
УКРАЇНСЬКИЙ 
ЛІС ВИВОЗЯТЬ 
ДО ЄВРОПИ ПІД 
ВИГЛЯДОМ ДРОВ

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«МУСИМО ВОЮВАТИ 
ЗА КОЖНУ КОПІЙКУ»

Під час чергової ХХІ сесії 
Волиньради депутати розподілили 

кошти перевиконання обласного 
бюджету. За словами голови облради 
Ігоря Палиці, ця сума просто мізерна 
для області.

ЙОСАФАТ ГОВЕРА: «БОЖЕ 
СЛОВО АКТУАЛЬНЕ, ЯК І 
ДВІ ТИСЯЧІ РОКІВ ТОМУ»

Українська греко-католицька 
церква відзначила перше 

десятиліття з дня відновлення 
служінь на Волині. Священики та 
віряни відсвяткували приємний 
ювілей урочистостями у Палаці 
культури. Згодом екзарх Луцький 
УГКЦ Йосафат Говера запросив 
на неформальне спілкування 
представників ЗМІ у свою заміську 
резиденцію в селі Милуші. 

ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» –
ОДИН З НАЙКРАЩИХ

П’ятий Національний рейтинг 
благодійників серед українських 

фондів об’єднав небайдужих людей, 
які допомагають тим, хто цього 
найбільше потребує. Церемонія 
нагородження відбулася в Києві 
28 вересня. 
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Яскравими враженнями, 
теплою атмосферою 

та неймовірними емоціями 
запам’ятається останній 
вересневий день лучанам, 
які проживають у районі 
Київського майдану. Більш 

як тисяча людей завітали на 
День кварталу, що відбувся 
на території Луцької ЗОШ І-ІІ 
ступенів №7 – природничого 
ліцею. 

контрабандарезонанс

 читайте на стор. 3  читайте на стор. 6 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 8

Чинна влада, яка довела 
країну до краху, не 
має права на ще один 

президентський термін. Тож 
слід обрати нові обличчя, які 

побудують країну гідності і 
правди. Переможцем перших 
демократичних праймеріз 
УКРОПу, що відбулися в Луцьку 
28 вересня, став народний 

депутат, автор ідеї та засновник 
комплексу «Буковель» 
Олександр Шевченко. 

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 5

СВЯТО ВЕЛИКОЇ ДРУЖНОЇ 
РОДИНИ НА ДУБНІВСЬКІЙ

У БОТАНІЧНОМУ 
ЗАКАЗНИКУ – 
СТРІЛЯНИНА

ПРАЙМЕРІЗ УКРОПУ ПОЧАЛИ З ВОЛИНІ
ВОЛИНСЬКІ УКРОПІВЦІ ХОЧУТЬ 
БАЧИТИ ПРЕЗИДЕНТОМ 
ОЛЕКСАНДРА ШЕВЧЕНКА

Шановні педагоги!
Від щирого серця вітаю вас із 
професійним святом – Днем учителя!

Низький уклін вам за натхненну 
й самовіддану працю. За вашу 
непохитну віру в кожного сво-
го вихованця. За ваше розу-
міння, підтримку, мудрість і 
добро. За наше минуле, тепе-
рішнє і майбутнє. Ви твори-

те Людину, ви 
вчите нові по-

коління бути 
кращими за 
попередні!

Дякую за ваш 
професійний подвиг і 

бажаю Божої благодаті та 
людського добра!

З повагою 
Ігор ПАЛИЦЯ,
голова Волинської 
обласної ради, 
засновник Фонду 
«Тільки разом»

те Люддину, ви 
вчитее нові по-

колііння бути
краащими 
поппередні!

Дякую 
проофесійний

бажжаю Божо
лююдського
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В ІНДОНЕЗІЇ – ЗЕМЛЕТРУС 
І ЦУНАМІ 
У результаті руйнівного землетрусу й 
цунамі 28 вересня в Індонезії загинуло 
понад 1,2 тисячі осіб. Близько 16,7 тисяч 
людей евакуйовано.

У ГРЕЦІЇ – ЛИХОМАНКА 
Від лихоманки Західного Нілу в Греції 
померла 31 людина. Загалом заразила-
ся 271 особа. Лихоманку Західного Нілу 
переносять комарі, її спричиняють ви-
сокі температури й дощі.

АВТОБУС ВПАВ У ПРІРВУ
На південному заході Перу 26 верес-
ня пасажирський автобус зіткнувся з 
автомобілем, після чого впав у прірву. 
Щонайменше 21 особа загинула, 15 по-
страждалих. 

У МЕКСИЦІ – ПОВІНЬ
Щонайменше семеро людей загинули, 
вісім зникли безвісти у результаті повені 
в мексиканському штаті Мічоакан.

У ЯПОНІЇ – ТАЙФУН
На півдні Японії вирує тайфун «Трамі». 
Щонайменше двоє людей загинуло, по-
над 120 поранено. Тим часом у Греції ви-
рує ураган «Ксенофон».
У МАКЕДОНІЇ НЕ ВІДБУВСЯ 
РЕФЕРЕНДУМ 
Референдум у Македонії щодо зміни на-
зви країни, потрібної для її євроатлан-
тичної інтеграції, провалився. Явка на 
плебісциті становила не більш як 34% 
з 1,8 мільйона виборців. Для набуття 
чинності результатів всенародного го-
лосування явка на референдумі мала 
становити не менш як 50%.

США ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ
Президент США Дональд Трамп підписав 
бюджет Міністерства оборони США, який 
передбачає надання $250 млн військової 
допомоги Україні у 2019 році. Обсяги до-
помоги Україні на безпеку та оборону по 
лінії Пентагону збільшено на $50 млн по-
рівняно з бюджетом 2018 року.

РФ ЗАЗІХАЄ НА НОРВЕГІЮ 
Великобританія перекине 800 військо-
вослужбовців на нову військову базу на 
півночі Норвегії вже у 2019 році. На базі 
розмістяться також військовослужбовці 
США та Нідерландів. Адже РФ віднови-
ла роботу над військовими базами, що 
залишилися з часів СРСР, і збільшила 
активність підводних човнів в арктич-
ному регіоні до рівня, який був за часів 
Холодної війни.
У США РОЗБИВСЯ 
ВИНИЩУВАЧ 
У штаті Південна Кароліна розбився най-
сучасніший американський винищувач 
F-35B за $100 млн. Це перша аварія літа-
ків такого типу. Пілот катапультувався.
ПІДОЗРЮВАНИЙ В ОТРУЄННІ 
СКРИПАЛЯ ВИВОЗИВ 
ЯНУКОВИЧА 
Полковник ГРУ Анатолій Чепіга, якого 
Великобританія підозрює в отруєнні 
екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його 
доньки Юлії, очолював операцію з виве-
зення до Росії екс-Президента України 
Віктора Януковича. За цю спецоперацію 
Чепіга отримав звання «Героя Росії».
РОСІЯ ЗНИЩИЛА ТИСЯЧІ 
ЛЮДЕЙ У СИРІЇ 
За три роки участі Росії у війні в Сирії на 
боці режиму Башара Асада жертвами 
військових РФ стали близько 18,1 тисячі 
людей, з яких 8 тисяч – цивільні.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ – 
НАЙПОПУЛЯРНІША 
Німецький канцлер Ангела Меркель та 
президент Франції Еммануель Макрон 
є найпопулярнішими світовими лідера-
ми. Їм найбільше довіряють народи сві-
ту. Згідно з дослідженням, у світі більше 
не довіряють Дональду Трампу та Воло-
димиру Путіну.

МОЛДОВА – БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА
Голова парламенту Молдови Андріан 
Канду заявив, що наступний склад пар-
ламенту виступить за подальше спро-
щення інституту президента аж до повної 
відмови від нього. Країна хоче перейти 
до парламентської форми правління.

світова хроніка

КОНТРАБАНДА КОНТРАБАНДА 
НА МІЛЬЙОН НА МІЛЬЙОН 

нечисті на руку

ДОСТУП ДО ПАЇВ ТРЕБА СПРОСТИТИДОСТУП ДО ПАЇВ ТРЕБА СПРОСТИТИ ЖИТЕЛІ ОЗЕРА ЖИТЕЛІ ОЗЕРА 
ПРОСЯТЬ НЕ ПИСАТИ ПРОСЯТЬ НЕ ПИСАТИ 
НЕПРАВДУ ПРО НЕПРАВДУ ПРО 
СВЯЩЕНИКА СВЯЩЕНИКА 

«ПРОЛІСОК» МАТИМЕ НОВОГО «ПРОЛІСОК» МАТИМЕ НОВОГО 
ДИРЕКТОРАДИРЕКТОРА

прикордоння церковний скандал

кадри

ВОЛИНЬРАДА – ПРОТИ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ «ВОЛИНЬТОРФУ»

принципово несповна розуму

Підприємство й надалі має 
працювати на користь держави

Маневицький район

У зв’язку з занепокоєнням 
ситуацією щодо ДП 

«Волиньторф» депутати 
облради скерують 
звернення Верховній Раді, 
Кабміну, Міністерству 
енергетики та вугільної 
промисловості, а також 
Міністерству економічного 
розвитку та торгівлі з 
вимогою не розпочинати 
приватизацію підприємства.

Про це йшлося під час сесії Во-
линської обласної ради 26 верес-
ня. ДП «Волиньторф» перебуває в 
переліку державних підприємств 
великої та малої приватизації. Це 
попри те, що підприємство не є 
збитковим. 

Минулоріч «Волиньторф» ви-
робив понад 130 тисяч тонн тор-
фового палива, що складає 60% 
всієї торфопродукції в Україні. На 
підприємстві працевлаштовано 
450 осіб із середньомісячною 

зарплатою розміром 10 тис. грн. 
«Приватизація ДП «Волинь-

торф» є недоцільною і дочасною. 
У разі приватизації підприємства 
в районі буде створено приват-
ного монополіста, адже аль-
тернативи джерелу опалення 
немає. Однозначно буде підви-
щено ціну на продукцію, що не-
гативно відіб’ється на місцевих 
бюджетах. Державний бюджет 

не отримуватиме 75% дивіден-
дів чистого прибутку, які спла-
чують державні підприємства. 
Також це негативно позначиться 
на розвитку промисловості ра-
йону. Підприємства працюють 
у вкрай складній законодавчій 
площині з недостатньою кількіс-
тю земельних ділянок для видо-
бутку торфу в розмірі 60%», – за-
значено у зверненні.
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Ківерцівський район

Голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця запевнив, що 
доки він перебуває на посаді 

голови ради, жоден обласний 
санаторій не продадуть.

Під час останньої сесії облради виникла 
дискусія з приводу продовження контрак-
ту з директором «Санаторію матері і дитини 
«Пролісок» Валентиною Касардою, до роботи 
якої в депутатів чимало претензій. Валентина 
Касарда ж заявила, мовляв, санаторій хочуть 
занапастити.

Однак Ігор Палиця спростував таку думку, 
зазначивши, що нині створюється враження, 
ніби Касарда приватизувала здравницю, адже 
відмовилася надати документи для перевірки 
комунального закладу.

До слова, за результатами голосування де-
путати вирішили не продовжувати контракт з 
Валентиною Касардою. Крім того, створено 
ревізійну комісію задля перевірки фінансової 
документації КП. Невдовзі буде оголошено 

«Проліска», які свого часу передали в оренду 
підприємцю, відверто занизили. До того ж, їх 
узяв в оренду родич директорки здравниці. 
А він, очевидно, не без сприяння впливової 
тітки організував на комунальному майні 
успішний бізнес. А обласний бюджет від зда-
них в оренду будиночків тим часом отримує 
копійки.

«Санаторій у прекрасному стані. Колектив 
обізнаний із роботою. Він залишається і буде 
працювати. Обласна рада тільки допомага-
тиме розвитку санаторію «Пролісок». Дякую 
Валентині Іванівні, що він працює. Напевне, 
це найкращий санаторій в області. Однак де-
путати ухвалили положення, що брати участь 
у конкурсах й очолювати комунальні підпри-
ємства  можуть особи, не старші за 65 років. 
Валентина Касарда не проходить за віковим 
цензом», – заявив голова облради й додав, 
що санаторій має очолити інший авторитет-
ний працівник здравниці, якого поважає ко-
лектив. При цьому Валентина Касарда, певен 
Ігор Палиця, може бути почесним радником.

Депутати перевірять фінансові 
документи підприємства
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Любомльський район

Лібералізувати режим в’їзду і 
перебування громадян України у 
місцевості між державним кордоном 
і лінією прикордонних інженерних 
споруджень закликали депутати 
Волиньради Кабмін та МВС.

Відповідне звернення щодо лібералі-
зації режиму в’їзду і перебування грома-
дян України у місцевості між державним 
кордоном і лінією прикордонних інженер-
них споруджень ухвалили депутати під 
час сесії облради 26 вересня.

«Жителі прикордонних сіл Любомль-
ського району не можуть порозумітися з 
прикордонною службою щодо надання 
можливості вільного доступу до сільсько-
господарських земель, пасовищ, місць 
риболовлі у прикордонній смузі. Люди не 
розуміють, чому прикордонники не до-
зволяють селянам вільно пересуватися 

Ківерцівський район

30 вересня жителі села Озеро на півгодини 
перекрили дорогу, що з’єднує їх із Луцьком, 
бо вважають, що священик не відмовлявся 
відспівувати дитину ромської національності.

Селяни кажуть, що спонукала їх до цього 
начебто неправдива публікація у районній га-
зеті «Вільним шляхом» про настоятеля Свято-
Покровського храму УПЦ Михайла Журомського. 
У статті йшлося, що священик відмовився відспі-
вати дитину, бо вона хрещена в Луцькому Свято-
Троїцькому соборі УПЦ КП. 

Люди вважають матеріал, де йдеться про від-
мову священика ховати дитину, наклепом.  Вони 
кажуть, що навіть зверталися в редакцію газети, 
аби написали усе так, як було насправді, але від-
повіді так і не отримали.

Найближчої неділі парафіяни планують орга-
нізувати збори. На них запросять представників 
влади і редактора газети Василя Недільського.

Дорогу перекрили на півгодини

volynnew
s.com

Ковель 

На Волині правоохоронці вилучили 
контрабанду на понад 1 млн грн.

Кілька контрабандистів організували 
схему ввезення на митну територію Укра-
їни товарів шляхом подрібнення партій у 
межах норми на одну особу, а також підро-
били товарно-супровідні документи про 

походження товару та його зберігання і 
реалізацію, повідомляє прес-служба про-
куратури області.

26 вересня у Ковелі вилучили понад 
вісім тисяч найменувань товарів: побуто-
ву техніку, хімію, промислові товари, про-
дукти харчування.

по землі, де вони народилися і виросли, 
де ростуть їхні діти, не дають змоги вільно 
вести особисте селянське господарство 
на землях, що належать їм по праву на 
основі державних актів на право власнос-
ті, рибалити та випасати худобу», – йдеться 
у зверненні.

Оскільки прикордонники наполягають 
на тому, що діють в межах чинного законо-
давства, волинські депутати пропонують 
залагодити проблему шляхом внесення 
змін до порядку в’їзду.

Жителі прикордоння 
прагнуть вільного 
доступу до своїх земель

golosznadbugu.com

конкурс на посаду.
Нагадаємо, як з’ясували журналісти, ди-

ректор санаторію непогано на ньому нажи-
вається. Ринкову вартість семи будиночків 

Житель Нововолинська 
розгромив квітковий салон 
колишньої дружини та 
пошкодив ї ї авто.

Як повідомляє прокуратура 
Волині, нетверезий зловмисник 
13 вересня зайшов до магазину 
«Студія квітів» у Нововолинську, 
власницею якого є його колишня 
дружина, й почав лаятися, нищи-
ти меблі, кидати у жінку вазони, 
погрожувати їй та ображати їхню 
спільну доньку.

Після того як жінка з донь-
кою вийшли з магазину, хуліган 
продовжив нищити все у ньому. 
Не заспокоїв його і приїзд рідної 
сестри. Опісля чоловік ломом по-
шкодив авто екс-дружини, зав-
давши потерпілій матеріальної 
шкоди на понад 20 тис. грн. 

Нині зловмиснику повідомле-
но про підозру у вчинені кримі-
нального правопорушення. Суд 
заборонив йому наближатися до 
жінки та дочки без їхньої згоди.

РОЗГРОМИВ 
МАГАЗИН 
КОЛИШНЬОЇ 
ДРУЖИНИ
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В УКРАВТОДОРІ – 
РОЗКРАДАННЯ
Правоохоронці виявили списання держ-
коштів зі Служби автомобільних доріг у 
15 областях, зокрема й у Волинській. 
Попередньо сума збитків державі скла-
дає 224 млн грн.
ПОРОШЕНКУ ВІД АХМЕТОВА – 
ВІДКАТИ
Олігарх Рінат Ахметов сплатив Прези-
денту Петру Порошенку $270 млн від-
кату з енергетичних схем. Це саме 25% 
з 30 млрд грн, зароблених на «Роттер-
дам+».

ЗАТРИМАЛИ ЕКС-МІНІСТРА
У Москві 28 вересня затримали екс-
регіонала, міністра транспорту та зв’язку 
часів президентства Віктора Ющенка 
Миколу Рудьковського. Він перебував у 
розшуку за напад на російське посоль-
ство у Києві в 2014 році.

БУРШТИН ПРЯМУВАВ У ЄС
На митному посту «Лужанка» право-
охоронці вилучили у місцевого жителя 
понад тонну бурштину на $1 млн. Товар 
прямував до ЄС.

ЛЮДЕЙ ТРИМАЛИ У РАБСТВІ
На Прикарпатті зловмисники два роки 
утримували у трудовому рабстві 32 
людини. Під приводом лікування від 
алкоголізму та наркозалежності їх зму-
шували важко працювати в нелюдських 
умовах. Утриманці ще й платили за це.
В ОДЕСІ – НАПАД НА 
ІНКАСАТОРІВ 
Озброєні грабіжники 28 вересня напали 
на співробітників приватної інкасатор-
ської фірми і вкрали понад 3 млн грн. 
Двох інкасаторів підстрелили.
СПІЙМАЛИ ЧИНОВНИКА-
ХАПУГУ
В аеропорту «Бориспіль» під час спроби 
покинути державу 26 вересня затрима-
ли чиновника, якого підозрюють у при-
власненні 2 млн грн держкоштів та зло-
вживанні службовим становищем.
ПРЕЗИДЕНТ – 
В АНТИРЕЙТИНГУ
Антирейтинг українських політиків і далі 
очолює Петро Порошенко. За нього за 
жодних обставин не проголосувала б 
половина виборців. Олега Ляшка, Юлію 
Тимошенко, Арсенія Яценюка та Юрія 
Бойка не підтримала б чверть опитаних.

СУБСИДІЙ ПОМЕНШАЛО
Допомогу від держави на оплату ЖКП 
отримують майже 3 мільйони українців. 
Загальна сума призначених субсидій – 
близько 800 млн грн. Від початку року 
сімей, які мали субсидії на оплату кому-
нальних послуг, поменшало майже на 
60%.
НА ПОРОШЕНКА ПОДАЛИ 
ДО СУДУ 
Громадська організація «Неурядова ор-
ганізація верховенства права» подала 
позов на Петра Порошенка через звер-
нення до Вселенського патріарха Вар-
фоломія з приводу надання Українській 
православній церкві Томосу про авто-
кефалію. В Адміністрації Президента за-
явили про російський слід у позові.
БІЛЬШАЄ УКРАЇНЦІВ 
ІЗ КАРТОЮ ПОЛЯКА
З 2008 до 2017 року карту поляка отри-
мали майже 102 тисячі громадян Украї-
ни. Це документ, який підтверджує при-
належність особи до польського народу 
поза межами історичної батьківщини.
ДОРОЖНІ ПІДРЯДИ – 
НА МІЛЬЯРДИ 
Серед бізнес-інтересів Петра Порошен-
ка виявили фірму «Автомагістраль», яка 
спеціалізується на дорожніх підрядах і 
виграла їх вже майже на 6 млрд грн. 
УКРАЇНЦІ БОРГУЮТЬ 
ЗА КОМУНАЛКУ
За даними Держстату, заборгованість на-
селення з оплати житлово-комунальних 
послуг станом на кінець серпня стано-
вить 38,4 млрд грн.

українська хронікаУ БОТАНІЧНОМУ ЗАКАЗНИКУ – У БОТАНІЧНОМУ ЗАКАЗНИКУ – 
СТРІЛЯНИНАСТРІЛЯНИНА

резонанс

ДОЛЯ ШАХТИ – В РУКАХ УРЯДУДОЛЯ ШАХТИ – В РУКАХ УРЯДУ

У МАРШРУТКАХ І ТРОЛЕЙБУСАХ – У МАРШРУТКАХ І ТРОЛЕЙБУСАХ – 
ОПЛАТА КАРТКАМИ ОПЛАТА КАРТКАМИ 

НА ВОЛИНІ БУДЕ ЩЕ ОДНА ОТГ НА ВОЛИНІ БУДЕ ЩЕ ОДНА ОТГ ПСИХІЧНО ПСИХІЧНО 
ХВОРИЙ ХВОРИЙ 
РОЗТРОЩИВ РОЗТРОЩИВ 
ШВИДКУ ШВИДКУ 

децентралізація інцидент

на часі

Луцький район

На Волині в 
ботанічному 
заказнику 

загальнодержавного 
значення «Воротнів» 
уночі 26 вересня 
сталася стрілянина. 
Цій події передували 
гуляння за участі, за 
словами очевидців, 
посадових осіб області на 
території «Молодіжного 
лісівничого центру». 

Про розваги дізналися ак-
тивісти «Народного контролю» 
і «Самооборони Волині» та жур-
налісти, які вирішили з’ясувати, 
хто дозволяє собі пиятики в мо-
лодіжному центрі. Саме активіс-
ти й викликали правоохоронців, 
інформує ТРК «Аверс».

На захист «відпочивальників» 
приїхало кілька десятків праців-
ників Державної лісової охорони 
та керівники лісництв, що під-
порядковані обласному управ-
лінню лісового та мисливського 
господарства. Разом із ними при-

були невідомі особи. 
За словами активістів, усере-

дині будиночка, в якому влашту-
вали приватну вечірку, помітили, 
зокрема, начальника ВОУЛМГ 
Олександра Кватирка. І всю цю 
демонстрацію, за їхніми словами, 
було влаштовано, аби вивести 
його з будівлі, щоб не «засвітити» 
обличчя. Тому під час втечі поса-

дових осіб хтось зробив три по-
стріли. Як згодом з’ясувалося, у 
авто одного з активістів пробито 
два колеса. 

Журналісти ТРК «Аверс» по-
цікавитися подробицями нічного 
інциденту в начальника ВОУЛМГ 
Олександра Кватирка. За його 
словами, тієї ночі на приватній 
вечірці у Воротневі його не було. 

«Мене там не було. Бо якби я 
був там, то був би у перших рядах 
в спілкуванні з цими журналіста-
ми і в спілкуванні з цими псевдо-
активістами, які створили такий 
прецедент. Я у Воротневі буваю 
майже щодня. Що таке «Ворот-
нів»? Це екологічний рекреацій-
ний комплекс, заповідник. Для 
чого його було створено? Що-
вихідних там буває від 200 до 
500-700 людей. Ми пишаємося, 
що це зробили. І людям, які там 
відпочивали, як мені доповіли, 
господарство надавало рекреа-
ційні послуги. Така ситуація. Яка 
мета була в активістів, що хотіли 
побачити там? Мені незрозумі-
ло», – прокоментував ситуацію 
Кватирко.

До слова, як повідомив ди-
ректор ДП «Ківерцівське лісове 
господарство» Віталій Каращук, 
рекреаційну послугу в заказ-
нику «Воротнів» замовив на по-
чатку серпня фізична особа-
підприємець Тимощук, проте 
скористатися нею вирішили тіль-
ки зараз. Вартість відпочинку – 
700 грн.

Місцеві стверджують, що до заказника 
постійно приїздять чиновники, аби 
відпочити й погуляти на славу

hrom
adske.volyn.ua

Нововолинськ 

Із проханням сприяти розв’язанню 
ситуації, яка склалася на ДП 
«Волиньвугілля» ВП «Шахта №9 
Нововолинська», депутати області 
скерують звернення до Кабміну, 
Верховної Ради й Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості. 

30 листопада 2015 року Міністерство енер-
гетики та вугільної промисловості видало наказ 
про створення ДП «Шахта №9 «Нововолинська» 
шляхом виділення відокремленого підрозділу 
«Шахта №9 «Нововолинська» зі складу ДП «Во-
линьвугілля». Однак через позицію трудового 
колективу, який побоюється закриття шахти, 
реорганізацію не було завершено.

Цьогорічна хвиля протестів на підпри-

ємстві пов’язана, зокрема, з наказом про за-
криття та ліквідацію шахти №9.

«Таке рішення видається сумнівним, адже 
шахта дає робочі місця значній кількості жи-
телів міста Нововолинська та Іваничівського 
району, а вже досліджених і підтверджених 
запасів вугілля вистачить ще на 10-15 років 
повноцінної роботи. Треба також зважати й 
на те, що вугільне підприємство є бюджетоут-
ворювальним для новоствореної Литовезької 
об’єднаної територіальної громади. Усвідом-
люючи, що ігнорування проблем шахтарів 
може призвести до подальшого підвищення 
рівня соціальної та політичної напруги, ми 
звертаємося з проханням сформулювати ви-
важену, чітку та законодавчо закріплену по-
зицію щодо подальшого статусу вугільного 

Депутати під час сесії вирішили 
звернутися до Кабміну

підприємства, з яким кілька тисяч шахтар-
ських родин пов’язують своє подальше жит-
тя», – наголошують депутати у зверненні.

bug.org.ua

Луцьк

У Луцьку автоматизують оплату проїзду 
в громадському транспорті. Відповідну 
програму затвердили депутати на сесії 
міської ради 26 вересня. 

Починаючи з третього кварталу 2019 
року, лучани зможуть розплачуватися в місь-
кому транспорті банківськими картками, 
смартфонами чи спеціальними електронни-
ми квитками.

У тролейбусах треба буде встановити по 
два валідатори, а в маршрутках – по одному. 
Опісля самостійної оплати проїзду валідатор 
видаватиме пасажиру роздрукований квиток. 
Окрім того, буде враховано пільги окремих 
категорій населення. На електронному квит-
ку будуть фотокартка власника, прізвище та 
ім’я.

Загальний обсяг фінансування, потрібний 
для реалізації програми, – 48 млн 500 тис. грн. 

Зокрема, 6 млн 550 тис. грн – кошти міського 
бюджету, 41 млн 950 тис. грн планують залу-
чити з інших джерел. 

Наразі в міському транспорті пасажири 
платять готівкою, тож міська рада не має точ-
них розрахунків потоку пасажирів, точного 
обліку пільговиків. До того ж, водії відволі-
каються, коли беруть гроші за оплату. Також 
система дасть можливість ефективно вико-
ристовувати маршрути, адже тоді можна по-
бачити, на якому маршруті машин забагато, а 
на якому недостатньо.

Чиновники кажуть, що це сприятиме пов-
ному виведенню готівкових розрахунків із 
автобусів та тролейбусів

infa.ua

новації

Горохівський район

Мар’янівську ОТГ утворили в 
Горохівському районі. Зміни до 
перспективного плану формування 
територій громад області затвердили 
депутати 26 вересня на сесії облради. 

Відповідно до проекту рішення, зі 
складу Горохівської міської ОТГ вивели 
Мар’янівську, Бранівську, Бужанівську та 
Цегівську сільські ради. Водночас регіо-
нальна робоча група підтримала створен-
ня Мар’янівської селищної ОТГ у складі 
Мар’янівської, Бранівської, Бужанівської, 
Цегівської сільрад. Таким чином, населен-
ня цієї громади становитиме понад 9 ти-
сяч жителів.

До ОТГ увійдуть селище Мяр’янівка 
та дев’ять сіл: Брани, Борисковичі, 
Довгів, Бужани, Ржищів, Цегів, Боро-

Ратнівський район

На нічне жахіття перетворилося чергування 
для фельдшерської бригади екстреної 
медичної допомоги у Велимчі. 

Як інформує Волинський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф, чоловік перед очима в медиків розтро-
щив і вивів з ладу єдиний санітарний автомобіль, 
який цілодобово чергував на пункті ЕМД у селі 
Велимче. Цим авто бригада виїздила на викли-
ки в понад десять сіл Ратнівського й Камінь-
Каширського районів. 

Дебошира затримали. Ним виявився психічно 
хворий місцевий житель. 

чиче, Сільце та Широке.
Окрім цього, зі складу Шклинської 

сільської ОТГ вивели Скірченську сільра-
ду, яку включено до складу Торчинської 
селищної ОТГ Луцького району.

Населення громади – 
9 тисяч жителів

Мар’янівська Мар’янівська 
ОТГОТГ

Чиновники кажуть, що це 
сприятиме повному виведенню 
готівкових розрахунків із 
автобусів та тролейбусів
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з перших вуст ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«МУСИМО 
ВОЮВАТИ 
ЗА КОЖНУ 
КОПІЙКУ»

ЗАХАРЧЕНКА 
ВБИЛИ СВОЇ

Співробітники СБУ отримали аудіоза-
пис із доказами підготовки усунення ва-
тажка бойовиків Олександра Захарченка 
так званим головою народної ради ДНР 
Денисом Пушиліним. Захарченко загинув 
31 серпня внаслідок вибуху в ресторані 
«Сепар» у центрі Донецька. А 29 вересня 
кандидат на посаду ватажка ДНР Ігор Ха-
кімзянов інсценував замах на себе, аби 
додати собі популярності.

ФІРТАШ – 
МОНОПОЛІСТ

В уряді активно обговорюють ціну на 
газ для населення. Вартість блакитного 
палива може зрости аж на 50%. Як пише 
журналіст Олександр Дубінський, голов-
ним бенефіціаром газових схем залиша-
ється олігарх Дмитро Фірташ. Він володіє 
22 облгазами (70% ринку) і фактично є 
монополістом. Нині його облгази – єдині 
постачальники природного газу насе-
ленню України.

«UA:ПЕРШИЙ» 
ВІДКЛЮЧИЛИ

Глава Національної телекомпанії 
України Зураб Аласанія заявив, що теле-
канал «UA:Перший» у вересні припинив 
мовлення по всій Україні через борги 
державі. Однак, як заявив політик Ан-
дрій Портнов, канал нібито відключили 
за трансляцію програми журналістських 
розслідувань «Схеми: корупція в дета-
лях», яка неодноразово викривала Пре-
зидента, БПП і «Народний фронт».

МОСКОВСЬКИЙ 
ПАТРІАРХАТ ПРОТИ 
ЕКЗАРХІВ

УПЦ МП називає призначення екзар-
хів Константинопольського патріархату 
до Києва грубим втручанням у внутрішні 
справи церкви і вимагає, аби вони поки-
нули Україну. Вселенський патріарх Вар-
фоломій призначив двох екзархів у межах 
підготовки до надання автокефалії Укра-
їнській церкві. Синод Вселенського патрі-
архату в Константинополі уже розпочав 
процедуру, потрібну для надання авто-
кефалії. Цікаво, що відповідно до архівних 
документів, Вселенський патріархат ніко-
ли не передавав Київську митрополію, на 
основі якої виникла Українська церква, 
до канонічної території Московського 
патріархату. Право хіротонії було надано 
Москві з фінансових причин та з необхід-
ності і мало тимчасовий характер.

ДЕПУТАТИ 
ВИМАГАЮТЬ ВІД 
ПОРОШЕНКА 
ЗІЗНАННЯ

40 парламентарів підписали лист 
Президенту із закликом публічно під-
твердити або спростувати інформацію 
про його зловживання. Йдеться про не-
задеклароване майно, зерновий і крох-
мальний бізнес у Росії, функціонування 
кондитерської фабрики в Липецьку й 
отримання від неї прибутків, схеми ви-
ведення коштів з України в офшори, тор-
гівлю посадами у кулуарах, про зловжи-
вання владою задля виграшу тендерів 
для постачання українській армії зброї 
за завищеними цінами. Однак сам Петро 
Порошенко заявив, що у нього бізнесу в 
Росії нема і не може бути.

СЕНЦОВА ПЕРЕВЕЛИ 
В ЛІКАРНЮ 

Засудженого в Росії до 20 років 
ув’язнення українського режисера Оле-
га Сенцова вивезли з колонії до лікарні. 
Його обстежили і провели корекцію лі-
кування. Лікарі кажуть, що стан Сенцова 
стабільний. Нещодавно режисер напи-
сав заповіт на свою творчість у разі смер-
ті. Він передав соратниці з Криму роботу 
над незакінченими фільмами і сценарія-
ми, аби вона розпоряджалася ними, як 
вважатиме за потрібне. Усі гонорари від 
його праці належатимуть дітям.

по суті

  Алла САДЕЦЬКА

На ТРК «Аверс» 
26 вересня в 
рамках спільного 

з Волиньрадою проекту 
«Відкрита влада» 
відбувся прямий ефір 
голови Волинської 
обласної ради, одного 
з лідерів УКРОПу та 
впливового українського 
політика Ігоря Палиці. 
Під час програми він 
прокоментував актуальні 
рішення, які ухвалили 
на сесії Волиньради, та 
відповів на питання, що 
цікавили журналістів та 
користувачів Facebook.

ПРО ПЕРЕРОЗПОДІЛ 
БЮДЖЕТУ

Під час чергової ХХІ сесії Во-
линьради депутати розподілили 
кошти перевиконання обласного 
бюджету. За словами голови обл-
ради Ігоря Палиці, ця сума просто 
мізерна для області.

«Мусимо воювати за кожну 
копійку, за те, щоб на нас зверта-
ли увагу не за кінцевим принци-
пом: коли щось лишилося, тоді ми 
вам, можливо, перекинемо, і не 
дамо вам, бо ви не з Київської та 
Вінницької областей, які ближчі 
до душі й до тіла. Перевиконання 
бюджету склало усього 30 міль-
йонів, а це для області просто ко-
пійки. Ускладнюють ситуацію ще 
й наслідки децентралізації, адже 
Київ просто переклав проблеми 
на місцеві бюджети. Ось і сьогод-
ні треба шукати кошти на забез-
печення закладів професійно-
технічної освіти, на інсулін для 
хворих, на пільговий проїзд для 
воїнів АТО – усе це наші реалії. 
У цей же час державний бю-
джет має заборгованість перед 
Луцьком у розмірі 50 мільйонів 
гривень, перед Волинською об-
ластю – 100 мільйонів, а перед, 
скажімо, Вінницькою – 0. Кілька 
тижнів тому відбувся перерозпо-
діл республіканського бюджету 
на дороги. З цілої країни зняли 
близько 400 мільйонів, з яких 260 
«випадково» перерозподілили на 
Вінницьку область», – зазначив 
голова Волиньради.

ПРО 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ

Також Ігор Палиця озвучив 
своє ставлення до тих децентралі-
заційних процесів, що проходять 
на Волині. Прокоментував не-
бажання сільрад об’єднуватися з 
Луцьком. На його думку, це відбу-
вається передовсім тому, що зем-
ля під обласним центром Волині 
коштує досить дорого, і на місцях 
звикли нею розпоряджатися на 
власний розсуд.

«Вони думають: «А навіщо нам 
об’єднуватися з містом, якщо ми 
самі собі господарі? Земля і сьо-
годні дорого коштує, є достатні 
бюджети. А що Луцьк? У них своїх 
проблем вистачає, а тут ми ха-
зяї», – каже голова облради.

Однак, зі слів Ігоря Пали-
ці, вони думають сьогоднішнім 
днем. Адже цілком реальною є 
перспектива, що луцькі депутати 
вирішать дозволити навчання в 
садочках і школах суто для дітей 
з Луцька, оскільки лучани платять 
податки, за ремонти, за вивезен-
ня сміття тощо.

«Що тоді скажуть люди з нав-
колишніх населених пунктів, які 
сьогодні не хочуть зарахувати 
себе до лучан?» – зазначає Ігор 
Палиця та додає, що близько 70 
ОТГ на Волині – це «мертвонаро-
джені діти», адже такі громади не 
є самодостатніми.

«Їм так само хотілося стати 
царьками, керувати, вирішувати, 
але грошей у них вистачає тільки 
на адміністративні витрати. Вони 
змушені будуть іти на другий етап 
і об’єднуватися, щоб справді ста-
ти живими і робочими ОТГ, які бу-
дуть самодостатніми», – зазначив 
голова Волиньради.

Разом з тим, влада блокує 
процес виборів в ОТГ, бо бачить, 
що «програє за всіма статтями».

«БПП «Солідарність» перед 
президентськими та парламент-
ськими виборами не хоче зайвий 
раз людям показувати, що не має 
підтримки на місцях», – резюму-
вав Ігор Палиця. 

ПРО ШКОЛУ В 
СТОБИХІВЦІ

Торкнувся голова Волинської 
обласної ради і проблеми будів-
ництва школи в Стобихівці. Наразі 
виготовлено проект нової школи, 
вартість якого – не 120 млн грн 
у цінах 2012 року, а лише 78 млн 
грн. Він – на погодженні в Києві. 
На сесії 26 вересня облрада ви-
ділила для спорудження цього 
об’єкта 3 млн грн. 1 млн уже ске-
ровують цільовим призначенням. 
Решта – зарезервовані за цільо-
вим призначенням.

«Три мільйони не розв’язують 
питання, поки не буде підтвер-
дження з Києва про виділення 
решти 78 млн грн. За три мільйо-
ни гривень і з тими коштами, які 
зібрали люди, можна просто ви-
копати котлован, який простоїть 
зиму і заллється водою та снігом. 
Гроші пропадуть. Щоб люди не 
розчарувалися, виділяємо три 
мільйони гривень, але мільйон 
уже, щоб ви могли ним розпоря-
джатися. Але не викиньте кошти 
на вітер. А два мільйони спрямує-
мо в резервний фонд. Якщо з Каб-
міну чи Мінрегіонрозвитку буде 
гарантійний лист, що кошти ви-
ділять, то почнемо фінансувати. 
Можливо, ще й додамо. Але сьо-
годні, коли мені кажуть, що мій 
племінник буде їсти тільки шоко-
ладні цукерки, я в це вже не вірю. 
Я бачу ставлення. Скажімо, до ін-
фекційної лікарні. Ми попросили 
20 мільйонів у Києва. Нам навіть 
не надіслали відповіді. Я все це 

бачу. Ми розуміємо, що відбува-
ється з державним бюджетом без 
чергової наркотичної дози МВФ, 
що вже нема коштів на зарплати 
вчителям  і лікарям. Така ситуація 
по всій країні. Нема грошей на ге-
модіаліз та інсулін», – констатував 
Ігор Палиця.

Також голова Волинської об-
ласної ради прокоментував той 
факт, що батьки у Стобихівці не 
пускають дітей до школи.

«З тим, що діти не ходять до 
школи, має розбиратися СБУ. 
Це – провокація. Не знаю, чому і 
хто людей на це підбурює. Школа 
є. Вона не аварійна. Але «почніть 
рити яму, то ми відправимо дітей 
в школу». Це – провокація людей, 
які працюють проти України. Діти 
мають ходити до школи», – наго-
лосив голова облради.

ПРО ВБИРАЛЬНІ У 
СІЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ

За словами Ігоря Палиці, 
проб лема будівництва вбира-
лень у сільських школах – кримі-
нальний злочин місцевої влади. 
Кошти було виділено, однак не всі 
райони впоралися із завданням. 

«Два роки тому облрада виді-
лила з обласного бюджету 6 млн 
грн відповідно до розрахунків 
місцевих влад. Частину коштів 
виділяли вони, частину – облас-
на рада. Є райони, які закінчи-
ли все і збудували. Мені цікаво, 
якби директор школи чи голова 
райдерж адміністрації вдома бу-
дували туалет, вони теж півміль-
йона туди засунули б? Можна і за 
100 тисяч збудувати прекрасну 
вбиральню, але ж треба просити 
500 тисяч, щоби вкрасти 400. Ма-
невицький, Камінь-Каширський 
райони майже нічого не збудува-
ли. Висновки має робити обласна 
державна адміністрація».

ПРО 
ПЕРЕШКОДЖАННЯ 
«ВОЛИНЬТОРФУ»

Ігор Палиця переконаний, що 
столичні можновладці не лише не 
підтримують, а й перешкоджають 
нормальному розвитку області. 
Під час останньої сесії обласної 
ради депутати висловили зане-
покоєння з приводу ймовірної 

ТРК «Аверс»

приватизації держпідприємства 
«Волиньторф».

«Коли ми хочемо будувати 
школи, створювати для людей гід-
ні умови життя, то чому не йдемо 
очевидним шляхом збагачення 
області? Підприємству «Волинь-
торф» уже другий рік не дають 
працювати та наповнювати об-
ласний бюджет. Київ нас не лише 
не підтримує, а й перешкоджає, 
бо просто боїться економічної 
незалежності Волині», – упевне-
ний очільник Волиньради.

Ще одним шляхом наповне-
ння бюджету області може стати 
видобуток міді. Однак, за слова-
ми Ігоря Петровича, це питання 
все ще вивчають.

«Нині проводять перевірки, 
однак поки ми не дослідимо, то 
не дізнаємося, які ж ці поклади на-
справді. Самородна мідь не потре-
бує ні хімчисток, ні іншого серйоз-
ного втручання. Сподіваюся, що 
процес видобутку вдасться нала-
годити, адже це принесе не абиякі 
прибутки і області, і державі зага-
лом», – зазначив Ігор Палиця.

Головне завдання нині, пе-
реконаний голова Волинської 
обласної ради, – створити для 
людей гідні умови життя, разом 
працювати для розвитку краю, 
адже Україна знає приклади 
успішних перетворень. 

«Треба відкинути політику й 
боротися за гідний рівень життя 
людей, розвивати Волинь. Люди 
хочуть жити достойно і заслуго-
вують на таке життя. У країні має 
бути середній клас, тоді не буде 
жодної політики, адже я переко-
наний, що вона потрібна лише 
для того, щоб керувати людь-
ми», – резюмував Ігор Палиця.

ПРО НЕПОВАГУ 
ВЛАДИ ДО НАРОДУ

Також під час телеефіру го-
лова Волиньради заявив, що у 
правоохоронних органів є ко-
манда на його арешт. Гнів влади 
він викликав на себе спільним 
виступом із народним депутатом 
Олександром Шевченком у Буко-
велі, під час якого розкритикував 
дії керівництва України. 

«Мені хотілося б, аби щось змі-
нилося. Те, що сьогодні відбува-
ється, – це жах. Це неповага до тих 
людей, які загинули на Майдані, до 
тих, хто нині в окопах. Це неповага 
до сімей загиблих на війні з Росі-
єю. Те, як поводиться керівництво 
України з Україною та українським 
народом, – це неповага. Після 
прямого ефіру в Facebook мені 
казали, мовляв, ви так емоційно 
говорили, може, не варто аж так. 
Мені передали, мовляв, ти ж ро-
зумієш, що тебе заарештують і все 
решта. І команди такі були. Просто 
нічого не знайшли на мене. І сьо-
годні ці команди є. І тут, у Луцьку, 
перебувають адвокати, які у будь-
який момент під’їдуть, якщо щось 
буде відбуватися, – заявив Ігор 
Пет рович. – Сьогодні всі залякані. 
Ти сказав щось не так проти вла-
ди – ти російський шпигун, ти від-
разу ж сепаратист, колаборант, ти 
проти України. Якщо ти кажеш, що 
розкрадають військовий бюджет, – 
ти не українець. Якщо ти кажеш, 
що вбили охорону здоров’я ре-
формами, – ти не українець. Якщо 
ти кажеш, що середньотехнічну 
освіту сьогодні вбивають і замість 
того, аби збільшувати години на 
технічне навчання, в ПТУ дають 
гуманітарні науки, – ти теж проти 
України. Якщо ти не підтримуєш 
нас – ти проти України. Тому я го-
ворив і буду говорити, не боюся 
це повторювати: потрібно щось 
змінювати. Ви прийшли завдяки 
тому, що загинули люди, майте 
повагу до тих людей, які поклали 
свої життя».

Продовження читайте
у наступному номері.



Ніщо так не дивує людей, як здоровий глузд і дії за планом. Ральф Уолдо Емерсон
www.volynnews.com
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демократія в дії ПРАЙМЕРІЗ УКРОПУ ПОЧАЛИ З ВОЛИНІ
  Борис ХВИЦЬ

Чинна влада, яка 
довела країну до 
краху, не має права на 

ще один президентський 
термін. Тож слід обрати 
нові обличчя, які 
побудують країну гідності і 
правди. 

Переможцем перших демокра-
тичних праймеріз УКРОПу, що від-
булися в Луцьку 28 вересня, став 
народний депутат, автор ідеї та 
засновник комплексу «Буковель» 
Олександр Шевченко. 

Первинні вибори, тобто прай-
меріз – загальноприйнята практи-
ка в західних демократіях. Проте 
не в Україні, де більшість партій 
вождистського типу, коли партій-
ний функціонер сам вирішує, куди 
йому балотуватися, при чому думку 
виборців та соратників не врахо-
вують. Тим часом УКРОП ламає цю 
традицію: вперше в Україні делега-
ти своїми голосами обирають кан-
дидата від партії на президентські 
вибори. Праймеріз відбудуться в 23 
містах України, і саме з Волині почи-
нається цей масштабний всеукраїн-
ський тур.

Свої програми презентували 
троє претендентів у кандидати в 
президенти від партії УКРОП: Окса-
на Тунік-Фриз, Ірина Головатенко та 
Олександр Шевченко.

Відомий письменник, член комі-
сії партійного контролю УКРОПу Ва-
силь Шкляр зазначив, що черговий 
етап праймеріз є новим етапом бо-
ротьби за Україну. Він зізнався, що 
у різних регіонах під час зустрічей 
з читачами люди запитують, кого 
обирати, де ті нові обличчя? Це пи-
тання пульсує і болить всій Україні. 
Він нагадав слова великого Тараса 
Шевченка, на чиїй землі народився: 
«Чи діждемося Вашингтона з новим 
і праведним законом?». Письмен-
ник переконаний, що пророцтво 
про українського Вашингтона 
справдиться, адже нині є кандидат-
однофамілець Тараса Шевченка.

Народний депутат, голова пар-
тії УКРОП Тарас Батенко зауважив, 
що фінальну частину праймеріз 
недарма починають саме в Луць-
ку. Волинь – центр національно-
визвольного руху, тут народилася 
УПА, і це сигнал для всіх опонентів 
УКРОПу. В області, з його слів, най-
більш потужна партійна організація 
з понад чотирма тисячами партій-
ців та 400 депутатами всіх рівнів. 
Нардеп відзначив, що правдива де-
мократія будується саме так: крізь 
горнило боротьби на фронті та вну-
трішньопартійної боротьби. Тарас 
Батенко переконаний, що УКРОП – 
особлива партія, яка сповідує най-
кращі зразки американської, фран-
цузької та ізраїльської демократій. 
В Україні немає жодної іншої партії, 
яка обирала б кандидата в прези-
денти шляхом праймеріз.

Протягом останніх місяців трій-
ка претендентів побувала у різних 
куточках України, ознайомлюючи 
виборців зі своїми програмами. У 
рамках фінальної частини прайме-
різ відбудеться тур 23 обласними 
центрами. До кінця листопада всі 
регіони визначаться з фаворитом, 
тож 5 грудня партійний форум у Ки-
єві проголосує за лідера праймеріз.

Нардеп попередив, що політич-
ний сезон буде нелегким, адже вже 
відчувають тиск, передбачають ре-
пресії, відкриття справ, затриман-
ня, «маски-шоу» тощо.

«Влада не хоче і не може 
розв’язувати нагальні проблеми у 
суспільстві. Вона не здатна подо-
лати корупцію, тому що її очолила. 
Не здатна подолати головного – бід-
ності в країні. Ще одного президент-
ства Петра Порошенка та ручного 

кою. Не даватимуть обіцянок повер-
нути Донбас на принизливих умовах 
окупанта, надавати вбивцям амніс-
тію чи робити вибори під автомата-
ми іноземних загарбників. На міжна-
родних переговорах не дозволять 
забути про Крим, гноблення крим-
ських татар, а куми чи свати Путіна 
ніколи не представлятимуть Україну 
на міжнародних переговорах. Укра-
їна, з його слів, інтегруватиметься у 
світ як модерна держава з високи-
ми технологіями. Народ об’єднають 
нав коло програми економічної не-
залежності громадянина.

Учасники праймеріз нагада-
ли про те, що Президент уперто 
зберігає вертикаль влади, не лікві-
довано райдержадміністрації, які 
втрачають сенс зі створенням ОТГ, 
блокують створення громад, зірва-
но жовтневі вибори в ОТГ. Усе це 
підірвало довіру до реформи. На 
Волині центральна влада блокує 
роботу КП «Волиньприродресурс», 
завдяки якому кошти мали б над-
ходити громаді, а не корпораціям із 
Києва. Також ішлося про заборону 
експорту лісу-кругляка та посилен-
ня відповідальності за забруднення 
водойм.

Олександр Шевченко заува-
жив, що, згідно з законом, надра 
належать людям, тож вони мають 
слугувати громаді. Він відзначив 
створене за ініціативи Ігоря Пали-
ці обласне КП «Волиньприродре-
сурс». Претендент у кандидати на 
посаду Президента розповів, що 
для громади, яка має територію з 
корисними копалинами, інвестор 
має лишати 50% від вартості видо-
бутку, а також здійснювати рекуль-
тивацію земель. Це ідеальний ме-
ханізм, який потрібно впровадити 
по всій країні. Олександр Шевченко 
нагадав, що план розвитку терито-
рії комплексу «Буковель» розроб-
ляла канадська фірма, і приріст лісу 
до будівництва комплексу становив 
1 мільйон кубічних метрів, а за-
раз – 1,5 мільйона. Отже, за відпо-
відального підходу площі лісів не 
зменшуватимуться. Він зазначив, 
що Австрія з шістьма мільйона-
ми населення приймає щороку 24 
мільйони туристів. Таким чином 
потрібно розбудовувати й Україну. 
Головне, щоби людина отримувала 
гідну зарплату та працювала там, де 
їй подобається.

Переможець голосування серед 
волинян звернувся до присутніх, 
подякувавши Волинській обласній 
організації партії УКРОП за високу 
довіру. Початок такої цивілізованої 
та демократичної процедури, як 
праймеріз, із Волині, на його думку, 
буде основою для того, щоби й інші 
політичні сили починали змагатися 
цивілізовано, щоби не було вічних 
політиків при владі чи партій однієї 
особи. Люди, які заслуговують на до-
віру та право на владу від громади, з 
його слів, будуть зерном, яке зрос-
те в колос, що буде хлібиною нашої 
соборної, незалежної, чесної, спра-
ведливої, з вірою у Бога держави. 

«Єднаймося, бо тільки разом ми 
здобудемо країну гідності і правди, 
країну, де громадянин буде основ-
ним, де чиновник буде не більш 
ніж сервісом, інструментом», – 
звернувся до присутніх Олександр 
Шевченко.

парламенту, який він хоче мати, 
країна може не пережити. Партія 
УКРОП має зробити все, щоб такого 
не допустити, ми маємо сповна ско-
ристатися шансом, який нам випав, 
і, заручившись підтримкою мільйо-
нів українців, піднімати Україну з ко-
лін», – відзначив Тарас Батенко.

Ірина Головатенко розпові-
ла, що як мати, дружина, киянка та 
громадянка України обурена ста-
ном справ у країні. Як медійник, 
керівник прес-центру «УНІАН» вона 
впевнена, що саме журналісти ма-
ють іти в політику.

«Нас усіх кинули, і я маю голосно 
заявити про це. Я була учасницею 
Майдану і чула обіцянки, які там 
давали політики, про те, що Україна 
має змінитися, але нас обманули», – 
зазначила Ірина Головатенко.

Нічого не змінилося попри те, 
що є антикорупційні органи, суди, 
НКРЕКП тощо. Ірина Головатенко 
вважає, що єдиновладне правління 
Президента має бути скасоване, бо 
той сприймає країну як свою влас-
ність. 

Оксана Тунік-Фриз розповіла, 
що претенденти їздили різними 
регіонами України і бачать, що їхні 
тези та промови багато в чому збі-
гаються. Оскільки ворог України у 
війні надзвичайно підступний, має 
бути реальний план виходу з ситуа-
ції. Мінські угоди, які пропонує чин-
на влада, на користь лише тим, хто 
захищає солодкий бізнес, що тхне 
кров’ю. Має бути порушена і тема 
звільнення політв’язнів.

«Моя надія – партія УКРОП, куди 
я прийшла свідомо. Для мене люди, 
які сформували партію, були прик-
ладом. Їхні практичні дії у 2014 році 
стали прикладом патріотизму, смі-
ливості та дієвості для мене», – за-
уважила Оксана Тунік-Фриз. 

Олександр Шевченко втіше-
ний, що в Україні започаткували 
потрібну демократичну процедуру 
праймеріз. Той, хто має найбільшу 
підтримку серед партійців, зможе 
гідно представити цю політичну 
силу на виборах Президента. З його 
слів, люди з партії УКРОП сформу-
вали нову сучасну Українську по-
встанську армію, яка не на словах, 
а справами буде боротися за інте-
реси українського народу.

«Дякую за те, що ми сьогодні не 
Московія, діям Ігоря Коломойсько-
го в Дніпрі, Ігоря Палиці в Одесі й 
діям безлічі патріотів, які тоді і за-
раз захищають нашу чудову країну. 
Робімо нашу країну тією, в якій хо-
тілося б жити українцям, куди хоті-
лося б повернутися 20 мільйонам 
співгромадян, які зараз живуть за 
кордоном», – зазначив Олександр 
Шевченко.

Голова Волинської облради, 
член політради УКРОПу Ігор Пали-
ця розповів про те, як чинна вла-
да грабує державу, а Росія та Захід 
намагаються торгувати Україною, 
та висловив сподівання, що екс-
перимент над нами закінчиться у 
березні 2019 року, коли українці 
оберуть нового Президента. Також 
він повідомив про те, що влада дала 
вказівку спецслужбам сфабрикува-
ти проти нього справу. Попри по-
грози арештом, він запевнив, що не 
боїться, адже боятися мають ті, хто у 
чомусь винен.

ВОЛИНСЬКІ УКРОПІВЦІ ХОЧУТЬ 
БАЧИТИ ПРЕЗИДЕНТОМ 
ОЛЕКСАНДРА ШЕВЧЕНКА

«Триває цілеспрямований ге-
ноцид України та її народу, всі наші 
партнери створюють умови, щоби 
українці з України виїхали, а їм ли-
шилися земля, ліс. І тоді підуть ін-
вестиції. Це не наша програма, ми 
не продавалися Заходу чи Росії», – 
відзначив Ігор Палиця й зауважив, 
що економіка – це базис, а політика 
замилює людям очі там, де економі-
ка погана.

Олександр Шевченко у рам-
ках виступу в економічному блоці 
праймеріз пояснив, що нормальна 
країна буде побудована тоді, коли 
кожен громадянин стане успішним. 
Від політичного популізму, мовляв, 
гроші беруться нізвідки, потрібно 
перейти до реалізму й розбудувати 
країну. Потрібно делегувати в усі 
владні інститути таких чиновників, 
які розумітимуть, що підприємець і 
розвиток бізнесу – це головне.

Народний депутат Ірина Кон-
станкевич відзначила, що партійці 
УКРОПу демонструють, як можна 
справами змінювати життя людей і 
суспільства на краще. З її слів, якісні 
зміни можливі. На Волині незабаром 
відкриється обласний перинаталь-
ний центр, тож вона вдячна голові 
облради та депутатам, які знайшли 
можливості залучення кош тів для 
його відкриття. Прикладом на-
дання медичних послуг селянам є 
створення в чотирьох районах Во-
лині виїзних медичних бригад. Цю 
послугу мали б надавати за кошти 
держбюджету, але держава ігнорує 
це, тож із п’яти мільярдів, передба-
чених на сільську медицину, не на-

дійшло ані копійки. 
Олександр Шевченко зазна-

чив, що не можна будувати нове, 
руйнуючи старе. Він не підтримує 
перевезення дітей із закритих шкіл 
розбитими дорогами й «убитими» 
автобусами однієї відомої фірми. 
Для того щоб працювала телеме-
дицина, потрібні інтернет, дороги, 
гелікоптери. Йдучи в політику, по-
трібно не зловживати, а служити 
людям, адже політика – це інстру-
мент служіння людям, наголосив 
укропівець.

Дипломат, голова правлін-
ня фонду «Майдан закордонних 
справ», керівник Київської міської 
організації УКРОПу Богдан Яре-
менко зауважив, що УКРОП ніколи 
не брехатиме народу про мирний 
компроміс, припинення АТО за 
кілька годин, ніколи не матиме по-
треби нещиро перепрошувати чи 
вдаватися до іншої клоунади перед 
народом. З його слів, УКРОП постав 
як партія, що не злякалася назвати 
ворога шизофренічним карликом, 
Росію агресором і війну війною. 
Саме в УКРОПі заговорили про но-
вий виток російської агресії в Азов-
ському морі, під тиском партії влада 
через три місяці нарешті почала бо-
ронити Україну.

У числі перших дій новообра-
ного Президента стане розірвання 
дипломатичних відносин з Росією, 
з країни виметуть кубло російських 
шпигунів під прикриттям російсько-
го посольства. Акція блокади торгів-
лі на крові стане не громадянською 
ініціативою, а державною політи-

Вимогою УКРОПу є гарантія економічної свободи кожному 
українцю. Натомість за чотири роки національна валюта 
знецінилася в 3,5 раза відносно долара, а комунальні витрати 
становлять 65% мінімальної зарплати. 

УКРОП виступає за підвищення зарплати молодим 
освітянам, справедливе нарахування стипендій, достатнє 
фінансування профтехосвіти, припинення закриття медзакладів 
у сільській місцевості до завершення об’єднання ОТГ.

За п’ять років війни влада досі не розірвала дипломатичних 
відносин з ворогом, а торік імпорт продукції з Росії підвищився 
на 40%. УКРОП вимагає розірвати дипломатичні відносини з 
Росією, припинити торгівлю на крові, зупинити бізнес агресора в 
Україні.

УКРОП вимагає розблокувати вибори в ОТГ, очистити 
владу від корумпованих чиновників і дати громадам змогу 
розпоряджатися природними ресурсами.
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Правильні люди на правильному місці важливіші, ніж правильна стратегія. Джек Уелч

УКРАЇНСЬКИЙ 
ЛІС ВИВОЗЯТЬ 
ДО ЄВРОПИ ПІД 
ВИГЛЯДОМ ДРОВ

  strana.ua 

Після введення у 2015 році 
десятирічної заборони на 

експорт з України необробленої 
деревини постачальники значну 
частину експортних поставок 
почали відправляти під виглядом 
паливної деревини.

Активно беруть у цьому участь 
державні лісозаготівельні підприєм-
ства. Це можна назвати контрабандою 
на державному рівні. 

Аналіз митної статистики засвідчив, 
що найбільшими експортерами дров 
з України є державні лісові підприєм-
ства. Так, ДП вивезли з країни 250 тис. 
тонн дров на 269 млн грн (фактурна 
вартість). Це половина обсягів експор-
тованих дров у січні-червні 2018 року. 

Приватні фірми експортували 
близько 70 тис. тонн паливної дереви-
ни, а комунальні підприємства – 50 тис. 
тонн. При цьому найактивнішим екс-
портером дров серед комунальних 
підприємств було «Житомироблагро-
ліс», яке підпорядковується місцевій 
облраді. Воно експортувало 44,5 тис. 
тонн паливної деревини. 

Лідером за обсягами оформлення 
дров на експорт є Чернівецька митни-
ця, яка в першій половині 2018 року 
провела половину експортних по-
ставок. Закарпатська митниця, на яку 
впливають місцеві політичні еліти, ви-
явилася на другому місці, а Львівська, 
де активний інтерес виявляють місцеві 
кримінальні авторитети і СБУ, – на тре-
тьому.

Найбільшим покупцем української 
ділової деревини, яку вивозять під 
виглядом дров, є румунська компа-
нія Egger. Вона за півроку придбала 
112 тис. тонн наших дров. Досить по-
глянути на кілька сторінок з її сайта, 
щоб зрозуміти, що це не котельня, а 
деревообробна компанія, яка вироб-
ляє меб лі та дерев’яні покриття.

Або компанія з Угорщини 
Swisskrono, яка закуповує десятки 
тисяч тонн українських дров (17 тис. 
тонн за півроку), на своєму сайті пише, 
що виготовляє екологічно чисті виро-
би з деревини. 

А ось виробник модних меблів 
з української деревини – румунська 
компанія Kronospan – купила не менш 
як 28 тис. тонн наших дров. До речі, 
продукцію цієї компанії можна легко 
придбати в Україні. 

Улітку Верховна Рада проголосу-
вала за закон про кримінальну від-
повідальність за контрабанду лісу і 
заборону експорту необробленої де-
ревини. Однак Президент Петро По-
рошенко наклав вето на цей закон, за-
пропонувавши виключити норму про 
заборону експорту деревини на вісім 
років. Зі слів глави держави, така за-
борона порушує зобов’язання України 
як члена Світової організації торгівлі. 
Крім того, це, мовляв, сприятиме роз-
витку вітчизняної деревообробної га-
лузі. Хоча експерти стверджують, що 
контрабанда лісу зросла. На початку 
вересня парламент скасував морато-
рій на експорт лісу, підтримавши від-
повідні пропозиції глави держави до 
законопроекту про незаконне виве-
зення лісоматеріалів з України.

феміда ШАХРАЇВ ПОШКОДУВАЛА 
АПЕЛЯЦІЙНА ІНСТАНЦІЯ

контрабанда

екологія

фінансування

КУПІВЛЯ АВТО ДЛЯ НАЦПОЛІЦІЇ 
ВИЯВИЛАСЯ ПОМИЛКОЮ

ПРИБУЖЖЯ ОТРИМАЄ 
ДОДАТКОВІ КОШТИ

  Олена МОРОЗ

Нарешті завершився 
чотирирічний 
перегляд вироку 

в кримінальній справі, 
порушеній стосовно 
жителів села Підгайці 
Василя та Леоніда 
Панасюків. Батька і 
сина звинуватили у 
шахрайстві, яке вони 
скоїли, привласнюючи 
гроші громадянина 
Америки Віктора 
Літовченка. 

За хитрі оборудки ще у 2014 
році Луцький міськрайонний суд 
впаяв родинному синдикату аж 
по п’ять років позбавлення волі 
кожному. Щоправда, наприкінці 
серпня апеляційна інстанція по-
шкодувала підсудних і вирішила 
застосувати до них дворічний 
іспитовий термін. Мовляв, ха-
рактеризуються вони позитивно, 
мають багато дітей, тому, якщо не 
скоять нічого такого, то й не бу-
дуть сидіти.

При згаданій кримінальній 
справі заокеанський потерпілий 
Віктор Літовченко заявив цивіль-
ний позов, оскільки сума, на яку 
його кидонули Панасюки, сягну-
ла трьох із хвостиком тисяч со-
тень зелених. Заявив пан Віктор 
і, звісно, чекав, доки Василь та 
Леонід почнуть відшкодовувати 
йому гроші.

Тим паче, що впродовж пере-
гляду вироку в апеляційній ін-
станції лунали від підсудних різні 
майнові пропозиції. То Панасюки 
давали Літовченку квартиру в 
столиці, то якісь землі у Горохів-
ському районі. Врешті-решт у ра-
хунок відшкодування передали 
американцю лишень двокімнат-

  epravda.com.ua

Патрульні поліцейські гібридні 
автомобілі Toyota Prius і Mitsubishi 

Outlander PHEV, закуплені МВС 
на гроші, отримані за Кіотським 
протоколом, зробили менш позитивний 
вплив на екологію, ніж очікувалося.

Державна аудиторська служба провела 
аудит Міністерства екології з 1 січня 2015 до 
31 грудня 2017 року й виявила неефективне 
використання коштів протоколу, наданих уря-
ду України на скорочення викидів парникових 
газів. Про це повідомляє проект «Марлін» з 
посиланням на копію аудиторського звіту.

Аудитори зазначили, що на виконання 
вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клі-
мату у 2015-2017 роках Мінекології отримало 
коштів на загальну суму 2,1 млрд грн.

Частину з цих грошей, а саме 925,6 млн 
грн, було надано Міністерству внутрішніх 
справ на закупівлю патрульних автомобілів з 
гібридною установкою для Національної по-

  Ганна МАРЧУК

Волинська обласна рада 
26 вересня ухвалила 

зміни до бюджету області. 
На розвиток регіону 
Прибужжя додатково 
надійде майже 1,7 млн грн.

Команда народного депутата 
Ігоря Гузя дякує голові Волиньра-
ди Ігорю Палиці та депутатам, які 
представляють інтереси регіону 
Прибужжя, за ухвалене рішення 
і принципову позицію.

Півмільйона гривень отримає 
Устилузька ОТГ на реконструк-
цію частини приміщень школи 
під навчальний комплекс у селі 

ну квартиру. Ні, не в столиці, а у 
селі Підгайці. І на тому, ймовірно, 
усе. Дарма тепер Літовченко бі-
гає, ловить Панасюків, які, як він 
розповідає, поводяться дуже зу-
хвало. Позаяк навіть і не думають 
розраховуватися з іноземцем.

Цього й треба було чекати. 
Адже єдине, чого боялися Пана-
сюки, – це тюрма. Цьогоріч навес-
ні Василь Ксенофонтович перед 
засіданням апеляційної інстан-
ції навіть вени собі порізав. Тоді 
його забрали у психлікарню. Од-
нак щойно судовий розгляд про-
довжився, підсудний, імовірно, 
зрозумів, що такі маски-шоу йому 
більше не пройдуть. Мабуть, тому 
і виконав усі вимоги щодо явки 
до суду. Щоб уникнути тюрми. 

Ходить він тепер, як розпо-
відає Літовченко, від однієї жінки 
до іншої. «Позаяк дуже горює за 
своєю нещодавно померлою дру-
жиною», – посміхається Вік тор За-
харович. А чому ж тепер іще йому 

горювати? З криміналу виплутав-
ся. Майна, на яке могли б звер-
нути стягнення, вчасно позбувся. 
Віктор Захарович, щоправда, спо-
дівається, що Василь та Леонід 
Панасюки будуть повертати йому 
гроші. Однак з чого? У них же не-
має нічого за душею!

У гуманній ухвалі Апеляцій-
ного суду Волинської області на-
писано, що Панасюки своєї про-
вини не визнають. Однак чомусь 
суд взяв і застосував до них захо-
ди, які пом’якшили їм покарання. 
Цікаво, чому? 

Бо тицьнули Панасюки аме-
риканцеві двокімнатну кварти-
ру, за яку, до речі, ще навіть не 
виплачено кредит. Натомість за-
рахували підсудним цей крок як 
активне відшкодування завданих 
збитків. І випустили їх з-під кри-
міналу. І це тоді, коли ту квартиру 
було передано від імені Василя 
Панасюка. Своєю чергою, Лео-
нід не зробив нічого подібного, 

проте теж раптом потрапив під 
пом’якшення. До речі, ще й зга-
даний платіж насправді буде за-
раховано як компенсацію міль-
йонних збитків, що була раніше 
присуджена Панасюкам. Щодо 
іншого цивільного позову, тобто 
теперішнього судового розгляду, 
то це відшкодування було навіть 
не «при ділах».

«Мені головуючий сказав, 
мовляв, побачимо, як Панасюки 
будуть надалі платити гроші, – 
розповідає про свою зустріч із 
головуючим суддею в апеляцій-
ній інстанції Віктор Літовченко. 
– Якщо не будуть, то, мовляв, 
притягнуть їх до відповідальнос-
ті за невиконання судового ви-
року. І знову до криміналу!».

Звісно, платити Панасюки 
хоча й будуть, але небагато. Ви-
раховуватимуть з них по кілька 
гривень із офіційних платежів чи 
пенсії. Але ж за це у тюрму їх ніхто 
вже не посадить. Бо, як написано 
в судовій ухвалі, засуджені бать-
ко й син добре характеризуються 
за місцем проживання. А на ви-
хованні у меншого Панасюка аж 
четверо дітей. Тож звідкіля бага-
тодітному татусеві брати гроші 
на присуджене відшкодування? 
Отже, цивільний позов залишить-
ся фактично без виконання. 

Єдина надія, що описаний 
вердикт оскаржить прокуратура 
області, яка підтримувала обви-
нувачення. За словами пред-
ставниці прокуратури Тетяни 
Супрунюк, яка брала участь у 
справі, прокуратура обов’язково 
звертатиметься зі скаргою до ка-
саційної інстанції.

983 автомобілів.
Але, за інформацією Центру обслугову-

вання підрозділів Національної поліції Укра-
їни, з травня 2015 до кінця 2017 року за час 
експлуатації 348 автомобілів Toyota Prius ви-
киди парникових газів скоротилися лише 
на 637,3 тонн СО2, що на 97% менше, ніж 
передбачено планом заходів. А автомобілі 
Mitsubishi Outlander PHEV зменшили викиди 
парникових газів на 639,4 тонн СО2, що розра-
хунково на 95% менше від запланованого. 

Тому державні аудитори дійшли висновку, 
що реалізація проекту з технічного переосна-
щення автомобілів для Нацполіції майже не 
сприяла зменшенню обсягу викидів парнико-
вих газів. 

До того ж, фактичний режим експлуата-
ції автомобілів засвідчив більше споживання 
пального, ніж було задекларовано (план – 
1,8 л, факт – 6,7 л) та порівняно зі споживанням 
старими автомобілями, є майже ідентичним.

селі Крушинець (20 тис. грн), що 
у Любомльському районі; на при-
дбання вікон та дверей в освітній 
опорний заклад села Зимне Зим-
нівської ОТГ – 60 тис. грн; для 
придбання дверей у ФАП села 
Суходоли Зарічанської ОТГ – 
15 тис. грн.

ліції задля зменшення парникових газів.
Проектом було передбачено придбання 

348 автомобілів Toyota Prius та 635 Mitsubishi 
Outlander PHEV. Обсяги скорочення викидів 
парникових газів за проектом чиновники 
запланували на рівні 48 404,93 тонн СО2 для 

П’ятидні. За майже 200 тис. грн 
для Павлівської ОТГ придбають 
меблі, текстиль, технологічне та 
холодильне обладнання в ДНЗ 
у селі Топилище. По 150 тис. грн 
спрямують у бюджети Новово-
линська на капремонт фасаду 
школи №2 і Поромівської ОТГ 
для будівництва під’їзної дороги 
до будинків сімейного типу в селі 
Поромів, де проживають діти-
сироти.

Додатково 100 тис. грн на-
дійде в Іваничівський район з 
метою утеплення фасаду в школі 
села Гряди, ще 100 тис. грн – у 

Любомльський район на оплату 
виконання проектних робіт ТМО 
Любомльського та Шацького ра-
йонів для Любомльської райлі-
карні. Литовезькій ОТГ на поточ-
ний ремонт ліцею в селі Литовеж 
та школи в селі Мовники також 
передбачено по 100 тис. грн. 
Аналогічну суму буде викорис-
тано з обласного бюджету на ре-
конструкцію мережі вуличного 
освітлення в селі Верба Оваднів-
ської ОТГ.

Дещо менші суми спрямують, 
наприклад, на ремонт ДНЗ в селі 
Куснище (85 тис. грн) та ФАПу в 

Скорочення викидів парникових 
газів зафіксовано на рівні 3-5%
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Найбільші обсяги «дров» вивозять 
господарства Держлісагентства

На пошуки правди пішло вже чотири роки
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Різниця між невдачею й успіхом полягає в тому, щоб робити щось майже правильно і цілком правильно.
Едуард Сіммонз

  Дарина ГОГОДЗА

  Дарина СТЕПОВА
Любешівський район 

підтримка

турбота про дітей

У РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ – 
СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДІТЯМ – ТРЕНАЖЕРНИЙ МАЙДАНЧИК

У ПОТРІЙНИЙ ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ – 
НА СХІД

  Ольга ШЕРШЕНЬ

Автозапчастини, маскувальні 
сітки, медикаменти, 

холодильник, іграшки, питну воду, 
солодощі, борщові набори, іменні 
посилки від близьких, дитячі 
малюнки та обереги передали 
військовослужбовцям на схід 
волонтери центру «Серце патріота».

28 вересня уже 167-й раз представ-
ники центру вирушили з Луцька із гума-
нітарною допомогою на схід.

Поїздка була особливою, адже роз-
почалася в потрійний день народження, 
який того дня відзначали три волонте-
ри: Сергій Балицький, Сергій Гетманчук 
та Сергій Степаненко. Як зазначили самі 
іменинники, день від’їзду спеціально не 
обирали. Просто саме на цю дату вда-
лося зібрати пакунки та відремонтувати 
автомобіль.

Команді «Серця патріота» не звика-
ти вирушати в подорож на свята. Раніше 
учасники волонтерського центру виїж-
джали на схід і на Новий рік, і на Різдво, 
і на Великдень.

«Ми привезли гуманітарну допо-
могу зі Швейцарії, веземо медикаменти 
харківському госпіталю. Також зателе-
фонували підрозділам – у Золоте, Щастя, 
Попасну. Там нас нетерпеливо чекають. 
І ми щоразу, як маємо змогу, допомагає-
мо», – розповів перед від’їздом депутат 
Луцької міськради, засновник волон-
терського центру «Серце патріота» Сер-
гій Балицький.

Військові на передовій просять про 
допомогу, тому Сергій Балицький за-
кликає небайдужих долучатися та під-
тримувати діяльність центру. 

«Наші маленькі небайдужі волон-
тери з усієї Волині готують бійцям ма-
люнки, виготовляють янголят, малюють 
голубів миру, печуть печиво, допома-
гають ліпити вареники. Потрібно брати 
приклад із цієї малечі. Нам пощастило, 
що маємо таке юне покоління», – зазна-
чила волонтерка Ольга Балицька. 

«Ківерцівська громада – і приватні 
підприємці, і державні структури та всі 
охочі – протягом чотирьох років постій-
но допомагають. Зазвичай ми передає-
мо автомобільні запчастини, допомага-
ємо ремонтувати транспортні засоби. 
Ми всі чекаємо перемоги, віримо, що 
кінець війни скоро», – зауважив Сергій 
Гетманчук.

на поміч фронтуісторичне протистояння ВОЛИНЬРАДА ЗВЕРНУЛАСЯ 
ДО ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ВОЛИНСЬКУ 
ТРАГЕДІЮПрипинити ескалацію 

антиукраїнських 
поглядів у Польщі 

має на меті резолюція 
круглого столу «Волинь-
43», яку підтримали 
депутати Волиньради 
під час останньої сесії 
26 вересня.

Рішення і текст резолюції 
надішлють Президенту Петру 
Порошенку, Прем’єр-міністру 
Володимиру Гройсману, голові 
Верховної Ради Андрію Парубію 
та народним депутатам, обраним 
від Волинської області.

У зверненні йдеться, що учас-
ники круглого столу «Волинь-43» 
вимагають від української влади 
дієвіше відстоювати національні 
інтереси в питаннях історичної 
правди і пам’яті. Нерішуча позиція 
влади несе безпосередню загрозу 
територіальній цілісності та націо-
нальному суверенітету України. 

Учасники круглого столу 
закликають українську владу 
донес ти позицію науковців, екс-
пертів, громадських активістів і 
всього українського суспільства 
із зазначених питань до між-
народних інституцій, аби світ 
сприймав польсько-українські 
події через призму українсько-
го бачення та історичної спра-
ведливості. Українська позиція 
потребує донесення до різно-
манітних міжнародних структур 
і лідерів держав. У зв’язку з тим, 

За сприяння народного 
депутата від УКРОПу 

Ірини Констанкевич у 
Любешівську центральну 
районну лікарню придбали 
флюорограф за 740 тис. грн. 
Кошти з ініціативи нардепа 
виділили із фонду соціально-
економічного розвитку.

На новий флюорограф чека-
ли понад 30 років. За держкошти 
закупили й інше медобладнання 
на 560 тис. грн.

Головний лікар Любешівської 
ЦРЛ Богдан Іванів наголосив, що 
придбання флюорографа для лі-
карні було вкрай потрібне, адже 
хворих надзвичайно багато, а 
зав дяки сучасному обладнанню є 
можливість провести діагностику.

«Саме завдяки підтримці Іри-
ни Мирославівни нам вдається 
розв’язувати найбільш проблем-
ні питання. Це придбання флюо-
рографа, моноферментного ана-

що Польща перетворюється на 
реального деструктора Європи, 
найбільшого провокатора деста-
білізації європейської гармонії та 
стабільності післявоєнної доби.

«Настав час парламенту 
України на законодавчому рівні 
засудити політику колонізації, па-
цифікації та асиміляції українців 
і визнати факт багатолітньої оку-
пації Польщею значної території 
України. Пропонуємо також за-
конодавчо закріпити криміналь-
ну відповідальність за публічне 
заперечення злочинів польських 
окупантів на території України. 
Лише тверда принципова пози-
ція української влади гарантує 
захист українських інтересів і 
припинення подальшої ескала-

ції українофобських настроїв у 
Польщі», – йдеться у резолюції.

На думку голови Волиньради 
Ігоря Палиці, у Волинській трагедії 
винні не Україна й Польща, а кон-
кретні люди по обидва боки. Саме 
через них загинули тисячі людей.

«Не можна жити історією. Нам 
потрібно перегорнути цю сторін-
ку. Пам’ятати мусимо, але між 
нашими народами мають бути 
толерантність і дружба. Річ у тім, 
що представники МЗС України і 
Польщі стали надто радикально 
спілкуватися. Нині ми уже пере-
ступили межу дипломатії й пере-
йшли в чисту політику. І почалося 
таке собі змагання – хто круті-
ший. Я проти цього. Поляки ж нас 
від початку підтримують у проти-

стоянні з Росією. Але та манера 
відносин, яка сьогодні склалася 
між дипломатичними колами на-
ших держав, доводить до того, 
що сьогодні вже навіть україн-
ські студенти бояться в Польщі 
говорити українською мовою, а 
переходять на російську, щоб їх 
не били й не утискали за те, що 
вони українці. І роблять це кіль-
ка людей. І українців, і поляків, я 
переконаний, скеровують ті, хто 
не любить ні Польщу, ні Україну, – 
вважає Ігор Палиця. – А Угорщи-
на? Раніше була другом України, 
а стала ворогом. Сьогодні її пре-
зидент Віктор Орбан заявляє, що 
він буде проти України в НАТО, 
ЄС, демонстративно їде в Росію, 
зустрічається з Володимиром 
Путіним. Винен Орбан? Не тільки. 
Винне і наше МЗС, яке так працює. 
Тим часом Росія потирає руки. 
Італія вже заявляє про потребу 
у відміні санкцій. Австрія демон-
стративно запрошує президента 
Росії на весілля до міністра за-
кордонних справ. Франція на нас 
уже починає дивитися скоса. Та 
ж Меркель починає не розуміти, 
що ми робимо. А ми своєю пове-
дінкою відвертаємо від себе тих, 
хто нас підтримав і хоче підтри-
мати. Ну, не розуміє Європа, чому 
вони страждають від російських 
санкцій, а Україна цілком коопе-
рується з Росією в купівлі всіх по-
трібних Україні речей».

Депутати пропонують кримінал за 
заперечення злочинів польських окупантів

депа на Любешівщині, і про про-
блеми в медицині на рівні дер-
жави після старту реформи. 

Ірина Констанкевич подя-
ку вала колективу лікарні за 
підтримку програми «Здо ро-
в’я – кожному мешканцю села», 
в рамках якої виїзні медичні бри-
гади обстежують людей у найвід-

даленіших селах. 
«Любешівська районна лі-

карня має багато пацієнтів і по-
трібна людям. Придбання такого 
обладнання, як флюорограф, 
виправдане, бо обстеження на 
ньому проходить майже тисяча 
людей щомісяця», – зауважила 
укропівка.

Ірина Констанкевич зустрілася 
з колективом Любешівської ЦРЛ 

Шановна освітянська родино! 

З глибокою 
повагою і вдячністю 
народний 
депутат України 
Ірина КОНСТАНКЕВИЧОНСТАНКЕВИЧ
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  Марія СТЕПОВА
Ківерці 

У липні під час робочого візиту 
до Ківерців народний депутат  

Ірина Констанкевич зустрічалася 
з жителями мікрорайону 
«Квартал». Саме тоді обговорили 
встановлення новенького 
спортивного майданчика. 

А облаштовували його спільно з 
мешканцями, міською  владою та Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом», реа-
лізувавши проект «Спорт – це джере-
ло здоров’я дітей». Цими днями новий 
тренажерний майданчик відкрили.

Участь в урочистостях з цієї наго-
ди взяли Ірина Констанкевич, пред-
ставники Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у Ківерцівському районі Ми-
хайло Марчук, Ольга Матвійчук, Ми-
кола Вашкевич, Ківерцівський місь-

кий голова Володимир Жгутов. 
«Усе, що ми робимо,  –  заради 

дітей. Саме з таких майданчиків роз-
починаються заняття фізичною куль-
турою та спортом, що є запорукою 
здоров’я дітей. Робота над відкриттям 
нових дитячих майданчиків тривати-
ме й надалі. Попереду чимало планів 
щодо розвитку інфраструктури міст і 

сіл мого округу», – зазначила нардеп.
Ірина Констанкевич разом із Во-

лодимиром Жгутовим та дітьми пере-
різали червону стрічку. Діти ж відразу 
випробовували новенькі тренажери.

Створили атмосферу справжнього 
святкового дійства повітряні кульки, 
зразковий ансамбль танцю «Мрія», ве-
селі аніматори студії свята «Карамболь». 

лізатора, а також багато іншого з 
діагностичного та лікувального 
обладнання», – розповів керівник 
медзакладу.

За словами Богдана Васильо-
вича, через перепади напруги в 
електромережі флюорограф ви-
ходив із ладу, тому деякий час не 
працював. Тож наразі його най-
більше прохання до народного 
депутата полягало у тому, аби до-
помогла придбати стабілізатор 
напруги. Адже, окрім оновлено-
го флюорографа, в ЦРЛ є й інша 
сучасна цифрова апаратура, до-
сить чутлива до збоїв у електро-
мережі. Ірина Мирославівна по-
обіцяла надати підтримку.

Також Ірина Констанкевич 
зустрілася з колективом закладу. 
Тут і досвідчені фахівці, і молодий 
перспективний персонал: гово-
рили і про виїзні прийоми лікарів, 
які після Ківерцівського району 
запроваджують з ініціативи нар-

Тренажерний майданчик відкрили урочисто 

Волонтери здійснили 
уже 167 поїздок на схід
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  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

  Ірина ЮЗВА 
Київ

день кварталу

визнання ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» – ОДИН З НАЙКРАЩИХ

СВЯТО ВЕЛИКОЇ ДРУЖНОЇ 
РОДИНИ НА ДУБНІВСЬКІЙ

Яскравими враженнями, 
теплою атмосферою 
та неймовірними 

емоціями запам’ятається 
останній вересневий день 
лучанам, які проживають у 
районі Київського майдану. 
Більш як тисяча людей 
завітали на День кварталу, 
що відбувся на території 
Луцької ЗОШ І-ІІ ступенів 
№7 – природничого ліцею. 
Це третій День кварталу, що 
його цієї осені організовує 
Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у різних 
мікрорайонах Луцька. 

Жителі Дубнівської кажуть: таке 
масштабне свято на їхній вулиці – 
вперше. Від самого початку дійства 
заняття до душі міг знайти кожен. 
Найменші учасники свята активно 
брали участь у майстер-класах. Діти 
ліпили фігурки з глини, працювали 
за гончарним кругом, малювали, 
робили птахів із сухої трави. 

Найактивніші хлопчики та дів-
чатка вишикувалися в чергу, щоб 
постріляти з лука. Навчали їх мисте-
цтва стрільби козаки з історичного 
клубу «Чорна рада». Поряд – вистав-
ка козацької зброї. На Дні кварталу 
в козаків особлива місія – нагодува-
ти гостей. Не одна година їм знадо-
билася, аби приготувати ароматний 
куліш, та воно того варте, адже всі, 
хто куштував козацьку кашу, лиши-
лися задоволеними. 

На сцені відбувався концерт за 
участі юних зірок Творчої студії На-
талії Журавльової, дитячих колек-
тивів ЗОШ №7 та №13, вихованців 
Луцької музичної школи №3, во-
кального ансамблю «Жайворонки» 
(керівник Тетяна Ціхоцька). Приві-
тати лучан з Днем кварталу завітав 
гурт «Барви» із села зі смачною на-
звою Сирники, що в Луцькому ра-
йоні. Українську пісню присутнім 
подарував фольклорний гурт «Бра-
во». Ближче до вечора на сцені ви-
ступила Марія Хурсенко – учасниця 
проекту «Голос країни», донька ле-
гендарного співака та композитора 
В'ячеслава Хурсенка. Хедлайнери 

П’ятий Національний 
рейтинг благодійників 

серед українських фондів 
об’єднав небайдужих людей, 
які допомагають тим, хто 
цього найбільше потребує. 
Церемонія нагородження 
відбулася в Києві 28 вересня. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» втретє став номінантом у рей-
тингу благодійників. Цьогоріч він 
лідирує у категорії «Обсяг витрат 
на благодійну діяльність від 10 млн 
грн до 100 млн грн на рік» в номі-
нації «Витрати у сфері мистецтва та 
культури». 

Нагороду першому заступни-
ку голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Ларисі Тара-
сюк вручила Ірина Гуцал, директор 
Української біржі благодійності, яка 
є співорганізатором церемонії на-
городження.

Ірина Гуцал зазначила: в рей-
тингу благодійників беруть участь 
благодійні фонди та організації, які 
оприлюднили свої податкові звіти, 
а отже, працюють прозоро.

– День, коли об’єднуються бла-
годійні організації, для мене найго-
ловніша подія року. Я переконана: 
благодійність має бути професій-

ною та прозорою. Ви – саме ті, хто 
розв’язує гострі соціальні пробле-
ми. Дякую вам усім за те, що змінює-
те Україну та ставлення українців до 
добра, – сказала вона.

Як розповіла директор Україн-
ського форуму благодійників По-
ліна Нюхіна, цьогоріч участь у рей-
тингу взяли 100 фондів. Церемонія 
нагородження відбулася в чоти-
рьох категоріях залежно від обсягу 

річного бюджету: до 1 млн грн, від 1 
до 10 млн грн, від 10 до 100 млн грн 
і понад 100 млн грн. У кожній кате-
горії – по 10 номінантів.

– 2 619 969 217 грн – спільна бла-
годійна допомога, яку надали орга-
нізації, що взяли участь у рейтингу 
в 2017 році. Рейтинг бере за основу 
один з найважливіших стандартів – 
стандарт прозорості, в рамках яко-
го благодійні фонди та організації 

щороку повідомляють суспільству, 
скільки коштів вони витратили 
на підтримку суспільно значущих 
ініціа тив, – каже Поліна Нюхіна.

Серед номінантів – благодійні 
організації зі всієї України. У всіх 
спільна місія – допомогти тим, хто 
цього потребує. Благодійний фонд 
«Майбутнє сиріт» з Тернополя до-
помагає випускникам інтернатів 
адаптуватися до самостійного жит-

тя. Щороку фонд проводить акцію 
«Валіза для випускника», в рамках 
якої дарує дітям-сиротам найнеоб-
хідніші речі для дорослого життя. 

– Міжнародний благодійний 
фонд «Дитяче серце» працює в 
Україні 25 років. Ми опікуємося 
Центром кардіології та кардіохі-
рургії, в якому роблять операції на 
серці немовлятам. Проводять по-
над 2800 унікальних операцій на 
рік, – розповіла керівник благодій-
ного фонду Олена Рожкова.

Перший заступник голови прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Лариса Тарасюк зазначила, 
що сьогодні благодійні організації 
стають потужним генератором змін 
у країні.

– На теренах Волині Фонд пра-
цює восьмий рік. За цей період 
вдалося зробити дуже багато не 
лише в культурному напрямку, а й 
у медичній, освітній, спортивній та 
інших сферах. Загалом реалізовано 
тисячі проектів на сотні мільйонів 
гривень. Символічно, що захід про-
ходить саме сьогодні. Адже 1 жов-
тня – Європейський день благодій-
них фондів. Хочеться, щоб у нашому 
місті, нашій країні було більше не-
байдужих людей. Адже любов до 
ближнього – одна з найголовніших 
заповідей людства, – резюмувала 
Лариса Тарасюк.

святкового заходу – гурт «Резус 
Блюз» та їхня чарівна солістка Інна 
Кириченко – спричинили справжні-
сінький фурор. Гарний настрій гос-
тям свята дарували незмінні ведучі 
Інна Мархевка та Юрко Янчук.

Вагому нішу в роботі Фонду 
займають спортивні проекти. Не 
обійшлося без спорту й на Дні 
кварталу. Доки малеча змагалася в 
спритності у зоні легкої атлетики, 
учні сьомих класів грали в шашки 
та теніс. Справжні футбольні баталії 
відбувалися на міні-футбольному 
полі, що його торік облаштував 
Фонд. Учні 6-7 класів ЗОШ №7, №17 
та Луцького ліцею Луцької міської 
ради Волинської області змагалися 

за перемогу. Третє місце дістало-
ся ліцеїстам, друге – господарям 
поля, перше – учням ЗОШ №17. Усі 
команди отримали м’ячі від Фонду, 
кожен учасник – термочашку від 
гіпермаркету «Нова Лінія». Команді-
переможцю директор гіпермаркету 
будівельних матеріалів «Нова Лінія» 
в Луцьку Дмитро Лифар вручив 
особливий подарунок – офіційний 
м’яч з фіналу Ліги чемпіонів 2018 та 
селфі-палки. 

Крім цього, депутат Луцької 
міської ради Микола Дендіберін по-
дарував команді ЗОШ №7 футболь-
ну форму.

Зі святом лучан привітав радник 
Луцького міського голови Ігор По-

ліщук. Він зауважив, що такі свята 
об’єднують людей та дарують гар-
ний настрій. 

Традиційно на Дні кварталу від-
значили шанованих жителів мікро-
району, які працюють над його роз-
витком. 

– Фонд працює восьмий рік. За 
цей час ми знайшли багато одно-
думців, які прагнуть змін. Це голо-
ви ОСББ, голови фондів розвитку 
навчальних закладів, громадські 
організації, які працюють з дітка-
ми, небайдужі лучани, які хочуть 
змінити місто. Нам вдалося чимало 
зробити, та всього цього не було б 
без вас. Співпраця Фонду і лучан 
дає великий результат, – зазначила 
перший заступник голови правлін-
ня Фонду Лариса Тарасюк.

Тож подяки та подарунки від 
Фонду отримали директори ЛНВК 
ЗОШ І-ІІ ступенів №7 – природни-
чий ліцей Ніла Карюк, Луцького 
ліцею Луцької міської ради Волин-
ської області Анатолій Дудич, ДНЗ 
№15 Оксана Негодюк, ДНЗ №6 На-
дія Салівончик, ДНЗ №7 Галина Ко-
валь, голови фондів розвитку ДНЗ 
№15 «Замок казки» Наталія Папач, 
фондів розвитку ЗОШ №7 «Пер-
спектива» Лілія Кисленко, Луцького 
ліцею Луцької міської ради «ОБЕРІГ» 
Олена Матвієць та голова батьків-
ського комітету Оксана Левицька. 
Серед нагороджених – голови ве-
теранських організацій «Юрист» 

Фонд лідирує у категорії «Обсяг витрат на благодійну діяльність від 10 млн грн 
до 100 млн грн на рік» в номінації «Витрати у сфері мистецтва та культури»

Зоя Голепа та «Автозавод» Людмила 
Дядюк, голова Центру реабілітації 
інвалідів дитинства і сиріт «Зірка 
надії» Олександр Жаловага, акти-
вістка Алла Демчук, директор ПП 
«Полум'я» Людмила Линник. До на-
городження активних голів ОСББ та 
ОСН долучився гіпермаркет «Нова 
Лінія». Дмитро Лифар вручив по-
дарункові сертифікати голові ОСН 
«Квартальний комітет «Віра в кра-
ще» Святославу Євсєєву, головам 
ОСББ «Дубнівська 31» Тетяні Смір-
новій, «Київський майдан 3» та «Ки-
ївський майдан 5» Наталії Прищук, 
«Барви» Катерині Зюзюлі.

Упродовж дня тривала реєстра-
ція на розіграш цінних призів. Усі 
охочі отримували браслети з інди-
відуальними номерами. Велосипед, 
планшет, смартфон, навушники, 
музична колонка, м’ячі, годинник 
від Фонду знайшли своїх власників. 
Двом щасливчикам пофортунило 
отримати йогуртницю та порта-
тивний DVD-плеєр від засновника 
волонтерського центру «Серце па-
тріота» Сергія Балицького. Партнер 
Дня кварталу будівельний гіпер-
маркет «Нова Лінія» підготував пе-
реможцю подарунковий сертифікат 
на 1000 грн, мережа тренажерних 
залів «Станок» – сертифікат на від-
відування тренажерної зали про-
тягом трьох місяців, музичний мага-
зин Medison – вокальний мікрофон, 
магазин комп’ютерної техніки Iсitу – 
два зарядні пристрої.

Свято закінчилося, та позитивні 
емоції надовго залишаться не лише 
у спогадах жителів мікрорайону, а 
й на світлинах, які можна перегля-
нути на сайті Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Вихованці СК «Герць» демонстрували присутнім 
бойове мистецтво, силу духу та витримки

Розваги для найменших

Подяка Фонду за багаторічну співпрацю від ГО «Центр 
реабілітації інвалідів дитинства і сиріт «Зірка надії»



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

ЖИТТЯ
www.volynnews.com 9

Набагато краще для людини рухатися вільно і невідомо куди, ніж прямувати чітко, але в кайданах. 
Томас Луксрей
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  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

самородки ДИВО-ВЕЛОСИПЕД 
ВІД ВОЛИНСЬКОГО 
РАЦІОНАЛІЗАТОРАОлександра Костяка з 

Рудні Рожищенського 
району знають у селі 

як майстровитого столяра. 
Та близько двох років тому 
чоловік виявив себе ще й 
як конструктор-аматор, 
змайструвавши незвичного 
триколісного велосипеда. 
Це вже нині односельці 
звикли до його диво-техніки, 
а відразу і дивувалися, 
й навіть сміялися з 
вигадливого майстра.

– Інженер живе у мені й 
досі, – каже Олександр Костяк, коли 
запитую про здобуту спеціальність. 
– Тривалий час працював на заводі 
інженером, а коли у важкі 90-ті заво-
ди позакривалися, довелося пере-
кваліфіковуватися. 

Ще на початку 90-х Олександр 
Дмитрович дізнався із журналу 
«Моделіст-конструктор» про диво-
розробку колишнього спортсмена, 
велогонщика Володимира Мазур-

чака із Полтави моделі триколісного 
велосипеда, яка його дуже заціка-
вила. А коли якось пощастило по-
бувати на Дні винахідника в столиці, 
ще й проїхатися на подібній моделі 
велосипеда, зовсім втратив спокій. 
Та справжнім поштовхом узятися за 
раціоналізаторську ідею переробки 
велосипеда стала аварія у 2007-му, в 
результаті якої Олександр почав по-
гано ходити, адже ліва нога у чолові-
ка стала коротшою.

Та, як кажуть, перший млинець 
виявився глевким. Чоловік змайстру-
вав диво-техніку, та вона виявилася 
непрацездатною. Тож купив наш спів-
розмовник скутера і так розв’язав 
свою транспортну проблему.

– Майже два роки тому знайшов 
нову роботу, потрібно було їздити 
темної пори доби, та ще й узимку. 
Дуже хвилювався, аби знову не пока-
лічитися на наших розбитих дорогах, 

розумів: потрібно щось стійкіше, ніж 
звичайний велосипед, тому знову по-
вернувся до ідеї з триколісником, – 
розповідає колишній інженер.

Цього разу, аби спрацювати на-
певно, Олександр Костяк зв’язався  
інтернетом із розробником моделі. 
Володимир Мазурчак дав усі потріб-
ні розміри, і чоловік знову взявся до 
роботи.

– Аби здешевити конструкцію, 
намагався використовувати якнай-
більше стандартних деталей. Зробив 
заготовки зі старого велосипеда 
«Кама», а друзі допомогли зі зварю-
вальними роботами, – розповідає 
Олександр Дмитрович. – І задум 
вдався. Зиму виїздив без проблем і 
зрозумів, що можна таку техніку вдо-
сконалювати.

Зокрема, Олександр Костяк пла-
нує опустити багажник, аби була 
можливість перевозити більше ба-

  Оксана КУЦИК
Луцький район

гостини 

Українська греко-
католицька церква 
відзначила перше 

десятиліття з дня 
відновлення служінь на 
Волині. Священики та віряни 
відсвяткували приємний 
ювілей урочистостями у 
Палаці культури. Згодом 
екзарх Луцький УГКЦ 
Йосафат Говера запросив на 
неформальне спілкування 
представників ЗМІ у свою 
заміську резиденцію в селі 
Милуші. 

Чепурний будиночок екзарха, 
що слугує резиденцією, розташо-
ваний далеченько від траси Луцьк-
Ковель. Щоб дістатися до оселі ав-
тівкою, треба добряче потрястися 
по глибоких вибоїнах. Владика каже, 
що раніше цією дорогою їздили 
маршрутки, однак відмовилися кур-
сувати, бо транспорт постійно вихо-
див із ладу. 

Наші посиденьки за чаєм із 
пляцками (так господар обійстя на-
зиває смачні торти, що їх напекли 
черниці) відбуваються в затишній 

ЙОСАФАТ ГОВЕРА: «БОЖЕ 
СЛОВО АКТУАЛЬНЕ, ЯК І 
ДВІ ТИСЯЧІ РОКІВ ТОМУ»

стилізованій альтанці. Тут є і піч, і 
грубка, де готують домашні страви. 
На полицях – праска на вугіллі, га-
сові лампи, маслобійка, радянські 
радіоли. Кожен предмет, пояснює 
владика, свідчить про розвиток люд-
ства й живучість церкви. Як і мозаїка 

з кольорових пляшок, викладена у 
формі яблуні – дерева пізнання доб-
ра і зла. Дерево з плодами прикра-
шає одну зі стін альтанки й постійно 
нагадує про ці вічні біблійні цінності. 
Адже що у пляшку наллєш, те вона і 
буде містити. Так і ми маємо розріз-

серці. Також добрим прик ладом була 
бабуся, яка виховала семеро дітей. 
Її родину кілька разів могли вивезти 
до Сибіру. Але бабця казала дітям: 
«Клякайте і моліться». Комендант 
заходив у хату, бачив цю картину й 
відступав. Так віра берегла нашу ро-
дину впродовж життя. Бабуся щодня 
ревно відмовляла вранішні та вечір-
ні молитви. Нас до цього не приму-
шувала, але ми бачили її свідчення, 
це залишало свій слід. Тому навіть у 
період розвинутого атеїзму в дітей 
проростали паростки духовності, – 
каже владика Йосафат. 

За словами екзарха, його юність 
минула в епоху переслідувань і ре-
пресій УГКЦ.

– Шість років довелося студіювати 
в катакомбних обставинах. Студенти 
духовної семінарії збиралися в при-
ватних умовах невеличкими групами. 
Було складно отримати книжки, тому 
переписували їх від руки, щоб мати 
конспект і студіювати. У 1990 році, 
коли церкву легалізували, я отримав 
священиче свячення і служив для 
вірних. Тоді відкрилися нові можли-
вості. У 1992 році продовжив студії у 
Люблінському католицькому універ-
ситеті, де отримав ліцензіат із пасто-
ралі. А в 2004 році поїхав до Риму, де 
в Східному орієнтальному інституті 
отримав другий ліцензіат з літургій-
них наук. Я люблю вчитися і роблю це 
постійно, – зізнається владика.  

Юність екзарха минула в епоху 
переслідувань і репресій УГКЦ

О
ксана Куцик

гажу, облаштувати накриття над го-
ловою. Поки що чоловік легко може 
здолати своїм незвичним велоси-
педом 10-15 кілометрів, перевезти 
80-100 кг багажу (два мішки – легко!). 
А в планах – замінити задні колеса 
на сучасні, в які буде вмонтовано 
двигун. Щоправда, нині їзда на вело-

сипеді, за словами чоловіка, тримає 
його у формі. Коли ж застосувати 
двигун, оздоровчий ефект фізичних 
навантажень зникне. Тож поки що 
триколісний велосипед Олександра 
Костяка – транспорт екологічний та 
економний, а ще – досить унікальний 
та незвичний для людського ока.

Тетяна Боярин

Переобладнаний транспорт слугує 
винахіднику ще й тренажером

няти, що нам корисне і дає розвиток, 
а що завдає шкоди. 

– Колись люди знали тільки про 
залежність від алкоголю. Нині вже 
говорять про шопоголізм, ігроманію, 
а від комп’ютерів стають залежними 
навіть маленькі діти. Хоча ще апостол 
Павло говорив: «Усе мені можна, та 
не все на пожиток. Все мені можна, та 
я не дам нічому заволодіти мною», – 
нагадує екзарх Луцький УГКЦ.  

Тому про виховання дитини тре-
ба дбати змалку. Саме в родині вона 
має вперше почути про Бога і відкри-
ти Його для себе, опанувати молитви 
і зрозуміти, що святе, а що грішне.  

– Я виріс і сформувався в досить 
релігійній родині. Мама хотіла при-
святити себе педагогіці, але зустрі-
лася з тиском атеїзації. Оскільки вона 
була вихована в християнській роди-
ні, зрозуміла, що не зможе боротися 
з системою, і пішла працювати на 
фабрику. Щовечора своїм чотирьом 
дітям замість казок вона розповіда-
ла про Бога. Це зберігалося в моєму 

ЛУЦЬКИЙ ЕКЗАРХАТ МАЄ 
ДОБРИЙ ПОСТУП

Під час хіротонії на єпископа у 
Тернопільській катедрі я очікував 
підбадьорливого слова від Світлої 
пам’яті Блаженнійшого Любомира 
Гузаря. Але владика був, як завжди, 
лаконічним. Він сказав: «Тобі буде 
важко». 

Коли я приїхав до Луцька, не 
було жодної адміністративної струк-
тури: ані резиденції, ані мешкання. 
Та за ці 10 років існування Луцького 
екзархату ми бачимо добрий поступ. 
У 2008 році тут трудилися тільки 10 
священиків. Сьогодні вже сіють Боже 
слово 35 душпастирів. Маємо вже 30 
парафій, ще 9 чекають настоятелів. 
Парафії поділено на три деканати: 
Луцький, Володимир-Волинський і 
Рівненський. На Волині діють чотири 
монастирі. На початках ми визначи-
ли пріоритети й вирішили: передусім 
треба добре організувати наші спіль-
ноти. Бо завдання церкви – дбати 
про спасіння людських душ. Якщо 
люди не мають церкви, щоб зібрати-
ся і помолитися, то інші питання для 
них не є такими важливими.

УГКЦ – ЗА ОБ’ЄДНАННЯ 
ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ 
В УКРАЇНІ

Ми позитивно ставимося до 
того, щоби православні могли внор-
мувати розбіжності між собою, дійти 
певної згоди і єдності, якої  бракує 
впродовж усіх років незалежності 
України. Ми маємо таке явище, як 
різні православні церкви, які нази-
вають себе українськими, але між 
якими нема спілкування, нема єв-
харистійної єдності. Завдання церк-
ви – рятувати людські душі. Заради 
цього треба унормовувати каноніч-
не життя. Але це питання є внутріш-
нім для православних церков. Це не 
є справа держави чи політики, яка 
могла би це питання залагоджувати 
замість церков.
КУРСИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ 
ЕТИКИ У ШКОЛАХ

Добре, що школярі мають змогу 
пізнавати Бога. Але цього недостат-
ньо, щоб сформувати особистість. 
Тому УГКЦ запроваджує у своїх па-
рафіях глибше пізнання християн-
ського життя через катехизацію. Це 
допомога людині йти шляхом віри. 

Але найперші, хто  відкриває дити-
ні розуміння про Бога, – батьки. На 
жаль, ми маємо насліддя атеїстич-
ної системи, яка не дала можливос-
ті багатьом зрілим людям пізнати 
Бога. Тому в УГКЦ закликають до 
катехизації не тільки дітей, а й до-
рослих. 
ЗАВДАННЯ ЦЕРКВИ – НЕ 
ЗАЛИШАТИСЯ В МИНУЛОМУ  

Кожне покоління сприймає цей 
світ по-своєму. Ще років 20 тому 
люди не знали, що таке мобільні те-
лефони. Нині малюки швидко опа-
новують ґаджети, коли дорослі це 
довго вивчають. І завдання церкви – 
не відставати, не залишатися в ми-
нулому, не тільки знати і пам’ятати 
свою історію, а вести людей до май-
бутнього. Сьогодні ми готуємо для 
молоді окремий катехизм. Зараз 
складають формат його наповне-
ння, щоб він був справді цікавим. 
Щоб це була не суха наука, а доступ-
на для розуміння сучасної молодої 
людини. Боже слово актуальне, як 
і дві тисячі років тому. І завдання 
християнина – почути його, над ним 
роздумати, адаптувати його до свого 

життя. Воно дає нам дуже багато під-
казок і розуміння. 
СВЯЩЕНИКИ І ПОЛІТИКА

УГКЦ вболіває, щоб люди були 
активними не лише в побуті, а й у 
суспільному житті, щоб були по-
літично грамотними. Але завдання 
священика – опікуватися церковни-
ми справами, а не політикою. Кло-
потатися спасінням людських душ. 
Тому церква має скеровувати свідо-
мість людей, щоб вони уміли розсуд-
ливо зробити вибір. 
ЦЕРКВА І ОБРЯДИ

Обрядовість – одна з важливих 
сфер життя церкви. Ми передаємо 
в спадщину спосіб молитви, тради-
ції. Це є цінне надбання, яке мусимо 
берегти. Але обрядовість – то не все 
життя церкви. Це живе слово, пере-
дання. Церква – не архаїчна структу-
ра, а сучасна спільнота. Тому в УГКЦ 
увагу приділяють не так обрядовос-
ті, як роблять акцент на пастораль-
ному служінні. 

У сучасному світі мало жінок 
ставлять собі запитання, чи покри-
вати в храмі голову хусткою. І це не 
є ганебним. Ми не акцентуємо на 
цьому увагу. Хай людина почуваєть-
ся очікуваною і потрібною в церкві, 

бо її Бог чекає і запрошує в такому 
стані, який є. 
УГКЦ ГОТОВА ПОСЛУЖИТИ 
КОЖНОМУ

Наша церква живе в глобаль-
ному світі, поза межами України. 
Скажімо, людині проблематично 
мати свого священика в якійсь дер-
жаві. Церква дозволяє вірним ско-
ристатися із можливостей в інших 
церквах отримати таїнства сповіді, 
причастя чи хрещення, якщо нема 
доступу до власного священика. 
Церква відкрита, веде екуменічний 
діалог  і готова послужити кожному, 
хто шукає Бога. 
БЕЗ МОЛИТВИ І ПРАЦІ 
НІЧОГО НЕ СТАНЕТЬСЯ

Чи можливе об’єднання хрис-
тиянських церков? Можливе є все. 
Кожна церква за це молиться. Це – 
Євангельський задум. Ісус Христос, 
коли зібрав своїх учеників на тайній 
вечері, встановлюючи таїнство єв-
харистії, сказав до апостолів: «Щоб 
ви були єдині». Шлях до єдності за-
кладений в Божому слові. Хоча це 
нелегко. Але нічого саме не прихо-
дить, ми мусимо докладати зусиль. 
Без молитви і праці нічого не ста-
неться. 

РОЗМОВА З ЕКЗАРХОМ ВИЙШЛА ЦІКАВОЮ І ПІЗНАВАЛЬНОЮ. 
ПРОПОНУЄМО ЧИТАЧАМ НАЙЦІКАВІШІ ТЕЗИ. 
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Той, хто хоче бути здоровим, частково вже видужує. Джованні Боккаччо
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СЬОГОДНІ – ПЕДИКУЛЬОЗ, 
А ЗАВТРА – ВИСИПНИЙ ТИФ

Після 40 років у жіночому 
організмі починається 
гормональна 

перебудова. Про стан, який 
доводиться переживати 
представницям прекрасної 
статі, зазвичай говорять з 
близькими подругами. Однак 
найправильніше в цій ситуації 
звернутися до гінеколога. 
Адже саме проблеми зі 
здоров’ям неабияк псують 
життя і призводять до 
неочікуваних наслідків.

Жінки скаржаться на припливи 
жару, пітливість, прискорене серце-
биття, проблеми з сечовипусканням, 
відчувають тривогу і страждають від 
безсоння. Ці симптоми часто при-
зводять до депресій. Більшість жі-
нок набирають вагу, зникає потяг 
до коханого чоловіка і з’являються 
проблеми в інтимному житті. Як на-
слідок, у багатьох сім’ях серйозно 
псуються стосунки, у жінки почина-
ються проблеми на роботі.

Як увійти в новий етап життя без 
втрати краси, енергії, працездатнос-
ті та здоров’я, розповідає гінеколог 
Луцької міської клінічної лікарні Оле-
на Кропивська. 

  Марта ЮЛАНТОВА

Уперше після періоду зниження 
показників ураженості 

педикульозом та фтиріозом із 
2009 року в Україні зареєстровано 
зростання захворюваності у 2017 
році.

НАЙБІЛЬШЕ ЗАВОШИВЛЕНИХ 
– У ШКОЛАХ І ДИТСАДКАХ 

Торік МОЗ зафіксувало збільшення випад-
ків педикульозу і фтиріозу в 11 регіонах Укра-
їни, інформують УНН. Суттєве зростання рівня 
ураженості серед дорослого населення ви-
явлено у Хмельницькій (на 95,55%), Одеській 
(29,08%), Тернопільській (26,67%), Луганській 
(22,82%) областях. 

На Волині цей показник становить 14,55%. 
При цьому збільшення ураженості  в нашій об-
ласті на понад 10% відмічається за рахунок ді-
тей від 0 до 17 років.  

За офіційними даними МОЗ, за 7 місяців 
2018 року в Україні зареєстровано 8144 випад-
ки захворювання на педикульоз і фтиріоз, тоді 
як за 7 місяців 2017 року їх було 8454. Найбіль-
ше завошивлених осіб – в організованих дитя-
чих колективах. У групі ризику діти, які відвіду-
ють школи-інтернати, спеціалізовані школи I-III 
ступенів та ДНЗ. Значно молодший вік ураже-
них свідчить, що збудник висипного тифу (воші) 
циркулює серед населення України.

Зазначається, що розповсюдженню педи-
кульозу сприяють соціально дезадаптовані 

постменопауза. Він настає через три 
роки після останньої менструації. У 
жіночому організмі відбуваються ві-
кові структурні зміни. Лікарі діагнос-
тують остеопороз, цукровий діабет, 
ожиріння, ішемічну хворобу серця, 
гіпертонію, – пояснює гінеколог. 

Щоб уникнути неприємних на-
слідків, жінка після 40 років має що-
річно навідуватися до гінеколога. 
Адже лікування клімаксу – це насам-
перед його профілактика та вчасна 
діагностика. Лише лікар, а не по-
друга, підбере і порадить препарат, 
який полегшить перебіг клімаксу. 

За словами Олени Кропив-
ської, методи лікування клімаксу 
поділяються на гормональні та 
негормональ ні. Негормональні – фі-
тотерапія, гомеопатичні препарати, 
ЛФК, спортивні заняття, йога, пілатес. 
Неодмінно призначають препарати 
кальцію, ліки для підтримання нер-
вової та серцево-судинної систем. До 
гормональних належать препарати 
замісної гормональної терапії. Однак 
їх призначають лише після ретельно-
го обстеження.  

Наостанок медик радить жінкам 
стежити за своїм здоров’ям. Навіть 
якщо нічого не турбує, раз на рік 
викроїти час і прийти до лікаря. Бо 
коли організм почне сигналізувати 
болем, може бути пізно. 

КОВЕЛЬСЬКА 
ПОЛІКЛІНІКА ПЕРЕЙДЕ 
НА ГОСПРОЗРАХУНОК
Депутати Волинської обласної 
ради вирішили реорганізувати 
КЗ «Ковельська поліклініка» 
у комунальне некомерційне 
підприємство «Ковельська 
госпрозрахункова поліклініка 
Волинської обласної ради». Такий 
крок дозволить медичному 
закладу заробляти гроші на свої 
потреби.

Голові обласної ради Ігорю Палиці 
доручили затвердити склад комісії з ре-
організації. Кредитори зможуть заявляти 
свої вимоги до КЗ «Ковельська поліклі-
ніка» протягом двох місяців з дня опри-
люднення повідомлення про рішення 
«Про реорганізацію комунального закла-
ду «Ковельська поліклініка» Волинської 
обласної ради».

Начальнику управління охорони 
здоров’я ОДА Ігорю Ващенюку доручили 
розробити та подати на затвердження 
голові обласної ради статут комуналь-
ного некомерційного підприємства «Ко-
вельська госпрозрахункова поліклініка 
Волинської обласної ради».

реорганізація пильнуйте

дочекалися cитуація sos

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

жінки такого віку ще ходять на робо-
ту, – пояснює Олена Кропивська.

Згідно з медичними критері-
ями, клімакс настає у 47-52 роки. 
Однак буває дочасний – у жінок до 
42 років, ранній – у 42-45-річних і 
пізній – після 52 років. Клімактерич-
ний період триває 6-8 років. У цей 
час відбувається природний процес 
згасання репродуктивних функцій 
жінки. Прискорити настання клі-
максу на кілька років можуть і деякі 
соматичні захворювання, особливо 
ендокринні (щитоподібної залози, гі-
пофіза тощо), а також прийом низки 
лікарських препаратів (зокрема ан-

тидепресантів, седативних засобів).
– Перший етап клімаксу – преме-

нопауза. Жінка відчуває роздратова-
ність, жар, хвилювання, плаксивість. 
Турбують підвищена пітливість, часті 
головні болі, перепади артеріально-
го тиску, тахікардія. З’являється зайва 
вага, ламкими стають нігті, випадає 
волосся. Другий етап – менопауза. 
Припиняються місячні, непокоять 
сухість у піхві, нетримання сечі, часті 
позиви до сечовипускання, пролап-
си (випадання) внутрішніх тазових 
органів. До слова, у жінок, які курять, 
менопауза настає на 9 років раніше 
від норми. Останній етап клімаксу – 

– Клімакс – не хвороба. Це чер-
говий і неминучий етап у житті кож-
ної жінки. Після 40 років я радила б 
пацієнткам просто уважніше при-
слухатися до свого здоров’я і регу-
лярно відвідувати лікаря. Спочатку 
звернутися до сімейного, який за 
потреби скерує до гінеколога, – на-
голошує Олена Василівна. 

Під час консультації лікар 
обов’язково обговорить з пацієнт-
кою її скарги і перенесені захворю-
вання, проведе огляд, візьме мазки, 
скерує на УЗД органів малого тазу. У 
разі потреби гінеколог може призна-
чити додаткові обстеження: УЗД мо-
лочних залоз або мамографію, лабо-
раторні дослідження, консультацію 
ендокринолога або інших фахівців. 

Олена Василівна наголошує: тер-
піти дискомфорт в жодному разі не 
варто. Є безліч способів пережити 
цей період у звичному ритмі. Голов-
не – не бути байдужою до свого 
здоров’я. 

– Багато жінок помилково вва-
жають, що після настання менопаузи 
нема потреби відвідувати гінеколога. 
А ті пацієнтки, які приходять на пла-
нові медогляди, кажуть: у цей період 
мучилися моя бабця, мама, і я пере-
терплю. Так, генетика має значення, 
але ж на вулиці ХХІ століття, є спо-
соби покращити якість життя, адже 

Жінки мають бути 
красивими у будь-якому віці 

Нестача коштів на закупівлю інсуліну в області до 
кінця року складає 14,5 млн грн. Однак у бюджеті 
Волині такої суми передбачено не було. Загалом 
у країні на забезпечення регіональних програм 
із придбання інсуліну хворим на цукровий діабет 
бракує близько 880 млн грн.

Депутати Волинської обласної ради звернулися до 
Президента, Верховної Ради та Кабміну. Обранці грома-
ди наголосили, що ще жодного разу фінансування про-
грами з забезпечення хворих інсуліном не було таким 
низьким – 44% від потреби. 

Депутати обласної ради вимагають не експери-
ментувати з такою вразливою категорією пацієнтів та 
профінансувати регіональні бюджети на 880 млн грн, 
відкоригувати чинне законодавство та передбачити в 
державному бюджеті на 2019 рік стовідсоткове фінансу-
вання видатків на оплату інсуліну громадянам із цукро-
вим діабетом.

Нагадаємо, зараз виділяють лише 1,5 млн грн на ку-
півлю інсуліну для хворих на цукровий діабет за потреби 
у 8 млн. На це наразі немає жодної допомоги від столич-
ної влади.

групи, нелегальні мігранти з неблагополучних 
країн, особи із зони воєнного конфлікту на 
сході України тощо.

ШЛЯХИ ПЕРЕДАВАННЯ
Платтяні і головні воші (педикульоз) пе-

редаються від людини до людини при безпо-
середньому контакті або через одяг, головний 
убір, предмети побуту (наприклад, постільна 
білизна), гребінці тощо. Лобкова воша (фтирі-
оз) зазвичай передається з лобкового волосся 
під час статевого акту, але можливе також пе-
редавання через речі (постіль, спідня білизна 
тощо). 

Педикульоз можна дістати практично в 
будь-якому місці, де можливий тісний контакт 
однієї людини з іншою: у магазині, потязі чи 
іншому громадському транспорті й навіть у 
туалетах, лазнях, саунах, басейнах, перукар-

нях, спортивних роздягальнях. Понад те, воша 
може протягом двох-трьох днів чекати нового 
господаря. Однак за відсутності людської кро-
ві понад два дні гине.

ПРОФІЛАКТИКА
Оскільки воші передаються від людини до 

людини, важливо дотримуватися правил гігі-
єни, не користуватися спільною білизною, не 
спати на одній подушці тощо.

ПОЗБАВЛЕННЯ ВІД 
ПЕДИКУЛЬОЗУ

Щоб вивести воші і гниди, зверніться до 
лікаря та використовуйте засоби, які він пора-
дить. Важливо дотримуватися інструкції із за-
стосування того чи того препарату та стежити 
за терміном його придатності.

Пам’ятайте: застосовувати одночасно два 
різні препарати для лікування неприпустимо, 
оскільки невідомо, яку реакцію вони можуть 
спровокувати. 

Після обробки протипаразитарними засо-
бами не можна сушити волосся феном, оскіль-
ки до складу лікарських засобів входять горю-
чі речовини. Після обробки не рекомендовано 
мити голову протягом двох днів.

Для полегшення видалення гнид за до-
помогою гребінця можна нанести на волосся 
оливкову олію. Вона також має протизапальну 
і ранозагоювальну дію.

Обласний перинатальний центр 
повністю готовий до роботи, 
наразі триває набір персоналу. 
Таку інформацію озвучив голова 
Волинської обласної ради Ігор 
Палиця в ефірі телеканалу 
«Аверс».

За словами голови облради, центр 
буде готовий до відкриття на початку 
весни. Перед тим як запустити його в 
експлуатацію, треба довести до ладу всі 
приміщення. Ці специфічні роботи ма-
ють виконувати відповідні спеціалісти.

Нагадаємо, що після звернення Іго-
ря Палиці Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман виділив на центр ще 10 млн 
грн. Ці кошти надійшли у липні. Таким 
чином, 7 млн грн, які з обласного бю-
джету планували витратити на облад-
нання для центру, змогли розподілити 
на інші потреби.

НА ВОЛИНІ БРАКУЄ ІНСУЛІНУ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАПРАЦЮЄ 
У БЕРЕЗНІ

Перинатальний центр поєднаний 
через перехід з неонатальним центром, 
перший та третій поверхи якого потребу-
ють ремонту. Зараз відбувається експер-
тиза проекту ремонту цих приміщень. 

До речі, управління охорони здоров’я 
досі не запропонувало кандидатуру ке-
рівника перинатального центру. Також 
складно знайти людей на посади від-
повідно до тарифної сітки Мінохорони 
здоров’я. 

sharecare.com

з особистого архіву

Воші передаються від людини до людини
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

НІМЕЧЧИНА ПРИЙМЕ 
ЄВРО-2024
Швейцарія

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні 
відбулося засідання виконкому 
цієї організації, на якому назвали 
господаря Чемпіонату Європи з 
футболу 2020 року.

За право проводити турнір змагали-
ся Німеччина та Туреччина, які подали 
заявки на проведення Чемпіонату Євро-
пи з футболу в квітні та березні відповід-
но. Заявку виграла Німеччина.

У вересні минулого року з’явилися 
новини про те, що головна європей-
ська футбольна організація стурбована 
питанням прав людини в Туреччині, що 
може значно вдарити по шансах країни 
прийняти континентальний турнір.

Повідомлялося також, що у разі 
перемоги німців за підготовку турні-
ру візьметься чемпіон світу 2014 року, 
екс-захисник збірної Німеччини та мюн-
хенської «Баварії» Філіп Лам.

Для Туреччини чемпіонат Європи 
міг стати першим великим футбольним 
турніром. Країна претендувала на про-
ведення Чемпіонату Європи у 2008, 2012 
і 2016 роках, проте жодного разу не була 
відібрана УЄФА. Німеччина ж має віднос-
но свіжий досвід проведення великого 
змагання, бо була господарем ЧС-2006.

Обидві держави пропонували по 
десять стадіонів для проведення Євро-
2024. У Німеччині фінал могли прийня-
ти Берлін (70 тисяч глядачів) і Мюнхен 
(60 тисяч глядачів), які проводили фінали 
Ліги чемпіонів у 2015 та 2012 роках від-
повідно. Олімпійський стадіон у Стамбулі 
в разі перемоги Туреччини мали перебу-
дувати, тоді він міг би прийняти 85 тисяч 
глядачів.

Найближчий чемпіонат Європи – 
ЧЄ-2020 – пройде в 12 містах різних єв-
ропейських країн. Незвичайний вибір 
приурочений до 60-річчя турніру. Фінал 
чемпіонату відбудеться у Лондоні, а матч 
відкриття – в Римі.

ВОЛИНЯНИ УСПІШНІ 
У ДНІПРІ
Дніпро

У Дніпрі відбувся командний 
легкоатлетичний чемпіонат України 
серед юнаків. Традиційно вдало 
на ньому виступили вихованці 
Любешівської ДЮСШ. У заході зі 
спортивної ходьби серед дівчат 
вони посіли всі перші три місця 
на 3000 м. Першою була Валерія 
Шоломіцька, другою – Іванна 
Меліщук, третьою – Катерина 
Токарчук.

Тарас Корецький у спортивній ходь-
бі на 5000 м був другим, а Борис Абра-
мович третім подолав 2000 м з пере-
шкодами.

Юлія Петрик перемогла на 3000 м, 
а також фінішувала третьою на 1500-
метровій дистанції. Відзначимо, що Юлія 
відважилася змагатися зі старшими на 
три роки бігунками!

У підсумку нечисленна волинська 
збірна зуміла завоювати дев’яте місце в 
загальнокомандному заліку.

великий футбол

легка атлетика

перша ліга

історія

Після вильоту з Кубка України 
минулого тижня, нічиєї з 
«Інгульцем» і втрати через 

дискваліфікації двох провідних 
гравців центральної осі тренери 
«Волині» вдалися до кадрових 
і тактичних змін. Андрій Тлумак 
зіграв у два нападники за схемою 
4-4-2, і перші хвилини матчу 
показали, що тренер не помилився. 

Лучани мали б закривати матч у стартові 
двадцять хвилин, але не забили і валідольно 
дотягнули гру до середини другого тайму. 
«Прикарпаття», яким керує нині колишній 
капітан «Волині» Володимир Ковалюк, побу-
дувало «автобус» біля своєї штрафної і якби 
не пенальті, що його вкотре реалізував Денис 

ПІСЛЯ ПЕРЕМОЖНОГО ДЕРБІ 
НАСТАНЕ МОМЕНТ ІСТИНИ

Ю
рій Конкевич

Ультрас запалювали на «Авангарді» 
з новими велетенськими банерами

М Команда І В Н П М О
1 Дніпро-1 10 8 0 2 27-7 24

2 Колос 10 6 4 0 16-4 22

3 ВОЛИНЬ 10 7 1 2 18-12 22

4 Інгулець 11 6 2 3 14-11 20

5 Металіст 1925 10 6 1 3 14-5 19

6 Авангард 11 4 5 2 19-11 17

7 Оболонь-Бровар 10 5 2 3 11-8 17

8 Миколаїв 10 5 2 3 11-8 17

9 Прикарпаття 11 4 1 6 12-10 13

10 Балкани 11 3 3 5 10-15 12

11 Суми 10 3 2 5 10-22 11

12 Гірник-Спорт 10 2 3 5 11-22 9

13 Рух 10 1 3 6 8-16 6

14 Агробізнес 10 0 3 7 2-12 3

15 Зірка 10 1 0 9 5-25 3

16 Кобра 0 0 0 0 0-0 0

Гол: Кожанов (67, пен.)
«Волинь»: Неділько – Петько, 
Сімінін, Болденков, Цюпа – Хагназарі, 
Курко – Яковлєв, Кожанов, Козьбан, 
Карпенко. 

«Волинь» – «Прикарпаття» – 1:0

Футбольна асоціація Англії 
погодила угоду з продажу 
лондонського стадіону «Уемблі» 
пакистано-американському 
мільярдерові Шахіду Хану за 
600 млн фунтів (приблизно 
$800 млн). Він є власником 
англійського футбольного 
клубу «Фулхем» і команди 
з американського футболу 
«Джексонвілл Джагуарс».

Переговори про продаж три-
вали з квітня цього року.

Згідно з умовами угоди, 
стадіон заборонили перейме-
новувати, футбольна асоціація 
залишила право втрутитися в 
експлуатацію арени, якщо вважа-
тиме, що власник не виконує свої 
зобов’язання. Крім того, керівни-
цтво англійського футболу може 
викупити «Уемблі», якщо власни-

БАТЬКІВЩИНА НА ПРОДАЖ: ЛОНДОНСЬКИЙ 
СТАДІОН «УЕМБЛІ» КУПИВ ПАКИСТАНО-
АМЕРИКАНСЬКИЙ МІЛЬЯРДЕР

ка заарештують чи засудять за 
вчинення злочину.

Хан не зможе заставляти ста-
діон, щоб отримати позику. Якщо 
ж він перепродасть «Уемблі», 
то асоціація претендуватиме на 
частину доходу. Крім того, вона 
отримала гарантії, що основні 

спортивні події відбуватимуться 
в Лондоні саме на цій арені.

«Уемблі» – колись найбіль-
ший стадіон у світі. Його історія 
налічує майже 100 років. Головну 
арену Британських островів по-
будували у 1923 році. На «Уемблі» 
виступали Queen, Майкл Джек-

перерізали стрічку брати наші менші

Ківерці

Асоціація дворового 
футболу Волині зібрала на 
черговий турнір під своєю 
егідою 12 аматорських 
колективів зі всієї області. Їх 
розділили на чотири групи по 
три команди. 

Після матчів у групах 
з’сувалися володарі Grand Cup, 
Silver Cup та Bronze Cup.

У втішному фінальному мат-
чі Bronze Cup «Олімп» (Рожище) 
мінімально здолав Young Boys з 
Луцька 1:0.

У фіналі Silver Cup точилася 
гостра боротьба, в якій переміг 
«Шігірюм» з Прилуцького. Хлопці 

з-під Луцька перемогли 3:2 ко-
вельський «Ювентус».

Матч за головний кубок Grand 
Cup відбувався у доволі спокій-
ному ритмі, адже колективи ро-
зуміли вагу помилки. Луцькі «Фе-
міда Юнайтед» та «Фенікс ДПЗ» 
розписали нульову нічию і вирі-
шили долю кубка в серії пенальті. 
Там удача була прихильнішою до 
хлопців із «Фенікса» – 3:2.

Голова Асоціації дворового 
футболу Волині Микола Озюк 
відзначив, що цей турнір не за-
кінчує цьогорічний сезон АДФ. У 
жовтні попереду – великі кубкові 
змагання та матчі дитячої ліги, які 
стартували цього року.

Кожанов, невідомо, чим усе це скінчилося б. 
«Результат запам’ятовується, гра забува-

ється», – підсумував після поєдинку Андрій 
Тлумак. Але якість гри в останніх матчах на-
сторожує напередодні виїзду до «Колоса», 

який іде другим, випереджаючи «Волинь» за 
додатковими показниками. 

Отож, наступний тур «Волинь» зіграє на 
виїзді у Ковалівці, і це буде справжня битва за 
місце на першій-другій сходинках в турнірній 
таблиці. За умови, звісно, що втратить очки лі-
дер – СК  «Дніпро-1».

Любомль

Можливість цікаво та 
корисно проводити вільний 
час матимуть відтепер 
любомльчани. Вони 
можуть бути і учасниками, 
і глядачами спортивних 
змагань на новому 
спортивному комплексі, який 
відкрили в місті 30 вересня.

Відкривали спорткомплекс 
представники Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», нардеп Ігор 
Гузь та міський голова Роман 
Ющук, який довгий час лобіював 
створення комплексу. 

Спорткомплекс містить 
футбольне поле зі штучним по-
криттям розміром 42 на 62 м, 

бігові доріжки з поліуретановим 
покриттям, універсальний май-
данчик для гри у волейбол, бас-
кетбол, бадмінтон, спеціальний 
сектор із тренажерами.

Масштабний проект реалі-
зовано завдяки підтримці голо-
ви облради, засновника Фонду 
«Тільки разом» Ігоря Палиці. 
З Фонду виділили 4 млн грн, з 
міського бюджету – 500 тис. грн, 
з районного – 1 млн грн.

Програма Фонду з облаш-
тування універсальних спор-
тивних комплексів триває з 
2015 року. За цей час відкрито 
майданчики в Луцьку, Маневи-
чах, Камені-Каширському, Ново-
волинську. 

О
лена Борисю

к

Команда Любешівської 
ДЮСШ на чемпіонаті у Дніпрі

сон і Папа Римський. На його полі 
збірна Англії виграла свій єдиний 
Кубок світу з футболу 1966 року.

На перший футбольний матч 
між «Болтоном» і «Вест Хемом», 
що відбувався на «Уемблі», при-
йшли 300 тисяч уболівальників. 
Квитки на фінал були безплатни-
ми і матч мусили затримати на 
45 хвилин, поки поліція на конях 
відтісняла уболівальників з поля 
на трибуни.

У 2002 році стару арену знес-
ли і на тому ж місці за п’ять років 
побудували нову, яка вмістила 
90 тисяч осіб.

У 1982 році стадіон на день 
віддали католицькій церкві. Папа 
Римський Іоанн Павло II відслу-
жив месу перед переповненими 
трибунами.

  Іван БОГДАНОВИЧ
Великобританія
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Футбольна асоціація Англії виручить за продаж 
лондонського стадіону «Уемблі» 600 млн фунтів 
і витратить їх на розвиток аматорського футболу

Вигляд новинки з висоти пташиного польоту

НА ВОЛИНІ ВІДКРИВСЯ 
ЧЕРГОВИЙ СПОРТКОМПЛЕКС

НАПРУГА, ЯКІЙ ПОЗАЗДРИТЬ 
І ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛ

ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ, БІГОВІ ДОРІЖКИ ТА ІГРОВІ 
МАЙДАНЧИКИ – УСЕ, ЩО ТРЕБА ДЛЯ СПОРТУ В РАЙЦЕНТРІ

В Асоціації дворового футболу сезон не закінчується. 
Попереду – ще два великі аматорські турніри.
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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 Кухарської справи можна навчитися, але добре смажити м’ясо – це талант. Антельм Брийя-Саварен

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ

про запас

ліки з грядки

гаманець

КОРЕНЕПЛОДИ КОПАЮТЬ 
НА МІСЯЦЬ, ЩО СПАДАЄ

ГАРБУЗ – КОРОЛЬ ОСІННЬОГО СТОЛУ

ЧОМУ КУСАЮТЬСЯ ЦІНИ 
НА ПШОНО?

САЛАТ З ГРИБАМИ 
І КВАСОЛЕЮ

• квашений огірок • цибулина 
• 200 г відварених грибів • 2 морквини 
• 100 г квасолі • олія для смаження 
• майонез для заправки

Квасолю замочити на ніч, вранці 
відварити протягом години. Цибулю по-
краяти кубиками, моркву натерти. Овочі 
почергово обсмажити в олії. Потім під-
смажити гриби. Огірок порізати куби-
ками. Всі складники викласти в салат-
ницю, посолити, поперчити, заправити 
майонезом і вимішати.

ФАРШИРОВАНИЙ 
ЛАВАШ

• тонкий лаваш • 150 г твердого сиру
• 200 г фаршу або порізаної ковбаси 
чи сосисок  • 1-2 помідори 
• 1-2 болгарські перчини 
• 50 г посіченої зелені  • спеції
• майонез або сметана 
• томатний соус або кетчуп

Лаваш намастити сумішшю майоне-
зу і кетчупу (замість майонезу можна 
використовувати сметану). Викласти 
натертий сир, поверх нього – м’ясну на-
чинку. Тоді розкласти порізані дольками 
помідори й перець (кубиками). Припра-
вити спеціями, загорнути рулетом і об-
мастити зверху майонезом. Поставити у 
духовку та запікати 15-20 хв до рум’яної 
скоринки. Перед тим як подати на стіл, 
порізати на порційні шматки.

ЦИГАНСЬКИЙ 
ПЛЯЦОК

Цей оригінальний торт складається 
з двох видів коржів – макового пляцка 
й бісквіта. 

Маковий корж. 1 скл борошна, 150 г 
масла, 1 скл цукру, 6 яєць (відділити біл-
ки від жовтків), 100 г меду, 3 ст. ложки ка-
као, по 1 ч. ложці соди і кориці, 3 ч. лож-
ки крохмалю, 300 г макової начинки, 1 ч. 
ложка мигдалевого екстракту.

Масло розтерти з цукром. Додати всі 
продукти. Збиті в міцну піну білки ввести 
в останню чергу. Спекти корж. Охолоди-
ти й обережно розрізати на дві частини. 

Бісквіт. 3 яйця (розділити на білки й 
жовтки), по 0,5 скл. цукру і борошна, 1 ч. 
ложка ванільного екстракту, 1 скл. куку-
рудзяного крохмалю, 1 ч. ложка соди, 2 
ст. ложки олії для змащування форми. 
Спекти бісквіт і охолодити. Потім за до-
помогою чарки зробити круглі отвори.

Желейні вічка. Дві пачки желе при-
готувати з удвічі меншою кількістю води, 
ніж вказано на упаковці. Охолодити і за-
лити в отвори бісквітного коржа.

Крем. 0,5 л молока, 4 ст. ложки цук-
ру, 1 ч. ложка ванільного екстракту, по 
2 ст. ложки борошна і крохмалю, 250 г 
м’якого масла.

Борошно, крохмаль і цукор розба-
вити у холодному молоці, щоб не було 
грудочок. Приготувати заварний крем. 
Охолодити і збити з маслом.

Шоколадна глазур. Плитка чорного 
шоколаду, 3/4 скл. вершків, 1 ст. ложка 
масла. Шоколад розтопити з вершками 
і маслом.

Тепер формуємо торт: маковий 
корж, крем, бісквіт з желейними вічка-
ми, крем, маковий корж, глазур.

смакота

ЯБЛУКА ДО ПИРОГІВ
Яблука натерти, вимішати з цукром 

(150 г цукру на 1 кг яблук). Щільно ви-
класти в літрові банки і простерилізувати 
5-7 хв. Закатати і вкутати на добу. Така за-
готовка – чудова начинка для пирогів, на-
лисників і тортів. 

ВАРЕННЯ НА СКОВОРОДІ
• 1 л натертих яблук • 1 л цукру

Всипати у велику товстостінну сково-
роду яблука, додати 0,5 скл. води і цукор. 
Варити, помішуючи, 15 хв.

Розкласти в стерилізовані банки і за-
катати.

МАНГО З ГАРБУЗА 
• 3 кг гарбуза • 600 г цукру • 3 апельсини 
• 1 лимон • 15 г лимонної кислоти

Гарбуз обібрати, порізати невелики-
ми кубиками. Апельсини та лимон за-
лити окропом на 30-40 с, вийняти, обі-
брати й порізати такими ж кубиками. Всі 
складники всипати в алюмінієву кастру-
лю, перемішати і залишити на 
3-4 год. Потім викласти 
у півлітрові банки та 
стерилізувати 30 хв. 
Закатати і вкутати на 
добу. Зберігати варен-
ня у погребі.

спробуйте

На початку осені з 
полиць українських 
магазинів зникло 

пшоно. Продавчині 
розводили руками: 
мовляв, замовляємо, 
але крупу не привозять, 
відсутня на складі. А 
коли в середині вересня 
головний  складник 
гарбузової каші та 
кулешу з’явився у 
продажу, його ціна 
шокувала. 

Кілограм пшона нині коштує 
23,50-24 грн, воно стало дорож-
чим за гречку. Між тим, ще влітку 
пшоно продавали по 6-8 грн за 
кілограм. Чому відбувся такий 
різкий стрибок у ціні, ми поціка-
вилися в голови Асоціації ферме-
рів і приватних землевласників 
Волині Руслана Хомича.  

– Вартість крупи встановлю-
ють не аграрії, які вирощують 
просо. Часто вони заробляють на 
збуті рівно стільки, щоб покрити 
витрати. Поки зерно потрапить 
на полицю супермаркету, воно 

має пройти стадії очищення, лу-
щення, шліфування, сортування, 
фасування. Відповідно, вартість 
цих послуг закладають у ціну кін-
цевого продукту. Ну і торгова ме-
режа теж мусить мати прибуток 
від продажу. От і маємо «золоте» 
пшоно. Бо якщо у фермера його 
закуповують максимум по 3 грн 

50 коп. за кілограм, то порахуйте, 
скільки отримують посередники. 
От вам і вся арифметика.  

Ще одна причина подорож-
чання пшона – малі площі посівів 
проса. Адже це не соняшник, не 
ріпак і не цукровий буряк, який 
гарантовано можна збути й отри-
мати прибутки. Пригадайте, як 

два роки тому українці купува-
ли «золоту» гречку. Це все – на-
слідки ринкової економіки, коли 
ніхто не планує, скільки сіяти 
тієї чи тієї культури. Подивіться, 
який мізер цієї осені платять за 
картоп лю – 1 грн 80 коп.! Це на-
віть не собівартість овочу. Вихо-
дить, виробники працюють собі 
у збиток. Втомившись від такої 
невизначеності, працездатне 
сільське населення відмовляєть-
ся працювати на землі і їде на за-
робітки за кордон. 

Понад те, цієї осені на 60% 
подорожчали мінеральні добри-
ва. Не всі господарники зможуть 
їх придбати, а це матиме погані 
наслідки для майбутнього вро-
жаю. На мою думку, в державі 
послідовно знищують фермерів, 
щоб віджати землю. Ми йдемо до 
того, що в Україні кілька магнатів 
володітимуть усією землею. Вони 
писатимуть під себе закони, бо 
будуть представлені у парла-
менті, диктуватимуть нам ціни на 
сільгосппродукцію. Таку ситуацію 
вже мають у Болгарії, де землею 
розпоряджаються 25 родин.   

Українські споживачі стали 
жертвами посередників

agro-business.com
.ua

Осінь – золота пора для овочевої 
сокотерапії. Щойно зібрані з 

присадибних ділянок, дари природи 
наповнені вітамінами та корисними 
мікроелементами. Найпопулярніший 
продукт для оздоровлення – 
жовтогарячий гарбуз. 

Він чудово поліпшує роботу всього трав-
ного тракту. Завдяки властивості розчиняти 
білірубінові пробки запобігає застійним про-
цесам у тканинах печінки та жовчного міхура, 
руйнує й виводить камені. Також сік гарбуза 
просто незамінний за різних захворювань 
нирок, сечовивідної системи. Він сприяє 
зміцненню серцевого м’яза, зниженню на-
бряклості, розчиненню холестеринових від-
кладень на стінках судин, нормалізації тиску. 
Застосовують його для підвищення імунітету 
й загального зміцнення організму.

Для ліпшого засвоєння каротину, що 
міститься в гарбузі, бажано додавати в 
склянку з соком 1 ч. ложку вершків, смета-
ни чи будь-якої олії, особливо це стосується 

суміші морквяного й гарбузового соків.
Для профілактики захворювань здоровій 

людині достатньо 0,5 скл. свіжого гарбузо-
вого соку вранці за 30 хв перед сніданком. 
Щоб поліпшити смак, можна додати до нього 
морквяний, яблучний чи лимонний сік. Такий 
коктейль містить багатий комплекс мінералів 
і вітамінів, який здатний значно оздоровити 
людський організм.

Максимальна кількість гарбузового соку 
для дорослої люди становить 2 скл. на добу, 
більше організм уже правильно не засвоює.

Якщо докучає безсоння, корисно пити на 
ніч 0,5 скл. свіжовичавленого соку гарбуза з 
0,5 ч. ложки меду. Це засіб налаштує організм 
на нормальну роботу та заспокоїть нервову 
систему. 

У разі захворювань передміхурової за-
лози (аденома, простатит) рекомендовано 
щоквартально проводити курси гарбузової 
терапії: протягом 21 дня пити по 1 скл. гарбу-
зового соку.  А також з’їдати по 2-3 ст. ложки 
обчищеного гарбузового насіння.

Жовтень – місяць збору врожаю 
овочів. Аби вони якомога довше 

зберігалися, слід дотримуватися 
нескладних правил. 

Збирати овочі треба з урахуванням мі-
сячного календаря. Так, коли місяць росте, 
краще збирати врожай капусти і гарбузів. 
На місяць, що спадає, добре копати буряки, 
моркву, редьку.

Овочі не можна мити перед закладанням на 
зберігання. Адже на них є тонкий шар природ-
ного воску. Якщо його порушити, активізуються 
процеси гниття. Навпаки, коренеплоди краще 
зберігаються, якщо на них є грудочки землі. 

Цибулю можна зберігати в кошику, кар-
тонному ящику, мішечку з тканини. Можна 
також заплести в косу або висипати у капро-
нову панчоху, зав’язавши знизу вузлик. Однак 
не варто зберігати разом різні сорти цибулі.

Кабачки можна зберігати у прохолодному 
приміщенні – комірчині, або ж у кімнаті, де 
найнижча температура. Головне – щоб овочі 
не торкалися один одного. І ще: кабачки не 
люблять таких сусідів, як яблука, перці, помі-
дори і груші. Таке сусідство може скоротити 
лежкість кабачків удвічі. А за правильного 
зберігання дозрілі плоди можуть лежати до 
лютого. 

За хронічного пієлонефриту корисно пити 
по 0,5 скл. на день гарбузового соку чи  їсти 
сиру м’якоть гарбуза по 500 г двічі на день.

Від уживання гарбузового соку слід утри-
матися під час загострення захворювань ор-
ганів травлення. За гастриту зі зниженою кис-
лотністю, діареї та важкої форми цукрового 
діабету цей напій також не рекомендований.

Добова доза – дві склянки 
гарбузового соку 

Гарбузи гарно зберігаються в будь-якому 
сухому прохолодному приміщенні за тем-
ператури від 5 до 15 градусів тепла. Треба 
лишень загорнути їх у натуральну тканину. У 
холодильнику гарбуз не втрачає товарного 
вигляду не більш як 10 днів. А от в морозилці 
шматки обчищеного овочу можуть лежати до 
наступного літа. 

Морква непогано зберігається у великих 
мішках з-під цукру чи в коробках з пінопласту. 
Якщо у вас нема підвалу, коренеплоди можуть 
спокійно лежати на балконі у ящиках з сухим 
піском чи торфом. Добре додати і деревно-
го попелу, який вважається антисептиком та 
гарантує тривале зберігання овочів. Корене-
плоди слід викладати шарами й пильнувати, 
щоб вони не торкалися один одного. 

dom
icad.com

.ua

thespruce.com

всипати в алюмінієву кастру-
шати і залишити на 
тім викласти 
 банки та

ти 30 хв. 
вкутати на 
ати варен-
.

Перед закладанням на 
зберігання овочі не миють

shponder.com
takprosto.cc
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Зачиніть двері перед всіма помилками – і істина не зможе увійти. Рабіндранат Тагор

ОВЕН (21.03 – 20.04). Будете 
схильні ускладнювати стан справ і за-
плутувати стосунки з людьми. Можливо, 
варто поговорити з тим, кому довіряєте. 

Ви будете як ніколи легкі на підйом, але 
краще більшу частину часу присвятити завершен-
ню невідкладних справ. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Вияв-
ляйте більше активності та ініціативи 
на роботі. Забудьте про те, що таке лінь 
і втома, працюйте стільки, скільки змо-
жете. У вас вийде реалізувати задуми. Усе 
буде прекрасно, якщо не сперечатиметеся з на-
чальством.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). На 
вас чекають сприятливі зміни. Контакти і 
зустрічі в ці дні віднімуть багато часу, але 
принесуть дохід у майбутньому. Відчуєте 

приплив натхнення, будете фонтанувати 
ідеями й легко досягатимете успіху. 

РАК (22.06 – 22.07). Вас не по-
кидатиме чудовий настрій, яким ви 
прагнутимете поділитися з оточенням. 
У стосунках з колегами варто усвідо-
мити, що істину знаєте не тільки ви, тоді 
трудові успіхи гарантовані. Може надійти цікава 
інформація. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Не турбуйте-
ся з приводу дрібних неприємностей на 
роботі, ваші ідеї перспективні. Чітко пла-
нуйте свій час. Конфлікти неминучі, але з 

будь-якої ситуації ви зможете витягти ко-
ристь для себе.

ДІВА (24.08 – 23.09). Вам зна-
добляться такі риси, як швидкість ухва-
лення рішень, внутрішній спокій і ви-
тривалість. Що більше попрацюєте, то 
більші одержите прибутки. Намагайтеся 
не тиснути на тих, хто поряд, тому що вони можуть 
образитися й не виконувати ваші вимоги. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Вам 
буде важко підкорятися комусь, але не 
варто йти на конфлікт з начальством. 
Будете незамінною людиною в букваль-

ному значенні цього слова. Зосередьтеся 
на реалізації мети, до якої завзято прагнули. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). На вас 
чекають кар’єрне зростання і додатковий 
прибуток. Одне з важливих завдань – по-
старатися врівноважити чаші ваг вашого 
настрою та емоційного стану. Інакше ви 
витратите багато дорогоцінної енергії дарма. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Вам 
треба зосередитися на одній головній 
меті, тоді вона стане досяжною. Сприят-
ливий час для дій, спрямованих на зміц-

нення репутації та поваги, становлення 
кар’єри й професійне зростання. Можливі певні 
труднощі з друзями або колегами.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ви 
рухаєтеся вгору, але, можливо, занадто 
швидко. Не встигаєте все проаналізува-
ти та обміркувати. Від начальства може 
надійти приваблива пропозиція, заду-
майтеся, чи варто погоджуватися на підвищення, 
бо становище ваше може виявитися двояким.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Рі-
шучість і стрімкість – ось ваші основні 
козирі, тому що іноді зволікання загро-
жує серйозними проблемами. Спокійно 

сприймайте інформацію не зовсім приєм-
ного змісту. Постарайтеся не тиснути на оточення 
своїм авторитетом.

РИБИ (21.02 – 20.03). Розрахо-
вувати доведеться тільки на власні сили, 
бо ви можете розчаруватися в близьких 
друзях або колегах. Намагайтеся уника-
ти всього таємного та закулісного, не до-
зволяйте втягувати вас в інтриги та змови.

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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4 жовтня – Андрій, Кіндрат, Дмитро, 
Нестор, Даниїл, Йосип, Агнія
5 жовтня – Петро, Феофан, Макар, 
Федір, Олександр, Михайло, 
Микола
6 жовтня – Андрій, Іван, Петро, 
Іраїда, Інокентій
7 жовтня – Владислав, Данило, 
Семен, Степан 
8 жовтня – Герман, Сергій, Євген, 
Лаура, Єфросинія
9 жовтня – Іван, Денис, Тихон, 
Єфрем
10 жовтня – Гнат, Калістрат, Марк, 
Зінаїда, Аристарх, В’ячеслав

4 жовтня – Андрій, Кіндрат, Дмитро, 
Нестор Даниїл Йосип Агнія

іменинники тижня

погляд у минуле

ПОНАД 30 РОКІВ ТОМУ РОЗ’ЄДНАЛИ 
ПЕРШИХ СІАМСЬКИХ БЛИЗНЯТ

В в

У невеличкому містечку помирає міс-
цевий багатій Рабинович. Увесь свій ве-
ликий статок він заповідає двом синам. 
Але тямущому й працьовитому Ізі залишає 
саму лише корчму, а непутящому й вічно 
п’яному Яші – решту.

Рабин, що прийшов навідати при-
смертного, намагається навернути його 
до мудрості:

– Це, звичайно, не моя справа... Це твої 
гроші й твої сини... Але ж Яша проп’є весь 
твій статок за півроку!

– Правильно. Але де ж він його проп’є, 
якщо в місті лише одна корчма?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Крадій длубається у дверному замку 
однієї з квартир у під’їзді й раптом чує го-
лос із динаміка поряд з дверима:

– Здрастуйте! Вас вітає система «Ро-

зумний дім»! Як я розумію, ви лаштуєтеся 
влізти у квартиру мого хазяїна. Не хви-
люйтеся, я його не люблю, він завжди зі 
мною зле поводиться. Тому сам відчиню 
вам двері.

І справді, двері відчиняються... Крадій 
шокований. Голос знову:

– Беріть мішки біля дверей, там усе май-
но. Хазяїн спеціально його склав. Ладнаєть-
ся переїздити. Беріть швидше! Я маю чип, 
який однаково через одну хвилину викличе 
поліцію! Мерщій!

Крадій хапає мішки й прожогом тікає...
Минуло три години, хазяїн повертаєть-

ся додому. Голос:
– Здрастуйте, хазяїне! Сміття винесено!

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

Українські генетики схрестили свиню зі 
змією. Тепер ці свині кілька разів на рік ски-
дають сало. Після цього українські генетики 
мають намір схрестити свиню з ящіркою, 

щоби можна було стегно відірвати й нове 
виростало.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Скажи, а чому ти так пізно одру-
жився?

– Ну, розумієш, перш ніж наважитися на 
такий серйозний крок, я хотів мати надій-
ний і постійний дохід.

– І ти тепер його маєш?
– Так, я отримую пенсію за віком.

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

Батько копає яму. П’ятирічний синочок 
підходить і каже: 

– Тату, а що це ти робиш?
– Що роблю? Яму копаю, буду буряк на 

зиму заготовляти.
Хлопчик трохи помовчав і каже: 
– Тату, а киньмо туди москаля.
Батько, витираючи сльозу:
 – Таке мале, а вже господар!

ОВЕН (21.03 – 20.04). Б

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 4 – 10 жовтняна 4 – 10 жовтня
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У 1987 році в 
Балтіморі 
(США) вперше 

хірургічним 
шляхом 
роз’єднали 
сіамських близнят 
з Німеччини. Так 
семимісячним 
хлопчикам 
подарували нове 
життя.

Лікар Бенджамін 
Соломон Карсон, очо-
ливши групу з 70 хірур-
гів, зробив справжнє 
диво. Операція тривала 
майже добу. До цього 
моменту історія не зна-
ла подібних випадків, 
коли сіамські близнята 
могли б по-новому по-
глянути на світ. Однак 

Бенджамін довів, що 
такі новонароджені не 
приречені.

За статистикою 
Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, в 
Європі з’явою на світ 
сіамських близнят за-
кінчуються одні пологи 
з 80 тисяч, у світі – одні 
з 60 тисяч.

Найчастіше сіамські 
близнята – дівчатка. 
Майже половина таких 
немовлят народжують-
ся мертвими. Близько 
70% помирають про-
тягом перших місяців 
життя.

У середньому після 
операцій з розділення 
виживає лише кожна 
четверта дитина.

Найчастіше сіамськими близнятами 
народжуються дівчатка

gazeta.ua
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ПОНЕДІЛОК 8 жовтня
06.00 Огляд світових подій 06.30, 
11.30 На Часі 18.00. Повтор 07.00, 
09.00  Новини «На Часі» Підсумки 
тижня 07.30, 08.30 Добрий ранок 
08.00 Новини «На часі». Підсумки 
тижня 09.30, 13.00, 02.00 На Часі 
21.00. Повтор 10.00, 12.00, 14.00, 
15.45, 18.30, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.30 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, 00.45 Знай 
більше! 12.15, 19.15 Т/с «Справа 
Дойла» 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 
Поліське літо з фольклором 
17.30 Глобал 3000 18.00 На Часі 
18.00 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На Часі» 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 01.15 Поліське літо 
з фольклором 03.30 Дзеркало 
історії 05.00 Т/с «Пані покоївка» 

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»
09.33 «Енеїда»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Українська читанка»
14.17 Радіодень «Модуль 

знань»
15.00 Д/ф «Сонар»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Пліч-о-пліч»
17.36 Д/ц «Незвичайні 

культури»
18.05 «Розсекречена 

історія»
19.46 КіноWall
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 
17.35, 03.30 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 06.30, 
07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 18.00, 21.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 15.00 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки) 16.00 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018. Плавання 18.30 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Баскетбол 3х3. Груповий 
раунд (юнаки/дівчата) 20.00 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Футзал. Груповий раунд 
21.25 Олімпійська доба 22.00 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018. Спортивні танці 
00.00, 01.10 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Плавання. Фінали 02.00 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Важка атлетика. Фінали 
(юнаки 62 кг) 

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, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.00, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.45, 22.40 «#ШОУЮРИ»
23.40, 00.50 «Танці з 

зірками»
04.35 «Світське життя»

05.25, 15.25 Все буде 
добре!

07.20 Т/с «Анатомія Грей»
09.15 Х/ф «Кардіограма 

кохання»
11.10 МастерШеф 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 

12+
02.45 Найкраще на ТБ

03.05 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 06.59 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.00 М/ф «Дозор 

джунглів»

03.00 Д/п «Місця сили»
03.45 «Орел і Решка»
05.05 «Top Shop»
05.35 «Мультфільм»
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

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

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00, 20.40 Т/с «Поверни 
моє кохання»

12.25 Т/с «Криве дзеркало 
душі»

16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 02.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
00.45 Т/с «Підземний 

перехід»
02.35 «Код доступу»

04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 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 Не дай себе 

обдурити!
11.30, 13.25, 16.20 Х/ф 

«День трифидів»
16.40 Х/ф «Оселя зла: 

Фінальна битва»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с «Папаньки»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Таємничий 

острів»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.15 Х/ф «Діти 

шпигунів 2: 
Острів утрачених 
мрій»

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»

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 03.10 Зірковий шлях
10.20 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 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 «Команда 

знищити»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.10 Х/ф «Повітряна 
в’язниця»

11.20 Х/ф «Кілери»
13.20 Х/ф «Шпигунка»
16.00, 00.20 Таємний агент
17.10, 01.30 Пост шоу. 

Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором

СЕРЕДА 10 жовтня
06.00 Глобал 3000 06.30, 11.30, 
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, 13.00, 
02.00 На Часі 21.00. Повтор 10.00, 
12.00, 15.45, 18.30, 19.00, 20.45, 
22.00, 00.30 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, 00.45, 
03.00 Знай більше! 12.15 Т/с 
«ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 13.30 
Відкрита влада. МІСТО 15.05 
М/с «Хранителі історії» 16.00 
На Часі 16.00 16.15 Поліське 
літо з фольклором 17.30 Завтра 
сьогодні 18.00 На Часі 18.00 19.15 
Відкрита влада. ОБЛАСТЬ 21.00 
На Часі 21.00 22.15 Т/с «ЛЮБОВ/
НЕНАВИСТЬ» 23.00 Завтра 
сьогодні 01.15 Поліське літо з 
фольклором 03.30 Дзеркало 
історії 04.00 Джем 05.00 Т/с «Пані 
покоївка» 

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Наші гроші»
17.36 100 років мистецтва
18.00 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

19.46 Д/с «Океан Вет»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 16.00, 
03.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 21.00 Новини 
06.35 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно! 15.00 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Баскетбол 
3х3. Груповий раунд 16.20 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Плавання 17.30 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Баскетбол 
3х3 Груповий раунд 18.00, 22.00 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018. Скелелазіння. 
Фінал (юнаки) 19.15 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Баскетбол 3х3 Груповий раунд 
(юнаки, дівчата) 20.00 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Футзал. Груповий раунд 21.25 
Олімпійська доба 22.45 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Спортивні танці 00.00, 01.10 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Плавання. Фінали 01.40 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Тхеквондо. Фінали

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, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.00, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.45, 23.35, 00.50 «Король 

десертів»
01.35 «Світське життя»

05.05 Все буде добре!
07.05 Т/с «Анатомія Грей»
09.00, 20.00, 22.45 

МастерШеф 12+
12.55 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.59 Kids Time
06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Т/с «Друзі»
08.50 Т/с «Кохання 

03.30 «Орел і Решка»
04.50 «Top Shop»
05.20, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Поверни моє кохання»

12.50 Т/с «Тільки не 
відпускай мене»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 02.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

00.50 Т/с «Підземний 
перехід»

02.35 «Код доступу»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.15, 13.20 Х/ф «Повінь»
13.55, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.55, 16.20 Дизель-шоу 

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

16+
23.45 Х/ф «Пункт 

призначення-4»
01.25 Т/с «У полі зору»
02.50 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Пастушка»
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»

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

19.00, 23.50 Сьогодні
10.20 Свекруха або невістка
11.20, 03.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину -3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Контрольна 

гра УЄФА. Збірна Італії – 
Збірна України

00.10, 02.20 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
10.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00, 19.00 Кохання на 

виживання 16+
20.50 Х/ф «Мілина»
22.25 Заробітчани
00.20 Х/ф «Загублена»

ВІВТОРОК 9 жовтня
06.00 У фокусі Європа 06.30, 
11.30, 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, 
13.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор 
10.00, 12.00, 14.15, 15.45, 18.30, 
19.00, 20.45, 22.00, 00.30 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, 00.45, 03.00 Знай більше! 
12.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 
13.30 Все про спорт 14.30, 23.00 
Глобал 3000 15.05 М/с «Хранителі 
історії» 16.00 На Часі 16.00 16.15 
Поліське літо з фольклором 
17.30 У фокусі Європа 18.00 На 
Часі 18.00 19.15 Відкрита влада. 
МІСТО 21.00 На Часі 21.00 22.15 
Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 01.15 
Поліське літо з фольклором 03.30 
Дзеркало історії 04.00 Джем 
05.00 Т/с «Пані покоївка» 

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Своя земля»
17.36 «100 років історії»
18.00 Серіал «За 

службовим обов’язком»
19.46 БібліоFun з 

Ростиславом Семківим
20.11 МузLove з Любою 

Морозовою
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 
16.00, 18.50, 03.15 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 21.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 09.30 
Погода 15.00, 19.15 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Баскетбол 3х3. Груповий 
раунд (юнаки) 16.20 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Плавання 17.35 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Баскетбол 
3х3. Груповий раунд (юнаки/
дівчата) 18.00 Інформаційна 
година 20.00, 21.50 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Тхеквондо (дівчата 55 кг, 
юнаки 63 кг) 21.25 Олімпійська 
доба 22.55, 01.10 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Фехтування (юнаки). Шпага 
(дівчата). Шабля. Півфінал 01.45 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Плавання. Фінали 

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, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.15 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.45, 23.35, 00.50 «Модель 

XL – 2»
01.35 «Світське життя»

04.00, 15.25 Все буде 
добре!

05.55 Т/с «Анатомія Грей»
07.50, 20.00, 22.45 

МастерШеф 12+
12.55 Битва екстрасенсів 

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

Нова історія»

03.20 Служба розшуку дітей
03.20, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.40, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Т/с «Друзі»

03.30 «Орел і Решка»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Поверни моє кохання»

12.50 Т/с «Тільки не 
відпускай мене»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 02.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

00.45 Т/с «Підземний 
перехід»

02.35 «Код доступу»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.15, 13.20 Х/ф «Повінь»
13.55, 21.30 Т/с «Папаньки»
14.50, 16.25 Дизель-шоу 

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

16+
23.50 Х/ф «Дедпул»
01.50 Т/с «У полі зору»
02.30 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 М/ф 

«Рапунцель: 
Заплутана історія. 
Стежка до щастя»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 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»

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.20 Свекруха або невістка
11.20, 03.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 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

09.00 Т/с «Кохання 
напрокат»

10.50 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто проти 
блондинок? 12+

21.00 Х/ф «Загублена»
00.05 Заробітчани

ЧЕТВЕР 11 жовтня
06.00 Завтра сьогодні 06.30, 
11.30, 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, 
13.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор 
10.00, 12.00, 15.45, 18.30, 19.00, 
20.45, 22.00, 00.30 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, 
00.45, 03.00 Знай більше! 12.15 
Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 13.30 
Відкрита влада. ОБЛАСТЬ 15.05 
М/с «Хранителі історії» 16.00 На 
Часі 16.00 16.15 Поліське літо з 
фольклором 17.30 Глобал 3000 
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 Євромакс 01.15 Поліське 
літо з фольклором 03.30 
Дзеркало історії 04.00 Джем 
05.00 Т/с «Пані покоївка» 

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Складна розмова»
17.36 100 років кіно
18.00 Серіал «За 

службовим обов’язком»
19.46 Д/с «Сироти дикої 

природи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 
15.10, 17.35, 18.50, 00.25, 
03.05 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 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 Погода 11.25, 14.40 
Телепродаж 16.00 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Плавання 18.00 Інформаційна 
година 19.30 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Баскетбол 3х3. Груповий 
раунд (юнаки, дівчата) 20.35 
Олімпійська доба 21.30 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Легка атлетика 00.55, 01.10 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Спортивна гімнастика. 
Багатоборство (юнаки) 

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, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
13.00, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»
21.45 «Гроші 2018»
22.45 «Право на владу 

2018»
00.50 Х/ф «Отримайте 

багаж»
04.35 «Світське життя»

04.05 Все буде добре! 16+
06.00 Т/с «Анатомія Грей»
07.55 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

03.20, 00.55 Служба 
розшуку дітей

03.30, 01.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.09, 07.59 Kids Time
06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

03.30 «Орел і Решка»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Поверни моє кохання»

12.50 Т/с «Тільки не 
відпускай мене»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 02.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

00.45 Т/с «Підземний 
перехід»

02.30 «Код доступу»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.25 Х/ф «День 

трифидів»
13.45, 21.25 Т/с «Папаньки»
14.45, 16.20 Дизель-шоу 

12+
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Нові лідери
00.10 Х/ф «Пункт 

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

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Бременські 
музиканти»

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»

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

19.00, 23.00 Сьогодні
10.20 Свекруха або невістка
11.20, 02.15 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 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

08.00 Т/с «Друзі»
08.50 Т/с «Кохання 

напрокат»
10.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Ілюзія польоту»
23.00 Заробітчани

П’ЯТНИЦЯ 12 жовтня
06.00, 17.30 Євромакс 06.30, 
11.30, 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, 
13.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор 
10.00, 12.00, 15.45, 18.30, 19.00, 
20.00, 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, 03.00, 
04.00 Знай більше! 12.15 Т/с 
«ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 13.30 
Запитай у депутата 15.05 М/с 
«Хранителі історії» 16.00 На 
Часі 16.00 16.15 Поліське літо з 
фольклором 18.00 На Часі 18.00 
19.15 Т/с «Справа Дойла» 20.15 
Життя в цифрі 20.30 Волинь 
дивовижна 21.00 На Часі 21.00 
22.15 Європа в концертах 23.00 
Огляд світових подій 00.30 
Поліське літо з фольклором 05.00 
Т/с «Пані покоївка» 

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 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live». 
(«Прямий» ефір)

18.31 100 років 
літератури

19.46 Д/с «Акулячий маг»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 
15.10, 05.05 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 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 Погода 
11.25, 14.40 Телепродаж 16.00 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018. Плавання 17.30 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Бадмінтон. Індивідуальні.
Фінали (юнаки, дівчата) 18.40 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Баскетбол 3х3. Груповий 
раунд (юнаки, дівчата) 19.30 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Бадмінтон. Команди 21.25 
Олімпійська доба 21.50 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Легка атлетика 00.50, 01.10 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Плавання. Фінали 02.40 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Спортивна гімнастика. 
Багатоборство (дівчата) 

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»

10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.00, 14.25 «Міняю жінку»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.15 «Ліга сміху 2018»

22.20 «Ігри приколів 2018»

23.20, 01.20 «Вечірній Київ»

05.10 «Чистоnews 2018»

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.20 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»
09.35 Т/с «Пізнє каяття»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Цієї миті рік потому 

16+
22.45 Ультиматум 16+

03.00, 02.30 Зона ночі
03.20 Абзац
05.09, 06.29 Kids Time
05.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.30 Т/с «Друзі»
08.00, 23.30 Київ вдень та 

03.25 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм»
06.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25, 22.00 Т/с 

«Поверни моє кохання»
12.50 Т/с «Тільки не 

відпускай мене»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 

02.15 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.15, 13.25 Х/ф «День 

трифидів»
13.45 Т/с «Папаньки»
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу 12+
17.40, 00.20 Т/с 

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

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

сноуборду»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00, 00.55 

Мольфар
13.00 Країна У
14.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Віталька
16.15 Х/ф «Сам 

удома 5: Святкове 
пограбування»

18.00 Чотири 
весілля

20.00 Сімейка У
21.00 М/ф «Панда 

Кунг- Фу 3»
22.45 Х/ф 

«Неймовірне 
життя Волтера 
Мітті»

02.55 Панянка-
селянка

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 05.00 Зірковий шлях
10.20 Свекруха або невістка
11.30, 03.20 Реальна містика
12.45, 15.30 Т/с «З 

минулого з любов’ю»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Круговорот»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

вночі 16+
09.00 Ревізор
11.40 Страсті за Ревізором
14.20, 21.40 Кохання на 

виживання 16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

16+
00.30 Х/ф «Ілюзія польоту»
02.25 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 13 жовтня
06.00, 19.30 Огляд світових подій 
06.30, 10.30 Євромакс 07.00, 
08.00, 09.00 Новини «На Часі» 
07.30, 09.30, 02.00 На Часі 21.00. 
Повтор 08.30, 23.30 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 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 Т/с 
«ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 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 20.00 Європа 
в концертах 20.45 Ландшафтний 
бум 21.00 На Часі 21.00 22.00 00 
Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 00.30 
Поліське літо з фольклором 03.00, 
04.00 Знай більше! 05.00 Т/с «Пані 
покоївка» 

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40, 19.13 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
16.35 Вистава 

«Примхливе кохання»
18.05 Д/ф «Сильна 

доля»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Фольк – musik

06.00, 09.40, 14.15, 18.00, 01.10 ІІІ 

літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018

06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини

09.30 Погода

14.00, 15.35 Телепродаж

16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018. Баскетбол 3х3. Груповий 

раунд (юнаки, дівчата)

21.25 Олімпійська доба

21.50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018. Легка атлетика

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»
16.30, 21.15 «Жіночий 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.15 «Ігри приколів 

2018»
01.15 «Вечірній Київ»
05.05 «Секретні 

матеріали»

05.10 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

08.05 Караоке на 
Майдані

09.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсів 
13.00 Зважені та 

щасливі 12+
16.00 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Цієї миті рік 

потому 16+

03.00, 01.10 Зона ночі
05.09, 06.19 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.20 Заробітчани
12.10 Хто проти 

блондинок? 12+

04.25 «Код доступу»
05.15 Д/п «Формула 

любові Олександра 
Абдулова»

05.50 «Україна вражає»
06.35 «Мультфільм»
07.00 «Чекай мене. 

Україна»
08.40 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
10.20 Х/ф «Суєта суєт»
12.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

14.00 Т/с «Абатство 
Даунтон»

20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
22.15 Т/с «Домохазяїн»
02.40 Х/ф «Не було б 

щастя»

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, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
13.00 Т/с «Папаньки»
16.10 Х/ф «Людина-

павук»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Людина-

павук-2»
22.45 Х/ф «Людина-

павук-3: Ворог у тіні»
01.35 Х/ф «Пункт 

призначення-4»
02.50 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф «Тваринний 

загін. Код Марко 
Поло»

12.20 М/ф «Джастін та 
лицарі доблесті»

14.00 Чотири весілля
17.00 Х/ф 

«Неймовірне життя 
Волтера Мітті»

19.00 Одного разу під 
Полтавою

22.00 Сімейка У
00.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.10 Зірковий 
шлях

09.00, 15.20 Т/с 
«Круговорот»

17.00, 20.00 Т/с 
«Соломонове 
рішення»

22.00 Т/с «Каблучка з 
бірюзою»

01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Маямі»
03.30 Реальна містика
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14.10 Хто зверху? 12+
16.10 М/ф «Корпорація 

монстрів»
18.00 Х/ф «День 

Незалежності»
21.00 Х/ф «День 

Незалежності 2: 
Відродження»

23.30 Х/ф «Анаконда»

НЕДІЛЯ 14 жовтня
06.00 Волинь дивовижна 06.30, 
20.30 Глобал 3000 07.00, 08.00, 09.00 
Новини «На Часі». Спецвипуск 07.15, 
08.15, 10.15, 14.15 Як це було 07.30, 
09.30, 02.00 На Часі 21.00. Повтор 
08.30, 23.30 На Часі 18.00. Повтор 
09.15 Ландшафтний бум 10.00 
ГУРМАН І Я 10.30 Огляд світових 
подій 11.00 М/с «Хранителі історії» 
12.00 Євромакс 12.30 Відкрита 
влада. ОБЛАСТЬ 14.00 ГУРМАН І Я 
14.30 Мозаїка батьківства 15.00 Т/с 
«ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ» 17.00 Завтра 
сьогодні 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 19.50 Вголос 
20.00 Волинь дивовижна 21.00 На 
Часі 21.00 22.00 00 Т/с «ЛЮБОВ/
НЕНАВИСТЬ» 00.30 Поліське літо 
з фольклором 03.00, 04.00 Знай 
більше! 05.00 Т/с «Пані покоївка» 

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 Додолики
08.30 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Букоголики»
15.36 Д/ф «Відкривай 

Україну»
16.02 Д/ф «Чудова гра»
16.31 «Хто в домі 

хазяїн?»
17.02 Фольк – musik
18.02 Двоколісні хроніки
18.32 Спільно
19.00 «Протилежний 

погляд. Live»
19.52 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»

06.30, 08.05, 12.50 Погода 06.40 
«Крути» 07.00, 08.00, 21.00 Новини 
07.05 «Легіон. Хроніка Української 
Галицької армії» 08.15 «Вони 
боролись до загину» 08.45, 10.30 
Спецпроект «День захисника 
України» 09.00 Церемонія складання 
урочистої клятви ліцеїстами 
Київського військового ліцею ім. 
Івана Богуна 12.15 «Січ» 13.00 
Перша шпальта 13.30 Перший на 
селі 14.00, 15.35 Телепродаж 14.20 
Фольк-music 16.00 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Баскетбол 
3х3. Груповий раунд (юнаки, дівчата) 
18.00 Вони присягнули на мир і 
волю. Спецпроект до Дня захисника 
України 20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Легка атлетика 
21.25 Олімпійська доба 00.00, 01.10 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Стрибки в воду 01.45 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Стрільба з лука. 
Змішані міжнародні команди 04.30 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Спортивна гімнастика

06.00 «ТСН»
07.00, 02.05 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.10, 11.15, 12.10 

«Світ навиворіт – 4: 
В’єтнам»

13.15, 14.40 «Світ 
навиворіт – 3: 
Танзанія, Ефіопія»

16.00 Х/ф «Пропала 
грамота»

17.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

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

05.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

08.55 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, 01.20 Зона ночі
04.30 Стендап-шоу
05.29, 07.39 Kids Time
07.40 М/ф «Ми – 

монстри!»
09.40 М/ф «Корпорація 

монстрів»
11.20 Х/ф «Мілина»
13.10 Х/ф «День 

03.40 «Код доступу»
04.10 Д/п «Басов. Бігун 

на довгі дистанції»
05.00 «Top Shop»
05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Кухарка»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Вихідні!»
14.00 Т/с «Абатство 

Даунтон»
18.00 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
20.30 Х/ф «Корсиканець»
22.20 Х/ф «Лінкольн для 

адвоката»
00.55 «Речдок»

04.20 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.35, 12.45 Факти
05.00 Інсайдер
06.45 Т/с «Відділ 44»
10.40 Х/ф «Людина-

павук»
13.00 Х/ф «Людина-

павук-2»
15.50 Х/ф «Людина-

павук-3: Ворог у тіні»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Нова 

людина-павук»
23.20 Х/ф «Нова 

людина-павук-2: 
Висока напруга»

02.05 Х/ф «Пункт 
призначення-5»

03.35 Стоп-5

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Школа 

монстрів: 
Електрично»

12.50 Х/ф «Бременські 
музиканти»

14.00 Чотири весілля
17.15 М/ф «Панда 

Кунг- Фу 3»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф «Новітній 

заповіт»
00.10 БарДак
02.10 Панянка-селянка
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 09.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною. 

День захисника
09.15 Т/с «Соломонове 

рішення»
13.10 Т/с «Секрет Майя»
17.00, 21.00 Т/с «Бійся 

своїх бажань»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Музична 

платформа
01.10 Т/с «Чужа жінка»
04.20 Зірковий шлях
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Незалежності»
16.10 Х/ф «День 

Незалежності 2: 
Відродження»

18.40 Х/ф 
«Тихоокеанський 
рубіж»

21.00 Х/ф «Годзілла»
23.20 Х/ф «Анаконда 

2: Полювання на 
криваву орхідею»

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

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: 26349.
Наклад – згідно із замовленням.

– Рабиновичу, вчора в театрі я бачив 
вашу дружину. Вона так кашляла, що всі на 
неї озиралися. У неї грип?

– Ні, у неї нова сукня!
___________________________________

Задоволений чоловік повертається з 
полювання. Жінка:

– Ну, як полювання?
– Клас! Їжаків цілу купу настріляв!
– Ти що, зовсім здурів? Навіщо вони 

потрібні?!
– Ну як же. Тобі на комір, тещі на 

устілки.
___________________________________

П’яний чоловік приповзає додому з 
гулянки. Жінка зустрічає його з мітлою в 
руках. Чоловік падає на коліна й у сльозах 
просить: «Марусю, не відлітай! Це було 
востаннє!»
___________________________________

Зустрілися гуцул і чукча. Чукча:
– Відгадаєш, скільки у мене оленів, – 

обох віддам!
– Два.
– УУУХХХХ! Шаман!

– Ми одружені всього тиждень, а ти 
вже починаєш зі мною сваритися.

– Так, але ти забуваєш, що я цього че-
кала два роки!
___________________________________

Подружжя пенсіонерів потрапило в 
рай. Сонце, пташки співають, краса, серце 
радіє. Тут чоловік як дасть дружині запо-
тиличника.

– За що?
– Якби не твоя дієта й каші, ми тут уже 

рік жили б!
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УКРАЇНЦЯМ МОЖУТЬ 
ЗАБОРОНИТИ НЕЗВИЧНО 
НАЗИВАТИ ДІТЕЙ  
У Верховній Раді зареєстровано 
законопроект, яким 
запропоновано обмежити батькам 
право вибору імені для дитини. 

У законопроекті йдеться, що дитині 
не може бути дано ім’я, що складається 
з назв неживих предметів, вигаданих 
персонажів, географічних назв, титулів, 
хвороб, абревіатур, а також ім’я, що міс-
тить одночасно букви, символи та (або) 
цифри, нецензурну лексику або обра-
жає суспільну мораль. Це ж стосується 
і зміни імені.

Також законопроектом запропо-
новано визначити, що рішення органів 
реєстрації актів цивільного стану про 
відмову в наданні дитині імені з підстав 
невідповідності таким вимогам батьки 
можуть оскаржити.

За даними Міністерства юстиції, 
йдеться у пояснювальній записці до за-
конопроекту, за попередні роки в Укра-
їні було зареєстровано такі імена, як 
Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, 
Сервер, Космос, Кукла, Мерседес, Алей-
на, Книгиня, Ізраїль, Мілорд, Сероп, Сул-
тан, Панна, Кітті, Янукович тощо.

Окрім того, законопроектом запро-
поновано передбачити в Сімейному 
кодексі, що дитині може бути дано не 
більш як два імені, якщо інше не випли-
ває зі звичаю національної меншини, до 
якої належать мати й батько. Також ім’я 
дитини має відповідати її статі, йдеться у 
змінах до кодексу.

За словами заступника міністра юс-
тиції з питань державної реєстрації Оле-
ни Сукманової, найпопулярніші імена у 
2018 році – Софія, Анастасія, Анна, Ар-
тем, Олександр та Максим. 

Крім традиційних імен, українці ви-
бирають своїм дітям і незвичні: Ігоріна, 
Медея, Каталея, Она, Мілаша, Апполіна-
рія, Капітоліна, Хумора, Патриція, Заба-
ва, Прінцеса, Весна, Італія, Андромеда, 
Ясновєда, Натаніель, Юнатан, Яровіт, 
Еліот-Леопольд, Бомонд, Пересвіт, Ме-
тью, Рожден, Гамлет.

без моди на імена

ilonna.com

В Україні називали дітей Султан, 
Панна, Кітті і навіть Янукович

злочин і кара 

а ви знали?будьмо здорові

У СВІТІ ВПЕРШЕ 
КАСТРУВАЛИ ПЕДОФІЛА Кілька місяців тому в 

Казахстані ухвалили 
новий закон, який 
дозволяє каструвати за 
педофілію. 

Таку ін’єкцію отримав чоло-
вік з Туркестанського регіону 
під наглядом представників Мі-
ністерства охорони здоров’я. 
Президент Казахстану Нурсултан 
Назарбаєв виділив понад $25000 
на 2000 ін’єкцій для чоловіків, які 
цього року ґвалтували дітей. Це 
зроблено для того, аби запобігти 
сексуальному насильству.

Така кастрація лише тимча-
сово позбавляє від сексуально-
го збудження. Ін’єкцію потрібно 
робити два рази на рік, щоб вона 
залишалася ефективною. На від-
міну від хірургічної, хімічна ка-
страція не перешкоджає сексу-
альному потягу в майбутньому.

У Казахстані за такі криміналь-

Президент Казахстану виділив понад $25000 на 
ін’єкції для чоловіків, які цього року ґвалтували дітей

ні злочини також передбачено тю-
ремне ув’язнення терміном до 20 
років. З 2010 до 2014 року випад-
ки зґвалтування дітей в Казахстані 
почастішали. У країні будуть ви-
користовувати ципротерон – сте-
роїдний антиандроген, розроб-
лений для боротьби з раком, для 
кастрації. 

Кілька місяців тому уряд Ве-
ликобританії заявив, що розгля-
дає можливість зробити хімічну 
кастрацію для засуджених пе-
дофілів і сексуальних злочинців 
більш поширеним видом пока-
рання. Міністр юстиції Філіп Лі 
попросив чиновників розгляну-
ти способи зробити цей медич-

today.kz

ний метод більш поширеним. 
Метод, який пригнічує сексу-
альне збудження, уже застосо-
вано до деяких ґвалтівників, які 
сидять в тюрмах, і до тих, які так 
і залишаються на свободі. Бри-
танські засуджені мають право 
добровільно вибрати спосіб 
покарання – в’язницю або ка-
страцію. Але Міністерство юс-
тиції поки не ухвалило жодних 
рішень щодо розширення мож-
ливостей застосування цього 
методу. Загалом, зараз близько 
120 ґвалтівників добровільно 
обирають кастрацію. Професор 
психіатрії Дон Грубін проводить 
програму хімічної кастрації у 
співпраці з тюремною служ-
бою і департаментом охорони 
здоров’я. 

філателія ПЕРШІ МАРКИ В УКРАЇНІ 
З’ЯВИЛИСЯ СТОЛІТТЯ ТОМУ У 2018 році Україна 

святкує 100-річчя 
випуску перших 

поштових марок. 
Запровадження поштової 
марки пов’язують з 
ім’ям англійського 
поштмейстера Роуленда 
Хілла – автора ескізу 
першої у світі поштової 
марки, яка увійшла в 
обіг 6 травня 1840 року в 
Англії.

В історії філателії перша мар-
ка відома під назвою чорний 
пенні, оскільки вона мала номі-
нал саме в 1 пенні й була надру-
кована чорною фарбою. Також 
на марці є водяний знак у вигляді 
малої корони та портрет короле-
ви Великобританії Вікторії.

Перейнявши почин Англії, 
випускати поштові марки почали 
й інші країни.

В Україні вони вперше 
з’явилися у 1918 році, в часи 
Української Народної Республі-
ки. Творцями сюжетів поштових 

Колекціонують марки з 60-х років XIX століття 
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леуму тощо.
У наш час поштові марки дру-

кують на високоякісному папері 
фарбами з високим балом світ-
ло- та водостійкості.  Зворотний 
бік гумують (проклеюють), а для 
того, щоб полегшити відокрем-
лення марок від аркуша та одну 
від одної, аркуш перфорують 
(проколюють). Перші марки не 
перфорували, їх відрізали ножи-
цями. Перфорувальну ж машину 
винайшов працівник Дублінсько-
го поштамту Генрі Аргер.

Одразу після появи поштових 
марок з’явились і поціновувачі, які 
зрозуміли не лише її безпосеред-
нє практичне значення, а й худож-
ню цінність як твору прикладної 
графіки малих форм. Так поштова 
марка стала предметом колек-
ціонування, а людей, які почали 
збирати знаки поштової оплати, з 
середини 60-х років XIX століття 
стали називати філателістами.

мініатюр були видатні графіки 
Георгій Нарбут і Антін Середа. На 
підставі закону Центральної Ради 
від 18 квітня 1918 року замість 
зниклих з обігу розмінних монет 
випустили марки-гроші номі-
налом від 10 до 50 шагів. Першу 
серію, названу шагівковою, дру-
кували на тонкому картоні з на-
писом на звороті «Ходять нарівні 
з дзвінкою монетою».

Після цього понад 70 років в 

Україні не було марок (хоч у 1947-
му УРСР стала членом Всесвітньо-
го поштового союзу). Лише з 1992 
року в Україні почали друкувати 
марки незалежної держави.

Спочатку їх друкували на дуже 
недосконалих машинах, іноді на-
віть вручну. Використовували 
при цьому техніку гравюри – спо-
сіб розмножування малюнка за 
допомогою друкарської форми з 
дерева, металу, пластмаси, ліно-

Згідно з даними досліджен-
ня Bloomberg, найкраща та 
найбільш ефективна система 
охорони здоров’я у світі – в ки-
тайському місті Гонконг. 

Оцінку систем охорони 
здоров’я проводили за критері-
ями вартості медицини (у дола-
рах на рік) та середньої очікува-
ної тривалості життя.

У Гонконгу середня очікува-
на тривалість життя склала 84,3 
року, а на охорону здоров’я жи-
телі міста витрачають близько 
$2,22 тис. Частка медичних ви-
трат складає близько 5,7% від 
ВВП території. Цікаво, що Гон-
конг очолює рейтинг уже другий 
рік поспіль.

Друге та третє місця посіли 
Сінгапур та Іспанія відповідно. 
Крім цього, серед найкращих 
систем охорони здоров’я у Єв-
ропі лідирує Італія, де, за дани-
ми Bloomberg, найбільш здорові 
громадяни. 

Найкращий індекс людського 
розвитку в світі зафіксовано у 2017 
році в Норвегії. Такого виснов ку 
дійшли автори глобального рей-
тингу індексу людського розвитку, 
який склали аналітики Програми 
розвитку ООН, повідомляє агент-
ство DW.

Визначальними критеріями 
для авторів індексу є тривалість 
життя, рівень освіти та доходів 
громадян.

За даними рейтингу, індекс 
людського розвитку в Норвегії ви-
значено на рівні 0,953. На другому 
місці опинилася Швейцарія з по-
казником індексу людського роз-
витку в 0,944. Далі йдуть Австралія 
та Ірландія з 0,939 та 0,938 відпо-
відно. На п’ятому місці – Німеч-
чина. Рівень людського розвитку 
німців автори індексу класифіку-
вали як 0,936.

До першої десятки також по-
трапили Ісландія, Гонконг, Швеція, 
Сінгапур, Нідерланди.

УКРАЇНА – НА 88 МІСЦІ У 
РЕЙТИНГУ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

НАЙКРАЩА МЕДИЦИНА 
В СВІТІ – У ГОНКОНГУ 

З пострадянських країн най-
кращий показник зафіксовано у 
Естонії – 0,871, що відповідає 30-й 
позиції в глобальному рейтингу. 
Західні сусіди України – Польща, 
Словаччина та Угорщина – посіли 
33, 38 та 45 місця відповідно. Росія 
потрапила на 49 позицію, а Біло-
русь – на 53.

Щодо України, то автори ін-
дексу визначили її розвиток у 
0,751. Через такий показник Укра-
їна опинилася на 88 місці у пере-
ліку з 189 країн. На останній пози-
ції – Нігер.

Польща посіла 24 місце, Ро-
сія – 53. Однією з найменш ефек-
тивних систем охорони здоров’я, 
за версією Bloomberg, є амери-
канська, де на медицину витра-
чають близько 16,8% від ВВП, а 
кожному громадянину вона об-
ходиться у понад $9,5 тис. на рік. 
Cередня очікувана тривалість 
життя у США складає 78,7 року.

Перше місце посіла Норвегія 
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Україна до рейтингу 
Bloomberg не увійшла
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