисяч заяв від жертв домашнього 
насильства.

У грудні 2017 року Верховна Рада 
ухвалила законопроект про запобіган-
ня домашньому насильству. Він, зокре-
ма, запроваджує термін «домашнє на-
сильство», яке карається громадськими 
роботами на строк від 150 до 240 годин, 
арештом на термін до шести місяців, об-
меженням волі на термін до п’яти років 
або позбавленням волі на термін до 
двох років.

ПЕНСІОНЕРАМ – 
ЕЛЕКТРОННІ КАРТКИ

Пенсійний фонд запроваджує 
для українських пенсіонерів 
електронні картки. 

Вони стануть одночасно пенсійни-
ми посвідченнями і засобами для роз-
рахунків, повідомляє «ТСН.ua». Карткою 
можна буде розраховуватися у магази-
нах і перераховувати на неї кошти. Для 
її отримання треба звернутися до будь-
якого відділення ПФУ та написати за-
яву. Але поки що картки видають лише 
пенсіонерам-переселенцям.

новація
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за кермом гаманецьРЕЄСТРАЦІЯ АВТО – 
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У серпні 
Мінсоцполітики 
презентувало 

відкритий онлайн-
реєстр субсидіантів. 
Тепер кожен громадянин 
може перевірити, чи має 
він знижку на оплату 
комунальних послуг. 
Як працює реєстр і що 
варто пам’ятати про 
порядок нарахування 
субсидій, розповідають 
у Центрі громадського 
моніторингу та контролю.

ХТО МАЄ ПРАВО НА 
ПІЛЬГУ?

Субсидія – це адресна безго-
тівкова допомога від держави ма-
лозабезпеченим сім’ям на оплату 
житлово-комунальних послуг. Її 
призначають на одного з членів 
домогосподарства, який заре-
єстрований у цьому житлі або 
офіційно його винаймає. Також 
оформити субсидію за місцем 
проживання можуть переселенці 
з окупованих Донбасу та Криму, 
навіть якщо вони не мають дого-
вору найму. 

Варто зауважити, що 1 травня 
2018 року уряд змінив підхід до 
нарахування субсидій, намагаю-
чись зробити їх більш адресни-
ми. Сьогодні право на таку до-
помогу мають ті родини, у яких 
витрати на комуналку перевищу-
ють 15% доходу. При цьому вони 
не проживають в елітному житлі, 
не мають нового авто, не здають 
квартиру в оренду, не купували 
впродовж року дорогих речей 
(одноразово на суму понад 50 
тис. грн), не отримували спадок 
тощо. 

Якщо ж сім’я проживає у 
квартирі площею понад 120 м2 чи 
у будинку площею понад 200 м2, 
має автомобіль, якому менш як 
п’ять років, прибутки від зда-
вання помешкання в оренду, 
продажу квартири чи авто або, 
навпаки, придбала за останні 12 
місяців земельну ділянку чи жит-
ло, зробила ремонт чи купила 
річ, платіж за яку перевищує 50 
тис. грн, то така родина муситиме 
оплачувати комунальні послуги 
в повному обсязі. Винятками є 
дитячі будинки сімейного типу, 
прийомні родини, а також ті сім’ї, 
які справді не можуть оплатити 
комунальні послуги. У такому 
разі вони мають довести це Мін-
соцполітики.

Власне, компенсація витрат 
лише тим, хто реально цього по-
требує – стареньким бабусям, а 
не бізнесменам, – головна мета 
нових критеріїв. Президент Пет-
ро Порошенко неодноразово 

наголошував, що субсидії перед-
бачені для тих, хто є найменш 
захищеним і хто не має грошей 
сплачувати чесну ціну. Сприя-
ти цьому має також створення 
спільної бази отримувачів суб-
сидій.

НАВІЩО ВІДКРИТИЙ 
РЕЄСТР?

Єдиний державний реєстр 
отримувачів житлових субсидій 
запрацював у серпні. Вперше 
інформацію про субсидіантів 
зібрано в одному місці й вона 
доступна публічно. Втім з ураху-
ванням закону про захист персо-
нальних даних. 

Тепер не потрібно телефо-
нувати чи приходити в управ-
ління соціального захисту, щоб 
з’ясувати, чи призначено вам суб-
сидію. Достатньо лише відкрити 
в інтернеті сторінку subsidii.ioc.
gov.ua. Ліворуч на сайті є па-
нель, на якій слід вибрати пош-
тову адресу житла: область, 

місто, вулицю, номери будинку 
та квартири. Якщо за вказаною 
адресою нараховано субсидію, 
то в таблиці на головному екра-
ні з’являється відповідна інфор-
мація: статус субсидії, її обсяг за 
опалювальний та неопалюваль-
ний сезони, місцезнаходження 
особової справи отримувача, на-
селений пункт тощо. При цьому 
в реєстрі не відображаються ані 
номер заяви, ані ім’я та прізвище 
отримувача чи інші персональні 
дані (наприклад, склад і доходи 
родини). 

У Мінсоцполітики заяв-
ляють, що відкритий реєстр 
субсидіантів дозволить ефек-
тивно контролювати гроші, ви-
ділені з держбюджету, та підви-
щить адресність допомоги. За 
словами міністра соціальної по-
літики Андрія Реви, під час ство-
рення єдиної бази було виявле-
но багато випадків шахрайств. 
Наприклад, людина отримувала 
субсидію одночасно за місцем 

Із 22 серпня набули 
чинності зміни до 

порядку держреєстрації 
та зняття з обліку 
транспортних засобів. 

Згідно з документом, тран-
спортні засоби при продажу 
будуть перереєстровувати на 
нового власника, повідомляє 
Liga.net. У переліку документів, 
що підтверджують правомірність 
придбання авто, додано договір 
купівлі-продажу за результатами 
електронних торгів або аукціону.

Сервісні центри МВС вида-
ватимуть тимчасовий реєстра-
ційний талон і номерні знаки на 
автомобіль, який передано водію 
на підставі договору, укладеного 

depo.ua
pokrovsk.city

Кривдника можуть навіть 
виселити з помешкання

intex-press.by

Відкритий реєстр субсидіантів 
унеможливить випадки шахрайств

проживання та реєстрації.  
«Коли ми створили єдину 

базу, знайшли понад 20 тисяч гро-
мадян, які отримували подвійну 
субсидію», – заявив Рева. Міністр 
підкреслив, що зі створенням ре-
єстру такі махінації стали немож-
ливими. Система сама видаляє 
двійників із бази, тож отримати 
субсидію двічі одна й та сама осо-
ба вже не зможе.

У відомстві зазначають, що 
поки реєстр працює у тестовому 
режимі. Наразі автоматично пе-
репризначено допомогу 2,6 млн 
родин. Решті, а всього торік було 
6,5 млн субсидіантів, потрібно 
повторно звернутися із заявою і 
декларацією про доходи до орга-
нів соцзахисту населення. У Мін-
соцполітики наголошують, що 
жодних інших документів не по-
трібно, а подати їх можна онлайн 
на сайті subsidii.mlsp.gov.ua. 

Зокрема, переоформити 
субсидію потрібно родинам, які 
орендують помешкання, мають 
зміни у складі мешканців, хочуть 
отримати субсидію на тверде па-
ливо. 

За словами  експерта з пи-
тань ЖКГ Українського інституту 
аналізу та менеджменту Андрія 
Нікончука, зміна критеріїв у при-
значенні субсидій і створення 
єдиної бази – це крок до ефек-
тивнішого надання допомоги та 
підготовка до програми моне-
тизації субсидій. Адже Україна 
слідом за країнами ЄС прагне 
зменшити кількість отримувачів 
державної допомоги і зробити це 
шляхом підвищення рівня життя 
населення. 

Із 1 січня 2019 року 
мінімальна зарплата в Україні 
зросте до 4170 гривень.

Таку інформацію оприлюд-
нив Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман 7 вересня під час робо-
чої поїздки у Вінницьку область, 
повідомляє «24 канал». Прем’єр 
зазначив, що згадані зміни будуть 
відображені у проекті державно-
го бюджету на 2019 рік.

МІНІМАЛКА 
ЗРОСТЕ НА 
447 ГРИВЕНЬ

з Національним агентством з 
питань виявлення, розшуку та 
управління активами, отрима-
ними від корупційних та інших 
злочинів.

Тимчасовий реєстраційний 
талон видадуть на термін, за-
значений у договорі управлін-

ня. У разі втрати техпаспорта і 
номерних знаків транспортного 
засобу, переданого в управлін-
ня Нацагентством з розшуку ко-
рупційних активів, нове свідо-
цтво про реєстрацію та номерні 
знаки видають на підставі заяви 
водія і договору управління.

ua-reporter.com

Купівля авто має бути правомірною  

zib.com
.ua
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Різниця між невдачею й успіхом полягає в тому, щоб робити щось майже правильно 
і цілком правильно. Едуард Сіммонз

  Марта ЮЛАНТОВА

реформа освіти

САНВУЗОЛ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ – 
НОРМА, А НЕ РОЗКІШ

з перших вуст КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

ДЕРЖАВА 
МУСИТЬ ПОДБАТИ 
ПРО ЛЮДЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ

В Україні потрібно якнайшвидше 
запровадити комплексну 

програму підтримки людей з 
особливими потребами. Про це 
заявила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич.

6 вересня Верховна Рада зробила 
перший крок у цьому напрямку, ухва-
ливши законопроект, який забезпечить 
право дітей з особливими потребами на 
здобуття якісної освіти.

«Документ вносить зміни до голов-
них законів, які регулюють освітній 
процес дітей з особливими потребами. 
Держава має контролювати виконання 
вимог законопроекту й виділяти кошти 
для їхньої реалізації», – зазначила спів-
автор документа.

Законопроект має забезпечити пра-
во дітей з особливими потребами навча-
тися за допомогою найбільш придатних 
для них методів і способів спілкування, 
приміром, отримувати інформацію жес-
товою мовою або шрифтом Брайля.

Документ зобов’язує школи та до-
шкільні заклади формувати інклюзивні 
або спеціальні класи й групи для таких 
учнів на підставі письмового звернення 
одного з батьків чи опікуна. В одній гру-
пі зможуть навчатися не більш як троє 
дітей з особливими освітніми потреба-
ми. За роботу в інклюзивних класах пе-
дагогічні працівники отримуватимуть 
20% доплати.

«Потрібно залучати кошти під широ-
кі програми підтримки людей з особли-
вими потребами. Держава має подбати 
хоча б про головне – спеціально облаш-
товані приміщення, вільний доступ до 
магазинів, театрів, музеїв, транспорту 
тощо. Ці речі вже давно звичні в усьому 
світі», – зауважила Ірина Констанкевич.

Кошти на реалізацію таких програм 
мають виділяти з державного бюджету, 
адже доходів на місцях для цього, на 
жаль, недостатньо.

БЕЗРОБІТНИМ 
ПЛАТИТИМУТЬ 
БІЛЬШЕ
З початку наступного року 
збільшать мінімальний розмір 
допомоги з безробіття.

Виплата зросте на 190 грн, повідом-
ляє «ТСН.ua» з посиланням на заяву 
Державної служби зайнятості. Із 1 січня 
2019 року розмір допомоги з безробіт-
тя для осіб, яким призначають виплати 
з урахуванням страхового стажу та за-
робітної плати, збільшиться з 1440 грн 
до 1630 грн. А для осіб, яким виплати 
призначають без урахування страхово-
го стажу та заробітної плати, – з 544 грн 
до 610 грн. 

До слова, максимальний розмір до-
помоги з безробіття не може переви-
щувати чотирикратного розміру про-
житкового мінімуму для працездатних 
осіб. Зараз це – 7364 грн. Тривалість 
виплати допомоги не може перевищу-
вати 360 календарних днів протягом 
двох років, а для осіб передпенсійного 
віку – не довше, як 720 календарних 
днів.

підтримка

  Світлана ЧУНЬ

Із 1 вересня в Україні 
вступили в дію 
оновлені сучасні 

державні будівельні 
норми щодо будівництва 
та реконструкції 
навчальних закладів. 
Вони передбачають, що 
у школах обов’язково 
мають бути облаштовані 
внутрішні вбиральні.

Однак досі приблизно в 10% 
українських шкіл туалети для шко-
лярів розташовані на вулиці. Від 
такої практики минулого століття 
потрібно остаточно відходити, 
переконаний заступник Міністра 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

У 95 ШКОЛАХ ВОЛИНІ – 
ТУАЛЕТИ НА ВУЛИЦІ

Чиновник переконаний, що 
забезпечення дітей у школах ком-
фортними та сучасними туалет-
ними кімнатами є не менш важ-
ливим, ніж облаштування тепла у 
класах чи закупівля необхідного 
обладнання. «Понад 30% вбира-
лень, що знаходяться в примі-
щеннях, потребують термінового 
ремонту. І навіть там, де начебто 
провели ремонт і зробили все га-
разд, часто не ставлять дверцята 
на кабінки. Або зовсім забувають 
про необхідність влаш тування 
туалетів для потреб дітей з інва-
лідністю. Прошу місцеву владу 
всіх регіонів обов’язково звер-
тати на це увагу!» – наголосив 
Парцхаладзе. 

Чи у всіх школах Волині є внут-
рішні вбиральні? Це питання ми 
задали Тетяні Соломіній, заступ-
ниці начальника управління осві-
ти, науки і молоді ОДА, начальни-
ці відділу дошкільної, загальної 
середньої та вищої освіти.

– До початку навчального 
року у 95 школах різних рівнів 
не обладнано внутрішніх туале-
тів. Порівняно з минулим роком, 
список скоротився на 11 пози-
цій. Загалом за останні три роки 
у школах області облаштовано  
60 внутрішніх вбиралень. У 2016 
році, коли на це було скеровано 
цільові кошти обласної ради, ту-
алети зробили у 43 школах. Пе-
реважно це навчальні заклади, у 
яких були готові приміщення, але 
не використовувалися за призна-
ченням. Тобто, вони не потребу-
вали будівництва з нуля. Протя-
гом 2017-2018 років облаштували 

Механізм призначення керівників 
комунальних закладів, 

запроваджений облрадою, уже довів 
свою ефективність. Таку позицію 
висловив депутат Волиньради 
Вячеслав Рубльов в ефірі ТРК «Аверс».

Керівник укропівців області, який очо-
лює тимчасову контрольну комісію облради 
з питань проведення перевірки діяльності 
підприємств, установ та організацій, які пере-
бувають у спільній власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Волині, наголошує, що 
значна частка КП виконують соціальні функції, 
і якість їх роботи має важливе значення для 
населення усієї Волині.

Обласна рада запровадила нові умови для 
призначення керівників комунальних закладів, 
рішення підтримали керівники усіх фракцій. 
Для цього створили спеціальну комісію, члени 

Питання перенесення шкільних 
вбиралень із вулиці у приміщення 
не піднімалося десятиліттями

В області працює 120 
комунальних закладів

туалети у 17 школах. Цього року 
мають намір зробити внутрішні 
вбиральні лише у восьми школах.

Щодо шкіл І-ІІІ ступнів акре-
дитації, нині процес відновлення 
триває у Любохинах Старови-
жівського району, у селі Гірки на 
Любешівщині вбиральню добу-
довують, а в Седлищах – рекон-
струюють.

Відсутні внутрішні вбиральні в 
11 сільських школах І-ІІІ ступенів, 
які увійшли в ОТГ. Є такі примі-
щення, до яких неможливо добу-
дувати санітарну кімнату. Заува-
жимо, що без внутрішніх туалетів 
лишилися ті навчальні заклади, 
де немає підведеної каналізації та 
води. Тому вирішувати це питання 
буде громада. За словами Тетя-
ни Соломіної, щоб облаш тувати 
внут рішню вбиральню з нуля, тре-
ба викласти 500 тис. грн. 

У 39 школах І-ІІ ступенів від-
сутні санітарні кімнати. У 10 
навчальних закладах розпо-
чаті роботи або розробляють 
проектно-кошторисну докумен-
тацію. У п’яти школах відбува-
ється реорганізація, діток будуть 
підвозити до опорних шкіл. Від-
повідно, робити внутрішні вби-
ральні там не будуть.

Одна з таких шкіл знаходить-
ся у селі Дачне Луцького району. 
Учениця 4-го класу Софія каже, 
що відсутнісь туалету в примі-
щенні створює багато незруч-
ностей. Особливо взимку, адже 
йти на вулицю холодно і можна 
захворіти. Із Софійкою у школі 
всього п’ять учнів.

Класовод Олена Климчук пояс-
нює, що батьки віддають перевагу 
більш комфортним навчальним за-
кладам у Ківерцях та селі Прилуцьке.

– Односельчани не віддають 
сюди діток. Хоча село велике і 

розташоване близько біля Луць-
ка, тут нема пошти, в страшному 
стані клуб і на волосині трима-
ється школа. У нашій школі нема 
їдальні, спортзалу, внутрішньої 
вбиральні. А кожна молода сім’я 
хоче зручностей для своєї дити-
ни, – констатує педагог.

У Ківерцівській РДА кажуть, 
що будівництво санвузла у цій 
школі ніхто не розглядає, понад 
те – її мають намір закрити. Зага-
лом у районі є 10 шкіл, де санвуз-
ли на вулиці.

– У Дачному залишилося п’ять 
діток, вона є філією ЗОШ №4 міста 
Ківерці. Я думаю, з часом, можли-
во й цьогоріч, нам вдасться їх пе-
ревести в опорний навчальний 
заклад, – розповів начальник 
відділу освіти Ківерцівської РДА 
Микола Грибук.

НУШ ВПРОВАДЖУЮТЬ, 
А ПРО ЕЛЕМЕНТАРНІ 
УМОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ – 
ЗАБУЛИ 

На тлі області найбільш проб-
лемними районами залишаються 
Маневицький та Ківерцівський. 

Народний депутат від округу 
№23 Ірина Констанкевич вважає, 
що у цьому є вина місцевої влади.

– Про облаштування у шко-
лах внутрішніх туалетів гово-
риться не один рік. Обласна рада 
з ініціативи Ігоря Палиці уже ви-
діляла кошти на облаштування 
внутрішніх вбиралень. Однак не 
всі РДА зуміли їх вчасно освої-
ти. Чиновники не впоралися з 
поставленим завданням у силу 
різних причин. І це теж промо-
вистий показник якості роботи 
місцевої влади, – переконана 
парламентар. – На території ви-
борчого округу №23 чи не най-
більше шкіл, у яких вбиральні на 

вулиці. Зокрема, у Маневицькому 
районі 13 шкіл не мають внут-
рішніх туалетів. Це, звичайно, 
сфера відповідальності райдерж-
адміністрації. Разом з тим я як 
нардеп теж сприяла виділенню 
державних коштів із соцеконому 
на облаштування шкільного туа-
лету у селі Граддя. Вартість яко-
го виявилася захмарною – один 
мільйон! Виникає питання до 
місцевої виконавчої влади, яка 
готувала проектно-кошторисну 
документацію та співфінансувала 
це будівництво, про доцільність 
таких дорогих вбиралень, з огля-
ду на те, що є ще десяток інших 
шкіл на черзі. І, до речі, школа в 
Градиську – рідне село голови 
Маневицької РДА. Маневицький 
район – один з найбільших, проб-
лем, звісно, там чимало. І було б 
правильно, розподіляючи кошти, 
дбати і про сучасні фасади для 
шкіл, і про внутрішні вбиральні, 
адже це все – фізичне і психічне 
здоров’я наших школярів. До речі, 
у Камінь-Каширському районі всі 
школи облаштовані внутрішніми 
вбиральнями. Туалети у школах 
невеличкі, але теплі і комфортні. 
Проблему вдалося вирішити.

Ще одне актуальне питання – 
це  впровадження «Нової укра-
їнської школи» у селах. Реформу 
готували три роки, залучали 
експертів, вивчали фінський, 
польський та інший іноземний 
досвід. Однак,  стан українських 
сільських шкіл з «допотопною» 
матеріально-технічною базою не 
врахували. За рік привести у від-
повідність до вимог НУШ, та ще 
за умов лімітованого фінансуван-
ня, просто неможливо, констатує 
Ірина Мирославівна. 

– На жаль, існує великий роз-
рив між сільськими і міськими 
школами. Сільських шкіл в Укра-
їні понад 30%. І коли директори 
міських шкіл нарікають, що їм не 
дали смарт-дошки, сучасне муль-
тимедійне обладнання, я згадую 
сільські школи без елементарно-
го – парт, обладнання, їдалень, 
спортзалів, туалетів, – каже на-
родна обраниця. – Можливо, у 
міських школах, де багаті бюджети 
і заможні батьки, впровадження 
реформи буде більш успішним?! 
Сільські школи, на моє глибоке пе-
реконання,  потребують додатко-
вого фінансування і підтримки, бо 
реформа може зайти в глухий кут. 

Зі столиці добре декларувати 
нові реформи. Але в реальності 
все по-іншому. Тому під загрозою 
може опинитися і сама освітня 
реформа, і «Нова українська шко-
ла». Декларації – це не реформи.

ня механізму ухвалення кадрових рішень. 
Це дасть можливість максимально ефектив-
но використовувати комунальне майно, а та-
кож його примножувати і розвивати».

якої погоджують кандидатів. Аби розв’язати 
питання призначення того чи того керівника, 
комісіянти вивчають думку колективу та про-
водять співбесіду з претендентом на посаду. 
Далі з новими керівниками підписують контр-
акт, що передбачає звітування про діяльність 
підпорядкованого підприємства під час сесії 
обласної ради. Якщо депутати визнають ро-
боту незадовільною, то є можливість розірва-
ти контракт з недобросовісним керівником.

«Такий механізм призначення є досить 
правильним і ефективним, – зазначив Вя-
чеслав Рубльов. – Нові керівники мають чіт-
кий план дій. Старі ж уже звиклися з думкою, 
мовляв, як є, так і має бути, і просто чекали 
коштів від обласної ради. Застарілі методи 
роботи й менеджменту не розвивали ко-
мунальні заклади. На прикладі медичних 
установ бачимо, що з новими керівниками 
прийшло багато позитивних змін. І надалі 
продовжуватимемо роботу з удосконален-

грошики народні

Ірина Констанкевич
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  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

святкове дійство

село і люди

ПОБАЧИТИ 
ЖИВОГО 
ДЕПУТАТА

ВИБУХ ЕМОЦІЙ ТА ПОЗИТИВУ: 
У ПРИВОКЗАЛЬНОМУ РАЙОНІ ЛУЦЬКА 
СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ КВАРТАЛУ

Щирі емоції, 
святковий драйв, 
веселі розваги, 

танці та пісні, смачний 
куліш, цінні подарунки – 
другий рік поспіль Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за організаційної 
підтримки ГО «Волинський 
актив молоді» організовує 
Дні кварталу в різних 
мікрорайонах Луцька. 
Півтори тисячі жителів 
Привокзального 
мікрорайону та численні 
гості зібралися на території 
ЗОШ №15, аби в колі 
друзів, сусідів, знайомих 
провести свято.

– Ми раді вітати на території на-
шої школи гостей, – зазначив дирек-
тор ЗОШ №15 Олег Гребенюк. – Наш 
заклад славиться талановитими 
учнями. Багато випускників школи 
стали відомими людьми. Ми прово-
димо багато святкових заходів, та та-
кого масштабу школа ще не бачила. 

ЯСКРАВІ РОЗВАГИ ДЛЯ 
МАЛЕЧІ

Упродовж цілого дня на святі 
відбувалися різнопланові заходи, 
де кожен міг знайти себе. Цікавою 
та насиченою була дитяча зона. Усі 
дітки мали можливість спробувати 
себе в ліпленні з глини під керівни-
цтвом майстра Олександра Жалова-
ги. Хлопчики й дівчатка зачаровано 
стежили за гончарем, в руках якого 
шматки глини перетворювалися 
на глечики й тарелі, а потім самі сі-
дали за гончарний круг. Навчитися 
робити птаху з сухої трави виявили 
бажання навіть дорослі. Керівник 
творчої студії «Чарівний пензлик» 
Алла Жупанюк каже: змотуючи фі-
гурку, кожен учасник загадував ба-
жання, яке обов’язково має збутися.

Для найменших мешканців 
мікрорайону організували роз-
важальну анімаційну програму з 
веселими забавами та мильними 
бульбашками. 

УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ, 
КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ 
ТА АРОМАТНИЙ КУЛІШ

Упродовж недільного дня зі сце-
ни яскраві враження глядачам да-
рували дитячі та юнацькі колективи 
ЗОШ №15 і ЗОШ №5, балетна студія 
«Жизель», юні вихованці Творчої 
студії Наталії Журавльової.

На свято завітав фольклорний 
гурт «Барви», а хедлайнерами захо-
ду стали квартет «Лучано» та кавер-
гурт Рartyfon.

Годі передати словами ту ат-
мосферу, що її подарували гостям 
Дня кварталу вихованці СК «Герць». 
Стрибки маленьких козачат по би-
тому склу змусили присутніх зата-
мувати подих. 

На любителів смачненького, че-
кав ще один приємний сюрприз – 
куліш від козаків історичного клубу 
«Чорна рада». Черга охочих посма-
кувати ароматною кашею вишику-
валася заздалегідь. Усього роздали 
1300 порцій кулешу.

ВЕСЕЛІ, СПОРТИВНІ, 
ЗАВЗЯТІ

Доки на сцені співали та танцю-
вали, не менш цікаві розваги чекали 
й на любителів спорту. Хлопчики та 
дівчатка вправлялися у швидкості в 
зоні легкої атлетики. Тим часом учні 
ЗОШ №15 змагалися у шашках. 

Недитячі пристрасті вирували 
на міні-футбольному полі. За зван-
ня найкращих змагалися футбольні 
команди шкіл №5, №9 та №15. Пере-

могу здобули юні футболісти ЗОШ 
№15. Вони отримали особливий по-
дарунок від партнера Дня кварталу 
гіпермаркету «Нова Лінія» – офіцій-
ний м’яч з фіналу Ліги чемпіонів 
2018, який відбувся в Києві на стаді-
оні «Олімпійський». Цінний дарунок 
команді вручив директор гіпермар-
кету будівельних матеріалів «Нова 
Лінія» в Луцьку Дмитро Лифар. 

– Такі дійства об’єднують грома-
ду. Тут люди мають можливість об-
мінятися думками, досвідом зара-
ди розвитку не лише мікрорайону 
чи міста, а й цілої країни, – вважає 
Дмитро Вікторович.

РАЗОМ МИ МОЖЕМО 
БІЛЬШЕ

Привітав жителів зі святом радник 
Луцького міського голови Ігор Полі-
щук. Мікрорайон Привокзальний – 
рідний для Ігоря Ігоровича, адже він 
не лише випускник ЗОШ №15, а й де-
путат міської ради від округу, в який 
входить Привокзальний. 

– Дякую Фонду за гарні емоції. 
Проводити такі свята – хороша тра-
диція. Також хочу подякувати за всі 
ті проекти, що їх Фонд реалізовує 
у нашому місті впродовж семи ро-
ків, – зазначив Ігор Поліщук.

Славиться Привокзальний 
квартал не лише талантами, а й ак-
тивними та завзятими жителями, 
які докладають чимало зусиль для 
розвитку мікрорайону. Перший за-
ступник голови правління Фонду 
Лариса Тарасюк зауважила: завдяки 
співпраці жителів Привокзального 
з Фондом Ігоря Палиці реалізовано 
багато проектів. Вона нагородила 
найактивніших жителів. 

Тож подяки від Фонду отрима-
ли голови ветеранських організа-
цій «Ракетчик» – Валерій Глушков, 
«Ми єдині» – Софія Лендяк, «Авіа-
тор» – Георгій Швецов, керівник 
хору «Неспокійні серця» Галина 
Констанкевич, громадська діячка 
Алевтина Педенко, завідувачка ДНЗ 

№32 Мирослава Шевчик, директо-
ри ЗОШ №5 Валерій Півницький та 
ЗОШ №15 Олег Гребенюк, голови 
фондів розвитку ДНЗ №32 «Ромаш-
ка» і ЗОШ №5 «Авангард» Віталій 
Шнит та ЗОШ №15 «Турбота» Світла-
на Павлова. 

Крім цього, подяки Фонду та по-
дарункові сертифікати від гіпермар-
кету «Нова лінія» отримали голови 
ОСББ: «Родина Луцьк» – Наталія Зі-
моха, «Гулака-Артемовського» – Ігор 
Славницький, «Оберіг – Затишок» 
– Тетяна Максимчук, «Луцьк Гарна 
Хата» – Світлана Бойко.

ПОДАРУНКИ ДЛЯ 
ЩАСЛИВЧИКІВ 

Упродовж всього дня гості свята 
могли отримати браслети з індиві-
дуальними номерами для участі в 
розіграші цінних подарунків. Фут-
больні м’ячі, годинники, навушники, 
музичні колонки, смартфон, план-
шет, велосипед – подарунки від 
Фонду, які дісталися щасливчикам.

Крім цього, розіграли подарун-
ки від партнерів Дня кварталу: за-
рядні пристрої від магазину Icity, 
м’яч з автографами Віталія Кварця-
ного та гравців ФК «Волинь» і ав-
тобіографічну книгу відомого тре-
нера. Також за ініціативи депутата 
Луцької міської ради Сергія Шкоди 
розіграли газову колонку BOSCH 
від підприємства «Бош-тепло». 

Святкування закінчилося, та 
емоції ще надовго залишаться у 
пам’яті жителів мікрорайону. Адже, 
зі слів старожилів, такого свята в 
них ще не було. Наступної неділі 
День кварталу відзначатимуть меш-
канці Кічкарівки, а 30 вересня – мік-
рорайону Дубнівського. Буде ціка-
во. Не пропустіть! 

День кварталу зібрав близько 1500 лучан

Славиться Привокзальний активними жителями
Упродовж дня яскраві враження глядачам 
дарували дитячі колективи та відомі виконавці

Доїхати до найближчої лікарні? Немає 
чим. Лікуватися у ФАПах? Можна, але 
і ті тріщать по швах. Та й медики не 
всюди є. Такі сумні реалії життя людей 
невеличких сіл в Устилузькій ОТГ. 
Щоправда, є й переваги: чисте повітря, 
неймовірної краси краєвиди і напрочуд 
працьовиті люди.

У громаді – 26 населених пунктів. По-
ряд – кордон із Польщею. Тут же розташо-
ваний митний пункт пропуску «Устилуг», 
завдяки чому місцева молодь має змогу 
підзаробити. Люд бідкається: залишатися в 
селі ніхто не хоче, немає перспективи.

Днями Устилузьку ОТГ відвідав нардеп Ігор 
Гузь. Жителі Коритниці, Новин, Полум’яного, 
Турівки, Заболоття та Селісків поділилися на-
болілим. Старожили кажуть, ще ніколи живим 

депутата Верховної Ради й не бачили. Ігор 
Гузь – перший, хто з’явився наяву.

«Ми з командою відвідаємо усі 211 
населених пунктів округу. А це не тільки 
Володимир-Волинський район і Устилузька 
ОТГ, а ще й Іваничівський, Любомльський 
райони та міста Володимир-Волинський і 
Нововолинськ», – зауважив нардеп.

До слова, за час парламентської роботи 
Ігоря Гузя його стараннями на соціально-
економічний розвиток Устилузької ОТГ на-
дійшло 3 млн грн державної субвенції.

Ігор Гузь любить працювати в 
окрузі більше, ніж у парламенті

Ганна М
арчук
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  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцьк

  Борис ХВИЦЬ
Володимир-Волинський

перехрестя долі

житлова проблема

«СУДИТИ МЕНЕ МАЄ 
ПРАВО ТІЛЬКИ БОГ»

Усе дитинство моєї 
співрозмовниці 
промайнуло на 

Дубнівській, 4А, поблизу 
цегельного заводу. 
Вона навчалася у школі-
інтернаті неподалік, бо ї ї 
мамі Лесі Павлівні було 
важко з трьома дітьми. 
Адже після розлучення 
з їхнім батьком жінці 
довелося працювати на 
двох роботах.

От і Оля у досить юному віці, 
одразу після закінчення школи, 
пізнала смак праці. Закінчивши 
комп’ютерні курси, у 17 влашту-
валася касиром-оператором у 
боулінг-клуб «Десята кегля» (по-
тім – «Зефір»). Згодом кілька літ про-
працювала в барі у селі Підгайці, де 
2007-го і познайомилася з Миро-
славом Столярчуком – своїм май-
бутнім чоловіком. 

Через три роки вони побра-
лися, а 2011-го в них народилася 
донька Калина. Так досить незвич-
но й водночас патріотично її назвав 
саме тато, майбутній боєць роти 
«Світязь».

– Вона схожа на Мирослава, 
зокрема й характером. Він її дуже 
любив і казав на неї Пшеничка. 
Мовляв, як виросте, то буде вже Ко-
лосочок, – розповідає жінка. – До-
нечці було два роки й вісім місяців, 
коли батько загинув. Вона його не 
пам’ятає. Раніше взагалі не хотіла 
ходити на могилки, а цього року, 
перед Пасхою, пішла зі мною, взяла 
відро й ганчірку і сказала: «Мамо, в 
тата я буду прибирати сама». Вирос-
ла вже донечка... Цьогоріч їй – сім, 
нещодавно пішла в перший клас 
нової 27-ї школи Луцька. Розпові-
даю Калинці про Мирослава, щоб 
не забувала, що її татусь – герой, 
прекрасна людина. І я дякую Богові, 
що він був у моєму житті.

Вона й досі не може без сліз 
згадувати про те, яким довгим і тер-
нистим був останній шлях її чолові-
ка додому з війни. 28 серпня 2014 
року він востаннє подзвонив дру-
жині й сказав, що всіх любить, щоб 
вона не хвилювалася. А наступного 
дня, 29-го, загинув у Іловайському 
котлі. І тільки 15 березня 2015 року 
він нарешті знайшов останній спо-
чинок у рідних Підгайцях поблизу 
Луцька. Адже спершу його тіло за-
брали зовсім чужі люди й поховали 
як свого в місті Калинівка Вінниць-
кої області.

– Спочатку ми взагалі думали, 
що Мирослав не загинув, а в поло-
ні... Як з’ясувалося набагато пізніше, 

Савченко пообіцяв жінці допомог-
ти в облаштуванні дитячої кімнати 
для Калини, та подарував дівчинці 
ноутбук з нагоди початку першого 
в її житті навчального року. 

Ольга також вдячна представни-
кам волонтерського руху «Мецена-
ти для солдата» Руслану Теліпсько-
му і Наталії Скибі, які чи не першими 
запропонували їй допомогу. 

– Руслан – це людина, яка, мені 
здається, взагалі не відпочиває. Не 
кожен зможе  так підтримувати ін-
ших – велике серце треба мати. Та-
кож я їздила в Карпати з «Народним 
тилом» і Світланою Бахваловою. 
Вона – прекрасна жінка, після зу-
стрічі з якою в мене дуже змінилося 
життя. Я стала жити не минулим, а 
майбутнім: для своїх дітей, для себе, 
згадуючи, звісно, тих, хто був поруч, 
зокрема Мирослава, – констатува-
ла моя співрозмовниця.

Вона також не приховала, що за-
раз має чоловіка, який її підтримує. 
Від нього народила синочка Остапа. 
Йому – рік і чотири місяці. 

– Попри невтішний діагноз ліка-
рів і людські пересуди, я таки нава-
жилася на другу дитину. Дякую Все-
вишньому, що він мені дав ще один 
шанс. Адже й Мирослав, який був 
старшим за мене на 11 років, учив 
мене цінувати своє життя і те, що 
зі мною відбувається. Символічно, 
що  він теж колись хотів хлопчика, 
бо в нього – доньки. Крім Калини, 
є ще старша Христина від першого 
шлюбу. Дівчині зараз 18. Мирослав 
також її дуже любив, спілкувався 
з нею навіть після розлучення з її 
мамою. Він змалку прищеплював 
Христині любов до України, навчав 
доньку історії нашої держави, – по-
ділилася Ольга Столярчук.

Загалом, своєрідним мірилом 
стосунків жінки з іншими людьми 
після всього пережитого стало тату-
ювання на руці (англійською): «Су-
дити мене має право тільки Бог».

У ЦЬОМУ ПЕРЕКОНАНА ЛУЧАНКА ОЛЬГА СТОЛЯРЧУК, ЯКА В 30 
НАВЧИЛАСЯ ЖИТИ ЗАНОВО, ЧОТИРИ РОКИ ТОМУ ВТРАТИВШИ 
КОХАНОГО ЧОЛОВІКА НА НЕОГОЛОШЕНІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ

1 вересня він вже був у запорізько-
му морзі, а 5-го його забрали і 8-го 
поховали. Але в архіві міста Запо-
ріжжя, де молоденькі працівники 
навіть у суботу шукали матеріали, 
ми таки знайшли документи, згідно 
з якими в «тіла 3201» таки відби-
рали ніготь та зуб, але на аналіз не 
посилали, бо знайшлися вже «роди-
чі». Удома взяли зразки ДНК в його 
мами та дитини, і ще місяця не ми-
нуло, як підтвердили, що це справді 
наш Мирослав. На війні йому по-
відривало ноги... Та й останки тіл 

наших солдатів перевозили взагалі 
в жахливих умовах. Але, дякувати 
Богу, вони вже вдома,  – поділилася 
гіркою правдою Ольга.

Її чоловік пройшов Майдани, 
знав досконало історію України, 
читав підпільні книжки, був членом 
товариства ветеранів УПА, в якій 
колись служив його прадідусь. Пе-
ред «Світязем» хотів ще в один до-
бровольчий батальйон записатися, 
але там уже не було місць. Дружині 
про це не казав, а коли вона випад-
ково почула його розмову з другом, 

то попросив не відмовляти його від 
цього кроку, а просто зрозуміти та 
прийняти це належно...

Залишившись без сильного 
чоловічого плеча, моя героїня з 
донечкою була змушена певний 
час винаймати житло. Аж поки не 
отримала від держави як вдова за-
гиблого військового кошти на при-
дбання окремої квартири, доклала 
ще й власні заощадження. Ремонт 
зробила поки частково. А зовсім 
нещодавно голова Волинської 
облдерж адміністрації Олександр 

Капітан 14-ї бригади Роман 
Багаєв, який тричі поспіль 
перемагав у конкурсі 
на найкращий танковий 
взвод ЗСУ, звільнився з лав 
Збройних сил. Це сталося 
ще в липні, невдовзі після 
невдалого виступу взводу 
Багаєва на змаганнях 
НАТО Strong Europe Tank 
Challenge у Німеччині, 
інформує «Новинарня».

Тепер уже колишній командир 
роти 14-ї ОМБР пояснив, що при-
чиною такого кроку стало насам-
перед незалагоджене квартирне 
питання. Та додав, що звільнення 
контракт ників з армії стало масо-
вим явищем. За словами Багаєва, 

НАЙКРАЩИЙ ТАНКІСТ ЗВІЛЬНИВСЯ 
ЧЕРЕЗ КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ

фазу бойових дій на Донбасі у 2014-
2015 роках.

«Із тих, з ким я розмовляв, від-
сотків 80 залишилися б, якби їм 
видали якусь квартиру. В такому 
разі вони згодні були й на 10 років 
контракт підписати», – розповів Ро-
ман Багаєв. 

За словами танкіста, ще одна 
болюча тема для контрактників – 
тривала розлука з родиною. Бувало, 
що протягом року лише раз відпус-
кали додому. Оскільки Роман Бага-
єв одружився, молода сім’я потре-
бувала власного житла. «Я ставив 
питання ще в березні: якщо дадуть 
квартиру – продовжу контракт. То 
мені пропонували квартиру загаль-
ною площею 17 квадратів чи щось 
таке. Я відмовився. Якби це було 

тоді, коли лейтенантом прийшов і 
ще був сам – то, звісно, погодився б. 
А з сім’єю...» – розповів танкіст.

Багаєв каже, що в пункті по-
стійної дислокації 14-ї бригади у 
Володимирі-Волинському будують 
багатоквартирний дім для військо-
вих, «але прості смертні навряд чи 
там отримають квартири».

Наразі Роман Багаєв залиша-
ється у Володимирі-Волинському, 
9 вересня відзначав із друзями-
військовими День танкіста. Офіцер 
не виключає, що за певних умов по-
вернеться до Збройних сил.

«Зараз квартиру винаймаємо. 
Став на біржу праці, поки що при-
дивляюся. Є багато сфер, куди мож-
на піти. Уже дзвонили й пропону-
вали посади у військкоматі. Можна 

повернутися в Харківський танко-
вий інститут викладати», – розповів 
Роман.

Відповідаючи на запитання, чи 
повернувся б він до ЗСУ, якби зар-
плату військовим підвищили до 25-
30 тис. грн, Багаєв сказав: «Думаю, 
багато людей повернулося б».

Наразі, каже він, на заході Укра-
їні чоловіки дуже неохоче йдуть на 
контракт. «Тут недалеко Польща, де 
можна нормально заробити і при 
цьому бути вдома», – пояснив Ро-
ман.

Водночас, аналізуючи стан 
танкових військ під час його при-
ходу в ЗСУ 2013 року й тепер, офі-
цер визнав, що є великий прогрес. 
Мовляв, за 2014-15 роки вдалося 
вийти на контрактну танкову роту, 
де є свій хребет, де є командири 
танків. Зараз люди приходять уже 
підготовлені. Однак забезпечення 
військових житлом залишає бажати 
кращого.

в його роті лишилося менш як 15% 
військових, які пройшли активну 

Офіцер не заперечує, що може 
повернутися до лав ЗСУ

Війна розлучила з близькими Столярчуки в повному складі

Калинка з братом Остапчиком

Ольга з донечкою Калиною Донька знайшла очима портрет батька

з особистого архіву

з сімейного архіву
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бережіть себе ЯК УНИКНУТИ 
ХАРЧОВОГО ОТРУЄННЯ 

право пацієнта крайнощі

БЕЗПЛАТНІ ЛІКИ У ЛІКАРНІ: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

НЕВАКЦИНОВАНИХ 
ДІТЕЙ НЕ 
ПУСКАТИМУТЬ У 
ШКОЛИ Й ДИТСАДКИ

Ботулізм, 
сальмонельоз, 
дизентерія, 

ешерихіоз – усі ці 
небезпечні хвороби і стани 
об’єднує те, що до нашого 
організму бактерії-
збудники найчастіше 
потрапляють із 
зіпсованими та неякісними 
харчовими продуктами, 
зараженою водою, під час 
купання у забруднених 
водоймах, через брудні 
руки й предмети побуту.

МОЗ зібрало інформацію про 
найбільш поширені причини 
харчових отруєнь та профілакти-
ку небезпечних хвороб і станів.

Ботулізм – це харчове отру-
єння, яке може призвести до тяж-
ких наслідків. Інфікування відбу-
вається через харчові продукти.

Перші симптоми захворю-
вання найчастіше виникають 
через 12-24 години після спожи-
вання зараженої їжі. Симптоми 
ботулізму: порушення близького 
зору (ви не можете читати текст, 
але добре бачите предмети), 
сильна сухість у роті, важко гово-
рити (голос стає тихим, гугнявим 
або зникає), підвищена стомлю-
ваність, м’язова слабкість, запа-
морочення, короткочасні озна-
ки ураження травної системи 
(нудота, блювання, послаблення 
випорожнень), а потім – стадія 
парезу кишківника (здуття живо-
та, закреп), ураження м’язів шиї 
та кінцівок.

Задля профілактики ботуліз-
му слід ретельно мити руки, про-
дукти і посуд. При консервуванні 
в домашніх умовах, особливо 
м’ясних і рибних продуктів, тре-
ба проводити стерилізацію за 
100°С не менш як 40-60 хвилин з 
подальшою їх герметичною упа-
ковкою. Найменше здуття криш-
ки – причина для категоричної 
відмови від уживання вмісту 
банки. Рибу перед засолюван-

Лікувальні заклади мають 
бути забезпечені ліками 

з Нацпереліку лікарських 
засобів, який затверджений 
МОЗ. До списку входять 
427 безпечних та реально 
помічних речовин проти 
всіх розповсюджених 
захворювань. Це понад 
тисяча ліків від різних 
виробників, що їх мають 
закуповувати лікарні за 
бюджетні кошти.

Цьогоріч уряд виділив 
6 млрд грн на закупівлю ліків 
та вакцин. Перелік найнеобхід-
ніших препаратів, які закуповує 
держава, мають усі лікарні, ін-
формує прес-служба Кабміну. І 
всі ці препарати мають безплат-
но надавати пацієнтам, які ліку-
ються на стаціонарі. Отримав-
ши лист призначення, хворий 
може перевірити, чи є призна-
чені препарати в Нацпереліку й 
чи не «забули» медпрацівники 
про це повідомити.

За дорученням Прем’єр-
міністра, з вересня всі медза-
клади мають оприлюднювати 
перелік ліків, які є у них в на-
явності. Володимир Гройсман 
доручив Державній аудитор-
ській службі перевірити, як це 
доручення виконують у кож-
ній області.

Інформацію про ці ліки та 
медичні вироби медзаклади 

Мінохорони здоров’я та Міносвіти і 
науки спільним указом заборонили 
відвідувати школи та дитсадки 
нещепленим дітям. Відповідний 
документ від 6 вересня розіслали у 
всі облдержадміністрації, передає 
«24 канал».

Таке рішення пов’язують із «на-
пруженою ситуацією» з інфекційни-
ми хворобами, яку спостерігають в 
Україні впродовж останніх п’яти років. 
Зок рема, йдеться про спалах кору – 
від початку року зафіксували майже 
30 тисяч захворювань, 13 випадків із 
яких закінчилися летально.

Вимога щеплень передбачена у 
ст. 15 закону «Про захист населення 
від інфекційних хвороб». Тож у МОЗ 
просять обладміністрації вжити всіх 
заходів, аби виконати планові профі-
лактичні щеплення та не допустити не-
щеплених дітей в заклади освіти.

Нагадаємо, у МОЗ неодноразово за-
уважували, що наразі в Україні є достат-
ня кількість вакцин для щеплень та ре-
вакцинації дітей і дорослих. Крім цього, 
в уряді планують посилити відповідаль-
ність за відмову від вакцинації.

ЯК ЗМІЦНИТИ 
ІМУНІТЕТ ДИТИНИ 
ВОСЕНИ 

Минуло лише кілька тижнів з початку 
навчального року, і тут почалося: 

кашлі, нежиті, млявість... Що це?! Адже 
все літо батьки тільки те й робили, що 
насичували дитячий організм сонцем, 
вітамінами, відпочинком, плесканням 
у водоймах. Чому дитячий організм 
моментально реагує на віруси і 
застуджується? 

На думку дитячого імунолога Волин-
ського обласного дитячого територі-
ального об’єднання Ірини Грабовської-
Микитюк, причина в тому, що батьки не 
підходять до зміцнення дитячого імуніте-
ту комплексно. Під час ефіру на телекана-
лі «Аверс» медик дала важливі поради, як 
укріпити організм дитини. 

ЗБАЛАНСОВАНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

Здоров’я шлунково-кишкового трак-
ту – одна з основ правильної роботи іму-
нітету. Тому уважно стежте за раціоном 
свого чада. Він має бути насиченим віта-
мінами, клітковиною, білками, жирами й 
корисними вуглеводами. 

ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ
Хочете, аби дитина була здоровою? 

Організуйте достатньо часу для рухли-
вих ігор або занять спортом. Дитина має 
обов’язково гуляти на свіжому повітрі й 
отримувати хоча б мінімальні фізичні на-
вантаження. Не дозволяйте, аби ваше чадо 
увесь свій вільний час просиджувало за 
комп’ютером чи телефоном.  

ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ
Давно вже доведено: стреси шкодять 

захисним функціям організму. На думку 
Ірини Грабовської-Микитюк, дуже важли-
вими для зміцнення імунітету є позитивні 
емоції дитини. «Щасливі діти не хворі-
ють», – переконана вона. За словами меди-
ка, не потрібно також перенавантажувати 
дитину багатьма гуртками та різноманітни-
ми секціями, адже це забирає усі сили й не 
дарує позитиву. Втомлена і перенапруже-
на дитина буде ховатися у свою хворобу. 
«Перевтомленій дитині потрібен час для 
того, щоб відпочити і відновити ресурс. 
Найоптимальніший варіант для неї – за-
хворіти», – підкреслила медик.   

поради медика 

ням у домашніх умовах треба 
звільнити від нутрощів, ретельно 
промити зовнішню й внутрішню 
поверхні. Гриби складно повніс-
тю звільнити від мікрочастинок 
ґрунту, тому не рекомендовано 
консервувати їх у герметично за-
критих банках в домашніх умо-
вах. Не варто купувати і вживати 
продукти, виготовлені у домаш-
ніх умовах (консерви, в’ялену, 
копчену, солену рибу тощо) в 
місцях несанкціонованої торгів-
лі у приватних осіб.

Сальмонельоз – гостре 
інфекційне захворювання, що 
вражає шлунково-кишковий 
тракт та інші внутрішні органи. 
Інфікування відбувається через 
продукти харчування, першо-
чергова роль належить м’ясо-
молочним та рибним продуктам.

Симптоми сальмонельозу 
можуть бути різними, але зазви-
чай у перші години хвороби спо-
стерігається легке нездужання, 
яке супроводжується здуттям 
живота. Потім різко наростає 
температура, з’являються за-
паморочення, біль у скронях, 
ломота. Ознаки інтоксикації 
сягають максимуму на другу 
добу. В цей же час з’являються 
симптоми гастроентериту: болі 
в животі, блювота, у якій наявні 
залишки їжі. Далі блювотні маси 
стають зеленими та водянисти-

ми. Пізніше приєднується діарея. 
Швидко наростає зневоднення 
організму.

Для профілактики сальмо-
нельозу обов’язково ретель-
но мийте руки з милом перед 
приготуванням їжі та перед її 
вживанням. Використовуйте 
безпечну воду, не пийте її з непе-
ревірених джерел. Бажано вжи-
вати бутильовану воду, а в разі, 
якщо не маєте змоги її придбати, 
охолоджену кип’ячену. Неодмін-
но мийте і ошпарюйте окропом 
фрукти й овочі, особливо в разі 
споживання їх у сирому вигляді.

Дизентерія – бактеріаль-
на інфекція, яка передається 
від хворої людини до здорової. 
Найчастіше її причиною є пору-
шення правил особистої гігієни 
та вимог санітарного законо-
давства. Симптоми дизентерії 
виявляються у вигляді діареї та 
загальної інтоксикації організму.

З метою профілактики ре-
тельно мийте руки з милом перед 
вживанням їжі та її приготуван-
ням. Не купуйте продукти хар-
чування у сумнівних місцях, де їх 
якість і свіжість не перевіряють, 
а самі продавці працюють без 
медичних оглядів. Перед вжи-
ванням молока та молочних про-
дуктів, які ви придбали на фер-
мерських ринках, обов’язково 
проведіть термічну обробку. Не 

допускайте споживання про-
дуктів сумнівної якості та із за-
кінченим терміном зберігання. 
Для пиття і приготування їжі ви-
користовуйте лише питну воду у 
пляшках або воду з централізо-
ваних джерел водопостачання. 
Воду з криниці перед вживанням 
кип’ятіть. Ретельно мийте овочі 
й фрукти проточною водою, а ті, 
які їстимуть діти, обдайте окро-
пом. У разі виявлення симптомів 
хвороби не вдавайтеся до само-
лікування, а негайно зверніть-
ся по допомогу до лікувально-
профілактичних закладів.

Ешерихіоз – інфекційне за-
хворювання, яке часто називають 
хворобою мандрівників, оскільки 
на неї нерідко страждають люди, 
які поїхали у відрядження або на 
відпочинок в країни з тропічним 
кліматом. Кліматичні умови сприя-
ють виникненню вираженої лихо-
манки з ознобом та інтоксикацій-
ними симптомами, але захворіти 
на ешерихіоз можна і в Україні, 
вживаючи неякісні продукти.

Симптоматика і перебіг не-
дуги залежать від виду збудника. 
Зазвичай ешерихіоз починається 
поступово і виявляється нудо-
тою, блюванням (до трьох разів 
на добу), слабкістю та спастични-
ми болями в животі.

Задля профілактики ешери-
хіозу не вживайте продукти з ви-
черпаним терміном придатності, 
використовуйте для приготуван-
ня їжі тільки свіжі продукти. При 
транспортуванні та зберіганні 
харчів використовуйте чисту 
упаковку (поліетилен, контей-
нери для харчових продуктів 
тощо). Не купуйте харчові про-
дукти у випадкових осіб або в 
місцях несанкціонованої торгів-
лі. Головне – уникайте контактів 
із людьми, які мають ознаки ін-
фекційного захворювання.

В Україні є достатня кількість вакцин 
для щеплень та ревакцинації  

мають оприлюднювати на 
офіційних сайтах департамен-
тів охорони здоров’я ОДА, 
а також на сайтах медзакла-
дів та в самих медустановах. 
Проте аж ніяк не в усіх регі-
онах виконують цю вимогу, 
здебільшого оприлюднюють 
інформацію частково або 
нерегулярно, в деяких ви-
падках сайти для пошуку цієї 
інформації є не дуже зруч-
ними. Тому МОЗ працює над 
створенням єдиної електро-
нної системи обліку залишків 
ліків, що дозволить ефектив-
но управляти процесами їх 
постачання та використання 
в медзакладах. Окрім того, 
готують зміни до законодав-
ства, які передбачатимуть 
посилений контроль за опри-
людненням інформації щодо 
залишків ліків та покарання 
за невиконання цієї вимоги.

В Україні лише у Львів-
ській та Кіровоградській об-
ластях забезпечують регу-
лярну пуб лікацію залишків. 

Цікаво, що у Києві взагалі не 
має сайта, який функціонує. 
А Волинь належить до облас-
тей, де оприлюднюють не зав-
жди вичерпну інформацію.

Дізнатися про наявність лі-
ків у конкретній лікарні можна 
також на сайті eliky.in.ua, який 
створили громадські органі-
зації. До системи «Є ліки» на-
разі підключена 921 лікарня з 
18 областей. На сайті в пошуку 
можна задати торгову назву 
препарату або активну речо-
вину (МНН), що виписав лікар, 
і дізнатися, чи є цей препарат 
в конкретній лікарні. У разі на-
явності його мають надавати 
пацієнту безплатно. 

Якщо в лікарні ви не отри-
мали ліки, що входять до Нац-
переліку, можете звернутися зі 
скаргою до головного лікаря 
закладу й керівництва відпо-
відного департаменту охорони 
здоров’я. До скарги потрібно 
додати перелік лікарських за-
собів, у яких було відмовлено, 
та копію призначення лікаря.
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У разі виявлення симптомів 
хвороби слід звернутися до лікаря
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  Галина БАРАН
ТРК «Аверс»
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Бути чемпіоном означає діяти, як чемпіон. Ви маєте навчитися перемагати, а не тікати, коли програєте. 
Ненсі Керріган

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

РОСІЯ ЗДАЛАСЯ: 
АНТИДОПІНГОВЕ 
АГЕНТСТВО ОТРИМАЄ 
ДОСТУП ДО ПРОБ 
СПОРТСМЕНІВ З РФ
Швейцарія

Росія погодилася зі спрощеними 
умовами відновлення російського 
спорту в міжнародному анти-
допінговому агентстві. Компроміс 
дозволить WADA отримати доступ 
до «брудних» проб російських 
спортсменів, чисті атлети з РФ 
зможуть виступати на змаганнях.

Про це йдеться в листі глави WADA 
Крейга Ріді міністру спорту РФ Павлу Ко-
лобкову. Його опублікував німецький ви-
кривач допінгових скандалів Хайо Зеп-
пельт у своєму Twitter.

Одним з критеріїв відновлення росі-
ян у роботі WADA є надання доступу до 
даних московської антидопінгової ла-
бораторії. За даними BBC, WADA запро-
понувала наступний компроміс: надати 
справжні копії даних лабораторії, що до-
зволяють ідентифікувати підозрілі допінг-
проби. Після цього WADA розраховує 
отримати доступ тільки до тих проб, які 
були ідентифіковані як підозрілі.

Крім того, Росія мусить визнати, що 
деякі співробітники російського відом-
ства брали участь у махінаціях з допінг-
пробами на Олімпіаді в Сочі. Отож, Росія 
повністю приймає рішення виконкому 
Міжнародного олімпійського комітету 
(МОК) від 5 грудня 2017 року, засноване на 
висновках доповіді комісії Самуеля Шміда 
про державну підтримку допінгу в Росії.

У Міністерстві спорту РФ погодилися 
на зазначені умови й пообіцяли їх викона-
ти. У такому випадку WADA зможе віднови-
ти членство російського антидопінгового 
агентства вже 20 вересня. Після цього в 
Москві працюватиме експерт WADA.

У 2015 році Російське антидопінго-
ве агентство вигнали з WADA. Подальші 
розгляди призвели, зокрема, до дисква-
ліфікації багатьох російських спортсме-
нів і позбавлення їх медалей Олімпіади 
в Сочі 2014 року. Крім того, на більшості 
великих змагань збірна Росії виступала 
під егідою «олімпійських атлетів з Росії».

УКРАЇНСЬКІ ФУТ-
ЗАЛІСТКИ РОЗГРОМИЛИ 
КАЗАХСТАН І ЗІГРАЮТЬ 
НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ
Черкаси

Жіноча збірна України з футзалу 
здобула путівку до фінальної стадії 
Чемпіонату Європи, розгромно 
обігравши Казахстан (7:0).

Уже до перерви українські дівчата 
вели з рахунком 4:0, а ще три рази заби-
ли в другій двадцятихвилинці.

У паралельному поєдинку Угорщи-
на здобула вольову перемогу над Біло-
руссю (4:3). Угорки та українки набрали 
однакову кількість очок (по 7), але за 
кращою різницею забитих і пропущених 
голів (плюс 9 проти плюс 5) путівка на 
Чемпіонат Європи дістанеться саме збір-
ній України.

До цього наші співвітчизниці зіграли 
унічию з Угорщиною і виграли в Білорусі.

Фінальна стадія відбудеться у середи-
ні лютого 2019 року. Суперниці наших дів-
чат стануть відомі найближчими днями. 
Місце проведення матчів та жеребкуван-
ня «Фіналу чотирьох» ще не визначено.

допінг

футзал

перша ліга

прем’єр-ліга

бокс не тільки футбол

Після двох поразок 
в чемпіонаті 
«Волинь» 

ущент програла й 
товариську зустріч із 
ФК «Львів» у Луцьку 
(0:4), яку проводили, 
щоб заповнити паузу 
в чемпіонаті. Тому 
очікування гри з 
«Балканами», які торік 
вдома розтрощили 
старий склад лучан (5:0), 
були не найспокійнішими. 

Вивчення помилок і переза-
вантаження команди призвели 
до зміни половини стартового 
складу. В основі вийшли Неділь-
ко, Болденков, Цюпа, Неплях, 
Яковлєв і Карпенко. «Волинь» 
дещо видозмінила й ігрову схе-
му, повернувшись до класичних 
чотирьох захисників. 

Але оскільки суперник ви-
явився не з лідерів, а в складі 
був Денис Кожанов, то особли-
во перейматися прихильникам 
хрестоносців не було чого. Він 
видав черговий суперматч – три 
асисти та гол зі штрафного. Ко-
жанов віддав гольовий на Хаг-

КОЖАНОВ, РОТАЦІЯ І РЕЛАКСАЦІЯ

unian.ua

Такою є гостьова трибуна на стадіоні в Петровому, 
де «Волинь» зіграє черговий матч Першої ліги

М Команда І В Н П М О

1 Дніпро-1 (Дніпро) 9 7 0 2 24 - 7 21

2 Колос (Ковалівка) 8 5 3 0 14 - 4 18

3 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 8 6 0 2 16 - 11 18

4 Оболонь-Бровар (Київ) 9 5 2 2 11 - 7 17

5 Інгулець (Петрове) 9 5 1 3 12 - 10 16

6 Металіст 1925 (Харків) 8 5 0 3 13 - 5 15

7 Миколаїв 8 4 2 2 8 - 6 14

8 Авангард (Краматорськ) 9 3 4 2 17 - 10 13

9 Балкани (Зоря) 9 3 2 4 9 - 11 11

10 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 9 3 1 5 11 - 9 10

11 Суми 8 3 1 4 9 - 20 10

12 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 8 2 1 5 10 - 21 7

13 Агробізнес (Волочиськ) 8 0 3 5 2 - 9 3

14 Зірка (Кропивницький) 8 1 0 7 4 - 20 3

15 Рух (Винники) 8 0 2 6 6 - 16 2

16 Кобра (Харків) 0 0 0 0 0 - 0 0

«Волинь»: Неділько – 
Болденков, Сімінін, Неплях, 
Горопевшек – Цюпа, 
Курко – Хагназарі, Яковлєв, 
Кожанов – Карпенко. 
Голи: Хагназарі Сіаваш (5), 
Горопевшек (15), Кожанов 
(28), Яковлєв (70) – 
Герасимець (7), Паламар 
(83).

«Волинь» – 
«Балкани» – 4:2

Турнірна таблиця УПЛ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1  Шахтар 8 7 0 1 20-4 21

2  Олександрія 8 5 1 2 10-5 16

3  Динамо 7 4 2 1 6-4 14

4  Зоря 8 3 3 2 10-6 12

5  Ворскла 8 4 0 4 7-10 12

6  Десна 8 3 1 4 9-9 10

7  Львів 8 2 3 3 8-9 9

8  Чорноморець 8 2 3 3 7-8 9

9  Олімпік 8 2 3 3 9-13 9

10  Карпати 8 2 2 4 8-10 8

11  Маріуполь 7 2 1 4 10-14 7

12  Арсенал-Київ 8 1 1 6 4-16 4

ff u.ua

Перемога дозволила українкам 
пробитися на дебютний Чемпіонат 
Європи з футзалу

Київ 

Чемпіонат лише нещодавно 
розпочався, але інтрига 

вже вмирає: «Шахтар» встиг 
відірватися на комфортну відстань 
від переслідувачів. А от всередині 
таблиці усе дуже цікаво. Четверте 
місце від десятого відділяє всього 
шість очок. Такого в нашому 
чемпіонаті не було дуже давно.

«Десна» – «Арсенал» – 1:0. Чернігівська 
команда здобула першу домашню перемогу 
після підвищення в класі, обігравши «Арсе-
нал», який, нагадаємо, вийшов в УПЛ напряму 
з першого місця у Першій лізі. Кияни вистави-
ли стартовий склад зі всього одним легіоне-
ром, яких у команди добрий десяток.

«Олександрія» – «Шахтар» – 0:2. Олексан-
дрія була однією з трьох команд, які не втра-
чали очок удома, але поступилася «Шахтарю». 
Забивні зв’язки вперше у сезоні склали Бол-
бат – Марлос та Алан Патрік – Коваленко. На-
передодні старту в Лізі чемпіонів гірники де-
монструють прекрасні результати, але окремі 
помилки в обороні – це тривожні дзвіночки, у 
які не дано задзвонити суперникам на внут-
рішній арені, але вони можуть дати про себе 
знати в Європі.

«Карпати» – «Ворскла» – 0:1. «Карпати» 
провели найбільше матчів на своєму полі, але 
не можуть тут виграти з липня. Ардін Даллку 
забив переможний м’яч полтавців у кінцівці, 
відзначившись першим голом за останній рік. 

назарі, подав кутовий на Міху, 
забив у «дев’ятку» і віддав на 
Козьбана, який заробив пеналь-
ті. Гру було зроблено, хоча осад 
від двох голів у ворота господа-
рів залишився, і в обох випадках 
у захисті не на висоті був Сергій 
Сімінін.

Перемога повернула «Во-
линь» у зону лідерів, але поки 
що чемпіонат розгортається так 
рівно, що перше та шосте місця в 
ньому відділяє дві перемоги.

Попереду у «Волині» важкий 
здвоєний виїзд – в чемпіонаті 
проти «Інгульця» у селі Петрове 
23 вересня й відразу кубковий 
матч проти «Дніпра» 26 вересня. 

Великобританія

Абсолютний чемпіон 
світу у важкій вазі 
українець Олександр 
Усик проведе бій 
з британцем Тоні 
Белью 10 листопада 
в Манчестері.

Боксери вийдуть 
на ринг «Манчестер 
арени». Британець Тоні 
Белью, який є колишнім 
чемпіоном світу за вер-
сією WBC, спробує віді-
брати пояси WBC, WBO, 
WBA, IBF в Олександра 
Усика.

Українець заявив, 
що готується до трива-
лого поєдинку.

Як відомо, після пе-
ремоги над росіянином 
Муратом Гассієвим Усик 
кинув виклик англійцеві 
Тоні Белью. 

У серпні абсолютний 
чемпіон світу в першій 
важкій вазі, український 
боксер Олександр Усик 
отримав від Всесвітньої 
боксерської організації 
(WBO) титул суперчем-
піона у суперважкому 
дивізіоні.

Бразилія

Під час головного дербі Бразилії – 
«Палмейрас» проти «Корінтіас» – на 
трибунах, як завжди, була присутня 
Сільвія з сином Ніколасом. 

Це фото підкорило всю Бразилію. 
Ніколасу одинадцять, він дуже любить 
клуб «Палмейрас», але не може бачити 
матчі команди, бо втратив 90% зору. Ди-
тині подобається атмосфера на стадіо-
ні – шум, вібрація «Альянц парк» під час 
матчу. Все, що відбувається на полі, йому 
переповідає мама. 

Після поєдинку, який «Палмейрас» 
виграв 1:0, клуб запросив маму з сином 
у гості, щоб хлопчик відчув газон, на яко-

+5 У «ШАХТАРЯ», -7 У «ДИНАМО»: 
ПІДСУМКИ ТУРУ УПЛ

УСИК ТА БЕЛЬЮ 
ЗУСТРІНУТЬСЯ НА 
РИНГУ 10 ЛИСТОПАДА

ФАНАТКА «ПАЛМЕЙРАСА» 
РОЗПОВІДАЄ СЛІПОМУ СИНОВІ ТЕ, 
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ПОЛІ

shakhtar.com

«Шахтар» тепер на 5 очок випереджає 
«Олександрію» і на 7 – «Динамо»

«ВОЛИНЬ» ПЕРЕПОЧИЛА Й ВИДАЛА РЕЗУЛЬТАТ ЗАВДЯКИ 
ТРЬОМ ГОЛЬОВИМ ПАСАМ І ГОЛУ КОЖАНОВА

Олег Смалійчук виступив із директорським 
посланням фанатам, яких звинуватив у тому, 
що трибуни стадіону «Україна» порожні.

«Олімпік» – «Маріуполь» – 1:3. Дербі Доне-
цької області в екзилі – з трьома дебютантами 
на два клуби, чотирма голами на двох та пере-
могою маріупольців уперше за чотири тури. 
Грубі помилки воротаря та оборони олімпійців 
помножилися на особливо сильну гру найдо-
свідченіших гравців гостей – Фоміна та Федор-
чука. Бабич ризикнув відійти від звичної такти-
ки й досяг бажаної переваги в рухливості.

«Зоря» – «Динамо» – 1:1. «Мужики» повели 
в рахунку завдяки Громову, який узяв за пра-

вило приносити величезні проблеми своєму 
колишньому клубу. Моментами «Зоря» навіть 
перегравала суперників за кількістю ударів, а 
в якості точно переважила (6 проти 1 у площи-
ну воріт). Однак у Запоріжжі вихованець запо-
різького футболу Сидорчук врятував «Дина-
мо» від поразки прицільним дальнім ударом 
після розіграшу штрафного з Пиваричем.

«Чорноморець» – «Львів» – 0:1. Попри чо-
тири тури без перемог, «Чорноморець» видав 
досить активну, настирну гру проти львів’ян. 
Були й нагоди забити. Однак укотре працює в 
Бакалова бразильський вектор – після заго-
стрення Тейлора Бруно встиг на добивання.

му грають його кумири. А ще Ніколас за-
бив символічний гол.

Оператор матчу вихопив момент, як 
Сільвія розповідає синові про те, що 
відбувається на полі, і це зворушило 
всю країну

skysports.com
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РИСОВИЙ КВАС ПРОТИ ОСТЕОХОНДРОЗУ

МІЦНИЙ ГОРІШОК: КОРИСНІ 
ПОРАДИ І ПОЖИВНІ СТРАВИ 

САЛАТИКИ ДЛЯ 
ГОСТЕЙ

Кулінарна мода диктує свої правила. 
Нині на святкове застілля кожна госпо-
диня готує щонайменше три салати. Ми 
підготували підбірку популярних холод-
них закусок на різний смак і гаманець. 

«ЕКЗОТИЧНИЙ»
Складники викладати шарами: роз-

парені родзинки, замаринована цибуля, 
натерта варена морква, натертий плав-
лений сирок, розпарений чорнослив, 
натерте заморожене масло, натертий 
варений буряк, подрібнені горіхи. 

Через кожні два шари слід робити 
сіточку з майонезу. Солити і перчити до 
смаку.

«КРАБОВИЙ»

Складники викладають шарами 
або купками по колу: порізані кубика-
ми крабові палички, подрібнені варені 
яйця, консервована кукурудза, сухари-
ки. Заправляють салат майонезом.

«ВИНОГРАДИНКА»
Порізати кубиками твердий сир, ви-

ноград, болгарський перець. Заправити 
майонезом.

«ЧОРНА БОГИНЯ»
Копчену курячу грудинку поріза-

ти кубиками, маслини – кружальцями, 
твердий сир і варений білок – кубиками. 
Додати моркву по-корейськи, заправи-
ти майонезом і вимішати. 

«ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН»
Складники викладають шарами: 

маринована цибуля, подрібнений осе-
ледець, натерта варена картопля, знову 
оселедець, буряк по-корейськи.  Через 
кожні два шари робити сіточку з майо-
незу. Зверху теж має бути шар майонезу. 
Салат можна притрусити натертим си-
ром або посіченою зеленню.

«ОМЛЕТНИЙ»
• 300 г шинки • 300 г свіжих огірків 
• 5 сирих яєць. 

Яйця посолити і збити кожне окре-
мо, посмажити 5 омлетів. Охолодити і 
покраяти соломкою. Шинку та огірки 
теж порізати соломкою. Заправити ма-
йонезом і вимішати.

«КУРКА З 
ГРИБАМИ»

Куряче філе 
порізати солом-
кою, посипати 
приправою і об-
смажити в олії. Окре-
мо обсмажити шампінь-
йони і моркву з цибулею. Викласти на 
сито, щоб стекла зайва олія. Охолоджені 
складники вимішати з зеленим горош-
ком (1 банка), заправити майонезом. 

«КУНЖУТНИЙ»
Складники викладати гіркою: відва-

рене куряче філе, порізане кубиками й 
покроплене соєвим соусом; порізані ку-
биками помідори; порізаний кубиками 
болгарський перець. Зробити сіточку з 
майонезу, посипати кунжутом. 

З МИСЛИВСЬКИМИ 
КОВБАСКАМИ

Складники можна викладати шара-
ми або вимішувати в салатниці. 

Мисливські ковбаски (порізати 
кружальцями), червоний болгарський 
перець (кубиками), сухарики «Флінт», 
твердий сир (кубиками), консервована 
кукурудза.  Заправити майонезом і по-
солити до смаку.

смакота

vkazivka.com

Початок вересня – 
час збирати врожай 
волоських горіхів. 

Їх значення в нашому 
щоденному раціоні годі 
переоцінити. 

Дослідження довели, що за 
вмістом антиоксидантів ці горі-
хи – чемпіони серед інших про-
дуктів харчування. А високий 
вміст корисних поліненасичених 
жирів слугує чудовою профілак-
тикою закупорювання судин. До-
ведено, що регулярне вживання 
волоських горіхів знижує ризик 
серцевого нападу на 30-50%, а 
також удвічі зменшує ризик ви-
никнення раку грудей. 

Люди, які стежать за коли-
ваннями власної ваги, часто від-
мовляються від горіхів. Адже 
вважають їх надто калорійними. 
Однак об’їстися горіхами майже 
неможливо. Адже організм сам 
сигналізує про насичення.

10 горіхових лайфхаків
1. Використовуйте горіхи 

замість панірувальних сухарів, 
коли готуєте котлети. Вишуканий 
смак страви гарантовано!

2. Розтерті горіхи, змішані з 
медом, знімають мігрені і спазми.

3. Якщо горіхи погано чис-
тяться, залийте їх на 20 хв крутим 
окропом або поставте в духовку. 

4. Обираючи неочищені го-
ріхи на ринку, віддайте перевагу 
великим плодам продовгуватої 
форми.

5. Дістати цілі горіхові зернята 
допоможе пляшка з-під шампан-
ського з ямкою на дні. Вкладайте 

Малорухливий спосіб життя і 
накопичення солей в організмі 

призводять до проблем з опорно-
руховим апаратом. Коли людину 
мучить біль, доводиться обирати: 
витрачати гроші на дорогі ліки 
чи рятуватися натуральними 
препаратами. 

Для лікування хворих суглобів ідеально 
підходить рисовий квас. Насамперед це – 
потужний протизапальний засіб. Він стане 
справжнім порятунком для тих, хто потерпає 
від хронічного болю. Напій бореться з сольо-
вими відкладеннями і щавлевою кислотою, 
надлишок яких призводить до відчутного 
дискомфорту. 

Заживати квас треба тричі на день після 
їди. Через 2-3 тижні регулярного лікування 
настануть позитивні зміни. Адже напій лікує 
остеохондроз, вимиває зайві солі з організ-

шість соток

екзотика

ВИКОПАЛИ КАРТОПЛЮ? 
ПОСІЙТЕ ЖИТО

М’ЯТНИЙ ЦУКОР НА ЗИМУ
Це – чудова заготовка на 
зиму. Ароматний цукор 
згодиться для приготування 
гарячих напоїв, коктейлів, 
десертів, солодких соусів, 
посипки ягід і фруктів перед 
подаванням на стіл. 

Для приготування знадо-
биться 2-3 пучки м’яти, 4-6 ст. 
ложок цукру.

М’яту промити, відібрати 
листочки і скласти в блендер. 
Подрібнити до стану крихти й 
додати цукор. Ще раз подріб-
нити протягом 2 хв, доки цукор 
не розподілиться рівномірно 
з м’ятою. Отриману суміш ви-
класти в скляні баночки, щіль-
но втрамбовуючи. Закрити і по-
ставити в холодильник.

Щоб земля не заростала 
бур’янами, а навпаки – 
накопичувала поживні 
речовини, ділянку можна 
засипати товстим шаром 
(10-20 см) скошеної трави. 

Ще один варіант, щоправда, 
дорожчий – посіяти сидерати. 

Згодяться жито, гірчиця, фаце-
лія тощо. Коли вони виростуть 
заввишки 15-20 см, землю слід 
перекопати разом із сидера-
тами. Вийде так зване зелене 
добриво, яке розпушить ґрунт 
і зробить його плодючим. 

туди горіхи і несильно бийте в 
тверду поверхню.

6. Протерши очищеним від 
шкаралупи горіхом дерев’яні 
меб лі, можна приховати на них 
подряпини та дрібні дефекти. 

7. Омолодити організм, від-
новити кісткову тканину після 
переломів і зміцнити імунітет до-
поможе пророщений горіх. Для 
цього його очищають від шкара-
лупи, складають у посудину і за-

ливають холодною водою. На два 
тижні посудину ставлять на світ-
ло й двічі на день міняють воду. 
Після пророщування вживають 
по 3 шт. на день. 

8. Вивести коричневі плями 
від зеленої горіхової шкаралупи 
можна за допомогою картоплі, 
перекису водню або виноградно-
го соку. 

9. Якщо змішати 0,5 скл. го-
ріхів, 0,5 скл. оливкової олії, 2 ч. 
ложки молока, вийде ефектив-
ний скраб, за допомогою якого 
можна не лише покращити тонус 
шкіри, але й запобігти виникнен-
ню вугрів. 

10. Для кращого перетравлен-
ня горіхи можна замочити в скля-
ному посуді на 
8 год, а потім 
просушити. 

ЧАСНИКОВО-
ГОРІХОВИЙ 
ПАШТЕТ 
• 100 г горіхів 
• головка часнику • сіль
• 1 ст. ложка меду 
• 1-2 ст. ложки води

Часник пропустити через 
прес, додати змелені горіхи й 
мед, вимішати. Влити теплу воду 
і вимішати до однорідної маси. 
Посолити. Паштет смакує з гаря-
чими тостами.

ПАШТЕТ З ГОРІХІВ 
І СОЧЕВИЦІ 
• 2 скл. зеленої сочевиці 
• 150 г горіхів • 3 зубці часнику 
• 2 ст. ложки оливкової олії
• 1 ст. ложка соєвого соусу
• 1 ч. ложка карі  • ¼ скл. води
• 2 ст. ложки дієтичних 
дріжджів

Сочевицю зварити, горіхи 
звільнити від шкаралупи й об-
смажити на сухій сковороді. Всі 
інгредієнти збити у блендері, 
доливаючи води, щоб отрима-

ти однорідну 
консис тен-
цію. 

С т р а в у 
можна подавати 
замість салату до других страв. 

СИРНИЙ ПАШТЕТ 
• 200 г горіхів  • 400 г бринзи
• головка часнику • 200 г масла
• пучок петрушки

Із бринзи злити сироватку, 
всі складники збити у блендері. 
Викласти в контейнер і зберіга-
ти в холодильнику.

можна замочити в скля
уді на
отім 
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му, позбавляє від болю в спині, бореться з 
хронічною втомою, лікує ревматоїдний полі-
артрит, виводить токсини.

Для приготування рисового квасу реко-
мендовано брати круглий рис (уникайте січ-
ки), а воду заздалегідь слід прокип’ятити чи 

відстояти протягом доби. 
Промити 4 ст. ложки рису і залити 1 л 

води. Додати 3 ст. ложки цукру і 5 темних 
родзинок. Розмішати й відставити на 4 дні. 
Потім рідину процідити і зберігати в холо-
дильнику.

В осад, що залишився, додати 3 ст. лож-
ки рису, 1 л води і ще 4 родзинки. Через 4 
дні процідити. Для наступної порції додати 
2 ст. ложки рису, 2 ст. ложки цукру і 3 ро-
дзинки.

Як бачите, закваска багаторазова. Вже 
на другий раз квас матиме більш насичений 
смак. Для подальшого приготування тре-
ба викидати половину закваски і додавати 
по кілька ложок цукру з родзинками. Один 
лікувальний курс триває 5 тижнів: тричі на 
день по півсклянки після їди. За цей час ви не 
лише покращите здоров’я опорно-рухової 
системи, а й очистите організм. 

Курс лікування – п’ять тижнів
омкою. Заправити ма-
ти.
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vseretsepti.ru

sovkusom
.ru

запитували – відповідаємо

ЯК ВИРОСТИТИ АПЕЛЬСИН НА 
ПІДВІКОННІ

До редакції зателефонував 
постійний читач із приміського 
села Сирники Леонтій Середюк. 
Чоловік виростив із насінин 
деревця лимона й апельсина. 
Рослинам уже по два роки. Пан 
Леонтій цікавиться, як за ними 
доглядати, щоб дерева дали 
плоди.    

Запитання читача ми пере-
адресували Володимиру Болоті-
ну. Він проживає у Луцьку. Понад 
п’ять років чоловік вирощує ци-
трусові деревця у теплицях села 
Княгининка та збирає щедрі вро-
жаї апельсинів і лимонів.  

– Деревця цитрусових, ви-
рощені з насіння, в кращому разі 
дадуть плоди через років 10-15. 
Якщо використовувати стимуля-
тори росту, цей процес можна 
пришвидшити. Найкраще в цій си-

туації – прищепити деревце, тоді 
воно заплодоносить через півро-
ку. Щепу слід узяти з культурної 
рослини. Думаю, в інтернеті мож-
на знайти людей, які її продадуть.  

Однак Володимир Болотін 
радить тим, хто хоче вирощува-
ти цитрусові на підвіконні квар-
тири, відразу купити культурне 
деревце.  

pinterest.com

Регулярне вживання горіхів знижує 
ризик серцевого нападу на 30-50%

Вирощене з насіння 
деревце треба прищепити
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Якщо твоя свідомість відкрита, ти можеш учитися навіть у шуму вітру. Коносуке Мацушита

ОВЕН (21.03 – 20.04). Почина-
ється досить складний тиждень, тож 
варто реально розраховувати свої сили 
та можливості. Мудрість і терпеливість 

вам знадобляться для того, щоб утримати 
мінливу фортуну. У вихідні влаштуйте собі малень-
ке свято. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Особ-
ливо важливо виявити розважливість і 
терпеливість. Швидкий успіх може так 
само швидко розчарувати, а то й обер-
нутися поразкою. У вихідні вас можуть 
спантеличити несподівані події в житті друзів або 
колег. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Саме 
час для реалізації сміливих і креативних 
планів. Налаштовуйтеся на досягнення 
цілей і отримання прибутку. Можливі ці-

каві та вигідні ділові пропозиції. Ви успіш-
но впораєтеся з купою проблем та справ. Вихідні 
краще провести за містом.  

РАК (22.06 – 22.07). Ви зможете 
досить легко впоратися з усіма справа-
ми. Вам доведеться брати на себе від-
повідальність за ухвалення рішень, які 
вплинуть на ваше найближче майбутнє. 
Ваші ідеї відкриють прямий шлях до успіху.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Плануйте, 
дерзайте, не відступайте від наміче-
ної мети, але реально розміряйте свої 

енергетичні ресурси та взяті на себе 
зобов’язання. У вихідні ваша товариськість 

зробить вас душею будь-якої компанії. 
ДІВА (24.08 – 23.09). Відмітайте 

сумніви, не дозволяйте собі поринати 
в безодню туги та тривоги. Спробуйте 
реалізувати давно намічені плани. Ви 
можете відчути приплив бадьорості, що 
позитивно відіб’ється на вашій працездатності.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). При-
діліть увагу роботі. Можливо, вам до-
ведеться відкоригувати свої плани. 
Недбалість і помилки начальство вам 

не пробачить. У вихідні певні обставини 
можуть вас змусити взятися за незвичну роботу.  

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Вар-
то відгородити себе від зайвої роботи, 
витрачайте свою енергію й сили раціо-
нально. Варто застосувати всю свою 
чарівність для досягнення кар’єрних ви-
сот. Імовірні позитивні зміни в житті. У вихідні вам 
будуть потрібні комфорт і спокій.    

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Ваші 
ідеї та плани матимуть розуміння і під-
тримку. Не соромтеся, дозвольте розкри-
тися своїм талантам, вам не зашкодить 

більше впевненості у власних силах. На 
роботі вам буде потрібна максимальна зібраність. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). При-
чиною невдач може стати ваша зайва 
довір ливість до отриманої інформації. 
Крім того, ви занадто довго поводилися 
добре, за правилами, тож тепер настав 
час дати вихід внутрішньому напруженню. Але 
зробити це треба так, щоб ніхто не постраждав. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Від 
вашої відповідальності та серйозного 
підходу залежить діловий успіх. Ситуація 

дозволить упорядкувати ділові зв’язки і 
скоригувати навантаження на роботі. По-

ділитися новинами про останні події в житті вам 
вдасться у вихідні в дружньому колі. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Ви будете 
перебувати в гарному настрої, завдяки 
чому все намічене виходитиме прак-
тично з першого разу. З’явиться нагода 
реалізувати свої бажання та зробити від-
повідальні кроки. 

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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20 вересня – Іван, Макар, Лука, 
Микола, Олександр, Степан, Григорій, 
Катерина
21 вересня – Лук’ян
22 вересня – Анна, Харитон, 
Феофан, Йосип, Олексій, Василь, 
Захар, Микита
23 вересня – Петро, Павло, Андрій, 
Гаврило, Тетяна, Костянтин, Гліб, 
Євген, Клемент
24 вересня – Герман, Сергій, Ісак, 
Роман, Дмитро, Ія, Євдокія, Лев, Карп
25 вересня – Юліан, Федір, Семен, 
Панас, Данило
26 вересня – Корній, Ілля, Валер’ян, 
Петро, Леонтій, Лука

20 вересня – Іван, Макар, Лука, 
Микола, Олександр, Степан, Григорій,

іменинники тижня

погляд у минуле

СЕРІАЛ «ЦІЛКОМ ТАЄМНО» ОТРИМАВ 
МАЙЖЕ СОТНЮ НАГОРОД

В в

Розмовляють два шотландці. Один 
каже:

– Ці англійці такі скажені! Ось учора, 
наприклад, забігає один до мене в номер 
о другій ночі й починає кричати, лаятися, 
розмахувати руками!

– А ти що?
– Нічого. Продовжую спокійно грати 

на своїй волинці...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чому похмурий такий?
– Та гороскоп прочитав... Ось: «Водолій 

може дізнатися про зраду близької люди-
ни». Ну нічого собі новина!

– А ти хіба водолій?
– Дружина...

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

Жінка в шлюбному агентстві пояснює, 
якого чоловіка їй хотілося б мати: 

– Він мусить бути ввічливим, але бру-
тальним, знати напам’ять «Кобзар» Шев-
ченка, «Абу-Касимові капці» Франка, всі 
оповідання О’Генрі і також усе те, що недав-
но понаписував Пауло Коельо... А ще мати 
різнобічні інтереси, любити тварин, але не 
більше, ніж мене, веселити мене, вчасно 
повідомляти про всі останні події у світі 
(ясна річ, що тільки такі, які мене можуть 
зацікавити)... І основне – ніколи мене не 
перебивати! Навіть якби десь там горіло!.. 
Бо я є вельми балакуча. Така балакуча, що 
якось на відпочинку в Єгипті у мене навіть 
язик засмаг!.. 

– Прошу пані! А на холєри вам тоді чоло-
вік? Візьміть собі телевізор...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зустрілися дві сусідки біля брами та й 
стали язиками чесати. Перемили всім на 
селі кісточки, дійшла черга до найближчого 
сусіда: 

– Чула, Марійко, Івана жінка покинула.
– Та ти що! Йой-йой-йой, бідний Іван, як 

же він те пережив? 
– Вже йому легше... А спочатку думав, 

що здуріє від радості!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Син питає батька: 
– Тату, а що настає після бідності? 
– Злидні, синку. 
– А після злиднів? 
– Прожитковий мінімум...

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

Запущену на орбіту «Теслу» знайшли в 
Києві з литовськими номерами...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зловив карася, запхав у нього золотий 
ланцюжок з кулоном. Приніс додому. Відто-
ді на риболовлю не прошуся, мене дружина 
сама виганяє!

ОВЕН (21.03 – 20.04). П

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 20 – 26 вересня
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Дружні стосунки головних героїв 
серіалу переросли у платонічне кохання 

На американському 
каналі Fox у 
вересні 1993 

року відбулася 
прем’єра першої серії 
телесеріалу «Цілком 
таємно» (The X-Files) 
з Девідом Духовни і 
Джилліан Андерсон у 
головних ролях. Серіал 
належить до найбільш 
успішних телевізійних 
проектів за всю історію 
кіноіндустрії.

За сюжетом, два агенти ФБР 
Фокс Малдер і Дейна Скаллі на-
магаються дізнатися таємниці 
урядової організації, яка прихо-
вує від людства інформацію про 
контакти з інопланетянами. З са-
мого початку між головними ге-
роями зав’язуються тісні дружні 
стосунки, які з часом перероста-

ють у платонічне кохання. На до-
дачу до основної сюжетної лінії, 
приблизно дві третини серіалу 
становлять серії про так званих 
«монстрів тижня». У цих епізодах 
спецагенти розслідують дивні 
злочини, які не впливають на 
розвиток подій у стрічці.

Показ серіалу завершився 
19 травня 2002 року. За цей час 
було відзнято 201 серію. Він був 
хітом каналу Fox. Його символі-
ка і гасло: The Truth Is Out There – 
«Істина десь поряд».

За весь час трансляції «Ціл-
ком таємно» брав участь у 212 

номінаціях і отримав 96 наго-
род. У 1997 році проект отримав 
премію «Супутник» за найкра-
щий телевізійний драматичний 
серіал.

За мотивами проекту було 
знято також два повнометражні 
фільми. Перший з них вийшов 
у 1998 році під назвою «Цілком 
таємно: Боротьба за майбутнє», 
а через десять років відбулася 
прем’єра стрічки «Цілком таєм-
но: Хочу вірити». 

У жовтні 2013 року Духов-
ни і Андерсон розповіли, що 
знялися і  в третьому повномет-
ражному фільмі. Вже у березні 
2015 року було оголошено, що 
серіал повертається, знімання 
пройшли влітку того ж року. 
Девід Духовни та Джилліан Ан-
дерсон знову зіграли свої ролі. 
Прем’єра 10-го сезону відбулася 
24 січня 2016 року. Згодом сері-
ал продовжили на 11-й сезон, 
який вийшов у 2018 році. 



www.volynnews.com
У мене своє життя, і я спізнююся на нього! Фільм «Солодкий листопад»

ТЕЛЕПРОГРАМА14 www.volynnews.com№ 37 (136)  20 вересня 2018 року

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

ПОНЕДІЛОК 24 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» 09.00 Новини «На часі». 
Підсумки тижня 09.30, 02.00 На 
Часі 21.00. Повтор 10.00, 14.00, 
15.50, 18.30, 19.05, 20.00, 22.00, 
00.30, 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! 
12.00 Т/с «Дівчата війни» 13.30 
Євромакс 14.10 У фокусі Європа 
14.40 Говоримо польською 
15.05 М/ф «Ієсодо» 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, 03.00 Т/с «Справа 
Дойла» 20.10 Все про спорт 21.00 
На Часі 21.00 22.15 Т/с «Дівчата 
війни» 23.00 У фокусі Європа 
23.30 На Часі 18:00. Повтор 01.30 
Глобал 3000 04.00 Дзеркало історії 

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 «Пліч-о-пліч»
17.36 Д/ф «Доля. Григір 

Тютюнник»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

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, 11.50, 
01.00, 04.00 Погода 09.40 Т/с 
«Еліза» 11.20 Телепродаж 
12.00 Д/ц «Смаки Культур» 
13.10, 14.30 :РадіоДень 13.35 
Енеїда 14.05 Д/ц «Гордість 
світу» 15.10, 04.30 Фольк-
music 16.15 Відкривай Україну 
з Суспільним 16.55 Д/с 
«Дивовижні міста світу» 18.00, 
00.10 Інформаційна година 
19.00, 23.40 Своя земля 19.25 
Д/ц «Світ дикої природи» 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 05.35 
Д/ц «Спільноти тварин» 

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, 14.30 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
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»

05.00, 15.30 Все буде 
добре!

06.55 Х/ф «Рік Золотої 
рибки»

09.10 Х/ф «Уроки 
зваблювання»

11.05 Т/с «Анатомія Грей»
13.00 Битва екстрасенсів 
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 
02.25 Найкраще на ТБ

03.00, 01.10 Зона ночі
03.40 Абзац
05.29, 07.09 Kids Time
05.30 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.10 Х/ф «Дев’ять життів»
09.00 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»

03.15, 02.35 «Щоденник 
вагітної»

04.45 «Top Shop»
05.15 «Удачний проект»
06.05 «Мультфільм»
06.15, 00.00 «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»

10.00 Х/ф «Поклич мене у 
світлу далину»

12.25 Т/с «Птаха у клітці»
16.00 «Чекай мене. 

Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заборонене 

кохання»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.35 Т/с «Відділ 44»
05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.30 Факти тижня. 100 

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

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.30 Не дай себе 

обдурити!
12.35, 13.20 Х/ф «Чорний 

яструб»
16.20 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с «Папаньки»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Десять з 

половиною балів»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.30 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00, 00.00 

Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.20 
Віталька

17.00, 02.30 
Панянка-селянка

18.00 Чотири 
весілля

20.00, 23.00 
Сімейка У

22.00 Казки У 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, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика
12.30, 04.30 Агенти 

справедливості-5 12+
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»
23.30 Х/ф «Форсаж 5»
01.45 Телемагазин
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11.10 Х/ф «Згадати все»
13.20 Х/ф «Код да Вінчі»
16.20 Х/ф «Інферно»
19.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»
21.00 Х/ф «Ми – Міллери»
23.20 Х/ф «Чіткі мітки»
01.05 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 26 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/ф «Ієсодо» 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/ф «Ієсодо» 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 
«ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 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
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Гнат Юра. На 

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

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 
15.10, 16.40, 01.00, 04.00 
Погода 09.40 Т/с «Еліза» 11.20 
Телепродаж 12.00 Д/ц «Смаки 
Культур» 13.10 :РадіоДень 13.35 
Енеїда 14.05 Д/ц «Гордість 
світу» 14.30 52 вікенди 15.20 
Т/с «Галерея Вельвет» 16.55 
Д/с «Дивовижні міста світу» 
18.00, 00.10 Інформаційна 
година 19.00 Пліч-о-пліч 19.25 
Д/ц «Світ дикої природи» 
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, 04.05 
#БібліоFUN з Ростиславом 
Семківим 01.35 Розсекречена 
історія 04.30 Фольк-music 05.35 
Д/ц «Спільноти тварин» 

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»
13.00, 14.20 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

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

ігри»
21.30 «Король десертів»
23.30, 00.50 Х/ф 

«Піраміда»
01.40 «Клініка»

04.45, 15.30 Все буде 
добре!

06.45, 20.00, 22.45 
МастерШеф 12+

11.05 Т/с «Анатомія Грей»
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
17.30, 22.00, 03.35 Вiкна-

Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.35 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.00, 02.55 Зона ночі
03.55 Абзац
05.39, 07.19 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.20, 18.00 Шоу Оля
08.20 Т/с «Друзі»
09.20 Т/с «Любов 

напрокат»

03.55, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00, 01.45 

«Подробиці»
06.05 «Мультфільм»
06.15, 00.00 «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»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заборонене кохання»

12.30 Х/ф «Погана сусідка»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
02.35 «Щоденник вагітної»

04.05 Служба розшуку дітей
04.10 Студія Вашингтон
04.15, 08.45, 12.45, 15.45 

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.20, 13.20 Х/ф «Десять з 

половиною балів»
13.35 Т/с «Папаньки»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 

12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Папаньки»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Втікач»
02.30 Т/с «У полі зору»
03.50 Скарб нації

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф «Король 

Дроздобород»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00, 00.00 

Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.20 
Віталька

17.00, 02.30 
Панянка-селянка

18.00 Чотири 
весілля

20.00, 23.00 
Сімейка У

22.00 Казки У 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, 04.30 Агенти 

справедливості-5 12+
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»
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12.20 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

16.00, 19.00 Кохання на 
виживання 16+

21.00 Х/ф «Васабі»
22.50 Заробітчани
00.50 Х/ф «Плетена 

людина»
02.50 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 25 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/ф «Ієсодо» 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/ф «Ієсодо» 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 «Доля. Григір 

Тютюнник», ф.2 
«Повна душа болю»

18.31 Д/с «Смаки 
культур»

19.46 Д/с «Незвідані 
шляхи»

20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 
15.10, 16.40, 01.00, 04.00 Погода 
09.40 Т/с «Еліза» 12.00 Д/ц 
«Смаки Культур» 13.10, 14.30 
:РадіоДень 13.35 Енеїда 14.05 
Д/ц «Гордість світу» 15.20 Т/с 
«Галерея Вельвет» 16.55 Д/с 
«Дивовижні міста світу» 18.00, 
00.10 Інформаційна година 
19.00 Перший на селі 19.25 
Д/ц «Світ дикої природи» 
20.30 Наші гроші 21.25, 03.20 
Новини. Спорт 21.45 Д/с «Як 
працюють машини» 22.40 Д/с 
«1000 днів для планети» 23.40 
Перша шпальта 01.10, 04.05 
#KіноWALL з Сергієм Тримбачем 
01.35 Розсекречена історія 02.30 
Складна розмова 04.30 Фольк-
music 05.35 Д/ц «Спільноти 
тварин» 

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»
13.05, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

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

ігри»
21.30 «Модель XL – 2»
23.30, 00.50 Х/ф 

«Пришестя диявола»
01.40 «Клініка»

04.25, 15.30 Все буде 
добре!

06.20, 20.00, 22.45 
МастерШеф 12+

11.05 Т/с «Анатомія Грей»
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.25 Один за всіх 16+

03.00, 01.15 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.29 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.30, 18.00 Шоу Оля
08.30 Т/с «Друзі»

03.55, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00, 01.45 

«Подробиці»
06.05 «Мультфільм»
06.15, 00.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заборонене кохання»

12.30 Х/ф «Так не буває»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
02.35 «Щоденник вагітної»

04.10, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти

04.30 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!
11.20, 13.20 Х/ф «Десять з 

половиною балів»
13.35 Т/с «Папаньки»
14.35, 16.20 Дизель-шоу 

12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Папаньки»
22.50 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
01.35 Т/с «У полі зору»
02.30 Стоп-5
03.50 Еврика!

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.15 Х/ф «Пригоди 

Гекльберрі 
Фінна»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00, 00.00 
Мольфар

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, 04.30 Агенти 

справедливості-5 12+
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

09.30 Т/с «Любов 
напрокат»

12.20 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

16.00, 19.00 Хто проти 
блондинок? 12+

21.00 Х/ф «Рятівники 
Малібу»

23.15 Заробітчани

ЧЕТВЕР 27 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/ф «Ієсодо» 10.45 Рожеві 
окуляри 11.00, 17.00 Знай більше! 
12.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 
13.00 Євромакс 13.30 Відкрита 
влада. ОБЛАСТЬ 15.05 М/ф 
«Ієсодо» 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 «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 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 «Ігор Білозір. 

На зламі епох»
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» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 
15.10, 16.40, 01.00, 04.00 
Погода 09.40 Т/с «Еліза» 12.00 
Д/ц «Смаки Культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 13.35 Енеїда 
14.05 Д/ц «Гордість світу» 15.20 
Т/с «Галерея Вельвет» 16.55 Д/с 
«Дивовижні міста світу» 18.00, 
00.10 Інформаційна година 
19.00 #ВУКРАЇНІ 19.25 Д/ц «Світ 
дикої природи» 20.30 Схеми. 
Корупція в деталях 21.25, 
03.20 Новини. Спорт 21.45 
Сильна доля 22.45 Д/с «1000 
днів для планети» 23.40 Наші 
гроші 01.10, 04.05 #NeoСцена 
з Олегом Вергелісом 01.35 
Розсекречена історія 02.30 
Складна розмова 04.30 Фольк-
music 05.35 Д/ц «Спільноти 
тварин» 

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, 14.30 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
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»
01.00 Х/ф «Холодне літо 

53-го»
04.50 «Клініка»

04.20, 15.30 Все буде 
добре!

06.10 МастерШеф 12+
11.10 Т/с «Анатомія Грей»
13.05 Битва екстрасенсів 

16+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

03.00, 01.10 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.29 Kids Time
06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.30, 18.00 Шоу Оля
08.30 Т/с «Друзі»

03.55, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.05 «Мультфільм»
06.15, 00.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.10 «Ранок з 
Інтером»

10.00, 12.25 Т/с 
«Заборонене кохання»

12.30 Х/ф «Танго кохання»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
20.40 Т/с «Заборонене 

кохання»
00.50 Х/ф «Французький 

транзит»

04.15 Студія Вашингтон
04.20, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.40 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.20 Х/ф «Втікач»
14.35 Т/с «Папаньки»
15.40, 16.20 Дизель-шоу 

12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Папаньки»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Служителі 

закону»
02.20 Т/с «У полі зору»
03.40 Скарб нації

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Хоробрий 
кравчик»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00, 00.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.20 
Віталька

17.00, 02.30 
Панянка-селянка

18.00 Чотири 
весілля

20.00, 23.00 
Сімейка У

22.00 Казки У 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, 04.30 Агенти 

справедливості-5 12+
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»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.20 Т/с «Любов 
напрокат»

12.20 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

16.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Великий Стен»
23.10 Заробітчани
01.05 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 28 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/ф 
«Ієсодо» 10.45 Рожеві окуляри 
11.00, 17.00 Знай більше! 12.15 
Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 13.00 
Глобал 3000 13.30 Запитай у 
депутата 15.05 М/ф «Ієсодо» 
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, 19.20 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». 
(«Прямий» ефір)

18.31 Д/с «Смаки 
культур»

19.46 Д/с «Неповторна 
природа»

20.12 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

20.40 Новини. 
Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 11.50, 
15.10, 16.40, 01.00, 04.00 
Погода 09.40 Т/с «Еліза» 12.00 
Д/ц «Смаки Культур» 12.25 Д/ц 
«Смачні історії» 13.10, 14.30 
:РадіоДень 13.35 Енеїда 14.05 
Д/ц «Гордість світу» 15.20 Т/с 
«Галерея Вельвет» 16.55 Д/с 
«Дивовижні міста світу» 18.00, 
00.10 Інформаційна година 
18.50 VoxCheck 19.00 Чудова гра 
19.25 Д/ц «Світ дикої природи» 
20.30 Перша шпальта 21.25, 
03.20 Новини. Спорт 21.45 Д/ф 
«Іспит на людяність» 22.45 Д/с 
«1000 днів для планети» 23.40 
Схеми. Корупція в деталях 01.10 
52 вікенди 01.30 Роздягалка 
01.55 Д/ц «Орегонський 
путівник» 04.05 Як дивитися 
кіно 04.35 Фольк-music 05.35 
Д/ц «Спільноти тварин» 

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»
13.00, 14.20 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20 «Ігри приколів 2018»
23.20 «Вечірній Київ»
04.30 Мультфільм
04.55 «Життя без обману»

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

07.45 Х/ф «Висота»

09.40 Х/ф «Знак долі»

11.50 Т/с «Розлучниця»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому 

12+

22.45 Ультиматум 16+

03.00, 02.45 Зона ночі
03.40 Абзац
05.39, 07.49 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.50, 18.00 Шоу Оля
08.50, 21.40 Київ вдень та 

03.15 «Щоденник вагітної»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробиці»
06.05 «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, 09.10 «Ранок з 
Інтером»

10.15, 12.25 Т/с 
«Заборонене кохання»

13.00 Х/ф «Доторкнутися 
неба»

14.50, 15.45, 16.45, 01.50 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Аве Марія»

04.00 Студія Вашингтон
04.05, 03.20, 08.45, 12.45, 

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.20, 13.20 Х/ф 

«Служителі закону»
14.45 Т/с «Папаньки»
15.35, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу 12+
17.45, 00.05 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
03.55 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.30 Х/ф 

«Каштанчик: 
герой Централь-
ного парку»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00, 00.30 Мольфар
13.00 Країна У
14.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Віталька
16.00 Х/ф «Сам 

удома 3»
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «Сам 

удома 4»
22.45 Х/ф 

«Бібліотекар. 
Прокляття 
Юдиного потира»

02.30 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, 05.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
14.00, 15.30 Т/с «Вір мені»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Пташка 

співоча»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

вночі 16+
11.40 Кохання на 

виживання 16+
15.20, 19.00 Топ-модель 

16+
00.30 Х/ф «Рятівники 

Малібу»
02.40 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 29 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/ф «Ієсодо» 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 Д/ф «Слід кривавий 
стелиться» 05.00 Джем 

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

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

історія»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 «Культурна афіша 

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

Сурдопереклад
19.25 Погода
20.00 Фольк – musik

06.00, 09.40 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 

03.00 Новини
09.30, 19.35, 22.05, 01.30 Погода
10.05 Відкривай Україну з Суспільним
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф «Йосип прекрасний. 

Намісник фараона»
13.45 Телепродаж
14.10 Х/ф «Сила волі»
16.45 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Спецвипуск. Розсекречена 

історія
21.25 Вечірнє шоу
22.15 Д/ц «Незвичайні культури»
23.45 Д/ц «Дива Китаю»
00.15 Д/ц «Незвідані шляхи»
01.45 Д/ц «Китайський живопис»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.25 Світло
04.20 Війна і мир
05.05 Розсекречена історія

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

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.10 «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»
00.15 «Ігри приколів 

2018»
01.15 «Вечірній Київ»

05.50 Т/с «Коли ми 
вдома»

08.10 Караоке на 
Майдані

09.10 Все буде смачно!
11.05 Зважені та 

щасливі 12+
14.05 Цієї миті рік 

потому 12+
16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

03.00, 02.40 Зона ночі
05.44, 07.09 Kids Time
05.45 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.10 Заробітчани
13.00 Хто проти 

блондинок? 12+

04.50 «Top Shop»
05.20 Д/п «Брати 

Меладзе. Всупереч»
06.05 «Україна вражає»
07.05 «Мультфільм»
08.10 «Чекай мене. 

Україна»
09.30 Х/ф «Покровські 

ворота»
12.15 Х/ф «Осінній 

марафон»
14.10 Х/ф «Тато 

напрокат»
16.10 Т/с «Почати 

спочатку. Марта»
20.00, 02.40 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
22.30 Х/ф «Двічі в одну 

ріку»
00.20 Х/ф «Побічний 

ефект»

04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.40 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Морський 

бій»
22.45 Х/ф «Джі Ай Джо: 

Атака кобри»
01.00 Т/с «У полі зору»
02.50 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 М/ф «Діномама»
12.50 Х/ф «Король 

Дроздобород»
14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф 

«Бібліотекар. 
Прокляття Юдиного 
потира»

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 Зірковий шлях
07.45, 15.20 Т/с «У 

минулого в боргу»
15.50, 19.40 Т/с 

«Добрими намірами»
21.00 Шоу Братів 

Шумахерів
23.00 Х/ф «Що приховує 

любов»
00.45, 02.30 Х/ф 

«Подружки»
03.05 Реальна містика
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15.00 Хто зверху? 12+
17.00 Х/ф «Зоотрополіс»
19.10 Х/ф «Таксі»
21.00 Х/ф «Таксі 2»
22.50 Х/ф «Нью-

йоркське таксі»
00.45 Х/ф «Плетена 

людина»

НЕДІЛЯ 30 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/ф «Ієсодо» 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 Д/ф «Слід кривавий 
стелиться» 05.00 Джем 

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

Попінс»
08.15 «Хто в домі хазяїн?»
08.30 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Едера»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

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

природа»
18.32 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
19.00 «Протилежний 

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

шляхи»

06.00 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, 12.40, 14.00, 15.30, 19.15, 

22.00, 23.45, 01.30, 03.20 Погода
09.40 Х/ф «Йосип прекрасний. 

Намісник фараона»
11.20 М/ф «Саффі»
12.45 Своя земля
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.05 Телепродаж
14.25 Фольк-music
15.50 Д/ц «Незвичайні культури»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.25, 22.50 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.00 Д/с «Імперія»
21.25 з Майклом Щуром
22.10 Вечірнє шоу
23.50 Д/ц «Китайський живопис»
00.15 Д/с «Дешевий відпочинок»
01.35 Д/ц «Дива Китаю»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
05.05 Розсекречена історія

06.00 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.55, 10.55, 12.00, 

13.05, 14.05 «Світ 
навиворіт – 4: 
В’єтнам»

15.00 Х/ф «Озброєні і 
небезпечні»

17.30 Х/ф «Діамантова 
рука»

19.30, 05.00 «ТСН-
тиждень»

21.00 «Танці з зірками»
23.30 «Міс україна 2018»
01.20 «Ліга сміху 2018»

05.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.15 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»

09.15 Все буде смачно!
10.10 Караоке на 

Майдані
11.15 Хата на тата 12+
13.20 МастерШеф 12+
19.00 Слідство ведуть 

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

05.39, 07.09 Kids Time
05.40 М/ф «Том і 

Джеррі: Форсаж»
07.10 Х/ф 

«Зоотрополіс»
09.10 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»
11.20 Х/ф «Ми – 

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Стежки-

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Розсіяний»
14.00 Х/ф «Повернення 

високого блондина»
15.30 Х/ф «Жіноча 

інтуїція»
18.00 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
20.30 Х/ф «Не квап 

кохання!»
23.00 Х/ф «Як украсти 

діамант»
00.50 «Речдок»

04.20 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.40, 12.45 Факти
05.05 Інсайдер
06.55 Т/с «Відділ 44»
10.50, 13.00 Х/ф 

«Перший лицар»
13.50 Х/ф «Джі Ай Джо: 

Атака кобри»
16.05 Х/ф «Морський 

бій»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Скайлайн»
23.00 Х/ф «Скайлайн 2»
00.45 Х/ф «Бійцівський 

клуб»
03.25 Стоп-5

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

12.30 Х/ф 

«Лимонадний 

голос»

14.30 Чотири весілля

17.30 Х/ф «Сам 

удома 4»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

00.30 Х/ф «Сватання 

на Гончарівці»

02.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
08.30 Т/с «Добрими 

намірами»
12.50 Т/с «Пташка 

співоча»
16.50, 21.00 Т/с «Одна 

на двох»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10, 02.20 Т/с 

«Сонячне затемнення»
03.15 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
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Міллери»
13.30 Х/ф «Васабі»
15.30 Х/ф «Таксі»
17.20 Х/ф «Таксі 2»
19.10 Х/ф «Таксі 3»
21.00 Х/ф «Не гальмуй»
22.50 Х/ф «Машина часу 

в джакузі 2»
00.50 Х/ф «Нью-

йоркське таксі»

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, твердо-

паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику, газові лічильни-
ки й регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, 
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощу-
вання, чорнозем. Послуги самоскидами 
ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими платфор-
мами (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, 
щебінь, чорнозем, земля на засипку, тор-
фокрихта. Вивезення будівельного сміт-
тя. 068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).

АВТО
 Продам по запчастинах зерновий ком-

байн «Нива», зерноочисну машину ОВС-
25, зварювальний агрегат САК навісний, 
з приводом 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 запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, 
НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, 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.

НЕРУХОМІСТЬ
 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на 

вул. Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. 
Без ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), 
вільне планування, є підвал. Ціна договір-
на. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

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

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літ-
ня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стела-
жів (без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./
год. Після пробного періоду – можливість 
працевлаштуватися в інших країнах ЄС з 
вищою зарплатою (від 5 €/год). Електри-
ки (з досвідом роботи). Проживання без-
платне. Офіційне 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
 Продам мінеральні добрива. Реалізо-

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

 Відео-, фотознімання урочистих подій. 
Організація. Музичний супровід. Виїзд в 
райони. 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.

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

 Зникла собака! 16 вересня пропала со-
бака поблизу с. Журавичі. Відкликаєть-
ся на кличку Рей, порода ягдтер’єр. На 
шиї був плетений чорний нашийник. Про-
симо повідомити будь-яку інформацію. 
050-666-43-38.

20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 
550 тис. грн. 099-315-22-72.

 Продам дерев’яний будинок у м. Лю-
бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кух-
ня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 
13 соток). Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 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 забудо-
ву (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський 
р-н. Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сер-
гій).

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

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

РОБОТА

У зв’язку з розширенням виробничих 
потужностей м’ясопереробне підпри-
ємство шукає працівників віком від 
20 до 40 років: водії категорій D, E; 
вантажники, обвалювальники та жи-
лувальники м’яса. Гідна оплата пра-
ці, проживання та харчування за кошт 
підприємства. Локачинський р-н, с. 
Мовчанів. 067-361-19-10.

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальники, 
електрики, слюсарі, швачки, помічники ку-
харя, прибиральники, працівники на авто-
радіозавод, м’ясокомбінати. Безплатні ва-
кансії. 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 позмін-
на – 15 виходів на місяць), водій катего-
рій В, С, змінний слюсар-механік. Навчає-
мо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96 (з 
10:00 до 17:00).

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

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

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. 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26304.
Наклад – згідно із замовленням.

Приходить один чоловік до священика, 
щоб висповідатися, бо згрішив з чужою 
дружиною.

Панотець його питає:
– Ну, кажи, грішнику, з чиєю дружиною 

ти вчинив таке гріхопадіння?
– Не можу сказати, панотче, соромно.
– Ага, соромно? А чи не з дружиною 

кравця Степана?
– Ні, панотче.
– Ні? Тоді, мабуть, з дружиною пекаря 

Івана? 
– Ні, панотче.
– І вона ні? А, знаю! З нареченою торгов-

ця Петра, вона відома блудниця, адже так?
– Ні, панотче.
– Йди геть з церкви! Не буде тобі ніяко-

го прощення!
Чоловік виходить задоволений. Його 

колега, який чекав при виході, питає:
– Ну що, відпустив тобі гріх панотець?
– Ні.
– А чого тоді так посміхаєшся?
– А скільки я тепер нових адресок 

знаю!



Якщо честолюбна мрія не змушує вас страждати, отже, її у вас немає. Френк Норріс
www.volynnews.com
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а ви знали?

АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН 
БУВ РАСИСТОМ 

МІЛЬЙОНИ РОКІВ ТОМУ АНТАРКТИДУ 
НАСЕЛЯЛИ ДИНОЗАВРИ

Для багатьох 
Ейнштейн є ще 
й філософом 

з численними 
цитатами, придатними 
для вживання в 
найрізноманітніших 
життєвих ситуаціях.

Складно знайти людину, яка 
не чула б його висловлювань про 
нескінченність людської дурості 
й про те, що наука лише вивчає 
те, що створив Бог, а також його 
антинацистських сентенцій. 

У 1922 році відомий фізик 
Альберт Ейнштейн вирушив у 
тривалу подорож Азією та Близь-
ким Сходом. Він вів щоденник, 
який лише нещодавно було ви-
дано Принстонським універ-
ситетом. Виявилося, що в своїх 
нотатках вчений не гребував ви-
словлюваннями, які зараз нази-
вають расистськими.

Щоденники, про які йдеться, 

У наш час Антарктида 
являє собою крижану 

пустелю. Важко уявити, 
що колись тут вирувало 
життя. Мільйони років 
тому безкрайні ліси 
далекого континенту 
населяли динозаври, 
пише «Знай». 

Під час антарктичної експе-
диції група вчених з Австралії, 
США та Південної Африки вияви-
ла понад тонну скам’янілостей 
і останків динозаврів віком до 
71 млн років.

Про унікальне відкриття ABC 
News розповів науковець з Квінс-
лендського університету Стів Се-
лісбері. Разом з колегами з інших 
наукових установ світу він пра-
цював на островах Джеймса Рос-
са і Вега в Антарктиді. Ці острови 
належать до тих небагатьох місць 
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ПОКАЗАЛИ 
ЕКРАНІЗОВАНУ 
КНИГУ СКРЯБІНА 
Нещодавно відбулася прем’єра 
екранізованої повісті Андрія 
Кузьменка «Місто, в якому не ходять 
гроші». Стрічка, яку зняла режисерка 
Ганка Третяк, вийшла в широкий 
прокат у 35 містах України.

На долю головної героїні Аліси ви-
падає небезпечна мандрівка в особливу 
країну чудес. Дівчина переживає один із 
найтяжчих періодів свого життя: з робо-
ти звільнили, а хлопець пішов до іншої. 
Аліса в усьому розчарована і не розу-
міє, як жити далі. Тиняючись квартирою, 
знаходить якийсь квиток на потяг. По-
ходження його невідоме, вказана стан-
ція – теж. Але Аліса вирішує, що це знак, 
і вирушає у таємничу подорож. 

«Впевнена, що стрічка має всі шанси 
завоювати серце глядача, – зазначила 
режисерка Ганка Третяк. – Бо все, що 
відбувається на екрані, – реальне, зна-
йоме і в якомусь сенсі близьке кожному 
з нас. Кузьма залишив великий творчий 
спадок, якого вистачить на довгі роки 
переосмислення».  

СВІТЛАНА ТАРАБАРОВА 
СТАЛА МАМОЮ  
28-річна українська співачка 
Світлана Тарабарова народила  
первістка. Вони з чоловіком Олексієм 
Бондарем назвали сина Іваном. 

«Повірити досі не можу – ми це зро-
били! Я дякую всім за привітання, теплі 
слова підтримки, всім небайдужим, хто 
переживав разом із нашою сім’єю. Ми 
відчуваємо ваше тепло», – зазначила но-
воспечена мама.

Цікаво, що майже одразу після поло-
гів Тарабарова повернулася до активної 
творчої діяльності. Співачка презенту-
вала нову пісню «Добре серце», присвя-
чену всім матерям. 

ЄВРОБАЧЕННЯ 
ПРОВЕДУТЬ У 
ТЕЛЬ-АВІВІ
Організатори «Євробачення» 
нарешті визначилися, в якому місті 
пройде пісенний конкурс наступного 
року. Вибір зупинили на Тель-Авіві, 
повідомив виконавчий директор 
«Євробачення» Йон Ола Санд.

Він зауважив, що з трьох запропо-
нованих Ізраїлем варіантів вирішили 
обрати саме Тель-Авів, бо він найбіль-
ше підходить для проведення такого 
масштабного заходу. Два півфінали 
«Євробачення-2019» відбудуться 14 та 
16 травня, а фінал – 18 травня.

у світі кіно

вісті від лелеки

пісенний конкурс

tsn.ua
24tv.ua

Щоденник фізика видав 
Принстонський університет 

Перші останки динозаврів, що були в Антарктиді, 
знайдено на острові Джеймса Росса

датовано періодом з жовтня 1922 
до березня 1923 року. Ейнштейн 
доволі докладно описує свої по-
дорожі та роздуми про науку, фі-
лософію і мистецтво.

«У левантів шкіра всіх відтін-
ків темного, немов вони вийшли з 
пек ла», – пише Ейнштейн про єгип-

тян по прибуттю до Порт-Саїд.
«Вони живуть у бруді та смо-

роді, просто на землі, мало роб-
лять, при цьому мало потребу-
ють», – на Шрі-Ланці фізику не 
сподобалося.

Свою порцію ксенофобії 
отримали й китайці: «Дивний ста-

регіону, де влітку мало снігу. При 
цьому гірські породи ведуть істо-
рію з часів динозаврів.

У крейдяний період Антарк-
тида мала зовсім інший вигляд. 
Про морози навіть не йшлося – 

льодовики були лише високо в 
горах. У джунглях бродили вели-
кі травоїдні, наприклад, виявле-
ний нещодавно вид Glacialisaurus 
hammeri та не менш великі хижаки 
Cryolophosaurus – крилофозаври.

nv.ua
deviantart.com

доподобний народ. Вони більше 
схожі на автомати, ніж на людей. 
Буде сумно, якщо китайці витіс-
нять інші раси».

«Китайці не сидять на стіль-
цях або лавках під час їжі, а нав-
почіпки, як європейці, коли ви-
порожнюються на природі. Все 
це відбувається тихо і скромно. 
Діти на вигляд – бездушні й тупі».

«Я помітив, що чоловіки та 
жінки мало відрізняються одне 
від одного. Не розумію, яким 
фатальним тяжінням мають во-
лодіти китайські жінки, щоб при-
ваблювати чоловіків». 

Схвально Ейнштейн висло-
вився лише про японців – їхні 
охайність і працелюбність захо-
пили фізика.

Однак з часом погляди Аль-
берта Ейнштейна змінилися. У 
1933 році він переїхав до Аме-
рики та вступив у Національну 
асоціацію сприяння прогресу ко-
льорового населення. На лекціях 
Ейнштейн називав расизм хворо-
бою білих людей.

Лише у 2003 році вчені 
з’ясували, що територія їх прожи-
вання більше нагадувала тропі-
ки, ніж крижану пустелю. До цьо-
го вчені вважали, що динозаври 
мали підшкірний шар жиру. 

Перші останки динозаврів, 
виявлені в Антарктиді, було знай-
дено саме на острові Джеймса 
Росса: відкриття зробили архе-
ологи з Аргентини у 1986 році. 
Успіхом увінчалися й досліджен-
ня фахівців у 2006 році, проте в 
обох випадках йшлося про оди-
ничні зразки скам’янілостей.

Вже зараз відомо, що серед 
знахідок – останки плезіозаврів 
і мезозаврів (морських ящурів, 
відомих з голлівудського фільму 
про юрський період), а також 
різних птахів, у тому числі качок, 
що жили в кінці крейдяного пе-
ріоду.

Двадцять шість днів наодинці з дикою 
природою. Майже тисяча кілометрів 
на хиткій дошці. Антін Бондаренко 
став першим в Україні, хто на снап-
борді  проплив від Києва до Одеси без 
супроводу та допомоги. Тепер чоловік – 
рекордсмен Книги Рекордів України. 

Ночував де завгодно: і на дошці, і в на-
меті, і в закинутих приміщеннях, і навіть у 
трубі, пише «Експрес».

«Останні кілометри маршруту були 
найважчими, – каже він. – Відкрите море, 
сильний вітер, великі хвилі. Що допомага-
ло в екстремальних умовах? Молитви рід-
них людей, ікони Богородиці та Миколи 
Чудотворця, які взяв з собою в дорогу, а 
ще – підтримка всієї України. Телефонува-
ли із Запоріжжя,  Дніпра, Рівного, Коблева 
та Одеси. Вітали, попереджали про зміни 
погоди, запрошували на чай. Таке лако-
нічне, але щире спілкування додавало сил 
та упевненості, що таки здолаю на дошці 
найдовший маршрут». 

Завершальний відрізок шляху від Хер-
сона до Одеси, а це понад 300 км, Антін 
Бондаренко проплив за чотири дні. Тоб-
то щодоби долав на дошці в середньому 
60-75 км. Частково мандрівнику сприяв 
вітер, який дув у спину. 

Кам’яну ікону було 
знайдено поблизу 
Канева на Княжій 
горі у 1930-х роках. 
Ця невелика кам’яна 
ікона – єдина у світі. 
Пам’яток з таким 
унікальним різьбленням 
нема в жодному музеї, 
стверджують українські 
науковці.

Дослідники кажуть, що 
ікону було зроблено не піз-
ніше, як у ХІІІ столітті. Вона 
могла належати князям Воло-
димиру Великому чи Володи-
миру Мономаху. Але наразі 
сказати про це зі стовідсотко-
вою впевненістю вчені не бе-
руться – потрібно ще деталь-
ніше дослідити знахідку.

«Різьблення унікальне, 
схема розташування свя-
тих надзвичайно цікава. Ця 
річ – єдина у світі», – каже 
головний зберігач фон-
дів Національного Києво-
Печерського заповідника 
Григорій Полюшко. 

Експерти стверджують: 

НА ДОШЦІ – З 
КИЄВА ДО ОДЕСИ В УКРАЇНІ – УНІКАЛЬНА ІКОНА 

це не підробка. 
«Підробити таку річ зараз 

годі. Це треба бути майстром, 
художником, треба чудово 
знати мистецтво Візантії, ще 
треба знайти ці орнаменти. 
Це має бути геніальна лю-
дина, – пояснює Полюшко. 
– Ікону було зроблено на за-
мовлення дуже заможної лю-
дини. Адже навіть маленькі 
кам’яні образи робили лише 
для князів або для когось з 
їхнього оточення».

На зворотному боці 
зна хідки – напис «Господи, 
допоможи рабу своєму Ва-

силію», зроблений старо-
слов’янською.

«У Софійському соборі 
теж є такі написи, – каже він. 
– Володимир Мономах у свя-
тім хрещенні був Василієм. І 
таких князів небагато – Воло-
димир Великий та Василько 
Романович. Було б чудово, 
якби вона належала Велико-
му князю Київському».

Григорій Полюшко пере-
конує: знахідка унікальна, 
навіть її приблизну вартість 
наразі встановити годі. Зго-
дом її передадуть у власність 
держави.

Ікону передадуть у 
власність держави
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.ua
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