
ЯКИМИ 
АВТОМОБІЛЯМИ 
ЇЗДЯТЬ ВОЛИНЯНИ

НІМЦІ ЗАЦІКАВЛЕНІ 
РОЗВИВАТИ АГРАРНИЙ 
СЕКТОР ВОЛИНІ

Про нові можливості для аграрного 
сектору області йшлося під 

час зустрічі з народним депутатом 
від УКРОПу Іриною Констанкевич, 
представником проекту «Німецько-
український агрополітичний діалог» 
Крістофом Конрадом Гільгеном, 
заступником голови адміністрації 
округу Альтмарк Денісом Ґрубером, 
керівництвом Камінь-Каширського 
району, Прилісненської та 
Жидичинської ОТГ і директорами 
професійних навчальних закладів 
Маневичів та Колок.

«АВАНГАРДУ» – 85 РОКІВ: 
ТУНЕЛЬ, ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ 
І НАРОДНЕ БУДІВНИЦТВО

На зламі 1920-1930-х років 
спортивні змагання в Луцьку 

проводили на міському стадіоні, який 
був розташований поблизу замку. Але 
спортивне життя в місті вирувало й 
потребувало великої арени, адже, крім 
традиційного футболу, розвивалися 
стрільба, мотоспорт, легка атлетика і 
велоспорт.

АЛЛА ГОНТАР – 
ЗА ДЕШЕВЕ ПАЛИВО 
ДЛЯ КОЖНОГО

Зробити українське село сучасним 
та успішним просто і складно 

водночас, вважає очільниця 
Журавичівської громади Алла Гонтар. 

актуально

Події.............................................................2-3

Політика........................................................4

Соціум.....................................................5, 6, 7

Життя..........................................................8-9

Здоров’я....................................................10

Спорт.........................................................11

Поради..........................................................12

Розваги......................................................13

Телепрограма.....................................14-15

Post Scriptum.............................................16

 читайте на стор. 10

ДО УКРАЇНИ 
НАБЛИЖАЮТЬСЯ ТРИ 
ШТАМИ ГРИПУ 

перспектива

історія

лідери

cвяткове дійство

ктуально

О Ї

www.volynnews.com

   новини       політика       економіка       соціум       культура       таблоїд       спорт       розваги       історія        життя        освіта       здоров’я       кримінал       інтерв’ю

Ч И Т А Й      Д У М А Й     Д І  Й

№ 38 (137) від 27 вересня 2018 року Передплатний індекс: 98008 Рекомендована ціна – 3.50 грн

Кічкарівка – мікрорайон 
Луцька, на території 

якого колись були 
села Красне, Черчиці 
та Кучкарівка. У 
неділю, 23 вересня, 
затишний і спокійний 
куточок обласного 
центру перетворився 
на епіцентр розваг та 

відпочинку – жителі 
Кічкарівки святкували День 
кварталу. Захід організував 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». До святкового 
дійства долучилася 
громадська організація 
«Волинський актив 
молоді».

за кермомзаява
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Півсотні луцьких фірм-
імпортерів автомобілів 
стали фігурантами 

кримінального провадження. 
Службовим особам цих 
підприємств інкримінують 

ухилення від сплати податків, 
привласнення майна та 
підроблення документів. Разом 
з ними до незаконної схеми 
були залучені працівники 
митниць. Збитки державі 

обчислюються сотнями 
мільйонів гривень. А самі 
організатори цієї схеми досі 
залишаються в тіні.
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ДЕНЬ КВАРТАЛУ 
ОБ’ЄДНАВ КІЧКАРІВКУ 
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Бідність існує через те, що ми не вміємо ділитися одне з одним. Фрідріх Ніцше

У ТАНЗАНІЇ ЗАТОНУВ ПОРОМ
20 вересня на озері Вікторія у Танзанії 
перекинувся і затонув переповнений 
пором. На борту було до 500 осіб. Що-
найменше 170 людей загинуло.

АВТО НАЇХАЛО НА ЛЮДЕЙ 
У Колумбії 20 вересня автомобіль наїхав 
на пішоходів. Вісім осіб загинуло. Люди 
збирали продукти, що розсипалися піс-
ля ДТП двох авто. Тієї миті на них і наїха-
ла машина, у якій відмовили гальма.
ВІД УРАГАНУ – МІЛЬЯРДНІ 
ЗБИТКИ
Тропічний ураган «Флоренс», що вирує 
у США, забрав життя мінімум 43 людей. 
Збитки від стихії експерти оцінюють у 
$38-50 млрд.
КНДР ЗАКРИВАЄ ЯДЕРНІ 
ОБ’ЄКТИ 
Лідер КНДР після зустрічі з президентом 
Південної Кореї пообіцяв закрити низ-
ку ядерних об’єктів, майданчиків для 
випробувань і допустити міжнародних 
інспекторів. Натомість США готові від-
новити переговори з КНДР про відмову 
від ядерної зброї до 2021 року.

ПІРАТИ ЗАХОПИЛИ МОРЯКІВ 
Біля узбережжя Нігерії 22 вересня піра-
ти захопили 12 моряків швейцарського 
судна, включаючи працівників з Філіп-
пін, Словенії, України, Румунії, Хорватії 
та Боснії. Корабель прямував з Лаґоса 
до порту Харкорт.
РОСІЯНИ ФАЛЬШУЮТЬ 
ДОКАЗИ
Документи, опубліковані Міноборони 
РФ як «неспростовні докази непричет-
ності Росії до авіакатастрофи над Донба-
сом у 2014 році, вказують на фальсифі-
кацію. Документ на ЗРК «Бук», яким було 
збито МН-17, заповнений за рік до його 
виробництва.
США ДОПОМАГАТИМУТЬ 
УКРАЇНІ БІЛЬШЕ 
Сенат США схвалив проект бюджету 
Пентагону на 2019 рік, у якому передба-
чено збільшення безпекової допомоги 
Україні до $250 млн. Ця сума на $50 млн 
перевищує бюджет 2018 року для відпо-
відних програм. 

КОКАЇН – У БАНАНАХ 
У коробках бананів, які пожертвували 
в техаську в’язницю, виявили прихова-
ний кокаїн вартістю близько $18 млн. 
Знайдено аж 540 пакетів наркотику. 
БІЛОРУСЬКА ЦЕРКВА ХОЧЕ 
АВТОКЕФАЛІЮ
Першоієрарх БАПЦ архієпископ Свято-
слав Логін заявив, що Білоруська ав-
токефальна православна церква має 
намір офіційно отримати статус авто-
кефалії. Він також висловив підтримку 
Україні в питанні надання Томосу про 
автоке фалію.
ЗА СКРУЧУВАННЯ 
ОДОМЕТРІВ – ТЮРМА
У Польщі з вересня, згідно з ухваленою 
Сеймом поправкою до місцевого зако-
нодавства, тих, хто вирішить підправити 
показники одометра, позбавлятимуть 
волі від трьох місяців до п’яти років.

ТУБЕРКУЛЬОЗ АТАКУЄ СВІТ
У світі 25% людей інфіковані однією з 
найсмертоносніших інфекцій – міко-
бактерією туберкульозу. У 2017 році 
у всьому світі на туберкульоз захво-
ріло 10 мільйонів осіб, з них тільки 
6,4 мільйона було офіційно зареєстро-
вано національними системами обліку. 
У 3,6 мільйона хворих недугу було або 
не діагностовано взагалі, або виявлено, 
але не зареєстровано.
МІЛЬЙОНИ ВМИРАЮТЬ 
ЧЕРЕЗ АЛКОГОЛЬ 
Від наслідків вживання алкоголю у світі 
щороку гине близько трьох мільйонів 
людей. Чоловіків-алкоголіків більше, 
ніж жінок. На чоловіків припадає три 
чверті смертей через зловживання ал-
коголем. Загалом у світі вживають алко-
голь 2,3 мільярда людей.

світова хроніка ДУРИЛИ ЛЮДЕЙ, РОЗМИТНЮЮЧИ АВТОкримінал

МАНЕВР ОБГОНУ ОБЕРНУВСЯ СМЕРТЮМАНЕВР ОБГОНУ ОБЕРНУВСЯ СМЕРТЮ

ВИКРИЛИ ТОРГОВЦІВ НАРКОТИКАМИВИКРИЛИ ТОРГОВЦІВ НАРКОТИКАМИ
на гарячому

ЛЮДИ БОРГУЮТЬ ЗА ТЕПЛО МІЛЬЙОНИЛЮДИ БОРГУЮТЬ ЗА ТЕПЛО МІЛЬЙОНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКІ АВІАТОРИ СЕВАСТОПОЛЬСЬКІ АВІАТОРИ 
СЛУЖИТИМУТЬ НА ВОЛИНІСЛУЖИТИМУТЬ НА ВОЛИНІ

теплокомуненерго

оборона

Ділки продавали авто 
з Євро-4 під виглядом Євро-5

auto.ria.com

Луцьк

В обласному центрі 
судять учасників 
злочинної 

групи, які, згідно з 
даними прокуратури, 
організували шахрайську 
схему розмитнення та 
продажу автомобілів.

Як ідеться в ухвалі Луцького 
міськрайонного суду, на підставі 
підроблених документів на тери-
торію України спільники ввозили 
вживані легкові та вантажні авто 
різних моделей іноземного ви-
робництва із зазначенням рівня 
екологічності Євро-5. Хоча на-
справді автомобілі відповіда-
ли рівню Євро-4. При ввезені 
транспортних засобів складали 
фіктивні акти про проведення 

митного огляду товару із за-
відомо неправдивими даними 
щодо технічних характеристик 
автомобілів. Відповідно, при 
розмитненні обов’язкові митні 
й податкові платежі сплачували 

не у повному розмірі, а отримані 
за перевезені автомобілі кошти 
розподіляли між спільниками. 
На цьому ділки й наживалися, 
інформує ТРК «Аверс».

Співучасники злочинного 

угрупування, як ідеться в ухвалі, 
створили низку фірм, які за допо-
могою комп’ютерної техніки під-
робляли офіційні документи, які 
подавали посадовим особам Во-
линської митниці ДФС та до тери-
торіальних центрів Регіонального 
сервісного центру МВС України в 
області для проведення митного 
оформлення та першої реєстрації.

Продаючи автомобіль Євро-4 
під виглядом Євро-5, спритники 
заробили за 2016 рік 635 тис. грн. 
Прокуратура 7 вересня 2016 року 
відкрила кримінальне прова-
дження з приводу зловживання 
у березні-квітні 2016 року праців-
никами Волинської митниці ДФС 
службовим становищем з метою 
одержання хабара та у сприянні 
такій схемі збагачення. Триває 
досудове розслідування.

Луцьк

Заборгованість населення за 
послуги ДКП «Луцьктепло» 
критична – 40 млн грн. Ще 
20 млн – борг держави перед 
підприємством за субсидіями.

Як розповіла директорка ДКП 
«Луцьктепло» Валентина Малюті-

на, попри це, підприємство нама-
гатиметься увійти в опалювальний 
сезон без боргів за газ та електро-
енергію. Однак має зарплатний 
борг перед працівниками. За ли-
пень він становить 2 млн грн.

Також вона попередила, що 
очікується підвищення цін на газ 

орієнтовно на 23%. Тож, імовірно, 
тарифи на послуги підприємства 
доведеться переглянути.

До слова, за підтримки Євро-
пейського банку реконструкції та 
розвитку в Луцьку модернізують 
12 старих котелень. Нині роботи 
тривають.

«Нові котельні забезпечать ви-
щий коефіцієнт корисної дії, сут-
тєво зменшать використання газу. 
Завдяки встановленню новітнього 
обладнання буде забезпечено еко-
номію до 50% на електроенергії», – 
розповів перший заступник місь-
кого голови Григорій Недопад.

Луцький, Любомльський, 
Камінь-Каширський райони

Дорожньо-транспортна пригода за 
участю кількох автомобілів трапилася в 
селі Рованці ввечері 24 вересня.

Як повідомили у поліції, житель Луцько-
го району, здійснюючи маневр обгону на ав-
томобілі Hyundai Accent, зіткнувся з трьома 
легковиками – Skoda Fabia, Volkswagen Golf, 
«ВАЗ-2112», які рухалися в зустрічному на-
прямку.

Внаслідок автопригоди 47-річний водій 

Hyundai Accent загинув, його 48-річна паса-
жирка отримала тілесні ушкодження, її гос-
піталізували.

Того ж вечора в селі Старі Червища 
24-річний водій Audi A6, житель Камінь-
Каширського району, збив на смерть 44-
річного велосипедиста, місцевого жителя.

А вранці 20 вересня у селі Вишнів на 
Любомльщині на переході під авто потра-
пив велосипедист з пасажиркою на рамі. 
Чоловік загинув на місці, жінка потрапила 
до лікарні. 

Унаслідок зіткнення – 
один загиблий

нещастя

vl.npu.gov.ua

Луцьк, Нововолинськ

Волинські поліцейські викрили в 
незаконному збуті наркотичних речовин 
лучанина та нововолинця.

За інформацією прес-служби поліції Волині, 
21 вересня в обласному центрі правоохоронці 
затримали 32-річного місцевого жителя, який 
продавав амфетамін. Поліцейські викрили його 
після збуту 1 г цієї психотропної речовини. Зло-

вмисника раніше вже притягували до криміналь-
ної відповідальності.

22 вересня в Нововолинську поліцейські за-
тримали за збут наркотичних речовин 31-річного 
місцевого жителя. У правопорушника виявили 
таблетку «Бупренорфіну», обіг якого обмежений, 
чотири флакони «Тропікаміду» та два паперові 
згортки з речовиною рослинного походження, 
схожою на канабіс. Усе виявлене правоохоронці 
вилучили.

Луцьк

204-та севастопольська бригада 
тактичної авіації імені Олександра 
Покришкіна, яку після анексії 
Криму з аеродрому «Бельбек» 
перевели в Миколаївську область, 
прибула на місце постійної 
дислокації в Луцьк. 

Урочиста зустріч військових відбулася 
21 вересня на Театральному майдані.

Передислокацію військових ухвалив 
Кабмін, адже в Луцьку наявна потрібна інф-
раструктура для розміщення бойової авіації. 
Водночас розміщення на місцевому аеродро-
мі бригади тактичної авіації сприятиме наро-
щуванню протиповітряної оборони держави 
на північно-західному напрямку.

«Наше місто славне своїми авіаційними 
традиціями, відоме легендарним 806-м бом-
бардувальним авіаційним полком, що дисло-
кувався тут. І коли чуємо, як у небі над Луць-
ком знову пролітають літаки, це зворушує та 
додає впевненості, що ми на правильному 
шляху. Адже відомо: держава тільки тоді має 
право на існування, коли вона може себе за-
хистити», – зазначив секретар міської ради, 
виконувач повноважень Луцького міського 
голови Григорій Пустовіт.

Свадовський наголосив, що авіатори залиши-
лися вірними присязі та українському народу 
в нелегкий для держави час, а також брали 
участь у бойових діях на сході.

«Вітаю авіаторів з прибуттям додому. На-
шій частині – 77 років, і за ці часи наші тра-
диції з виконання службового обов’язку зали-
шилися незмінними», – акцентував командир 
бригади, військовий льотчик другого класу, 
підполковник Ігор Кисельов.

Народний депутат, військовий льотчик 
першого класу, колишній командир 204-ї бри-
гади Юлій Мамчур підкреслив, що до момен-
ту шикування в Луцьку військові пройшли 
складні часи.

«Вдячний своїм воїнам, що вони ви-
явили мужність, патріотизм, вірність при-
сязі та протягом усіх цих чотирьох років як 
військові авіатори доводили власний про-
фесіоналізм. Своїми вчинками та бойовими 
вильотами вони підтвердили високе звання 
воїнів-захисників України», – зауважив Юлій 
Мамчур і висловив впевненість, що на ново-
му місці дислокації авіаторам вдасться по-
кращити свої навики та відновити бойову 
техніку, яку бригада зуміла вивести з окупо-
ваного Криму.

Командир Повітряного командування 
«Захід» ЗСУ, військовий льотчик першого 
класу, генерал-майор Олексій Марченко 
звернув увагу, що 204-та бригада з моменту 
окупації Криму продовжувала виконувати 
завдання із прикриття повітряних кордонів 
України. 

Заступник військового комісара обласно-
го військкомату, заступник керівника управ-
ління Луцького гарнізону, полковник Павло 

Відтепер Луцьк стане рідним 
для особового складу 204-ї 
бригади тактичної авіації
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Зловмисникам загрожує від 
шести до десяти років тюрми

vl.npu.gov.ua
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙУ цьому світі можливо майже все, але тільки не все одночасно. Прагнучи до одного, 

доведеться відмовитися від іншого. Дмитро Леонтьєв

МІЖ НАБУ І САП – КОНФЛІКТ
Шевченківське райуправління поліції 
Києва зареєструвало кримінальне про-
вадження за фактом перевищення влади 
у зв’язку з конфліктом між співробітни-
ками Національного антикорупційного 
бюро та Спеціальної антикорупційної 
прокуратури. Керівник САП Назар Хо-
лодницький заявив, що детективи НАБУ 
намагалися встановити обладнання для 
прослуховування у їхній будівлі. У НАБУ 
звинувачення заперечили. САП почала 
кримінальне провадження за фактом 
можливого розголошення даних попе-
реднього розслідування директором 
НАБУ Артемом Ситником.
У ОДЕСІ СТРІЛЯЛИ 
В АКТИВІСТА
22 вересня в Одесі важко поранено ак-
тивіста Олега Михайлика. Близько сотні 
людей вийшли на протест з вимогою 
відставки керівників поліції та проку-
ратури області, а також ефективно роз-
слідувати напади на активістів і назвати 
замовників та виконавців.

ЕЛІТА БРАКОНЬЄРИТЬ
У закритій президентській держрези-
денції «Залісся» продають деревину, зві-
рів і навіть їхнє м’ясо. А для політичної 
верхівки влаштовують полювання, хоча 
стріляти у звірів тут не можна. За п’ять 
років керівництво резиденції на прода-
жі тварин і деревини лише офіційно за-
робило близько 10 млн грн.
УКРАЇНА ОТРИМАЄ ВІД 
ЄС МЕНШЕ 
Євросоюз виділить Україні €1 млрд мак-
рофінансової допомоги, а не €1,8-2 млрд, 
як було заплановано. Віце-президент 
Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, 
що мільярда достатньо, аби подолати 
кризу, мовляв, економіка України зрос-
тає.

ЛЬВІВЩИНА – БЕЗ РОСІЙСЬКОЇ 
Львівська облрада ухвалила мораторій 
на публічне використання російсько-
мовного культурного продукту в будь-
яких формах на території області. Обме-
ження діятиме до припинення окупації 
українських територій.
УКРАЇНА ВИСИЛАЄ 
УГОРСЬКОГО КОНСУЛА
У консульстві Угорщини в Береговому 
на Закарпатті українцям видають пас-
порти громадян Угорщини. У зв’язку з 
цим Україна висилає угорського консу-
ла із Закарпаття до Угорщини.

МІЛЬЯРДИ – НА ДОРОГИ 
Цьогоріч на ремонт доріг виділено 
32 млрд грн, наступного року виділять 
50 млрд грн, а у 2020 році – 70 млрд грн.
НА КОРПОРАТИВ ROSHEN – 
ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ  
Закрита вечірка Roshen Music Fest по-
близу Києва обійшлася організаторам у 
понад $300 тис. У 2017 році чистий при-
буток Roshen склав 2,3 млрд грн.

ПОМЕР ЕКС-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР
Український політик Віталій Масол по-
мер на 90-му році життя. Він керував 
урядом УРСР у 1978-1990 роках та очо-
лював Кабмін у 1994-1995 роках. Був 
депутатом ВР УРСР ІХ-ХІ скликань та 
народним депутатом України І-ІІ скли-
кань.
УКРАЇНА ВТРАЧАЄ МІЛЬЯРДИ 
ЧЕРЕЗ ПОДАТКОВІ СХЕМИ 
Щороку Україна втрачає до €750 млн по-
датків через сумнівні схеми з уникнення 
сплати податків.

У ПОЛІЦІЇ – СТАРІ КАДРИ 
Приблизно 70% співробітників Націо-
нальної поліції – це ті, хто раніше пра-
цював у міліції. У спеціальних підрозді-
лах – 30% старих кадрів. 

УКРАЇНА В БОРГАХ  
За два роки Україна має виплатити по-
над $10 млрд зовнішніх боргів. НБУ очі-
кує до кінця 2018 року отримати від між-
народних донорів $3,48 млрд, $2 млрд з 
яких – черговий транш від МВФ.

українська хронікаЗАМІСТЬ МРЕВ – СЕРВІСНИЙ ЦЕНТРЗАМІСТЬ МРЕВ – СЕРВІСНИЙ ЦЕНТРза кермом

УБИВ ЖІНКУ ЧЕРЕЗ ГОРІЛКУУБИВ ЖІНКУ ЧЕРЕЗ ГОРІЛКУ У ГАРАЖІ – СПИРТУ У ГАРАЖІ – СПИРТУ 
НА СОТНІ ТИСЯЧНА СОТНІ ТИСЯЧ

кров холоне сумнівний промисел

Нововолинськ

Сервісний центр 
МВС нового зразка 
відкрили 19 вересня 

в Нововолинську на 
вулиці Сокальській. 
У тестовому режимі 
установа розпочала 
роботу ще 29 серпня.

За цей час тут встигли надати 
понад 700 послуг з видавання та 
заміни посвідчень водія, реєстра-
ції транспортних засобів, вида-
вання довідок про несудимість.

«Принципова відмінність 
сервісного центру і колишнього 
МРЕВ у тому, що зараз тут від-
критий простір, немає кабінетів, 
немає дверей, черг, громадяни 
вільно почуваються. Доступно 
багато інформації, все зрозумі-
ло, на рецепції постійно працює 
черговий адміністратор, який 
надасть будь-які консультації», – 
розповів начальник Регіональ-
ного сервісного центру МВС у 
Волинській області Олександр 
Малашко.

Електронна черга, сучасна ін-
формаційна система, банківська 
установа, яка працює безпосе-
редньо в приміщенні, та планшет 
для оцінки якості обслуговуван-
ня – речі, які допомагають грома-
дянам зекономити час та отрима-
ти максимум допомоги. Сервісний 
центр у Нововолинську обладна-
ний і сучасними технологіями: 
перед входом встановлено лави 
з сонячними батареями, де кожен 

може підзарядити свій гаджет. 
Функціонує тут і зарядна станція 
для електромобілів.

Громадян обслуговують без 
обідніх перерв з вівторка до 
п’ятниці з 9:00 до 18:00 та у субо-
ту з 9:00 до 16:45.

До слова, із відкриттям сер-
вісного центру в Нововолинську 
на теренах області стартувала 
всеукраїнська акція «Здай за-
глушку – обери життя». Вона має 

на меті нагадати про необхідність 
постійного використання реме-
нів безпеки.

За словами Олександра Ма-
лашка, лише 15% українських 
водіїв користуються ременями 
безпеки. Решта ж купують спеці-
альні винаходи – заглушки, зав-
дяки яким авто не подає сигналу 
про те, що водій чи пасажири не 
пристебнуті.

«Використання ременів – без-
пека не тільки водіїв, а й інших 
учасників дорожнього руху», – 
наголосив начальник територі-
ального сервісного центру МВС 
у Нововолинську Олександр 
Паламарчук, звернувшись із про-
ханням до всіх водіїв здавати 
заглушки під час відвідин їхньої 
установи.

Приблизна вартість пари за-
глушок – 20 грн. Саме у стільки 
оцінюється життя водія, який 
нех тує не тільки власною безпе-
кою, а й здоров’ям і життям влас-
них пасажирів та інших учасників 
дорожнього руху.

До 2020 року в області планують 
відкрити ще два сервісні центри

Луцьк

Велику партію підакцизного товару, що 
незаконно зберігався в  гаражі, виявили у 
жительки Луцька.

Як повідомляє ГУ ДФС в області, працівники по-
даткової міліції Волині провели огляд гаражного 
приміщення одного з кооперативів обласного цен-
тру. У результаті виявили партію спирту, який, імовір-
но, призначався для виготовлення фальсифікованих 
алкогольних напоїв. 

Із незаконного обігу вилучено 1760 літрів спирту, 
який був у пластикових бочках. Орієнтовна вартість 
сумнівного товару – 600 тис. грн.

Ковельський район, Луцьк

До 14 років за ґратами з 
конфіскацією майна засудили 
волинянина за вбивство 
односельчанки.

Як ідеться у вироку Ковельського 
міськрайонного суду, 26 лютого захмелі-
лий чоловік проник до будинку з метою 
пограбування. Аби господиня не пере-
шкодила задуму, обвинувачений напав 
на неї, завдавши 19 ударів ножем. Жінка 
від травм померла. Обшукавши буди-
нок, убивця не знайшов нічого цінного, 
тож вирішив підпалити оселю, аби при-
ховати сліди злочину.

За словами чоловіка, він проживав 
у закинутому будинку, а гроші заробляв 
тимчасовими підробітками, допомагав 
односельчанам по господарству. По-
мічником був і для жінки, яку вбив. Коли 
закінчилася випивка, вирішив позичити 
у неї гроші, однак завершилося це тра-
гічно.

До слова, днями в Луцьку під час 
чаркування виник конфлікт між двома 
чоловіками. Внаслідок непорозуміння 
один з них схопився за ножа й завдав 
смертельного удару  знайомому. Тепер 
винуватцю світить від 7 до 15 років 
тюрми. Вилучено 1760 літрів спирту

Хазяйку вбив, а хату підпалив

vl.sfs.gov.ua

vl.npu.gov.ua
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маски-шоу СБУ АТАКУВАЛА 
«БУКОВЕЛЬ»

ГЕНПРОКУРАТУРА 
ВЗЯЛАСЯ ЗА ЕКС-
ОХОРОНЦЯ КУЧМИ
Шпигунську історію колишнього 
охоронця Леоніда Кучми знову 
воскресили. Суд дозволив 
затримати Миколу Мельниченка 
й заарештував його нерухомість, 
земельну ділянку, автопарк і 
банківські рахунки.

Слідчі підозрюють екс-майора в дер-
жавній зраді – шпигунстві, розголошенні 
відомостей, що становлять державну та-
ємницю, перевищенні службових повно-
важень і легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом. Йдеться про записи, 
які охоронець таємно здійснював у кабі-
неті Президента, пише «ТСН.ua».

Саме через загадкові «плівки Мель-
ниченка», які озвучили ще 18 років тому, 
Генпрокуратура і хоче нині затримати 
екс-майора. Леонід Кучма нібито просив 
«розібратися» із незручним журналістом 
Георгієм Гонгадзе.

Сам Мельниченко упродовж всіх цих 
років то тікав з України, то повертався. 
Колишній охоронець Кучми разом із 
дружиною, журналісткою Наталією Ро-
зинською живуть у США, мають там влас-
ний бізнес. 

ПОРОШЕНКО – ДОСІ 
ГОЛОВНИЙ У ROSHEN
ДФС здійснює позапланові 
перевірки корпорації Roshen. Їх 
розпочато на підставі заяв про 
перевірку менеджерів корпорації. 
Потрібні вони для того, щоб 
протягом трьох років Roshen ніхто 
не чіпав.

Згідно з Податковим кодексом, термін 
давності за податковими зобов’язаннями 
не може перевищувати 1095 днів, пише 
на своєму сайті журналіст, редактор 
програми «Гроші» на телеканалі «1+1» 
Олександр Дубінський. Тобто у разі змі-
ни влади до корпорації підкопатися ні-
хто не зможе. А матеріали за минулі роки 
взагалі кануть в лету. 

«Якщо аналізувати механізми ухи-
лення від можливого донарахування 
податків, які застосовують люди Прези-
дента Петра Порошенка, можна зробити 
кілька важливих висновків: відразу після 
перевиборів можна підняти матеріали 
податкових перевірок Roshen за 2013 рік 
і змусити Порошенка виплатити 100 млн 
грн до бюджету; міфічний Rothschild і 
сліпий траст існують для несплати подат-
ків до українського бюджету, – пояснює 
журналіст-розслідувач. – Корпорація ж 
і нині перебуває під прямим впливом 
Порошенка. А всі бухгалтерські питання 
кондитерської імперії контролює особис-
тий бухгалтер Порошенка Ніна Южаніна, 
яка за сумісництвом є головою комітету 
Верховної Ради з питань податкової та 
митної політики».

ЄВРОПА ЗАКЛИКАЄ 
УКРАЇНУ НАВЕСТИ 
ЛАД У ТЮРМАХ 
У Раді Європи закликають 
українську владу вжити заходів, 
щоб подолати жахливу ситуацію 
в тюрмах. Про це йдеться у 
звіті Європейського комітету з 
питань запобігання катуванням 
чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню.

Більшість установ позбавлення волі, 
що їх відвідали ревізори, вразили «пога-
ними, а часом навіть жахливими умова-
ми». Особливо в Києві та Львові. Майже у 
всіх відвіданих тюрмах досі є насильство 
між ув’язненими. На думку місії, така си-
туація може бути результатом дуже малої 
кількості працівників в’язниць. Тож у ко-
мітеті закликають збільшити чисельність 
персоналу, забезпечити якісну підготов-
ку, покращити умови праці та збільшити 
зарплати, щоб знизити рівень корупції.

касетний скандал

ні сорому ні совісті

вимога

Росія винна Україні $1,5 млн

Озброєні силовики 
в балаклавах 
20 вересня 

заблокували курорт 
«Буковель». Атаки 
зазнали приміщення 
всіх фірм, які є 
співвласниками 
«Буковелю», ресторани 
та навіть дорожньо-
експлуатаційна компанія 
«ПБС». У заручниках 
опинилися навіть 
журналісти, в цей час 
на курорті тривав їхній 
фестиваль.

Засновник і колишній дирек-
тор «Буковелю», а нині народний 
депутат Олександр Шевченко 
пов’язує це вторгнення зі своєю 
президентською кампанією і зви-
нувачує в нападі чинного Пре-
зидента Петра Порошенка, пише 
«ТСН.ua».

Бійці у масках виявилися спів-
робітниками СБУ, які нібито діяли 
на підставі рішення суду Поділь-
ського району Києва. У той же 
час обшуки відбувалися і в інших 
фірмах, які раніше заснував нар-
деп Олександр Шевченко. У цен-
трі Івано-Франківська силовики 
вдерлися до приміщення фірми 
«Скорзонера», яка є засновником 
того ж таки «Буковелю».

«Не подобається пану Поро-
шенку, що Шевченко каже прав-
ду, вирішивши балотуватися в 
Президенти України. Пане По-
рошенку, не боїмося ми ваших 
обшуків і команд на розправу. 
Якщо ви думаєте таким чином 
мені та моїм друзям затулити 
рота, то не вийде, – заявив Шев-
ченко. – Ви даєте російській 
ФСБ патріотів, тоді як українські 
патріоти сидять у російських 
темницях. Ви розкрадаєте вій-
ськовий бюджет, тоді як українці 
і волонтери все можливе відда-
ють на фронт. Ви готові розпро-
дати Україну іноземцям, тоді як 
душите і вбиваєте український 
бізнес».

Обшуки приміщень у «Букове-
лі» та Івано-Франківську тривали 
30 годин. Частину приміщень на 
території туристичного комплек-
су зруйновано. Понищено й офіс 
фірми «Скорзонера». Весь цей 
час людей утримували без води 
та їжі. Що саме шукали і чому в 
ресторані «Сало» та в пункті про-
кату гірськолижного споряджен-
ня, в СБУ не пояснили. Однак за-
явили, що розкрили масштабну 
схему привласнення коштів До-
рожнього фонду України. 

До 9 листопада Росія має 
компенсувати раніше 
сплачені Україною 
$1,5 млн судових витрат. 
Відповідне рішення 
виніс Апеляційний суд 
Лондона.

У вересні 2017-го Україна 
сплатила частину витрат у рам-
ках розгляду питання про борг 
за викупленими Росією євробон-
дами. Тобто виконала рішення 
лондонського суду, передає «Ін-
терфакс». У ролі довірителя ін-
тереси Росії як єдиного власни-
ка облігацій України номіналом 
$3 млрд представляє The Law 
Debenture Corporation. Компанія 
у вересні 2017-го підтвердила 
надходження від України пла-
тежу розміром 1,16 млн фунтів 
стерлінгів, сьогодні це близько 
$1,5 млн. 

Нещодавно Україна виграла 

УКРАЇНА ВИГРАЛА АПЕЛЯЦІЮ 
ЩОДО «БОРГУ ЯНУКОВИЧА»

апеляцію в британському суді 
щодо $3 млрд «боргу Янукови-
ча». Щоправда, програла з пи-
тань дієздатності, повноважень, 
непрямих умов і контрзаходів, а 
також з питання наявності інших 
вагомих підстав для повного су-
дового розгляду. Тобто Київ пе-

реміг за основним аргументом, 
пише «BBC Україна». Напередо-
дні й під час підписання дого-
вору про надання кредиту Росія 
тиснула на Україну, щоб запобіг-
ти підписанню Угоди про асоці-
ацію з ЄС.

Нагадаємо, у грудні 2013 року, 

коли в центрі Києва відбувалися 
протести проти рішення тодіш-
ньої влади не підписувати Угоду 
про асоціацію, в Москві Прези-
дент Віктор Янукович підписав 
угоду про позику в 15 млрд від 
Росії. Кредит у 3 млрд, оформле-
ний у єврооблігаціях, які викупи-
ла Росія, мав стати першим тран-
шем. А вже у лютому 2014 року 
Янукович втік з України до Росії. 
Після зміни влади в Україні Київ 
намагався включити $3 млрд до 
загального пакету під час пере-
говорів щодо реструктуризації 
інших зовнішніх зобов’язань. 
Проте Москва відмовилася, на-
полягаючи, що борг є держав-
ним, оскільки всі переговори 
щодо позики відбувалися на най-
вищому державному рівні.

Компанія «ПБС» справді 
будує дороги. Раніше вона ре-
монтувала шляхи на території 
туристичного комплексу. 2015 
року компанія виграла тендер 
на будівництво траси Мукачеве-
Івано-Франківськ-Львів. Почат-
кова вартість проекту – 388 млн 
грн. Остаточна – 244 млн грн. Тоб-
то на 140 млн менше. Це й було 
схвально відзначено у Мінінф-
растуктури. Як і те, що це єдина 
в Україні фірма, яка дає на свої 
дороги гарантію десять років. 
Трасу будували за технологією 
холодного ресайклінгу, тобто з 
використанням старого асфальту 
як додаткової підкладки під но-
вий. Водії в захваті і відзначають, 
що ремонт зроблено якісно.

Як розповів згодом Олек-
сандр Шевченко під час ток-шоу 
«Право на владу» на «1+1», під-
ставою для фабрикування справи 
стала ухвала суду, в якій ішлося, 
що буцімто в ресторані «Сало» є 
докази зберігання невикорис-
таного під час будівництва доріг 
матеріалу. Мовляв, ці дороги на 
весну «зійшли», хоча це неправ-
да. «Жодна дорога від «ПБС» не 
зруйнувалася, претензій не було. 

Ми даємо десять років гарантії на 
свої роботи», – зазначив нардеп.

Колишній очільник СБУ Ва-
лентин Наливайченко каже, що 
будь-якої перспективи в суді ця 
справа не матиме, адже всі ці 
обшуки з показовим знищенням 
майна і залякуванням співробіт-
ників мають лише політичні мо-
тиви. 

«Це тиск і залякування інших 
кандидатів у президенти. Крім 
того, це перешкоджання україн-
ському бізнесу. Жодних результа-
тів від таких обшуків не буде. Це 
чергові «маски-шоу», а режисер 
перебуває на Банковій», – заявив 
Наливайченко. 

У Верховній Раді народні 
депутати звернулися до Петра 
Порошенка із заявою про те, що 
спроби його тиску через силови-
ків на політиків, які дозволяють 
собі критикувати Президента, ні-
чого не дадуть.

«Не боїмося ми ваших обшу-
ків і команд на розправу. Це по-
чаток вашого кінця перебування 
при владі та грабування України, 
пане Президенте, – заявив Олек-
сандр Шевченко. – Ви – злочи-
нець, колаборант і зрадник Укра-

їни. Ви продовжуєте заробляти в 
Росії, і Путін вас не чіпає. Він на-
сміхається з вашої жадібності й 
клептоманії. Ваші заводи купують 
сировину з Росії. Разом зі своїм 
компаньйоном Медведчуком 
ви зробили монополію з прода-
жу дизпалива і газу. Разом з ва-
шою спільницею Гонтаревою ви 
зруйнували банківську систему 
України. Ви зробили жебраками 
людей, знецінивши їхні вклади 
в банках зростанням курсу до-
лара в чотири рази, але так і не 
підписали протягом трьох років 
ухвалений закон про валютне 
гарантування людських вкладів. 
Українцям дають кредити під 
18% річних, тоді як державний 
банк фінансує ваш бізнес під 2% 
річних. Ви і ваша банда, яку ви 
привели на державні пости, – 
злочинці. Вам більше ніколи не 
бути Президентом України, бо 
народ вас ненавидить. За все, 
що ви зробили, будете відповіда-
ти перед народом України та за 
законами України. Ви, пане По-
рошенку, будете сидіти в тюрмі. 
А все, що ви награбували, буде 
конфісковано на благо України. 
Слава Україні та її захисникам!».

getaroom
.com

.au

Жодної інформації, яка могла би 
стати доказом у кримінальному 
провадженні, не виявлено
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Усі дійові особи сумнівної 
схеми пов’язані між собою

Організатори суттєво перебільшили масштаби дійства

автомафія

говорили-балакали

ІНОЗЕМНИМ 
АГЕНТАМ – ПАЛКИ 
В КОЛЕСА
Під час виступу у Верховній Раді зі 
щорічним посланням 20 вересня 
Президент Петро Порошенко 
підтримав ідею реєструвати 
агентів впливу Росії в Україні. 

Глава держави висловив переко-
нання, що такий закон не вплине на гро-
мадянське суспільство, журналістів та 
на свободу слова, передає «Радіо Сво-
бода». Створення законопроекту про 
іноземних агентів в Україні ініціювала 
фракція «Народний фронт».

«В Україні все ще діє мережа росій-
ської агентури, яка бере під контроль 
медіа, плодить «незалежні» громадські 
організації. Вони справді незалежні. Але 
незалежні від України й підконтрольні 
Кремлю, роздмухують антиукраїнські, 
антиєвропейські та антиамериканські 
настрої. Отже, я підтримую ідею законо-
проекту про реєстрацію агентів впливу 
держави-агресора – Російської Федера-
ції», – заявив Петро Порошенко.

Зазвичай іноземним агентом на-
зивають людину або організацію, що 
перебуває в одній країні, але працює в 
інтересах іншої країни. Іноземний агент 
схожий на лобіста і може виконувати 
різні завдання, прямо чи опосередкова-
но пов’язані з політикою. Він може також 
просувати економічні, культурні, інфор-
маційні інтереси уряду іншої держави.

Порошенко не сказав, яким він ба-
чить цей закон. Але, якщо зважати на 
міжнародну практику, то там подібні 
закони поширюються на тих суб’єктів, 
чиї засновники є іноземними громадя-
нами або юридичними особами. Чи у 
випадку, коли доведено фінансування 
з-за кордону. Але на території України 
не залишилося ЗМІ, які мають в числі 
засновників громадян Росії або офі-
ційно отримують звідти фінансування. 
Тому цілком імовірно, що визначати такі 
ЗМІ та інші структури будуть на око. У 
цьому випадку під категорію «агентів» 
може потрапити дуже широке коло ЗМІ 
та громадських організацій. Які для них 
санкції настануть – поки незрозуміло.

НАЦРАДА: З ЦИФРОВИМ 
СИГНАЛОМ ДОСІ 
ПРОБЛЕМИ
Покриття усієї країни цифровим 
сигналом залишається 
проблемним, однак 
«опрацьовують різні варіанти для 
усунення «білих плям».

Про це повідомили в Нацраді з пи-
тань телебачення і радіомовлення у 
відповідь на звернення народного де-
путата Ігоря Гузя щодо продовження 
дії аналогового ефірного мовлення в 
селах, селищах та невеликих містечках 
Волинської області і збільшення пере-
ліку українських телеканалів.

Як відомо, рішенням від 1 вересня 
населення всієї України відключили 
від аналогового ефірного мовлення. І 
частина жителів, особливо пенсійного 
віку, не мають достатньо коштів (для 
придбання ТБ-тюнера), щоб перейти на 
цифрове або інтернет-телебачення, як 
цього вимагає державна політика. Про 
це мало не на кожній зустрічі люди роз-
повідають народному депутату Ігорю 
Гузю та просять посприяти у розв’язанні 
цього питання. 

У відповіді Нацради парламентареві 
зазначено, що нині вивчають питання 
оголошення конкурсу для розбудови 
загальнонаціональної цифрової мережі 
державного оператора телерадіомов-
лення, радіорелейного й супутникового 
зв’язку (Концерну РРТ) у смузі частот, 
до яких входять м. Горохів, м. Ковель, 
м. Луцьк, м. Камінь-Каширський, смт Лю-
бешів, смт Цумань та смт Шацьк. 

Крім того, вказано, що 95% населен-
ня Волині має можливість доступу до 
загальнонаціональних цифрових теле-
каналів.

законопроект

телебачення

ВОЛИНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ 
ПРОІГНОРУВАЛИ ІНВЕСТОРИ

КРИМІНАЛЬНА СХЕМА: 

Головна інвестиційна подія 
року – так анонсували 

Міжнародний бізнес-форум 
«Волинь-інвест 2018». 

У Луцьку виглядали інвесторів 
зі ста країн, які буквально сидять 
на мішках з грішми й дуже праг-
нуть вкласти їх у волинську еко-
номіку. Для приготувань до візиту 
грошовитих інвесторів витратили 
сотні тисяч гривень. Але от хале-
па – грошові мішки не приїхали. 
Натомість зібралися чиновники 
чи не з усієї України і славно від-
гуляли інвестиційну революцію 
регіону.

Урочистості відбувалися в 
розважальному центрі «Промінь», 
що належить луцькому депутату 
від БПП Андрію Покровському. 
Щоправда, іноземців на цій події 
вдалося побачити лише кількох. 
Не помітили серед присутніх ек-
зотичних індонезійців та іранців, 
які мали б привести в Україну не 
лише нелегалів, але й серйозні 

  Борис ХВИЦЬ

Півсотні луцьких 
фірм-імпортерів 
автомобілів 

стали фігурантами 
кримінального 
провадження. 
Службовим особам 
цих підприємств 
інкримінують ухилення 
від сплати податків, 
привласнення майна та 
підроблення документів. 
Разом з ними до 
незаконної схеми були 
залучені працівники 
митниць. Збитки державі 
обчислюються сотнями 
мільйонів гривень. А самі 
організатори цієї схеми 
досі залишаються в тіні.

ОШУКАНІ 
ЗАКОРДОННІ 
ПАРТНЕРИ

Ще у травні до Печерського 
райсуду Києва надійшло клопо-
тання прокурора  ГПУ про арешт 
майна у кримінальному прова-
дженні. Йшлося про схему вве-
зення автомобілів з-за кордону 
за фальшивими документами. 
Підприємства начебто купували 
в закордонних партнерів авто-
мобілі, проте оплачували всі ви-
трати фізичні особи-замовники, а 
підписи на контрактах представ-
ників закордонних фірм зазвичай 
були підроблені. Тобто іноземні 
підприємства і гадки не мали, що 
вони продають в Україну десятки 
автомобілів щомісяця.

Завдяки цим махінаціям ділки 
ухилялися від сплати податку на 
прибуток та інших обов’язкових 
платежів. Крім того, «на папері» 
луцькі фірми начебто мали чима-
ло автомобілів «під реалізацію», 
хоча самих автівок не було. Це 
дозволяло їм проводити неза-
конні маніпуляції з податковим 
кредитом, зокрема, надавати по-
даткову вигоду іншим підприєм-
ствам, які реально працюють.

ЗБИТКИ НА СОТНІ 
МІЛЬЙОНІВ

Крім сфальшованих даних про 
продавців, підробляли і техпас-
порти. Вказували несправжній рік 
введення автомобілів у експлуата-
цію. Це дозволило зменшити мит-
ну вартість автівок майже на 30%.

ЛУЦЬКІ ФІРМИ ІМПОРТУВАЛИ АВТО ЛУЦЬКІ ФІРМИ ІМПОРТУВАЛИ АВТО 
ЗА ФАЛЬШИВИМИ ДОКУМЕНТАМИЗА ФАЛЬШИВИМИ ДОКУМЕНТАМИ
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інвестиції в економіку. Не побачи-
ли й китайських інвесторів. Мали 
приїхати також голландці, німці та 
поляки. Загалом анонсували 700 
делегатів. Родзинка заходу – ві-
зит Прем’єр-міністра Володими-
ра Гройсмана, який напередодні 
скасував поїздку, зрозумівши, 
ймовірно, куди насправді його за-
прошують.

Серед спікерів головного 
залу – місцеві та столичні чинов-
ники, депутати й усього кілька 
іноземців. Загалом на таке-от свя-
то було виділено, як зазначали на-
передодні організатори, 700 тис. 
грн. І це при тому, що учасники 

форуму за свій кошт приїхали та 
поселилися.

Знайти на форумі бізнесменів 
виявилося вкрай складно, надто 
в обідню пору. Зате помітили у 
пов ному складі делегацію центрів 
зайнятості, весь апарат облдерж-
адміністрації та керівний склад 
обласного управління поліції. У 
всіх свої завдання та інтереси. Піс-
ля смачного обіду гості, які прибу-
ли на Волинь вкладати гроші, десь 
позникали.

На завершення бізнес-форуму 
владці мали виступити з прощаль-
ним словом, однак ще до кінця 
дійства поїхали разом з форумча-

ся, це не хто інший, як колишній 
співробітник СБУ, представник 
ГО «Всеукраїнська асоціація ім-
портерів автомототехніки» Сер-
гій Мостенець. Директором 
фірми Мостенця є Окcана Тара-
сюк – власниця фірми «Євро-
містброк», що зареєстрована в 
Луцьку на вул. Карбишева, 1, офіс 
402. У цьому ж офісі зареєстро-
вана низка фірм, що фігурують 
в кримінальному провадженні 
щодо імпорту автівок за фальши-
вими документами – ПП «Гранд 
Авто», ПП «Онлікар», ТзОВ «ЗБС», 
ПП «Техагротранс» тощо.

Сусідство це аж ніяк не ви-
падкове. Адже, як ідеться в ма-
теріалах, декларування товарів 
та неправильне нарахування 
податків здійснювали у тому 
числі й посадові особи ТОВ 
«ЗБС» (м. Луцьк, вул. Карбишева, 
будинок 1, офіс 402). А виготов-
ляли підроблені документи та 
вносили відомості до офіційних 
митних документів, найімовір-
ніше, за адресою: Луцький р-н, 
с. Струмівка, вул. Рівненська, 74. 
Це – місцезнаходження митного 
складу «Авто Вест Груп», відкрит-
тя якого й домагалися учасники 
та організатори протестів проти 
керівника Волинської митниці.

Власні джерела у правоохо-
ронних органах повідомляють, 
що саме Сергій Мостенець, Дмит-
ро Мельник та кілька інших осіб 
і є, зрештою, організаторами схе-
ми, яку правоохоронці розплуту-
ють не перший рік.

ЗАМІСТЬ P.S. 
Уся ця історія – яскравий при-

клад того, як під виглядом обуре-
ної громадськості можна тиснути 
на митницю, аби відстояти власні 
сумнівні бізнесові інтереси. Оче-
видно, що й без протекторату тут 
не обійшлося. Проте в судових 
матеріалах, крім службових осіб 
підприємств-імпортерів, фігуру-
ють лише «невстановлені праців-
ники митниці».

А тим часом, за підрахунка-
ми німецької газети Süddeutsche 
Zeitung, від корупції на митни-
ці Україна втрачає щороку до 
$4,8 млрд.

У документах йдеться, що 
станом на 1 лютого митне оформ-
лення товару за згаданою схемою 
продовжувалося в зоні діяльності 
Закарпатської, Житомирської, Во-
линської та Рівненської митниць 
ДФС. І хоча митники отримали 
вказівку ретельніше перевіряти 
під час митного оформлення доку-
менти і автівки (йшлося про ванта-
жівки MAN), вони її проігнорували.

Як ідеться в судових матеріа-
лах, упродовж 2017-2018 років 
група підприємств-імпортерів 
фіктивно продала на користь фі-
зичних осіб та підприємств авто-
мобілів на понад 2 млрд грн. При 
цьому тільки сума ухилення від 
сплати податку на додану вар-
тість складає понад 330 млн.

ЯК СХЕМА СТАЛА 
МОЖЛИВОЮ

Передумови чергового во-
линського автоклондайку скла-
лися ще у 2014 році. Тоді вико-
нувачем обов’язків начальника 
Волинської митниці був Андрій 
Андрейків. Його кандидатура на 
той момент отримала небувалий 
спротив громадськості. Дове-
лося йому навіть їздити на роз-
бір польотів в антикорупційний 
комітет Верховної Ради, де його 
вже чекали: на засідання завітали 
волинські автоімпортери, які, за 
його словами, вдаючи представ-
ників громадськості, почали ви-
словлювати чиновнику претензії. 
Очолював їх, зі слів Андрейківа, 
колишній правоохоронець – екс-
працівник управління «К» СБУ у 

Волинській області Сергій Мос-
тенець, який представляв «Все-
українську асоціацію імпортерів 
автомототехніки».

Згадану організацію створи-
ли лише за два тижні до початку 
кампанії проти Андрейківа. А на-
зва дуже перегукується зі «Все-
українською асоціацією автомо-
більних імпортерів і дилерів», що 
працює в Україні майже 20 років і 
до якої не раз дослухалися в уря-
ді. Це могли зробити спеціально, 
аби прикритися авторитетом 
знаної спілки, про що у відкрито-
му листі заявляв очільник ВААІД 
Станіслав Щербина.

У той же період до нападок 
на керівника Волинської митниці 
долучилася і компанія «Авто Вест 
Груп». Її представники переко-
нували: хочуть влаштувати біля 
Луцька митний склад, де будуть 
надавати різноманітні послуги: 
від побутового сервісу для водіїв 
до розмитнення автомобілів.

ЗВ’ЯЗКИ 
«НЕЗАЛЕЖНИХ 
ПРОТЕСТУ-
ВАЛЬНИКІВ»  

І тут починається найцікаві  ше: 
усі дійові особи, як з’ясовується, 
тісно пов’язані між собою.

Співзасновником ТзОВ «Авто 
Вест Груп» виявився Дмитро 
Мельник, який проживає у Сло-
ваччині (м. Жиліна, вул. Стурова). 
У тому ж таки місті Жиліна, проте 
на іншій вулиці, зареєстрований 
власник такого собі ДП «Експорт 
Євро Кар Україна». Як виявило-

нами продовжувати бенкетування 
вже в іншому закладі. Попередньо 
повідомляли, що відвезуть шано-
ваних гостей у ресторан лісового 
та мисливського господарства і 
пригощатимуть дичиною. Але як 
стало відомо з власних джерел, 
відпочивали ВІП-гості на Світязі. 
Тому невідомо, чи вклалися шано-
вані форумчани в озвучені у пресі 
700 тис. грн, адже бенкети у «Про-
мені» та на Світязі – задоволення 
недешеве. 

На окрему увагу заслуговують 
і сувеніри з форуму. В екоторбини 
напхали різноманітних буклетів 
про привабливість Волинської об-
ласті, проте перекладу хоча б анг-
лійською мовою там немає. Невже 
організатори вирішили, що іно-
земні інвестори вільно володіють 
українською? Не витримують кри-
тики і брелоки та книжки, розра-
ховані хіба на дітей. Чи до душі такі 
сувеніри на згадку та чи побіжать 
іноземні інвестори після цього фо-
руму вкладати валюту в економіку 
регіону – питання риторичне.
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Не живи вчора, не мрій про завтра, сконцентруй свій розум на цьому моменті. Будда

НАВЧАННЯ НЕ ЗА 
ПАРТОЮ, А ЗА 
СТАНКОМ

На сьогодні в Україні лише 
20% випускників шкіл йдуть 

здобувати професійну освіту, тоді 
як решта – вищу. При цьому 80% 
безробітних українців – люди з 
університетськими дипломами.

За словами міністра освіти і науки 
Лілії Гриневич, у Європі 40% випускни-
ків навчаються в закладах професійної 
освіти. У Чехії, Австрії, Хорватії та Фін-
ляндії цей показник сягає 70%.

– Ми маємо старе обладнання у за-
кладах освіти, встановлене ще в радян-
ські часи, на якому неможливо підготу-
вати хорошого фахівця. Ми не можемо 
впоратися самі, потрібне залучення 
роботодавців, – заявила Гриневич. 

Зважаючи на це, уряд схвалив кон-
цепцію підготовки фахівців з дуальної 
форми отримання освіти, повідомля-
ють УНН. У документі розписано чіткі 
зобов’язання і навчальних закладів, 
учнів, і роботодавців.

– У нас створюється такий міцний, 
заснований на партнерстві трикутник 
взаємодії між навчальним закладом, 
роботодавцем і здобувачами освіти. 
Дуальна форма освіти передбачає 
отримання від 20 до 50 кредитів при 
навчанні не за партою, зубрячи тео-
рію, а безпосередньо на робочому міс-
ці. Якщо це робоча спеціальність, то 
загалом може бути 50% навчального 
часу, – розповіла посадовиця. 

20 ТИСЯЧ 
ГРОМАДЯН 
ОТРИМУВАЛИ 
ПОДВІЙНІ 
СУБСИДІЇ

У 2018 році Україна витратила 
близько 71 млрд грн на 

субсидії населенню для оплати 
житлово-комунальних послуг. 

Про це стало відомо завдяки Єди-
ному державному реєстру, який запра-
цював у серпні, інформує «24 канал». 
Держреєстр відкрив також інформа-
цію про отримувачів субсидій з елітних 
новобудов. За підрахунками, ледь не в 
кожному столичному елітному житло-
вому комплексі є отримувачі субсидій. 

Директор аналітико-дослідницько-
го центру «Інститут міста» Олександр 
Сергієнко розповів, що частіше йдеть-
ся про приховування власних доходів 
або цілі схеми, щоб дістати бажану 
пільгу. Цей же реєстр дозволив вияви-
ти, що понад 20 тисяч українців отри-
мували подвійні субсидії – за двома 
адресами реєстрації. Такі дані опри-
люднив міністр соцполітики Андрій 
Рева. До слова, у розвинених країнах 
субсидії отримують до 10% населен-
ня. Тоді як в Україні – 65%, а це 6,5 млн 
сімей.

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Ківерцівський район

лідери АЛЛА ГОНТАР – ЗА ДЕШЕВЕ 
ПАЛИВО ДЛЯ КОЖНОГО

нововведення

дороге задоволення

за кермом ЯКИМИ АВТОМОБІЛЯМИ 
ЇЗДЯТЬ ВОЛИНЯНИ

Зробити українське 
село сучасним та 
успішним просто 

і складно водночас, 
вважає очільниця 
Журавичівської громади 
Алла Гонтар. 

Для цього треба, щоб під час 
написання законів та підзаконних 
актів враховували закон України 
«Про пріоритетність соціального 
розвитку села...» 1990 року, який 
чинний і досі. Ігноруючи цей за-
кон, годі зробити наші села, а це 
понад 90% України, заможними. 
Ще один дієвий механізм зміни-
ти Україну на краще – поверну-
ти в місцеві (сільські) бюджети 
податки з доходів фізичних осіб 
(ПДФО).

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
ПО-УКРАЇНСЬКИ – 
ЦЕ ЗАВАЛ 

– Адмінреформа – прекрас-
ний задум. Однак децентраліза-
ція по-українськи, а особливо 
сіл, віддалених від районних та 
обласних центрів, де відсутнє 
виробництво, – це завал. Її не 
можна робити за кошти селян. 
Це дуже дорога ціна. У 2015 році 
влада забрала в українських сіл 
основний бюджетонаповню-
вач – ПДФО. Це – податок із зар-
плат людей, частина якого мала 
б іти на розвиток громад. Жодної 
копійки з ПДФО не лишається на 
місцях упродовж чотирьох років, 
відколи триває децентралізація. 
А села мають жити і розвивати-
ся вже сьогодні, незважаючи на 
впровадження адмінреформи. І 
ПДФО нам потрібен сьогодні, а 
не після об’єднання, – наголошує 
Алла Гонтар. 

За словами очільниці гро-
мади, щороку з села забирають 
близько 1,5 млн грн, які могли б 
використати на власні потреби. 

– Задекларували реформу, а 
гроші виділити забули. Тепер ка-
жуть: «Створите ОТГ, ми виділи-
мо кошти на розвиток громади». 

  Ольга ШЕРШЕНЬ

Найохочіше протягом останніх 
шести років волиняни купували 

автомобілі таких марок, як Renault, 
Volkswagen, Opel та Skoda. Cеред 
люксових автівок вибір робили 
на користь BMW, Lexus, Porsche 
та Range Rover. Окрім того, на 
автошляхах області можна 
зустріти не один електрокар чи 
гібрид.

Відповідно до даних Єдиного державного 
реєстру МВС, із 2013 року на Волині зареє-
стрували майже 60 тис. транспортних засобів. 
Серед них 19,7 тис. легкових авто та 26,6 тис. 
вантажівок. Йдеться про ті транспортні засоби, 
які потрапили в офіційний реєстр МВС під час 
їх першої реєстрації власником в одному з те-
риторіальних сервісних центрів.

Нагадаємо, наприкінці серпня Головний 
сервісний центр МВС оприлюднив відкриті 
дані про реєстрацію транспортних засобів. 
Тож кожен охочий придбати авто отримав змо-
гу простежити стан українського авторинку 
та порівняти дані з реєстрації транспортних 
засобів за регіоном, роком випуску, маркою, 
моделлю, типом палива, об’ємом двигуна, пов-
ною масою машини та кольором.

«Волинські Новини» дослідили найпопу-
лярніші легкові та вантажні автівки, зареєстро-
вані на Волині.

ТОП-10 ЛЕГКОВИКІВ
Renault Megane – 1921 штука, Volkswagen 

Passat – 836, Skoda Octavia – 703, Skoda 
Fabia – 611, Volkswagen Caddy – 607, Volkswagen 

Сільська головиха вірить: стане 
заможним село – зміниться вся Україна

Але нам регулярно надходять 
клопотання з обласної та район-
ної рад про виділення коштів на 
забезпечення хворих інсуліном, 
на утримання ФАПів та інше пов-
не забезпечення функціонуван-
ня громад. А де брати ці кошти? 
Якщо держава делегує сільрадам 
повноваження, вона має підкріп-
лювати це фінансово. Першу час-
тину виконують регулярно, а про 
фінансовий бік забувають, – ди-
вується Алла Гонтар, яка, до сло-
ва, має юридичну освіту. 

Пані Алла зрозуміла одну 
важливу річ: щоб працювати на 
розвиток і якісно розвивати гро-
маду, треба вміти читати та знати 
закони. Тому, не вагаючись, жінка 
здобула фах юриста місцевого 
самоврядування у Харківській 
юридичній академії. Людина має 
постійно вчитися, переконана лі-
дер громади. Тому сьогодні є сту-
дентом Львівської національної 
академії державного управління 
при Президентові України. 

ПІД ЛЕЖАЧИЙ 
КАМІНЬ ВОДА 
НЕ ТЕЧЕ

Щоб робити корисні речі для 
громади, треба не лінуватися і 
провадити проектну діяльність. 
У перший рік головування Алли 

Гонтар Журавичівська громада 
і Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» на умовах співфінансування 
реалізували три спільні проекти. 
Замінили всі вікна і двері в сіль-
ській амбулаторії, встановили 
огорожу на цвинтарі та замінили 
вікна у місцевій школі. Оцінивши 
активність журавичан, Фонд по-
дарував пральну машину в сіль-
ський ДНЗ «Сонечко».

На другому році головування 
Аллі Гонтар вдалося капітально 
відремонтувати місцевий буди-
нок культури. У 2017 році вперше 
за 20 років громаді виділили пів-
мільйона гривень із соцеконому 
завдяки нардепу Ірині Констан-
кевич. Цьогоріч журавичівська 
громада виграла проект на освіт-
лення вулиць на 100 тис. грн з об-
ласного бюджету. До кінця року 
кошти мають освоїти. 

На цьому активна голови-
ха не зупинилася і взяла участь 
у всеукраїнському телепроекті 
«Нові лідери». До цього пані Аллу 
підштовхнула старша донька Бог-
дана, яка на відмінно навчається 
у магістратурі Харківської юри-
дичної академії. 

– Ідей було кілька, але зупи-
нилися на видобутку кускового 
торфу. Для цього нам потрібна 
спеціальна техніка. Ідея про-

екту – дешеве паливо для кожно-
го. Хочеться допомогти пенсіо-
нерам, які отримують щомісяця в 
межах 1,5 тис. грн. Машина дров 
коштує 4,5 тис. грн, на зиму треба 
купити дві. А колоди ще ж потріб-
но порубати, дрова поскладати. 
Це – додаткові витрати. Якщо ми 
кожного пенсіонера забезпечи-
мо дешевим паливом, люди змо-
жуть витрачати більше коштів 
на продукти, ліки та інше, – каже 
Алла Гонтар.

Очільниця громади переко-
нана: реалізація проекту дасть 
поштовх до розвитку громади. 
Адже видобуток торфу покра-
щить якість ґрунтів. А місцевим 
паливом зможуть обігрівати за-
клади комунальної сфери.

– Україна починається з 
села, – переконана Алла Гонтар. 
– Ми хочемо зробити його за-
можним і квітучим. Однак сьогод-
ні молодь тікає в місто. А хто має 
здоров’я, виїжджає на заробітки, 
щоб прогодувати сім’ю, зібрати 
дітей у школу, дати їм освіту. Це 
неправильно. 

Пані Алла вірить, що україн-
ське село відродиться завдяки 
небайдужим людям. Для цього 
треба віддати селянам у влас-
ність землю, не грабувати низь-
кими закупівельними цінами на 
вирощену продукцію, як цього-
річ зробили з малиною. Якщо за-
безпечити жителів села роботою 
і достойною зарплатою, вони 
будуть піднімати місцеву еконо-
міку, а не сусідніх держав.

P.S. За результатами друго-
го етапу змагань у проекті «Нові 
лідери» Алла Гонтар увійшла в 
сотню переможців. 4 жовтня 
стануть відомі результати 
третього етапу телепроекту. 
Віримо, що Алла Гонтар увійде 
в десятку переможців. Хто ж 
стане фіналістом, залежить від 
нас. Сподіваємося, волиняни під-
тримають активну землячку, 
віддавши за неї голоси, й допомо-
жуть здобути перемогу.

Rover, 19 володіють Porsche. Також в області за-
реєстровано 9 Audi люкс-класу.

Крім того, в офіційний реєстр МВС внесено 
і такі автівки волинян: Jaguar XF, Jaguar F-Pace, 
Rolls-Royce Phantom Coupe, Rolls-Royce Wraith, 
Lincoln MKC, Lincoln Town car, Cadillac XTS, 
Cadillac ATS, Tesla Model S, Maserati Levante, 
Hyundai Genesis Coupe.

ЕЛЕКТРОКАРИ 
Попри те, що абсолютна більшість транс-

портних засобів, зареєстрованих на Воли-
ні, – автівки з двигуном на дизельному паливі 
(близько 25 %), останніми роками все популяр-
нішими стають електромашини, або гібриди. 

«Чистих» електрокарів на Волині зареє-
стровано 61, із яких 34 – Nissan Leaf. Решта – 
Volkswagen E-golf, Citroen Saxo, Peugeot 106, 
BMW I3, Renault ZOE, Renault Fluence, Peugeot 
Partner, Tazzari Zero, Citroen Berlingo, Fiat 500, 
Tesla ModelL S, Fiat 500E та Audi A2.

Серед гібридів в області представлені 
автомобілі, що працюють від акумулятора 
або на бензині чи дизпаливі. На батареї чи 
бензині волинськими автошляхами їздять 77 
авітвок: Toyota Prius, Honda Insight, Chevrolet 
Volt, Toyota Auris, Toyota RAV-4 Hybrid, Lexus 
CT 200H, KIA Niro, Lexus NX 300H, Honda CR-Z, 
Toyota RAV4, Lexus ES 300H, Toyota Yaris, Toyota 
C-HR Hybrid, Volvo XC90, Lexus RX 450H, Ford 
Mondeo, Honda Civic, Honda Jazz, Acura ILX, Opel 
Ampera, Porsche Panamera, Street Food ГСУ-1 та 
Volkswagen Jetta. Представлено й 13 гібридів, 
які працюють від акумулятора чи на дизельно-
му пальному, це Peugeot 3008 і Peugeot 508.

Golf – 554, Renault Scenic – 448, Opel Astra – 345, 
Renault Kangoo – 333, Skoda Superb – 295.

ТОП-10 ВАНТАЖІВОК
Volkswagen Transporter – 2316 штук, Renault 

Kangoo – 1947, Renault Trafi c – 1644, Volkswagen 
Caddy – 1627, Fiat Doblo – 1532, Opel Vivaro – 
1371, Renault Master – 1192, Citroen Berlingo – 
719, Ford Transit – 635, Opel Combo – 620.

LUXURY CARS (РОЗКІШНІ 
АВТОМОБІЛІ)

Cеред транспортних засобів на волинській 
реєстрації є чимало автомобілів люкс-класу. 
З 2013 року в області було зареєстровано 
291 розкішну автівку марки BMW. На другому 
місці – автомобілі марки Lexus, їх маємо 53. 
Не менш популярні й люксові авто Mercedes-
Benz – 50. 29 волинян є власниками Range 

novilidery.com

Електрокари тепер – не дивина
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Українці мають навчитися 
правильно економити 

Роботодавець братиме 
безпосередню участь у відборі 
учнів для участі в програмах
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Усе життя – це експеримент. Що більше експериментів ти робиш, то краще. Ральф Емерсон

  Світлана ЧУНЬ
Горохівський район

  Катерина ОСТАПЕНКО
Рожищенський район

назустріч громаді

спільна справа

У СІЛЬСЬКОМУ ФАПІ – 
НОВЕ МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

НАЙКРАЩЕ – ДІТЯМ

ФАХОВА 
ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА 
ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ

  Дарина ТИХА

Передання навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації 

на баланс місцевих бюджетів 
означатиме вбивство української 
фахової передвищої освіти. Про 
це на засіданні парламентського 
комітету з питань науки і освіти 
заявила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич.

19 вересня комітет Верховної Ради 
з питань науки і освіти рекомендував 
парламенту виключити пункт щодо пе-
редання навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації, що входять до складу уні-
верситетів, на баланс місцевих бюдже-
тів під час розгляду проекту держав-
ного бюджету на 2019 рік.

«Я категорично проти того, щоб 
ці навчальні заклади без належно-
го аналізу їхньої освітньої діяльності, 
фінансово-економічної спроможності, 
а також урахування можливостей міс-
цевих бюджетів списком перекидали на 
плечі місцевих громад. За аналогією до 
процесів у профтехосвіті, які зараз спо-
стерігаються після їхньої передачі на 
місця, можемо стверджувати, що це до-
рога до нищення ще однієї галузі освіт-
ньої системи», – зауважила нардеп.

Йдеться про коледжі й технікуми, 
що входять до складу вищих держав-
них навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації. При цьому не було про-
ведено жодного аналізу можливостей 
місцевих бюджетів перебрати на себе 
таку ношу. 

«Я не тільки проти того, щоб парла-
мент порушував це питання в контек-
сті бюджету 2019 року. Вважаю, що ми 
маємо відтермінувати це питання до 
ухвалення закону про фахову передви-
щу освіту. Доки ми не ухвалимо новий 
закон, жодних процесів з передання 
на місцевий рівень запускати не мож-
на», – наголосила Ірина Констанкевич.

Уряд хоче позбавити державного 
фінансування 69 навчальних закладів. 
До переліку потрапили навіть установи 
педагогічного профілю, на базі яких до-
нині готували найкращих спеціалістів. 
Під загрозою закриття опинилися коле-
джі й технікуми культурно-мистецького 
профілю, в яких навчаються унікальні 
обдаровані діти.

«Влада не має права знищувати ці 
заклади. Якщо уряд не може знайти 
кошти на їхнє фінансування, то нехай 
звернеться до «Нафтогазу». Можли-
во, там поділяться мільярдними при-
бутками», – наголосила представниця 
УКРОПу.

на часі

Новим медичним 
обладнанням 

поповнився ФАП села 
Старики, що належить до 
Перемильської сільської 
ради. Сталося це завдяки 
ініціативній групі 
громади, яку очолила 
бухгалтер сільради, 
член партії УКРОП 
Тетяна Маєвська, та 
співфінансуванню Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

Презентація проекту 
«Здоров’я громади – запорука 
благополуччя країни» у ФАПі від-
булася за участю очільника во-
линського УКРОПу, депутата об-
ласної ради Вячеслава Рубльова 
та активних громадян села.

Стариківський ФАП розта-
шований у просторому чоти-
рикімнатному приміщенні. 16 
років тут працює досвідчений 
фельдшер Ольга Собань. Жи-
телі Стариків задоволені її ква-
ліфікованою допомогою і по-
стійною готовністю оперативно 
вирушити на виклик. Хоча ме-
дикаментами для надання не-
відкладної медичної допомоги 
фельдшерсько-акушерський 
пункт забезпечений, але 
матеріально-технічна база таки 
потребувала оновлення.

Активісти села вирішили під-
готувати проект для залучення 

ФАП розжився обладнанням 
завдяки ініціативі громади

коштів із Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», бо уже впевни-
лися в його можливостях. Адже 
завдяки співфінансуванню у су-
сідньому селі Перемиль школа 
отримала нову сучасну техніку.

У Стариках доволі багато ді-
тей, а районний центр – за 40 км, 
тому батьки чекають від місцево-
го ФАПу фахової допомоги і для 
себе, і для своєї малечі. От і на 
презентацію проекту прийшли 
здебільшого молоді мами з не-
мовлятами. Найменші жителі села 
постійно потребують контро лю 
медпрацівника.

«У нас була вага, якій уже 30 
років, її постійно ремонтували, – 
розповіла Ольга Собань. – У селі 

114 дітей до 18 років, бувають 
і недоношені, а у ваги не було 
чутливості, щоб їх зважити. За-
раз уже проблеми немає, всі за-
доволені. Тепер маємо ростомір, 
а то як дитину сантиметровою 
стрічкою виміряєш?! Придбали 
ще пеленальний столик, бо рані-
ше і старші люди, і малеча лягали 
на одну медичну кушетку». Радіє 
фельдшер і новій медичній сум-
ці, в якій усе розподілено і легко 
знайти. 

Ініціативна голова Перемиль-
ської сільської ради Надія Масел-
ко задоволена новим обладнан-
ням у ФАПі. 

«До сільської ради належить 
п’ять сіл, і в кожному намагає-

мося щось зробити, – стверджує 
очільниця громади. – У Стариках 
найбільше дітей, тому й проекти 
тут відповідні. Дякуємо команді 
УКРОПу та Фонду Ігоря Палиці, 
що працюють для людей».

Вячеслав Рубльов запевнив 
учасників зустрічі, що співпра-
ця з обласною радою і Фондом 
«Тільки разом» триватиме і по-
глиблюватиметься.

«Всюди хочемо щось робити. 
Але за три роки відновити усе, 
що впродовж 26 років руйнува-
лося, зношувалося, дуже важко. 
Однак волинські укропівці та 
голова обласної ради Ігор Пали-
ця через Фонд «Тільки разом», 
засновником якого він є, намага-
ються дійти навіть у найвіддале-
ніші села. У Горохівському районі 
реалізовано близько 60 спільних 
проектів, спрямованих на за-
міну вікон, встановлення дитя-
чих та спортивних майданчиків, 
укомплектування ФАПів тощо. 
Спрямовуються кошти й з облас-
ного бюджету на більш вартісні 
проекти, – зазначив укропівець. 
– Багато зараз нагальних питань 
в освіті, дошкіллі й медицині. Без 
школи, ФАПу, будинку культури 
село не виживе. Приємно пра-
цювати з людьми, які приходять з 
ініціативами. Саме такою є голо-
ва Перемильської сільської ради. 
Багато залежить від людей. Якщо 
громаді хочеться щось робити, 
то й нам хочеться її підтримати».

Світлана Чунь

У селищі Дубище відбулося 
урочисте відкриття дитячого 
майданчика. Здійснити мрію 
маленьких дубищан і їхніх 
батьків допоміг Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Ідея облаштувати дитячий 
майданчик виникла давно. За де-
сять років безрезультатних спроб 
місцеві жителі уже й територію 
самостійно обрали – між церк-
вою та ФАПом, й ініціативну гру-
пу сформували. Її очолили Юлія 
Лазаренко та Олена Лазарук.

«Облаштування майданчика 

перспектива НІМЦІ ЗАЦІКАВЛЕНІ РОЗВИВАТИ 
АГРАРНИЙ СЕКТОР ВОЛИНІ  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Про нові можливості 
для аграрного сектору 
області йшлося під 

час зустрічі з народним 
депутатом від УКРОПу 
Іриною Констанкевич, 
керівником субпроекту із 
земельних питань проекту  
«Німецько-український 
аграрно-політичний діалог» 
Крістофом Конрадом 
Гільгеном, заступником 
голови адміністрації 
округу Альтмарк Денісом 
Ґрубером, керівництвом 
Камінь-Каширського 
району, Прилісненської 
та Жидичинської ОТГ і 
директорами професійних 
навчальних закладів 
Маневичів та Колок.

Проект працює в Україні з 2006 
року. У його рамках реалізовується 
кілька субпроектів. Серед основних 
напрямків роботи – консультуван-
ня парламентських комітетів і мініс-
терств з питань земельної політики, 

менту агропромислового розвитку 
ВОДА Юрія Горбенка, на Волині – 
2 млн га землі, майже половина – 
сільськогосподарські угіддя. Наразі 
один з пріоритетних напрямків у 
аграрній сфері – виготовлення ор-
ганічної та біопродукції.

Після зустрічі Ірина Констанке-
вич разом із німецькими гостями 
побувала в Жидичинській громаді. 
ОТГ має територію під створення 
технологічного парку, можливість 
розвитку зеленого та релігійного 
туризму.

Під час візиту до Цуманської 
ОТГ відвідали місцевий лісгосп, на 
базі якого роблять палети, пілети, 
працює консервний цех. Продукція, 
яку тут виготовляють, суто органіч-
на, що дуже зацікавило німецьких 
партнерів.

У Камінь-Каширському районі 
делегація ознайомилася з моделлю 
роботи Сошичненської, Боровен-
ської, Пнівненської, Оленинської 
та Великообзирської сільських рад. 
У Маневицькому районі відвідали 
Прилісненську ОТГ, а також Мане-
вицький професійний ліцей та Кол-
ківське вище професійне училище.

Німецькі колеги приїхали на Волинь 
на запрошення Ірини Констанкевич

Солом
ія Д

обролю
бова

передано з державної у комунальну 
власність. А це понад 3 млн га. 

«Ми шукаємо партнерів в Украї-
ні. Зокрема щодо земельних питань. 
Наш регіон розміщений на перифе-
рії, як і ваша Волинь. Але це зовсім 
не означає, що ми чимось гірші, а 
радше навпаки, це робить нас особ-

ливими», – зауважив заступник го-
лови адміністрації округу Альтмарк 
Деніс Ґрубер.

Додамо, що наразі Альтмарк 
вже налагодив партнерство з Лит-
вою, влаштовуючи обміни школя-
рами.

За словами директора департа-

підтримка органів державної влади, 
сприяння розвитку аграрної освіти.

Зі слів Ірини Констанкевич, прі-
оритетні теми – захист ґрунтів та 
створення передумов для екологіч-
но безпечного їх використання, зем-
леустрій, оцінка земель с/г призна-
чення та розвиток аграрної освіти. 
Йдеться насамперед про консуль-
таційну та інформаційну допомогу, 
обмін практичним досвідом.

За словами Крістофа Конрада 
Гільгена, з 2019 року проект пере-
ходить на новий етап, враховуючи 
впровадження децентралізації в 
Україні. Йдеться про надання допо-
моги під час передання земель дер-
жавного значення новоствореним 
громадам, організацію спільних 
конференцій, навчальних поїздок 
для обміну досвідом. 

На думку німецьких експертів, 
держава – неефективний управлі-
нець землями. Наводячи приклад 
Німеччини, Крістоф Конрад Гільген 
каже, що з 1992 року більшість земель 

важливіших, за роки боротьби за 
майданчик у багатьох уже й діти 
повиростали. Щасливі, що і се-
лищний голова Анатолій Доро-
шенко, і депутат обласної ради 
Вячеслав Рубльов разом із Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом» 
не залишилися осторонь».

Справа зрушила з мертвої 
точки після того, як у квітні сели-
ще відвідав очільник волинських 
укропівців Вячеслав Рубльов. А 
вже у вересні новенький май-
данчик став центром розваг для 
місцевих дітлахів.

До слова, для дубищан вста-
новлення майданчика – вже не 
перший досвід роботи з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Ра-
ніше у місцевій школі обладнали 
мультимедійний клас.

здавалося нам нездійсненною 
мрією, – розповіла Юлія Лаза-
ренко. – Ми уже й перестали 

сподіватися, що ідею вдасться 
втілити. Для нас, батьків, це пи-
тання справді було одним із най-

Катерина О
стапенко

Майданчик встановлено 
у співфінансуванні
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  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

  Ірина ЮЗВА 
Івано-Франківська область

святкове дійство

турбота ОСОБЛИВІ ДІТКИ ВОЛИНІ 
ВІДПОЧИЛИ В БУКОВЕЛІ

ДЕНЬ КВАРТАЛУ ОБ’ЄДНАВ 
КІЧКАРІВКУ 

Яскравими враженнями запам’ятаються 
вересневі сонячні дні особливим 

волинським діткам. Двісті дітей з 
обмеженими можливостями, їхні батьки 
й опікуни відпочивали у Міжнародному 
дитячому центрі «Артек-Буковель», що в 
мальовничих Карпатах. Заїзд відбувся у 
рамках проекту Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» «Відпочинок у Буковелі».

Кічкарівка – мікрорайон 
Луцька, на території 
якого колись були 

села Красне, Черчиці та 
Кучкарівка. У неділю, 
23 вересня, затишний і 
спокійний куточок обласного 
центру перетворився 
на епіцентр розваг та 
відпочинку – жителі 
Кічкарівки святкували День 
кварталу. Захід організував 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». До святкового 
дійства долучилася 
громадська організація 
«Волинський актив молоді».

Більш як тисяча людей завітали 
на свято мікрорайону, що відбуло-
ся на території ЗОШ №13. Заняття та 
розваги до душі тут знайшли і діти, й 
дорослі.

– За всю історію існування шко-
ли таких великих дійств у нас ще не 
було. Найбільше радіють діти. Дуже 
багато наших учнів виступають на 
сцені, беруть участь у змаганнях та 
майстер-класах. Адже в нашій школі 
навчаються талановиті діти, – зазна-
чив директор школи Роман Ващук. 

Свято ще не встигло розпочати-
ся, а малеча вже нетерпеливо чекала, 
доки запрацює зона майстер-класів. 
Під керівництвом майстрів ГО «Зірка 
надії» діти ліпили з глини підкови, 
медальйони, квіти. А найсміливіші 
разом з гончарем Володимиром Ку-
сиком робили глиняні глечики. І дів-
чатка, і хлопчики радо долучалися 
до майстер-класів із сіноплетіння, 
що їх проводили майстри творчої 
студії «Чарівний пензлик». Поряд ви-
шикувалася черга охочих зробити 
тату хною від луцької художниці Алі-
ни Йодловської. 

Крім творчих занять, дітлахи 
мали нагоду позмагатися у швидкості 
та вправності на легкоатлетичному 
майданчику, взяти участь у конкур-
сах, погратися разом з аніматорами. 

Роботу сцени розпочали з висту-
пу Творчої студії Наталії Журавльо-
вої. Юні актори перенесли глядачів 
у світ казки та пригод. Вихованці 

Майстер-клас із сіноплетіння 
від творчої студії «Чарівний пензлик»

Смачний ароматний куліш приготували 
козаки з клубу «Чорна рада»

Офіційний м’яч з фіналу Ліги чемпіонів-2018 від «Нової лінії» 
для переможців футбольного турніру – учнів ЗОШ №1 

спортивного клубу «Герць» проде-
монстрували мистецтво володіння 
традиційною козацькою зброєю та 
ударною технікою. Творчі колекти-
ви ЗОШ №13, ЗОШ №2, вихованці 
Луцької музичної школи №1 імені 
Фридерика Шопена, танцювально-
вокальний колектив «Дрейл» пода-
рували присутнім неймовірну кон-
цертну програму, що не залишила 
байдужим нікого з присутніх. Мож-
ливість поспівати отримали всі охочі. 
Адже на сцені стартувало караоке. 

Ближче до вечора в гості до 
жителів Кічкарівки з українською 
піснею завітав Народний артист 
України Василь Чепелюк. Також усі 
гості Дня кварталу могли насолоди-
тися виступами луцького етно-гурту 
«Браво» та кавер-гурту «100 хвилин» 
з Тернополя. 

Тим часом на міні-футбольному 
полі зі штучним покриттям відбув-
ся турнір з футболу між 6-7 класами 
ЗОШ №№1, 3, 13. Перемога дісталася 
команді школи №1, другими стали 
учні ЗОШ №13. Усі команди отримали 
подарунки від Фонду. Крім цього, на 
переможців турніру чекав оригіналь-
ний подарунок від партнера свя-
та – гіпермаркету «Нова Лінія». Офі-
ційний м’яч з фіналу Ліги чемпіонів 
2018, що відбувся в Києві на стадіоні 
«Олімпійський», переможцям вручи-

ла комерційний директор гіпермар-
кету будівельних матеріалів «Нова 
Лінія» в Луцьку Оксана Вознюк. 

Своєю чергою, депутат Луцької 
міської ради Микола Дендіберін по-
дарував господарям поля футболь-
ну форму.

На свято завітав радник Луць-
кого міського голови Ігор Поліщук, 
який проживає у цьому мікрорайоні. 
Він зазначив: Кічкарівка вирізняєть-
ся великою кількістю приватної за-
будови, але це не заважає мешкан-
цям бути дружними. 

Восьмий рік поспіль Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» працює на те-
ренах Волині. За цей час спільно з не-
байдужими людьми вдалося зробити 
чимало. Перший заступник голови 
правління Фонду Лариса Тарасюк по-
дякувала жителям Кічкарівки за не-
байдужість та вручила подяки найак-
тивнішим жителям – директору ЗОШ 
№13 Роману Ващуку, голові ГО «Чарів-
ний пензлик» Аллі Жупанюк, голові ГО 
«Творчість заради життя» Наталії Жу-
равльовій, громадській діячці Ользі 
Ябкович, представникам ініціативної 
групи мешканців вулиці Волновась-
кої Катерині Вишневській, Ользі Мар-
тинюк, Оксані Сльозко, голові Фонду 
розвитку ЗОШ №13 «Добробут» Юлії 
Віхрук, голові ОСН «Вуличний комітет 
«Качалова 2015» Марії Татарчук.

Також подяки Фонду отримали 
Олександр Дубина, який очолював 
ЗОШ №13 у 2007-2014 роках, та голо-
ва Княгининівської сільської ради, 
що межує з Кічкарівкою, Олена Твер-
дохліб. 

Яке ж свято без подарунків? 
Упродовж дня усі гості мали змогу 
зареєструватися для участі в розі-
граші цінних призів. І ось урочистий 
момент настав: велосипед, навушни-
ки, музична колонка від Фонду зна-
йшли своїх власників. Крім цього, 
за ініціативи депутата Волинської 
обласної ради Сергія Леонтьєва ро-
зіграли планшет. Двом щасливчикам 

пофортунило отримати фритюрни-
цю та пароварку від засновника во-
лонтерського центру «Серце патріо-
та» Сергія Балицького. Партнер Дня 
кварталу будівельний гіпермаркет 
«Нова лінія» підготував щасливчику 
подарунковий сертифікат на 1000 
грн. Магазин комп'ютерної техніки 
Iсitу – два зарядні пристрої для тих, 
кому усміхнулася фортуна. 

Завершилося дійство святковою 
дискотекою від діджея LEON. 

Уже наступної неділі, 30 вересня, 
День кварталу відбудеться на тери-
торії луцької школи №7, що на Дуб-
нівській, 14. Приходьте, буде цікаво! 

Заїзд охопив дітей із 14 громадських ор-
ганізацій та трьох районних відділів освіти. 
Зокрема,  в Буковель їздили діти з Луцького, 
Любомльського, Ківерцівського, Горохівсько-
го, Маневицького, Ковельського, Володимир-
Волинського районів та Нововолинська. 

Керівник громадської організації «Центр 
реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зір-
ка надії» Олександр Жаловага каже: особ-
ливість відпочинку в Буковелі – можли-
вість батькам побути разом з дітьми, взяти 
участь у творчих заняттях, відвідати цікаві 
місця, відпочити на природі. Четвертий раз 
Олександр Жаловага проводить у Буковелі 
майстер-класи з ліплення із глини, аби до-
звілля юних волинян було ще цікавішим. 

– Я завжди мріяла потрапити в Кар-
пати. Тут дуже гарна природа, – каже 
дев’ятикласниця Луцького навчально-реа бі-
літаційного центру Вікторія Харченко. 

Вона дуже любить малювати. У Буковель 
дівчина привезла персональну виставку ма-
люнків. Після поїздки робіт у Вікторії стане ще 

більше, адже відпочинок в Карпатах сповне-
ний неймовірних вражень, що надихають.

Кожен заїзд особливих дітей у Буковель 
наповнений теплотою та щирістю. Батьки дя-
кують за таку нагоду. Адже для них це вагома 
підтримка.

– Дякуємо Ігорю Палиці за небайдужість 
до діток з особливими потребами. Мальов-
ничий край, приємний персонал, смачна їжа, 
комфортний номер зробили наш відпочинок 
незабутнім. Найбільше доньці сподобалося 
підніматися витягом на гору, – розповідає тато 
Ольги Волох Влад, член ГО «Агапе Україна».

Христинка Семенюк з Ковеля поїхала в 
Буковель з бабусею Валентиною П’ятирук. 
Пані Валентина каже: таке спілкування дуже 
важливе для діток.

– Дякуємо за нові відчуття та емоції, 
майстер-класи. Це дуже мальовниче місце, 
красиві краєвиди, цікава інфраструктура, 
прекрасне обслуговування, надзвичайно 
чарівний колектив, який допомагав нам в 
усьому, – розповіла жінка. 

Керівник проекту «Відпочинок у Букове-
лі» Вікторія Корецька зазначає: для більшості 
діток поїздка в Буковель стала відкриттям 
чогось нового. 

– Діти мали можливість кататися канат-
ною дорогою поміж гір, грати в боулінг, за-
нуритись у світ творчості. Завдяки цьому 
проекту така особлива категорія дітей має 
змогу спілкуватися між собою, розвиватися і 
в той же час отримувати нові позитивні емо-
ції серед прекрасної природи нашої рідної 
землі, – каже Вікторія.

Щоразу такі заїзди водночас важкі й дуже 
теплі. Особливі діти та їхні батьки у нашій країні 
часто лишаються сам на сам зі своїми проб-
лемами. Щомісячної допомоги від держави 
вистачає лише на найнеобхідніше. Про відпо-
чинок годі й думати. Більшість батьків не мають 
змоги поїхати у санаторії чи в курортні містеч-
ка, щоб оздоровити дитину. Натомість Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у рамках програ-
ми «Здоров’я волинян» сьомий рік поспіль 
організовує такі поїздки для дітей з обмеже-
ними можливостями. Крім цього, відпочити  в 
Карпатах мають змогу обдаровані школярі. За 
сім років роботи Фонду в Буковелі відпочили 
понад 9500 волинян. Уже в жовтні за сприяння 
Фонду тут набиратимуться сил ще півтисячі во-
линських талановитих школярів. 

Відпочинок – це не єдине, що пропонує 
Фонд дітям із обмеженими фізичними мож-
ливостями.  Упродовж семи років він реа-
лізовує творчі, освітні, оздоровчі проекти, 
спрямовані на підтримку дітей з особ ливими 
потребами. Зокрема, в 2016 році Фонд  об-
лаштував унікальний майданчик для дітей з 
обмеженими можливостями, які оздоровлю-
ються у санаторії села Дачне. Серед звичних 
ігрових споруд – гойдалка і карусель для тих, 
хто пересувається за допомогою візка. Він 
надійно фіксується на снаряді, і дитина без-
печно може бавитися разом з ровесниками. 

Протягом п’яти днів діти та їхні батьки милувалися 
горами, набиралися сил і енергії на весь рік

Ірина Ю
зва

Ірина Ю
зва
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Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

історія «АВАНГАРДУ» – 85 РОКІВ: 
ТУНЕЛЬ, ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ І НАРОДНЕ БУДІВНИЦТВО

На зламі 1920-1930-х 
років спортивні 
змагання в Луцьку 

проводили на міському 
стадіоні, який був 
розташований поблизу 
замку. Але спортивне 
життя в місті вирувало й 
потребувало великої арени, 
адже, крім традиційного 
футболу, розвивалися 
стрільба, мотоспорт, легка 
атлетика і велоспорт. 

Саме потреба у великому ве-
лотреку підштовхнула в 1931 році 
воєводський комітет фізичного 
виховання і військової підготовки 
розпочати зведення в Луцьку бага-
тофункціонального стадіону – пер-
шого у Волинському воєводстві. 

Головним підрядником став 
міський комітет фізичного вихо-
вання та військової підготовки, 
головою якого тоді був Теофіл Оло-
вінський. За кілька місяців до від-
криття арени в тижневику Wolyn він 
розповів, що роботи з проектуван-
ня та втілення проекту вартували 
300 тисяч злотих. Допомагали това-
риству чимало державних структур 
та приватних осіб. Причому хто чим 
міг: фінансово, деревиною, цеглою, 
цементом, шлаком. Останній при-
везли місцеві залізничники (30 ва-
гонів!). 

ня 1933 року писав: «...більшої зна-
чимості відкриттю стадіону додає 
той факт, що збудований він був в 
часи жорстокої економічної кризи, 
але завдяки розумінню та щедрості 
нашого суспільства, яке за фінан-
сової допомоги уряду в найтяжчих 
умовах і обставинах викресало у 
собі той запал та енергію, які при-
вели до здійснення мети».

Через місяць після відкриття 
арени в Луцьку провели чемпіо-
нат Польщі зі спортивної ходьби. У 
польських архівах надибав на фото 
переможця в заході на 50 кіломет-
рів – Луціана Гражду. 

...Коли дивлюся на світлини 85-
річної давнини, часто не полишає 
думка: захід країни в 1933-му жив 
повноцінним життям, а за кількасот 
кілометрів звідси вирував Голодо-
мор.

ГОЛОВНА СПОРТИВНА АРЕНА ВОЛИНІ, ЯКУ В 1933 РОЦІ ВІДКРИВАЛИ 
ПЕРШІ ОСОБИ ПОЛЬСЬКОГО СПОРТУ, СВЯТКУЄ ПОВАЖНИЙ ЮВІЛЕЙ

були розміщені тренувальні май-
данчики, майданчики для волейбо-
лу та баскетболу й навіть майданчик 
для гри в хокей (!). Ну і велотрек, з 
якого все почалося.

Коли будівельні роботи добігали 
кінця, комітет фізичного виховання 
та військової підготовки звернувся 
до польського диктатора Йозефа 
Пілсудського з проханням назвати 
луцький стадіон його іменем. Це 
означало особистий протекторат 
голови держави над спорудою. Піл-
судський не відмовив.

Стадіон у Луцьку урочисто від-
кривали 24 вересня 1933 року. Во-
євода Волинський Генріх Юзефсь-
ский виголосив коротку промову. 
Загалом, спортивне свято, присвя-
чене цій знаменній події в житті Во-
линського воєводства, тривало три 
дні – до 25 вересня. Було проведено 

  Ольга ШEPШEНЬ
Луцьк 

професіонал

Нещодавно на каналі 
«1+1» стартувало нове 

кулінарне шоу «Король 
десертів». Лучанин Антон 
Линда успішно пройшов 
кастинг та потрапив до 
вісімки учасників. І поки 
глядачі нетерпеливо 
очікують кожного 
наступного ефіру телешоу, 
Антон готується до 
відкриття нового закладу 
в Луцьку, де працюватиме 
над розробкою десертної 
карти.

ЧОМУ ВОЛИНЯНИНА 
ПРОЗВАЛИ 
АНТИМАСТИЧНИМ

– Антоне, розкажіть, чому ви-
рішили взяти участь у проекті?

– Це вирішив не я. Ми з дружи-
ною разом працювали на Мальдівах, 
вона завагітніла й раніше за мене 
(приблизно на три місяці) приїхала 
до Луцька. Коли вже я приїхав, вона 
розповіла, що бачила оголошення 
про те, що триває набір на телеві-
зійне шоу «Король десертів», і за-
пропонувала мені надіслати заявку. 
Відповів їй, що цього робити не буду. 
Вона ж сказала, що все зробить сама, 
потрібна тільки моя згода. Так воно 
й вийшло. 

– Дружина також кондитер?
– Так. Тетяна почала працювати 

кондитером раніше за мене, і коли я 
приїхав до Києва й узявся за конди-
терку, основ навчила мене вона. 

АНТОН ЛИНДА ПРАЦЮЄ НАД РОЗРОБКОЮ 
КОРОННОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕСЕРТУ

ЗА КОРДОНОМ НЕМА 
ТАКОГО ПОНЯТТЯ, ЯК 
ВОСЬМИГОДИННИЙ 
РОБОЧИЙ ДЕНЬ

– Як ви потрапили на Мальдіви?
– Я працював у досить відомому 

п’ятизірковому готелі в Києві. Коли 
у шеф-кухаря закінчився контракт і 
той виїхав працювати в іншу країну, 
то він просто забрав мене з собою. 
І якщо хтось думає, що за кордоном 
набагато легше, хочу сказати, що там 
такого поняття, як восьмигодинний 
робочий день на кухні, практично 
немає. Людей, які хочуть працювати 
вісім годин, зазвичай тримають у са-
мому низу, на них не зважають. Тобто 
це людина, яка без любові ходить на 
роботу і просто хоче відпрацювати 
свої години.

– Де працюєте в Луцьку?
– Зараз триває розробка меню 

для нового закладу. Він відкриється 
в середині осені, можливо, напри-
кінці. Розташовуватиметься в центрі 
міста. З назвою поки не визначи-
лися, але проект запущено, через 
місяць-два в Луцьку з’явиться новий 
ресторан, де я робитиму кондитер-
ську карту.

– А близьких тішите десертами?
– Так. У принципі, хочу зробити 

оригінальні волинські горішки, аби 
вивести цей десерт в Україні на но-
вий рівень, так, як роблять це за кор-
доном. У нас є дуже багато базових 
страв, які можна подавати в найкра-
щих ресторанах. 

– Чи часто клієнти викликали 
вас як шеф-кондитера в зал, аби по-
дякувати за вподобаний десерт?

– Так, досить часто. За кордоном, 
на Мальдівах, це поширена практи-
ка. Там шеф-кухарі виходять у зал під 
час сніданків, аби поспілкуватися з 
гостями. І ввечері так само.

В українських хороших ресто-
ранах це також трапляється. На-
приклад, коли близько десяти років 
тому я працював у Луцьку, власник 
закладу якось зазначив, що хоче 
встановити на кухні камери, аби 
люди бачили, як ми готуємо. І він на-
поліг на тому, щоб у кухарів була гар-
на форма, аби вони самі виходили в 
зал і спілкувалися з клієнтами.

– Чи комфортно було працю-
вати під наглядом камер?

– Досить комфортно. Мені зда-
ється, що це хороша практика, яку 
потрібно впроваджувати на всіх кух-
нях. Це дисциплінує.

– Який ваш коронний десерт?
– Ще не придумав. Цей десерт 

має бути саме від мене. Передусім 
він має бути взятий із української 
кухні та приготований у новому 
стилі відповідно до часу, аби його 
було не соромно презентувати 
будь-кому з України за кордоном. 
Якщо я зроблю такий десерт і його 
почнуть копіювати, тоді скажу: так, 
це саме він.

– Чи мрієте відкрити свій рес-
торан?

– Ні. Я хочу зробити внесок в 
українську кухню.

– А коли досягнете цього, яким 
буде наступний етап?

– Тоді вже на першому поверсі 
буде гарна кав’ярня, а на другому – 
моє житло з особистим кабінетом.

Антон Линда мріє зробити 
оригінальні волинські горішки

О
лександр Зелінський

– Які конкурси на шоу були 
найскладнішими для вас?

– Конкурси були більше не на 
складність, а на кмітливість. Загалом, 
будь-який подібний проект намага-
ється вивести учасників із зони ком-
форту, і вже на цій базі створюють 
шоу. Це був своєрідний квест. Мені 
це подобалося. А найскладніше було 
залишатися в строю і не вибути, адже 
графік ми мали дуже напружений – о 
шостій ранку вставали, а лягали спа-
ти в кращому випадку о першій ночі. 
У такому ритмі перебували близько 
місяця.

– Хто для вас був конкурентом 
на проекті?

– Конкурентом був я для всіх.
– Які змагання сподобалися 

найменше? 
 – Конкурси з тортами, тому що 

торти – це трохи не мій профіль. Я 
вмію це робити, але вважаю, що то 
не робота для шеф-кондитера, це 
робота для вузькоспеціалізованого 
кондитера. Також мені не сподоба-
лися конкурси, пов’язані з масти-
кою, мене навіть прозвали антимас-
тичним Антоном.

– Якщо вас запросять знову 
взяти участь у телевізійному про-
екті, погодитеся?

– Як член журі – так, як учасник – 
напевно, ні, адже передусім це – шоу. 
Якщо і брати у чомусь участь, то в 
масштабних змаганнях чи майстер-
класах. На шоу я вже побував, поба-
чив, як усе відбувається. Вважаю, що 
потрібно варитися на кухні, а не світи-
ти лицем на телебаченні. Це непрофе-
сійно і більше підходить для шоумена.

змагання з легкої атлетики, велоси-
педного та мотоциклетного спорту 
за участі атлетів з Варшави, Лодзі, 
Львова та інших міст. Завершував 
урочистості товариський поєдинок 
на футбольному полі між команда-
ми Луцька та Варшави, який вигра-
ли господарі 1:0.

Головною зіркою відкриття 
стадіону став Януш Кусоцінський, 
який приїхав до Луцька. Це була 
справж ня лeгeнда польського 
спорту. В легку атлетику він прий-
шов аматором, адже поза спортом 
доглядав за варшавськими пар-
ками. Роком раніше став олімпій-
ським чeмпіоном 1932 року в бігу 
на 10000 метрів у Амстердамі. Пізні-
ше Януш виграє срібло чeмпіонату 
Європи 1934 року на 5000 метрів, 
стане рeкордсмeном світу в бігу на 
3000 метрів, 10 разів перемагатиме 
на чeмпіонатах Польщі.

Згодом Кусоцінський добро-
вольцем піде на війну, його двічі по-
ранять. Януш залишиться в окупації 
як член підпільної розвідки. Його 
заарештують нацисти у березні 
1940 року. Зірка польського спорту 
нікого не видасть. Його розстріля-
ють під Варшавою разом з іншими 
відомими поляками.

Воєводський тижневик 1 жовт-

Основні роботи розпочалися у 
1932 році. Будівництво тривало під 
особистою опікою воєводи Волин-
ського Генріха Юзефського. 

Протягом неповних двох років 
постав стадіон. Не просто стаді-
он – цілий спортивний комплекс. 
Його чаша мала футбольне поле 
110 на 70 метрів з біговою доріж-
кою на 400 метрів навколо нього. 
Центральна трибуна вміщувала 
400 осіб, загальна місткість арени 
складала шість тисяч глядачів. 

Учасники спортивних баталій 
виходили у ядро через підземний 
тунель. На території стадіону також 

Упізнаєте? Це наш «Авангард» 
майже 85 років тому. Старт забігу 
під час відкриття луцького 
стадіону ім. Пілсудського, 
вересень 1933 року. 

Відкриття луцького стадіону 
ім. Пілсудського, вересень 
1933 року. Як бачимо, 
сьогоднішня центральна 
трибуна – це кілька разів 
перебудована ще та, польська. 
Родзинка – підземний тунель, 
яким спортсмени виходили на 
змагання в ядро арени. На цьому 
фото тунель праворуч. 

Спроба в Луцьку Єжи Плавчика – 
польського стрибуна з жердиною 
і багатоборця, який на чемпіонаті 
Європи з легкої атлетики в Турині 
у 1934 році завоює бронзову 
нагороду. Приземлялися тоді 
просто у... пісок.
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компетентно СИНЕХІЇ У МАТЦІ: 
ЧОМУ УТВОРЮЮТЬСЯ 
І ЯК ЇХ ПОЗБУТИСЯ?

актуальнопроблема ДО УКРАЇНИ НАБЛИЖАЮТЬСЯ 

ТРИ ШТАМИ ГРИПУ  

Це дуже розповсюджена 
патологія. У значної 
частини пацієнток синехії 

ендометрію виявляють випадково, 
коли жінку турбує зовсім інше 
захворювання. Для багатьох воно 
стає причиною непліддя. Що таке 
синехії ендометрію, звідки вони 
беруться і як їх виявити у своєму 
тілі, розповідає акушер-гінеколог, 
репродуктолог, лікар вищої 
категорії МЦ «Боголюби» Євгенія 
ЩЕПКО.

– Що таке синехії ендометрію?
– Синехії ендометрію – це спайки (злуки, 

зрощення, плівочки) між окремими ділянка-
ми слизової оболонки у порожнині матки. За 
структурою вони можуть бути тоненькими, 
еластичними або щільними, можуть зрощува-
ти частково порожнину матки або повністю, 
деформувати чи не деформувати її.

Загалом розрізняють три ступені захворю-
вання. Перший – невелика площа поширення 
синехій (менш як 25% порожнини матки), 
вони тонкі, еластичні, податливі й зазвичай 
дають мало симптомів і створюють мінімаль-
ний дискомфорт для пацієнтки.

Другий ступінь – коли ураження синехія-
ми становить від 25 до 75% порожнини матки, 
є одиничні щільні синехії, при цьому стінки 
матки зазвичай без деформації.

Третій ступінь – коли синехії уражають 
понад 75% порожнини матки, вони щільні, 
нееластичні, зрощують стінки матки, дефор-
мують її порожнину.

Захворювання прогресує залежно від часу 
та особливостей організму жінки. Що довше 
вона відкладає візит до лікаря, то більше роз-
ростаються синехії, то складнішу симптоматику 
вони дають, то гірше почувається пацієнтка.

– Чому в ендометрії виникають синехії?
– Причин кілька. Перша й основна – ме-

ханічна травма ендометрію, тобто будь-які 
маніпуляції, які проводили на ендометрії (це 
можуть бути аборти, завмерлі вагітності, ви-
шкрібання тощо), у поєднанні з інфекцією (це 

За інформацією МОЗ, початок 
епідемії грипу в Україні 
стартує у жовтні. У сезоні 

2018-2019 в Україні гулятимуть 
три штами грипу: «Мічиган», 
«Сингапур» і «Колорадо». 
Щоб хвороба не заскочила 
зненацька, фахівці розробили для 
українців поради, до яких варто 
прислухатися. 

СИМПТОМИ
Зазвичай вони з’являються раптово. Най-

частіше це різке підвищення температури тіла 
(більш як 38°С), головний біль, біль у м’язах, 
біль у горлі, кашель та нежить.

Якщо стан хворого погіршується, викли-
кайте швидку. Коли ви бачите, що обличчя 
людини стало дуже блідим чи з’явилося поси-
ніння, їй важко дихати, температура не спадає 
впродовж довгого часу, хворий багато блює – 
потрібна госпіталізація. Також серед «важких» 
симптомів – порушення свідомості (надмірна 
сонливість чи збудженість), біль у грудях, по-
ява домішок крові у мокротинні, показники 
артеріального тиску нижчі за норму.

Ці симптоми грипу ігнорувати не можна. 
Продовжувати лікування вдома дуже небез-
печно, оскільки затримка з госпіталізацією 
може призвести до смерті хворого.

ВАКЦИНИ 
Найдієвішим способом профілактики гри-

пу є вакцинація. Оптимальний час введення 
вакцини – початок осені (вересень-жовтень). 
Утім щеплення можна робити й пізніше – 
впродовж усього сезону грипу. Імунітет піс-
ля введення вакцини формується через 7-14 
днів.

Найближчим часом ці вакцини мають 
з’явитися в аптеках та закладах охорони 
здоров’я. Вакцини не закуповують за гроші з 
державного бюджету. Ви можете придбати їх 
особисто, або ж у вашому населеному пункті 

збільшує вірогідність і стимулює виникнення 
синехій). Найбільший відсоток утворення си-
нехій дає туберкульозна інфекція.

За статистикою, у 67% пацієнток після 
ускладненого аборту або завмерлої вагітнос-
ті утворюються синехії.

Слід зауважити, що їх утворення може 
спровокувати внутрішньоматкова спіраль, 
поставлена жінці на запальному фоні.

– Чи можуть утворитися синехії без 
травмування ендометрію (якщо не було 
абортів, викиднів, вишкрібання тощо)?

– Так, це можливо. Якщо в організмі жінки 
були сильні запальні процеси, яких не ліку-
вали, а також гормональні порушення, ура-
жається слизовий шар ендометрію і можуть 
утворитися синехії.  

При цьому ендометрій відшаровується і нако-
пичується з виділеннями у порожнині матки.

– Як можна виявити синехії?
– Запідозрити їх можна, проаналізувавши 

скарги пацієнтки: усе було гаразд (регуляр-
ність і тривалість менструації, нормальний 
об’єм виділень), але після аборту, викидня 
абощо з’явилися порушення, які належать до 
симптомів синехій ендометрію. Найкритичні-
ший період, коли можуть утворитися синехії, – 
перший місяць після втручання у порожнину 
матки (після пологів, викидня, аборту, вишкрі-
бання, встановлення спіралі тощо). У цей пері-
од треба особливо уважно спостерігати за жін-
кою, призначити протизапальну, гормональну 
терапію, щоб запобігти утворенню синехій.

Але для встановлення остаточного діаг-
нозу аналізу скарг жінки недостатньо. Най-
кращий метод діагностики – гістероскопія. 
До речі, при синехіях вона є також методом 
лікування.

– Наскільки ефективне лікування?
– Гістероскопія є єдиним та ефективним 

методом лікування синехій ендометрію за не-
великої площі ураження. При значному ура-
женні порожнини матки після гістероскопії 
встановлюють спіраль, яка запобігає дефор-
муванню і повторному зрощенню матки, вре-
гульовує гормональний фон.

Однак треба зауважити, що у 60% паці-
єнток після гістероскопії виникає рецидив, 
тобто захворювання повертається, і синехії 
утворюються знову. Причина в тому, що жінка 
стає схильною до утворення синехій, якщо її 
ендометрій було травмовано хоча б один раз.

Щоби після гістероскопії синехії не утво-
рилися повторно, дуже важливо усунути за-
пальний процес, запустити менструальну 
функцію, щоб менструація відбувалася на-
лежним чином (у цьому випадку зупиняти 
менструацію не можна).

– Чи може жінка, яка має синехії ендо-
метрію, завагітніти?

 – Так, залежно від того, які це синехії, де 
вони розташовані й чи деформують порож-
нину матки, жінка може завагітніти. Але у 
більшості випадків така вагітність закінчуєть-
ся викиднем на малих термінах. Тому треба 
спершу вилікувати захворювання, а вже по-
тім планувати вагітність. Як свідчить практи-
ка, після лікування жінка може завагітніти й 
виносити дитину.

передбачені кошти з місцевого бюджету.
Є групи ризику, яким вакцинацію варто 

зробити перш за все. Для них грип становить 
найбільшу небезпеку, а вчасна профілактика 
може вберегти не лише здоров’я, а й саме 
життя. Зокрема, це діти до п’яти років, вагітні 
жінки, люди, яким за 65 років, люди з надмір-
ною вагою, хворі на діабет, хворі на хронічні 
серцево-судинні захворювання, хронічні за-
хворювання легенів, люди з іншими тяжкими 
хронічними захворюваннями, а також ті, хто 
перебуває на імуно-супресивній терапії.

Крім того, в групі ризику – особи, які пра-
цюють з великою кількістю людей.

ПРОФІЛАКТИКА 
Крім вакцинації, варто також вести здо-

ровий спосіб життя і дотримуватися простих 
порад, щоб уникнути хвороби.

1 Якщо ви захворіли – візьміть лікарняний 
і сидіть вдома. Грип швидко передається, 

тому так званий трудовий героїзм (коли ви 
хворі йдете на роботу) лише сприятиме по-
ширенню інфекції.

2 Уникайте близького контакту з людьми, в 
яких застуда, нежить або кашель. Якщо за-

хворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими 
людьми, щоб уберегти їх від хвороби.

3 Прикривайте серветкою ніс та рот під час 
кашлю і чхання – це знизить імовірність 

передання інфекції іншим.

4 Часто мийте руки, це допоможе захисти-
тися від мікробів. Якщо поряд немає води 

та мила, використовуйте спреї для рук на 
спиртовій основі.

5 Намагайтеся не торкатися обличчя, адже на 
руках є дуже багато мікробів. А торкаючись 

руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів 
потрапити в організм через очі, рот та ніс.

6 Провітрюйте і дезінфікуйте приміщення 
та поверхні, до яких часто торкаєтеся вдо-

ма, на роботі або в навчальних закладах. Це 
особливо важливо, якщо в приміщенні пере-
буває хворий.

7 Привчіть себе до корисних звичок. Будьте 
фізично активними, уникайте стресу, ви-

сипайтеся, пийте багато води й харчуйтеся 
поживною їжею.

bogolybu.com
.ua

Луцький р-н, с. Тарасове, 
вул. Лісова, 1б 

(між корпусом ВОКЛ і лісом)
 (0332) 20-07-02 

(099) 44-55-404, (067) 851-79-38
bogolubu@gmail.com

www.bogolybu.com.ua

  Інна СЕМЕНЮК 
Луцький район

– На що скаржаться жінки при синехіях?
– Симптоми залежать від того, які синехії 

(щільні чи тонкі, еластичні чи ні, можуть роз-
тягуватися чи ні), де вони розташовані і яка їх 
кількість.

Найчастіше при синехіях ендометрію жін-
ки скаржаться на порушення менструальної 
функції. А саме: зменшення менструальних 
виділень аж до повної відсутності менструа-
ції, затяжні менструації, які тривають довго, 
але при цьому виділень мало. Жінки часто 
скаржаться на біль, що тягне, внизу живота. 
Наслідком синехії є непліддя або викидні на 
ранніх термінах. За статистикою, непліддя ви-
никає у 60% жінок, які мають синехії.

Цей комплекс симптомів (зменшення 
менструальної функції, зменшення кількості 
виділень під час менструації, зменшення мен-
струацій або повна їх відсутність (аменорея), 
мимовільні аборти, непліддя) називається 
синдромом Ашермана.

Одним із ускладнень синехій ендометрію 
є гематометра. Це коли синехії утворюються 
у нижніх відділах порожнини матки і призво-
дять до того, що виділення під час менструа-
цій не можуть вийти, тому що вихід закритий. 

Євгенія Щепко

У світі щороку близько 800 тисяч людей 
вкорочують собі віку. Це відбувається кожні 
40 секунд, передає «24 канал».

Через ігнорування цієї проблеми в сус-
пільстві з’являється негативна асоціація. І 
люди, які потребують допомоги, бояться по 
неї звернутися. Учені наразі не мають відпо-
віді, через які причини люди намагаються 
вкоротити собі віку. Самогубства часто від-
буваються імпульсивно в моменти кризи. У 
зоні ризику – люди, що мають алкогольну 
чи наркотичну залежність. Тривожні дум-
ки можна подолати, якщо мати підтримку 
близьких і не боятися про це поговорити.

ВИХІД ІЗ БЕЗВИХОДІ

МОЗ попереджає: готуватися до епідемії потрібно вже

kp.ua
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Знаєш, малий, життя – це не як сильно ти б’єш, а після яких ударів залишаєшся на ногах. Ти не можеш все 
життя звалювати відповідальність на інших. Так тільки боягузи роблять. Сильвестр Сталлоне

  Іван БОГДАНОВИЧ
Кіровоградська область

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

НАЗВАЛИ НАЙКРАЩИХ 
ФУТБОЛІСТА, ТРЕНЕРА ТА 
ГОЛ МИНУЛОГО СЕЗОНУ
Великобританія

Міжнародна футбольна асоціація 
підсумувала сезон 2017-2018 
років, назвавши лауреатів щорічної 
премії. Найкращим гравцем обрали 
Модріча, найгарніший гол сезону 
забив єгиптянин Салах, а тренером 
сезону став наставник чемпіонів 
світу – французів – Дешам.

Церемонія вручення нагород від 
ФІФА відбулася 24 вересня в Лондоні.

ФІФА обирала найкращого гравця 
сезону зі списку, до якого увійшли пор-
тугальський форвард «Ювентуса» Кріш-
тіану Роналду, єгипетський нападник 
«Ліверпуля» Мохамед Салах, а також хор-
ватський півзахисник «Реала» Лука Мод-
річ. Раніше цих трьох гравців відібрали у 
свою трійку найкращих футболістів року 
й спеціалісти УЄФА.

Нападник «Ліверпуля» Мохамед Са-
лах забив, за версією ФІФА, найгарніший 
гол сезону. Восени 2017 року він вразив 
ворота лондонського «Евертона». 

Дідьє Дешама визнано тренером року. 
Він привів збірну Франції до перемоги на 
чемпіонаті світу в РФ. Бельгійський во-
ротар Тібо Куртуа став найкращим голкі-
пером сезону, а бразилійка Марта – най-
вправнішою футболісткою світу. 

Нагадаємо, що Ліонель Мессі впер-
ше за багато років не увійшов до трійки 
найкращих футболістів сезону за версією 
ФІФА. У розширений список претенден-
тів на нагороду увійшли раніше француз 
Мбаппе, англієць Кейн, аргентинець Мес-
сі, бельгійці де Брюйне та Азар, французи 
Грізманн та Варан.

ФФУ ПІДГОТУВАЛА 
ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕННЯ 
СУПЕРКУБКА-2021
Київ

Суперкубок УЄФА у 2021 році можуть 
розіграти на київському НСК «Олімпій-
ський». Федерація футболу України під-
готувала всі документи для подання за-
явки на проведення матчу за Суперкубок 
УЄФА. Про це заявив президент ФФУ Ан-
дрій Павелко. У травні цього року столи-
ця України вже приймала фінал Ліги чем-
піонів, у якому зустрічалися іспанський 
«Реал» та англійський «Ліверпуль» (3:1). 
Тоді після успішного проведення фіналу 
ЛЧ у ФФУ планували поборотися за орга-
нізацію фіналу Ліги Європи.

ДВІ ПЕРЕМОГИ ЗА ДВА ДНІ

Польща

Лучанин Сергій Оксенюк продовжує 
приємно дивувати перемогами в цьому 
році. Особливо вдалися бігуну серпень-
вересень. Оксенюк переміг на Одесько-
му та луцькому півмарафонах, а минулої 
неділі виграв у польському Білостоку 
відразу два старти на Bialystok TOP AUTO. 
Наш бігун першим фінішував у нічному 
забігу на 5 км, а наступного дня переміг 
на 10-кілометрівці. 

найкращі з найкращих

легка атлетика

прожекти

перша ліга

прем’єр-ліга

«Волині» ніяк не вдається 
відірватися від групи 

переслідувачів і наздогнати 
дніпрян. Чудова нагода зробити 
це була у селі Петрове, коли 
після сьомого гола в чемпіонаті 
Дениса Кожанова «Волинь» 
перемагала «Інгулець» до останніх 
хвилин. Денис сам заробив 
одинадцятиметровий штрафний 
удар та виконав його.

Але спочатку хрестоносців підвів Неплях, 
який на порожньому місці заробив другу 
жовту картку й пішов до роздягальні. А на 
останніх хвилинах непотрібний пенальті (хоч 
і не явно стовідсотковий) заробив Кравченко. 
Господарі його забили і, хоч арбітр в кінці гри 
зрівняв склади, нічия стала закономірним 
підсумком матчу, тим більше, що «Інгулець» 
встиг перед фінальним свистком влучити в 
каркас воріт Неділька.

У підсумку – нічия і наразі третє місце в 
таб лиці, адже у «Колоса» краща різниця заби-

ПЕРША НІЧИЯ «ВОЛИНІ»: 
ДВА ВИЛУЧЕННЯ І ДВА ПЕНАЛЬТІ

fcvolyn.net

Другу картку в матчі проти 
«Інгульця» захисник «Волині» Неплях 
отримав після відкидки м’яча

М Команда І В Н П М О
1 Дніпро-1 9 7 0 2 24 - 7 21

2 Колос 9 5 4 0 14 - 4 19

3 ВОЛИНЬ 9 6 1 2 17 - 12 19

4 Миколаїв 9 5 2 2 11 - 7 17

5 Оболонь-Бровар 10 5 2 3 11 - 8 17

6 Інгулець 10 5 2 3 13 - 11 17

7 Авангард 10 4 4 2 18 - 10 16

8 Металіст 1925 9 5 1 3 13 - 5 16

9 Прикарпаття 10 4 1 5 12 - 9 13

10 Балкани 10 3 3 4 10 - 12 12

11 Суми 9 3 2 4 10 - 21 11

12 Гірник-Спорт 9 2 2 5 10 - 21 8

13 Агробізнес 9 0 3 6 2 - 10 3

14 Рух 9 0 3 6 6 - 16 3

15 Зірка 9 1 0 8 5 - 23 3

16 Кобра (Харків) 0 0 0 0 0 - 0 0

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

1 Шахтар 9 8 0 1 23-4 24

2 Динамо 8 5 2 1 10-4 17

3 Олександрія 9 5 1 3 10-4 16

4 Ворскла 9 5 0 4 9-11 15

5 Зоря 9 3 3 3 11-8 12

6 Олімпік 9 3 3 3 12-14 12

7 Десна 9 3 1 5 9-13 10

8 Львів 9 2 4 3 9-10 10

9 Маріуполь 8 3 1 4 11-14 10

10  Карпати 9 2 3 4 9-11 9

11  Чорноморець 9 2 3 4 7-11 9

12  Арсенал-Київ 9 1 1 7 5-19 4

gphirek.hu

Хорват Модріч розбив монополію Мессі 
та Роналду на звання найкращого у світі

Київ

Елітний футбольний дивізіон 
потрохи доклигав майже до 

середини своєї першої частини. 
Найприкметніша його риса 
наразі – висока щільність команд. 
Між п’ятою та одинадцятою 
командами наразі тільки три 
турнірні бали. Тому кожен 
тур змінює турнірну таблицю. 
Без змін поки тільки у першій 
четвірці, в якій неочікувано все 
ще тримаються «Олександрія» 
та кризова «Ворскла», гравці якої 
хоч і стартували минулого тижня 
в Лондоні у Лізі Європи, але мають 
піврічний борг із зарплати. 

«Маріуполь» – «Олександрія» – 1:0. Маріу-
польська команда здобула першу домашню 
перемогу в сезоні. Ранній гол Фоміна вирішив 
усе в матчі, який і очікувався таким – сповне-
ним силової боротьби та не найбільш видо-
вищним. Руслан забиває другий матч поспіль.

«Львів» – «Карпати» – 1:1. Тренер «Карпат» 
Мораіш сказав, що його команда була ближ-
чою до перемоги, Бакалов – що ФК «Львів» 
зіграв ефективніше. Правда за обома: зелено-
білі втратили чимало можливостей, синьо-
золоті зуміли відігратися. На шалений штраф-
ний М’якушка після навісу Западні черговим 

ЛЬВІВСЬКЕ ДЕРБІ, РЕАБІЛІТАЦІЯ 
«ДИНАМО» ТА ПРОЩАННЯ РАВАНЕЛЛІ
голом відповів висхідний бомбардир україн-
ського чемпіонату – Бруно.

«Арсенал-Київ» – «Олімпік» – 1:3. Про-
щання Раванеллі з «Арсеналом» виявилося 
по-дощовому сумним – він знову програв, а 
«Олімпік» значно краще реалізовував ство-
рене, виявив винахідливість при стандартах 
та зумів вдало провести заміни. Забив навіть 
Дегтярьов, якому того дня явно було не до 
футболу після сплюндрованої напередодні 
дорогої іномарки.

«Динамо» – «Десна» – 4:0. Після шести 
матчів без перемог «Динамо» змушене було 
зіграти на результат. В оновленому складі ки-
яни видали найбільш злу у плані інтенсивнос-
ті атак гру в чемпіонаті, тому показово роз-
громили дебютантів УПЛ. Промовистий факт: 
уперше в чемпіонаті динамівці забили більш 
як однин м’яч за гру.

«Шахтар» – «Чорноморець» – 3:0. Суттє-
ва рокіровка після Ліги чемпіонів не впли-
нула на результат гірників. Мораес, Тайсон 
та молодше покоління бразильців показово 
«розкатали» одеситів. А найбільш пам’ятною 
подією гри стало повернення Кайоде, який 
залікував травму.

«Ворскла» – «Зоря» – 2:1. Центральний 
матч туру був видовищним, хоча й із градом 

легка атлетикажіночий футбол

У Луцьку на стадіоні «Авангард» 22 верес-
ня відбулася міжнародна юнацька матчева зу-
стріч з легкої атлетики між збірними України, 
Білорусі та Туреччини. За Україну виступали 
майже всі найсильніші спортсмени, включа-
ючи майбутніх учасників юнацьких Олімпій-
ських ігор, що відбудуться у жовтні в Буенос-
Айресі. Здавалося б, дощ, який почався разом 
зі стартом змагань і завершився з їхнім фіні-
шем, мав завадити легкоатлетам показати 
високі результати, проте для найсильніших 
навіть він не був перешкодою.

Валерія Іваненко у другій спробі метну-
ла молот на 75,80 м і тим самим поліпшила 
свій же рекорд України U18. Попередній – 
74,36 м – вона встановила на юнацькому чем-
піонаті Європи в Дьйорі у липні.

Поза конкуренцією з метання молота се-
ред юнаків був рекордсмен світу U18 Михай-
ло Кохан. Вже у першій спробі він відправив 
молот за 80 м, а змагання завершив з пере-
можними 84,27 м.

Відвертими фаворитами змагань зі стриб-
ків у висоту були українці Ярослава Магучіх 
та Олег Дорощук. Коли дивилися на стрибки 

КОРОЛЕВА СПОРТУ ЗАКРИЛА СЕЗОН 
ПОТУЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ 
ЗМАГАННЯМИ 

Магучіх, здавалося, що вона лиш зробила 
легку розминку. З огляду на холод і дощ, Яро-
слава вирішила завершити змагання на ви-
соті 1,85 м, хоча в Аргентині вона поліпшила 
свій особистий рекорд (1,94 м).

Олег Дорощук не встиг помітити, як теж 
залишився сам у секторі. Вже у ранзі пере-
можця він подолав 2,05 м з першої спроби і, 
виконавши дві невдалі на 2,10 м, також вирі-
шив не ризикувати й припинив змагання, тим 
самим зберігши і себе, і сили на юнацькі Олім-
пійські ігри в Буенос-Айресі.

Збірна України завершила матчеву зу-
стріч перемогою. У наших атлетів 66 очок. 
Білорусь (61) і Туреччину (60) розділив лише 
один пункт.

У метальному секторі «Авангарда» – рекорд-
с мен світу серед юнаків Михайло Кохан

Ю
рій Конкевич

тих та пропущених голів. 
Матч наступного туру «Волинь» проведе 

найпізніше – у понеділок, 1 жовтня. Поєди-
нок із «Прикарпаттям» винесли на понеділок, 

оскільки в середу, 26 вересня, лучани ще гра-
тимуть кубковий матч із СК «Дніпро-1». У грі 
проти іванофранківців лучанам через дисква-
ліфікації не допоможуть два гравці основи – 
Горопевшек та Неплях.

помилок. Ребенок забив після провалу країв 
«Зорі», Караваєв зрівняв, бо господарі розси-
палися під час трошки нестандартного вико-
нання штрафного, Шарпар не реалізував пе-
нальті, а Прийма прикро зрізав м’яча у власні 
ворота, намагаючись врятувати. Менше з тим, 
бронзовий призер і цього разу довів свою ви-
щість над вочевидь і надалі найголовнішим 
конкурентом.

Польща

Україна втратила ще одного 
потенційного гравця збірної. Йдеться 
про ковельчанку Ольгу Зубчик, яка, як 
і ї ї земляк Тарас Романчук, може взяти 
громадянство Польщі та грати за збірну 
біло-червоних.

Ольга Зубчик – найдосвідченіша футбо-
лістка UKS SMS Lodz в польській Екстралізі. 
Переїхавши в Польщу у 2010 році, вона ста-
ла одним з ключових гравців чемпіонату. 
Більш як п’ять років грала за Górnik Łęczna, 
а влітку 2015-го перебралася до складу ли-
товського чемпіона – Gintra Universitetas. 
Та незабаром 25-річна Ольга знову повер-
нулася до Екстраліги, в якій звернула на 
себе увагу тренерів національної збірної 
Польщі. 

Шкода, що представниця ковельського 
футболу (вихованка Люблинецької ДЮСШ) 
не дочекалася виклику до збірної України. 
Нині Ольгу викликали до жіночої націо-
нальної збірної Польщі на жовтневий това-
риський матч з Естонією в Таллінні.

bialystok.w
yborcza.pl

Майстер спорту з легкої атлетики 
міжнародного класу Сергій Оксенюк 
фінішує першим у Білостоку

УСЛІД ЗА РОМАНЧУКОМ

Ольга Зубчик

w
om

ensfootball.com
.ua
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Ніколи не сперечайся під час обіду: той, хто голодніший, завжди програє. Френк Ллойд Райт

шість соток

на десерт

ОЗИМИЙ ЧАСНИК САДЯТЬ 
З НАЙКРАЩОГО НАСІННЯ

ДОМАШНІ СМАКОЛИКИ 
ДО КАВИ – ДЕШЕВО І ДОБРЕ

СЕКРЕТИ 
ПРИГОТУВАННЯ 
СМАЧНИХ КОТЛЕТ

ПРАВИЛО №1 
Золоте правило кулінарії таке: із 

несмачної сировини не вдасться при-
готувати смачний продукт. Тому ніколи 
не купуйте фарш сумнівної якості. Та й 
взагалі – краще робіть його самі. Зго-
диться м’якоть із яловичої лопатки, шиї, 
грудинки, філейна частина задньої ноги. 
Добре поєднувати жирну свинину з піс-
ною яловичиною (1:2) – виходять ніжні 
соковиті котлетки. Також можна замість 
свинини додати трохи сала (до чверті 
об’єму яловичини).

ПРАВИЛО №2
Перед тим як змолоти м’ясо, з нього 

слід видалити всі плівки, хрящики і жил-
ки. Тоді вироби будуть однорідними та 
приємними за текстурою.

ПРАВИЛО №3 
Цибуля – неодмінний складник кот-

лет. Але, щоб смак страви не був різким, 
цибулю потрібно або попередньо об-
смажити, або натерти (а не різати). Кіль-
кість цибулі – приблизно 200 г на 1 кг 
м’яса.

ПРАВИЛО №4 
Не додавайте у фарш забагато хліба 

чи тертої картоплі. Так, вони поліпшують 
структуру котлет, надають соковитості, 
однак їх не має бути більше, ніж м’яса. В 
іншому випадку смак страви суттєво по-
страждає. До речі, хліб треба викорис-
товувати тільки черствий, щоб уникнути 
неприємної клейкості.

Досвідчені господині мають й інші 
перевірені секрети приготування смач-
них котлет.

 Додайте у фарш 1-2 ст. ложки холодної 
води. Котлетки вийдуть соковиті й ніжні, 
оскільки під час смаження буде випаро-
вуватися вода, а не м’ясний сік.

 Яйця хоч і «склеюють» фарш, допома-
гаючи тримати форму, але можуть зро-
бити страву жорсткою. Тому не кладіть 
більш як 2-3 штуки (а ще краще – лише 
жовтки) на 1 кг м’яса. Спробуйте заміни-
ти їх натертою картоплею.

 Зробити фарш «тягучим» можна, від-
бивши об стіл. Ця нехитра процедура 
також наситить його повітрям і додасть 
виробам ніжності та пишності.

 Надати оригінального смакового від-
тінку можна, додаючи різні приправи: як 
комплексні («Для фаршу»), так і окремо, 
наприклад, часник, чебрець, майоран, 
мускатний горіх, суміш перців тощо.

 Формувати котлети слід мокрими ру-
ками. Для панірування можна викорис-
товувати мелені сухарі або борошно. 
Якщо занурити котлети в збитий білок, 
вони вийдуть особливо смачними й со-
ковитими.

 Ідеальний жир для смаження – топле-
не вершкове масло. Але воно досить 
дороге. На другому місці – смалець, на 
третьому – рафінована олія.

 Щоб під час смаження утворилася 
апетитна скоринка, спочатку витри-
майте котлети на середньому вогні до 
підрум’янення, потім доведіть до го-
товності на слабкому вогні, а під кінець 
готування на кілька хвилин увімкніть 
сильний вогонь.

парад порад

gastronom
.ru

ПЛЯЦОК З ХАЛВОЮ
Халвові коржі. 8 білків збити 

з 6 ст. ложками цукру, додавати 
жовтки і продовжувати збивати. 
500 г ванільної халви розтерти 
зі 100 г сухарів і додати до збитої 
маси, перемішати й додати 1 скл. 
борошна з 2 ч. ложками  соди (по-
гашеної оцтом). Перемішати і ви-
пікати 2 коржі. Пляцки виходять 
високі та пухкі.

Бісквіт. 4 білки збити на піну, 
додати 4 ст. ложки цукру, 1 ст. 
ложку ванільного цукру. Продов-
жуючи збивати, додати 4 жовтки, 
4 ст. ложки борошна, 1/2 ч. лож-
ки порошку до печива. Випікати 
1 корж.

Горіхова маса. 125 г молока 
закип’ятити зі 125 г цукру й за-
парити 1 скл. мелених горіхів, 
залишити, щоб вистигло. 400 г 
м’якого масла збити і з’єднати з 
горіховою масою, перемастити 
коржі.

Помадка. 100 г чорного шо-
коладу розтопити зі 100 г масла. 
Змастити верхній корж і посипа-
ти натертими горіхами.

Формувати торт у такій послі-
довності: халвовий корж, крем, 
бісквіт, халвовий корж. 

P.S. Коржі можна змащува-
ти заварним кремом.

Озимий часник садять у другій 
половині вересня – на початку 

жовтня. Цього часу вистачить 
для вкорінення зубців. Так вони 
не загинуть і не проростуть до 
заморозків.  

Кращими попередниками овочу вважа-
ються рання капуста, огірки, кабачки, під які 
вносили органічні добрива. Часник не мож-
на садити після цибулі й часнику раніше, ніж 
через 4-5 років, через спільні хвороби і шкід-
ників. Не рекомендовано вирощувати після 
картоплі, оскільки рослини вражаються фу-
заріозом. 

Ділянку, призначену під озимий часник, 
восени удобрюють органікою і перекопують 
на повний штик лопати. Ширина рядків – 20-
25 см. Зубці висаджують на відстані 12-14 см 
один від одного, глибина – до 5 см. Висадже-
ний часник мульчують торфом чи шаром пе-
регною 1,5-2 см (1,5-2 відра на 1 м2).

Щоб отримати гарний врожай, слід брати 
лише найкращі зубці – великі та здорові. Роз-
діляти їх руками, а не ножем, щоб не пошко-
дити. Через ранки може потрапити інфекція, 
і зубець просто згниє у землі. У жодному разі 
не можна висаджувати зубці, вражені плісня-
вою чи гнилизною – вони перемарнують весь 
урожай. 

Перед висаджуванням посадковий ма-
теріал замочують на кілька годин у міцному 
розчині марганцівки – майже фіолетового ко-
льору. Марганець знищить спори всіх бакте-
рій. Після висаджування продезінфікованого 
насіння часник можна полити розчином ку-
рячого посліду. 

РАФАЕЛО
Для тіста: 1 яйце збити з 

200 г цукру. У 100 г кислого моло-
ка вимішати 1 ст. ложку амонію і 
2 ст. ложки топленого масла. Все 
з’єднати, збити міксером і всипа-
ти просіяне борошно. Його має 
бути стільки, щоб замісити нетуге 
тісто. Розділити його на 4 частини 
і спекти 4 коржі. 

Для крему: у 200 г холодного 
молока розбавити 200 г цукру і 
3 ст. ложки крохмалю. Завари-
ти масу, постійно помішуючи, і в 
гарячу всипати 200 г кокосової 
стружки. Як охолоне, збити з 400 г 
м’якого масла. 

Змастити коржі, верхній мож-
на оздобити «павутинкою» з шо-
коладної помадки.

шити на 15-20 хв. Вбити яйце і 
всипати просіяне борошно. До-
дати теплу воду й замісити тісто. 
Наприкінці додати масло і відста-
вити на 2 год, щоб підросло.

Для начинки з’єднати всі 
сухі інгредієнти. Розкачати тісто, 
змастити маслом і густо посипа-
ти начинкою. Загорнути рулетом 
та порізати на шматки. Випікати 
близько 40 хв за 180˚С.

Гарячі булочки полити соу-
сом. 200 г вершкового сиру роз-
терти з 1 ст. ложкою масла, до-
дати 1 ст. ложку коньяку, 150 г 
пудри, 1 ст. ложку молока.

ФРУКТОВИЙ 
ЧІЗКЕЙК

Для бісквіту: збити міксером 
4 яйця, 1 скл. цукру та 1 скл. бо-
рошна. Випікати один корж 30 хв 
за 180˚С. Корж розрізати на дві 
частини.

На бісквіт, поміщений у фор-
му для випікання, викласти сир-
ну масу: 0,5 кг перетертого сиру, 
1 скл. цукру, дрібка ваніліну, 1 ст. 
ложка сметани і желатин, замо-
чений у воді (приготувати згідно 
з інструкцією). Відставити в хо-
лодильник для застигання. Звер-
ху залити будь-яким фруктовим 
желе. Води брати удвічі менше, 
ніж написано в інструкції. При-
красити торт можна шматочками 
фруктів. Другу частину бісквіту ви-
користовують на інший чізкейк.

АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ 
Найкраще розташувати рядки зі сходу на 

захід. Тоді грядки завше будуть освітлені сон-
цем. Навесні, коли з’являться сходи, часник 
треба підживити селітрою або коров’яком. 
Якщо у червні з’являться стрілки, їх треба ви-
далити. Але не всі, щоб проконтролювати до-
зрівання. 

Щойно бульбочки почнуть розтріскува-
тися – пора збирати врожай. Ще одна ознака, 
що часник дозрів, – листя пожовкне й виля-
же. Якщо запізнитися, овоч погано зберігати-
меться взимку. 

Викопаний часник обчищають від землі 
руками та обрізають коріння. Стебла зрізують 
на відстані 10 см від головки. Не варто обріза-
ти стебла під саму головку. Так часник може 
швидко всихати, до того ж, відкриються до-
даткові ворота для інфекцій. 

На сонці сушити не варто, краще покласти 
під навіс. Найліпше зв’язати у пучки та підві-
сити під навісом.  

Зубці мають вкоренитися до заморозків 

fl orium
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Особливого аромату шарлотці 
надасть апельсинова цедра

sovkusom
.ru

Фарш краще приготувати удома 

СВИТКУ НА 
ЗДВИЖЕННЯ СКИДАЙ, 
А КОЖУХА ВБИРАЙ

27 вересня – Воздвиження Чесно-
го і Животворчого Хреста Господньо-
го. Третя зустріч осені, або треті осени-
ни. Цього дня віряни дотримуються 
суворого посту. Бо «хто на Воздвижен-
ня постить, тому сім гріхів проститься». 
Найчастіше їли страви з капусти, грибів 
та круп.

Вважається, що цього дня остання 
птиця відлітає у вирій, а гаддя хова-
ється в листя і залазить у землю, щоб 
перебути зиму. Плазуни мають право 
спочивати до 21 квітня. Є прикмета, що 
27 вересня гади особливо небезпечні 
й нападають на людей. Тому цього дня 
заборонялося ходити до лісу, щоб не 
провалитись у яму, де мають зимувати 
плазуни. 

Цього дня закладають на зиму вро-
жай горіхів та яблук. До Воздвиження 
старалися зібрати весь врожай із поля, 
бо земля закривається на зиму й спати-
ме аж до Благовіщення (7 квітня).

До 27 вересня намагалися посія-
ти озимі зернові. А хто не обсіявся до 
Чесного Хреста, «той не варт собачого 
хвоста». Також після цього свята почи-
нали квасити капусту та садити молоді 
дерева і ягідні кущі. 

За погодою на Воздвиження прог-
нозували, якими будуть осінь та зима.   
Листя на Воздвиження з берези опало – 
осінь буде довга й тепла; осика скинула 
ще зелений лист – чекай швидкого по-
холодання.

Зазвичай 27 вересня бувають перші 
осінні приморозки.

народний календар

ШАРЛОТКА 
НАШВИДКУРУЧ

1 кг обібраних яблук, 4 яйця, 
160+40 г цукру, 1 скл. кефіру, 
дрібка ваніліну, дрібка солі, 200 г 
борошна, 1 ч. ложка соди, кори-
ця, цедра одного апельсина. 

Яйця збити з цукром, ванілі-
ном і сіллю. У пухку масу додати 
теплий кефір і натерту цедру. По-
тім обережно всипати просіяне 
борошно й соду (погасити оцтом). 
Тісто має вийти, як на млинці. 

З яблук видалити серцевину і 
порізати плястерками. Посипати 
корицею та збризнути коньяком. 
Яблука вимішати з тістом і виклас-
ти на вистелену вощеним папером 
форму. Розрівняти лопаткою й по-
сипати цукром. Випікати близько 
45 хв за 180˚С. Готовність переві-
ряти дерев’яною шпажкою.

СИНАБОНИ З 
ВЕРШКОВИМ 
СОУСОМ

Для тіста: 500 г борошна, 20 г 
дріжджів, 1 яйце, 50 г цукру,100 мл 
молока, 50 г масла, 100 мл води.

Для начинки: 150 г цукру, 
30 г какао, 2 ст. ложки кориці, 1 ст. 
ложка меленого імбиру, 50 г роз-
топленого масла.

Дріжджі розтерти з цукром, 
залити теплим молоком і зали-

kleushka.ru
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Щасливий той, хто має родину і має де поскаржитись на неї. Жюль Ренар

ОВЕН (21.03 – 20.04). Зараз 
голов не – реалізація власних можливос-
тей. На роботі починається гарна творча 
смуга, вам забезпечені доброзичливість 

і розуміння з боку начальства. Однак не 
варто розслаблятися, імовірні непередбачувані 
ситуації. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Досить 
ефективними виявляться ділові зустрічі 
та переговори, тож сміливо висувайте 
свої умови. Гарний настрій буде супро-
воджувати вас весь тиждень. Тільки не 
варто змінювати плани і вдаватися до крайнощів.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Вам 
будуть особливо вдаватися нові проек-
ти. Сконцентруйтеся на творчих ідеях 
– і вони принесуть прибуток, причому 

такий, який значно підвищить якість ва-
шого життя. У вихідні ймовірна приємна поїздка на 
природу. 

РАК (22.06 – 22.07). Доля може 
приготувати для вас несподівані віражі, 
тому зайва передбачливість не зава-
дить. Бажано виявити деяку обереж-
ність і присвятити час завершенню давніх 
справ. У вихідні чекайте на щось романтичне.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Вам дове-
деться заглибитися в роботу, і саме від 
неї залежатимуть ваші подальші успіхи. 

Найважливіше – уникати непотрібної 
метушні та зайвої активності. У сімейному 

житті постарайтеся контролювати свої емоції.  
ДІВА (24.08 – 23.09). Якщо шу-

каєте роботу, то ваші пошуки можуть 
увінчатися успіхом. Постарайтеся вияв-
ляти більше тепла й турботи. Фортуна то 
супиться, то лукаво заграє з вами, пропо-
нуючи усілякі розваги та романтичні пригоди. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). На вас 
чекає низка цікавих зустрічей, дзвінків, 
контактів і в особистій сфері, і в діловій. 
На роботі поставте собі реальну мету й 

планомірно йдіть до її реалізації, тому що 
настає сприятливий час. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Може надійти інформація, яка позитив-
но вплине на вашу кар’єру. Ви будете 
сповнені сил та енергії, робота закипить 
у ваших руках. Начальство цінує вас за 
дивовижну працездатність, тож не соромтеся й не 
затягуйте з проханням про підвищення зарплати.       

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). На 
вас очікує купа серйозних справ, не від-
кладайте їх на потім. Зустрічі й нові зна-
йомства виявляться плідними, хоча й не 

відразу. Тиждень бажано використати на 
втілення власних планів, відступати від наміченого 
шляху небажано.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Вам 
варто витратити трохи часу, щоб пра-
вильно зорієнтуватися в ситуації. Зва-
жуйте кожне слово й не давайте нездійс-
ненних обіцянок начальству та колегам. 
Підкреслені коректність і такт убезпечать вас від 
непотрібних конфліктів у колективі.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). По-
спішайте реалізовувати свої таємні мрії, 
оскільки ці дні відкривають перед вами 
найблискучіші перспективи. Варто за-

класти фундамент для майбутніх змін. 
Треба буде доводити начальству, що ви здатні на 
багато чого. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Сприят-
ливий період для завершення справ, що 
нагромадилися. Виявите властиві вам 
сумлінність і пунктуальність. Зверніть 
пильну увагу на дрібниці, тоді вам не до-
ведеться виправляти свої помилки, їх просто не 
буде.

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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27 вересня – Калістрат, Іван
28 вересня – Максим, Порфирій, 
Микита, Андрій, Микола, Макар, 
Степан, Гнат, Леонід, Марія, Герасим
29 вересня – Людмила, Йосип, 
Купріян, Віктор, Григорій, Йосип, 
Прокіп
30 вересня – Віра, Надія, Любов, 
Софія, Іван, Дмитро, Ілля, Зиновій, 
Мирон
1 жовтня – Спиридон, Софія, 
Аріадна, Ірина
2 жовтня – Давид, Костянтин, 
Трохим, Ігор, Федір
3 жовтня – Олег, Михайло, Федір, 
Остап, Денис, Данило

27 вересня – Калістрат, Іван
28 вересня – Максим Порфирій

іменинники тижня

погляд у минуле

ФРАНКО ПРОГРАВ ВИБОРИ ЧЕРЕЗ 
СЕЛЯН, ЯКІ ПРОДАЛИСЯ ЗА КОВБАСУ 

В в

Виробники ковбаси, дізнавшись, що 
народ визначає її якість на котах, стали до-
давати туди мишей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Щоб хоч якось привернути увагу 
школярів, учителька написала на дошці 
«Жесть. Дивитися всім».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Я хотіла б купити у вас автомобіль.
– Модель?
– Ні, бухгалтер. Але за комплімент 

дякую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, мені треба поїхати на два 
тижні.

– Добре!
– І ти не хочеш запитати, куди й наві-

що?

– А в щастя не питають, звідки воно зва-
лилося!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Вирішила схуднути, записалася на фіт-
нес, у басейн і на хор.

– А на хор нащо?
– Та все одно куди, лиш би не було часу 

їсти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Директор викликає начальника відділу 
кадрів і питає:

– На нашому підприємстві є ініціативні й 
талановиті люди, здатні посісти моє місце?

– Є у мене на прикметі одна людина, ви-
кликати її?

– Ні, звільніть!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина чоловікові:
– Я не можу жити з таким жмикрутом, як 

ти! На, забери свою каблучку!
– А де коробочка?

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

Чоловік з дружиною їдуть у машині й 
сваряться. Проїжджають через одне село і 
раптом бачать пару свиней. Дружина:

– Твої родичі?
– Ага, теща з тестем.

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

Заходить вчитель у клас і каже:
– Ммммм... Лісом запахло!
Учні здивовано запитують:
– А чому лісом?
– Пеньків багато!!!

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

– Хто у вас в домі хазяїн: ти чи дружина?
– Звісно, я!
– А чого ж ти, коли вип’єш, спиш під две-

рима?
– Бо хазяїн: де хочу, там і сплю!

ОВЕН (21.03 – 20.04).

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 27 вересня – 3 жовтня
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Ще наприкінці ХІХ століття 
у Західній Україні 
учасники передвиборчих 

перегонів активно вдавалися до 
«чорних» технологій: купували 
голоси, вставляли палки в колеса 
конкурентам.

Що таке підступи опонентів, добре знав 
Іван Франко, який кілька разів балотувався 
до сейму як один із лідерів Української ра-
дикальної партії.

«Іван Франко тричі брав участь у вибо-
рах і програвав, – каже доктор політичних 
наук Ігор Вдовичин. – Вибори – це конкурен-
ція. Якось, коли Франко ночував у готелі, в 
нього вкрали взуття, щоб він не зміг піти на 
зустріч з виборцями».

Щоразу Франкові до перемоги не виста-
чало кілька десятків голосів: то 30, то 50.

Річ у тім, що селяни, на яких і зробили 
ставку молоді радикали, масово продавали 
голоси.

«Один польський селянин підрахував, 

що у 1895 році селяни-хруні (а так називали-
ся ті, хто продавав голос, бо хрунь – це сви-
ня), на виборах з’їли 70 км ковбаси. Уявіть 
собі – 70 км!», – навів приклад кандидат іс-
торичних наук Ігор Чорновол.

Про ще одну передвиборчу технологію 
тих часів розповів політолог Євген Ланюк: 
«Уже тоді була поширена практика ціле-
спрямованої «нарізки» виборчих округів, 
щоб в одному окрузі було більше соціаль-
ної групи, яка обрала б потрібних деле-
гатів».

Так у Галицькому сеймі опинився адво-
кат і громадський діяч Теофіл Окуневський. 
Він певний час навіть представляв інтереси 
радикалів.

«Це був старший чоловік, який соліда-
ризувався з радикалами, але мав великі 
упередження щодо їхньої програми, бо у 
ній були присутні ідеї марксизму, які Оку-
невський не хотів визнавати. Він не перебу-
вав у радикальній партії, але представляв її 
інтереси».

Через політичні поразки Іван 
Франко покинув радикальну партію
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ua.new
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ПОНЕДІЛОК 1 жовтня
06.00, 13.00 Огляд світових подій 
06.30 На Часі 18.00 07.00 Новини 
«На Часі» Підсумки тижня 07.30, 
08.30 Добрий ранок 08.00 Новини 
«На часі». Підсумки тижня 09.00 
Новини «На часі» 09.30, 02.00 На 
Часі 21.00. Повтор 10.00, 14.00, 
15.45, 18.30, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.30, 03.45 Як це було 10.15, 
15.00 Уроки тітоньки Сови 10.20 
М/ф «Ієсодо» 10.50, 15.35 Вголос 
11.00, 17.00 Знай більше! 12.00 
Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 13.30 
Євромакс 14.15 У фокусі Європа 
14.45 Говоримо польською 15.05 
М/с «Хранителі історії» 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 «На Часі» 19.15, 
03.00 Т/с «Справа Дойла» 20.15 
Все про спорт 21.00 На Часі 21.00 
22.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 
23.00 У фокусі Європа 23.30 На Часі 
18:00. Повтор 01.30 Глобал 3000 
04.00 Дзеркало історії 05.00 Джем 

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

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

09.00 «Енеїда»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень 

«Модуль знань»
14.50 Світло
15.45 «Едера» (Лайфхаки 

з української мови)
16.08 Д/ф «Сонар»
17.10 «Пліч-о-пліч»
17.36 Д/ф «Чесно жити 

і чесно померти. 
Ігуменя Йосифа Вітер»

18.31 Д/с «Незвичайні 
культури»

19.46 «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Гон» 06.10 М/с 
«Ведмеді-сусіди» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини 06.35, 07.05, 
08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно! 09.30, 11.45, 16.45, 
01.00 Погода 09.40 Т/с «Еліза» 
11.25 Телепродаж 12.00 Д/ц 
«Смачні історії» 13.10, 14.30 
:РадіоДень 13.35 Енеїда 14.05 
Д/ц «Гордість світу» 15.15, 04.30 
Фольк-music 16.20 Відкривай 
Україну з Суспільним 17.00 Д/с 
«Як працюють міста» 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/ц «Неповторна 
природа» 22.45 Д/с «1000 
днів для планети» 01.10, 04.05 
#МузLove з Любою Морозовою 
01.40 Розсекречена історія 
02.35 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»
13.20 «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, 22.25 «#ШОУЮРИ»
23.25, 00.50 «Танці з 

зірками»
02.20 «Клініка»

05.25, 15.25 Все буде 
добре!

07.15 Х/ф «Висота»
09.10 Х/ф «Знак долі»
11.20 Т/с «Анатомія Грей»
13.15 Битва екстрасенсів 

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

Нова історія»
19.55, 22.45 Хата на тата 

12+

03.00 Зона ночі
04.50 Абзац
06.44, 08.39 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.40 М/ф «Том і Джеррі: 

Робін Гуд та Миша-

03.25 «Щоденник вагітної»
05.20 Д/п «Таємниці 

пірамід»
06.05 «Мультфільм»
06.15, 00.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
«Новини»

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Х/ф «Тато напрокат»
12.25 Т/с «Почати спочатку. 

Марта»
16.10 «Чекай на мене. 

Україна»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Поверни моє 

кохання»

04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.30 Факти тижня. 100 

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

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Не дай себе 

обдурити!
12.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.15, 16.25 Х/ф 

«Скайлайн»
16.40 Х/ф «Скайлайн-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с «Папаньки»
22.35 Свобода слова
00.50 Х/ф «Бійцівський 

клуб»
03.15 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.30 М/ф 

«Діномама»
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, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
20.00, 23.00 

Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 Т/с «Домашній 

арешт»
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.20 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.30 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину -3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Х/ф «Форсаж 6»
01.45 Телемагазин
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Сміхотунка»
09.50 Х/ф «Великий Стен»
12.00 Х/ф «Не гальмуй»
13.55 Х/ф «Таксі 3»
15.45, 00.05 Таємний агент
17.00, 01.20 Пост шоу. 

Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором

СЕРЕДА 3 жовтня
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, 15.45, 
18.30, 19.00, 20.45, 22.00, 
03.45 Як це було 10.15, 15.00 
Уроки тітоньки Сови 10.20 М/с 
«Хранителі історії» 10.50, 15.35 
Вголос 11.00, 17.00 Знай більше! 
12.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 
13.00 У фокусі Європа 13.30 
Відкрита влада. МІСТО 15.05 
М/с «Хранителі історії» 16.00 
На Часі 16.00 16.15, 01.00 
Бандерштат 2018 18.00 На Часі 
18.00 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 РадіоДень 

«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 «Командарм»
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 «Ведмеді-сусіди» 
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, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20, 
01.00 09.40 Т/с «Еліза» 11.25 
Телепродаж 12.00 Д/ц «Смачні 
історії» 13.10 :РадіоДень 13.35 
Енеїда 14.05 Д/ц «Гордість 
світу» 14.30 52 вікенди 15.20 
Т/с «Галерея Вельвет» 17.00 
Д/с «Як працюють міста» 
18.00, 00.10 Інформаційна 
година 19.00 Пліч-о-пліч 19.25 
Д/с «Наглядачі заповідника» 
20.30, 23.40, 02.35 Складна 
розмова 21.25, 03.20 Новини. 
Спорт 21.45 Д/ц «Неповторна 
природа» 22.45 Д/с «1000 
днів для планети» 01.10, 04.05 
#БібліоFUN з Ростиславом 
Семківим 01.40 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»
11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.20 «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, 01.35 «Король 

десертів»
23.20, 00.50 Х/ф «Інша 

жінка»

04.45, 15.25 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 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.40 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.00, 02.55 Зона ночі
04.45 Абзац
06.44, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Т/с «Друзі»
09.00 Т/с «Любов 

напрокат»

04.10, 20.00 «Подробиці»
04.50 «Top Shop»
05.25 «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 
«Поверни моє кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

02.45 «Щоденник вагітної»

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 13.25 Х/ф «Пункт 

призначення»
13.50 Т/с «Папаньки»
14.50, 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»
22.40 Скетч-шоу «На трьох» 
23.45 Х/ф «Пункт 

призначення-2»
01.35 Т/с «У полі зору»
02.25 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф «Столику, 

накрийся»
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, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 Чотири 
весілля

20.00, 23.00 
Сімейка У

22.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 Т/с «Домашній 

арешт»
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.30 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину -3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: 

Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.45 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.00, 19.00 Кохання на 
виживання 16+

21.00 Х/ф «Кілери»
23.00 Заробітчани
01.00 Х/ф «Прискорення»
02.50 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 2 жовтня
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, 15.45, 18.30, 19.00, 
20.45, 22.00, 03.45 Як це було 
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови 
10.20 М/с «Хранителі історії» 
10.50, 15.35 Вголос 11.00, 17.00 
Знай більше! 12.15 Т/с «ЛЮБОВ/
НЕНАВИСТЬ» 13.00 Життя в 
цифрі 13.15 Все про спорт 14.15, 
23.00 Глобал 3000 14.40 Мозаїка 
батьківства 15.05 М/с «Хранителі 
історії» 16.00 На Часі 16.00 16.15, 
01.00 Бандерштат 2018 18.00 На 
Часі 18.00 19.15 Відкрита влада. 
МІСТО 21.00 На Часі 21.00 22.15 
Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 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
16.08 Д/с «Незвідані 

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

Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею»

18.31 Д/с «Смаки 
культур»

19.46 Д/с «Незвідані 
шляхи»

20.36 Погода
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
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, 11.45, 15.15, 
16.45 Погода 09.40 Т/с «Еліза» 
11.25 Телепродаж 12.00 Д/ц 
«Смачні історії» 13.10, 14.30 
:РадіоДень 13.35 Енеїда 14.05 
Д/ц «Гордість світу» 15.20 Т/с 
«Галерея Вельвет» 17.00 Д/с «Як 
працюють міста» 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/ц «Неповторна природа» 
22.45 Д/с «1000 днів для 
планети» 23.40 Перша шпальта 
01.10, 04.05 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 01.40 Розсекречена 
історія 02.35 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»
13.15 «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, 01.15 «Модель 

XL – 2»
23.10, 00.50 Х/ф 

«Діамантова рука»
04.45 «Клініка»

05.05, 15.25 Все буде 
добре!

07.05, 20.00, 22.45 
МастерШеф 12+

11.00 Т/с «Анатомія Грей»
12.55 Битва екстрасенсів 

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

Нова історія»
23.40 Один за всіх 16+

03.20 Служба розшуку дітей
03.25, 00.50 Зона ночі
05.00 Абзац
06.44, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Т/с «Друзі»

04.05, 20.00 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25 «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 
«Поверни моє кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

02.45 «Щоденник вагітної»

04.30, 08.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10, 13.20 Х/ф «Перший 

лицар»
14.25 Т/с «Папаньки»
15.25, 16.20 Дизель-шоу 

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

16+
23.45 Х/ф «Пункт 

призначення»
01.45 Т/с «У полі зору»
02.25 Х/ф «Загін 

особливого 
призначення»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Хоробрий 
кравчик»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 03.40 

Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
20.00, 23.00 

Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 Т/с «Домашній 

арешт»
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
11.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.30 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину -3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.00 Т/с «Любов 
напрокат»

11.45 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто проти 
блондинок? 12+

21.00 Х/ф «Прискорення»
22.50 Заробітчани

ЧЕТВЕР 4 жовтня
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, 15.45, 18.30, 19.00, 20.45, 
22.00, 00.45, 03.45 Як це було 
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови 
10.20 М/с «Хранителі історії» 
10.50, 15.35 Вголос 11.00, 17.00 
Знай більше! 12.15 Т/с «ЛЮБОВ/
НЕНАВИСТЬ» 13.00 Євромакс 
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ 
15.05 М/с «Хранителі історії» 
16.00 На Часі 16.00 16.15 Все 
про спорт 18.00 На Часі 18.00 
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 «Вони 

боролись до загину»
18.31 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.46 Д/с «Неповторна 

природа»
20.10 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
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, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20, 
01.00, 04.00 Погода 09.40 Т/с 
«Еліза» 11.25 Телепродаж 12.00 
Д/ц «Смачні історії» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 13.35 Енеїда 
14.05, 22.45 Д/ц «Гордість світу» 
15.20 Т/с «Галерея Вельвет» 
17.00 Д/с «Як працюють міста» 
18.00, 00.10 Інформаційна 
година 19.00 #ВУКРАЇНІ 19.25 
Д/с «Наглядачі заповідника» 
20.30 Схеми. Корупція в деталях 
21.25, 03.20 Новини. Спорт 
21.45 Сильна доля 23.40 Наші 
гроші 01.10, 04.05 #NeoСцена 
з Олегом Вергелісом 01.40 
Розсекречена історія 02.35 
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»
13.05, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20, 04.45 «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 {|a «Чорне Різдво» 

04.30, 15.25 Все буде 
добре!

06.25 МастерШеф 12+
11.20 Т/с «Анатомія Грей»
13.15 Битва екстрасенсів 

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

Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+
00.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

04.45 Абзац
06.44, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Т/с «Друзі»
09.00 Т/с «Любов 

напрокат»

04.05, 20.00 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25 «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 
«Поверни моє кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

00.50 Х/ф 
«Неприборканий»

04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф 

«Таємничий острів»
13.40 Т/с «Папаньки»
14.45, 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»
22.20 Нові лідери
00.00 Х/ф «Пункт 

призначення-3»
01.50 Т/с «У полі зору»
02.40 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.30 Х/ф 

«Залізний Ганс»
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, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00 Чотири 
весілля

20.00, 23.00 
Сімейка У

22.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 Т/с «Домашній 

арешт»
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.30 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину -3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Х/ф «Коломбіана»

23.00 Заробітчани

01.00 Служба розшуку дітей

01.05 Зона ночі

П’ЯТНИЦЯ 5 жовтня
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, 15.45, 18.30, 19.00, 

22.00 Як це було
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.20 М/с «Хранителі історії»
10.50, 15.35 Вголос
11.00, 17.00 Знай більше!
12.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
13.00 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата
15.05 М/с «Хранителі історії»
16.00 На Часі 16.00
16.15, 00.30 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.15, 03.00 Т/с «Справа Дойла»
20.30 Волинь дивовижна
21.00 На Часі 21.00
22.15 Європа в концертах
23.00 Завтра сьогодні
04.30 Дзеркало історії
05.00 Джем

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

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

09.00 Серіал «За 
службовим обов’язком»

13.40, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень. 

«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 «Ведмеді-сусіди» 
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, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20 
Погода 09.40 Т/с «Еліза» 11.25 
Телепродаж 12.00 Д/ц «Смачні 
історії» 13.10, 14.30 :РадіоДень 
13.35 Енеїда 14.05, 23.15 Д/ц 
«Гордість світу» 15.20 Т/с 
«Галерея Вельвет» 17.00 Д/с «Як 
працюють міста» 18.00, 00.10 
Інформаційна година 18.50 
VoxCheck 19.00 Чудова гра 19.25 
Д/с «Наглядачі заповідника» 
20.30 Перша шпальта 21.25, 
03.20 Новини. Спорт 21.45 Д/ф 
«Процес. Російська держава 
проти Олега Сенцова» 23.40 
Схеми. Корупція в деталях 01.10 
52 вікенди 01.30 Роздягалка 
02.00 Д/ц «Орегонський 
путівник» 04.05 Як дивитися 
кіно 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 «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, 05.10 «Секретні 

матеріали»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20 «Ігри приколів 2018»
23.20, 01.20 «Вечірній Київ»
05.20 «Чистоnews 2018»

05.45 Т/с «Коли ми вдома»

07.40 Х/ф «Кардіограма 

кохання»

09.25 Т/с «Пізнє каяття»

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, 02.20 Зона ночі

04.15 Абзац

05.54, 07.49 Kids Time

05.55 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50 Т/с «Друзі»

03.20 «Код доступу»
03.30 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Мультфільм»
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Поверни 
моє кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 
01.35 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «34-й швидкий»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф 

«Таємничий острів»
13.35 Т/с «Папаньки»
14.40, 16.25, 21.30 Дизель-

шоу 12+
17.50, 00.20 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.20 Х/ф «Гіббі»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00, 00.45 Мольфар
13.00 Країна У
14.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.35 

Віталька
16.30 Х/ф «Сам 

удома 4»
18.00 Чотири 

весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «Сам 

удома 5: Святкове 
пограбування»

22.45 Х/ф 
«Потанцюймо»

02.45 Панянка-
селянка

05.50 Корисні 
підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 05.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.10, 15.30 Т/с «Одна на 

двох»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45«Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Біжи не 

оглядаючись»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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09.45, 21.40 Київ вдень та 
вночі 16+

12.35 Кохання на 
виживання 16+

16.30, 19.00 Топ-модель 
16+

00.30 Х/ф «Із пітьми»
02.15 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 6 жовтня
06.00 2 Я – одне життя 07.00, 08.00, 
09.00 Новини «На Часі» 07.30, 
09.30, 02.00 На Часі 21.00. Повтор 
08.30 На Часі 18.00. Повтор 10.00 
ГУРМАН І Я 10.15, 14.15, 18.30, 
21.45, 00.15, 02.45 Як це було 
10.30, 23.00 Євромакс 11.00 М/с 
«Хранителі історії» 12.00 Волинь 
дивовижна 12.30 Відкрита влада. 
МІСТО 14.00 ГУРМАН І Я 14.30 
Говоримо польською 14.50 Вголос 
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 «Звичайний 
Чорнобиль» 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, 09.35 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

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

03.30 Новини
10.05 Д/ц «Це цікаво»
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф «Йосип прекрасний. 

Намісник фараона»
13.45 Телепродаж
14.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с «Імперія»
21.30 Олімпійська доба
21.50 Д/ц «Неповторна природа»
23.55, 01.00, 03.50, 04.55 Погода
00.05, 04.00 Д/ц «Дива Китаю»
00.35, 04.30 Д/ц «Китайський 

живопис»
02.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018. Церемонія відкриття
05.05 Розсекречена історія

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

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.20, 23.10 «Світське 

життя 2018»
12.30 «Модель XL – 2»
14.25 «Король десертів»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Жіночий квартал»
00.15 «Ігри приколів 

2018»
01.15 «Вечірній Київ»
05.00 «Секретні 

матеріали»

05.50 Т/с «Коли ми 
вдома»

08.30 Караоке на 
Майдані

09.30 Все буде смачно!
11.30 Цієї миті рік 

потому 12+
13.30 Зважені та 

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

вдома. Нова історія»

03.00, 01.50 Зона ночі
05.54, 07.09 Kids Time
05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.10 Ревізор
10.00 Страсті за 

Ревізором
12.15 Хто проти 

04.00 Д/п «Ролан Биків»
05.20 «Україна вражає»
06.15 «Мультфільм»
06.55 «Чекай на мене. 

Україна»
08.20 Х/ф «Ключ без 

права передачі»
10.20 Х/ф «Доживемо 

до понеділка»
12.30 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
14.30 Х/ф «Про Любов»
16.15 Т/с «Криве 

дзеркало душі»
20.00, 02.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
22.30 «Свято Великого 

боксу»
23.25 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»
02.30 «Код доступу»

05.05 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Особливості 

національної роботи-4
11.45 Особливості 

національної роботи-4
13.00 «На трьох» 16+
14.50 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Шалений 

Макс: Дорога гніву»
22.35 Х/ф «Примарний 

вершник-2: Дух помсти»
00.30 Х/ф «Пункт 

призначення-2»
02.05 Т/с «У полі зору»
03.25 Х/ф «Бережіть 

жінок»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.40 М/ф «Йосип: 

Володар снів»
13.00 Х/ф «Залізний 

Ганс»
14.30 Чотири весілля
17.50 М/ф «Рапунцель: 

Заплутана історія. 
Стежка до щастя»

19.00 Одного разу під 
Полтавою

21.00 Сімейка У
23.30 Країна У
00.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.10 Зірковий 
шлях

08.10, 15.20 Т/с 
«Круговорот»

16.10, 19.40 Т/с «Кров 
янгола»

21.00 Шоу Братів 
Шумахерів

23.00, 02.20 Т/с 
«Некохана»

01.50 Телемагазин
03.10 Реальна містика
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блондинок? 12+
14.15 Хто зверху? 12+
16.15 М/ф «Рататуй»
18.20 Х/ф «Кінгсмен: 

Таємна служба»
21.00 Х/ф «Кінгсмен: 

Золоте кільце»
00.00 Х/ф 

«Ультраамериканці»

НЕДІЛЯ 7 жовтня
06.00 2 Я – одне життя 07.00, 08.00, 
09.00 Новини «На Часі». Спецвипуск 
07.15, 08.15, 10.15, 14.15, 19.45, 
20.45, 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, 14.30 Огляд світових 
подій 11.00 М/с «Хранителі історії» 
12.00 Євромакс 12.30 Відкрита 
влада. ОБЛАСТЬ 14.00 ГУРМАН І Я 
15.00, 22.15 Т/с «Справа Дойла» 
15.50 Вголос 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 Д/ф «Генеральна 
репетиція» 04.00 Д/ф «Звичайний 
Чорнобиль» 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 «Ведмеді-сусіди» 06.30, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно! 07.00, 08.00, 09.00, 21.00 
Новини 09.30, 16.35 Погода 09.40 
Х/ф «Йосип прекрасний. Намісник 
фараона» 11.15 Телепродаж 11.40 
Своя земля 12.10 #ВУКРАЇНІ 12.40 
Перший на селі 13.10 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Церемонія 
відкриття 15.00 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Баскетбол 
3х3. Груповий раунд (юнаки) 16.05 
Д/ц «Незвичайні культури» 16.50 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Баскетбол 3х3. Груповий раунд 
(юнаки/дівчата) 18.10 Д/с «Імперія» 
19.15 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Плавання 20.10 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Футзал. 
Груповий раунд 21.30 Олімпійська 
доба 21.50 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Спортивні танці 
00.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Плавання. Фінали 01.15 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. Дзюдо 
(юнаки, 55 кг) 

06.00 «ТСН»
07.00, 02.05 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.00, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.00 «Світ 
навиворіт – 4: 
В’єтнам»

15.05 Х/ф «Інша жінка»
17.30 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

19.30, 05.00 «ТСН-
тиждень»

21.00 «Танці з зірками»
00.00 «Ліга сміху 2018»

05.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на 

Майдані
10.55 Хата на тата 12+
13.00 МастерШеф 12+
19.00 Битва екстрасенсів 

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

03.00 Зона ночі
04.50 Стендап-Шоу
05.40, 06.50 Kids Time
05.45 М/ф «Том і 

Джеррі: Робін Гуд та 
Миша-Сміхотунка»

06.55 М/ф «Вартові 
джунглів»

08.55 М/ф «Рататуй»

03.05 Д/п «Леонід 
Куравльов. Це я вдало 
зайшов»

04.00, 05.55 
«Мультфільм»

04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.25 Х/ф «Раз на раз не 

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Т/с «Політ 

метелика»
15.50 Х/ф «Мільйонер»
18.00 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
20.30 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»
00.30 «Речдок»

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.50 Інсайдер
07.50 Т/с «Відділ 44»
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.30 Х/ф «Примарний 

вершник-2: Дух 
помсти»

16.15 Х/ф «Шалений 
Макс: Дорога гніву»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Оселя зла: 
Фінальна битва»

22.50 Х/ф «Дедпул»
00.55 Х/ф «Пункт 

призначення-3»
02.35 Т/с «У полі зору»
03.15 Х/ф «Бережіть 

жінок»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/ф «Діти 

шпигунів 2: Острів 
утрачених мрій»

14.00 Чотири весілля
17.00 Х/ф «Сам 

удома 5: Святкове 
пограбування»

19.00 Одного разу під 
Полтавою

21.00 Сімейка У
23.00 Х/ф «Хороші 

діти»
00.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.45 Зірковий шлях
08.40 Т/с «Кров янгола»
12.30 Т/с «Біжи не 

оглядаючись»
16.50, 21.00 Т/с «З 

минулого з любов’ю»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф «Я буду 

поруч»
01.10, 02.30 Історія 

одного злочину -3 16+
02.00 Телемагазин
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11.00 Х/ф «Коломбіана»
13.00 Х/ф «Кінгсмен: 

Таємна служба»
15.30 Х/ф «Кінгсмен: 

Золоте кільце»
18.30 Х/ф «Шпигунка»
21.00 Х/ф «Повітряна 

в’язниця»
23.15 Х/ф «Швидкість: 

Автобус 756»
01.10 Х/ф «Із пітьми»

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

вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне пра-
цевлаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк. 095-704-44-94.

 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. 
Мож ливість 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 загубила-
ся собака поблизу с. Журавичі. Відклика-
ється на кличку Рей, порода ягдтер’єр. На 
шиї був плетений чорний нашийник. Про-
симо повідомити будь-яку інформацію. 
050-666-43-38.

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

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

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

 Продам господарство в с. Колмів (2 км 
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до 
м. Горохів). Пряме сполучення з Луць-
ком. Дерев’яна обшальована хата 7х9 м2. 
Два цегляні сараї. Гараж 7х6 м2. Два по-
греби та інші господарські споруди. Три-
фазне електрозабезпечення. Водогін 
(свердловина), хороший садок. 85 соток 
приватизованої землі. Будинок та літня 
кухня газифіковані. Доступна ціна. Євге-
ній, 099-187-74-91, 099-768-14-53. 

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-

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: 26322.
Наклад – згідно із замовленням.

Українець та росіянин їдуть у потязі. 
Українець дістає сало, нарізає, під само-
гонку починає їсти. Росіянин дивиться го-
лодними очима і просить:

– Может,  угостишь?
– Нема питань, але ти випий спочатку 

літр води.
Росіянин випив. Українець каже:
– Ну як, хочеш ще сала?
– Уже нет...
– Ну, ось бачиш, то ти не їсти, а пити 

хотів!
___________________________________

Йдуть пустелею українець з цілим міш-
ком сала та москаль з мішком золота. Вже 
довго йдуть, втомилися, їсти хочеться.

– Слухай, українцю, а уявімо, що ми на 
базарі: ти продаєш сало, а я в тебе куплю.

– Ну, давай! Один кілограм за мішок 
золота.

– Ти що, збожеволів? За якийсь один 
кілограм сала – цілий мішок золота!

– А ти, москалику, піди базаром про-
йдись – поторгуйся!



Терпеливість – це дерево, корені якого – гіркі, а плоди – дуже солодкі. Перське прислів’я
www.volynnews.com
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МІЛЬЯРДЕР 
ПОЛЕТИТЬ НА МІСЯЦЬ 
Першим космічним туристом 
компанії SpaceX Ілона Маска, який 
здійснить подорож навколо Місяця, 
стане японський мільярдер Юсаку 
Маєзава, пише Reuters.

42-річний Маєзава є засновником та 
керівником компаній Zozotown та Zozo, 
які пов’язані з онлайн-продажем модно-
го одягу. За оцінками Forbes, статки Має-
зави оцінюються у $3,6 млрд. Він є чотир-
надцятою найбагатшою людиною Японії.

Подорож на Місяць відбудеться 
на борту ракети-носія BFR (Big Falcon 
Rocket). Наразі ракету ще не побудовано. 
Маск заявив, що вона буде готова до по-
льоту на Марс у 2022 році. Політ Маєзави 
на Місяць може відбутися 2023 року.

Японський мільярдер, відомий при-
страстю до колекціонування картин, роз-
повів, що хоче взяти з собою у політ 6-8 ху-
дожників, щоб вони після повернення на 
Землю могли створити щось грандіозне.

Наразі невідомо, скільки Маєзава за-
платить за політ на Місяць, але Маск ска-
зав, що це коштуватиме дуже дорого.

«МІС УКРАЇНА-
2018» ОБДУРИЛА 
ОРГАНІЗАТОРІВ 
У конкурсі краси «Міс Україна-
2018» перемогла 23-річна киянка 
Вероніка Дідусенко. Однак дівчину 
дискваліфікували. 

Вона приховала від оргкомітету ін-
формацію про своє заміжжя. Кажуть, що 
у неї також є чотирирічний син. Тому в 
грудні Україну на «Міс Світу» представить 
хтось інший. Цьогоріч найпрестижніший 
конкурс краси відбудеться в Китаї на ост-
рові Хайнань. 

До слова, корону переможниці «Міс 
Україна-2018» зроблено з 706 грамів біло-
го золота та оздоблено 30 великими пер-
лами. Вона коштує €250 тис.

а ви знали?

скандал

unian.net

Учасниці конкурсу не 
мають перебувати у шлюбі 

вік не має значення 70-РІЧНА БАБУСЯ – 
МОДНА ТУСІВНИЦЯКиянка Єлєна Волк – одна 

з найяскравіших гостей 
київських вечірок, на частину 

з яких не так просто потрапити. 
Тусовка постійно змінюється, 
та лише ця жінка лишається у 
ній роками і, здається, буде там 
завжди. У свої сімдесят вона 
завжди яскраво нафарбована, 
на високих підборах та з пишною 
зачіскою, пише «Заборона». 

«Я шикарно танцюю, – каже вона. – Ніде 
цього не вчилася, але коли грає будь-яка му-
зика, відразу починаю рухатися в такт. Нещо-
давно мене не впустили в один клуб. Мене там 
ніхто не знає. А я ж знаю господаря – писала 
йому після цього і телефонувала. Розумієте, 
там просто скляна підлога. Я дуже хочу там 
потанцювати хоч раз. Коли з’являюся у клубі, 
то відразу стаю крутішою за всіх у цьому за-
кладі. Не всі це люблять». 

Улітку Єлєна більшість часу проводить на 
пляжах, каже, що в клубах у таку погоду над-
то жарко і нема чим дихати. На пляжі вона 
танцює, знайомиться з людьми і засмагає. За-
мість крему для захисту від сонця використо-
вує лубриканти, які подарували друзі-геї.

«У грудні мені виповниться 71. Не скажу, 
що 70 років – це найкращий вік. Але зараз я 
на піку популярності, мені постійно пропону-
ють участь в різних проектах, інтерес аудито-
рії зростає. Я почуваюся дуже сексуальною», – 
каже бабуся.

Вона переконана: молодим чоловікам не 
дуже цікаво з однолітками, їм подобаються 
старші жінки. Волк зізнається, що ще хотіла б 
стати моделлю. Жінка часто буває на тижнях 
моди, всі дизайнери її знають.

 «Сама нав’язуватися не буду, захочуть – 
то запросять. Нині на подіумах уже можна по-
бачити жінок поважного віку. Деякі з них там 

Жінка шукає собі молодого чоловіка 

мало не падають під час дефіле», – усміхаєть-
ся вона.

Усі друзі Єлєни Волк – переважно молодь. 
«Все тому, що я живу не як 70-річна жінка, а 
як дівчина. Я народилася з цією епатажністю. 
Але в 32 роки вийшла заміж і довго не могла 
бути справжньою», – зізнається жінка. 

Єлєна – росіянка. Чоловіка зустріла у Ро-
сії. Він виявився киянином. Вони були знайо-
мі лише місяць, коли жінка вийшла за нього 
заміж. 

zaborona.com

«Чоловік був заступником директора зо-
лотої копальні, – каже вона. – Ми прожили 
разом 25 років, і весь цей час я не була собою. 
Жила його життям, тому що він був крутішим 
за мене. Можна сказати, здійснила подвиг 
дружини. У нас не було дітей, він був старшим 
і я була для нього як дитина. Він помер 15 ро-
ків тому. Мені довелося навчитися жити без 
нього».

Колись у жінки навіть був акаунт на сайті 
знайомств. Вона каже, що зараз там уже ні-
кого не шукає. Нещодавно їй запропонували 
взяти участь в одному британському проекті, 
де вона має за рік знайти собі чоловіка. 

«Буду перебирати, але когось виберу. Роз-
почну з молодих, – зізнається жінка. – Знаєте, 
є жінки, які без сексу жити не можуть. Я не 
така. Може, не найкращим сексуальним парт-
нером був мій чоловік. Думаю, що у мене все 
попереду». 

Нещодавно Єлєні запропонували знятися 
в еротиці з хлопцем. 

«Я вже так довго живу без сексу, коли-
небудь це все прорветься, – зізнається вона. 
– Мені треба дуже довго жити, щоб усе встиг-
нути. І в цьому плані теж. Торік американці 
знімали фільм в одному клубі. На мені були 
червоні наклейки на соски і стрінги. Вони 
відзняли це все, а потім з City Beach Club мені 
сказали, що хлопці зрозуміли, що на моєму 
віці можна непогано заробляти в порно. Я 
відповіла, що якщо і погоджуся на подібне, то 
буду в такому фільмі як мінімум режисером-
постановником. Але з іншого боку, порно 
може підняти мій рейтинг. Я, може, і погоди-
лася б знятися у  ньому, але тільки за умови, 
що це буде красиво. Хоч не люблю таке диви-
тися. Це вульгарно, а я не вульгарна жінка».

міцні напої ВАРЕНУХА, МУСЕЛЕЦЬ ТА СПОТИКАЧ: 
АЛКОГОЛЬ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІУкраїнці ніколи 

не відзначалися 
надмірною любов’ю до 
горілки, хоч алкоголь 
відомий нам ще з 
язичницьких часів. Усі 
стародавні алкогольні 
напої були геть не 
міцними. 5-10° мали 
медовуха та різні 
хмільні настоянки. А 
пили їх маленькими 30-
грамовими чарочками, 
пише «Всвіті». 

МЕДОВІ НАПОЇ 
Мед був улюбленим напоєм 

ще з часів Київської Русі. Спо-
чатку готували медову ситу, за-
правляли її запареними шишка-
ми хмелю та залишали на кілька 
днів у теплі. Залежно від часу ви-
тримки, напій був слабшим або 
міцнішим. Готовий мед наливали 
у бочки, які зберігались у спеці-
альних льохах – медушах. Мед 
вживали холодним.

До наших днів дійшли ста-
ровинні рецепти приготування 
хмільних медових напоїв. Так, 
аби приготувати домашній мед, 
брали приблизно 4 кг бджолино-
го меду, розведеного у 6 л води, 
та кип’ятили його кілька разів. 
Клали туди 50 г хмелю і ставили в 
холодне місце, щоб перебродив. 
Перед вживанням напій потріб-
но було процідити.

Популярним напоєм був і му-
селець. Це медова наливка. До 
провареного з водою меду дода-
вали ягоди з наливки. Щоб напій 
став хмільним, йому давали на-

Усі стародавні алкогольні напої були неміцними 
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НАСТОЯНКИ 
І НАЛИВКИ

У XV столітті в Україні 
з’явилася горілка. З її появою по-
чалось і виготовлення різних на-
стоянок та наливок.

Варенуха – слабоалкогольний 
напій. Готували узвар із сушених 
слив і груш, настоювали ніч, про-
ціджували, додавали червоний 
гострий перець, м’яту, материнку, 
чебрець, мед і парили в печі. По-
давали варенуху і гарячою, і хо-
лодною. Гарячу варенуху вважали 
набагато смачнішою за охололу. 
Цей напій тривалий час заміняв 
горілку, якої вживали дуже мало.

Спотикач – напій, який по-
стійно потрібно збовтувати. У 
невеликих кількостях змішували 
корицю, мускатний горіх, гвозди-
ку, шафран та ваніль. Настоювали 
на горілці протягом двох тижнів, 
щодня збовтуючи. Далі настоян-
ку варили з цукром і охолоджу-
вали перед вживанням.

ЦІКАВІ НАЗВИ УКРАЇНСЬКИХ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ХМІЛЬНИХ НАПОЇВ:
Старка – міцна витримана 
горілка, настояна на дубовій 
корі, чебреці, деревії тощо. 
Старка також вважалася 
лікувальним напоєм.

Паленка – напій на ягодах 
та прянощах, який дуже 
довго настоювався.

Полинівка – горілка, 
настояна на цілющих травах, 
а також терені, суницях чи 
сливах. 

Мокруха на смак схожа на 
хороший лікер та міцніша за 
звичайну горілку. Готували 
ї ї з вишневого соку та 
зберігали у затінку.

Тертуха – розтерті з цукром 
суниці заливали горілкою.

Травняк – ягоди горобини, 
полин, ревінь, любисток, 
соснові шишки, ялівець 
заливали горілкою та 
настоювали рівно півроку.

стоятися близько десяти днів.

ПИВО
Другий за популярністю алко-

гольний напій – пиво. У давнину 
його варили без хмелю. Та вже в 
ХІІ столітті це слово набуло зна-
чення окремого хмільного напою. 
Готували пиво з ячменю або про-
са (чи того й іншого разом), дода-

ючи хміль та солод. Пиво любили 
козаки. Французький дослідник 
Боплан у 1650 році писав, що під 
час зимових походів козаки, ря-
туючись від холоду, тричі на день 
вживали гарячу юшку із пива. Та 
зловживати алкоголем не можна 
було. Особливо під час походів: 
порушення правила каралося на-
віть смертю.
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