
ЗНЕВАЖАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ПРИРІВНЮВАТИМЕТЬСЯ 
ДО НАРУГИ

ЧОМУ ПОВІЛЬНО 
ЇДЕ ШВИДКА?

Ковельське міськрайонне 
територіальне медичне об’єднання 

відмовляється реагувати на 
звернення працівників швидких, які 
виїжджають на неекстрені виклики. 

КВАШЕНА КАПУСТА – 
СПРАВЖНЯ ВІТАМІННА 
БОМБА

Квашена капуста покращує 
травлення, стан нігтів і шкіри, 

зміцнює імунітет. Адже в порції 
приготованого салату міститься 
добова норма вітаміну С, що особливо 
важливо в холодний період року. 

ЖИТТЯ НАДТО КОРОТКЕ, 
ЩОБ БУТИ ТОВСТИМ

За два роки 
волинянин 

Володимир 
Вишневський 
з товстуна 
перетворився 
на стрункого 
підтягнутого 
чоловіка. До 
схуднення він важив 
133 кг. За кілька 
років поменшав 
на 58 кг. Йому 
вдалося, здавалося 

б, неймовірне – не повернути зайві 
кілограми. А все тому, що здорове 
харчування стало способом його 
життя. 
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «УКРАЇНЦІВ 
ЗРОБЛЯТЬ БАГАТИМИ 
ЛИШЕ УКРАЇНЦІ»
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Відомий волинський 
волонтер, громадський 

діяч, шевченкознавець 
Руслан Теліпський здолав 
пішки 800 км. Чоловік за 
чотири тижні прийшов зі 
Слов’янська до Канева. 
Свій паломницький шлях 
він проклав через сім 
областей України і назвав 
його «Шевченквіський 
дороговказ-2». Адже це 
вже не перша мандрівка 
Руслана. 10 років тому 
він прийшов пішки з 
Луцька до Канева. Тоді 
чоловік ішов 34 дні 
поспіль і подолав тисячу 
кілометрів. 

законопроектринок праці

 читайте на стор. 6  читайте на стор. 4 читайте на стор. 5

 читайте на стор. 8

Найбагатший олігарх України 
Рінат Ахметов ділиться 
прибутками з Президентом. 

Це дослідив журналіст Олександр 
Дубінський на конкретному 
прикладі купівлі підприємства 

«Донецьксталь». Компанія 
Ахметова купила в компанії «Ай 
Сі Ю», яку контролюють люди, 
близькі до Петра Порошенка, цю 
фірму дорожче аж на $270 млн 
від попередньої вартості. У 

гривнях це 7,5 млрд. Тож цілком 
логічно, що це доля Президента 
у схемі «Роттердам+», через яку 
наварили на українцях майже 
30 млрд грн.
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ПІШКИ – ВІД 
СЛОВ’ЯНСЬКА ДО КАНЕВА

РОБОТА В 
УКРАЇНІ Є. БУЛО 
Б БАЖАННЯ 
ПРАЦЮВАТИ

АФЕРА СТОЛІТТЯ: 
«РОТТЕРДАМ+»

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ 
³ç Äíåì çàõèñíèêà Óêðà¿íè, Äíåì 
Óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà ³ Óêðà¿í-
ñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿.

Шановні волиняни!

З повагою Ігор ПАЛИЦЯ,
голова Волинської 

обласної ради, засновник 
Фонду «Тільки разом»

Ö³ çíàìåíí³ äàòè ñèìâîë³çóþòü çâ’ÿçîê ïîêîë³íü, 
ºäíàþòü ñåðöÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â, óîñîáëþþòü 
ìóæí³ñòü òà ãåðî¿çì çàõèñíèê³â Áàòüê³âùèíè.

Âäÿ÷íèé êîæíîìó, õòî ñàìîâ³ääàíî áîðîíèâ 
íàøó çåìëþ â³ä âîðîãà. Êîæíîìó, õòî é íèí³, íà 
ï’ÿòîìó ðîö³ íåîãîëîøåíî¿ â³éíè, ñòî¿òü íà ñòîðîæ³ 
íàøî¿ äåðæàâíîñò³.

Â³÷íà ïàì’ÿòü Ãåðîÿì, 
ÿê³ ïîêëàëè æèòòÿ íà â³âòàð 
Óêðà¿íñüêî¿ Íåçàëåæíîñò³. 
Âè – íàøà ñèëà ³ ãîðä³ñòü. 
Øàíà âàì ³ íèçüêèé óêë³í.

Ñëàâà Óêðà¿í³! 
Ãåðîÿì ñëàâà!
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ЧЕРЕЗ ВУЛКАН – ЗЕМЛЕТРУС І 
ЦУНАМІ
Виверження вулкана Сопутан на індо-
незійському острові Сулавесі  7 жовтня 
спровокувало потужний землетрус та цу-
намі. Мінімум дві тисячі людей загинуло.

АМЕРИКУ НАКРИЛИ ЗЛИВИ 
Мінімум 12 осіб загинули і 23 тисячі по-
страждали внаслідок злив у низці країн 
Центральної Америки. Зливи почалися 
4 жовтня в Гватемалі та Коста-Риці. У Гон-
дурасі вони спричинили зсуви.
У ГАЇТІ – ПОТУЖНИЙ 
ЗЕМЛЕТРУС 
6 жовтня біля узбережжя Гаїті стався по-
тужний землетрус. Щонайменше 15 лю-
дей загинуло.

НА КОРДОНІ ГАЗИ – СУТИЧКИ
Майже 400 палестинців постраждали, 
щонайменше троє загинуло 5 жовтня в 
результаті сутичок з ізраїльськими вій-
ськовослужбовцями на кордоні Секто-
ра Гази.

У США – СТРАШНА АВАРІЯ 
У штаті Нью-Йорк 6 жовтня 20 осіб заги-
нули в ДТП. Весільний лімузин, що їхав 
зі швидкістю понад 100 км, в’їхав в інше 
авто, а потім збив людей на парковці.
СЕНАТ США ВИЗНАВ 
ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ 
Сенат США одностайним рішенням ухва-
лив двопартійну резолюцію, яка стала 
першим в історії правовим актом Конгре-
су США, де Голодомор 1932-1933 років 
визнано геноцидом українського народу.
ЕКС-ПРЕЗИДЕНТА ПІВДЕННОЇ 
КОРЕЇ ЗАСУДИЛИ
До 15 років ув’язнення за звинувачен-
нями у корупції, несплаті податків тощо 
засудили екс-президента Південної Ко-
реї 76-річного Лі Мен Бака.

У ВАНТАЖІВЦІ – КОКАЇН 
Французькі митники зупинили непо-
далік Тулузи зареєстровану в Україні 
вантажівку, яка прямувала на північ Єв-
ропи. У транспорті двоє голландців пе-
ревозили 650 кг кокаїну на €52 млн.
У ВАРШАВІ СТРАЙКУВАЛИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ 
Тисячі поліцейських, тюремних нагля-
дачів, прикордонників 2 жовтня взяли 
участь у великій акції протесту у Вар-
шаві. Вони вимагали негайно підвищити 
зарплату й покращити пенсійне забез-
печення, підвищити виплати за понад-
нормово відпрацьований час.
ЕКС-ГЛАВУ МВС МАКЕДОНІЇ 
ЗАСУДИЛИ
Суд у Скоп’є засудив до шести років 
позбавлення волі колишню очільницю 
Міністерства внутрішніх справ Гордану 
Янкуловську за зловживання службо-
вим становищем під час купівлі урядо-
вого Mercedes. 
У БОЛГАРІЇ ЗАДУШИЛИ 
ЖУРНАЛІСТКУ 
У місті Русе 7 жовтня знайшли тіло жур-
налістки Вікторії Марінової. Телеведучу 
й адміністративного директора місце-
вого телеканалу зґвалтували, а тоді за-
душили. Жінка розслідувала розтрату 
коштів із фондів ЄС.

НА ДОНБАС – МІЛЬЙОНИ
Уряд Данії виділить $9,2 млн на програ-
му розвитку ООН в Україні на умовах 
спільного фінансування заходів з роз-
витку. Австрія на розмінування Донбасу 
уже виділила €1 млн.
ПОМЕРЛИ КАБАЛЬЄ 
І АЗНАВУР
Легендарна іспанська оперна співачка, 
85-річна Монсеррат Кабальє померла 
6 жовтня. А 1 жовтня не стало 94-річного 
французького шансоньє, композитора, 
поета й актора Шарля Азнавура.

«ОКТОБЕРФЕСТ» ВРАЖАЄ
На 185-му за ліком фестивалі «Окто-
берфест», що 7 жовтня завершився в 
Мюнхені, відвідувачі випили близько 
7,5 млн л пива. Захід відвідали близько 
6,3 мільйона осіб.

світова хроніка

У НІЧНІЙ АВАРІЇ У НІЧНІЙ АВАРІЇ 
ЗАГИНУЛИ СТУДЕНТИЗАГИНУЛИ СТУДЕНТИ

ВИКИНУЛА ДИТИНУ В ТУАЛЕТВИКИНУЛА ДИТИНУ В ТУАЛЕТ

МІНЯЛИ ГРОШІ МІНЯЛИ ГРОШІ 
НА СУВЕНІРНІ

У АКТИВІСТІВ – ПРЕТЕНЗІЇ ДО ЛІСІВНИКІВУ АКТИВІСТІВ – ПРЕТЕНЗІЇ ДО ЛІСІВНИКІВ

кров холоне

шахрайствонещастя

протест

ОСТАНКИ СОЛДАТІВ ВЕРМАХТУ 
ЗНАЙШЛИ У ШКОЛІ

У ДАРУНОК – НОВА ОРГТЕХНІКА

знахідка

Луцьк

Через нещодавній 
нічний бенкет 
у сауні 

Воротнівського 
заказника активісти 
вимагають звільнити 
не тільки очільника 
управління лісового 
та мисливського 
господарства Волині 
Олександра Кватирка, а 
й виконувача обов’язків 
голови Держлісагентства 
Володимира Бондаря.

Акція «Геть лісову мафію!» від-
булася 3 жовтня під приміщенням 
ВОУЛМГ, інформує ТРК «Аверс».

Ще однією причиною вимог 
активістів стали дії керівництва 
лісової галузі на територіях запо-
відників. Учасники акції заявили, 
що нині триває вирубування лісів 
у національному парку «Цуман-
ська пуща», надають в оренду 
території заказників для мислив-

ства, зменшується територія за-
казника «Зубр». 

Пікетувальники розділилися 
на два фронти. Одні вимагали 
звільнення начальника ВОУЛМГ, 
інші ж, навпаки, Олександра Ква-
тирка підтримували. 

Зачитавши спільну заяву з 
вимогою звільнити начальника 
ВОУЛМГ Олександра Кватирка та 
в. о. начальника Держлісагентства 

Володимира Бондаря й розсліду-
вати усі факти порушень в лісовій 
сфері, активісти і журналісти ви-
рушили до самого Кватирка. 

Група тітушок фізично пере-
шкоджала доступу громадськос-
ті та журналістів у приміщення 
управління. Після штовханини, 
а також зауважень від представ-
ників правоохоронних органів, 
деяким активістам та представ-

никам ЗМІ вдалося потрапити в 
приміщення. Олександр Кватир-
ко заявив, що вважає цю акцію 
політичним замовленням.

Тема дерибану лісових угідь 
вічна. І неодноразово збирала 
до гурту свідомих громадян та 
не завжди свідомих політиків. 
Останнім часом на Волині та по 
всій Україні відбуваються масо-
ві порубки лісів, які проводять 
саме лісові господарства під ви-
глядом санітарних рубок. Про 
те, що з України везуть рекордні 
партії дерева, навіть пишуть єв-
ропейські ЗМІ. А правоохоронці 
відкривають кримінальні прова-
дження, які ніколи не доходять 
до суду. Розголос та увага гро-
мадськості – єдиний спосіб хоч 
якось вплинути на цю негативну 
тенденцію. Такі акції мають місце 
та право на існування. Щоправ-
да, активність на них політичних 
сил і замовних провокаторів 
може повністю знівелювати ре-
зультат.

На пікет зібралося 
понад півсотні людей

volynnew
s.com

Любешівський район 

Матір двох дітей 
підозрюють у вбивстві 
новонародженого.

39-річна жителька Лю-
бешівського району на по-

чатку липня самостійно 
народила немовля. Тіло 
новонародженої дитини 
без ознак життя згодом ви-
явили у відрі в сільському 
туалеті.

У ході досудового роз-
слідування встановлено при-
четність жінки до вбивства 
немовляти. Жінці загрожує 
до п’яти років позбавлення 
волі.

Луцьк, Нововолинськ, 
Володимир-Волинський

54-річний одесит, 
який на Волині 
ошукував людей 
поважного віку й 
завдав їм шкоди на понад 1 млн грн, 
дев’ять років проведе за ґратами.

Як повідомляє прокуратура області, 
упродовж 2016-2017 років зловмисник 
разом зі спільницею навідувалися до во-
линян старшого віку. Назвавшись праців-
никами органів соцзахисту, які надають 
послуги з обміну нібито старих грошей на 
купюри нового зразка, спритники обмі-
нювали надані довірливими старенькими 
гроші на сувенірні банкноти.

Луцький міськрайонний суд визнав 
чоловіка винним у вчинених злочинах 
та присудив дев’ять років позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна. Суд також 
зобов’язав грабіжника повернути потер-
пілим усі видурені та викрадені кошти. 
Його спільниця перебуває у розшуку.

Ковель

На території Ковельської школи мистецтв 
знайшли останки сотень німецьких 
солдатів та офіцерів, які загинули у боях 
за Ковель під час Другої світової війни.

Пошукові роботи ведуть представники 
групи «Захід» Народної спілки Німеччини, по-
відомили в Ковельраді. 

Із землі піднято останки 233 солдатів та 
офіцерів Вермахту. Хоча є інформація, що у 
братській могилі захоронено 427 вояків.

Керівник групи Мирон Старко розпові-
дає, що на це масове захоронення солдатів на 

території школи мистецтв пошуковців вивели 
німецькі архіви. Саме вони свідчать: у будівлі 
готелю «Ковельчанка» на початку 1944 року 
діяв військовий госпіталь, а сусідня вулиця 
Леонтовича мала назву Лазаретна. 

Пошуковець, який уже понад десять років 
проводить ексгумацію тіл німецьких вояків, 
стверджує, що це захоронення не є типовим 
для військ Вермахту. «Німці зазвичай не ро-
били братських могил. Напевно, тоді їм було 
не до таких поховань. Не вистачало ні часу, ні 
сил», – розмірковує Мирон Старко.

За архівними матеріалами, понад 3300 

німецьких вояків захоронено саме в Ковелі. І 
групі спілки «Захід» вдалося відшукати остан-
ки 90 солдатів, доки не почали пошукові ро-
боти на території школи мистецтв.

Після ексгумації останки перепоховають 
на військовому цвинтарі в селі Потеличі 
Жовківського району на Львівщині

kovelrada.gov.ua

Любешівський, Луцький райони

В аварії на автодорозі між селами Бихів 
та Цир загинули студенти Любешівського 
технічного коледжу Луцького НТУ. 
Трагедія трапилася 7 жовтня близько 
першої ночі.

33-річний водій буса Mercedes-Benz Sprinter 
допустив лобове зіткнення з мотоциклом 
SkyBike, яким керував 16-річний хлопець. Уна-
слідок зіткнення водій і пасажир мотоцикла, 
жителі села Лахвичі, загинули на місці.

Як повідомили в поліції, водій буса та його 
27-річний пасажир, також жителі району, отри-
мали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Розпочато кримінальне провадження. 
Триває досудове розслідування.

Окрім того, ввечері 2 жовтня у селі Струмів-

ка водій автобуса «Київ-Луцьк» збив пішохода, 
який перебігав дорогу поза зеброю. Удар був 
такої сили, що з чоловіка злетіло взуття. Вряту-
вати його не вдалося, він помер у лікарні.

Юрій Павлік та Андрій Хвесик 
загинули на місці ДТП

facebook.com
/LTKLN

TU

Шацьк

Депутат Волинської облради від УКРОПу 
Михайло Імберовський та голова Шацької 
районної ради Сергій Карпук відвідали 
дошкільний навчальний заклад №1 та 
бібліотеку селища Шацьк.

У ДНЗ привітали освітян із професійним 
святом та вручили подарунки від Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом». Для вихованців 
садка, а їх тут 186, у закладі створено всі 
умови: є спортивний зал, музична кімната 
і великий спортивний комплекс. Дошкіль-
няткам, тішаться батьки, тут завжди є що 
робити. Нарікали лише, що музичне облад-
нання недовговічне. Тож із подарунком ви-

значилися швидко: діти отримали акустичну 
систему.

Того ж дня Михайло Імберовський та 
Сергій Карпук відвідали Шацьку центральну 
районну бібліотеку, яка уже 73 роки поспіль 
слугує головним осередком літературного 
життя краю. Працівники розповіли, що чи-
тачів у книгозбірні не меншає. Найбільшою 
проб лемою, зізнаються бібліотекарі, залиша-
ється застаріла матеріально-технічна база.

Врахувавши потреби бібліотекарів, Ми-
хайло Імберовський за підтримки Фонду 
«Тільки разом» подарував бібліотеці новий 
принтер, а ще поповнив її фонди новими кни-
гами.

добра справа

ІРННІРНІ
, 

кий

Такі подарунки точно 
стануть у пригоді



ПОДІЇ № 40 (139)  11 жовтня 2018 рокуwww.volynnews.com 3

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  ЙДумайте щиро – і ваші думки нагодують усіх голодних світу. Горацій Бонар

УКРАЇНЦІ ПЕРЕПЛАТИЛИ 
ЗА «РОТТЕРДАМ+»
Директор НАБУ Артем Ситник заявив, 
що фахівці, яких було залучено до роз-
слідування справи «Роттердам+», під-
твердили переплату у 15 млрд грн.
МІСТ У КРИМУ – З ПОМІЧЧЮ 
УКРАЇНЦІВ
Українське підприємство, яке видобуває 
щебінь, налагодило його поставки до 
країни-агресора. 28 тисяч тонн щебеню 
надійшло для будівництва Кримського 
мосту.

УКРАЇНА ВИСЛАЛА КОНСУЛА
Україна оголосила консула Угорщини в 
Береговому персоною нон-грата, дипло-
мат уже покинула країну. Скандал виник 
через видавання в Закарпатті угорських 
паспортів і заклик приховувати своє 
нове громадянство. Угорщина у відпо-
відь вислала українського дипломата з 
посольства в Будапешті.
КУЧМА ПОКИНУВ ТКГ 
У МІНСЬКУ
Екс-президент Леонід Кучма завершив 
роботу у Тристоронній контактній групі 
з урегулювання конфлікту на Донбасі. 
Причина – поважний 80-річний вік.
КОЛОМОЙСЬКОМУ – 
КОМПЕНСАЦІЇ
Апеляційний суд Києва визнав і дав до-
звіл на виконання рішення Міжнародно-
го арбітражного суду Гааги про стягнен-
ня з Росії компенсації за майно в Криму 
екс-губернатора Дніпропетровщини і 
колишнього власника ПриватБанку Іго-
ря Коломойського і ще 17 компаній, що 
мали активи в Криму.
ЧЕРЕЗ ПОРОШЕНКА НЕ МОГЛИ 
ПОСАДИТИ ЛІТАК
Аби не заважати проводам Петра По-
рошенка з аеропорту в Одесі, літак з па-
сажирами, які 5 жовтня летіли з Києва в 
Одесу, майже годину змусили кружляти 
над летовищем.

ПОСАДОВЦІ МОН – ЗЛОДІЇ
Київська прокуратура викрила поса-
довців Міносвіти, які заробили статки на 
закупівлях шкільного обладнання. МОН 
змовилося з фірмою-постачальником 
навчального приладдя, яка і виграла 
тендер. Державі було завдано збитків на 
5,5 млн грн, а 17 млн грн фірма вивела 
на офшорні рахунки.
ПОЛІЦЕЙСЬКІ 
ВИМАГАЛИ ГРОШІ 
На станції метро у Харкові поліцейські 
вимагали й отримували гроші з пасажи-
рів, погрожували їм та били.

ПОРОШЕНКО БАГАТІЄ 
Корпорація Roshen повідомила, що ви-
пускала цукерки на російській фабриці 
в Липецьку аж до квітня 2017 року. Хоча 
Петро Порошенко заявив, що жодного 
бізнесу в Росії з початку воєнної агресії 
у нього немає. А 1 жовтня завод Поро-
шенка «Кузня на Рибальському» отри-
мав 22,9 млн грн передплати за ремонт 
двигунів військового корабля.

МІЛЬЙОНИ – ЗА ПОСАДУ 
Колишній Прем’єр-міністр Микола Аза-
ров і його син, екс-нардеп Олексій Аза-
ров отримали 140 млн грн хабара. За 
ці гроші вони домоглися призначення 
Андрія Клюєва на посаду першого віце-
прем’єра.

АЛКОГОЛЬ ЗДОРОЖЧАВ 
Із жовтня у результаті підняття мінімаль-
них роздрібних цін в Україні на 5-20% 
зросла вартість алкогольних напоїв.

«ІНВАЛІДІВ» ВІДМІНИЛИ
Верховна Рада ухвалила закон, який 
змінює термін «інвалід» на коректніше 
визначення. Тепер слід казати: «особа з 
інвалідністю», «дитина з інвалідністю», 
«людина з інвалідністю з дитинства» і 
«людина з інвалідністю внаслідок війни».
ЗА ВБИВСТВО ТВАРИН – 
ШТРАФИ
130 тис. грн штрафу відтепер треба буде 
сплатити за вбивство рідкісних тварин – 
лося, зубра та бурого ведмедя.

українська хроніка

ПОСАДОВЦІВ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІПОСАДОВЦІВ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ
на гарячому

ЖУРНАЛІСТЦІ ПОЧОВПЛИ АВТОЖУРНАЛІСТЦІ ПОЧОВПЛИ АВТО НАКРАЛИ НАКРАЛИ 
НАФТОПРОДУКТІВ НАФТОПРОДУКТІВ 
НА МІЛЬЙОНИНА МІЛЬЙОНИ

«ЗНЯЛА ПРИСТРІТ» «ЗНЯЛА ПРИСТРІТ» 
ЗА 56 ТИСЯЧ ЗА 56 ТИСЯЧ 

розправа сумнівний промисел

ні сорому ні совісті

Володимир-Волинський

Правоохоронці 
викрили на 
одержанні чергового 

траншу неправомірної 
вигоди інспектора 
Володимир-Волинського 
міжрайонного відділу 
Управління Держслужби 
з надзвичайних ситуацій 
в області та начальника 
Володимир-Волинського 
районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в 
області. 

Кожен із посадовців одержав по 
6 тис. грн за невикриття діяльності 
нелегальної АЗС. Перед цим задо-

кументовано одержання вказаними 
особами двічі по 100 літрів пально-
го кожному за залагодження цих же 
питань, повідомляє прокуратура об-
ласті.

Перевіряють причетність керів-
ництва міжрайонного відділу УДСНС 
до кришування нелегальних АЗС. 
Чиновникам оголошено про підозру. 
Тривають слідчі дії.

До слова, ще одного посадовця-
хабарника викрили днями під час 
отримання 6 тис. грн хабара. Як по-
відомили в поліції, гроші представ-
ник влади отримав від волинянина 
за можливість вивезення руди із те-
рикону неробочої шахти. Чиновнику 
світить від 5 до 10 років тюрми.

За гроші кришували 
нелегальну заправку

vol.gp.gov.ua

Нововолинськ

Шахрайка видурила в жительки 
Нововолинська 56 тис. грн. За ці гроші 
вона пообіцяла зняти пристріт.

Брехухою виявилася матір трьох дітей, 
уже судима за шахрайство 38-річна жителька 
села Новосілки Володимир-Волинського ра-
йону, повідомляє обласна прокуратура.

Упродовж січня-лютого жінка видурювала 
у потерпілої гроші. Аби син, як і обіцяла во-
рожка, припинив пиячити, жінка напозичалася 
грошей у рідних і знайомих та взяла кредит у 

Волинь, Львівщина

Судитимуть шістьох членів 
організованої злочинної групи, яка 
спеціалізувалася на викраденні 
нафтопродуктів з трубопроводів на 
території Волині та Львівщини.

Як повідомили в прокуратурі Волині, 
зловмисники здійснили так звану врізку 
до нафтопродуктопроводу ТОВ «Прикар-
патзахідтранс», після чого за допомогою 
високовартісної спецтехніки проклали 
підземний трубовідвід протяжністю 6 км, 
через який упродовж лютого-березня зли-
ли нафтопродуктів на понад 6,5 млн грн.

Після цього вони планували вчинити 
аналогічну врізку в найбільшу у світі сис-
тему магістральних нафтопроводів «Друж-
ба», однак їхню злочинну діяльність було 
припинено. У злочинців виявлено та вилу-
чено 9 одиниць зброї, у тому числі автомат 
та кулемет, 35 тис. л краденого пального, 
готівку й коштовності.

Луцький район

Волинській журналістці Олені Мороз побили 
авто. Інцидент трапився вночі 4 жовтня у селі 
Боратин на приватній території.

Власниця автівки каже, що нічної пори тут 
ніхто просто так не ходить, поблизу вже живуть 
сусіди, передає ТРК «Аверс».

Журналістка запевняє, що у такий спосіб її на-
магаються залякати через матеріал у газеті «Во-
линські Новини». Олена Мороз підозрює, що це 
міг зробити Микола Панасюк, начальник охорони 
Волинського облмуздрамтеатру. Нагадаємо, чо-
ловіка звинувачують у розстрілі собак на полю-
ванні. Олена Мороз написала заяву в поліцію.

ТРК «Аверс»

банку. Коли ж спритниця, яка обіцяла після 
проведення всіх ритуалів гроші повернути, 
припинила виходити на зв’язок, жінка зверну-
лася до правоохоронців. У результаті шахрайка 
повернула їй лише трохи більш як 11 тис. грн.

Нововолинський міський суд визнав об-
винувачену винною у шахрайстві, призначив 
їй покарання у вигляді одного року та шести 
місяців позбавлення волі зі встановленням 
дворічного іспитового строку. Суд також 
зобов’язав шахрайку повернути потерпілій 
усю суму. Злочинці постануть перед судом

vol.gp.gov.ua

Потерпіла впевнена, що машину 
побили заради помсти
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корупційні схеми

принципово

законопроект

АФЕРА СТОЛІТТЯ: 
«РОТТЕРДАМ+»

РАДА ПРОДОВЖИЛА 
ДІЮ ЗАКОНУ ПРО 
ОСОБЛИВИЙ СТАТУС 
ДОНБАСУ

Народні депутати підтримали про-
лонгацію закону про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської облас-
тей до 31 грудня 2019 року. Цей закон 
нібито дозволить продовжувати санкцій-
ну політику проти Росії, покаже світу, що 
Україна дотримується домовленостей і 
прагне повернути свою територію.

Укропівці ж наголошують, що закон 
містить низку антиконституційних ви-
мог і подає ситуацію на сході України не 
як збройну агресію Росії, а як внутрішній 
конфлікт. 

ПОРОШЕНКО: «ПУТІН 
ВПЛИВАТИМЕ НА 
УКРАЇНСЬКІ ВИБОРИ»

Петро Порошенко заявив, що Кремль 
намагається підірвати ситуацію всереди-
ні країни, аби вплинути на вибори. Воло-
димир Путін використовує кібератаки, 
технологію фейкових новин та дезінфор-
мації. Президентські й парламентські ви-
бори відбудуться в Україні у березні та 
жовтні 2019 року.

УПЦ КП І МП НЕ БУДЕ
Після надання Томосу і створення по-

місної церкви таких назв, як Українська 
православна церква Київського патрі-
архату і Українська православна церква 
Московського патріархату не буде. 

За словами директора департаменту 
у справах релігій та національностей Мі-
ністерства культури Андрія Юраша, но-
востворена церква матиме назву Україн-
ська православна церква. На його думку, 
до УПЦ увійде більшість представників 
духовенства всіх православних конфе-
сій. Статус Московського патріархату в 
Україні також зміниться. УПЦ МП або ста-
не екзархатом, або переформатується на 
окрему митрополію.

СЕНЦОВ ПРИПИНИВ 
ГОЛОДУВАННЯ

Український режисер Олег Сенцов, 
засуджений у Росії до 20 років ув’язнення, 
заявив про припинення голодування із 
6 жовтня.

«У зв’язку з критичним станом мого 
здоров’я, а також патологічними зміна-
ми у внутрішніх органах, найближчим 
часом до мене заплановано застосуван-
ня примусового харчування. Мою думку 
при цьому вже не враховують – нібито 
я вже не в змозі адекватно оцінювати 
рівень здоров’я і небезпеки, яка йому 
загрожує. Насильницьке годування бу-
дуть проводити в рамках реанімаційних 
заходів з порятунку життя пацієнта. У 
цих умовах я змушений припинити голо-
дування. 145 днів боротьби, мінус 20 кг 
ваги, плюс підірваний організм, але мети 
так і не досягнуто. Я вдячний усім, хто 
підтримував мене, і прошу вибачення в 
тих, кого підвів. Слава Україні!» – написав 
політв’язень у листі.

Тим часом незаконно засуджений в 
окупованому Криму український активіст 
Володимир Балух також вирішив припи-
нити голодування. Станом на 9 жовтня 
бранець Кремля голодував 205 днів.

КНОПКОДАВ БАРНА 
ОСКАНДАЛИВСЯ

Народний депутат від БПП Олег Бар-
на 2 жовтня обматюкав журналіста теле-
каналу «1+1» Ігоря Колтунова після запи-
тання про кнопкодавство. 

«Ти якого х** до мене підійшов? На 
х*й пішов, бігом, пі****с, бл**ь! Ти що, не-
традиційної орієнтації?» – випалив нар-
деп журналісту.

Як відомо, Барну нещодавно спій-
мали на згоді прилетіти на голосування 
у Раду за $50 тис. Тепер вимагають по-
збавити його депутатського мандата. До 
всього, картка Барни голосувала 22 рази 
без його присутності в парламенті.

по суті

Вітаю зі святом потрійної сили – Днем захисника України, Днем ук-
раїнського козацтва та Днем заснування Української повстанської армії! 

Це свято Героїв, які боронять незалежність нашої держави, утверджу-
ють нашу національну ідентичність, наш патріотизм. 

Зі скорботою схиляюся перед пам’яттю тих, 
хто пожертвував життям заради Батьківщини, 

рідного народу.
Дякую кожному воїну-захиснику України за 

звитягу та героїзм! 
Дякую за віру в наше велике і переможне 

завтра! 
Нехай Богородиця дарує заступництво вам, 

воїни, вашим сім’ям та всій Україні. Нехай на 
переможному шляху до наших Героїв при-

хиляється небо!
Слава Україні! Героям слава!!!

З глибокою повагою 
народний депутат України 

Ірина КОНСТАНКЕВИЧ 

ка України Днем ук

ШАНОВНІ ВОЇНИ, ШАНОВНІ ВОЇНИ, 
ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ І ЗБРОЙНИХ СИЛ! ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ І ЗБРОЙНИХ СИЛ! 

ДОРОГІ ВОЛИНЯНИ! ДОРОГІ ВОЛИНЯНИ! 

Верховна Рада 4 жовтня 
ухвалила у першому 
читанні доопрацьований 
законопроект про мову. 

За законопроект «Про забезпе-
чення функціонування української 
мови як державної» проголосував 
261 народний обранець. Документ 
ініціювали 77 нардепів, повідомляє 
«Громадське Радіо». 

Згідно з законопроектом, єди-
ною державною мовою в Україні є 
українська, а спроби запроваджен-
ня офіційної багатомовності всупе-
реч Конституції і встановленій кон-
ституційній процедурі провокують 
мовний розкол країни, міжетнічне 
протистояння та ворожнечу і спря-
мовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу.

Якщо документ ухвалять, пуб-
лічне приниження чи зневажання 
української мови прирівнювати-
меться до наруги над державними 
символами України і каратиметься 
законом. Відповідальність нести-
муть і ті, хто перешкоджатиме чи 
обмежуватиме користування укра-
їнською.

Документ регулює застосування 
української в усіх сферах суспільно-
го життя на всій території України. 
Його дія не поширюється на сферу 
приватного спілкування та релігійні 
обряди.

За документом, кожен грома-
дянин України має володіти укра-
їнською, як і той, хто претендує на 
наше громадянство. Також україн-
ською мають розмовляти посадовці.

ЗНЕВАЖАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ПРИРІВНЮВАТИМЕТЬСЯ ДО НАРУГИ

  Наталка ПОЛІЩУК

Найбагатший 
олігарх України 
Рінат Ахметов 

ділиться прибутками з 
Президентом Петром 
Порошенком. Це 
дослідив журналіст 
Олександр Дубінський 
на конкретному прикладі 
купівлі підприємства 
«Донецьксталь». 

Компанія Ахметова купила в 
компанії «Ай Сі Ю», яку контро-
люють люди, близькі до Петра 
Порошенка, цю фірму дорожче 
аж на $270 млн від попередньої 
вартості. У гривнях це 7,5 млрд. 
Тож цілком логічно, що це доля 
Президента у схемі «Роттердам+», 
через яку наварили на українцях 
майже 30 млрд грн.

Афера століття: з українців 
здирають мільярди гривень, за-
клавши в тариф на електроенер-
гію витрати, яких не існує. Про 
схему  розрахунку, чи точніше – 
грабежу «Роттердам+» вже давно 
говорять як про корупційну. Аген-
ти НАБУ навіть спробували про-
вести розслідування, але зреш-
тою з цього нічого не вийшло. 
«Роттердам+» – це  величезний 
обман, який вигадала влада 
спільно з бізнесменами після за-
хоплення Донбасу. Бо як було по-
яснити українцям, чиї діти гинуть 
на фронті, що ми купуємо вугілля 
в агресора? От тоді й придумали 
легенду про купівлю антрациту 
на біржі у Нідерландах. Хоч до-
рожче, зате будемо енергетично 

незалежні від окупованих шахт. 
Насправді вагони з вугіллям і далі 
їхали з так званих ДНР та ЛНР, а за 
документами – з Африки та Аме-
рики. А щоб людям було важче 
з’ясувати, що й до чого, витрати 
за транспортування включили до 
тарифу на електроенергію. Адже 
всі електростанції працюють на 
вугіллі.

80% українських ТЕС – у при-
ватних руках компанії ДТЕК, яка 
належить Рінату Ахметову. Ця ж 
компанія контролює 85% укра-
їнського вугільного ринку, який 
опинився по той бік фронту. 
Навіщо ж тоді Ахметову ганяти 
вугілля через Роттердам, коли 
можна його возити значно де-

шевше з окупованих територій та 
Росії? Та ще й добряче заробити 
на цьому. Людям  цього знати не 
обов’язково, але від керівництва 
країни таку оборудку не прихо-
ваєш. Уже сьогодні журналісти 
заявляють, що Рінат Ахметов дає 
відкат самому Президенту Украї-
ни Петру Порошенку за цю хитру 
схему. До слова, за час її існуван-
ня наварили 30 млрд грн тільки 
на транспортуванні, якого на-
справді не було. Гроші з повітря. 

Що цікаво – купують у агресо-
ра вугілля не лише ТЕС, але й інші 
структури. Наприклад, сам Петро 
Порошенко купує російський ан-
трацит для свого цукрового  за-
воду у Вінницькій області. Не гре-

бують російським вугіллям і на 
бандерівській Волині. Телеканал 
«Аверс» отримав документи, в 
яких ідеться, що Гнідавський цук-
ровий завод цього року теж заку-
пив вугілля у Росії. Такі тенденції 
можуть свідчити про те, що усе 
в Україні працює на російському 
вугіллі. Тоді як державні шахти 
штучно розвалюють. Зрештою 
логічним завершенням цього 
може стати те, що вони перейдуть 
у приватні руки. І тоді нашому  
волинському вугіллю зроблять 
африканську чи американську 
прописку. Ціну ж за вигадане 
транспортування додадуть до та-
рифу за електроенергію, який, до 
речі, не стоїть на місці.

  Борис ХВИЦЬ

Народні депутати від 
УКРОПу 4 жовтня 

вийшли до трибуни 
Верховної Ради з 
вимогою заборонити 
пропаганду «руского 
міра» в Україні.

Парламентарі Олександр 
Шевченко, Тарас Батенко, Ірина 
Констанкевич, Віктор Шевчен-
ко, Олександр Дубінін, Валентин 
Дідич та інші патріотично на-
лаштовані народні обранці за-
кликали ухвалити законопроект 
УКРОПу «Про внесення змін до 
Закону України «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої 
символіки» (щодо засудження 
та заборони «російського світу» 

УКРОП ПРОТИ «РУСКОГО МІРА»

(«руского міра») в Україні)». 
«Імперська політика «руского 

міра» поламає свої гнилі зуби об 
Україну й українців. Ми, депутати 
Верховної Ради, мусимо поста-
вити заслін на шляху російсько-
го шовінізму та вирізати ракову 
пухлину «руского міра», – заявив 
співавтор законопроекту Олек-
сандр Шевченко.

Нардеп зазначив, що ідеоло-
гією «руского міра» кремлівське 

керівництво нині обґрунтовує 
своє підле вторгнення в Україну. 
На думку укропівця, за красивою 
обгорткою прихована пропаган-
да російського великодержавно-
го шовінізму, імперіалізму, нациз-
му, розбрату й ненависті.

«Це був перший елемент під-
готовки до великої війни проти 
нас, проти громадян України всіх 
національностей – українців, ро-
сіян, кримських татар, болгар, 

євреїв, румунів та всіх інших. Тих, 
хто жив у мирі й злагоді на нашій 
українській землі», – зауважив 
нардеп. 

Нині проповідники «руско-
го міра» знову піднімають голо-
ви. Наприклад, українці зараз є 
свідками політичного ренесансу 
кума Володимира Путіна Віктора 
Медведчука. Його заробітки на 
монопольному ринку скраплено-
го газу в Україні використовують 
для диверсійної ідеологічної ро-
боти на території нашої держави.

Олександр Шевченко нага-
дав, що реєстрація законопроек-
ту у Верховній Раді спричинила на 
російських пропагандистських 
телеканалах справжню істерику.

«Ідеологія «руского міра» 
в Україні має бути заборонена. 
Вона приносить лише страждан-
ня всім українцям», – перекона-
ний Олександр Шевченко.

Укропівці не допустять російського фашизму в Україні

ukrop.party

Ахметов платить відкат Порошенку
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з перших вуст

  Алла САДЕЦЬКА

Продовження. Початок – 
у минулому номері.

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.

ПРО СТОСУНКИ ІЗ 
ВЛАДОЮ

Під час ефіру голова обласної 
ради дав оцінку діям нинішньої 
української влади та висловив своє 
бачення економічної ситуації. За 
словами Ігоря Палиці, сьогодні він 
критикує не лише Президента, а й 
усе керівництво держави.

«Нині я критикую все керів-
ництво держави, починаючи від 
Кабміну. Все йде не так. Народ не 
знає, що відбувається. Люди ста-
ють біднішими. Сім’ї змушені роз-
падатися, бо частина людей їде на 
Захід на заробітки. Це Україна? Що 
відбувається в Україні? Сьогодні 
відбувається геноцид українського 
народу», – заявив Ігор Палиця. 

Також голова Волиньради ви-
словився і про діяльність Міжнарод-
ного валютного фонду в Україні. 

«МВФ – це організація, завдан-
ня  якої зробити все, щоб в Україні 
не було самодостатнього націо-
нального бізнесу. Я не кажу про 
олігархів. Я кажу про національний 
бізнес. Завдання МВФ – покласти 
всю банківську систему. Сьогодні 
70% банківського сектору – це дер-
жавні банки. Є ще російські банки. 
Наших приватних нема, бо вони  так 
зарегульовані, що не можуть нада-
вати кредити ні фізичним особам, 
ні бізнесу. Державні банки надають 
кредити під 2% на довгі роки, але 
тільки підприємствам, наближеним 
до уряду, Президента, влади», – на-
голосив голова Волиньради.

Також, на думку Ігоря Палиці, 
в країні створено такі умови, щоб 
підприємства не розвивалися.

«Вся грошова маса України 
втягнута в банки. Але банки не за-
цікавлені кредитувати живий сек-
тор економіки. Тобто підприємства 
не можуть розвиватися. Нацбанк 
розповідає, що таким чином він 
утримує рівень інфляції, аби не 
зростали ціни, що просто утримує 
грошову масу, яка лежить на рахун-
ках НБУ та державних банків. Фор-
мально інфляції немає, але чомусь 
при цьому не беруть до уваги ціни 
на хліб, молоко, овочі. Не беруть до 
уваги ціну на газ. Це повна фікція. 
Країна висушена грошовою масою, 
створено умови, коли підприємства 
не мають можливості розвиватися, 
конкурувати із західними компанія-
ми і платити європейські зарплати. 
Тут підприємства не розвиваються, 
а наші люди їдуть в Європу. Подат-
ки тиснуть, фіскальні служби також. 
Гроші дуже дорогі. У Європі можна 
взяти кредит під 2%, але ці кредити 
до нас не йдуть, бо в нас немає ін-
вестиційного клімату».

ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ 
ПРИВАБЛИВІСТЬ 
ВОЛИНІ

На запитання, що може зробити 
місцева влада, аби привабити за-
кордонного чи українського інвес-
тора, щоб він залишався на Волині, 
Ігор Палиця зазначив, що самих 
лише зусиль місцевої влади недо-
статньо.

«Місцева влада може тільки де-
кларувати, що вона готова зустріти 
будь-якого інвестора. Вона може 

нів взяли у цьому участь. ОТГ, сіль-
ські ради, районні ради – всі мають 
опікуватися майбутнім і здоров’ям 
дітей», – наголосив голова Волинь-
ради.

Зазначимо, ще жодного разу 
фінансування програми із забез-
печення хворих інсуліном не було 
таким низьким – 44% від потреби. 
Тож пацієнтів із цукровим діабе-
том фактично залишили на само-
ті з проблемою. Хоч таких хворих 
включено у програму забезпечен-
ня безплатними ліками, держав-
на субвенція надходила лише до 
1 липня, далі фінансування цієї 
ланки передали на місцеві бюдже-
ти, для яких це непосильне наван-
таження. За словами Ігоря Палиці, 
за ці гроші доводиться воювати з 
держ бюджетом.

«Децентралізація в їхньому ро-
зумінні торкається лише великих 
міст. Там, де вони мають мільярди 
і не знають куди їх подіти. Одеса, 
Київ, Харків, інші. Луцьку, Ковелю, 
Володимиру-Волинському не ви-
стачає грошей. Обласний бюджет 
всього утричі більший, ніж бюджет 
ОТГ Боратина. На нас поклали утри-
мання ПТУ, медзакладів. Вони ухва-
люють рішення збільшити зарплату 
освітянам і медикам, а компенсува-
ти це потрібно з обласного бюдже-
ту. Децентралізація полягає у вижи-
ванні», – констатував укропівець.

ПРО РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

На думку Ігоря Палиці, коли в 
країні знімуть мораторій на продаж 
земель сільськогосподарського 
призначення, то українці, які зда-
ють паї в оренду, почнуть збувати 
їх за безцінь, щоб вижити. А зароб-
лятимуть на цьому ті ділки, які ма-
ють мільйони, щоб скупити усю цю 
землю і перепродати за ринковими 
цінами. 

«Наша земля цінна. Прекрас-
на. Приваблива й цікава всім. Але 
не можна просто зняти мораторій. 
Зробіть земельний банк, де аграрії, 
люди з села, які мають паї, власни-
ки землі зможуть взяти кредит під 
2-3% річних за рахунок дотацій 
держави на купівлю сільськогоспо-
дарської техніки. Щоб люди мали 
можливість об’єднуватися в коопе-
ративи і самі обробляти землю», – 
сказав голова Волиньради. 

Лише після того, як люди отри-
мають таку фінансову можливість, 
вони мають вирішувати, чи оброб-
ляти поля й на цьому заробляти, чи 
продати свої наділи. І лише після 
цього слід запускати ринок землі.

«Коли люди не мають що їсти, 
пити, за що одягнути дітей у школу 
і їм дозволять продати землю, вони 
її, безумовно, продадуть. Як це зро-
били ті, хто воював і воює на сході, 
у них немає грошей. І цим хочуть 
скористатися наша влада, наші єв-
ропейські друзі, які вимагають, щоб 
ми відмінили мораторій на землю, 
щоб дали їм вивезти весь наш ліс-
кругляк, щоб усю землю дали їм 
можливість скупити. Ми нецікаві 
нікому, крім нас самих. Українців 
зроблять багатими лише українці. 
Ні східні сусіди, ні західні сусіди, ні 
заокеанські сусіди – ніхто нас не 
хоче бачити багатими», – підсуму-
вав Ігор Палиця.

гарантувати те, що регуляторно від 
неї залежить. Що не може місцева 
влада? Вона не може виділити зем-
лю, бо це вирішує Держгеокадастр, 
а там хабарництво на такому рівні, 
що дуже хочеться, аби дійшли руки 
у НАБУ, прокуратури. Місцева вла-
да не може зробити експертизи та 
дати дозвіл на будівництво. Після 
того як  інвестор захоче збудувати 
житловий будинок, він іде в місь-
ку раду, отримує там будівельні 
умови, робить проект, який від-
правляє на експертизу в ДАБІ. А ця 
організація має надати експертний 
висновок та номер. Сьогодні сайт 
ДАБІ не приймає документів, якщо 
у вашому зверненні стоїть дата. Та-
ким чином, ваші звернення висять 
два-три місяці, поки будівельник 
не бере з кишені грошей, не їде до 
Києва і не платить по 10-15 доларів 
за квадратний метр, аби дозволили 
будувати. Це інвестиційний клімат? 
Потім з’являються правоохоронні 
органи, які перевіряють, чи пра-
вильно все зроблено. Коли потріб-
но здавати в експлуатацію, то ви 
проходите знову той самий етап», – 
розповів очільник облради.

Згадав Ігор Палиця і про бізнес-
форум «Волинь-Інвест 2018», який 
організувала Волинська облдерж -
адміністрація. На його думку, в ОДА 
непогано до нього підготувалися, 
однак інвесторів усе одно немає, 
вони бояться вкладати кошти в 
Україні.

«Сьогодні світ роздутий від гро-
шей. Ви бачите, яка капіталізація 
компаній Apple чи Amazon? Це ж не 
просто так вони стільки коштують. 
Просто людям нема куди дівати 
гроші. Акції переоцінені, кредити 
дуже дешеві, ставки в європейських 
банках з мінусовим сальдо, а не з 
плюсом. Але вони сюди не йдуть. 
Кажуть, що наша країна цікава і 
наш народ прекрасний. Вони все 
розуміють, але не вірять владі, яка 
сьогодні каже одне, а завтра – інше. 
Інвестори не приїхали на цей інвес-
тиційний форум, бо не вірять, хоча 
ОДА старалася», – заявив голова 
Волиньради.

ПРО ВИБОРИ МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ ЛУЦЬКА

Голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця висловив думку 
щодо затягування із призначенням 
виборів мера Луцька.

«Мені невідомо нічого про ці 
вибори. Я навіть не задумувався 
про те, хто буде йти на них. Уже 
втомився всіх просити, аби нам їх 
призначили... Хочу, щоб місцева 
влада працювала чесно, відкрито, 
щоб не брали хабарі. Я хочу, щоб 
кожна копійка йшла з користю на 
розвиток міста. А виборів давайте 
просто дочекаємося», – підкреслив 
Ігор Палиця.

Відзначимо, що народні депута-
ти від БПП «Солідарність», які скла-
дають більшість у парламенті, кіль-
ка разів провалювали голосування 
за призначення виборів мера Луць-
ка. Ігор Палиця вважає, що такі дії 
депутатів президентської партії зу-
мовлені відсутністю сильного кан-
дидата на посаду мера, який зміг би 
перемогти.

Він також припустив, що канди-
датом, якого підтримає, може бути і 
не представник УКРОПу, а узгодже-

ТРК «Аверс»

ІГОР ПАЛИЦЯ: «УКРАЇНЦІВ 
ЗРОБЛЯТЬ БАГАТИМИ 
ЛИШЕ УКРАЇНЦІ»

ний кандидат як продукт консолідо-
ваної позиції політичних партій. До 
слова, нині саме укропівці разом із 
представником «Батьківщини» Гри-
горієм Пустовітом очолюють владу 
обласного центру.

ПРО ТОМОС
За словами голови Волинської 

обласної ради, він підтримує авто-
кефальну церкву в  Україні, однак, 
на його думку, це питання в держа-
ві надто заполітизоване.

«Боюся уявити, що буде далі, 
якщо Україні пощастить і ми отри-
маємо власну церкву. Не дай Бог, 
щоб політики втрутилися у це піс-
ля надання Томосу. Якщо там буде 
політика – це буде жах для України. 
Всі найстрашніші проблеми почи-
наються з релігійних питань. Треба 
сідати за стіл переговорів і домов-
лятися. Ми не маємо залежати від 
Росії», – вважає керівник представ-
ницького органу краю. 

ПРО ПОЛІТИЧНЕ 
МАЙБУТНЄ

Ігор Палиця зізнався, що ще не 
знає, яким бачить власне політичне 
майбутнє.

«Про те, що досить витрачати 
кошти, я вже думав давно, однак 
зупинитися не можу. Коли ти допо-
магаєш людям – це затягує. Люди 
звертаються і я розумію, що це 
остання інстанція, від якої вони мо-
жуть отримати допомогу... Я, може, 
й хотів би не витрачати такі гроші 
і, може, не хотіли б мої друзі, яких 
я прошу, щоб також долучалися до 
роботи Фонду «Тільки разом», тому 
що власних коштів бракує, однак 
не можу зупинитися, адже потреб 
дуже багато. Можливо, завтра, коли 
держава почне думати про україн-
ців і розв’язувати їхні проблеми, 
потреба у таких фондах відпаде», – 
сказав Ігор Палиця.  

Разом з тим, він додав, що зни-
кати з Волині не збирається.

«Багато людей хоче, щоб я 
зник... Ті, кому не подобається моя 
політика. Але так не буде! Щоб я 
зник з політики – таке може бути, 
але це не означає, що я не залишу-
ся в області і не буду далі розвива-
ти її. Хто сказав, що голова обласної 

ради має бути політиком? Він має 
бути господарником. Він має дба-
ти про волинян, про область, щоб 
наповнювався бюджет, щоб його 
не розкрадали...  Нам пора вже від-
ходити від політики, бо нинішню 
українську політику придумали по-
літики, щоб керувати людьми, а не 
допомагати їм. А люди хочуть жити 
багато і достойно, в країні має бути 
потужний середній клас», – висло-
вився Ігор Палиця.

ПРО «НОВУ 
УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ»

За словами голови Волиньради, 
проект держстандарту початкової 
освіти «Нова українська школа» 
може реально запрацювати лише 
в тих регіонах, де це політично ви-
гідно чинній владі, або там, де вона 
зможе на цьому нажитися. Йдеться 
передусім про Вінницю і Київ.

«Збудуймо хоч якусь школу. 
Нову, не нову... Просто школу дітям. 
Не треба якихось гучних назв», – 
наголосив укропівець.

ПРО НЕСТАЧУ КОШТІВ 
НА ІНСУЛІН

Відповідаючи на запитання про 
те, як область планує розв’язувати 
питання нестачі коштів на закупів-
лю інсуліну для хворих на діабет, го-
лова облради зазначив, що нині на 
ці потреби не вистачає 8 млн грн, і 
допомоги від столичної влади не-
має. Найбільш вразлива категорія 
інсулінозалежних – діти. Під час 
спілкування з представниками ко-
мітету матерів, які опікуються цією 
проблемою, Ігорю Палиці передали 
списки хворих на цукровий діабет, 
які мають отримувати інсулін без-
платно. Створено робочу групу, 
щоб визначити, скільки грошей по-
трібно кожній дитині, аби підключи-
ти ресурси не лише бюджету облас-
ної ради, а й бюджетів усіх рівнів.

«Незалежність ОТГ не лише у 
тому, що вам дали гроші і ви самі 
собі там господарі. Ні! Це соціальна 
відповідальність. Тому, якщо там 
живуть ці діти, то обласний бюджет 
готовий допомогти. Ми півтора 
мільйона дали, у нас більше просто 
немає. Будемо змушувати, просити, 
наполягати, щоб бюджети всіх рів-

Голова Волиньради зізнався, що не любить 
політику, однак відчуває потребу допомагати 
людям та наводити лад в області
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Секрет сили – в усвідомленні сили. Чарльз Енел

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

  Олена МОРОЗ
Луцьк

ринок праці РОБОТА В УКРАЇНІ Є. 
БУЛО Б БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ

дивна історія КРЕДИТ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ УЗЯВ... ПОКІЙНИК

На Волині – надлишок пошуковців роботи з вищою освітою

ukr.m
edia

Отримавши право їздити в 
Європу без віз, українці 
розпорядилися ним по-

своєму. Люди їдуть за кордон не 
на екскурсії чи відпочинок, а на 
заробітки. Як бачимо, кількість 
охочих поповнити сімейний 
бюджет, працюючи за кордоном, 
зростає в геометричній прогресії. 
Чи можуть їм запропонувати 
якусь альтернативу в Україні? 
Про це і не тільки наша розмова з 
Романом Романюком, директором 
Волинського обласного центру 
зайнятості.

НАЙБІЛЬШЕ БЕЗРОБІТНИХ 
ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

– Звісно, головна причина, яка спонукає 
людей масово їхати на роботу за кордон, – це 
високі зарплати. За місяць працівник може 
отримувати до 30 тисяч гривень. А вдома 
йому платили уп’ятеро менше. Однак не забу-
вайте, що часто люди працюють неофіційно, 
по 12-14 годин на добу, без вихідних. У під-
сумку підривають здоров’я, а тривала розлу-
ка руйнує стосунки з дружинами чи чоловіка-
ми, дітьми. Багато хто, повернувшись додому, 
замислюється: а чи варто було такою ціною 
заробляти? Так, в Україні наразі не такі висо-
кі зарплати. Але, працюючи офіційно, людина 
має соціальні гарантії. Однак кожен робить 
свій вибір, – каже директор ОЦЗ. 

За словами Романа Романюка, станом на 
1 вересня 2018 року на обліку у ВОЦЗ пере-
бували 8265 безробітних. 48% із цього чис-
ла – люди з вищою освітою, 31% – з дипло-
мами профтехосвітніх закладів, 21% – без 
освіти. Нині на ринку праці області спосте-
рігається надлишок робочої сили осіб із ви-
щою освітою. Понад те, на обліку в центрах 
зайнятості перебувають випускники ВНЗ, 
які отримали диплом і не знайшли роботу. 
Найбільше серед них юристів, економістів 
та менеджерів.   

На думку директора ВОЦЗ, винуватцями 
такого явища часто є батьки дипломованих 
спеціалістів. Саме дорослі впливають на ви-
бір фаху 60% абітурієнтів. Батьки вважають 
ці професії престижними і високооплачу-
ваними. Між тим, нині в області і в Україні 
великий попит на робітничі спеціальності. 
Роботодавці навіть навідуються в навчальні 
заклади і запрошують випускників на робо-
ту. Адже висококваліфіковані спеціалісти 
досить затребувані й отримують достойні 
зарплати. Однак таких фахівців потребують 
і закордонні працедавці, які переманюють 
українців вищою платою. У Польщі кваліфі-
кований електрогазозварник отримує що-
місяця $1 тисячу, а з преміальними навіть і 
більше.    

– Ми можемо втримати їх в Україні лише 
рівнем зарплат і достойними умовами праці. 
Якщо вдома біля родини людина буде отриму-

вати 70-80% від розміру польської зарплати, 
то нікуди не поїде і цінуватиме своє робоче 
місце. До речі, на Волині є підприємства з іно-
земним капіталом, які розвиваються і платять 
гарні зарплати працівникам. Відповідно, там 
нема плинності кадрів, натомість багато охо-
чих влаштуватися на роботу. Це – «Модерн-
Експо», СКФ «Україна», авіаремонтний завод 
«Мотор». Середній розмір зарплати на цих 
підприємствах – 15-17 тисяч гривень. Зрозу-
міло, якщо молодий спеціаліст отримуватиме 
мінімалку, то його важко мотивувати і втрима-
ти, – каже Роман Романюк. 

Саме тому фахівці ВОЦЗ ведуть роз’яс-
нювальну роботу серед підприємців, спону-
каючи їх матеріально заохочувати працівни-
ків. Як результат, у липні середня зарплата в 
області становила 7,5 тис. грн.

– Проблема в тому, що українські бізнесме-
ни звикли отримувати надприбутки, кладучи 
в кишені 30-70% від прибутку. А європейські 
підприємці заробляють 5-10% від прибутку 
підприємства. Це вважається нормальним. 
Якщо ситуація не зміниться, в Україні буде де-
фіцит робочих рук. Адже поляки вже додума-
лися агітувати випускників українських шкіл 
на безплатне навчання. Такі оголошення ви-
сять на стовпах навіть у віддалених поліських 
селах. І наші сусіди роблять усе, аби українці, 
отримавши диплом, залишалися в Польщі, – 
констатує чиновник.

НА ВІДКРИТТЯ СВОЄЇ СПРАВИ – 
ПІДЙОМНІ ВІД ДЕРЖАВИ 

Однак не всі заробітчани задоволені ро-
ботою за кордоном. Є такі, що в силу різних 
причин повертаються додому. Здобувши до-
свід, вони започатковують свою справу. Для 
них ВОЦЗ пропонує дуже хороший інстру-

мент – одноразову фінансову допомогу на 
відкриття підприємницької діяльності. За сло-
вами Романа Романюка, охочим провадити 
підприємницьку діяльність дають стартовий 
капітал і роз’яснюють законодавство протя-
гом двотижневих теоретичних курсів. 

– Грошова сума невелика – приблизно 
34 тисячі гривень. Але її достатньо, щоб ста-
ти на ноги. Прикметно, що після цього ми не 
залишаємо людину наодинці з проблемами, 
пропонуємо повний супровід, щоб підпри-
ємець не розчарувався. Для нас найбільший 
успіх, коли вчорашній  безробітний стає 
успішним підприємцем і згодом залучає до 
співпраці найманих робітників, створюючи 
робочі місця. І таких історій успіху є чимало. 

– Часто доводиться чути, що безробітних 
знімають з обліку і позбавляють фінансової 
підтримки, бо вони двічі відмовилися від за-
пропонованих вакансій. Чому так стається?

– Однією з основних функцій Державної 
служби зайнятості є допомога в пошуку робо-
ти. Людина приходить і стає на облік, отримує 
допомогу. Однак, відповідно до закону «Про 
зайнятість населення», права і обов’язки обох 
сторін взаємні. От ми даємо безробітному на-
правлення на роботу, підходящу за освітою 
та попереднім місцем працевлаштування. Ро-
ботодавець згоден прийняти цю людину, але 
вона відмовляється. За дві відмови ми знімає-
мо з обліку в ЦЗ, бо така людина не хоче знай-
ти роботу. Вона приходить, щоб отримати 
субсидію і допомогу з безробіття. А насправді 
неофіційно працює манікюрницею, перука-
рем чи ремонтує автомобілі й має непогані 
заробітки. Але ніде не оформлена і не спла-
чує жодних податків. Але ми виконуємо свої 
обов’язки – знайти роботу і закрити вакансію. 
До слова, сьогодні маємо 4,5 тисячі вакансій 

в базі даних ВОЦЗ. І це не просто цифра, а 4,5 
тисячі можливостей та варіантів.  

– Часто люди здобувають певний фах, але 
прибуток їм приносить улюблена справа – 
кулінарія, рукоділля, квітникарство. Як бути 
в таких ситуаціях? Змінювати вектор діяль-
ності?

– Справді, дуже часто хобі переростає в 
спеціальність, і ми маємо можливість закріпи-
ти його офіційним документом. Центри зайня-
тості дають людині можливість підтвердити 
своє неформальне навчання.  Це так і назива-
ється – неформальне навчання. Людина, яка 
має здібності й навики, лише складає екзаме-
ни. На Волині вже п’ять осіб підтвердили свої 
вміння за спеціальністю кухар. З документом 
про освіту їх без проблем беруть на роботу 
навіть у престижні ресторани, – наголошує 
директор ВОЦЗ. 

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО ВЧИТИСЯ 
ЧОГОСЬ НОВОГО

Роман Романюк зазначає: якщо людина 
шукає роботу і не проти перекваліфікувати-
ся, то їй нададуть таку можливість за рахунок 
Державної служби зайнятості. Зокрема, понад 
57 робітничих спеціальностей можна здобути 
у Рівненському центрі профтехосвіти, який 
входить у структуру ДСЗ. 

– Невдовзі закінчує навчання група рибо-
водів із семи осіб. Таких фахівців нам замовив 
Цуманський рибгосп. Вони готові працевлаш-
тувати цих людей, але працівники мають зна-
ти роботу і мати документ. Ми знайшли охо-
чих із числа безробітних. Торік волинянин 
здобув в Одесі освіту водолаза. Таку вакансію 
нам дала рятувальна станція. ДСЗ оплатила 
йому навчання і проживання. Головне – мати 
бажання вчитися й не боятися змін, – радить 
Роман Романюк.

– Із січня 2018 року держава запрова-
дила для українських роботодавців квоту 
для співробітників, яким 45 років і більше, 
в розмірі 4% від загальної чисельності. Які 
можливості для людей цієї вікової категорії 
надає ДСЗ?

– Такі ж самі, як і для молодих спеціалістів. 
Не варто вважати цей віковий рубіж якимось 
критичним. Багато роботодавців радо беруть 
саме людей із досвідом. А для охочих здо-
бути нову спеціальність ДСЗ пропонує такий 
інструмент, як ваучери. Саме для тих, кому за 
45, нині формується група з навчання на пло-
доовочівників. Для 12 осіб видають ваучери 
на 18 тисяч гривень. Навчання передбачає і 
теоретичні заняття, і практику. Звісно, більше 
уваги приділяють практиці на виробництві, 
в ході якої працедавці відбирають собі пра-
цівників. Так що раджу не боятися змін. Якщо 
бачите, що робота не приносить морального 
і матеріального задоволення, треба шукати 
заняття до душі. Ніколи не пізно навчитися 
чогось нового. 

Нещодавно лучанка 
Алла Березюк отримала 

дивного листа: у невеликому 
конверті були юридичні 
документи, в яких ішлося 
про неповернутий борг ї ї 
сусіда Андрія Траніна. У чому 
дивність, спитаєте? У тому, 
що Андрій Транін помер ще 
в 2017 році, а взяв позику 
нібито три з половиною 
місяці тому.

Точна дата смерті чоловіка – 
18 листопада 2017 року. Тож  взяти у 
кредит кошти наприкінці цієї весни 
покійний чоловік, звісно, не міг. А 
ось чому кредитори, офіс яких роз-
ташований у Миколаєві, надіслали 
той лист сусідці покійного Аллі Бе-
резюк, наразі так і залишається не-
відомим.

Як пояснили за номером теле-
фону, який вдалося розшукати в 
інтернеті, кошти ця фірма надає на 
короткі терміни. Проте позичити 
в них гроші можна, звернувшись 
через інтернет. Мовляв, надали їм 
якийсь номер банківської картки 
померлого, тому вони й дали покій-
ному тисячу гривень. 

А як же копія паспорта та іден-
тифікаційного коду? Невже таких 
паперів зовсім не треба, аби офор-
мити заочну позику?

Тим паче, що помер Андрій 
Транін від туберкульозу та вживан-
ня наркотиків. До речі, у лікарні. 
Тобто цей факт зафіксований сто-
відсотково. Проте його дружина 
Ірина Отченаш, яка нещодавно 
звільнилася з місць позбавлення 
волі, вірогідно, могла скориста-
тися якоюсь карткою покійного 
чоловіка. Тим паче, що у квартирі, 
де мешкав Андрій, вона почала 

час до часу з’являтися. Щоправ-
да, ненадовго, влаштовуючи гучні 
гульбища із рідною сестрою Ан-
дрія. Остання, хоч і живе з двома 
маленькими доньками, проте що-

дня активно пиячить. І, як подейку-
ють, теж колеться. Спостерігають 
за цим бідолашні дівчатка, які лиш 
зрідка виходять на вулицю. Проте 
це зовсім інша історія.

А ось у Ірини з Андрієм теж 
була спільна дитина, на яку по-
кійний, який її доглядав за життя, 
отримував соціальні виплати. Бан-
ківська картка Андрія, що нею він 
користувався, можливо, й дотепер 
залишається незаблокованою. 
Чим, напевне, і скористалася «не-
втішна» вдова, яка, до речі, аж че-
рез півроку в миколаївській фірмі, 
мабуть, і позичила кошти. Взяла 
тисячу гривень, використавши не-
заблоковану банківську картку, на 
яку надходила соціальна допомога 
на дитину. Хоча й ніколи не догля-
дала і не доглядає сина, оскільки 
давно здала його до інтернату. А 
сама тим часом тиняється Украї-
ною. Принаймні, таке розповіда-
ють її знайомі. 

Проте до чого ж тут сусідка 
Алла Березюк, яка отримала грізно-
го листа з Миколаєва? І звідкіля на 
півдні знають її анкетні дані?

rg.ru

Карткою покійного могла скористатися дружина
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Ніхто не може прожити життя в зворотному напрямку. Дивіться вперед – там є ваше майбутнє. Рут Кроулі

  Дарина ГОГОДЗА
    Луцький район 
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рейтингІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ОСВІТА МАЄ БУТИ У ПРІОРИТЕТІ»

НЕДОФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ВДАРИТЬ 
ПЕРЕДУСІМ ПО ТЕХНІКУМАХ І КОЛЕДЖАХ

НАРДЕПИ 
ВІД УКРОПУ – 
В ЛІДЕРАХ

квадратний метр

ТАЄМНИЦІ СТРУМІВКИ: 
ЧОМУ ПЕРЕДМІСТЯ 
ПРИВАБЛЮЄ ЛУЧАН*

  Дарина ТИХА

  Борис ХВИЦЬ

Усе більше багатих і відомих 
людей переїжджають у 
приміське село Струмівку. 

Хто має велику сім’ю, зводить 
дім. А молоді родини чи 
пенсіонери обирають комфортні 
квартири в новобудовах. 
Новосели з подивом зауважують, 
що їхніми сусідами виявляються 
депутати, топ-менеджери, 
власники бізнесу. А ці люди добре 
розуміють, що таке якісне житло!  

Чим же приваблює лучан Струмів-
ка? Чим вона виграє на фоні обласного 
центру? Щоб отримати інформацію з 
перших вуст, вирішили поспілкуватися з 
місцевими жителями. І ось що почули. 

Петро Васильович, 67 років: «Пере-
їхати у Струмівку нам із дружиною  за-
пропонували діти. Ми жили в тісній хру-
щовці неподалік Старого ринку. У під’їзді 
вічно галасували молодіжні компанії, а в 
дворі паркували автівки всі, кому зама-
неться. А тут – спокій і умиротворення. 
Рибалити ходжу до річечки, що біля бу-
динку. Увечері з дружиною гуляємо у 
дворі, вдихаючи цілющий аромат хвої. 
Поліклініка, храм і крамниця – поряд. 
Що нам, пенсіонерам, ще треба?».

Аліна, 25 років, молода мама: «Ми з 
чоловіком ще до одруження вирішили, 
що будемо жити окремо від батьків. Тому 
сказали їм: весілля не треба. Гроші, які 
планували витратити на забаву, віддай-
те на квартиру. Звісно, ми мали і свої за-
ощадження, бо обоє їздили на заробітки. 
Коли обговорювали варіанти, де хочемо 
жити, обрали Струмівку. І жодного разу 
не пошкодували. Тут ніколи нема пере-
боїв із водою чи електрикою. Донька 
удень спокійно спить на балконі, адже у 
дворі – тиша і спокій. А повітря чисте, аж 
дзвенить. Великий плюс, що будинок під 
постійною охороною і випадкові люди 
сюди не зайдуть. А ще для нас важливо, 

що поряд є дитсадок і гімназія».
Назар, 30 років, менеджер приватної 

фірми: «Придбати квартиру в ЖК «Сімей-
на фортеця» мені порадив колега. Я скеп-
тично сприйняв його слова, бо ніколи не 
хотів жити в селі. Але коли побував тут у 
гостях, змінив думку. Квартира в ново-
будові, все зроблено по-сучасному і на 
совість. Вранці бігаю на свіжому повітрі, 
увечері катаюся на велосипеді. А у вихід-
ні запрошую друзів і ми собі організовує-
мо пікнік у дворі».    

Наталка, 35 років, юрист: «Чесно ка-
жучи, цю квартиру для нас обрали діти. 
Тут живуть кілька однокласників нашого 
сина. Щоразу, повертаючись від них, син 
розхвалював, як прекрасно жити у Стру-
мівці. Якось взяв із собою в гості доньку. 
Повернувшись додому, діти категорично 
заявили: «Переїджаємо у «Сімейну форте-
цю». Там можна тренуватися на стадіоні, 
гратися у дворі. І нарешті ви купите нам 
собаку, адже там так багато місця!». Ми з 
чоловіком заради цікавості поїхали по-
дивитися, що так рекламують наші діти. І 
зрозуміли, що вони не помиляються. Тим 
паче, що у нас є власне авто, а до міста на 
роботу їхати 15 хвилин. Тут ми самі собі 
господарі й вирішуємо, коли увімкнути 
опалення. Діти ростуть самостійними, 
бо ми з чоловіком допізна на роботі, а 
вони вигулюють собаку і роблять закупи 
у крамниці. Ми жодного разу не пошко-
дували, що переїхали в Струмівку».         

До речі, у Струмівці активно веде бу-
дівництво компанія «ВолиньНафтоБуд» 
із Києва. 

Європейські привілеї доступні і для 
простих людей. Як нам підказали у від-
ділі продажу, найдешевша квартира 
коштує трохи більш як $13 тис. Ось це 
діловий підхід!!! Справжні цінності у ви-
гляді добрих сусідів, чистого повітря і 
прекрасного краєвиду за вікном доступ-
ні не тільки багатіям!

Отож, купити квартиру в Луцьку чи 
у передмісті обласного центру – вибір 
за вами! У будь-якому випадку, таке сер-
йозне рішення краще ухвалювати після 
дзвінка у відділ продажу ЖК «Сімейна 
Фортеця»: 066-104-04-04.

Попри збільшення видатків на освіту 
на 15%, яке передбачено у проекті 

бюджету на наступний рік, галузь 
залишиться недофінансованою.

Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявила 
народний депутат від УКРОПу, член комітету 
Верховної Ради з питань науки і освіти Ірина 
Констанкевич.

«Це не те зростання, на яке розрахову-
вали освітяни і якого потребує галузь. Цього 
недостатньо. Адже тих 7% (ВВП, – ред.), які га-
рантовані Конституцією, так і не буде дотри-
мано», – наголосила Ірина Констанкевич.

Через брак коштів найбільше може по-

Минулого тижня комітет 
Верховної Ради з 

питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного 
забезпечення підтримав 
законодавчу ініціативу 
УКРОПу щодо відновлення 
справедливості при 
нарахуванні заробітної 
плати молодим педагогам.

Ідеться про проект закону 
щодо усунення розбіжностей в 
законодавстві стосовно розміру 
посадового окладу педагогічних 
працівників найнижчої кваліфі-
каційної категорії. Документ роз-
робили народні депутати – укро-
півці Ірина Констанкевич, Тарас 
Батенко, Олександр Шевченко, 
Віктор Шевченко, Олександр Ду-
бінін та Валентин Дідич.

За словами Ірини Констан-
кевич, законопроект має випра-
вити несправедливу норму пе-
рехідних положень закону «Про 

За даними аналітичного 
порталу «Слово і діло», у 

вересні найбільше законопроектів 
серед позафракційних народних 
депутатів, а саме 10, зареєстрував 
голова «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Тарас Батенко.

На другому й третьому місцях рейтингу 
найактивніших законотворців також укро-
півці – народний депутат з Волині Ірина 
Констанкевич та представник Дніпропет-
ровщини Валентин Дідич. На їхньому рахун-
ку по шість зареєстрованих ініціатив.

Серед законопроектів Ірини Констан-
кевич – ініціатива, яка захищає фінансові 
інтереси новостворених об’єднаних тери-
торіальних громад, законопроект про офі-
ційне визнання депортацією примусового 
переселення осіб українського походження 
з території Польської Народної Республіки у 
середині минулого століття, законопроект 
про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запобігання торгівлі не-
законно виготовленими алкогольними на-
поями, ініціатива щодо збільшення розміру 
іменних стипендій Верховної Ради тощо.

Загалом у вересні народні депутати по-
дали до Верховної Ради 77 законопроектів.

освіту», яку парламент ухвалив у 
вересні минулого року. Нині че-
рез законодавчу колізію молоді 
педагоги отримують значно ниж-
чі зарплати, ніж це передбачено 
у статті 61 базового закону.

«По суті, це дискримінація, і 
наш законопроект передбачає 
виправлення цієї несправедли-
вості. Ми просимо врахувати, що в 
Україні стартувала освітня рефор-
ма, впроваджують «Нову укра-
їнську школу». Освіта має бути у 
пріо ритеті, а зарплата молодих 

педагогів залишилася на низько-
му рівні», – заявила на засіданні 
комітету Ірина Констанкевич.

Нардеп пояснила, що стаття 
61 передбачає нарахування по-
садового окладу педагогічним 
працівникам найнижчої кваліфі-
каційної категорії на рівні трьох 
мінімальних зарплат. Нині це 
понад 11 тис. грн. Втім у розділі 
12 перехідних положень зако-
нодавці прописали зовсім іншу 
норму. Згідно з нею, до 2023 року 
молодим педагогам нараховува-

тимуть платню, що дорівнює чо-
тирьом прожитковим мінімумам, 
а це трохи більш як 7 тис. грн.

«Базовим є закон «Про осві-
ту», і його не виконують. Також 
не виконують Конституцію, у якій 
передбачена на освіту норма – 
7% ВВП», – зауважила нардеп.

Більшість присутніх членів 
комітету підтримали законопро-
ект УКРОПу й рекомендували 
його до розгляду.

Нагадаємо, раніше законо-
проект щодо відновлення спра-
ведливості при нарахуванні 
зарплат молодим педагогам під-
тримав галузевий комітет парла-
менту з питань науки і освіти, а 
також комітет з питань запобіган-
ня і протидії корупції. Крім того, 
ініціатива одержала позитивний 
висновок Головного науково-
експертного управління Верхов-
ної Ради.

страждати фахова передвища освіта. Уряд 
пропонує перекласти фінансування технікумів 
і коледжів, що входять до складу державних 
закладів вищої освіти, на місцеві бюджети.

«Ідеться про 64 коледжі державної форми 
власності. Такий крок може зруйнувати цілу 
галузь», – вважає представниця УКРОПу.

Загальна сума видатків на коледжі – 
800 млн грн – не є критичною для держави, 
особливо на тлі збільшення фінансування 
інших галузей. Наприклад, видатки на МВС 
наступного року можуть зрости на понад 
16 млрд грн. Однак для обласних бюджетів 
така сума може виявитися непосильною. Від-
повідно, під загрозою закриття опиняться за-
клади педагогічного, культурно-мистецького, 

агропромислового та машинобудівного 
спрямування.

«Це велика помилка уряду, адже він фак-
тично пропонує зруйнувати навчальні заклади, 
які готують потрібних для української економі-
ки фахівців», – додала Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, раніше народні депутати від 
УКРОПу звернулися до комітету Верховної 
Ради з питань бюджету з пропозицією ви-
лучити норму про передання фінансування 
коледжів і технікумів на місця під час розгля-
ду проекту державного бюджету на 2019 рік. 
Документ підготували народні депутати Тарас 
Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Шев-
ченко, Віктор Шевченко, Олександр Дубінін та 
Валентин Дідич.

zik.ua

ТРК «Аверс»

fortecya.lutsk.ua

Зарплату молодим педагогам 
пропонують підвищити 
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КОЛИ СВЯТКУЮТЬ 
ВОСКОВЕ ВЕСІЛЛЯ?

Відзначати річниці весілля 
почали в 60-ті роки минулого 

століття. Але часто святкують 
лише срібні й золоті весілля, не 
підозрюючи, що є інші цікаві дати 
подружнього життя. Кожна така 
річниця має назву, яка й підказує, 
що саме дарувати.

1 рік – ситцеве (марлеве). Молодята 
дарують одне одному ситцеві хустинки, 
одяг. Цього дня випивають пляшку шам-
панського, яку приберегли ще з весілля. 
Гості можуть подарувати ситцеві скатер-
тини, рушники, фіранки, фартухи або по-
душечки у вигляді серця.

2 роки – паперове. Подружжя дарує 
одне одному красиві листівки. Гості пре-
зентують книги, картини, фотоальбоми, 
паперові сувеніри тощо. Доречним по-
дарунком буде конверт з паперовими 
грішми.

3 роки – шкіряне. На святкуванні у 
подружжя має бути хоча б один предмет зі 
шкіри, і дарують вони одне одному шкіряні 
або замшеві рукавички. Подарунки гостей 
теж мають бути шкіряними: гаманці, порт-
моне, сумки, прикраси, ремені тощо. 

4 роки – воскове (лляне). Дарують 
лляні вироби – одяг, постільну білизну, 
рушники, скатертини, серветки, фіранки. 
Красиві воскові свічі теж стануть у пригоді 
і створять романтичну атмосферу святку-
вання.

5 років – дерев’яне. Дарують сувені-
ри з дерева: прикраси, скриньки, посуд, 
свічники тощо. Можна розщедритися і на 
нові дерев’яні меблі.

10 років – олов’яне (трояндове). У 
гості запрошують тих, хто був на весіллі 
дружками й свашками. Подарунки – мета-
леві (столові прибори й посуд). Чудовим 
подарунком будуть ваза для квітів, скульп-
тура, скринька або предмети меблів з ро-
жевого дерева, картини із зображенням 
троянд, декоративні прикраси з рожевих 
каменів, приміром, сердоліку.

15 років – скляне (кришталеве). Ця 
річниця асоціюється з чистотою скла. Да-
рують скляні речі: келихи, салатниці, вази, 
щоб майбутнє життя родини було таким 
прозорим, як скло.

20 років – порцелянове. Святковий 
стіл сервірують новим порцеляновим сер-
візом на знак того, що від старих сервізів 
не залишилося й сліду.

25 років – срібне. Подарунки – тільки 
зі срібла. На палець поряд із золотою до-
дають срібну обручку.

30 років – перлове весілля. Роки, 
прожиті разом, «нанизуються», як перли 
в намисто. Дарують вироби з природних 
перлів, які не темніють, як не потемніли за 
ці роки стосунки подружжя.

35 років – полотняне, коралове. 
Червоні корали символізують здоров’я й 
довге спільне життя. Щодо полотна – старе 
вже зносилося, отже, настав час дарувати 
нове, тому дружина дарує чоловікові со-
рочку, як і в день весілля. Подарунки: чер-
воні корали, полотняні скатертини, покри-
вала, рушники й інші вироби з полотна.

40 років – рубінове. Весільні обручки 
замінюють на нові або прикрашають старі 
рубінами.

45 років – сапфірове. На честь цієї 
дати одне одному дарують щось, забарв-
лене в яскраво-червоний – колір кохання.

50 років – золоте. Золоті обручки, які 
були символом вірності та щастя півстоліт-
тя, віддають дітям. Подружжя обмінюється 
новими обручками. Гості мають дарувати 
золоті або позолочені предмети.

55 років – смарагдове. Шлюб такий 
прекрасний, як смарагд. 

60 років – діамантове. Вже нічого не 
може розірвати цей шлюб, адже весілля 
святкує пара, яка встояла перед ударами 
долі, як діамант.

65 років – залізне. Цей метал такий 
самий міцний, як стосунки подружжя.

70 років – платинове (благодатне, 
або весілля вдячності). На цю річницю 
дарують предмети домашнього вжитку.

75 років – коронне. Чоловік і жінка – 
король і королева свого життя, якщо про-
жили стільки років разом.

80 років – дубове. Сімейне життя 
можна вважати таким самим довгожите-
лем і таким міцним, як це дерево.

гірко

Відомий волинський 
волонтер, громадський діяч, 
шевченкознавець Руслан 

Теліпський здолав пішки 800 км. 
Чоловік за чотири тижні прийшов 
зі Слов’янська до Канева. Свій 
паломницький шлях він проклав 
через сім областей України і 
назвав його «Шевченквіський 
дороговказ-2». Адже це вже не 
перша мандрівка Руслана. 10 років 
тому він прийшов пішки з Луцька 
до Канева. Тоді чоловік ішов 
34 дні поспіль і подолав тисячу 
кілометрів. 

Руслан Теліпський вирушив у патріотич-
ну ходу 24 серпня – на День Незалежності 
України. Чоловік каже, що його піша хода зі 
Слов’янська до Канева була на підтримку на-
ціональної самобутності, відродження духов-
них цінностей, пошани до сучасних героїв. Він 
зупинявся в селах, селищах і містах, заклика-
ючи усіх пам’ятати про бранців Кремля і під-
тримувати їх духовно. 

«Обрав Слов’янськ символічно, – каже він. 
– Сепаратисти розкручували там «рускій мір». 
Також я був там в першу річницю визволен-
ня Слов’янська. Вже тоді знав, що розпочну з 
цього міста. Спланував так, щоб за невеликий 
проміжок часу відвідати сім областей. Моя 
хода приурочена нашим захисникам, Героям 
Небесного Легіону. Ці люди віддали життя за 
мирне небо». 

Пішою паломницькою ходою чоловік 
прагнув привернути увагу громадськості, 
зокрема молоді, до подій вже й новітньої іс-
торії України – вшанувати Героїв Майдану та 
Небесного Легіону, учасників ООС та ветера-
нів визвольної війни, зміцнити у вірі кремлів-
ських бранців, а також вкотре нагадати про 
актуальність пророчих слів Кобзаря. 

У мандрівці Руслан зустрічався з жителя-

ф
ото з особистого архіву

Чоловік сфотографував понад 1300 пам’ятників 
Кобзареві на п’яти континентах у 30 країнах

Український письменник, 
мандрівник, популяризатор науки 

Макс Кідрук завітав на фестиваль 
патріотичного духу «Бандерштат», 
аби розповісти про свою нову книжку 
«Де немає Бога». 

Макс Кідрук – інженер-енергетик за осві-
тою. Об’їздив понад 30 країн світу, видав вісім 
художніх книжок та п’ять тревелогів. Його кни-
га «Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії» у 
2009 році здобула міжнародну премію «Коро-
нація слова».

Нова книга автора «Де немає Бога» – це 
розповідь про сімох людей, які вціліли у ката-
строфі й залишилися напризволяще в одній із 
найбільш неприступних точок планети, де зму-
шені боротися за життя. Це історія про те, що 
поведінку людини значною мірою обумовлю-
ють ситуації, через які вона пройшла, аніж речі, 
у які вона вірить. Роман – спроба збагнути, що є 
такого всередині нас, що втримує від перетво-
рення на звірів у місцях, де, образно кажучи, 
немає Бога, де безслідно зникають і вплив релі-
гійних догматів, і тиск соціальних норм. 

Письменник каже: люди – соціальні істоти. 
Існування суспільства неможливе без співпраці, 
розуміння та дотримання справедливості. «Та 

ПІШКИ – ВІД СЛОВ’ЯНСЬКА ДО КАНЕВАПІШКИ – ВІД СЛОВ’ЯНСЬКА ДО КАНЕВА

МАКС КІДРУК:МАКС КІДРУК: «РЕЛІГІЯ  «РЕЛІГІЯ 
НЕ МОЖЕ БУТИ ПОГАНОЮ» НЕ МОЖЕ БУТИ ПОГАНОЮ» 

ми Лівобережної України, які теж небайдужі 
до долі України. 

«Я йшов сам. Зупинявся у населених пунк-
тах, де є пам’ятники Тарасові Шевченку, – каже 
Руслан Теліпський. – Люди постійно відгукува-

лися і долучалися. Всіляко мені сприяли. Моя 
мандрівка не залишила їх байдужими. Тому у 
мене від подорожі тільки позитивні вражен-
ня. Мені зустрічалися люди, які бачать відро-
дження України у самоусвідомленні народу як 
єдиного цілого, в його духовній згуртованос-
ті, символом якої і є постать Тараса Шевченка. 
Багато людей мені дякували, підтримували і 
надихалися, що не може не тішити. Це давало 
сили йти далі». 

Чоловік ночував та харчувався у місцевих 
жителів. Прокидався о четвертій ранку. Він 
каже, що було нелегко. За день доводилося 
долати від 25 до 45 км. Зупинявся у тих селах, 
де є меморіальні згадки про Тараса Шевченка. 
У такий спосіб хотів популяризувати постать 
Кобзаря. За понад 15 років досліджень мону-
ментальної спадщини Шевченка він відвідав 
та сфотографував понад 1300 пам’ятників на 
п’яти континентах у 30 країнах.

Наступну свою мандрівку Руслан Теліп-
ський планує розпочати через 10 років. Цьо-
го разу хоче вирушати з півдня. 

«Сподіваюся, що до цього часу вже буде 
звільнено Крим, – каже він. – Тоді й знатиму, 
з якого міста стартувати. Планую обійти весь 
південь України». 

чи є все це поза соціумом, коли людина опиня-
ється на межі життя і смерті?» – міркує Кідрук.  

Нова книга письменника не схожа на по-
передні. Це не фантастичний роман, в ній нема 
містики. Це, як каже сам автор, потужна життє-
ва історія. 

За словами Кідрука, ідея написати роман 
виникла ще у 2012 році, але тоді за нього автор 
не взявся. 

«На написання наштовхнула історія про ка-
тастрофу DC-10 рейсу 901 в Антарктиді 28 лис-
топада 1979 року. Це був один із екскурсійних 
польотів, які за два роки до того запровадила 
новозеландська авіакомпанія. Літак вилітав із 
аеропорту Окленда і, долетівши до узбережжя 
Антарктиди, знижував висоту, – розповідає ав-
тор. – Гід вів екскурсію, а пасажири, попиваючи 
шампанське, милувалися засніженими краєви-
дами. Та цього дня все пішло не так: за штурвал 
сів інший пілот, керівництво компанії без відо-
ма екіпажу внесло зміни в налаштування ав-
топілота, а ще, як з’ясувалося потім, у місцині, 
куди летів літак, виникло таке метеорологічне 
явище, яке зветься whiteout – спустився туман, 
що відбивав колір і текстуру снігової поверхні, 
лінії горизонту не було видно. Лайнер врізався 
у схил гори Еребус, усі пасажири загинули. А 
якби ні? Якби хтось врятувався? У будь-якому 
іншому місці мали б шанс дочекатися порятун-
ку, рятувальники неодмінно прибули б. Але не 
в засніженій Антарктиді. Що робили б кілька 
врятованих у найбільш агресивному середо-
вищі на планеті, звідки ніхто не міг би їх забра-
ти? Із цього питання і зародився сюжет роману 
«Де немає Бога». Спершу не знав, як прив’язати 
такі події до України, але згодом натрапив на 
ще агресивнішу місцевість, яка розташована 
ближче до нас». 

Отож, роман розповідає про сімох різних 
за віком і статтю людей, які вижили в катастро-
фі, але опинилися у ворожому середовищі. 
Книга про те, як змінилися ті люди, основою 
моралі яких є релігія, і ті нерелігійні, яким, щоб 
вижити, треба докласти неймовірних зусиль. 

У книжці різні персонажі. Доведена до 

відчаю українка з купою грошей, яка ігнорує 
дзвінки від чоловіка. Росіянин-пілот, який на-
магається приборкати аерофобію після заги-
белі коханки в катастрофі рейсу MH17. Най-
відоміший політик Баварії на пікові кар’єри, 
який ненавидить свою роботу. Гравець аме-
риканської Національної футбольної ліги, чиє 
життя розвалилося після одного невдалого 
розіграшу. Таємний папський кардинал, який 
прямує до країни, де офіційно немає Католиць-
кої церкви. Незнайомці з різними долями. 

«Де немає Бога» – цілковито реалістична 
історія, але не про виживання, – каже Кідрук. 
– Хоч на обкладинці книжки й зображено лі-
так, що розбився у горах. Це все, що поєдна-
ло історії, які є у книзі. Єдине спільне для всіх 
цих людей – це рейс 341 компанії Altair Air, і він 
веде до найбільшого випробування у їхньому 
житті». 

Назва книги – фрагмент цитати з роману 
«Євангеліє від Ісуса Христа» нобелівського лау-
реата, португальського письменника Жозе Са-
рамагу, якого ледь не відлучили від церкви. Але 
автор каже, що роман не антирелігійний. У ньо-
му нема критики релігії, натомість є дещо інше. 

«Цей роман є свідченням еволюції мого 
ставлення до релігії протягом останніх років. 
Коли я був малий, то читав дитячу Біблію і ві-
рив у те, що творець існує. Потім почав читати 
науково-популярні книги й дійшов висновку, 
що релігія безпідставно претендує на пояс-
нення світобудови,  – каже письменник. – Тоді 
я почав це агресивно обстоювати. Однак зараз 
розумію, що це неправильно. Бо агресивний 
атеїст – це те саме, що людина, яка злобно 
спить. Уся культура людської цивілізації розви-
валася у взаємозв’язку з релігією. Важко знай-
ти витвір мистецтва, який так чи так не був би 
пов’язаний з релігією. Один з героїв моєї книги 
каже: «Я думав, що після смерті нічого немає, 
що раптово настає темрява і все». Але коли він 
помер, його син, який вірив у Бога, говорить до 
нього в небо: «Я знаю, що ти дивишся на мене, і 
я тебе люблю». Саме тому релігія не може бути 
поганою». 

Книгу презентують у рамках 
туру «101 місто ДНБ» 

niklife.com
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800 км – за чотири тижні
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Розумна людина завжди має пам’ятати: будучи нащадком минулого, вона водночас 
є творцем майбутнього. Герберт Спенсер
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  Лілія БОНДАР
Луцький район

місія здійсненна

За два роки волинянин 
Володимир 
Вишневський з 

товстуна перетворився на 
стрункого підтягнутого 
чоловіка. До схуднення 
він важив 133 кг. За кілька 
років поменшав на 58 кг. 
Йому вдалося, здавалося 
б, неймовірне – не 
повернути зайві кілограми. 
А все тому, що здорове 
харчування стало способом 
його життя. 

«Якоїсь миті я зрозумів, що моя 
вага перевалила за позначку 133 кг. 
Страшна цифра, чи не так? – усмі-
хається Володимир. – У мене було 
ожиріння. Я збагнув, що треба худ-
нути. Адже життя надто коротке, 
щоб бути товстим. Коли ти маєш 
зай ву вагу, то не можеш насоло-
джуватися ним на повну, не можеш 
бути задоволеним собою. Навіть 
джинси не можеш купити такі, які 
хочеш. А купуєш те, що залишилося, 
а точніше – те, що на тебе налізло. 
Це сумно. Я не захотів жити в обме-
женому світі. Так, я не їм все підряд, 
не їм все, що заманеться. Але по-
чав любити себе. Моє життя стало 
яскравим, а здорове харчування 
увійшло у звичку. Тільки так можна 
досягнути хорошого результату». 

Володимир народився у селі 
Садів Луцького району. Він каже, 
що завжди мав зайву вагу. В 11 класі 
хлопець важив 101 кг. У його родині 
завжди харчувалася жирною їжею і 
не задумувалася про здорове хар-
чування. Донедавна так харчувався 
і Володимир. 

«Це тепер, коли я опанував ді-
єтологію, зрозумів, що так харчу-
ватися не можна. Кажу батькам: 
вирощуйте телят замість свиней. 
А вони роблять все навпаки: їдять 
свинину, а корисну телятину прода-
ють, – каже він. – Важко щось зміни-
ти, якщо ти все життя так харчував-
ся. Сподіваюся, що колись їх таки 
переконаю». 

Володимир зізнається: почав 
худнути, бо зрозумів, що пора ряту-
вати  здоров’я. 

«Здавалося, що я щодня важ-
чаю. У мене почалися проблеми з 
диханням. Було таке, що їхав за кер-
мом і задихався. І тоді я злякався, – 
каже чоловік. – Пішов до лікаря, той 
призначив мені інгалятор. Як зараз 
пам’ятаю: приходжу в аптеку його 
купувати, а фармацевт видає мені з 
інгалятором 25% пожиттєву зниж-
ку. Я дуже здивувався, перепитав, а 
вона каже: «Хлопче, вам все життя 
це купувати». Я хотів схуднути швид-
ко. Усі товсті люди хочуть раптово 
стати худими – бажано ще вчора, – 
жартує Володимир. – Мені потрібна 
була універсальна дієта, на якій я не 
зненавидів би весь світ». 

ХУДНУТИ Й НЕ 
ТОВСТІТИ ЗНОВУ 

За словами Володимира, зно-
ву не набрати втрачені кілограми 
йому допомогли звички. 

«Це все дуже просто. Моє жит-
тя – це здорові звички, – зізнається 
він. – Я навчився правильно харчу-
ватися і пити багато води. Зараз ви-
пиваю за день чотири літри води. 
Не їм борщу. Це не корисна їжа. 
Його варили, бо це було дешево. 
Так з’явився міф про користь рідкої 
їжі». 

Багато людей забуває, що 
призначення їжі – не лише бути 
смачною. У здоровій їжі багато ко-
рисного. Те, що потрібне нам для 
нормального функціонування ор-
ганізму. 

«Слід пам’ятати: харчування, 

ЖИТТЯ НАДТО КОРОТКЕ, 
ЩОБ БУТИ ТОВСТИМ 
яке підходить твоєму другу чи ще 
комусь, може не підходити тобі. Все 
це дуже індивідуально, – каже він. 
– Хтось наївно думає: якщо схуд, 
отже, мети досягнуто, більше нічого 
робити не треба і можна знову їсти 
все, що завгодно. Але це не так». 

Володимир наголошує: схуднен-
ня – це важка щоденна праця над 
собою. Вона виснажлива і потребує 
терпеливості. Треба слідкувати, аби 
процес схуднення не перетворився 
на голодування та знущання з себе. 

«Я почав з дієт. Якби тоді знав 
про здорове харчування стільки, 
як знаю зараз, то все зробив би не 
так, – ділиться чоловік. – Можли-
во, результат був би ще кращим. 
За перші три місяці я схуд на 22 кг, 
за півроку – на 40 кг. Була акція у 
спортзалі, хто більше скине кіло-
грамів за три місяці. То я переміг у 
тому конкурсі. Бо більше ніхто цьо-
го не зробив». 

ХОЧЕШ СХУДНУТИ – 
НЕ ЇЖ ВУГЛЕВОДІВ 

День Володимира розпочина-
ється з води та білкового сніданку. 
Чоловік каже, що у кожному прийо-
мі їжі мають бути білки. Але вечеряє 
він не пізніше, як за дві-три години 
до сну. Зовсім не вживає соняшни-
кової олії. Каже, найкращі – лляна 
та оливкова. Соняшникова – це тех-
нічна олія, те ж саме, що мастило до 
машини. 

солодке, – каже він. – У них фігури у 
формі груші. Якщо усе зайве пішло 
в стегна – це шоколад. У жінок, які 
їдять свинину – відбивні та котлет-
ки, усе іде в плечі». 

Володимир Вишневський ра-
дить уважно читати те, що написано 
на упаковці. Бо цукор зараз є чи не 
в усіх продуктах. Просто на деяких 
зазначено в складі аспартам – під-
солоджувач. 

БУТИ НА ДІЄТІ – 
НЕДОРОГО 

«Нема грошей на спортзал – 
перша відмазка людей із зайвою 
вагою. Але ті ж вправи можна ро-
бити вдома. Або просто багато 
ходити, – каже він. – Ще люди ду-
мають, що правильно харчуватися 
дорого. Це не так. За гроші, яких 
коштує велика пачка чипсів, можна 
купити кілограм овочів або фруктів. 
А пляшка пива коштує стільки ж, як 
10 яєць. Але таке харчування має 
увійти у звичку. Я витрачаю в супер-
маркеті мінімум часу, бо знаю, де ле-
жать продукти, які мені потрібні». 

Через неправильне харчуван-
ня у Володимира з’явилася лисина. 
Тепер волосся на потилиці відрос-
ло. Чоловік каже, що його організм 
омолоджується завдяки здоровій 
їжі, воді й хорошому сну. Зараз Во-
лодимиру 35 років, але його біоло-
гічний годинник каже, що 25. 

«Дієта – це спосіб життя. Люди, 
які лягають спати до 22:00, молодші 
на вигляд. Під час сну виділяється 
гормон мелатонін, який не дає кліти-
нам старіти. Потрібно постійно пра-
цювати на результат. Якщо людина 
з великою вагою стане нормально 
їсти, пити багато води і добре спати, 
вона відразу почне худнути. Якщо 
їсти малими порціями п’ять разів 
на день, то шлунок зменшиться. Він 
більше не проситиме відро їжі. Вар-
то влаштовувати собі щасливі дні. 
Наприклад, зробити таким днем не-
ділю. З’їсти шашлик. Але шматочок, 
не більше». 

Відразу як Володимир почав 
худнути, то взявся і за вивчення діє-
тології. Каже, що пройшов уже бага-
то курсів. А ще сам став дієтологом. 
Тепер він допомагає худнути іншим. 

«Моє життя суттєво змінилося 
після того, як я схуд, – ділиться чо-
ловік. – Мені тепер легше емоцій-
но. Почав берегти себе від стресів, 
тепер більше себе люблю. Бо люди 
із зайвою вагою зовсім себе не люб-
лять. Раніше носив 58 (ХХХL) роз-
мір. Тепер купив куртку розміру М. 
Я щаслива людина». 

Володимир старається не вжи-
вати алкоголю. «Спорт і алкоголь – 
несумісні. Коли починаєш пити, то 
й під’їдаєш те, що не можна, – зізна-
ється він. – Так недовго і зірватися».  

Чоловік каже, що для мами він 
тепер худий, а батько ним пиша-
ється. 

«Мама каже, що у мене тепер 
дуже худе обличчя, – усміхається 
чоловік. – Вона щоразу хоче мене 
нагодувати. Мама звикла, що у мене 
завжди було кругле обличчя. Зараз 
воно таке, яким має бути. Просто до 
цього вона мене таким не бачила». 

Усім, хто хоче схуднути, Володи-
мир радить змінити харчові звички. 
Фізична активність теж відіграє тут 
не останню роль, але без правиль-
ного харчування схуднути годі. 

«Переглядайте світлини, на яких 
ви худі. Це буде вас мотивувати, – 
радить дієтолог. – Роздрукуйте собі 
фото людини, фігуру якої ви хотіли 
б мати, почепіть на холодильник, 
дивіться щодня і не забувайте про 
свою мрію. Не зривайтеся через 
стреси. Пам’ятайте, усе це тільки 
у вас в голові. Від того, що буде-
те гризтися, нічого не зміниться. 
На все треба час. Мій секрет – це 
п’ятиразове здорове харчування 
і спорт чотири рази на тиждень. 
Схуднути може кожен, але для цьо-
го треба мати бажання». 

ВОЛИНЯНИН ЗА ДВА РОКИ СХУД НА 58 КГ

«З жирами слід бути дуже обе-
режним, якщо хочеш схуднути. Але 
треба пам’ятати, що вони потрібні 
мозку. Тому має бути баланс усьо-
го. Аби позбутися боків, перестав 
снідати кашами, – каже він. – Треба 
виключати вуглеводи, якщо хочеш 
схуднути. На кашах ніколи не ски-
неш зайвого. Звісно, якщо ходити в 
зал, то якийсь результат буде». 

Володимир також повністю 
виключив зі свого раціону цукор, 
каже, що це зробити було дуже важ-
ко. Адже чоловік любив солодень-
ке. Він замінив цукор фруктами. 

«Якщо їсти фрукти, то організм 

отримує ще й клітковину та вугле-
води. Спочатку ніяк не міг відмови-
тися від меду, але потім звик, – каже 
він. – Мед – це теж цукор. А багато 
людей ним замінюють цукор і дума-
ють, що схуднуть. Мед – це бджоли-
на їжа, яку люди почали в них крас-
ти. Звісно, там є вітаміни, але шкоди 
від меду більше, ніж користі». 

Він їсть чорний шоколад. Але 
каже, що в усьому має бути міра – 
тільки 14 г на день. За його словами, 
маленька плиточка шоколаду – не-
величкий бонус для організму, щоб 
не зірватися. 

«Я відразу бачу, хто з дівчат їсть 

з особистого архіву 

Коли починав худнути, то важив 133 кг Володимир важить 75 кг

Володмир Вишневський каже: дієта – це спосіб життя

Чоловіку 35 років, але його 
біологічний годинник каже, що 25
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фітоаптека ОСІНЬ: ШЛУНОК ДОПОМОГИ ПРОСИТЬ

ЧОМУ ПОВІЛЬНО ЇДЕ ШВИДКА?

З настанням осені 
загострюються всі 
хронічні недуги. 

Якщо вас турбують болі 
та важкість у підложковій 
ділянці на голодний 
шлунок або після їди, 
періодично нудить, 
діймають здуття живота, 
нерегулярні випорожнення 
кишківника (закрепи, 
понос), у вас поганий 
апетит і ви постійно 
перебуваєте в нервовій 
напрузі – вочевидь маєте 
проблеми зі шлунком і 
дванадцятипалою кишкою. 
І якщо обстеження виявило 
у вас гастродуоденіт, 
а можливо, ерозивний 
бульбіт чи гастрит або 
виразкову хворобу 
шлунка і дванадцятипалої 
кишки, без зволікань 
розпочинайте лікування.

Запорукою вашого здоров’я є 
правильне харчування. Тож потріб-
но дотримуватися дієти й намагати-
ся уникати стресів чи хоча б не нер-
вувати через дрібниці. Повернути 
втрачене здоров’я в таких випадках 
вже багато років ефективно допо-
магає наш авторський фіточай.

Збір є авторською розробкою 
на основі багаторічного досвіду 
траволікування з використанням 
досягнень народної медицини. 
Його цілюща сила криється в зба-
лансованому складі найдієвіших лі-
карських рослин з багатим вмістом 

цівників швидких із 21 вересня, нічим не ар-
гументуючи відмови. Кажуть, відповідне усне 
розпорядження дав головний лікар МТМО 
Олег Самчук.

Наприклад, швидка здійснила виїзд до 
хворого з інсультом, який після надання до-
помоги відмовився від госпіталізації. У такому 
випадку парамедики фіксують виклик і по-
відомляють про хворого поліклініці, аби та 
скерувала до пацієнта сімейного лікаря для 
призначення курсу лікування. Якщо ж наступ-
ного дня після виклику швидкої до хворого 
не з’являється сімейний лікар, пацієнт знову 
викликає невідкладну допомогу. 

Також диспетчери швидкої передають по-
ліклініці звернення від хворих із температу-
рою, кашлем тощо, на які не виїжджають.

Згідно з отриманими даними, один виїзд 
швидкої вартує близько 870 грн. Унаслідок 
частих виїздів зношується обладнання авто-
мобіля. Виїзд сімейного лікаря, своєю чер-
гою, коштує максимум 150 грн. Окрім того, з 
1 жовтня Волинь – єдина область в Україні, 
де працівники ЕМД мають виїжджати, аби 
констатувати смерть. Це при тому, що довідку 
про смерть вони не видають.

До слова, до ковельської поліклініки ске-
ровано звернення стосовно 96-річної хворої, 
яка викликала швидку 27 разів за 29 днів. І 
жоден виклик не був екстреним. Йдеться про 
хронічно хвору жінку, яка потребує система-
тичного нагляду сімейного лікаря. Ковель-
ське МТМО, своєю чергою, порадило пара-
медикам застосувати до хворої статтю про 
завідомо неправдивий виклик спеціальних 
служб.

Водночас у Ковелі відсутня невідкладна 
допомога. У Луцьку, наприклад, діють чоти-
ри невідкладки, одна з яких – при дитячій 
поліклініці. Відзначимо, що саме невідклад-
на допомога має здійснювати виїзди на не-
екстрені виклики (підвищення температури, 
кашель, біль у горлі, радикуліт, підвищення 
тиску, токсичні синдроми тощо). Натомість 
при Ковельському МТМО діє платна послуга 
«Експрес швидкої» для пацієнтів, яких треба 
транспортувати в інші лікувальні заклади. 
Такі перевезення здійснюють у межах Ковеля, 
Волинської області, України та навіть Європи. 
Так, перевезення хворого з Ковеля в Луцьк 
коштує близько 2 тис. грн.

Зазначимо, відповідно до наказу МОЗ 
«Про затвердження положення про центр 
первинної медичної (медико-санітарної) до-
помоги та положень про його підрозділи», Ко-
вельське МТМО має виконувати такі завдан-
ня, як організація надання прикріпленому 
населенню первинної медико-санітарної до-
помоги; забезпечення належної доступності 
та якості первинної медико-санітарної допо-
моги для прикріпленого населення; організа-
ція взаємодії із закладами охорони здоров’я, 
що надають вторинну спеціалізовану медич-
ну допомогу, третинну високоспеціалізовану 
медичну допомогу та екстрену медичну до-
помогу; організація та надання невідкладної 
медичної допомоги населенню.

УСНИЙ НАКАЗ
Як розповіла жителька Ковеля Любов 

Самсонюк, її син Андрій Грищук має першу 
групу інвалідності й зараз хворіє (мав ангіну, 

прийому їжі дошкуляли часті ви-
порожнення. Він поволі худнув. На 
хворобу вказувала й сірість шкіри 
обличчя. Хворий харчувався тер-
мічно обробленою їжею, малими 
порціями, після чого відчував біль 
та дискомфорт у животі. Неодно-
разово лікувався в поліклініці та 
стаціонарі з приводу хронічного 
гастродуоденіту, панкреатиту. Та 
краще не ставало. А ось після дво-
місячного прийому шлункового 
фіточаю відчув суттєве поліпшен-
ня. Перестали турбувати нудота і 
шлункові розлади, він став повно-
цінно харчуватися. Щоб закріпити 
успіх, чоловік після перерви провів 
повторний курс лікування, завдяки 
чому досяг цілковитого одужання. 
Він відновив свою попередню вагу 
і набрався сили.

Вас зацікавило лікуван-
ня захворювань шлунка ав-
торським збором трав Любо-
ві Салій? Одержати відповіді 
на запитання чи замовити ліки 
поштою можна за тел. у Су-
мах: (0542) 65-53-30 з 15:00 
до 18:00, (0542) 60-88-79 з 
18:00 до 21:00 (крім вихід-
них), (095) 937-50-50 з 9:00 до 
20:00.

Фітоцентр «Дивосил» розта-
шований за адресою: м. Суми, вул. 
Металургів, 5, з 14:00 до 18:00 (крім 
вихідних).

Ліц. МОЗУ АГ № 599256 від 17.01.2012 р.

проблема

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Ковель

лодому чоловікові. І саме завдяки 
тому, що він ретельно виконував усі 
мої призначення, хвороба врешті-
решт відступила. І надовго! Після 
півторамісячного курсу траволіку-
вання його перестали турбувати 
болі в животі, нудота, здуття, відпо-
відно, поліпшилися апетит і загаль-
не самопочуття. Відтоді один раз 
на рік він проводить профілактич-

ний курс лікування індивідуально 
підібраними лікарськими зборами 
трав і не приймає таблетки, оскіль-
ки цілющі рослини дають чудовий 
результат.

По допомогу звернувся чоловік 
середнього віку. П’ять років поспіль 
він страждав від болю у шлунку й 
правому підребер’ї, нудоти і від-
сутності апетиту. До того ж, після 

біологічно активних речовин, зок-
рема коренів оману, аїру, листків 
бобівника, квіток ромашки тощо.

Так, фіточай поліпшує і віднов-
лює функціональний стан органів 
травлення. Він покращує секрецію 
травних залоз, нормалізує пери-
стальтику кишківника, відновлює 
його мікрофлору, а також сприяє 
регенерації слизової оболонки 
шлунка і кишківника, усуває печію, 
нудоту, здуття, коліки, діє заспокій-
ливо і загальнозміцнювально.

До оздоровчого центру «Ди-
восил» завітала 36-літня пацієнт-
ка. Багато років вона страждала 
від болю у верхній ділянці живо-
та, турбували також печія, нудота, 
здуття... А це – ознаки хронічного 
ерозивного гастродуоденіту. Бага-
торазове лікування амбулаторно 
і в стаціонарі бажаного ефекту не 
давало. Випадково знайома пора-
дила звернутися по допомогу в наш 
фітоцентр. Результат потішив обох: 
після двомісячного курсу лікування 
шлунковим збором трав усі багато-
річні вияви хвороби зникли. Радос-
ті пацієнтки не було меж!

Не секрет, що чоловіків приму-
сити лікуватися найважче. Але що 
робити, якщо з 28 літ протягом п’яти 
років по кілька разів на рік домом 
стають стіни лікарні? На жаль, від 
виразки шлунка і дванадцятипалої 
кишки позбавитися непросто. Мені 
дуже хотілося допомогти цьому мо-

Любов Салій

підвищену температуру, проблеми з тиском, 
стенокардію, спазм прямої кишки тощо). За-
галом чоловік потребує постійного нагляду 
терапевта та невропатолога.

«Ми зателефонували в поліклініку, чекали 
лікаря цілий день 21 вересня. Потім я знову 
подзвонила в поліклініку, а мені сказали, що 
ніхто виклик лікарю не передавав. Тому ми 
мусили в суботу викликати повторно швидку. 
У суботу приїхав не наш сімейний лікар, а чер-
говий, а що він мені скаже? Кажуть, що наш 
головний лікар (Ковельського міськрайонного 
територіального медичного об’єднання, – ВН) 
усно дав наказ, щоби після швидкої дільничні 
лікарі до хворого додому не їздили», – поді-
лилася жінка.

Вона зазначила, що такі непорозумін-
ня траплялися неодноразово й раніше. «У 
Луцьку є представник від МОЗ. І був такий 
випадок, що я мусила до нього дзвонити, 
бо ми не могли викликати на консультацію 
невропатолога. А мій син перебуває у ньо-
го на обліку. Два дні чекали. І коли з Києва 
дали розпорядження на Луцьк, а з Луцька на 
Ковель, аж тоді приїхав лікар. Нам сказали, 
що не вистачило місць», – пригадала Любов 
Самсонюк.

Жінка додала, що після останнього пере-
бування її сина в лікарні (наприкінці червня) 
вона змушена була звертатися до депутатів, 
які піднімали її питання на сесії міської ради. 
Йшлося про нарахування лікарнею боргу в 
розмірі 700 гривень. «Після сесії сказали, що 
ніякого боргу немає. Прохання мали лише 
одне – не розголошувати ситуацію», – сказала 
жінка.

Головний лікар Ковельського МТМО Олег 
Самчук розповів, що про випадок неявки сі-
мейного лікаря до хворого йому невідомо. 
Медик зазначив, що кожен конкретний ви-
падок потрібно розглядати окремо. Також 
акцентував, що в робочий час постійно пе-
ребуває в лікарні, тож може відповісти на всі 
зауваги, звернення пацієнтів особисто чи за 
телефоном.

Нам відомо, що лист із проханням втру-
титися у ситуацію з Ковельським МТМО буде 
скеровано управлінню охорони здоров’я Во-
линської ОДА. Як повідомив керівник управ-
ління Ігор Ващенюк, звернення він поки 
не отримав, а у випадку його надходження 
управління сприятиме розв’язанню питання.

з особистого архіву

АВТОРСЬКИЙ ФІТОЧАЙ ВІДОМОГО СУМСЬКОГО ФІТОТЕРАПЕВТА ЛЮБОВІ САЛІЙ 
ДОПОМАГАЄ ЗЦІЛЮВАТИ ХВОРОБИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Ковельське міськрайонне 
територіальне медичне 

об’єднання (МТМО) відмовляється 
реагувати на звернення 
працівників швидких, які 
виїжджають на неекстрені 
виклики. 

Кількість бригад невідкладної допомоги і 
так обмежена, а вони ще й змушені здійсню-
вати неекстрені виїзди й надавати консульта-
ції хворим замість сімейних лікарів. Унаслідок 
такої ситуації може виникнути проблема із 
наданням першої медичної допомоги, на-
приклад, хворим із отруєннями, серцевими 
нападами, або потерпілим внаслідок ДТП чи 
нещасних випадків.

27 ВИКЛИКІВ ЗА 29 ДНІВ 
Як нам стало відомо, Ковельське МТМО 

відмовляється приймати звернення від пра-

uk.w
ikipedia.org

Кількість бригад невідкладної допомоги обмежена
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Справжні чемпіони – це ті, хто, програвши один матч, у наступному виходять і доводять, що чогось варті. 
Алекс Фергюсон
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  Іван БОГДАНОВИЧ
Київська область

КОВЕЛЬЧАНИН 
ВИГРАВ КИЇВСЬКИЙ 
ПІВМАРАФОН
Київ

Ковельський бігун Сергій Марчук 
переміг на півмарафонській 
дистанції Київського марафону 9th 
Wizz Air Kyiv City Marathon. 

Він пробіг 21,0975 км за 1 год 11 хв 
32 с і майже на хвилину перегнав най-
ближчого суперника. 

Це був другий впродовж місяця ви-
ступ Марчука у півмарафонах. На почат-
ку вересня Сергій став третім на Косміч-
ному півмарафоні у Житомирі.

ІНКОЛИ ТРЕБА 
ЧИТАТИ, А НЕ ТІЛЬКИ 
ЛАЙКАТИ
Київ

Відразу два футболісти 
національної збірної України 
вподобали фотографію російського 
репера Тіматі, який вітав 
президента РФ Володимира Путіна 
з днем народження.

Спочатку це зробив нападник Артем 
Бесєдін, а потім і захисник Микола Мат-
вієнко. 

Нападник «Динамо» пояснив, що він 
ставить лайки усім записам улюбленого 
співака, тому особливо не вчитувався, 
що той бажав Путіну в день народжен-
ня. «У моєму вчинку немає жодної полі-
тики», – сказав Бесєдін.

Цікаво, що раніше стало відомо про 
те, що Бесєдін покинув розташування 
збірної через травму. Його замінить ін-
ший екс-киянин Артем Кравець. 

Захисник «Шахтаря» Матвієнко, крім 
уподобання привітання Путіну, лайкнув 
і спільне фото Тіматі з чеченським дик-
татором Рамзаном Кадировим, найман-
ці якого воювали і воюють проти україн-
ських Збройних сил. 

БАСКЕТБОЛ, ЧОЛОВІКИ, 
ВИЩА ЛІГА

БК «Рівне» – «Старий Луцьк-
Університет»: 89:67, 100:63.

Лучани із поразками дебютували в 
другому за рангом баскетбольному тур-
нірі країни.

Домашні матчі відбудуться у спорт-
залі ОДЮСШ 13 та 14 жовтня. Суперник 
лучан – «Хімік-2» (Южне).

ВОЛЕЙБОЛ, ЧОЛОВІКИ, 
ВИЩА ЛІГА

«Олюртранс» (Луцьк) зіграв у пер-
шому турі у Львові проти тамтешнього 
ВК «Булава» (0:3), чернівецького «Коло-
са» (3:1) і «Спартака» зі Сваляви (3:0).

Минулого сезону волиняни зупини-
лися за крок до нагород під час вирі-
шального фінального етапу у Вищій лізі.

ВОЛЕЙБОЛ, ЖІНКИ, 
СУПЕРЛІГА 

Волинянки стартували в чемпіона-
ті у найважчому матчі – проти лідерів 
українського жіночого волейболу, до 
того ж, без двох гравців основного скла-
ду – Ужви та Скрипник. 

«Хімік» (Южне) – «Волинь-Універ-
ситет-ОДЮСШ» – 3:0 (25:13, 25:17, 
25:21), 3:0 (25:15, 25:19, 25:20).

легка атлетика

курйоз

табло

перша ліга

Сусіди у турнірній 
таблиці «Волинь» 
та «Колос» 

зіграли в Ковалівці 
центральний матч туру, 
і гості не програли 
один із найскладніших 
турнірів першої частини 
чемпіонату.

Велика відповідальність у 
центральному поєдинку звіт-
ного туру не завадила нашому 
тренерському штабу випустити 
на поле такий самий атакуваль-
ний склад, як і в матчі проти 
«Прикарпаття» з двома чистими 
центрфорвардами – Дмитром 
Козьбаном та Ігорем Карпенком. 
Разом з тим, до складу поверну-
лися раніше дискваліфіковані 
Євген Неплях та Міха Горопев-
шек. У другому таймі за лучан 
дебютував відомий гравець – 
хорват Младен Бартуловіч. Він 
зіграв понад 200 матчів в укра-
їнській Прем’єр-лізі. Младен 
10 років виступав за «Дніпро», 
«Кривбас», київський «Арсенал», 

«ВОЛИНЬ» ПІДПИСАЛА ЗІРКУ «ДНІПРА» 
І ПРИВЕЗЛА НІЧИЮ З КОВАЛІВКИ  

koloskovalivka.com

Нічия не дозволила обом командам наздогнати 
СК «Дніпро-1», який і далі тримається на 
відстані 4 очок від групи переслідувачів

М Команда І В О
1 Дніпро-1 11 9 27

2 Колос 11 6 23

3 ВОЛИНЬ 11 7 23

4 Металіст 1925 11 6 20

5 Інгулець 12 6 20

6 Миколаїв 11 5 18

7 Оболонь-Бровар 11 5 18

8 Авангард 11 4 17

9 Прикарпаття 12 4 14

10 Балкани 12 3 13

11 Гірник-Спорт 11 3 12

12 Суми 11 3 12

13 Рух 11 1 7

14 Агробізнес 11 0 4

15 Зірка 11 1 3

16 Кобра 0 0 0

шкандаль

під водою

тролінг

у хокей грають тільки... 

Київ

Федерація футболу 
України висміяла спроби 
провести товариський 
матч між національними 
збірними Росії та України. 
Таку пропозицію-вимогу 
маловідомої організації 
розтиражували російські 
ЗМІ. 

Португалія

Форварда Кріштіану 
Роналду звинувачують у 
зґвалтуванні дівчини в Лас-
Вегасі, яке нібито сталося в 
2009 році.

Футболіста вивели зі складу 
збірної Португалії з футболу на 
час кількох майбутніх матчів.

Роналду не зіграє у дру-
гій грі Португалії в Лізі націй у 
Польщі 11 жовтня і в товарись-
кому матчі у Глазго проти Шот-
ландії через три дні.

Постраждала запевняє, що 
через події 2009 року намага-
лася вчинити самогубство. Її 
адвокати вказують на той факт, 
що дівчина ось уже дев’ять ро-
ків потерпає від посттравма-
тичного синдрому і депресії.

Повідомляють, що адвока-
ти Роналду нібито тиснули на 
постраждалу, змушуючи її при-
йняти грошову компенсацію 
від футболіста.

instagram
.com

/tim
atioffi  cial

alm
asalah.com

ff u.ua 

РОНАЛДУ ВИВЕЛИ ЗІ СКЛАДУ 
ЗБІРНОЇ ПОРТУГАЛІЇ ЧЕРЕЗ 
ЗВИНУВАЧЕННЯ У ЗҐВАЛТУВАННІ

РЕКОРД БЕЗ АКВАЛАНГА: 
УКРАЇНКА ПІРНУЛА БЕЗ 
ДОПОМІЖНОГО СПОРЯДЖЕННЯ 
НА ГЛИБИНУ 70 МЕТРІВ

ФХУ ДОЗВОЛИЛА ДІВЧИНІ ГРАТИ 
В ЧОЛОВІЧОМУ ЧЕМПІОНАТІ 
З ХОКЕЮ 

ЗБІРНА УКРАЇНИ ЗІГРАЄ 
З РОСІЄЮ ПІСЛЯ МАТЧУ 
ЗІ ЗБІРНОЮ МАРСА 

Андрій Шевченко після матчу 
Росія-Україна (1:1), 1999 рік

Кріштіану Роналду

«Карпати» та «Ворсклу». Згодом 
переїхав у польську «Мєдзь» із 
Легниці. На рахунку Бартуло-
віча – два матчі за національну 
збірну Хорватії.

Гра у Ковалівці, як буває в 
принципових протистояннях, 
більше відзначилася великою 
кількістю боротьби, аніж яскра-
вими гольовими моментами. 

Гості відкрили рахунок знову 
з пенальті. Його заробив Андрій 
Яковлєв. Він і розвів м’яч та воро-
таря по різних кутах – 0:1. 

Втримати перемогу «Волинь» 
не змогла, колишньому футбо-
лісту лучан Чорноморцю вдався 
потужний та точний удар – 1:1. 
Далі більше моментів було саме 
у господарів, тож нічия в Кова-

лівці – хороший результат для 
хрестоносців. 

Отож, жодна з команд не віді-
рвалася одна від одної в таблиці. 
Боротьба за першу трійку три-
ває. Найближчий черговий бій за 
малі медалі Чемпіонату України 
відбудеться у Луцьку в суботу, 
13 жовтня. «Волинь» прийматиме 
о 17:00 МФК «Миколаїв». 

ФФУ заявила, що за нинішніх 
умов такий поєдинок можливий 
тільки після матчу збірна Украї-
ни – збірна планети Марс.

Російські ЗМІ минулого тижня 
розповсюдили заяву керівника 
організації Sport for all Яніса Кузін-
са, який запропонував провести 
товариський матч з футболу між 
збірними України і Росії. Кузінс 
хотів, аби збірні зіграли 14 люто-
го 2019 року, у день 27-ї річниці 
встановлення дипломатичних 
відносин між Росією та Україною. 
Враховуючи сьогоднішній стан 
відносин між країнами, він про-
понував зіграти на нейтральній 
території, наприклад, у Сербії.

Відповідні звернення керів-
ник маловідомої організації від-
правив федераціям футболу обох 
країн.

На початку вересня Кузінс ви-
магав в УЄФА припинити практи-
ку розведення українських та ро-
сійських клубів у єврокубках. Від 
початку війни на Донбасі коман-
ди з України та Росії не можуть 
грати між собою в Лізі Європи, 
Лізі чемпіонів, а також у відбір-
кових групах за право виходу на 
Чемпіонати світу та Європи.

Нагадаємо, влітку нападник 
збірної Португалії та туринсько-
го «Ювентуса» Кріштіану Ронал-
ду домовився з Міністерством 
фінансів Іспанії про закриття 
розслідування щодо ухилення 
від сплати податків. За це Кріш-
ті сплатив у бюджет Португалії 
€17,6 млн.

Туреччина 

На чемпіонаті світу з 
фрідайвінгу в місті Каш 
(Туреччина) українка 
Наталія Жаркова 
встановила світовий 
рекорд у категорії CNF, 
пірнувши без допоміжного 
спорядження на глибину 
70 метрів! 

Київ

Поліна Лубинець творить 
історію і руйнує бар’єри 
гендерної нерівності. 
Виконавчий комітет 
Федерації хокею України 
дозволив їй виступати 
за чоловічу команду 
дніпровського «Гладіатора» в 
чемпіонаті України U-14.

Це історична подія для укра-
їнського хокею, адже Лубинець 
стане першою дівчиною, яка 
отримала право виступати в чо-
ловічому чемпіонаті. Вона пока-
зала одні з найвищих результа-
тів серед тестів за спеціальною 

Це пірнання принесло На-
талії золото чемпіонату світу в 
цій дисципліні. Рекорд і перше 
місце вона поділила з італій-
ською спортсменкою Алесею 
Дзеккіні. 

Крім цього, українка вибо-
рола золото і встановила ще 
один світовий рекорд у дисцип-
ліні CWT BF, пірнувши на глиби-
ну 89 метрів. 

Фрідайвінг – це підводне 
плавання із затримкою дихан-
ня. У серпні дніпрянин Андрій 
Хветкевич без спорядження 
пірнув на 71 метр і побив ре-
корд України та США. Фрідай-
вінгом айтішник з Дніпра захо-
пився випадково на відпочинку. 
Після приголомшливих успіхів 
на міжнародних змаганнях його 
вже запросили у збірну США.Рекордсменка світу Жаркова

Поліна Лубинець 
гратиме з хлопцями

програмою льодової підготовки, 
завдяки чому й отримала право 
виступати нарівні з чоловіками.

Тепер «Гладіатору» залиши-
лося лише оформити всі потрібні 
документи, щоб Поліна Лубинець 
стала повноправним членом ко-
манди.

facebook.com
/AidaU

kraine

facebook.com
/dneprqueens
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ОЗИМЕ ЖИТО – НЕВИБАГЛИВИЙ СИДЕРАТ 

САЛО І ЯБЛУКА – ЛІКИ ПРОТИ ОЖИРІННЯ

КВАШЕНА КАПУСТА – 
СПРАВЖНЯ ВІТАМІННА БОМБА

СВЯТО ЛЮБИТЕЛІВ 
ОМЛЕТУ

Із 1996 року другої п’ятниці 
жовтня відзначають Всесвітній 

день яйця. Ще донедавна 
яйця вважали шкідливими, бо 
думали, що вони містять багато 
холестерину. 

Однак останні дослідження довели, 
що насправді небезпеку яєць дуже пе-
ребільшено. До речі, курячі яйця – це 
єдиний продукт, який засвоюється на-
шим організмом на 97-98%. Щоправда, 
найбільш корисні яйця, зварені не на 
твердо.

Цей незамінний продукт містить 
усі амінокислоти, потрібні для людини. 
Зниження ваги, покращення зору, міц-
ні кістки й зуби – все це і багато іншого 
подарують яйця. Експерти радять їсти 
по три штуки на день. Цей продукт від-
мінно підходить для сніданку, зміцнює 
здоров’я і забезпечує захист від низки 
захворювань. 

Яйця мають низьку калорійність. 
Зав дяки лецитину і холіну вони сприя-
ють виведенню жирів та холестерину з 
організму, що важливо для людей, які 
пік луються про фігуру. Висока якість 
протеїну, одержуваного з яєць, дозво-
ляє довше почуватися ситим і таким чи-
ном сприяє підтримці нормальної ваги.

Відзначимо, що яйця активно ви-
користовують не лише в харчовій про-
мисловості, а й у медицині та космето-
логії. Загалом, без цього незамінного та 
корисного продукту людство навіть не 
уявляє свого існування.

ЯЄЧНА ТЕРАПІЯ
Астма. Шкаралупу 10 курячих яєць 

підсушити й розтерти на порошок, зали-
ти соком 10 лимонів і поставити в темне 
місце на 10 днів. Потім процідити суміш 
через марлю. Далі 10 жовтків збити з 
10 ложками цукру і додати 1 пляшку ко-
ньяку. Потім змішати з сумішшю соку ли-
мона  і  шкаралупи. Пити по 30 мл тричі 
на день за 30 хв до їди. 

У разі нежитю та гаймориту зва-
рити на твердо яйце, загорнути в по-
лотнинку і тримати на переніссі, доки 
тепле.

Для прориву гнійника і його 
очищення 2 сирі яєчні жовтки, 1 ст. 
ложку  меду, 0,5 ч. ложки солі зміша-
ти з борошном до консистенції мокрої 
глини. Отриману суміш прикладати до 
гнійника, доки він не прорве і не очис-
титься. 

У разі невралгічного болю зварити 
на твердо 1 яйце, розрізати його навпіл, 
обидві половинки відразу прикласти до 
місця, де найбільше болить. Тримати, 
доки яйце не охолоне. 

За опіків 1 ст. ложку олії, 2 ст. ложки 
сметани, 1 жовток свіжого яйця добре 
вимішати, накласти суміш на опік і за-
бинтувати. Змінювати пов’язку двічі на 
день. Або ж можна збити яйце і змасти-
ти обпечене місце. 

У разі виразки шлунка збити 
1 білок з 1 ст. ложкою цукрової пудри 
до кремоподібного стану, потім неве-
личкими порціями вливати 1 ст. ложку 
оливкової олії, при цьому слід інтенсив-
но збивати. Вживати по 1 ст. ложці натще 
протягом 10 днів.

Увага! Людям із захворюваннями 
печінки вживати смажені яйця і яйця з 
майонезом не слід. Тим, у кого камені в 
жовчному міхурі, теж небажано їх їсти. 
Крім того, в яйцях відсутні вуглеводи і 
вітамін С, тому в харчуванні обмежува-
тися ними не варто. Також це алерген.

смачна дата

Квашена капуста 
покращує травлення, 
стан нігтів і шкіри, 

зміцнює імунітет. Адже 
в порції приготованого 
салату міститься добова 
норма вітаміну С, що 
особливо важливо в 
холодний період року. 
Високий вміст фолієвої 
кислоти і вітаміну В6 
допомагають регулювати 
білковий обмін та 
зміцнювати судини. 
Жоден інший продукт не 
містить стільки вітаміну К, 
як квашена капуста. А для 
нормального згортання 
крові ця закуска просто 
необхідна. Пропонуємо 
оригінальні рецепти, за 
якими можна приготувати 
вітамінну бомбу. 

З ЯБЛУКАМИ
• 10 кг капусти • 300 г моркви
• 0,5 кг яблук сорту Антонівка 
• 250 г дрібної солі 

Капусту пошаткувати й ви-
класти у велику емальовану 
миску. Туди ж натерти моркву. 
Посипати сіллю і перетерти, щоб 
овочі пустили сік. У яблук вида-
лити серцевину й порізати на 4-6 
частин. Узяти чисте відерце або 
слоїки, дно встелити великими 
листками капусти. Потім щільно 
викладати капустяно-морквяну 
масу, перешаровуючи яблуками. 
Вміст постійно притискати лож-
кою. Зверху прикрити листками 
капусти і закрити капроновою 
кришкою.

Порада: щодня проштрикуй-
те капусту тонкою паличкою до 
самого дна. Так ви уникнете не-
приємного запаху. Коли капуста 
посвітлішає, набуде бурштиново-

жовтого кольору, зменшиться 
бродіння – вона готова до спо-
живання. Зазвичай на це треба 
15-20 днів. 

З МЕДОМ
• По 1 ст. ложці солі та меду 
• 1 л води
Норма продуктів розрахована на 
трилітрову банку.

Капусту пошаткувати, морк-
ву натерти. Ретельно вимішати й 
щільно викласти в банку, постій-
но притискаючи ложкою. Сіль 
і мед розчинити в перевареній 
воді й залити капусту. Через два 
дні зможете смакувати аромат-
ною солодкуватою капустою. 

З ЖУРАВЛИНОЮ
• 5 кг капусти • 200 г моркви 
• 100 г журавлини • 130 г солі

Капусту перетерти з морквою 
і сіллю, щоб пустили сік. Додати 

ягоди і знову вимішати. Переси-
пати в банки й поставити під гніт. 
Щодня капусту проштрикувати 
гострою паличкою аж до дна. 
Слідкуйте, щоб через день-два 
утворився розсіл – прикмета гар-
ного засолювання. Через 10-15 
днів можна споживати. 

З БУРЯКАМИ
• 3 кг капусти 
• 1 кг столових буряків 
• 1 л перевареної води 
• 2 ст. ложки солі 
• 7 горошинок чорного перцю 
• 5 горошинок духмяного перцю 
• по 1 скл. оцту і цукру 
• 3 лаврові листки

Вважається, що приготована 
за таким рецептом капуста під-
вищує потенцію, позбавляє від 
пігментних плям і висипів на об-
личчі, зберігає молодість шкіри. 

У капустяних головок видали-

ти качани, нарізати квадратами. 
Обібрані буряки потерти. Приго-
тувати маринад: у киплячу воду 
вкинути цукор, сіль, лаврове 
листя і перець. Через 10 хв вли-
ти оцет і варити рівно хвилину. 
Капусту вимішати з буряками й 
пересипати у банку. Залити ма-
ринадом і залишити кваситися в 
теплому місці на 3-4 дні. Перед 
подаванням на стіл капусту по-
дрібнити й заправити олією. 

З ОПЕНЬКАМИ ПО-
ПОЛЬСЬКИ
• 1 кг капусти 
• 100 г цибулі  • 150 г грибів
• 20 г солі • лаврове листя

Капусту нашаткувати, додати 
сіль, лаврове листя, дрібно посі-
чену цибулю і грибні ніжки. Пере-
класти в банки, перешаровуючи 
грибними шапочками. Поставити 
на дві доби під гніт. Після того як 
закінчиться процес ферментації, 
капусту можна їсти. 

З ХРОНОМ
• 5 кг капусти  • 200 г кропу
• по 50 г оцту і цукру 
• 300 г хрону • 30 г солі 
• 0,5 л перевареної води

Капусту нашаткувати, кріп 
дрібно посікти, хрін натерти на 
дрібній тертці. Все вимішати й 
відставити. Тим часом підготува-
ти маринад: заварити воду з сіл-
лю та цукром, наприкінці влити 
оцет. Капусту викласти в банки 
і залити розсолом, відставити в 
прохолодне місце. Вона буде го-
това до споживання вже наступ-
ного дня. Зберігати таку капусту 
тривалий час не рекомендовано. 

alim
ero.ru

Цей старовинний і перевірений рецепт 
для стабілізації маси тіла не втрачає 

актуальності упродовж століть. 

За словами столичного професора Вікто-
ра Картавенка, рефлексолога вищої категорії, 
рецепт був популярним у часи гіппократів-
ської медицини. А до прийняття ісламу був 
досить популярним і на Близькому Сході. 
Сало-яблучну суміш використовували рим-
ські легіонери, її вважали практично незамін-
ним засобом під час військових дій і тривалих 
тренувань. Була вона у широкому вжитку й у 
нас. Наприклад, щоб вдало видати дочок за-
між, сало-яблучним засобом успішно корис-
тувалися і дворяни, й селяни.

Для приготування чудодійного засобу 
знадобиться 1 кг свинячого жиру (смальцю) 

та 1 кг обчищених зелених яблук, ліпше сорту 
Симиренка. Смалець слід розтопити, яблу-
ка дрібно нарізати, можна натерти. Змішати 
все разом і дати масі охолонути. І вже в охо-
лолому вигляді приймати засіб по 1 ч. ложці 
3-4 рази на день, запиваючи гарячим чаєм чи 
водою.

Професор наголошує: крім проблем, 
пов’язаних зі стабілізацією маси тіла, 
зникають і такі неприємності, як 
вуг рові висипання, сухість чи 
надмірна жирність шкіри, лам-
кість та тьмяність волосся. А 
застосування цієї суміші в що-
денному раціоні, особливо в 
пізній осінній та зимовий пері-
оди року, підвищує рухливість 

рім проблем, 
аси тіла,
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-
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суглобів, збільшує еластич-
ність шкіри та значно підви-

щує м’язову витривалість.

Сало-яблучна суміш здатна 
вилікувати від шкірних проблем

У порції салату з капусти міститься 
добова норма вітаміну С

До редакції звернувся читач 
із Луцька Петро Наконечний. 

Пенсіонер має дачу неподалік 
обласного центру й цікавиться, як 
правильно посіяти на зиму сидерати. 
Адже на невеличкій ділянці важко 
дотримуватися сівозміни, оскільки 
щороку доводиться вирощувати овочі. 

На запитання лучанина відповідає канди-
дат біологічних наук, заступник директора з 
наукової роботи Волинської державної сіль-
ськогосподарської дослідної станції Інституту 
сільського господарства Західного Полісся 
Оксана Пузняк.

– Відразу зазначу, що найкраще сіяти си-
дерати наприкінці серпня – на початку ве-
ресня. Волинським дачникам рекомендую 
обрати гірчицю, олійну редьку і люпин вузь-
колистий. Гірчиця дає менше зеленої маси, 

натомість її коренева система розпушує ґрунт 
і діє як антиоксидант для шкідників. Редька, 
навпаки, дає багато біомаси, яка слугує орга-
нічним добривом. 

У жовтні ще не пізно посіяти озиме жито, 

оскільки воно, на відміну від згаданих сидера-
тів, не боїться холоду. На сотку городу сіють 
3 кг жита. Якщо посіяти рідше, це не дасть 
користі. Посіви бажано підживити. Навесні, 
щой но розмерзнеться земля, зелену масу 
слід переорати чи перекопати. Затягувати з 
цим не варто. 

Зазначу, що жито як сидерат не варто ви-
користовувати часто, оскільки воно закислює 
землю. Але якщо господарі припізнилися 
з посівом сидератів, то ця культура здатна 
удоб рити ґрунт і покращити його якість. Жито 
ефективно бореться з дротяником. До того ж, 
воно гарно нарощує масу і на сонячній ділян-
ці, і в тіні.  

Тим, хто через якісь причини не посіяв 
сидерати, Оксана Михайлівна порадила ско-
ристатися перевіреним дідівським рецептом. 
Слід розсипати на ділянці горіхове листя і 
прикопати. Воно допоможе позбутися шкід-
ників та відлякати мишей. 

Жито ефективно 
бореться з дротяником

kw
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Курячі яйця наш організм 
засвоює на 97-98%

ukranew
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Гумор і любов – два потужні болетамівні засоби. Бернар Вербер

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не варто 
перебільшувати своїх можливостей та 
розраховувати на серйозну допомогу 
від інших. Краще навіть трохи занизити 

вимоги до себе, тоді вам вдасться уник-
нути розчарувань і конфліктів. У вихідні не бійтеся 
бути відвертими з близькими.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Поста-
райтеся не давати нікому жодних обі-
цянок і грошей у борг. Варто серйозно 
замислитися про майбутнє. У вихідні зу-
стріч із друзями виявиться надзвичайно 
приємною та корисною. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Вам треба зосередитися на головному 
й не звертати уваги на незначне. Вас 
перепов нює натхнення. Зможете доб-

ре заробити. Будьте доброзичливими й 
уважними. У вихідні почуєте багато зворушливих і 
теплих слів на свою адресу. 

РАК (22.06 – 22.07). Коли різке 
слово буде готове зірватися з язика, по-
думайте про можливі наслідки. Тільки 
ваше самовладання зможе утримати по-
дії в мирному руслі. Вам вдасться оберну-
ти невигідну ситуацію собі на користь, якщо трохи 
поміркуєте.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Початі спра-
ви можуть розвалитися без вашої в тому 
провини, тому не перенапружуйтеся 

самі й не вимагайте занадто багато від 
інших. Відпочиньте й відновіть сили, якщо 

є можливість. Вихідні можуть бути пов’язані з од-
кровеннями.

ДІВА (24.08 – 23.09). Тиждень 
насичений спілкуванням з друзями, 
короткими вдалими поїздками. Один з 
нових знайомих може виявитися дуже 
впливовою персоною, що піде вам тільки 
на користь. Додасться роботи. У вихідні дотепність 
не буде зайвою.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Події 
ринуть цілою лавиною, мало що зали-
шаючи після себе в колишньому вигля-
ді. Будьте готові до відновних робіт або 

до благоустрою ландшафту, що змінився. 
На вас чекає багато новин, напружених ситуацій на 
роботі.

 СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Імо-
вірна цікава ділова поїздка, яка дозволить 
розширити коло спілкування й дасть нові 
можливості в майбутньому. Постарай теся 
слухати та чути тих, хто поряд. Можливе 
поліпшення матеріального становища. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). По-
старайтеся максимально розпланувати 
цей тиждень, тоді зможете переробити 
всі справи й легко розправитися з до-

машніми проблемами. Не варто починати 
нові справи, будьте обережні, стережіться обману. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Нові 
знайомства можуть принести вам чима-
ло корисної інформації. Зможете уник-
нути певних труднощів на роботі, але 
намагайтеся ретельно перевіряти свої дії 
й усі важливі папери. У вихідні не давайте волі емо-
ціям, щоб запобігти конфлікту вдома.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). У вас 
з’явиться бажана свобода дій. Але нею 
треба розумно розпорядитися. Анархіч-
ний настрій і відсутність субординації 

можуть принести розчарування й непо-
трібні втрати. Вихідні можуть виявитися чудовими 
для відпочинку та любовних перемог. 

РИБИ (21.02 – 20.03). У колек-
тиві ваш авторитет залишається неза-
перечним, не тільки співробітники, але 
й керівництво постараються піти вам 
назустріч, створити сприятливі умови для 
роботи. Вам залишиться лише діяти. Постарайтеся 
менше говорити та нічого не обіцяти.

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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11 жовтня – Олексій, Олександр, 
Прохор, В’ячеслав, Кирило, Марія, 
Федір, Сергій, Єфрем, Марк, Анатолій, 
Василь, Нифонт
12 жовтня – Олександр, Феофан, 
Кир’ян
13 жовтня – Григорій, Михайло
14 жовтня – Сава, Михайло, Роман, 
Григорій
15 жовтня – Андрій, Костянтин, 
Касян, Юстина, Анна, Давид
16 жовтня – Денис, Іван, Феодосія
17 жовтня – Володимир, Гурій, 
Онисим, Овсій, Вероніка, Павло, 
Степан

11 жовтня – Олексій, Олександр, 
Прохор В’ячеслав Кирило Марія

іменинники тижня

погляд у минуле

АВТО «ЖУК» ВИПУСКАЛИ 80 РОКІВ 

В в

– Що це за чоловік стояв поруч із то-
бою, Марусю?

– Клієнт. А що?
– Подумав, що коханець твій.
– Та ні, Петре. Ну, а якби й коханець, то 

й що?
– То й усе.
– Що все?
– Вбив би його відразу. Що ти тоді ро-

била б, га?
– Заміж вийшла б.
– Це ще чому?
– Як це чому? Він мертвий, тебе поса-

дили. А я що, сама лишуся?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Запам’ятай, синку! Розумна людина у 
всьому сумнівається! Лише дурень може 
бути впевненим на 100 відсотків!

– Ти впевнений у цьому, тату?
– Абсолютно!

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

Тато-алкоголік п’є на кухні, приходить 
до нього маленька донька й питає:

– А можна, я всі порожні пляшечки здам 
і куплю нам хлібчика?

– Візьми і здай. От що ви без мене вза-
галі робили б?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина, яка самостійно відремонту-
вала розетку, унітаз, ванну і замок у дверях, 
півдня доводила чоловікові, що в неї немає 
коханця.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Я в тебе – як Попелюшка: перу, приби-
раю, готую!

– Я ж попереджав: вийдеш за мене – бу-
деш жити, як у казці.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хірург повертається з роботи. Назустріч 
йому з радісним гавкотом кидається улюб-
лений пес. Хірург його гладить і примов-
ляє:

– Миленький, гарненький... Даремно 
підлизуєшся. У мене сьогодні не операцій-
ний день.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Сьогодні весь вечір гроші відмивав.
– Це яке ж ти дільце провернув?
– Та не я. Кіт у гаманець напаскудив. 

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

– Ти занадто молода, щоби мати серйоз-
ні стосунки.

– Але, тату, коли зустрілися Ромео і 
Джуль єтта, їм було 16 та 13 років.

– Їхній роман тривав три дні, а в резуль-
таті загинуло п’ятеро людей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Російський турист ходить із гідом Льво-
вом:

– У вас тут усе таке маленьке, затиснуте. 
От цей будинок, наприклад, в Москві був би 
разів у десять більшим.

– Звичайно, це ж психіатрична клініка!

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 11 – 17 жовтняна 11 – 17 жовтня
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Модель авто 
«Жук» компанія 
Volkswagen 

AG випускала з 
1938 до 2003 року. 
Прототип машини 
створив німецький 
автомобільний 
конструктор Фердинанд 
Порше (Ferdinand 
Porsche) у 1934 році 
після того, як роком 
раніше Адольф Гітлер 
поставив вимогу 
виробляти автомобілі 
для німецького ринку. 
Масове виробництво 
авто розпочалося вже 
після завершення Другої 
світової війни. Загалом 
«Жуків» було випущено 
понад 21 мільйон 
екземплярів. 

Мексиці та Бразилії, а машини 
цієї моделі стали популярними 
у всьому світі. 

1998 року Volkswagen ви-
пустив на ринок модель «Новий 
Жук» (New Beetle – Typ 9C). Авто-
мобіль в стилі ретро мав точні-
сінько такий же «горб» і такі ж 
великі «очі», як і оригінал Фер-
динанда Порше. А у 2011 році 
німецький концерн замінив 
його моделлю з назвою «Жук» 
(A5), яка мала більш сучасний 
вигляд.

У липні 2019 року концерн 
Volkswagen на заводі у Мек-
сиці випустить останнє авто 
моделі «Жук». Однак керівник 
Volkswagen Group of America 
Гінріх Вебкен не виключив, 
що в майбутньому виробни-
цтво «Жуків» можуть відно-
вити. 

1974 року завод Volkswagen 
випустив останнього «Жука», 

зібраного на німецькій землі. 
Виробництво продовжили у 

До 2002 року «Жук» був найпопулярнішим автомобілем у світі

dw
.com
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ПОНЕДІЛОК 15 жовтня
06.00 Огляд світових подій 06.30, 
11.30 На Часі 18.00. Повтор 
07.00 Новини «На Часі» 07.30, 
08.30 Добрий ранок 08.00, 09.00  
Підсумки тижня Новини «На часі» 
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 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, 
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 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 «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 з Сергієм 

Тримбачем
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00, 09.40 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Спортивна гімнастика 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Доброго ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00 Новини
10.40, 14.55, 16.50, 05.10 ІІІ літні 

Юнацькі Олімпійські ігри 2018
13.45, 16.25 Телепродаж
14.00 Перший на селі
14.30 Перша шпальта
18.20 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Стрибки в воду

19.30, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Баскетбол. Фінали

21.25 Олімпійська доба
23.25 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Стрибки у воду. Фінали. Легка 
атлетика. Фнали

01.10 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Легка 
атлетика. Фінали

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

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
05.25 «ТСН»

09.30, 10.45 «Чотири 
весілля»

11.45, 13.10 «Одруження 
наосліп»

14.30 «Танці з зірками»
17.10 «Жіночий квартал»
20.15 Х/ф «Перевізник»
22.05 Х/ф «Перевізник – 2»
23.50 Д/ф «Луганський 

форпост»
01.50 Х/ф «Пропала 

грамота»

04.10 Т/с «Анатомія Грей»
06.00, 15.30 Все буде 

добре!
08.00 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів 
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+
02.40 Найкраще на ТБ

03.00 Зона ночі
03.35 Абзац
05.29, 06.44 Kids Time
05.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.45 Х/ф «Анаконда»
08.40 Х/ф «Анаконда 2: 

Полювання на криваву 

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»

10.00 Т/с «Абатство 
Даунтон»

11.25, 12.25 Х/ф 
«Корсиканець»

14.00 Х/ф «Вихідні!»
15.45 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці»
21.00 Т/с «Плата за 

порятунок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Т/с «Розвідники»
03.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.55 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Т/с «Відділ 44»
06.00, 19.20 Надзвичайні 

новини
07.00 Факти тижня. 100 

хвилин
09.05 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.05, 13.00, 22.05 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
12.45 Факти
13.20 Х/ф «Нова людина-

павук»
15.55 Х/ф «Нова людина-

павук-2: Висока напруга»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.05 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Жінка-кішка»
01.00 Х/ф «Повінь»
02.50 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.30 Мультиранок
09.20 М/ф 

«Тваринний загін. 
Код Марко Поло»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.40 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 23.00 

ЛавЛавСar 3
20.00 Танька і 

Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній 

арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні 

підказки

06.00 Сьогодні. Підсумки з 
Олегом Панютою

07.00, 02.30 Зірковий шлях
09.00 Реальна містика
11.10, 15.20 Т/с «Бійся своїх 

бажань»
15.00, 19.00, 01.00 Сьогодні
15.50 Х/ф «Коли мене 

полюбиш ти»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
20.00 Х/ф «Красуня»
22.30 Х/ф «Мумія»
03.50 Історія одного 

злочину-3 16+
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орхідею»
10.40 Х/ф «Годзілла»
13.05 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»
15.45, 00.15 Таємний агент
17.00, 01.30 Пост шоу. 

Таємний агент
19.00 Ревізор
21.15 Страсті за ревізором

СЕРЕДА 17 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

06.30, 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!

11.50, 14.40 Телепродаж
12.10, 13.15, 15.10 ІІІ літні 

Юнацькі Олімпійські ігри 2018
16.00 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Пляжний волейбол. Фінали

18.35 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Баскетбол 3х3. Півфінали

20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Пляжний волейбол. Фінали

21.25 Олімпійська доба
23.30 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. Карате. 
02.30 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Стрільба з лука. Фінали

04.45 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Баскетбол 3х3. 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»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 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 «Дві матері»
21.45, 23.40, 00.50 «Король 

десертів»
01.50 «Світське життя»

05.10 Т/с «Анатомія Грей»
07.05, 15.30 Все буде 

добре!
09.05, 20.00, 22.45 

МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

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

Нова історія»

03.05, 02.45 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.54 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.55, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+
08.50 Т/с «Любов 

05.40 «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, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

13.00, 21.00 Т/с «Плата за 
порятунок»

14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Т/с «Розвідники»
03.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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
12.05, 13.20 Х/ф «Прибрати 

Картера»
14.45, 21.30 Т/с «Папаньки»
16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Скетч-шоу «На трьох» 
23.45 Х/ф «Зламана 

стріла»
01.50 Т/с «Прокурори»
02.30 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф «Кіт у 

чоботях»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.40 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 23.00 

ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній 

арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 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»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ти моя кохана»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
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напрокат»
10.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя 12+
17.00, 19.00 Кохання на 

виживання 16+
22.00 Х/ф «Золоте дитя»
01.00 Х/ф «Жах Амітівілля»
02.40 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 16 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 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!

09.40, 11.50, 13.15, 15.10 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018

11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Стрільба з лука (дівчата)

18.00 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Баскетбол 3х3. Чвертьфінали

20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Легка 
атлетика. Фінали

21.25 Олімпійська доба
00.50, 01.10 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Художня гімнастика

02.55 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Стрільба з лука. Чвертьфінал

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»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 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 «Дві матері»
21.45, 23.35, 00.50 «Модель 

XL – 2»
01.30 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

04.55 Т/с «Анатомія Грей»
06.45, 15.30 Все буде 

добре!
08.45, 20.00, 22.45 

МастерШеф 12+
13.00 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
03.25 Зона ночі
04.50 Абзац
06.34, 07.49 Kids Time
06.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.50, 00.05 Київ вдень та 

вночі 16+

05.40 «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»

10.10, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

13.00, 21.00 Т/с «Плата за 
порятунок»

14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Т/с «Розвідники»
03.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф «Жінка-

кішка»
14.45, 21.25 Т/с «Папаньки»
16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.40 Скетч-шоу «На трьох» 
23.40 Х/ф «Прибрати 

Картера»
01.40 Х/ф «Повінь»
03.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.20 М/ф «Джастін 

та лицарі 
доблесті»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 20.00 Танька і 
Володька

14.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.40 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 

ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній 

арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 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»
19.50 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Ліга Націй 

УЄФА. Україна – Чехія
00.10, 02.20 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

08.45 Т/с «Любов 
напрокат»

10.35 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

16.50, 19.00 Хто проти 
блондинок? 12+

21.00 Будиночок на щастя 
12+

22.00 Х/ф «Конвоїри»
01.05 Х/ф «Мобільник»

ЧЕТВЕР 18 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 «Острів Пахапахау» 16.00 На 
Часі 16.00 16.15 Ніч у Луцькому 
замку 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 Ніч у 
Луцькому замку 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 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. 
Баскетбол 3х3. Фінали

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
15.00, 21.00, 03.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

10.00, 11.50, 14.40, 15.10, 03.50 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018

11.25, 15.35 Телепродаж
12.40, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. Бокс. 
Фінали

16.00, 01.00, 01.10 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 
2018. Карате. Фінали

16.30, 19.00 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018. Футзал. 
Фінали

18.00 Інформаційна година
21.25 Олімпійська доба
02.00 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Церемонія закриття

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»
11.00, 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, 21.45 Т/с «Дві 

матері»
22.45 «Право на владу 

2018»
00.50 Х/ф «Белль»
04.50 Мультфільм

04.40 Т/с «Анатомія Грей»
06.30, 15.30 Все буде 

добре!
08.25 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
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+

03.00 Зона ночі
04.35 Абзац
06.29, 07.44 Kids Time
06.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.45, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+
08.45 Т/с «Любов 

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, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

13.00, 21.00 Т/с «Плата за 
порятунок»

14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Т/с «Розвідники»
02.30 Х/ф «Подарунок на 

іменини»
03.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
12.00, 13.20 Х/ф «Зламана 

стріла»
14.45, 21.20 Т/с «Папаньки»
16.20 Дизель-шоу 12+
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.20 Нові лідери
00.10 Х/ф «Протистояння»
01.55 Т/с «Прокурори»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Рапунцель»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.40 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 23.00 

ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній 

арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 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»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ти моя кохана»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
10.35 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
15.50, 21.00 Будиночок на 

щастя 12+
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
22.00 Х/ф «Пустун»
01.00 Х/ф «Машина часу»
02.55 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 19 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, 
00.30 Як це було 10.15, 15.00 
Уроки тітоньки Сови 10.20 М/с 
«Острів Пахапахау» 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 «Острів 
Пахапахау» 16.00 На Часі 16.00 
16.15 Ніч у Луцькому замку 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 00.45 Ніч у Луцькому замку 
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 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
19.20 «Звіти. Наживо».
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 15.10 
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!

11.25, 14.40, 16.25 Телепродаж
16.45, 23.00 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018. 
Церемонія закриття

18.00 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/ц «Неповторна 

природа»
20.30 Перша шпальта
21.25 Олімпійська доба
21.50 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018
01.10 «Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода»
02.00 Д/ц «Орегонський 

путівник»
03.50 52 вікенди
04.15 Фольк-music

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження 

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

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20 «Ігри приколів 2018»
23.20 «Вечірній Київ»
01.20 «Розсміши коміка»
05.15 «Чистоnews 2018»

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
06.55 Х/ф «Спокута»
08.50 Т/с «Швидка 

допомога»
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 

12+
22.45 Ультиматум 16+

03.00, 02.30 Зона ночі
04.05 Абзац
05.49, 06.45 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.50, 23.30 Київ вдень та 

вночі 16+
07.50 Ревізор

06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

13.00 Т/с «Плата за 
порятунок»

14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45, 02.05 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Другорядні 

люди»
04.10 Д/п «Великі українці»
04.55 «Top Shop»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.25, 13.20 Х/ф 

«Протистояння»
14.45 Т/с «Папаньки»
16.20, 21.30 Дизель-шоу 

12+
17.40, 00.00 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
03.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.20 Х/ф 

«Везунчик»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 03.20 Віталька
16.30 Х/ф 

«Гарфілд»
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 00.30 

ЛавЛавСar 3
21.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»
22.45 Х/ф 

«Медовий місяць 
у Вегасі»

02.30 Панянка-
селянка

05.50 Корисні 
підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.00 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину -3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дочки-мачухи»
23.20 Слідами
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10.00 Страсті за ревізором
13.00 Будиночок на щастя 

12+
16.30, 19.00 Топ-модель 

16+
21.40 Кохання на 

виживання 16+
00.40 Х/ф «Мобільник»
02.25 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 20 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 Ніч у 
Луцькому замку 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 «Звіти. Наживо»
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
19.13 Тема дня
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Фольк – musik

06.00, 09.30 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/ц «Це цікаво»
10.40 Чудова гра
11.05, 16.30 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Пророк Моісей – вождь-

визволитель»
14.45, 23.55, 01.00, 02.00 Погода
14.50 Казка «Вероніка»
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена історія
21.30 «Арсен Мірзоян. Київ»
22.25 Д/ц «Неповторна природа»
22.55, 03.30 Світло
00.05 Д/ц «Незвичайні культури»
00.30 Д/ц «Дива Китаю»
01.35 Д/ц «Китайський живопис»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
04.25 Війна і мир

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

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.20, 23.15 «Світське 

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

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Жіночий квартал»
00.15 «Ігри приколів 

2018»
01.15 «Вечірній Київ»
05.20 «Секретні 

матеріали»

05.00 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
08.00 Караоке
09.00 Все буде смачно!
09.55 Битва екстрасенсів 
12.00 Зважені та 

щасливі 12+
15.00 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
21.55 Invictus. Ігри 

нескорених 2018 12+
22.55 Цієї миті рік 

потому 12+

03.00, 01.30 Зона ночі
05.09, 06.25 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.30 Заробітчани
12.30 Хто проти 

блондинок? 12+

06.55 «Чекай мене»
08.45 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
10.30 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»
12.30 Х/ф «Біле сонце 

пустелі»
14.15 Т/с «Абатство 

Даунтон»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Інтер. 

Один на всіх. 
Мільйонам наших 
глядачів присвячується»

22.30 Т/с «Господарка 
великого міста»

02.15 Д/п «Євген Крилатов. 
Саундтрек епохи»

02.55 Х/ф «Як 
посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Нікіфоровичем»

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.50 Т/с «Папаньки»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Людина-

павук-3: Ворог у тіні»
22.20 Х/ф «Людина-

павук-2»
01.40 Т/с «Прокурори»
03.05 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Мавпи в 

космосі – 2: Удар у 
відповідь»

12.50 Х/ф «Кіт у 
чоботях»

14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф «Медовий 

місяць у Вегасі»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і 

Володька
23.00 Країна У
01.00 БарДак
03.00 Панянка-селянка
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15 Зірковий шлях
08.30 Т/с «Ти моя кохана»
12.20, 15.20 

Т/с «Експрес-
відрядження»

16.45, 20.00 Т/с 
«Подаруй мені життя»

22.00 Т/с «Трава під 
снігом»

01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI: Маямі»
03.45 Реальна містика
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14.30 Хто зверху? 12+
16.30 М/ф «Університет 

монстрів»
18.30 Х/ф «Залізна 

людина»
21.00 Х/ф «Залізна 

людина 2»
23.30 Х/ф «Виходу 

немає»

НЕДІЛЯ 21 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 «Острів Пахапахау» 
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 Ніч у Луцькому 
замку 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»

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 11.20, 01.00, 02.00 Погода
09.40 Х/ф «Пророк Моісей – вождь-

визволитель»
11.25 Д/ц «Гордість світу»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15, 16.30 Телепродаж
13.35 Д/ц «Світ дикої природи»
14.05 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.15 Своя земля
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Ігри імператорів»
21.25 з Майклом Щуром
22.00 Євгена Хмари «Знамення»
23.35 Д/с «Імперія»
00.35 Д/ц «Китайський живопис»
01.30 Д/ц «Дива Китаю»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
05.05 Розсекречена історія

06.00 «ТСН»
07.00, 01.50 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.55, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.20 «Світ 
навиворіт – 3: 
Танзанія, Ефіопія»

15.50 Х/ф «Перевізник»
17.45 Х/ф «Перевізник 

– 2»
19.30, 04.50 «ТСН-

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

06.10 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.05, 11.05 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»

09.10 Все буде смачно!
10.05 Караоке на 

Майдані
12.05 МастерШеф 12+
17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Invictus. Ігри 

нескорених 2018 12+
22.30 Х-Фактор

05.10 Стендап-шоу
06.04, 07.25 Kids Time
07.30 М/ф «Бігфут 

Молодший»
09.20 М/ф «Університет 

монстрів»
11.20 Х/ф «Золоте дитя»
13.10 Х/ф «Залізна 

06.30 Х/ф «Зозуля з 
дипломом»

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Прикинься 

моїм хлопцем»
14.00 Т/с «Абатство 

Даунтон»
17.20 Концерт 

«Інтер. Один на 
всіх. Мільйонам 
наших глядачів 
присвячується»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Сфера»
22.30 Х/ф «Афера по-

американськи»
01.25 «Речдок»

04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
04.55, 12.45 Факти
05.20 Інсайдер
07.05 Т/с «Відділ 44»
10.55 Х/ф «День 

бабака»
13.10 Х/ф «Людина-

павук-2»
16.45 Х/ф «Людина-

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

хвилин
20.35 Х/ф «Післязавтра»
23.05 Х/ф «Життя»
01.05 Т/с «Прокурори»
02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Барбі. 

Магія дельфінів»
12.45 Х/ф «Як 

створити ідеального 
хлопця»

14.30 Х/ф «Гарфілд»
16.00 Чотири весілля
17.15 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і 

Володька
23.00 Країна У
01.00 БарДак
03.00 Панянка-селянка
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.50 Зірковий шлях
08.45 Т/с «Подаруй мені 

життя»
13.00 Т/с «Дочки-мачухи»
17.00, 21.00 Т/с «Мій 

найкращий ворог»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Береги 

кохання»
01.00, 02.30 Історія 

одного злочину-3 16+
02.00 Телемагазин
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людина»
15.50 Х/ф «Залізна 

людина 2»
18.20 Х/ф «Залізна 

людина 3»
21.00 Х/ф «На межі 

майбутнього»
23.15 Х/ф «Машина часу»
01.10 Х/ф «Жах 

Амітівілля»

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.

 Загублено військовий квиток на ім’я Мо-
сійчука Володимира Володимировича. Про-
хання повернути. 050-609-88-41.

 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: 26365.
Наклад – згідно із замовленням.

– Дівчата! Я такого галантного кавале-
ра знайшла, щодня мені по сто троянд да-
рує, вже вся моя кімната заставлена ними!

– Ух ти! А хто він такий?
– Та це Сашко з п’ятого під’їзду.
– Тьху! Я його знаю, він на кладовищі 

сторожем працює.
___________________________________

Приходить чоловік в пологовий буди-
нок. До нього виходить медсестра:

– У Вас хлопчик, 3700...
Той, виймаючи гаманець:
– Ти диви! І недорого!

___________________________________

Син каже матері:
– Я більше до школи не піду!
– Це чому ж?
– Петрик знову буде з рогатки стріля-

ти, Вовочка підручником по голові бити, 
Вася підніжки ставити... Не піду!

– Ні, синку, ти мусиш іти. По-перше, 
тобі вже сорок років, а по-друге, ти – ди-
ректор школи.

Турист запитує у місцевого жителя:
– Ви мені не підкажете, як потрапити 

на цю гору?
Місцевий задумливо дивиться на ту-

риста, потім на гору й каже:
– Хочете, я собаку відв’яжу?



У кожному добрі є зло і в кожному злі є добро. Джонні Депп
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УКРАЇНЕЦЬ 
ВИНАЙШОВ ПОСУД, ЩО 
РОЗКЛАДАЄТЬСЯ 
Учений з Сум Дмитро Бідюк винайшов 
біопосуд та поліетилен, які не 
шкодять природі. Після використання 
вони розкладаються, пише «ТСН.ua».  

Матеріалом стали природний білок і 
полісахариди, які широко використову-
ють у харчовій промисловості. Цей посуд 
швидко розкладається у ґрунті та слугує 
добривом для рослин. Науковець ствер-
джує:  у звичайному ґрунті його скляноч-
ки розкладаються впродовж 21 дня, а па-
кети всього за тиждень.  

Нині біопосуд та пакети проходять тес-
тування. Дмитро Бідюк планує додати їм 
смаку та аромату і зробити їстівними, аби 
людина змогла випити коктейль із марме-
ладної соломинки і нею ж закусити, або 
з’їсти бутерброд, не розгортаючи плівки.

Собівартість біопакета  – 1 грн, але за 
умови масового виробництва ціна може 
бути меншою.

В ЕКВАДОРІ – ПТАХИ-
САМОГУБЦІ 
Учені всього світу десятиліттями 
б’ються над поясненням феномена 
в Еквадорі, де щорічно свідомо 
вкорочують собі віку тисячі птахів, 
пише «Сегодня». 

Якраз цієї пори сотні тисяч бартрамій, 
або пісочників довгохвостих, злітаються в 
Анди зі США лише з однією метою – щоб 
кинутися з 3500-метрової скелі й розби-
тися об озеро під нею.

Народ кечуа, який тут мешкає, вважає 
це жертвопринесенням місцевим богам. 
На цю честь у них навіть є особливе свято, 
під час якого шаман проводить на березі 
священного озера ритуал, дякує богам 
за вірність традиціям і благословляє всіх 
присутніх.

Спершу орнітологи вважали, що пі-
сочники падають від втоми, проте в їхніх 
тільцях виявили досить підшкірного жиру 
і не знайшли жодних хвороб. Відкинули й 
припущення про отруйні випари з озера, 
оскільки птиці інших видів перелітають 
його без проблем.

геній

незбагненний феномен 

facebook.com
/ReThinkU

kraine

Науковець повіз свої розробки до Швеції

дивак

з молоткакуштували?

400 РЕПТИЛІЙ – У БУДИНКУ 
ФРАНЦУЗЬКОГО ПЕНСІОНЕРА Француз Філіп Жилле 

перетворив своє 
житло на неприступну 
фортецю, повідомляє 
«2+2». У його маєтку 
живе 400 незвичайних 
істот. Причому більшість – 
смертельно небезпечні. 

67-річний чоловік каже, що 
пам’ятає всі їхні імена, а твари-
ни – його велика родина. 

У саду на журнальному столи-
ку проханих і непроханих гостей 
зустрічає кобра. Між кущами бро-
дить черепаха, що важить 50 кг. 
Спальню господаря охороняють 
два крокодили – Алі та Гатор.

Цих друзяк він врятував 
від неминучої смерті на фермі, 
де крокодилів розводять за-

Чоловік іноді спить з крокодилами на одному ліжку 

today.kz

отакої КАВА І БАНАНИ МОЖУТЬ 
ЗНИКНУТИ НАЗАВЖДИ Нині нам доступна 

продукція з усього 
світу. Однак 

через 50-100 років 
багато звичних для 
нас продуктів можуть 
зникнути, розповідає 
Etcetera. 

Клімат та погодні умови без-
посередньо впливають на сіль-
ське господарство. Глобальне 
потепління і прогнозовані зміни 
клімату неодмінно вплинуть на 
продуктовий кошик людства. Де-
які фрукти, ягоди, рослини буде 
неможливо виростити, а інші – 
невигідно. 

ВИНО 
Згідно з прогнозами, до 2070 

року в світі на 85% скоротиться 
виробництво вина. Річ у тому, що 
вино виробляють переважно з 
12 сортів винограду, які стає все 
складніше вирощувати через 
підвищення температури. Але 
вихід є. Виноробам доведеться 
відмовитися від сортів преміум-
класу і почати працювати з інши-
ми, більш лояльними до спеки 
сортами. 

Через глобальне потепління деякі 
фрукти буде годі виростити

znaj.ua

врожаю кісточкових культур 
було знищено через тривалі за-
морозки. 

КАВА
Згідно з прогнозами, до 2080 

року на Землі може повністю 
зникнути кава. Кавові дерева не 
витримують великих перепадів 
температур. Через зміни клімату 
вже за 30 років буде більш ніж 
наполовину скорочено площі, 
придатні для вирощування кави. 
Крім того, кавові дерева страж-
дають від грибкових інфекцій, які 
вбивають до 85% врожаю. 

БАНАНИ 
Для дозрівання бананів по-

трібне постійне поливання, і це 
ускладнить їх вирощування вже 
в найближчі роки. Також банани 
серйозно страждають від гриб-
кової інфекції, яка вражає цілі 
плантації. Експерти вважають, що 
якщо темпи потепління збере-
жуться, то найпоширеніший сорт 
банана – кавендіш – може зник-
нути вже через кілька десятиліть.  

АВОКАДО

Популярність цієї корисної 
рослини щорічно зростає. У ба-
гатьох країнах вже з’явилися рес-
торани, що пропонують страви 
суто з цього продукту. Але щоб 
виростити кілограм авокадо, 
треба витратити 270 л води, що 
навіть зараз вже дуже затратно. 
У Мексиці авокадо висаджують у 
соснових лісах, які гинуть через 
свого примхливого сусіда. У май-

бутньому, коли запаси води дуже 
скоротяться, вирощувати цю рос-
лину стане занадто дорого.

ФРУКТИ ТА ЯГОДИ
Різкі перепади температури 

негативно впливають на плодо-
ві дерева. Як приклад можна на-
вести Україну: раннє потепління 
стимулює цвітіння дерев, а рап-
тові весняні заморозки гублять 
значну частину врожаю. Таким 
чином, у 2017 році близько 80% 

У Сумах науковці 
штучно створили 
головний український 
делікатес – сало. 
Його можуть їсти 
навіть вегетаріанці, 
повідомляє «Сегодня».

Штучне сало розробили 
студенти аграрного універ-
ситету в Сумах під керів-
ництвом доцента кафедри 
харчування Дмитра Бідюка. 
Воно складається з рослин-
ної олії і желатину. 

«Наше сало – здорова 
альтернатива звичайному 
шпикові. Крім цього, штучне 

сало ми можемо робити з 
будь-яким смаком: звичайне 
солоне, з перцем та іншими 
спеціями, кисле, солодке, 
різної жирності», – каже Бі-
дюк.

Дослідник повідомляє, 
що смак його винаходу може 
бути ретельно підібраний 
так, що від оригінального 
сала його годі відрізнити. Він 
додав, що продукт не містить 
багатьох шкідливих речовин 
тваринного походження. Та-
кож учений наголосив, що 
штучне сало можуть їсти на-
віть вегетаріанці.

Паспорт відомого російського 
музиканта Віктора Цоя 
було продано за 9 млн 
рублів ($137 тис.) на торгах 
аукціонного дому «Літфонд». 

Вартість лота виросла більш ніж 
утричі зі стартової ціни в 2,5 млн руб-
лів. Нотатки радянського музиканта 
пішли за 3 млн рублів, рукопис пісні 
«Хочу перемен!» – за 3,6 млн рублів, 
пише «ТАРС». 

Паспорт Цою видали в 16 років, 
але із запізненням на вісім місяців. 
У ньому містяться відомості про за-
реєстрований шлюб з Маріанною 
Родованською в відділі РАГСу Мос-
ковського району Ленінграда. 

За словами генерального дирек-
тора «Літфонду» Сергія Бурмістрова, 
фахівці аукціонного будинку про-
вели експертизу паспорта, яка під-
твердила його справжність.

У записнику Цоя – телефони 
ленінградських і московських рок-
музикантів, в тому числі Бориса Гре-
бенщикова, Майка Науменка, Арте-

ДОКУМЕНТИ ВІКТОРА ЦОЯ 
ПРОДАЛИ ЗА $137 ТИСЯЧ

СТВОРИЛИ САЛО 
ДЛЯ ВЕГЕТАРІАНЦІВ 

Рукопис пісні «Хочу перемен!» 
купили за 3,6 млн рублів
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Продукт не містить шкідливих речовин 

для комерції. Ймовірно, вони 
уже давно перетворилися б на 
стильні гаманці, ремені й валізи. 

А тепер слугують подушками, бо 
часто ночують з хазяїном у одно-
му ліжку. 

Решту змій, павуків, ящірок 
принесли безвідповідальні гос-
подарі, яким такі домашні тва-
ринки швидко набридли. Найне-
безпечніші живуть у спеціальних 
вольєрах. Решта гарцюють бу-
динком.

Сусідам такий зоопарк не за-
важає. Вони в домі Філіппа бажа-
ні гості. Щовихідних заходять на 
келих доброго вина та приносять 
тваринам щось смачненьке. 

Утім є й ті, кому такі пожильці 
не до душі. Місцевий фельдшер та 
начальник пожежної частини по-
передили: у разі надзвичайної си-
туації всередину вони не зайдуть.

мія Троїцького та інших.
Віктор Цой – радянський викона-

вець, засновник і лідер гурту «Кіно» 
(1982-1990). Автор пісень «Звезда 
по имени Солнце», «Хочу перемен!», 
«Группа крови», «Дальше действо-
вать будем мы». Народився у 1962 
році в Ленінграді. У 1990 році заги-
нув в автокатастрофі. Похований на 
Богословському кладовищі Санкт-
Петербурга.
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