
ДРУГИЙ РІК У ПАРЛАМЕНТІ: 

ПІДСУМКИ 
РОБОТИ ІРИНИ 
КОНСТАНКЕВИЧ

ЛЕГКО ОБІЙНЯТИ ВЕСЬ 
СВІТ. А ТИ ОБІЙМИ 
ОДНУ ДИТИНУ…

Усиновлення – особлива дорога 
до батьківства. Благородна і 

складна, переповнена емоціями, 
очікуваннями й тривогами. Так вважає 
протоієрей Валентин Марчук. У нього 
самого велика сім’я, і разом з чотирма 
рідними дітками вони з матінкою 
Оленою виховують трьох 
прийомних.

МАЙБУТНІЙ 
АРХИПЕНКО ЛІПИТЬ... 
СОЛДАТИКІВ

Доволі цікаве захоплення 
має четвертокласник Назар 

Лавренчук із села Боратин, що 
поблизу Луцька. Він три роки поспіль 
створює фігурки солдатів різних 
часів і армій. Нині їх у колекції – 
понад двісті. 

ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ: 
«НА ТЕ МИ Й ЗАХИСНИКИ, 
ЩОБ УБЕРЕГТИ 
НАЙДОРОЖЧЕ – ДІТЕЙ, 
КОХАНИХ, УКРАЇНУ»

Напередодні Дня захисника України 
голова обласної спілки афганців, 

депутат Волиньради від УКРОПу, 
волонтер Григорій Павлович розповів 
про досвід волонтерства, співпрацю із 
закладами охорони здоров’я та участь 
воїнів-афганців у війні з Росією.
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ЧОМУ ВАЖЛИВИЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 
«РУСКІЙ МІР»?

сімейне щастя

хобі

з перших вуст

інфраструктура
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Сучасний стадіон 
«Колос», який 

оновили за 1,5 млн грн, 
отримали жителі Каменя-
Каширського завдяки 
Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 
З нагоди свята Покрови 
Фонд організував для 
жителів райцентру 
масштабне святкування – 
з цінними призами, 
кулешем, дитячими 
забавами та спортивними 
змаганнями.

звітує депутатавтокефалія
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Одинадцять гектарів 
волинського кордону 
віддали фірмі екс-

депутата Держдуми Росії 
Олександра Бабакова.  
Біля самісінького пункту 

пропуску «Ягодин» російський 
олігарх, підприємства якого 
співпрацювали з ФСБ,  вже 
розпочав будувати свій митний 
термінал. Фактично перед 
державним кордоном України 

російська фірма створює 
приватний кордон, через який 
збирається за гроші пропускати 
вантажівки.
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ПОЛІСЬКА ГЛИБИНКА 
ОТРИМАЛА СТАДІОН, 
ЯКОМУ ПОЗАЗДРЯТЬ 
ОБЛАСНІ ЦЕНТРИЗа даними дослідження 

Національного інституту раку, в 
Україні чоловіки найбільше помирають 
від онкохвороб дихальних шляхів 
(трахеї, бронхів, легень), а жінки – від 
раку молочної залози.

 читайте на стор. 10

 читайте на стор. 11

компетентно

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ПРАВИЛЬНОГО 
ХАРЧУВАННЯ І 
РЕГУЛЯРНОГО СЕКСУ

ТОМОСУ – БУТИ

ФІРМИ РОСІЙСЬКОГО 
ЕКС-ДЕПУТАТА ОКУПУВАЛИ 
ДЕРЖКОРДОН УКРАЇНИ 

ЧОМУ РІШЕННЯ 
КОНСТАНТИНОПОЛЯ Є 
ІСТОРИЧНИМ?
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Прагніть не стати успішним, а стати людиною цінностей. Альберт Ейнштейн

В АФГАНІСТАНІ ТА СОМАЛІ – 
ТЕРАКТИ 
У афганській провінції Тахар 13 жовтня 
скоєно теракт на передвиборчому мі-
тингу. Щонайменше 22 людини загину-
ли. Ще один теракт на мітингу стався 
9 жовтня у провінції Гільменд. Мінімум ві-
сім осіб загинуло. А на південному заході 
Сомалі 13 жовтня в результаті подвійно-
го теракту, який влаштували терористи-
смертники, загинуло 20 людей.

У ФРАНЦІЇ – ПОВІНЬ
Унаслідок сильної повені на півдні 
Франції 15 жовтня загинуло щонаймен-
ше 13 осіб. Опади приніс шторм «Леслі», 
що також пройшовся Португалією та 
Іспанією. 10 жовтня в Іспанії на Майор-
ці від повені загинуло мінімум п’ятеро 
людей.

ЛАВИНА УБИЛА АЛЬПІНІСТІВ
П’ятьох корейських альпіністів і чо-
тирьох їхніх провідників-непальців 
13 жовтня накрила лавина на горі Гур’я-
Гімал у Непалі, всі загинули. Серед за-
гиблих – світовий рекордсмен зі швид-
кісного підкорення найвищих вершин 
світу Кім Чан Хо.

У США – ПОТУЖНИЙ УРАГАН 
На південному сході США вирує ураган 
«Майкл». Мінімум 19 осіб загинуло. По-
над тисяча людей зникли безвісти. Збит-
ки від урагану оцінюють у $10 млрд.
У ТУРЕЧЧИНІ ТА ГРЕЦІЇ – 
ДТП З МІГРАНТАМИ  
14 жовтня у Туреччині вантажівка з мі-
грантами, що прямувала з міста Айдин 
до Ізміра, впала з мосту. 22 людини заги-
нули. А 13 жовтня в Греції 11 турецьких 
мігрантів загинули внаслідок зіткнення 
фургона з вантажівкою.

У СЕРБІЇ – МАСШТАБНА ДТП
9 жовтня густий туман спричинив масш-
табну ДТП за участю 34 автівок у Сербії. 
Сім осіб загинуло, 27 поранено.

У МЕКСИЦІ ОБВАЛИВСЯ ТЦ
На півночі Мексики 12 жовтня обвали-
лася будівля торгового центру, який 
зводили.  Загинуло щонайменше се-
меро робітників, понад 10 вважаються 
зниклими безвісти. 
В ІРАКУ ЛЮДИ ОТРУЇЛИСЯ 
ВОДОЮ
У провінції Басра на півдні Іраку 111 ти-
сяч осіб отруїлися питною водою. 8 ве-
ресня у місті спалахнули сутички між 
учасниками акції протесту та правоохо-
ронцями через нестачу питної води.
КІБЕРАТАКИ В УКРАЇНІ – 
СПРАВА РУК РОСІЇ
Лондон надав Києву інформацію про 
участь ГРУ РФ в кібератаці на столич-
ний метрополітен і одеський аеропорт 
у жовтні 2017 року. Раніше Британія 
звинуватила РФ в організації кібератак 
по всьому світу. У Лондоні наголосили, 
що хакерські напади спрямовані проти 
політичних інститутів, бізнесу, медіа і 
спорту.

ПАЛИВО МАРКУВАТИМУТЬ 
У Європі вводять єдину систему позна-
чення видів палива. Коло буде познача-
ти бензин, квадрат – дизель, а ромб – газ. 
Літерами позначать види біодобавок, 
а цифри будуть визначати ступінь кон-
центрації добавки в складі палива.

ЖУРНАЛІСТІВ УБИВАЮТЬ
У світі за дев’ять місяців 2018 року вбито 
через професійну діяльність 56 журна-
лістів. Цікаво, що за весь 2017 рік було 
вбито 55 працівників ЗМІ.
МІЛЬЯРДИ – ЗА ОКУПАЦІЮ 
ЕСТОНІЇ 
Комісія при Мін’юсті Естонії оцінила 
розмір збитку від окупації країни у 1940 
році Радянським Союзом приблизно в 
€1,2 млрд.
ПОМЕР ЗАСНОВНИК 
MICROSOFT
У США на 66-му році життя від раку по-
мер програміст і бізнесмен Пол Аллен. 
Він разом з Біллом Гейтсом заснував 
Microsoft.

світова хроніка

Забезпечення шкільними автобусами 
в області становить 85%

ШКОЛЯРКУ ХОТІЛИ ВИКРАСТИ ШКОЛЯРКУ ХОТІЛИ ВИКРАСТИ 
НЕЗНАЙОМЦІ?НЕЗНАЙОМЦІ?

НАПИВСЯ Й ЗАДУШИВ ДРУЖИНУНАПИВСЯ Й ЗАДУШИВ ДРУЖИНУ

ХУЛІГАНИВ – ХУЛІГАНИВ – 
І СПАЛАХНУВ, І СПАЛАХНУВ, 
МОВ ФАКЕЛМОВ ФАКЕЛ

ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ ВИРУШИЛИ У РАЙОНИШКІЛЬНІ АВТОБУСИ ВИРУШИЛИ У РАЙОНИ

кров холоне

нещастяпосеред білого дня

заради дітей

ПРИБУЖЖЯ МАЄ 
АКТИВНОГО ДЕПУТАТА

ПРИКРИЛИ ПІДПІЛЬНУ ЗАПРАВКУ

мандат у дії

volynnew
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Шість нових 
шкільних 
автобусів 

«Богдан» днями 
вирушили у школи 
Луцького, Турійського, 
Любомльського, 
Маневицького та 
Іваничівського районів. 
Ще три автобуси владці 
обіцяють передати 
найближчим часом.

Як розповіла начальник 
уп рав ління освіти ОДА Людмила 
Плахотна, автобуси вдалося при-
дбати у рамках державної про-
грами. Загалом на купівлю дев’яти 
шкільних автобусів було спрямо-
вано близько 10,5 млн грн держ-
коштів. Додатково 30% від цієї 
суми надали місцеві бюджети.

Людмила Плахотна не при-
ховує: проблему забезпечення 
шкільними автобусами ці дев’ять 
транспортних засобів, на жаль, 
цілком не розв’яжуть.

«У нас є дуже багато автобусів, 
які вже вичерпали свій ресурс. 
Їх потрібно замінювати. Маємо 
у використанні ще й найманий 
транспорт, який теж потрібно за-
мінити», – пояснила чиновниця.

Голова Рівненської сільради 
Володимир Крижук розповів, що 
це вже третій автобус за останні 
три роки, який потрапить у гро-
маду. «У грудні 2016 року ми за-
брали перший автобус, придба-
ний на умовах співфінансування 
за обласною програмою 50 на 50. 
Він дістався рівненській школі. У 
жовтні минулого року за тією ж 
програмою ми отримали другий 
автобус у забузьку школу. І от 
тепер знову за спільною програ-
мою, але вже за 30% від вартості 

транспортного засобу, фактично 
за 600 тисяч гривень, отримали 
новий автобус», – зазначив по-
садовець.

Директор Луківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Роман Максимук від-
значив, що з моменту створення 
опорного комунального закладу 
освіти у 2017 році однією з на-
гальних проблем було підвезен-
ня дітей. «Наш заклад включає 
три філії і залучає до навчання 
дітей із 14 населених пунктів. 
Підвозили 216 дітей двома авто-

бусами. Комфортне перевезення 
такої кількості школярів двома 
автобусами маршрутом загаль-
ною протяжністю 146 кілометрів 
практично неможливе. Через це 
деякі діти приїжджали до школи 
надто рано, інші ж запізнювалися 
на 5-10 хвилин. Гадаю, з отриман-
ням цього жовтого красеня ми 
створимо кращі умови дітям», – 
наголосив Роман Максимук.

Голова Маневицької РДА Ан-
дрій Линдюк зазначив, що у 2015 
році в районі для потреб учнів 
використовували 9 шкільних ав-
тобусів. Нині ж, включно з ОТГ, 
Маневиччина буде забезпечена 
19 шкільними автобусами. «Тільки 
нових шкільних автобусів за остан-
ні 2,5 року ми отримали чотири», – 
констатував Андрій Линдюк.

Зауважимо, як раніше роз-
повідала депутат облради, ди-
ректорка ЗОШ І-ІІ ступенів села 
Гішин Ковельського району Гали-
на Йовик, автобуси «Богдани» не 
пристосовані для сільських доріг. 
Через бездоріжжя вони часто 
виходять з ладу і швидко зношу-
ються. На цьому наголошував і 
депутат обласної ради Михайло 
Імберовський.

Особисті зустрічі з виборцями – 
один із ключових напрямків 
роботи депутата Верховної 
Ради Ігоря Гузя. Ось чому він 
знає проблеми кожного із 211 
населених пунктів округу. 

За чотири дні, із 9 до 12 жовт-
ня, парламентар об’їздив 25 ма-
лих сіл Володимир-Волинського 
та Любомльського районів.

За понад 3,5 року до нього 
звернулося майже 7 тисяч грома-

дян. Жодне зі звернень не лиши-
лося поза увагою. Хоча, зізнається 
обранець, розв’язати всі питання 
не вдається, бо часто вони не сто-
суються компетенції народного де-
путата, а, наприклад, органів місце-
вого самоврядування, або ж самим 
жителям до снаги їх залагодити.

За час роботи в парламен-
ті Ігорю Гузю вдалося залучити 
майже 100 млн грн на соціально-
економічний розвиток При-

бужжя. Кошти спрямовують на 
розбудо ву дитячо-спортивної 
інфраструктури, придбання ком-
п’ютерних класів, ремонт закла-

дів культури, освіти, медицини, 
реконструкцію котелень, облаш-
тування зовнішнього освітлення 
та інші потреби громад.

За останні три місяці обранець зустрівся 
з виборцями 65 малих сіл Прибужжя

guz.in.ua

Луцький район

У рамках проведення операції «Акциз-
2018» фіскали припинили діяльність 
підпільної автозаправної станції в 
одному з населених пунктів Луцького 
району.

Як повідомляє ГУ ДФС Волині, податків-
ці встановили, що на території промислової 
зони місцевий житель без держреєстрації 
підприємницької діяльності та відповідних 

дозвільних документів незаконно реалізо-
вував дизельне пальне зі стаціонарної авто-
заправної станції.

Податковою міліцією з незаконного 
обігу вилучено та передано на відпові-
дальне зберігання понад п’ять тисяч літрів 
дизельного пального. Вилучено і паливно-
роздавальну колонку. Орієнтовна вартість 
вилучених товарно-матеріальних ціннос-
тей – понад 200 тис. грн.

Вартість вилученого – 
понад 200 тисяч

vl.sfs.gov.ua

сумнівний промисел

Луцьк

Лучанин у стані 
алкогольного 
сп’яніння під 
час сварки убив 
дружину. Трагедія 
трапилася 
11 жовтня.

Ківерці

Двоє чоловіків на темній Audi 
A6 Avant намагалися викрасти 
12-річну ученицю ківерцівської 
гімназії, коли та поверталася 
додому.

Інцидент трапився 9 жовтня 
пообіді поблизу школи №4. Ди-
тина рухалася проїжджою части-
ною, як до неї під’їхала іномарка. 
Один чоловік спробував затягти 
дівчинку в авто, інший відчиняв 
дверцята. Проте школярці вдало-
ся втекти.

Мама заявила в поліцію, роз-
почато кримінальне провадження. 
Проте правоохоронці не виключа-
ють, що це була не спроба викраден-
ня, а побутовий інцидент. Ймовірно, 
зважаючи на поширення неправди-
вих новин про буцімто викрадення 
дітей по Україні, свідки могли трак-
тувати ситуацію по-своєму. Можли-

Луцьк, Турійський район

Смертельна ДТП за 
участю вантажного 
тепловоза та автомобіля 
сталася 15 жовтня в 
Турійському районі.

Як повідомили у поліції, 
48-річний ковельчанин на 
автомобілі «Форд», переїж-
джаючи залізничну колію, не 
надав перевагу в русі потягу. 
Відтак відбулося зіткнення. 
Водій легковика від отрима-
них травм загинув на місці. 
Згідно з попередніми дани-

Медики, які прибули на місце 
події, зафіксували смерть 28-річної 
жінки унаслідок механічної асфіксії. 
Як повідомили у поліції, 30-річного 
зловмисника одразу ж затримали. 
Чоловікові загрожує до 15 років по-
збавлення волі.

ми, водій був тверезим.
А ввечері 14 жовтня у 

Луцьку на залізничному вок-
залі двоє місцевих хлопців 
вилізли на вагон, аби зро-
бити фото. Від удару елек-
тричним струмом один з 
них миттєво спалахнув, наче 
факел. Нині 19-річний юнак 
у важкому стані з глибоким 
опіком. Інший 15-річний 
відбувся незначними ушко-
дженнями й переляком.

во, водій зупинився зробити пішо-
ходу зауваження.

Встановити істину правоохо-
ронці зможуть тільки тоді, коли від-
шукають водія. Тож усіх небайду-
жих просять допомогти. Особливі 
прикмети – нестандартні диски та 
рейлінги на даху авто, сама іно-
марка темно-синього або чорного 
кольору.

Дівчинці вдалося втекти

vl.npu.gov.ua
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ВИБУХИ НА АРСЕНАЛАХ – 
НА МІЛЬЯРДИ
9 жовтня на військових складах побли-
зу Ічні на Чернігівщині вибухнули боє-
припаси. Уряд виділить на ліквідацію 
наслідків 100 млн грн. Загалом від ви-
бухів на арсеналах Україна втратила до 
$5 млрд.
ПОРОШЕНКО ЗВІЛЬНИВ 
ПОЛТОРАКА
Президент Петро Порошенко звільнив 
главу Міноборони Степана Полторака 
з військової служби. Він продовжить 
здійснювати керівництво Міноборони у 
статусі цивільного міністра.
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ЗАМОВИЛА 
РОСІЙСЬКУ ФАНЕРУ
Філія «Центр забезпечення виробни-
цтва» ПАТ «Укрзалізниця» акцептувала за 
результатами тендеру пропозицію ТОВ 
«Енерго Строй Сервіс» щодо постачання 
450 м3 важкогорючої фанери вартістю 
13,85 млн грн. Виробник фанери – росій-
ський «Архангельський фанерний завод».

НА АКТИВІСТА – З ГРАНАТОЮ
У Борисполі на Київщині у вікно кварти-
ри координатора організації С14 Сергія 
Мазура невідомі кинули вибуховий при-
стрій. Постраждав його батько, який 
втратив багато крові.
ДОСТУПНЕ ЖИТЛО – 
ПО-НОВОМУ
В Україні удосконалили програму забез-
печення населення доступним житлом. 
Уряд компенсуватиме 30% вартості 
купівлі квартири. Для переселенців та 
учасників АТО/ООС – 50%. 
КЕРІВНИК «УКРПОШТИ» – 
МІЛЬЙОНЕР 
Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілян-
ський розповів, що заробив 3,9 млн грн 
зарплати за 2017 рік. 
У СТАРИХ БУДИНКАХ 
ДОЗВОЛИЛИ ТЕПЛОВІ 
ЛІЧИЛЬНИКИ  
Кабмін дозволив встановлювати при-
лади-розподілювачі на опалювальні 
прилади у старих будинках з вертикаль-
ною системою опалення. Раніше індиві-
дуальний (поквартирний) облік був до-
ступний лише для мешканців будинків з 
горизонтальною системою опалення.
БЕБІ-БОКС ВАРТУЄ МЕНШЕ, 
НІЖ ЗАЯВЛЯЛИ 
Вміст пакунка малюка насправді вартує 
близько 2700 грн, а не 5000 грн, як рані-
ше заявляли представники влади. Тобто 
півціни – за саму картонну коробку. До 
того ж, деякі речі – поганої якості.
УКРАЇНА ПЕРЕЙДЕ НА 
ЗИМОВИЙ ЧАС
У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна пере-
йде на зимовий час. Тож о 4:00 стрілки 
годинників слід перевести на одну годи-
ну назад.
ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
СИМВОЛІКИ ПОЛІЦІЇ – ШТРАФ 
Верховна Рада схвалила законопроект, 
який передбачає адміністративну відпо-
відальність за незаконне використання 
ознак приналежності до Нацполіції.

УЧИТЕЛІВ – В ІНТЕРНАТУРУ
В Україні можуть запровадити інтер-
натуру для вчителів. Після закінчення 
вишу майбутні педагоги (бюджетники 
та контрактники) будуть зобов’язані від-
працювати рік у школі.
НАЙЧАСТІШЕ КРАДУТЬ 
LADA І ZAZ
В Україні щодня викрадають близько 
15 авто. У 2018 році поцупили понад 
2700 легковиків. Lada і ZAZ очолюють 
рейтинг викрадених автівок. Дешеві 
машини крадуть на запчастини, іномар-
ки – на замовлення.
ЦИГАРКИ МОЖУТЬ 
ПОДОРОЖЧАТИ 
Уряд підготував новий план підвищен-
ня акцизів на тютюн з січня 2019 року. 
Середня ціна пачки сигарет становити-
ме приблизно 36 грн. Експерти кажуть, 
що вартість сигарет може зрости і до 
120 грн за пачку.

українська хронікаЕКС-ДИРЕКТОРКА «ПРОЛІСКА» ЕКС-ДИРЕКТОРКА «ПРОЛІСКА» 
ЧИНИТЬ ОПІР ДЕПУТАТАМЧИНИТЬ ОПІР ДЕПУТАТАМ

ні сорому ні совісті

ПРОДАВЧИНЯ ПОПЛАТИЛАСЯ ПРОДАВЧИНЯ ПОПЛАТИЛАСЯ 
ЗА НЕЧЕСНИЙ БІЗНЕС ШЕФАЗА НЕЧЕСНИЙ БІЗНЕС ШЕФА

ЗА ХАБАР – ЗА ХАБАР – 
ПІД СЛІДСТВОПІД СЛІДСТВО

ЗАТРИМАЛИ ЛУЧАН, ЗАТРИМАЛИ ЛУЧАН, 
ЯКІ КРАЛИ НАФТУЯКІ КРАЛИ НАФТУ

РЕЦИДИВІСТ ОБКРАДАВ ПЕНСІОНЕРІВРЕЦИДИВІСТ ОБКРАДАВ ПЕНСІОНЕРІВ

ТРК «АВЕРС»  – ТРК «АВЕРС»  – 
НА СУПУТНИКУНА СУПУТНИКУ

контрафакт

на гарячому кримінал телевізія

Ківерцівський район

Фінансові звіти 
про діяльність 
комунального 

підприємства «Санаторій 
матері і дитини 
«Пролісок» не можуть 
отримати від екс-
директорки закладу 
депутати Волинської 
обласної ради.

У статуті санаторію зазна-
чено, що вимагати фінансові до-
кументи має право лише спеці-
ально створена ревізійна комісія 
облради. І хоч комісію облрада 
створила, а її члени разом з ау-
диторами та юристами вже тричі 
навідувалися до санаторію з пе-
ревіркою, та все марно, передає 
ТРК «Аверс».

Коли вперше ревізійна комі-
сія обласної ради навідалася до 
санаторію з перевіркою, там був 
карантин. Коли приїхали вдруге, 
то на робочому місці не було ди-
ректора, лише бухгалтер. Утретє 
очільниця закладу Валентина 
Касарда виявилася на місці, од-
нак щойно побачила журналістів, 

накивала п’ятами, заявивши, що 
вона на лікарняному.

Члени комісії розводять ру-
ками. Кажуть: не знають, що ро-
бити. Адже, незважаючи на те, 
що діють законно і відповідно до 
статуту, ніяк не можуть отримати 
фінансово-господарський звіт 
від екс-керівниці санаторію. 

Цікаво, що за всі роки робо-

ти «Проліска» ревізійну комісію 
жодного разу не створювали і, 
відповідно, фінансові перевірки 
не проводили. Тож чим живе, які 
доходи має і скільки грошей від-
дає до обласного бюджету здрав-
ниця, точно невідомо.

На інформаційний запит те-
леканалу «Аверс» з приводу до-
ходів КП впродовж кількох років 

санаторій надав лаконічну, однак 
беззмістовну відповідь: доходи 
щороку різні. 

Нагадаємо, ревізійну комісію 
депутати створили 26 вересня. 
Вона має вперше зробити аналіз 
фінансово-господарської діяль-
ності комунального підприєм-
ства і передати висновки облра-
ді. Комісію довелося створювати, 
оскільки Валентина Касарда фі-
нансову звітність надати просто 
так відмовилася. І це при тому, 
що підприємство комунальне, 
тобто підзвітне облраді.

Потреба в перевірці фінан-
сової діяльності санаторію ви-
никла тоді, коли депутатам стало 
відомо, що Валентина Касарда 
віддала в оренду своєму родичу 
котеджні будиночки на терито-
рії здравниці. Від цього суттєво 
страждає обласна казна. І той 
факт, що вона всіляко чинить опір 
та не бажає надавати звітну доку-
ментацію депутатам, наштовхує 
на думку, що Валентині Касарді є 
що приховувати.

Екс-директорка «Проліска» Валентина Касарда 
вперто ховає фінансові документи від депутатів

volynnew
s.com

З 16 жовтня телеканал «Аверс» 
розпочав мовлення на супутнику.

Вихід на супутник забезпечив каналу 
високу якість відео- та аудіосигналу, значно 
розширив зону покриття. Випуски новин та 
програми «Аверсу» відтепер зможуть бачи-
ти у найвіддаленіших куточках країни. 

Параметри прийому: 
супутник – Astra 4A (4,8 Е); 
частота – 11766 МГц; 
поляризація – горизонтальна (Н); 
символьна швидкість – 27500 ксмв/с; 
FEC – ¾; 
назва – AVERS. 

Володимир-Волинський район

Продавчиня магазину «Гроно» в Устилузі, 
який належить депутату Луцької 
міської ради Петру Нестеруку, отримала 
покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу 
за продаж десяти пляшок контрафактної 
горілки.

Про це йдеться у вироку Володимир-
Волинського міського суду від 4 жовтня.

Нагадаємо, працівники податкової по-
ліції ГУ ДФС в області вилучили майже 5,4 
тис. л незаконно виготовленого алкоголю зі 
складів луцького депутата Петра Нестерука у 
рамках кримінального провадження, відкри-
того за незаконне виготовлення, зберігання, 
збут або транспортування з метою збуту 
підакцизних товарів. Також у ДФС підтвер-
дили, що склад розташований у Луцьку. Він 
належить мережі ТОВ «Полісся-Трейд», за-
сновником та кінцевим бенефіціаром фірми 
є очільник фракції «Солідарність» у Луцькій 

міськраді Петро Нестерук, керує компанією 
його дружина Неля Нестерук. Волинські кри-
міналісти підтвердили, що горілка, яку за-
купили в магазині Петра Нестерука «Гроно», 
фальсифікована.

У ході судового засідання вдалося встано-
вити, що 4 лютого жінка без відома власника 
магазину «Гроно» реалізувала десять пляшок 
незаконно виготовленої горілки ємністю 0,5 л 
кожна з написом на етикетках «Незалежна» та 
з акцизними марками за 350 грн.

Того ж дня п’ять пляшок спиртного по-
купець добровільно передав працівникам 
Володимир-Волинського відділу поліції для 
проведення експертизи.

Згідно з висновком експерта, марки ак-
цизного податку для алкогольних напоїв, 
якими були марковані рідини, відповідають 
встановленому зразку марки акцизного по-
датку для алкогольних напоїв вітчизняного 
виробництва (лікеро-горілчана продукція), 

Маневицький район

Раніше судимий за крадіжку 44-річний 
житель Чернігівщини влітку минулого 
року тричі проникав в оселі, де мешкали 
пенсіонери, й викрадав у них гроші.

Як повідомили в прокуратурі області, зло-
вмисник орудував у селах Кам’януха, Мала 
Ведмежка та Старий Чорторийськ. Усім по-
терпілим – понад 80 років.

які перебувають в офіційному обігу на тери-
торії України. Утім у пляшках – спиртовмісні 
рідини, які не відповідають вимогам чинного 
державного стандарту.

Продавчиня магазину «Гроно» визнала 
свою вину, про що й уклала угоду з проку-
рором. Суд затвердив угоду, визнавши жінку 
винною, та призначив покарання у вигляді 
штрафу в розмірі тисячі неоподаткованих мі-
німумів, що становить 17 тис. грн.

Луцький депутат досі торгує 
сумнівним алкоголем

ТРК «Аверс»

феміда

Справа – за судом

qha.com
.ua

Рівненська область

Уночі 13 жовтня поліцейські під час 
патрулювання між селами Стовпець 
та Онишківці Дубенського району 
в лісовому масиві виявили двох 
чоловіків, які обладнали незаконну 
врізку в магістральному нафтопроводі 
«Дружба».

Як повідомили у поліції Рівненщини, 
особами, які скоїли крадіжку нафти, вияви-
лися двоє лучан 47 і 37 років. Зловмисники 
облаштували незаконний відвід з нафто-
проводу, звідки й відкачували паливні ма-
теріали. На місці події поліцейські вилучили 
резервуар із чотирма тоннами нафти, сума 
завданого збитку перевищує 62 тис. грн.

За скоєне обом зловмисникам загро-
жує позбавлення волі на строк від трьох до 
восьми років.

Судитимуть начальника відділу облуправ-
ління Державної архітектурно-будівельної 
інспекції, який у змові з посередником 
отримав $4 тис. неправомірної вигоди.

Як повідомляє прокуратура області, по-
садовця та громадянина, який діяв у змові з 
ним і був посередником, викрили в Луцьку 
25 липня на одержанні хабара від замовни-
ка реконструкції ветеринарної аптеки у рай-
центрі Волині. У таку суму чиновник оцінив 
ухвалення позитивного рішення за резуль-
татами перевірки об’єкта будівництва.

kp.ua

Одна пенсіонерка навіть заскочила чо-
ловіка за злочинними діями, однак зловмис-
ника це не спинило. Таким чином він зав-
дав стареньким майнової шкоди на понад 
128 тис. грн.

Маневицька місцева прокуратура затвер-
дила і скерувала до суду обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні про вчинення 
крадіжок і грабежу.
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автокефалія ТОМОСУ – БУТИ  Борис ХВИЦЬ

Україна як ніколи 
близька до створення 
Єдиної помісної 

церкви. Ввечері 11 жовтня 
стало відомо, що Синод 
Вселенського патріархату 
у Стамбулі ухвалив рішення 
про початок процесу 
надання автокефалії 
Україні, а також 
скасував документ, який 
підпорядковував Київську 
митрополію Москві. 

Як пише Центр громадського 
моніторингу та контролю, пред-
ставники українського православ’я 
й експерти уже охрестили цю подію 
історичною.

ВІДНОВЛЕННЯ 
ІСТОРИЧНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ

Томос про автокефалію – це 
спеціальний дозвіл, який наша дер-
жава має отримати для створення 
Єдиної помісної церкви. Цей до-
кумент буде передано голові Укра-
їнської помісної церкви, якого ще 
належить обрати. Проте фактично 
питання про отримання автокефалії 
Україною є вирішеним.

Річ у тім, що рішення Синоду 
визнало канонічними керівників 
українських православних цер-
ков – Української православної 
церкви Київського патріархату (УПЦ 
КП)  і Української автокефальної 
православної церкви (УАПЦ) – на-
рівні із Українською православною 
церквою Московського патріархату 
(УПЦ МП), яка до останнього часу 
вважала себе єдиною канонічною 
православною церквою в Україні.

За словами Патріарха УПЦ КП Фі-
ларета, саме визнання канонічності 
усіх українських церков відкриває 
шлях до створення єдиної церкви. 
Наступним кроком має стати Собор 

українських православних церков 
та обрання глави помісної церкви, 
який і отримає Томос.

«Найближчим часом ми 
об’єднаємося і отримаємо Томос 
про автокефалію української вже 
єдиної церкви», – пояснює глава 
УПЦ КП Філарет.

Крім того, рішення відновило іс-
торичну справедливість, скасував-
ши дію синодального листа 1686 
року, який підпорядкував Київську 
митрополію МП та дозволяв при-
значати голову української церкви 
у Москві. Відтепер церквою-матір’ю 
для України є Константинополь. 
Після отримання Томосу українська 
церква дістане повне самовряду-
вання, тобто право самостійно оби-
рати предстоятеля, видавати стату-
ти, канонізувати святих. 

РЕЛІГІЙНА СВОБОДА
Очікувано представники Мос-

ковського патріархату виступили з 

критикою рішення Синоду, погро-
жуючи розірвати відносини і заявля-
ючи про можливі сутички. Експерти 
кажуть, що така реакція є законо-
мірною, оскільки втрата релігійного 
впливу на Україну сильно послабить 
позиції Російської церкви.

«Це – елемент чергової неза-
лежності України і від’єднання від 
російської залежності. Росія дуже 
часто використовувала церкву як 
інструмент впливу на Україну», – за-
уважує експерт із зовнішньої полі-
тики Тарас Семенюк.

Водночас глава держави Петро 
Порошенко наголошує, що україн-
ська влада гарантує повне дотри-
мання релігійної свободи для усіх 
конфесій і будь-які провокації у 
храмах – в інтересах Москви.

«Спільне творення незалежної 
церкви не може бути підставою 
для розбрату, протистояння, на-
сильства. Ми цього точно не маємо 
допустити. Навпаки, це – дорога до 

миру, спокою, порозуміння. Як тіль-
ки де побачите людей, які заклика-
тимуть взяти силою лавру, монас-
тир чи храм, знайте: то – московська 
агентура», – заявив Порошенко, ко-
ментуючи новини зі Стамбула.

Попри те, що точної дати отри-
мання Томосу немає, очільник УПЦ 
КП Філарет висловив упевненість, 
що процес буде швидким, адже 
об’єднавчий собор планують скли-
кати найближчим часом.

РЕАКЦІЯ РОСІЇ
Тим часом на засіданні Синоду 

в Мінську 15 жовтня Російська пра-
вославна церква ухвалила рішення 
розірвати євхаристійне спілкуван-
ня зі Вселенським патріархатом. 
У рішенні Синоду зазначено, що 
РПЦ не буде виконувати рішення 
Константинополя про скасування 
документа про перехід Київської 
митрополії під юрисдикцію Мос-
ковського патріархату в 1686 році. 

Центральна виборча 
комісія одноголосно 

ухвалила рішення про 
призначення на неділю, 
23 грудня 2018 року, 
перших виборів у дев’яти 
волинських об’єднаних 
територіальних громадах.

Перелік об’єднаних територі-
альних громад, утворених у межах 
Волинської області, в яких призна-
чають перші місцеві вибори, надав 
Волинський Центр розвитку місце-
вого самоврядування.

У Камінь-Каширському ра-
йоні вибори відбудуться в Гуто-
Боровенській сільській ОТГ: Гуто-
Боровенська сільська рада (села 
Гута-Боровенська, Малі Голоби), 
Боровненська сільська рада (села 
Боровне, Житнівка, Надрічне), Ве-
ликообзирська сільська рада (села 
Великий Обзир, Малий Обзир, Сто-
бихва), Верхівська сільська рада 
(село Верхи), Олениненська сіль-
ська рада (село Оленине).

У Ківерцівському районі перші 
вибори відбудуться у Тростянець-
кій сільській ОТГ: Тростянецька сіль-
ська рада (села Тростянець, Лички, 
Острів, Хопнів, Яромель), Завітнен-
ська сільська рада (села Завітне, 
Човниця), Озерська сільська рада 
(села Озеро, Гайове), Омельненська 
сільська рада (село Омельне).

Також слід чекати виборів у 
першій міській ОТГ в цьому райо-
ні – Ківерцівській міській ОТГ: Ківер-
цівська міська рада (місто Ківерці), 

ВИБОРИ В ОТГ ПРИЗНАЧЕНО НА ГРУДЕНЬ 

Сокиричівська сільська рада (села 
Сокиричі, Бодячів, Дідовичі, Забро-
ди, Конопелька, Муравище), Суська 
сільська рада (села Суськ, Звози, 
Славне, Словатичі).

У Локачинському районі воле-
виявлення відбудеться у Привіт-
ненській сільській ОТГ: Привітнен-
ська сільська рада (села Привітне, 
Коритниця), Білопільська сільська 
рада (села Білопіль, Кути), Бубнів-
ська сільська рада (села Бубнів, 
Линів), Колпитівська сільська рада 
(село Колпитів).

У Луцькому районі вибори від-
будуться у двох громадах – Гірко-
полонківській сільській ОТГ: Гірко-
полонківська сільська рада (села 
Гірка Полонка, Оздів, Полонка), 
Лаврівська сільська рада (село Лав-
рів), Ратнівська сільська рада (села 

Ратнів, Вікторяни), а також у Підгай-
цівській ОТГ: Підгайцівська сільська 
рада (села Підгайці, Крупа, Струмів-
ка), Лищенська сільська рада (села 
Лище, Воротнів). 

У Старовижівському районі, 
де громади об’єдналися довкола 
районного центру, відбудуться ви-
бори у Старовижівській селищній 
ОТГ: Старовижівська селищна рада 
(смт Стара Вижівка, села Брідки, 
Мельники), Галиновільська сіль-
ська рада (села Галина Воля, Смо-
лярі), Мизівська сільська рада (село 
Мизове), Нововижвівська сільська 
рада (села Нова Вижва, Рудка, Хоти-
вель), Поліська сільська рада (села 
Поліське, Брунетівка, Чевель), Сед-
лищенська сільська рада (села Сед-
лище, Борзова, Черемшанка). 

Також на території Волинської 

області відбудуться перші вибо-
ри в об’єднаних територіальних 
громадах, які утворено на тери-
торії суміжних адміністративно-
територіальних одиниць.

Зокрема, на території Локачин-
ського і Володимир-Волинського 
районів – у Війницькій сільській 
ОТГ: Локачинський район – Вій-
ницька сільська рада (села Війни-
ця, Губин, Михайлівка, Павловичі, 
Тумин), Озютичівська сільська рада 
(села Озютичі, Запуст); Володимир-
Волинський район – Березовичів-
ська сільська рада (села Березовичі, 
Бегета, Бобичі, Міжлісся, Хворостів, 
Яковичі). 

Також виборів слід очікувати 
в ОТГ, що утворилася на території 
Луцького та Ківерцівського районів. 
Це Липинська сільська об’єднана 

територіальна громада: Луцький 
район – Липинська сільська рада 
(село Липини); Ківерцівський ра-
йон – Борохівська сільська рада 
(села Борохів, Вишнів, Діброва).

До того ж, ЦВК оголосила до-
даткові вибори у семи волинських 
ОТГ. У Володимир-Волинському 
районі до Зимнівської ОТГ доєдну-
ються Хобултівська сільська рада 
(села Хобултова, Микуличі, Під-
гайці). У Іваничівському районі до 
Павлівської ОТГ доєднуються Ко-
лонська сільська рада (села Коло-
на, Волиця), Милятинська сільська 
рада (села Милятин, Грушів), Радо-
вичівська сільська рада (села Ра-
довичі, Щенятин), а до Пороміської 
ОТГ доєднуються Морозовичівська 
сільська рада (села Морозовичі, 
Волиця-Морозовицька, Русовичі), 
Старолішнянська сільська рада 
(села Стара Лішня, Будятичі, Кос-
мівка, Нова Лішня, Осмиловичі). У 
Ківерцівському районі до Цуман-
ської ОТГ доєднується Сильнен-
ська сільська рада (села Сильне, 
Городище, Клубочин). У Локачин-
ському районі до Затурцівської ОТГ 
приєднуються Кисилинська сіль-
ська рада (села Кисилин, Твердині), 
Холопичівська сільська рада (села 
Холопичі, Журавець, Маньків, Мов-
чанів). У Любомльському районі до 
Вишнівської ОТГ доєднується Ма-
шівська сільська рада (село Машів). 
У Ратнівському районі до Забродів-
ської ОТГ доєднується Замшанів-
ська сільська рада (села Замшани, 
Вужиськ).

Після проведення перших місцевих виборів 
23 грудня в Україні діятиме вже 830 
добровільно об’єднаних територіальних громад

decentralization.gov.ua

Релігієзнавці вважають, що на створення 
єдиної церкви на ділі може піти кілька років

Більше того, Констанопольський 
патріархат звинуватили у посяганні 
на канонічну територію Російської 
православної церкви. До слова, єв-
харистійне спілкування є каноніч-
ною єдністю церков і можливістю 
для їх послідовників безперешкод-
но брати участь у таїнствах в іншій 
церкві.

16 жовтня стало відомо, що 
після розриву євхаристійного спіл-
кування з Константинопольським 
патріархатом вірянам не дозво-
лено молитися в деяких храмах. 
Про це представник РПЦ нагадав 
російським туристам, інформує 
«Радіо Свобода». Йдеться насампе-
ред про храми у Стамбулі, Анталії 
(Туреччина), на островах Крит і Ро-
дос (Греція). «Віряни РПЦ відтепер 
і надалі до зміни позиції Констан-
тинополя і, відповідно, перегляду 
своєї позиції Російською церквою 
не зможуть брати участь в богослу-
жіннях, причащатися, молитися у 
храмах Константинопольського па-
тріархату, брати участь в інших таїн-
ствах», – повідомив прес-секретар 
глави РПЦ Кирила священик Олек-
сандр Волков.

Прес-секретар російського 
президента Дмитро Пєсков заявив, 
що в разі гонінь проти Української 
православної церкви Москов-
ського патріархату з боку радика-
лів Росія вдасться до «політико-
дипломатичних заходів», передає 
«Українська правда» з посиланням 
на ТАРС. За його словами, Росія буде 
захищати інтереси православних, 
«як захищає інтереси російсько-
мовних». 

Також прес-секретар Володи-
мира Путіна зазначив, що Кремль 
поділяє стурбованість Російської 
православної церкви щодо рішен-
ня Синоду Константинопольського 
патріархату про зняття анафеми 
з глав двох церков в Україні. При 
цьому Пєсков додав: «Світська вла-
да Росії не може втручатися в між-
церковний діалог, ніколи цього не 
робила і не буде робити далі».

ЧОМУ РІШЕННЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ Є ІСТОРИЧНИМ?

radiosvoboda.org
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принципово

  Анна ВОЛОЩУК

Законопроект, який 
забороняє в Україні 
«рускій мір» і який 

запропонував ухвалити 
на сесії Верховної Ради 
укропівець Олександр 
Шевченко, народні 
депутати провалили. 

Хай як дивно, за те, що має 
зміцнити українську державу та по-
збавити її від впливу Росії, не про-
голосували нардепи з провладно-
го БПП – зі 135 народних обранців 
голоси за віддали 84 депутати, троє 
утрималися й аж 31 депутат не про-
голосував узагалі. Крім того, з депу-
татської групи «Воля народу», куди 
входять деякі з народних депутатів 
від Волині, проголосував аж один 
обранець.

Про те, чому важливий цей за-
конопроект, в ефірі ТРК «Аверс» 
розповів очільник волинського 
УКРОПу, радник голови обласної 
ради Вячеслав Рубльов.

Законопроектом запропо-
новано внести зміни до закону 
«Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» щодо засудження 
та заборони «руского міра» як фор-
ми націонал-соціалізму в Україні.

«Цей законопроект не ухва-
лено, адже немає політичної волі. 
Олександр Шевченко показав усім 
українцям, хто у Верховній Раді за 
Україну, а хто проти. Бо ж навіть за-
бракло голосів, аби за цей законо-
проект проголосували в першому 
читанні. Тобто виходить так, що про-
українських сил не вистачає, аби не 

(було захоплено будівлі Донецької, 
Луганської та Харківської ОДА). 
Між учасниками проросійських та 
про українських акцій виникали 
сутички: найбільші з них відбулися 
у Харкові та Донецьку, під час них 
постраждали десятки осіб. Як на-
слідок, саме ідея «руского міра» по-
клала початок воєнному конфлікту 
в центрі Європи у XXІ столітті.

«Ми добре пам’ятаємо людей, 
які проживають на Волині і які ви-
ступали за впровадження «руского 
міра» у нашому краї, їздили висту-
пати на російське телебачення. І 
вони досі на волі й почуваються в 
безпеці. Натомість правоохоронці 
приїжджають з обшуками до тих, 
хто відстоює нашу державу. Остан-
ній такий приклад – обшуки в Бу-
ковелі. Відбулися обшуки і у Волин-
ській облраді. Тобто приїжджають 
до тих людей, які в 2014 році стояли 
на захисті України, які вкладали свої 
кошти в те, щоби добровольці мали 
зброю, мали бронежилети і мали на 
чому пересуватися. Таке враження, 
що в нас країна кривих дзеркал», – 
каже депутат.

Укропівець переконаний: ті на-
родні депутати, які не проголосу-
вали за законопроект, мають певні 
зв’язки з тими, хто наживається на 
впровадженні «руского міра».

«Ми розуміємо, що більшість із 
тих, хто сидить у вищих ешелонах 
влади, – це бізнесмени, які зацікав-
лені, щоби відбувалася торгівля з 
ЛДНР і Росією, їм вигідно заробля-
ти на цьому. Депутати розуміють: 
якщо буде ухвалено такий закон, 
то багато з їхніх «друзів» можуть 
підпасти під його дію. Але я вірю, 
що українське суспільство дотисне 
своїх представників у владі, що цей 
законопроект буде ухвалено», – ре-
зюмував Вячеслав Рубльов.

тільки заборонити «рускій мір», а й 
відстоювати Україну, яка має роз-
виватися як самостійна держава», – 
переконаний укропівець.

Як відомо, чинне законодавство 
містить лише заборону комуністич-
ного та націонал-соціалістичного 
режимів. За словами Вячеслава 
Рубльова, негативний вплив «рус-
кого міра» яскраво демонструє 
нинішня ситуація на сході. Адже 
там повністю знищують національ-
ну ідентифікацію та нівелюють усі 
людські загальноприйняті прин-
ципи.

«Ми маємо розуміти, хто наш во-
рог і хто наш друг, – каже Вячеслав 
Рубльов. – Ми пам’ятаємо, як у 2014 
році в Дніпропетровську й Одесі 
ходили люди з триколором, які про-
пагували антидержавність. І їх досі 
не покарано. Натомість доброволь-
ці, які ще тоді пішли захищати Укра-
їну від ворога, зараз у тюрмах. І це 
питання до держави: чому патріо-
ти сидять у СІЗО, а люди, які хотіли 
знищити нашу країну, вільно почу-
ваються?».

На переконання Вячеслава Руб-
льова, у Верховній Раді мають бути 
люди, які повинні відстоювати на-
ціональні інтереси. Але в них немає 
волі для реалізації першочергових 
державних завдань – оборони і 
розвитку країни. 

svoboda.org

ЧОМУ ВАЖЛИВИЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
ПРО «РУСКІЙ МІР»?

«Проте Україна і далі співпрацює 
з Росією, навіть дозволяє ворогу 
провадити бізнес на своїй терито-
рії. Ми пригадуємо, коли Волинська 
обласна рада ухвалила звернення 
щодо припинення бізнесу на крові, 
коли волонтери просили припини-
ти постачати за лінію фронту будь-
які продукти з держави. Але цю 
торгівлю не припинили і вона при-
носить надприбутки. Бізнес тих, хто 
проповідує сьогодні «рускій мір» в 
нашій країні, розвивається. Це сто-
сується Ахметова, Фірташа, які на-
живалися і далі заробляють на нас. 
Натомість українських бізнесменів, 
які є патріотами, переслідує влада. 
Допоки так буде, допоки держава 

нічого не робить для того, щоб зу-
пинити війну і цей кривавий бізнес, 
в країні нічого не зміниться», – на-
голошує Вячеслав Рубльов.

У пояснювальній записці до за-
конопроекту йдеться про проросій-
ські виступи за ідею «руского міра», 
тобто за російську неоімперську, 
геополітичну, культурно-історичну 
ідею міжнародного та міждержав-
ного співтовариства, об’єднаного 
причетністю до Росії і прихильніс-
тю до російської мови й культури, 
під гаслами єднання та «захисту» 
носіїв російської мови й культури. 
У ході демонстрацій проросійські 
активісти і найманці робили спро-
би захоплення державних установ 

Нардепи провалили голосування за заборону «руского міра»

корупція

Одинадцять гектарів 
волинського кордону 

віддали фірмі екс-
депутата Держдуми Росії 
Олександра Бабакова.  
Біля самісінького пункту 
пропуску «Ягодин» 
російський олігарх, 
підприємства якого 
співпрацювали з ФСБ,  вже 
розпочав будувати свій 
митний термінал. Фактично 
перед державним 
кордоном України 
російська фірма створює 
приватний кордон, через 
який збирається за гроші 
пропускати вантажівки.

Новий термінал на «Ягодині» на-
хвалюють. Кажуть, це розвантажить 
прикордонну зону. А далекобій-
ники тепер зможуть ночувати не у 
кабінах фур, а в комфортних готель-
них номерах. Ось тільки митниця та 
прикордонники жодного стосунку 
до терміналу не матимуть. Хоча 
контролювати кордони України має 
право суто держава, адже від цього 
залежить не лише економіка, але й 
цілісність та безпека країни.

Між тим, одинадцять гектарів 
землі на Ягодині незрозуміло як 
опинилися в оренді у приватних 
руках аж на 50 років. Тут вже взя-
лися будувати термінал. На місці 
працюють робітники, зачищають 
територію.

Але найцікавіше у цій історії те, 
що фірма ТЗОВ «Комплекс «Ягодин», 
яку тут будують, належить компа-
нії ПАТ «Українська інноваційно-
фінансова компанія». А ця компанія 

боту організовували так, що водії 
добровільно-примусово мусили 
переїжджати через нього і платити 
за це підприємцю. Проте перевізни-
ки збунтувалися. Адже фактично 
мито збирали і держава, і приватна 
фірма. Довелося від цієї ідеї відмо-
витися. Але, схоже, справа прибут-
кова, тому цей бізнес на держав-
ному кордоні вирішили поновити. 
Владці – обома руками за.

Зауважимо, власником ко-
лишнього терміналу була фірма 
того ж таки Олександра Бабака – 
ТОВ «УІФК – Волинь». Отож, ймовір-
ність, що термінал працюватиме за 
іншою схемою, майже нульова. Це 
ж невигідно. Тому, найімовірніше, 
тут поставлять шлагбаум і брати-
муть гроші за проїзд та простій. А 
вибору у водіїв, мабуть, і не буде.

Василь Нікітіч очолював фірму 
ТОВ «УІФК – «Волинь», що колись 
так мудро збивала з перевізників 
гроші. Поки ми крокували кори-
дором з фур, схоже, хтось йому 
повідомив про візит журналістів. 
Чоловік під’їжджає до воріт, які нам 
перед носом зачинили охоронці, 
й цікавиться, що ми тут забули. А 
слідом приїжджає його син Віктор 
Нікітіч. Нещодавно він був дирек-
тором ТЗОВ «Комплекс «Ягодин», 
а нині обіймає посаду заступника 
керівника. Він керує будівництвом 
нового терміналу. Домогтися від 
батька та сина бодай якоїсь інфор-
мації годі.

Незрозуміло, як одинадцять гек-
тарів у прикордонній смузі віддали 
в приватні руки, та ще й російським 
фірмам. Аби з’ясувати це питання, 
ми їдемо до Рівненської ОТГ, на те-

риторії якої і розташовані прикор-
донні гектари. Там кажуть, що землі 
віддали в оренду ще у 90-х. А ще об-
мовляються: зараз земля в суборен-
ді. Новий орендатор – ТОВ «Комп-
лекс «Ягодин», а орендоздавачем 
виступає «УІФК – Волинь». 

Маємо ось таку історію. Росій-
ський екс-депутат-ФСБшник влаш-
товує бізнес на українському стра-
тегічному об’єкті, на державному 
кордоні, під час війни. У нього там 
приватна територія і добрі зв’язки 
з митниками, бо ті невтомно повто-
рюють, яка ж це чудова ідея. І ні в 
кого не виникає страху за цілісність 
і безпеку української та польської 
сторін. Між тим, у 2014 році україн-
ські активісти вимагали розслідува-
ти причетність фірм Олександра Ба-
бакова до теракту, внаслідок якого 
розбився на сході нідерландський 
«Боїнг». Фірми Бабакова також ке-
рували програмою Арктичного 
воєнно-екологічного співробітни-
цтва. Утилізовували старі ядерні 
підводні човни та зберігали й пере-
робляли відпрацьоване ядерне па-
ливо. Підприємствам Бабакова дали 
доступ до державної таємниці.

Позиції російські шпигуни на 
«Ягодині» обрали надзвичайно ви-
гідні. Тут видно не лише Україну, 
але й Польщу. Як українська влада 
впустила до державних кордо-
нів фактично російську розвідку? 
Отримати стільки території у при-
кордонній зоні для ведення бізне-
су неможливо без згоди найвищо-
го керівництва держави. З приводу 
усіх цих подій ми обов’язково звер-
немося із заявою до Служби безпе-
ки України.

ТРК «Аверс»

ФІРМИ РОСІЙСЬКОГО ЕКС-ДЕПУТАТА 
ОКУПУВАЛИ ДЕРЖКОРДОН УКРАЇНИ 

належить до бізнесу екс-депутата 
Держдуми Російської Федерації 
Олександра Бабакова. Зокрема 
входить до офшорного підприєм-
ства «Ві сі енерджі інтернешенел 
Юкрейн ЛЛСі».

Фірми Бабакова фактично оку-
пували ягодинський кордон. Тут 
розташовані його автозаправка, 
готель, а тепер ще й буде власний 
термінал. Олександр Бабаков – не 
простий російський політик. Він 
голосував за анексію Криму. Його 
фірмам приписують фінансування 
ЛНР та ДНР. Відзначимо, що Олек-
сандр Бабаков також очолював 
комісію з правового забезпечення 
розвитку організацій оборонно-
промислового комплексу Росії. Ось 
така-от біографія.

І митники, і прикордонники від-
хрещуються від нового російського 
митного терміналу в них під носом. 
Мовляв, будує приватна фірма – це 

все не державне.
Зазначимо, прикордонна тери-

торія і справді потребує хазяйно-
витої руки. Гори сміття, величезні 
черги. Водії їдять та ночують прості-
сінько у кабінах фур. Розповідають, 
що черги раз на раз не випадають. 
Буває, стоять день, а буває, й тиж-
день.

Поки водії живуть у машинах, 
готель поряд порожній, бо ж до-
рого. Але заповзятлива українська 
влада таки хоче покращити життя 
далекобійників на кордоні. Проте 
самим, схоже, бракує ентузіазму, 
тому цю справу віддали росіянину. 
Тепер він хоче збудувати тут ще 
один готель та митний термінал, на 
якому автомобілі стоятимуть уже не 
безплатно, як зараз, а за 350 грн на 
добу.

Це не новаторство, подібний 
термінал тут уже був. Але діяв він 
як додатковий кордон. Тобто ро-

  Наталка ПОЛІЩУК 
Марія ПЕТРУЧИК
ТРК «Аверс»
Любомльський район

Митники і прикордонники відхрещуються 
від російського бізнесу в них під носом
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Непереборні труднощі – це те, на що ви звертаєте увагу, коли випускаєте з поля зору свою мету. Генрі Форд

  Ірина ЮЗВА
Луцьк

  Тетяна ПРИХОДЬКО
Камінь-Каширський район 

героям слава БЕЗ НИХ НЕ БУЛО Б УКРАЇНИ

звітує депутат ДРУГИЙ РІК У ПАРЛАМЕНТІ: 
ПІДСУМКИ РОБОТИ ІРИНИ КОНСТАНКЕВИЧ 

Подарунки від Фонду отримали 142 учасники бойових дій

Ірина Ю
зва

Свято Покрови 
Пресвятої Богородиці, 
що його відзначають 

14 жовтня, здавна 
вважається днем 
українського козацтва. 
Наші предки вірили, що 
Діва Марія охороняє 
воїнів від ворожих шабель 
і куль. Символічно, що 
цього дня ми відзначаємо 
День Захисника України 
і вшановуємо пам’ять 
Героїв, які відстоювали 
цілісність і незалежність 
країни.  

У переддень свята представни-
ки Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» привітали учасників АТО, які 
проходять лікування у Волинсько-
му обласному госпіталі ветеранів ві-
йни та Луцькому гарнізонному вій-
ськовому госпіталі, працівників цих 
закладів, які безпосередньо брали 
участь в антитерористичній опера-
ції на сході України. Також вітання 
від Фонду отримали учасники АТО 
Волинської обласної організації ін-
валідів війни, Збройних сил України 
та учасників бойових дій. 

В актовій залі госпіталю ветера-
нів війни зібралися ті, хто як ніхто 
інший знає цінність територіальної 
цілісності України. У той час, коли в 
нашу країну увірвалася війна, вони 
стали на захист Батьківщини, жерт-
вуючи здоров’ям, ризикуючи жит-
тям. З нагоди свята Фонд подарував 
військовослужбовцям солодощі й 
сертифікати на придбання товарів у 
гіпермаркеті «Нова Лінія». Подарун-
ки отримали 60 учасників бойових 
дій. Також для військовослужбовців 
підготували концерт. Святкову ат-
мосферу та позитивні емоції при-
сутнім подарували баяніст Валерій 

Фонду, який надав вагому допомогу 
госпіталю. Адже найкращі сучасні 
апарати придбано за кошти Фонду. 
Це вагомий внесок для нашого за-
кладу», – каже головний лікар. 

Іван Сидорук з Камінь-
Каширщини та Юрій Андрощук з 
Нововолинська – одні з тих, хто, 
повернувшись з війни, час до часу 
мусить поправляти здоров’я у гос-
піталі. Чоловіки кажуть: персонал 
у закладі професійний та чуйний. 
Медпрацівники завжди вміють по-
розумітися з пацієнтами та йдуть їм 
назустріч.

«Щастя, Лисичанськ, Дмит-
рівка...» – перераховує населені 
пункти Луганщини Іван Сидорук. Ці 
міста й села назавжди залишаться 
у пам’яті військовослужбовця. Тут 
він бачив біль та смерть. Тут від-

дали життя вісім його побратимів 
зі взводу. 

Свого часу реабілітацію у Волин-
ському обласному госпіталі ветера-
нів війни проходив і військовослуж-
бовець Вадим Гаць. Під час служби 
в зоні АТО хлопець потрапив у ДТП. 
Надії на те, що він колись ходитиме, 
не було. Та лікарям і реабілітологам 
вдалося поставити Вадима на ноги. 
Тепер він допомагає одужати іншим, 
уже другий рік працює в госпіталі 
масажистом, паралельно навчаєть-
ся на реабілітолога, аби допомагати 
людям відновлюватися після травм 
та поранень.

Подарунки до свята отримали й 
35 учасників АТО, що наразі перебу-
вають на лікуванні у Луцькому гар-
нізонному військовому госпіталі, 
та 33 працівники особового складу 

закладу, які виконували обов’язок 
перед Батьківщиною на сході Укра-
їни, – хірурги, анестезіологи, мед-
сестри, водії. 

Начальник госпіталю Василь 
Криворучко розповів, що в установі 
надають ургентну допомогу та про-
водять планове лікування і реабілі-
тацію. З його слів, вагому підтримку 
надають волонтери та благодійни-
ки, які допомагають проводити ре-
монти палат і відділень.

Має свою історію і співпраця 
Фонду з військовим госпіталем. У 
2014 році Фонд передав медичній 
установі украй потрібний апарат 
для вакуумної терапії ран. Він замі-
няє численні перев’язки, механіч-
ний дренаж і обробку ран септика-
ми. Завдяки цьому рани у хворих 
загоюються швидше.

День захисника – не лише чоло-
віче свято. З початком військових 
дій на захист України стали жінки. 

«Моя бойова історія розпоча-
лася півтора року тому. Мій тато – 
військовий. Я вирішила піти його 
шляхом. Півроку ми виконували 
бойове завдання на сході. Удома ли-
шилися сім’ї, діти. Було по-різному, 
та, слава Богу, усі повернулися жи-
вими», – розповідає солдат Наталія 
Корець.

Старший солдат Тетяна Вороб-
чук в армію пішла за покликом душі 
й серця. Батькам нічого не казала – 
знала, що не відпустять. Потрапив-
ши у зону АТО, дівчина виконувала 
різну роботу, що була їй до снаги, 
допомагала чим могла. 

День захисника в Україні відзна-
чають лише кілька років. Для когось 
це – свято, комусь – черговий ви-
хідний. Та цей день ніколи не стане 
звичайним для тих, хто віч-на-віч зі-
штовхнувся з війною, хто відчув на 
собі її гіркоту, біль і втрати.

На сесії Камінь-
Каширської районної 

ради відбувся публічний 
звіт перед виборцями 
народного депутата 
від УКРОПу Ірини 
Констанкевич.

Ірина Мирославівна поінформу-
вала, над чим працювала у другому 
парламентському році. Розповіла 
про кількість законодавчих ініціа-
тив, зокрема зареєстрованих зако-
нопроектів, а цьогоріч їх було 51, на-
дісланих запитів та звернень – 615, 
виступів та брифінгів  –  24. До речі, 
за аналізом громадянської мережі 
ОПОРА, Ірина Констанкевич є ліде-
ром із підготовки законопроектів.

«Головна функція народного 
депутата – законотворча. Уся моя 
законодавча робота відформато-
вана відповідно до передвиборчої 
програми. Левова частина законо-
проектів стосується освіти. На дру-
гому місці – соціальні питання, а це 
передусім пенсійне законодавство, 
законопроекти, пов’язані з охо-
роною здоров’я і медициною, які 
стосуються інфраструктурного роз-
витку», – звернула увагу присутніх 
Ірина Мирославівна.

Нардеп зазначила, що всі під-
готовлені за її участю законопроек-
ти народилися у 23-му виборчому 
окрузі. Їх, по суті, ініціювали самі 
виборці, піднімаючи на зустрічах з 
Іриною Констанкевич наболілі пи-
тання. З них 30% уже пройшли го-
лосування в Раді. 

Зазначимо, Ірина Констанкевич 

дуже часто проводить зустрічі з гро-
мадянами в Камінь-Каширському 
районі. Як зауважила  вона, звітуючи 
на сесії райради, таких спілкувань з 
людьми в неї протягом року відбу-
лося близько чотирьох десятків.

«Як народний депутат-ма-
жоритарник я зобов’язана і вва-
жаю за велику честь зустрічатися 
з жителями краю. Адже саме таке 
спілкування з ними дає можливість 
спрямувати свою роботу за пра-
вильним курсом. Підсумком таких 
зустрічей є озвучені проблеми. 
Якщо люди звертаються з проб-
лемами, обов’язок депутата  –  їх 

розв’язати», – зазначила Ірина Ми-
рославівна.

А розв’язувати ці проблеми де-
путат береться не лише законотвор-
чо. «Важлива складова депутатської 
роботи – можливість залучити кошти 
на свій виборчий округ. У кожного 
народного депутата є кілька таких 
шляхів. Один із них – залучення дер-
жавних коштів із фонду соціально-
економічного розвитку, а також 
залучення державних субвенцій. 
Докладала зусиль спільно із район-
ним та міським керівництвом, щоб ці 
кошти надходили, щоб їх освоювали 
в окрузі», – наголосила укропівка.

Тетяна П
риходько

Голова Камінь-Каширської райдержадміністрації 
Валерій Дунайчук, народний депутат Ірина 
Констанкевич, голова райради Віктор Сус, 
заступник голови райради Сергій Дмитрук

ВОЛИНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИВІТАЛИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА
Осадовський та офіцер Віктор Ку-
харик.

«Ви пройшли непростий шлях 
у житті. Дякую за те, що вистояли, 
не зламалися, повернулися живи-
ми. Нехай молитва Божої Матері 
дає вам здоров’я, мир, добробут, 
любов, – привітала присутніх пер-
ший заступник голови правління 
Фонду Лариса Тарасюк. – Фонд з 
першого року війни підтримує вій-
ськовослужбовців, їхні сім’ї. Значні 
кошти спрямовували на підтримку 
військових частин, добровольчих 
батальйонів, волонтерських орга-
нізацій. За ці роки допомогу Фонду 
відчули усі медичні заклади області, 
де перебувають на лікуванні та реа-
білітації військовослужбовці». 

Зокрема, для обласного госпіта-
лю ветеранів війни Фонд придбав 
електрокардіограф, фіброгастро-
скоп у відділення функціональної 
діагностики, кисневий концен-
тратор у реанімаційне відділення, 
апарат для плазмової хірургії, фізіо-
терапевтичний комплекс, апарат 
для проведення ударно-хвильової 
терапії, обладнання для лімфо-
пресотерапії, ноутбук та ксерокс у 
фізіотерапевтичне відділення. Та-
кож упродовж кількох років Фонд 
допомагає госпіталю здійснювати 
реабілітацію учасників АТО – забез-
печує транспортне перевезення на 
культурні та спортивні заходи.

Головний лікар госпіталю Тетяна 
Масікова розповіла, що зараз у мед-
закладі проходять лікування 212 па-
цієнтів, з них 60 – учасники АТО. 

«У нас пацієнти можуть отрима-
ти психологічну допомогу, пройти 
медичну та фізичну реабілітацію. 
Ми намагаємося, щоб усі військо-
ві після демобілізації пройшли 
обов’язковий курс лікування. Сьо-
годні хочеться ще раз подякувати 

Цьогоріч Ірина Мирославівна 
залучила у свій виборчий округ 
понад 15 млн грн. З них майже 
4 млн пішло, зокрема, на Камінь-
Каширщину.

Отже, на соціально-економічний 
розвиток району з ініціативи народ-
ного депутата (з вересня 2017 до 
серпня 2018 року) було залучено: 
680 тис. грн – на придбання медич-
ного обладнання для центральної 
районної лікарні та центру первин-
ної медико-санітарної допомоги, 
480 тис. грн – на реконструкцію 
даху сільського будинку культури у 
Видричах, 400 тис. грн – на капіталь-
ний ремонт проїзної частини вул. 
Спиридона Гнатюка в селі Підцир’я, 
200 тис. грн – на капітальний ремонт 
даху школи у селі Гута-Боровенська, 
по 196 тис. грн – на облаштування 
покрівлі в ЗОШ І-ІІІ ступенів села 
Верхи, ЗОШ І-ІІ ступенів сіл Личини, 
Мельники-Мостище, 130 тис. грн – 
на реконструкцію адмінбудинку під 
дошкільний навчальний заклад у 
селі Добре, 120 тис. грн – на при-
дбання опалювальних котлів та об-
ладнання в ЗОШ І-ІІІ ступенів села 
Залісся, 100 тис. грн – на придбання 
меблів та комп’ютерної техніки для 
експериментальних класів ЗОШ І-ІІІ 
ступенів села Раків Ліс. Залучали 
кошти за сприяння Ірини Констан-
кевич на заміну вікон у ЗОШ сіл Бо-
ровне та Карасин, у Центрі первин-
ної медико-санітарної допомоги 
(Камінь-Каширський), Карасинській 
АЗПСМ та на інші нагальні потреби.

До речі, народний депутат тіс-
но співпрацює з обласною радою, 
кошти якої також залучають на по-
треби жителів Камінь-Каширського 
району.

«Суттєвою для мене є підтримка 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Лише за минулий рік у співфінан-
суванні на Камінь-Каширщину за-
лучено близько мільйона гривень 
коштів Фонду», – звернула увагу 
нардеп.

Та в районі ще є над чим працю-
вати. Й Ірина Констанкевич знову 
їде до людей, щоб почути їх. 

«У Верховній Раді я є голосом 
свого округу і своїх виборців. Нама-
гатимусь і надалі доносити їхні проб-
леми до центральної влади. Нас, 
представників УКРОПу, в парламен-
ті порівняно невелика частина. Але, 
якщо наша сила буде в більшості, то 
й ефект від нашої роботи буде по-
мітнішим», – наголосила вона. 

У ході обговорення звіту Ірини 
Констанкевич пристуні в залі по-
рушили ще чимало проблемних 
питань, у розв’язанні яких споді-
ваються на підтримку депутата. 
Акцентували увагу, зокрема, на не-
справедливості в оплаті праці пра-
цівників дошкілля та позашкілля, 
нестачі коштів у районі для оплати 
праці технічних працівників на-
вчальних закладів, будівництві шко-
ли в селі Оленине, піднятті тарифів, 
нестачі фінансування для забез-
печення інсуліном жителів району, 
хворих на діабет.
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Стратегія є відчуттям напрямку, в якому відбувається імпровізація. Пітер Друкер

  Дарина ГОГОДЗА
    Луцький район 

освіта ЗНО-2019 ПОЧНЕТЬСЯ 
20 ТРАВНЯ

СТАРИЙ ПАСПОРТ 
МОЖНА ОБМІНЯТИ 
НА ID-КАРТКУ

Кабмін дозволив українцям за 
бажанням обмінювати паспорти 

старого зразка у формі книжечки 
на документ у вигляді ID-картки.

Відповідне рішення ухвалено 
3 жовтня. У Державній міграційній служ-
бі підкреслили, що закон не вимагає 
обов’язкової заміни документів. Усі рані-
ше видані документи будуть чинними до 
закінчення терміну їхньої дії. Новою мож-
ливістю громадяни можуть скористатися 
з 1 листопада.

ID-картку як перший паспорт у 14 ро-
ків видають безплатно, а от за заміну та 
відновлення документа у разі втрати тре-
ба сплатити 279 грн адмінзбору.

ЗА ЦЬКУВАННЯ 
КАРАТИМУТЬ

Верховна Рада підтримала в 
першому читанні законопроект 

щодо протидії булінгу в школах.

Закон пропонує встановити адміні-
стративну відповідальність за булінг, а 
також за приховування подібних випад-
ків, і ввести штрафи від 20 до 200 неопо-
датковуваних мінімумів доходів грома-
дян. Розмір штрафу залежатиме від виду 
вчиненого правопорушення. 

За моральне або фізичне насиль-
ство та агресію у будь-якій формі загро-
жуватиме штраф від 40 до 850 грн. Таке 
стягнення очікує також на батьків кривд-
ника, якщо він ще не може відповідати 
перед законом. За вчинення таких дій із 
особливою жорстокістю стосовно непов-
нолітнього будуть стягувати штраф від 
1700 до 3400 грн. 

Каратимуть і вчителів. За прихову-
вання булінгу штрафуватимуть від 850 до 
1700 грн. Директори шкіл мають контро-
лювати, як виконують заходи з протидії 
булінгу, розглядати заяви про випадки 
цькування від учнів та їхніх батьків.

З’ЯВЛЯТЬСЯ НОВІ 
СОЦВИПЛАТИ  

З наступного року фінансову 
допомогу від держави 

отримуватимуть батьки дітей, які 
мають проблеми в розвитку або 
важкі захворювання.

Як повідомили у Мінсоцполітики, 
розмір нових соцвиплат дорівнюватиме 
прожитковому мінімуму.

Соціальну допомогу отримува-
тимуть батьки, діти яких мають важкі 
перинатальні ураження нервової сис-
теми, вроджені вади розвитку, рідкісні 
орфанні захворювання, онкологічні, он-
когематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, інсулінозалежну форму діабету 
I типу, гострі або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня. Допомогу видавати-
муть на дітей, які в результаті травми по-
требують трансплантації органів. 

Розмір соцдопомоги з 1 січня 2019 
року становитиме 1497 грн, з 1 липня – 
1564 грн, з 1 грудня – 1638 грн.

ШВИДКІСТЬ 
КОНТРОЛЮВАТИМУТЬ 
РАДАРИ

Наприкінці вересня патрульна 
поліція отримала лазерні 

вимірювачі швидкості TruCAM для 
відеофіксації порушень правил 
дорожнього руху. Патрульні почали 
їх використовувати із 8 жовтня.

Радари працюватимуть у місцях кон-
центрації ДТП та на аварійно-небезпечних 
ділянках доріг міжнародного значення, 
передає УНІАН. На Волині прилади засто-
совуватимуть на трасах Устилуг-Луцьк-
Рівне та Київ-Ковель-Ягодин.

Патрульні мають використовувати 
TruCam тільки біля дорожніх знаків, що 
повідомляють про фото- і відеофіксацію 
порушень. А на поліцейських автомобі-
лях мають бути увімкненими маячки си-
нього кольору.

новація

законопроект

допомога

безпека руху

квадратний метр ЧОМУ ОЛІГАРХИ 
ОБИРАЮТЬ 

СТРУМІВКУ?
Напевно, нашим 

читачам буде 
цікаво дізнатися, 

чому заможні люди 
обирають Струмівку, а не 
купують житло в Луцьку.

Саме тут на вечірніх про-
менадах можна зустріти вишу-
каних дам із наймоднішими і 
дорогими породами ручних со-
бак – мопсами та шпіцами. Ство-
рюється відчуття, що ви гуляєте 
європейськими вуличками. Бу-
динки – один кращий за інший. 
Цікаві ландшафтні рішення. Село 
розширюється і стає цікавішим в 
архітектурному плані.

Та найголовніша перевага 
Струмівки – це, беззаперечно, 
величезний зелений ліс, розта-
шований поряд. Відмінна дорога 
без заторів дозволить дістатися 
до центру Луцька власним авто 
за 20 хвилин. Маршрутки кур-
сують регулярно через кожні 
15 хвилин. На мою думку, чудове 
транспортне сполучення і вигід-
не географічне розташування. 
Схоже, так вважаю не лише я. 
Вартість особняка чи ділянки під 
забудову тут досить висока.

Однак нещодавно масштабне 
будівництво житла за доступни-
ми цінами у Струмівці розпочала 
компанія «ВолиньНафтоБуд» із 
Києва. 

Вона працює лише з якісни-
ми матеріалами і за сучасними 
технологіями. Як нам вдалося 
з’ясувати, частина працівників 
мають досвід роботи на будів-
ництві ошатних особняків нав-
коло Києва і Львова. Але після 
рекомендації фахівців більшу 
частину працівників перевели 

Зовнішнє незалежне 
оцінювання у 

2019 році триватиме з 
20 травня до 
12 липня. Його учасники 
складатимуть тести з 
чотирьох предметів.

Як інформує Український 
центр оцінювання якості освіти, 
загалом у межах ЗНО-2019 абіту-
рієнти зможуть обрати з 11 пред-
метів: українська мова та літера-
тура, історія України, математика, 
біологія, географія, фізика, хімія, 
англійська, іспанська, німецька і 
французька мови.

Для випускників шкіл ре-
зультати ЗНО з трьох предметів 
будуть зараховані як результати 
Державної підсумкової атестації. 
Випускники обов’язково мають 
скласти українську мову і літе-
ратуру, математику або історію 
України (на вибір учасника) і ще 
один предмет з переліку. 

У 2019 році ЗНО з україн-
ської мови та літератури, а також 
математики або історії України 
(на вибір) складатимуть студен-
ти закладів професійної, вищої 
освіти, які у 2019 році завершать 
здобуття повної загальної се-
редньої освіти. Таким учасникам 

результати тестування будуть за-
раховані як оцінки за Державну 
підсумкову атестацію за освітній 
рівень повної загальної серед-
ньої освіти.

Реєструвати учасників ЗНО 
почнуть 5 лютого. Здобувачі 
загальної середньої освіти реє-

струватимуться до 18 березня, 
випускники минулих років – до 
25 березня. Не пізніше, як 30 квіт-
ня усі зареєстровані учасники 
отримають можливість заванта-
жити зі своїх інформаційних сто-
рінок запрошення-перепустки. 
На них зазначать час і місце про-
ведення кожного тесту. 

До слова, із 2021 року Дер-
жавна підсумкова атестація з 
математики буде обов’язковою 
для випускників шкіл, вирішили в 
Мін освіти. Якщо випускник шко-
ли не зможе успішно пройти ДПА, 
він не здобуде повну загальну се-
редню освіту. Ця норма вступає 
в дію з 2021 року. Не пізніше, як 
у жовтні 2019 року Український 
центр оцінювання якості освіти 
опублікує для загального озна-
йомлення демонстраційні зразки 
завдань із математики.

ukrinform
.ua

Для випускників із вадами зору 
завдання надрукують шрифтом Брайля

у Струмівку. «ВолиньНафтоБуд» 
підписав контракт із сербськи-
ми будівельниками, які контро-
люють хід робіт. Усі ці фактори 
забезпечують високу якість і 
довговічність будинків, що за-
довольняє найвибагливіших по-
купців. Як відомо, заможні люди 
дотримуються правила: «Я не 
такий багатий, щоб купувати де-
шеве житло».

Яскрава реклама «Волинь-

НафтоБуду» в Луцьку зацікавила 
багатьох охочих придбати окре-
ме помешкання. Тим паче, що за-
будовники запровадили супер-
акцію – власне житло за $200 на 
місяць терміном до двох років. 
Але за умови оплати 70% вартос-
ті квартири. Однак за телефоном 
066-104-04-04 нас запевнили, що 
відтермінування  можуть дати і за 
меншого внеску – у 50% або на-
віть 30%. Враховуючи, що меха-

нізми кредитування або іпотеки 
в Україні майже не працюють, 
такий підхід забудовника, у якого 
є гроші на будівництво, не може 
не тішити!

Якщо перед вами постав ви-
бір – купити квартиру в Луцьку 
чи у Струмівці, і вам важко зва-
жити всі плюси й мінуси, зателе-
фонуйте на номер 066-104-04-04, 
і вам допоможуть ухвалити пра-
вильне рішення!

fortecya.lutsk.ua
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ЗАХИСНИКАМ – НИЗЬКИЙ УКЛІН!ЗАХИСНИКАМ – НИЗЬКИЙ УКЛІН!

НАЙБІЛЬШИЙ ПАМ’ЯТНИК НАЙБІЛЬШИЙ ПАМ’ЯТНИК 
БДЖОЛІ – НА ВОЛИНІБДЖОЛІ – НА ВОЛИНІ

ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ:ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ:  
«НА ТЕ МИ Й ЗАХИСНИКИ, ЩОБ «НА ТЕ МИ Й ЗАХИСНИКИ, ЩОБ 
УБЕРЕГТИ НАЙДОРОЖЧЕ – УБЕРЕГТИ НАЙДОРОЖЧЕ – 
ДІТЕЙ, КОХАНИХ, УКРАЇНУ» ДІТЕЙ, КОХАНИХ, УКРАЇНУ» 

Представники Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та волинські 

депутати-укропівці з 
нагоди свята Покрови 
Пресвятої Богородиці та 
Дня захисника України 
із дарунками й теплими 
словами вдячності 
відвідали атовців, які 
боронили кордони України 
в нинішній неоголошеній 
війні на сході держави, а 
також сім’ї загиблих воїнів.

Приємно, що є люди, свідо-
мі того, що нині вкрай важливо 
пам’ятати і про тих, хто повернувся 
з пекла війни, і про тих, хто уже ні-
коли не зустріне світле свято Покро-
ви з сім’єю. Родини загиблих героїв 
назавжди втратили найдорожчих 
людей. І ніщо не може заповнити 
ту порожнечу, яку в душі кожного з 
них поселила ця втрата. Саме тому 
укропівці та представники Фонду 
прагнули хоч трішки допомогти їм 
фінансово і морально, аби вони не 
почувалися забутими усіма.

Заступник голови луцького 
УКРОПу Віталій Ляцевич, депутати 
Луцької міськради Сергій Балиць-
кий та Юрій Безпятко відвідали сім’ї 
Сергія Гулюка та Романа Луцюка, у 
яких напівсиротами залишилися 
п’ятеро дітей. Дітлахи отримали фі-
нансову підтримку від Фонду «Тіль-
ки разом», солодощі та рюкзаки із 
шкільним приладдям, яке волонте-
ри «Серця патріота», очолюваного 
Сергієм Балицьким, привезли зі 
Швейцарії.

Напередодні Дня 
захисника України голова 

обласної спілки афганців, 
депутат Волиньради від 
УКРОПу, волонтер Григорій 
Павлович розповів про досвід 
волонтерства, співпрацю із 
закладами охорони здоров’я та 
участь воїнів-афганців у війні з 
Росією.

– Волинська обласна спілка ве-
теранів Афганістану, яку ви очолю-
єте уже 16 років, тісно співпрацює 
з учасниками АТО ТА ООС. Який на-
стрій нині у них?

– Спілкуюся із хлопцями, які 
служать в підрозділах на передовій, 
знаю про їхні переживання та праг-
нення, про те, чого їм бракує. Настрої 
різні, та найголовніше, що усі вони 
переконані – свою державу потрібно 
захистити будь-якою ціною. На жаль, 
коли ці люди повертаються додому, 
то часто почуваються залишеними 
напризволяще.

– Саме задля уникнення таких 
ситуацій у Луцьку невдовзі має за-
працювати реабілітаційний центр 
для наших захисників. 

– Це справді надзвичайно важли-
во. Пригадую, коли ми поверталися 
з війни в Афганістані, то про подібні 
центри ніхто і не знав. Рани лікували 
у звичайних лікарнях, а про те, що 
потрібно зцілювати душу, ніхто не 
говорив. От і шукали порятунку хто 
де. Ми вже давно налагодили спів-
працю з обласним госпіталем вете-
ранів війни та Луцьким гарнізонним 
військовим госпіталем. Спілкуюся з 
головлікарем Тетяною Масіковою, 
ділимося планами, разом шукаємо 
вихід зі скрутних ситуацій. Реабілі-
таційний центр для бійців – показ-
ник того, що місцева влада працює, 

У райцентрі Маневичі 
відкрили найбільший в 

Україні пам’ятник бджолі. 
Його висота – 3,3 м, довжина – 
2,6 м, розмах крил – 2,5 м.

Ідея належить голові Мане-
вицького осередку бджолярів 
Волинської землі «Ройовий 
стан» Сергієві Ващуку. Зі 178 
пасічників та підприємців об-
ласті осередок зібрав 100 тис. 
грн для відкриття постаменту. 
Фінансову допомогу також на-
дали народний депутат Ірина 
Констанкевич та депутат Луць-
кої міськради Сергій Шкода. 
Виготовляли бджолу луцькі 
майстри-ковалі Віктор Семенюк 
і Віктор Щасливий.

Експерт Книги рекордів Ук-
раїни Віталій Іваницький зафік-
сував новий рекорд у номінації 
«Найбільший пам’ятник бджолі».

«Ідею Сергія Панасовича я 
відразу підтримала, адже в ній 
було найголовніше – прагнен-
ня уславити працю бджолярів 
і подарувати Маневичам най-
більший пам’ятник бджолі як 
символ мирної праці», – наголо-
сила Ірина Констанкевич, яка 
завітала 14 жовтня на урочисте 
відкриття постаменту.

Слова подяки від нардепа 
звучали на адресу авторів ви-
робу Віктора Семенюка й Вік-
тора Щасливого, чиї імена вже 
вписано в історію Волині, адже 
майстри викували не один деся-
ток унікальних робіт. Коли роз-
почалася війна на сході України, 

Керівник володимир-волинсь-
кого осередку УКРОПу Сергій Рад-
кевич  із подарунками від Фонду 
«Тільки разом» відвідав атовця 
Юрія Собчака та батьків загиблого 
у липні 2014 року під час штурму 
Савур-могили Віктора Хмелецько-
го. Юрій Собчак був призваний у 
першу мобілізаційну хвилю 2014-го. 
Важкі часи назавжди змінили свідо-
мість і змусили під іншим кутом по-
дивитися на все, що відбувається в 
державі. Зросла відповідальність 
за те, як живуть ті, хто поряд, у рід-
ному місті. Тому й спробував стати 
депутатом, підтримавши ідеї полі-
тичної партії УКРОП. Щоправда, для 
здобуття мандата забракло голосів, 
та громадської активності чоловік 
не полишив. Не байдуже Юрію Соб-
чаку, як розвивається Володимир-
Волинський: власними силами 
долучається до облаштування май-
данчиків для дітей у рідному місті, 
працює, аби комфортно було жити 
містянам, охоче бере участь у місь-
ких толоках, зокрема брався за очи-
щення річки Риловиці.

Вшанували укропівці й батьків 

загиблого майора, начальника від-
ділення зв’язку штабу 51-ї бригади 
Віктора Хмелецького. З квітня 2014-
го він брав участь в антитерорис-
тичній операції. 28 липня 2014 року 
майор загинув під час мінометного 
обстрілу російськими терористич-
ними угрупуваннями колони техні-
ки українських військових поблизу 
села Саурівка Шахтарського райо-
ну Донецької області в ході боїв за 
висоту Савур-могила. Посмертно 
нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня, відзна-
кою Володимир-Волинської місь-
кої ради «За заслуги перед містом 
Володимир-Волинський». Втрата 
чоловіка і батька стала невиправ-
ним горем для дружини та двох ді-
тей Віктора. Укропівці вирішили під-
тримати батьків героя. Саме вони 
зростили справжнього патріота, 
відданого офіцерському обов’язку 
боронити рідну державу.

З нагоди Дня захисника керів-
ник горохівського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Людмила Марадевич привітала 
учасників АТО Горохівщини Павла 

Михальчука, Сергія Андрєєва та 
Анатолія Семенюка. 

Павло Михальчук з Угринова пі-
шов захищати рубежі країни одним 
із перших. Чоловік розповів, що у 
найважчі миті, коли здавалося, що 
сил на боротьбу вже немає, прига-
дував, що вдома чекають четверо 
маленьких діток. Чоловік перекона-
ний: заради майбутнього дітей варто 
було йти у бій, мерзнути в окопах та 
проливати кров. Повернувшись до 
мирного життя, вступив до громад-
ської організації «Спілка учасників 
АТО – ЩИТ» і нині разом з іншими ко-
лишніми учасниками АТО провадить 
громадську діяльність, бо хоче іншої 
України – вільної та успішної.

Сергій Андрєєв до подій на війні 
працював учителем музики в гали-
чанській школі й навіть уявити не 
міг, що колись у руках замість музич-
ного інструмента опиниться зброя. 
Упродовж року чоловік служив мед-
братом. Після усього, що судилося 
пережити, особливо гостро реагує 
на вияви упередження чи зневаги 
до людей та держави, адже не за це 
проливали кров його побратими.

Анатолія Семенюка із села Ржи-
щів призвали до захисту східних 
кордонів України під час першої  
хвилі мобілізації у 2014 році. Це 
назавжди змінило його життя. Під 
час ворожого наступу Анатолій Се-
менюк потрапив у полон, де провів 
понад шість місяців. Повернувшись 
додому, чоловік знайшов у собі 
сили вступити в «Спілку учасників 
АТО – ЩИТ», бо розумів, що так змо-
же допомогти іншим отямитися від 
жаху війни.

Заходи із вшанування героїв і 
їхніх сімей відбулися в усіх райо-
нах і містах Волині. В УКРОПі є ба-
гато партійців із числа волонтерів, 
військових та атовців, тож своїм 
обов’язком вважають і надалі від-
стоювати їхні інтереси та посильно 
допомагати.

Ніщо уже не зітре з пам’яті жа-
хіття війни, але усвідомлення того, 
що важкої години ти не один, що 
поряд є люди, які пам’ятають про 
твій подвиг і готові тебе підтримати, 
дарує надію на краще, допомагає 
жити та працювати заради найдо-
рожчого – дітей і України.

Павло Михальчук пішов захищати рубежі 
країни із першою хвилею мобілізації

Володимир-волинські укропівці підтримали 
батьків загиблого Віктора Хмелецького

Віктор Семенюк із сином вирі-
шили продати свої витвори, аби 
за отримані кошти придбати 
автомобілі для наших захисни-
ків. Розуміючи цінність цих уні-
кальних робіт, засновник Фонду 
«Тільки разом» Ігор Палиця ви-
купив їх, щоби вони лишилися 
в рідному місті. Сьогодні ця 
унікальна колекція прикрашає 
Луцький замок.

Автор ідеї Сергій Ващук поті-
шений, що нарешті здійснилася 
його давня мрія – встановити 
пам’ятник бджолі. На завершен-
ня урочистостей присутні ви-
конали гімн пасічників Волині, 
а святковий настрій дарували 
місцеві аматорські колективи, 
медова ярмарка і частування.

Зауважимо, в Україні є ще 
три пам’ятники бджолі – на За-
карпатті, Прикарпатті та у Тер-
нополі.

Бджола оселилася на 
центральній площі селища

facebook.com
/m

anevychi

дослухаючись до громадськості. 
Щасливий, що ситуація із реабіліта-
ційним центром з’ясувалася. Уявімо 
собі, що було б, якби не стало волі 
ухвалити надважливе для міста рі-
шення: приміщення стояло би пуст-
кою ще рік.

– Окрім підтримки ветеранів 
війни, ви здійснюєте волонтерські 
поїздки і в зону проведення ООС. 
Розкажіть, що відчуваєте під час 
зустрічей із військовими?

– 19 березня виповниться п’ять 
років з часу нашої першої поїздки 
в зону АТО. Тоді люди пережива-
ли неабияке піднесення, усі були 
сповнені надії на краще майбутнє, 
а тому не поїхати було просто не-
можливо. Нині уже й не уявляємо 
собі, що могли не їхати, бо знаємо, 
яка для хлопців важлива навіть 

найменша наша підтримка. Днями 
відбудеться чергова поїздка, уже 
зібрали для наших захисників най-
необхідніше.

– Серед захисників України на 
сході чимало воїнів-афганців?

– Коли розпочалася перша хви-
ля мобілізації, воїни-афганці з не-
відомих причин залишилися поза 
увагою держави. Варто розуміти, 
що усі ці люди, які пройшли війну в 
Афганістані, особливо гостро відчу-
вають несправедливість. Саме тому 
понад 12,5 тисячі колишніх афган-
ців пішли захищати Україну на схід 
добровольцями. Серед них – Герой 
України Олег Міхнюк, який трагічно 
загинув у серпні 2014 року. У бага-
тьох воїнів, які за віком чи станом 
здоров’я не пішли воювати на схід, 
сини полягли за нашу незалеж-
ність.

– Що ви хотіли б побажати на-
шим захисникам з нагоди їхнього 
свята?

– Усім захисникам України ба-
жаю міцності духу та віри у перемогу 
правди, честі та гідності. Ми, воїни-
афганці, бачили справжнє лихо на 
чужій землі, а тому готові будь-якої 
миті підійнятися на захист рідної. На 
те ми й захисники, щоб оберігати усе 
найдорожче, що є в нашому житті – 
дітей, коханих, Україну.

До слова, 14 жовтня у селі За-
мшани Ратнівського району від-
крили пам’ятний знак загиблим 
у Афганістані та на сході України. 
Пам’ятник встановили за ініціативи 
Спілки ветеранів Афганістану та міс-
цевих активістів.

Григорій Григорович 
16 років очолює обласну 
спілку ветеранів Афганістану



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

ЖИТТЯ
www.volynnews.com 9

Люди соромляться святкувати свої маленькі перемоги. Але саме це допомагає жити й дає сили. 
Джек Уелч
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  Галина БАРАН
Луцьк

сімейне щастя

Усиновлення – 
особлива дорога 
до батьківства. 

Благородна і складна, 
переповнена емоціями, 
очікуваннями й тривогами. 
Так вважає протоієрей 
Валентин Марчук. У нього 
самого велика сім’я, і 
разом з чотирма рідними 
дітками вони з матінкою 
Оленою виховують трьох 
прийомних. Велика родина 
потребує не лише чималих 
матеріальних затрат, а й 
передовсім уваги, турботи 
та любові. Під час ефіру на 
телеканалі «Аверс» отець 
Валентин та матінка Олена 
розповіли, як наважилися 
стати прийомними 
батьками і які труднощі 
довелося здолати на 
шляху до цього. 

ЗАМІСТЬ ОДНОГО – 
ТРОЄ 

Прийомні діти в сім’ї Марчу-
ків з’явилися у 2012 році. Одразу 
троє – Артем, Вікторія та Жанна. За 
словами отця Валентина, у родині 
про усиновлення замислювалися 
давно. Його дружина – сирота з 
дитинства, тож хотіли подякувати 
Богу, взявши на виховання дитину. 

«Як одружилися, то думали, 
коли у когось в сім’ї трапиться лихо, 
хтось відійде у вічність і треба буде 
забрати дитину, то ми обов’язково 
заберемо. Але як священик та ма-
тінка розуміли, що такими думками 
комусь бажаємо зла», – розповів 
протоієрей.

Тож вирішили не чекати біди, а 
наважилися на усиновлення. Хотіли 
дівчинку, а взяли... двох дівчаток і 
хлопчика. Нині обоє зізнаються, що 
якби довго роздумували, зважува-
ли й вирішували, то, найімовірніше, 
не наважилися б. А тоді то був по-
рух не так розуму, як серця, яке не 
змогло зробити вибору на користь 
когось одного із трьох, про що те-
пер зовсім не шкодують. До цього 
кроку готувалися ретельно, про-
йшли курс навчання у школі при-
йомних батьків. 

«Після того як зібрали докумен-
ти і пройшли навчання, поїхали на 
відвідини до дітей. Була думка спо-
чатку про всиновлення однієї ди-
тини. Ми зустріли хлопчика, який 

ЛЕГКО ОБІЙНЯТИ ВЕСЬ СВІТ. 
А ТИ ОБІЙМИ ОДНУ ДИТИНУ… 

життя. Це два важкі роки. Ми ноча-
ми не спали, переживали, а скільки 
шкоди було зроблено! У нашій сім’ї 
період адаптації був найважчим. Я 
дуже хвилювався, щоб сім’я зберег-
лася, бо непорозуміння виникали 
на кожному кроці. Одна з наших 
дівчаток ледь не спалила хату, по-
дерла машину, спалила пральну 
машинку, і це треба було витрима-
ти», – ділиться отець Валентин.

СИНДРОМ ЗОЗУЛЕНЯТИ
Усиновивши дітей, працюючи 

над їхнім вихованням, віддаючи їм 
усі сили, родина Марчуків зіштовх-
нулася зі ще однією проблемою: 
вони помітили, що почали втрачати 
рідних кровинок. 

«У період адаптації в дітей із за-
кладів виявляється синдром зозу-
ленятка, вони стараються вижити 
рідних, позбавити їх уваги батьків 
і вимагають її лише до себе, при-
вертають будь-якими методами 
і вчинками», – зазначила Олена 
Марчук. 

Як підкреслює матінка, увагу 
треба ділити між дітьми порівну. 
Лише тоді у родині буде гармонія. 

Нині подружжя Марчуків пере-
конане: аж ніяк не всі сім’ї можуть 
і мають моральне право взяти на 
виховання чужу дитину. Неодмінна 
умова – дуже любити одне одного. 
І ще одне: такий крок не має бути 
жестом відчаю чи показної добро-
порядності. Бо це швидко минає, а 
діти з їхніми постійними проблема-
ми залишаються...

«Легко сказати: «Я люблю всіх 
дітей». Легко обійняти весь світ, а 
ти обійми одну дитину. Та на такий 
крок (усиновлення, – авт.) треба 
йти, чітко усвідомивши, чи ти по-
справжньому любиш свою дружи-
ну. Я, наприклад, без дружини свого 
життя не уявляю, щасливий, що Бог 
мені подарував таку надзвичайну 
чарівну жінку, з якою ми перейшли 
через багато порогів, внутрішніх 
непорозумінь, пов’язаних з проб-
лематикою соціалізації дітей. Я 
тільки сьогодні, на 18-му році по-
дружнього життя, усвідомив, що це 
найкраща моя половина. І я щасли-
вий, що ця любов у нас народила не 
лише рідних дітей, а й прийомних, 
без яких сьогодні ми не уявляємо 
нашого життя», – підсумовує отець 
Валентин. 

дуже схожий на нашого сина, і з 
нього все почалося», – ділиться 
Олена Марчук. 

Як зізнається отець Валентин, 
усиновлення їм малювалося яскра-
вими фарбами, та реальність ви-
явилася геть інакшою. 

«Ми мріяли, що це буде, як у 
магазині, куди можна прийти і ви-
брати гарну дівчинку з білявим во-
лоссям, гарним обличчям. Але та-
ких немає. Це здебільшого діти уже 
семирічного-восьмирічного віку. 
95% вихованців у інтернатах – со-
ціальні сироти при живих батьках. 
Це не ті сироти, про яких ми мрія-
ли, у чиїх сім’ях трапилося лихо, але 
вони виховувались у нормальних 
умовах. Їх потрібно соціалізувати», – 
каже священик.

ІНАКША ЛЮБОВ
Як переконує Олена Марчук, 

усиновлювати дітей слід лише тоді, 
коли є єдність чоловіка та дружини 
у цьому питанні. Якщо ж єдності не-
має, то наслідки можуть бути незво-
ротними.  

«Дружина має довіряти чолові-
кові й поважати його. У них рішення 
(про усиновлення, – авт.) має бути 
спільним, бо якщо хтось один гото-
вий, а другий ні, то це спричинить 
розлад у родині й відіб’ється на 
дітях. Часто так буває, що чоловік 
під тиском дружини згоджується 
на усиновлення, але через кілька 
років він просто йде з сім’ї. Не ви-
тримує цього тягаря. Бо це справді 
тяжко», – каже матінка.

Жінка вважає, що брати дітей 
і розвалити свою сім’ю – не вихід. 
Цим добра не зробиш. Малюки ма-
ють рости в повній родині. Бачити 
приклад, щоб потім будувати свою.

За словами отця Валентина, 
вони з матінкою Оленою після уси-
новлення півроку переживали за 
те, аби зберегти власну сім’ю. 

«Ми довгий час не могли зрозу-
міти, як любити дітей. Своїх ти лю-
биш тією любов’ю, яка зародилася 
в серці у часі зачаття дитини, вино-
шування, народження – це природ-
но. А як полюбити тих дітей, яких ти 
ніколи не знав, не бачив? Це ж не 
так, що взяв і в серце вклав. Лише 

через півроку після того, як у нас 
з’явилися прийомні діти, ми з матін-
кою зрозуміли, що любов різна і лю-
бити дітей теж можна по-різному. 
Рідних ти любиш однією любов’ю, 
прийомних – іншою. І даруєш її на-
стільки, наскільки можеш», – розпо-
відає протоієрей. 

Призвичаєння усиновлених ді-
тей до нової родини далося Марчу-
кам непросто й тривало два роки. 
Матінка Олена ділить його на чо-
тири періоди. Перший – «медовий 
місяць». У цей часовий проміжок 
дитина старається сподобатися, 
бути слухняною, виконувати усі 
завдання. Усіляко демонструє ба-
жання потрапити в сім’ю. Другий 
період – «адаптація». Він важкий, 
його потрібно витримати. Діти ви-
пробовують нерви на міцність, пе-
ревіряють, чи підеш на поступки, 
чи зможуть тобою маніпулювати. 
Потім іде «бешкетний» період, а 
четвертий – це коли дитина стає 
сама собою. 

«Скажу відверто багатьом, хто 
наважиться на усиновлення: ці два 
роки можна викреслити з нашого 

з сімейного архіву 

Разом з чотирма рідними Марчуки виховують трьох прийомних діток

Любов до дітей буває різною, 
переконаний багатодітний батько Усиновлення – особлива дорога до батьківства

«Не уявляю свого життя без 
дружини», – каже отець Валентин
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Здоров’я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від лікарського мистецтва.
Джон Леббок
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 Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

Запор. Спорожнення кишківника, яке відбувається рідше, 
ніж три рази на тиждень. Коли на фоні усталеного спосо-
бу життя та незмінного харчування дефекація відбуваєть-
ся рідше, ні зазвичай, турбує здуття, треба пройти ендоско-
пічну діагностику товстого кишківника. Проблеми можуть 
бути наслідком виникнення механічної перешкоди, що за-
важає просуванню вмісту кишківником. 

Кровотеча. Відповідно до статистичних досліджень, ко-
жен десятий випадок ректальної кровотечі зумовлений но-
воутвореннями прямої та сигмоподібної кишок. Поліпи і кар-
циноми великих розмірів механічно травмуються кишковим 
вмістом, що призводить до появи крові при дефекації. 

Діарея. Прискорена дефекація, виділення значної кількос-
ті слизу є показаннями для проведення колоноскопії. Слід 

з’ясувати причини діареї, серед яких можуть бути інфекцій-
ні коліти, виразковий коліт, хвороба Крона, ішемічний коліт, 
а також карциноми товстої кишки.

Вік. Навіть чудове самопочуття, активний спосіб життя й 
відсутність шкідливих звичок не привід відмовлятися від 
діагностики, якщо вдаватися до всіх сучасних підходів он-
кологічного скринінгу. Скринінг – це обстеження осіб, які 
входять у групу ризику, з метою зниження захворюваності 
та смертності. Чоловіки та жінки віком 50 років і старші пе-
ребувають у групі ризику розвитку колоректального раку й 
потребують проходження колоноскопії.

Спадковість. Якщо хтось із близьких родичів мав карцино-
му або аденому товстої кишки, ймовірність розвитку коло-
ректального раку в пацієнта збільшується у кілька разів. 

компетентно ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 
І РЕГУЛЯРНОГО СЕКСУ

БЕЗБОЛІСНУ ЕНДОСКОПІЮ РОБЛЯТЬ 
В ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ

За даними дослідження 
Національного 
інституту раку, в 

Україні чоловіки найбільше 
помирають від онкохвороб 
дихальних шляхів (трахеї, 
бронхів, легень), а жінки – 
від раку молочної залози 
(РМЗ).

Кількість жінок, у яких діагносту-
ють РМЗ, щороку зростає. Причому 
онкозахворювання молодшають – 
їх виявляють навіть у 20-25-річних 
жінок. У чому причина такої сумної 
статистики і як уникнути небезпеч-
ної хвороби, розповідає завідувач 
мамологічного відділення Волин-
ського обласного онкологічного 
диспансеру Володимир Федорчук.

ЯКІ ФАКТОРИ 
ПРОВОКУЮТЬ БОЛЯЧКИ?

Це зайва вага, токсичні речови-
ни, з якими ми стикаємося, в тому 
числі алкоголь і тютюн, порушення 
режиму сну. Тобто жінки, які працю-
ють у нічні зміни, мають уважно ста-
витися до свого здоров’я. Крім того, 
до факторів ризику належать пологи 
після тридцяти років, відмова від го-
дування грудьми, зловживання гор-
мональною терапією, а також вік: що 
жінка старша, то більша ймовірність 
захворіти на рак. 

Мамолог застерігає також від 
надмірної засмаги, особливо у соля-
ріях. Причинами РМЗ є нервові пере-
навантаження, стреси, гормональні 
порушення, прийом протизаплідних 
засобів. На тлі хронічного стресу 
може статися гормональний збій. Від 
цього страждають яєчники, матка. 
Але найчутливіші до стресу груди.

ХВОРОБІ КРАЩЕ 
ЗАПОБІГТИ

Починаючи з 25 років, жінка 
має обов’язково раз на рік прохо-
дити обстеження молочних залоз. 

го кишківника. Можна проводити хромоендо-
скопію та збільшувальну ендоскопію, аби дати 
якісну патоморфологічну оцінку гастриту, а та-
кож гастроскопію та колоноскопію.

– Цей ендоскоп надзвичайно легкий в екс-
плуатації та не створює жодних незручнос-
тей для пацієнта. Пасивно-згинальна частина 
ендоскопа дає апарату можливість безпечно 
переміщатися анатомічними вигинами киш-
ківника, не створюючи при цьому больових 
відчуттів для пацієнта, – наголосив лікар.

За допомогою ендоскопа медики про-
водять низку хірургічних втручань. Зокрема, 
видалення поліпів стравоходу, шлунка й тов-
стого кишківника, щипцеву і петлеву біопсії, 
гарячу біопсію, ендоскопічну резекцію утворів 
слизових оболонок, ендоскопічну підслизову 
диссекцію, а також видалення сторонніх тіл, 
наприклад, кісток, голок, шпильок, стоматоло-
гічних деталей. 

Перед прийомом кожного пацієнта облад-
нання дезінфікують. Для цього медзаклад при-

НА РАННІХ СТАДІЯХ РАК 
ВИЛІКОВНИЙ 

Успішне лікування раку молоч-
ної залози у першій стадії складає 
близько 96%. Його лікувати найлег-
ше, переважно оперативним шля-
хом. Можливе також застосування 
гормонотерапії. Головне – вчасно 
звернутися по допомогу. Крім сер-
йозних шансів досягти успіху в ліку-
ванні, це дозволить значно знизити 
фінансові й моральні витрати. Однак 
буває, що медики діагностують рак 
на перших стадіях, а пацієнти обі-
цяють приїздити на лікування і зни-
кають. 

Виліковність раку молочної за-
лози у другій стадії складає до 90%. 
Хоча тут треба зазначити, що ця 
стадія поділяється на другу А (90%) 
і другу Б (82%). Третя стадія А – 75%, 
третя Б – 67%. Найбільш безнадій-
ною є четверта стадія із 18% виліко-
вування.

БЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я 
ТРЕБА ЗМОЛОДУ 

До трійки факторів ризику, які 
впливають на розвиток раку молоч-
ної залози, входять харчування, ста-
теве життя й генетика. До слова, не 
варто зловживати консервованими 
продуктами – така їжа може спричи-
нити рак шлунка.

Жінкам важливо вести регулярне 
статеве життя. Також мамолог радить 
обирати нетісні бюстгальтери з нату-
ральних тканин. Від тісноти погіршу-
ється кровообіг і в тканину грудей не 
надходить кисень разом із кров’ю. 
Починається розростання сполучної 
тканини, тобто мастопатія. 

Пам’ятайте: на власному здо ров’ї 
економити не слід. Краще регулярно 
навідуватися до лікаря й перекона-
тися, що все гаразд, ніж витрачатися 
на дороге лікування. 

для людей

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ 
Молочні залози дуже тісно 

пов’язані з гормональним статусом 
організму, фоном для якого є хоро-
ша робота щитоподібної залози, а 
також узгоджена робота яєчників. 
Якщо у жінки все добре по гінеколо-
гії та ендокринології, то для молоч-
ної залози нема причин хворіти. 

Також, звичайно, треба звертати 
увагу на травмування молочної зало-
зи. Цього треба уникати. Не має бути 
жодних синців, а в разі, якщо вони 
з’являються, їх треба відстежувати 
протягом трьох років. І, звичайно, 
здоров’я молочної залози повністю 
залежить від репродуктивної функ-
ції. Основне її завдання – це лакта-
ція. Від того, як довго мама годува-
ла грудьми (сьогодні норма до 1,5 
року) і скільки малюків (троє діток 
вважається оптимальним), залежить 
здоров’я жінки в майбутньому. 

ПАЛЬПАЦІЯ ЯК КОРИСНА 
ЗВИЧКА

У нормі молочна залоза не є 
ідеальною, пухкою та м’якою, вона 

має бути тонкою та зернистою. Якщо 
жінка проводить пальпацію та відчу-
ває цю зернистість під руками, вже 
на п’ятий-шостий раз створюється 
тактильна пам’ять. І на сьомий раз 
пальпації вона буде знати, чи щось 
змінилося, чи все на місці. Процеду-
ру рекомендують проводити раз на 
місяць. Якщо жінка сама помітила 
зміни і вчасно прийшла до лікаря, 
то це – найкраще. Зазвичай жінки 
не вбачають потреби у відвідуван-
ні мамолога, не приділяють увагу 
самообстеженню і в результаті при-
ходять до лікаря уже із запущеними 
хворобами.  

Однак самостійно більшість жі-
нок не можуть виявити підступну 
недугу на першій стадії. Потрібне 
обстеження на спеціальній апарату-
рі: це або мамограф, або апарат УЗД. 
Загалом пухлина на першій стадії 
раку грудей може сягати розмірів 
до 2 см. Жінка може її відчути, хоча 
тут усе залежить від розміру грудей і 
місця розташування пухлинки. Якщо 
груди великі, а новоутворення біля 
реберної стінки, то натрапити на 
нього годі.

Не примусово, а добровільно. І най-
краще це робити з 6 до 12 дня місяч-
ного циклу. Адже саме у цей період 
молочні залози стають спокійніши-
ми та дослідження буде найінфор-
мативнішим. Але якщо з’являються 
ущільнення, яких раніше не було, 
звертатися до лікаря треба якомога 
швидше. 

Жінкам, які перебувають на 
оральних контрацептивах та на 
гормонотерапії, рекомендовано 
відвідувати мамолога кожні шість 
місяців. Крім того, варто зазначити, 
що до 35 років лікар дивиться жінку 
обов’язково сам і додатково робить 
УЗД. Після 35 років призначають 
мамографію. Дуже часто вона поєд-
нується із УЗД, але після 35 років це 
треба робити обов’язково. 

Дівчаткам з 15 років мами ма-
ють розповісти про те, як оглядати 
молочні залози. У 18 років жінка має 
пройти перше УЗД молочних залоз і 
до 30 років його варто робити раз на 
два-три роки. А з 30 до 40 років – раз 
на рік. Із 35 років мають бути раз на 
два роки мамографія і огляд мамо-
лога, навіть за відсутності скарг. 

КОЛИ ТЕРМІНОВО ЙТИ ДО 
ЛІКАРЯ?

Звертатися до мамолога потріб-
но, якщо є ознаки запалення у мо-
лочних залозах. Тобто почервоніння, 
місцевий біль, підвищення темпе-
ратури, при рухах відчувається, що 
десь є запальне вогнище. Це стосу-
ється ущільнень або навіть підви-
щення температури. Треба прокон-
сультуватися, коли є одностороннє 
виділення червоного кольору із 
сос ка або з’явилися утворення, яких 
раніше не було.  

Рак молочних залоз виникає внаслідок 
стресів і нервових перенавантажень

дбав відповідну мийну машинку. 
– Ми першими на Волині отримали таку 

техніку. Раніше всі апарати обробляли вручну. 
А зараз заливаємо дезінфікувальні розчини, 
спирт, обладнання миється, а потім видається 
бланк про те, що техніка стерильна й можна 
проводити огляд пацієнта, – наголошує заввід-
ділення.

Як зауважив Роман Гаврилюк, невдовзі у 
відділенні може запрацювати електронна чер-
га. У кабінеті вже встановили комп’ютерну тех-
ніку й провели інтернет.

likom
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Близько року спеціалісти 
відділення ендоскопії 

Волинської обласної клінічної 
лікарні (ВОКЛ) проводять 
огляди пацієнтів надсучасним 
ендоскопом. Завдяки приладу 
вдається виявляти гастрити, 
ерозії, виразки, ранні форми раку 
шлунка й товстого кишківника. 

Завідувач відділення ендоскопії Роман Гав-
рилюк розповів, що таке обладнання отрима-
ли шість областей у рамках гранту «Допомога 
уряду Японії Україні». На базі лікарні в Луцьку 
воно запрацювало 19 грудня минулого року.

– Це надсучасні відеогастроскоп і відеоко-
лоноскоп фірми Olympus вартістю 4 мільйони 
гривень. Таку техніку мають не всі столичні ін-
ститутські клініки, – зазначив Роман Гаврилюк.

Завдяки цьому обладнанню у відділенні 
проводять вузькоспектральну ендоскопію. Це 
дає можливість бачити структуру капілярів і 
виявляти ранні форми раку шлунка й товсто-

СИМПТОМИ, ЯКІ СИГНАЛІЗУЮТЬ ПРО ПОТРЕБУ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

За день лікарі приймають близько 16 пацієнтів 
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  Іван БОГДАНОВИЧ
Луцьк

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ВЕЛОСПОРТ. Лучанка Дарина Мар-
тинюк виборола чотири медалі на чем-
піонаті України з велотреку, що відбувся 
у Львові. Вона посіла друге місце в ко-
мандному спринті, друге місце в гіті на 
дистанції 500 метрів з місця, третє місце 
в спринті й третє – у кейріні.

Цими днями на ІІІ літніх Юнацьких 
Олімпійських іграх Україну представляє 
17-річна Олександра Логвинюк з Луцька. 

ПАУЕРЛІФТИНГ. Михайло Малкуш 
став чемпіоном Європи з жиму лежачи 
серед юніорів, який відбувся в Люксем-
бурзі. У ваговій категорії до 59 кг лучанин, 
член збірної команди України встановив 
рекорд Європи серед юніорів 187,5 кг. 
Також атлет виконав норматив майстра 
спорту України міжнародного класу.

Оксана Приходько у ваговій катего-
рії до 52 кг зафіксувала результат 130 кг, 
який тепер є новим рекордом України 
для цієї вагової категорії та завоювала 
срібну нагороду чемпіонату Європи.

Ірина Воробйова виборола бронзо-
ву медаль у ваговій категорії до 72 кг. З 
власною вагою 67 кг спортсменка під-
корила штангу завважки 145 кг. А жіноча 
збірна України у складі волинянок ви-
борола третє місце в командному заліку 
чемпіонату Європи.

КАРАТЕ. У сербському місті Суботиця 
відбувся чемпіонат світу з качі-о-кай ка-
рате, на якому було представлено 487 ка-
ратистів з 22 країн світу. За збірну Украї-
ни виступали 16 спортсменів з Луцька, 
які вибороли нагороди та внесли левову 
частку в здобуття першого командного 
місця. Золоті нагороди здобули у Сер-
бії Злата Котик (4 роки), Аріна Киричук 
(6 років), Катерина Шульга (10 років), Ва-
лентина Лялька (15 років), Олександра 
Крисько, Дмитро Пальонка, Дмитро Щу-
рук, Ігор Бляшук.

ДЖИУ-ДЖИТСУ. Юні луцькі джиу-
джитсери привезли нагороди з чемпіо-
нату України з джиу-джитсу серед дітей, 
юніорів та юнаків, який відбувся у Кри-
вому Розі. Луцькі спортсмени здобули у 
різних вікових та вагових категоріях три 
золоті, три срібні та шість бронзових ме-
далей. 

БОКС. У Запоріжжі відбувся Кубок 
України з боксу. Волинянин Яків Левчик у 
ваговій категорії 75 кг виборов бронзову 
нагороду серед чоловіків.

ВОЛЕЙБОЛ, чоловіки, Кубок Украї-
ни. Волейбольна команда «ОЛЮРТРАНС» 
у Тернополі вперше в історії волейболу 
Волині вийшла до третього етапу Кубка 
України. «ОЛЮРТРАНС» – «Вгору» (Хер-
сон) – 3:1, «ОЛЮРТРАНС» – ТНЕУ (Терно-
піль) – 3:2, «ОЛЮРТРАНС» – «Політехнік» 
(Одеса) – 3:1.

ВОЛЕЙБОЛ, жінки, Суперліга. 3-й 
тур: «Волинь-Унiверситет» – ОДЮСШ-
Університет (Чернігів) – 3:0, 3:0. Лучан-
ки посідають незвичне для себе п’яте 
місце, перемігши в трьох і програвши у 
трьох матчах. У них 8 очок, найближчий 
тур вони зіграють 26-27 жовтня в Луцьку 
проти тернопільської «Галичанки», яка 
також невдало розпочала чемпіонат.

БАСКЕТБОЛ, чоловіки, Вища ліга. 
«Старий Луцьк – Університет» – «Хімік-2»  
(Южне) – 77:71, 89:90.

Лучани вперше виграли у цьому чем-
піонаті, але поки йдуть тільки шостими 
у своїй Групі 2 другого за силою баскет-
больного дивізіону України. 

Найближчі матчі «Старий Луцьк» гра-
тиме 20-21 жовтня в Луцьку проти «Київ-
баскета», який переслідує нашу команду 
і йде сьомим. 

спритні та сильні

табло

перша ліга

Перегони в 
Першій лізі у 
розпалі. Ще п’ять 

матчів – і команди підуть 
на зимову перерву, але 
саме зараз у другому за 
силою чемпіонаті країни 
триває найцікавіше – 
гонитва лідерів. Три 
команди відірвалися 
вперед і щотуру 
влаштовують розбірки, 
намагаючись відчепити 
когось із боротьби. Трохи 
нижче – ще три команди, 
які намагаються 
вклинитися у боротьбу за 
путівки до УПЛ. 

Минулого тижня мало не дали 
осічку «Волинь» і «Дніпро-1», які 
на останніх хвилинах вирвали 
свої домашні перемоги відпо-
відно у «Миколаєва» і «Прикар-
паття».

Лучани провели черговий не 
надто виразний матч, але цього 
разу фізичної потужності виста-
чило підопічним Тлумака, щоб 

ВИРВАНА ПЕРЕМОГА 
У ГОНИТВІ ЛІДЕРІВ

fcvolyn.net

М Команда І В О

1 Дніпро-1 12 10 30

2 Колос 12 7 26

3 ВОЛИНЬ 12 8 26

4 Металіст 1925 12 7 23

5 Авангард 12 5 20

6 Інгулець 12 6 20

7 Оболонь-Бровар 11 5 18

8 Миколаїв 12 5 18

9 Прикарпаття 13 4 14

10 Балкани 12 3 13

11 Гірник-Спорт 12 3 12

12 Суми 12 3 12

13 Рух 12 1 8

14 Агробізнес 12 0 5

15 Зірка 12 1 3

16 Кобра 0 0 0

цитата

вільна боротьбаінфраструктура

зміна

facebook.com
/oleg.khom

yak
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«ТРЕБА РАНІШЕ ПРОКИДАТИСЯ»: 
ЯНА БЕЛОМОЇНА ПРО БОРОТЬБУ 
З ЛІННЮ

ЛУЦЬК І ХЕЛМ ПЕРЕМОГЛИ У КОВЕЛІ

НА ЗМАГАННЯ ДО 
РАТНОГО ПРИЇХАЛИ ПОНАД 
100 ЮНИХ БОРЦІВ

ПОЛІСЬКА ГЛИБИНКА 
ОТРИМАЛА СТАДІОН, ЯКОМУ 
ПОЗАЗДРЯТЬ ОБЛАСНІ ЦЕНТРИ

Вільна боротьба для дітей – 
це не лише спосіб проведення 
дозвілля, кожен з них прагне 
стати чемпіоном і бути 
найсильнішим

Газон не оновлювали понад 30 років

вирвати перемогу. Практично до-
тисли суперника на останніх хви-
линах, коли гості не мали вже сил 
захищатися. Виручив команду її 
лідер Денис Кожанов, який забив 
у порожні ворота після того, як 
партнери прочавили центр обо-
рони і воротаря «Миколаєва». 

Утім «Волинь» яскраво про-
буксовує, і вже зараз помітна по-
треба у свіжій крові, яку слід до-
дати взимку. Щойно настав спад 
у Кожанова, як менше креативу 

і гострих моментів виникало у 
«Волині». Не до кінця влився зір-
ковий хавбек Бартуловіч, якому 
тренери знайшли місце в цен-
тральній атакувальній зоні. 

Після гри Андрій Тлумак зі-
знався, що коли немає можли-
вості пробити умовний «автобус» 
захисту суперника, доводиться 
скидатися на навалу й банально 
закидати м’яча в атаку. «Це також 
тактика, якщо інші аргументи ви-
черпано», – сказав Тлумак.

Яна Беломоїна, чемпіонка 
Європи з маунтинбайку 
крос-кантрі 2017 року, 
чотириразова призерка 
Чемпіонатів світу, 
багаторазова переможниця 
етапів Кубка світу:

– Мені, як і кожній людині, 
іноді не хочеться чогось роби-
ти, тимчасово зникає бажан-
ня, опускаються руки, але це 
минає швидко. Я просто кажу 
собі: «Здатися, відступити – не 
сьогодні. Найкраще боротися з 
лінню допомагає прагнення до-

Ковель

Понад 250 дітей із різних 
міст України та Польщі 
відвідали футбольний 
турнір в Ковелі, присвячений 
Дню українського козацтва. 
Футбольні команди з Києва, 
Львова, Луцька і Стрия, а 
також із польського Хелма 
змагалися в двох вікових 
категоріях – 10 і 9 років. 

сягти висот і усвідомлення сво-
єї цілі. До того ж, подолання ліні 
та труднощів допомагають нам 
зрозуміти, наскільки сильно ми 
прагнемо до чогось та чи готові 
за це боротися.

Я маю ціль і шалене бажання 
досягти більшого в цьому житті. 
Ще одним лайфхаком, що допо-
магає боротися з лінню і встига-
ти більше, є ранній підйом. Але 
найголовніше – любити свою 
справу. Я просто люблю те, що 
роблю, насолоджуюся кожним 
днем, і це надає сили робити 
краще та досягати більшого.

Серед десятирічних змаган-
ня виграли хлопчаки з ФК «Во-
линь» тренера Володимира Ди-
кого. Друге місце у ФК «Вотранс» 
(Луцьк), третє – у ФЦ «Ковель-
Волинь» (Ковель).

Перемога серед дев’ятиріч-
них – за гостями з UKS Nadźwiądek 
(Хелм). Друге місце посіли госпо-
дарі з ФЦ «Ковель-Волинь», а тре-
тє – хлопчаки зі Стрия.

Допомогти лучанам підтягну-
тися до «Дніпра-1» має наступний 
тур. Дніпряни їдуть у гості в Кова-
лівку, і хтось із прямих суперників 
«Волині» обов’язково втратить 
очки. Але хрестоносцям треба 
привезти перемогу з Винників, де 
місцевий «Рух» буде кусатися до 
останнього. Команда, у якій грає 
чимало вихованців «Волині», галь-
мує в цьому чемпіонаті й мусить 
удома чіплятися за кожний матч, 
тим більше – у грі з географічни-
ми сусідами. «Волинь» і «Рух» зі-
грають у неділю, 27 жовтня.

Тренер Олег Хом’як і його вихованці 
на чемпіонаті Європи у Люксембурзі

Ратне

У Ратному всьоме 
відбувся турнір із вільної 
боротьби, присвячений 
пам’яті майстра спорту 
СРСР, тренера Миколи 
Свіржевського. Він жив і 
тренував на Ратнівщині. 
Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» фінансово 
підтримав спортивне 
дійство.

На змагання до райцентру 
з’їхалися 124 учасники (106 юна-
ків та 18 дівчат) із 13 міст України Камінь-Каширський

Сучасний стадіон «Колос», 
який оновили за 1,5 млн 
грн, отримали жителі 
Каменя-Каширського 
завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

З нагоди свята Покрови 
Фонд організував для жителів 
райцентру масштабне святку-
вання – з цінними призами, ку-
лешем, дитячими забавами та 
спортивними змаганнями.

Право першого паса та гола 
на новому полі отримали вете-
ран футболу Володимир Бори-
сюк і юний футболіст з Каменя-
Каширського.

Згодом нове поле «обката-
ли» матчем команд сіл Видричі 
та Раків Ліс. Видовище зібрало 

чимало вболівальників, а спор-
тивна інтрига тривала до само-
го кінця поєдинку – команда з 
села Раків Ліс перемогла у серії 
післяматчевих пенальті.

Стадіон в Камені давно по-
требував оновлення. Завдяки 
фінансуванню Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» вдалося від-
новити покриття, здійснити бла-
гоустрій території тощо. Нове 
поле розмістилося поряд із 
мультифункціональним майдан-
чиком, який Фонд облаштував у 
2015 році. Таким чином, з 2015 
до 2017 року ці об’єкти профі-
нансували на майже 5 млн грн.

Раніше в рамках програми 
Фонду «Волинь спортивна» вда-
лось оновити спортивні арени в 
Маневичах, Ківерцях, Любомлі.

й сусіднього білоруського Бреста. 
Змагання відбулися у Ратнів-

ській дитячо-юнацькій спортив-
ній школі. Нещодавно за підтрим-
ки обласної ради для районної 
спортшколи придбали бійців-
ський мат і табло.

За словами чемпіона України 
з вільної боротьби і співорганіза-
тора турніру Сергія Мілєхіна, цьо-
го року вісім випускників район-
ної школи захистили нормативи 
кандидатів у майстри спорту.

Нині у Ратному вільною бо-
ротьбою займаються 36 діток. Де-
путат обласної ради Олександр 
Курилюк розповів, що такі спор-
тивні турніри допомагають моло-
ді загартуватися, стати цілеспря-
мованими і впевненими у собі.

Чемпіонами та призерами у 
своїх вагових категоріях стали 
Тимофій Габрук з Ковеля, Рустам 
Аліяров з Володимира, Костян-
тин Іхо з Ковеля, Іван Сачик з села 
Дубове, Давид Михалевський з 
Дубна, Вадим Бурлака з Дубна, 
Марат Новосад із Ковеля, Данило 
Ващук з Ратного, Олексій Кулаков 
з Білорусі, Олександр Данилюк з 
Ратного, Микола Жолоб з Ратно-
го, Валерія Музиченко з Ковеля, 
Галина Грицюк з Дубна, Яна Кубик 
з Дубна, Карина Лисиця з Ковеля.

У Ковелі змагалися понад 10 команд з п’яти міст України та Польщі

facebook.com
/FC-Kovel-Volyn

Атаку, яка призвела до єдиного гола «Волині», 
розпочав захисник Міха Горопевшек
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Будь-яка національна кухня – це передусім кухня бідних людей. Едмонда Шарль-Ру

на часі

шість соток

спробуйте

ВАЗОНИ 
ЛЮБЛЯТЬ 
ЛІСОВУ ЗЕМЛЮ

У ЖОВТНІ ЗАКЛАДАЮТЬ МОЛОДИЙ САД 

ЗАГОТОВКИ З ГОРОБИНИ
МАРИНАД 
ДЛЯ ГРИБІВ
• 1 л води • 2 ст. ложки цукру 
• 4 ч. ложки солі • 4 шт. гвоздики 
• 6 горошин духмяного перцю 
• 0,5 ч. ложки кориці 
• 3 ч. ложки оцтової есенції (70%)

Якщо будете використовувати сто-
ловий 5% оцет, слід узяти 800 мл води 
і 200 мл оцту. Якщо ж братимете 9%, то 
треба 890 мл води і 110 мл оцту.  

Заварити воду, додати спеції і про-
варити 3 хв, оцет додати наприкінці. 
Зняти з вогню – маринад готовий. До 
речі, його можна готувати завчасу. 

Гриби промити, залити холодною 
водою і заварити. Воду злити. У другій 
воді, посоливши до смаку, гриби варять 
до закипання, не помішуючи. Щойно 
вода почне кипіти, їх обережно пере-
мішують і знімають піну. Наприкінці 
варіння гриби почнуть осідати на дно. 
Їх треба дістати шумівкою і розкласти в 
стерильні банки, заповнивши на дві тре-
тини. Гриби викладати не щільно.  

Злити з банок зайву рідину і залити 
готовим маринадом. Закрити капроно-
вими кришками й винести на холод.

ТОРТИК 
РІЗНОКО ЛЬОРОВИЙ
Для одного коржа знадобиться:
• 3 яйця • 0,5 скл. цукру 
• 1 скл. борошна 
• 0,5 ч. ложки соди (погасити оцтом)

У перший корж додати 2 ст. ложки 
какао, у другий – 0,5 скл. макової маси, у 
третій – пачку сухого вишневого киселю 
або желе. Тісто виливати у форму, висте-
лену папером для випікання. 

Крем приготувати на власний смак – 
сметанний або заварний. Можна додати 
какао. 

МОДНА 
ВИШИВАНКА
Для тіста:
• 5 жовтків • пачка маргарину
• 200 г цукру • пачка розпушувача
• 6 ст. ложок сметани
• 1 ч. ложка амоняку

Замісити тісто і розділити на 4 куль-
ки. В одну додати 3 ст. ложки какао і 
розділити ще на 3 частини, поставити 
в морозилку. Тим часом білки збити з 
200 г цукру. Для стійкості й аромату до 
білкової маси можна додати пачку сухо-
го фруктового киселю. 

Біле тісто розкачувати і викладати 
на деко. Зверху мастити білковою ма-
сою (її має вистачити на три коржі) і по-
сипати посіченими горіхами та кокосо-
вою стружкою. Зверху натерти на тертці 
заморожене тісто з какао. 

Так спекти три коржі й перемастити 
кремом (заварним або масляним). Звер-
ху можна прикрасити шоколадною по-
мадкою.

у записник

на десерт

МОЛОКО БЕЗ ВІДХОДІВ

Цим рецептом з нами поділилася читачка 
із Луцька Валентина Михайлова. 

Пенсіонерка переконує, що для міської 
родини вигідно купувати домашнє 
незбиране молоко. Адже з нього можна 
отримати кілька видів молокопродуктів.

– Я купую три літри свіжого молока. Відразу 
ставлю банку в холодильник, щоб відділилися 
вершки. Після того як їх зберу, молоко ставлю 
в тепле місце для скисання. Кисле молоко роз-
різаю у банці навхрест ножем і ставлю в холод-
ну духовку. Виставляю температуру на 200°С і 
витримую півгодини. Потім зменшую до 120°С і 
тримаю, доки сироватка не відійде зверху на чо-
тири пальці. Тоді вимикаю духовку. Молоко має 
охолонути в ній. Ледь тепле відкидаю на марлю 
і підвішую. Якщо молоко від доброї корови, то з 
однієї трилітрової банки виходить 0,5 л сметани 
і 500 г сиру. А на сироватці я готую оладки або 
замішую пироги. 

спробуйте

Смачне варення можна 
додавати до млинців та випічки

Вітаміни, які містить 
горобина, потрібні 
людині взимку й 

навесні. Звісно, найкраще 
ягоди перетерти з 
цукром – у такому 
вигляді вони збережуть 
найбільше корисних 
речовин. Однак можна 
приготувати варення 
й додавати його до 
млинців та випічки. 

ГОРОБИНОВЕ 
ВАРЕННЯ З 
ГАРБУЗОМ
• 1 кг м’якоті гарбуза 
• по 0,5 кг цукру і ягід 
червоної горобини 
• цедра лимона 
• ванільний цукор 
до смаку

Ягоди перебрати, про-
мити й обсушити. Щоб вони 
позбулися гіркоти, на ніч поклас-
ти в морозилку. Гарбуз порізати 
дрібними кубиками, всипати у 
каструлю, в якій буде варитися 
варення. Засипати цукром (узя-
ти 2/3 від норми) і відставити на 
5 год, щоб з’явився сік. Якщо соку 
мало, додати кілька ложок чистої 
води. 

Посудину з гарбузом постави-
ти на вогонь і варити, доки овоч 
не розм’якне. Тоді додати ягоди й 
решту цукру. За потреби додати 
ще води. Готувати на слабкому 
вогні, поки ягоди не розм’якнуть, 
не забуваючи помішувати. По-
тім додати лимонну цедру і ва-
нільний цукор. Варити ще кілька 
хвилин і зняти з вогню. Закатати в 
стерильні банки та вкутати.

ВАРЕННЯ 
ГОРОБИНОВО-
АПЕЛЬСИНОВЕ
• 1 кг стиглої червоної горобини 
• 2 великі апельсини 
• 250 мл води  • 1,2 кг цукру
• дрібка волоських горіхів 

Ягоди перебрати, промити й 
підсушити. На 3-4 год покласти в 
морозилку. Потім викласти в ка-
струлю, залити водою і поставити 
на вогонь. Коли вода закипить, її 
треба злити, а ягоди перекласти 
в іншу посудину. Відвар вимішати 
з цукром і заварити. Потім додати 
ягоди й порізані кубиками апель-
сини. Варити 40 хв, додати горіхи 
та варити 10 хв. Розкласти в сте-
рильні банки, закатати і вкутати.

ВАРЕННЯ З 
ЧОРНОПЛІДНОЇ 
ГОРОБИНИ З 
ЦИТРУСАМИ
• 1 кг ягід • 1 великий апельсин 
•  1 лимон • 1 кг цукру  

Горобину перебрати, промити 
й просушити. Лимон і апельсин ре-
тельно вимити, обдати окропом, 
нарізати невеликими шматочками 
й видалити кісточки. Перекрутити 
ягоди і цитрусові разом зі шкіркою 
через м’ясорубку, засипати цук-
ром, перемішати й варити 40-45 хв 
після закипання. Потім гарячим 
розкласти в банки і закатати.

ВАРЕННЯ З 
ЧОРНОПЛІДНОЇ 
ГОРОБИНИ

Класичний рецепт варення 
з цієї ягоди має вишневий смак, 
якого досягають поєднанням 
смаку горобини й ванілі.

• 1 кг ягід • 1,2 кг цукру 
• 250 мл води • 3-5 г ваніліну

Ягоди обірвати з кетягів, про-
мити й відкинути на друшляк. 
Тим часом закип’ятити воду, в 
яку пересипати ягоди. Провари-
ти на малому вогні 5-7 хв, пере-
мішуючи лопаткою.  Далі всипа-
ти цукор, перемішати і варити 
15 хв після закипання, охолоди-
ти. Знову поставити на вогонь, 
додати ваніль і проварити ще 
чверть години. Після цього роз-
класти в чисті сухі банки, заката-
ти і вкутати. 

ЧОРНОПЛІДНА 
ГОРОБИНА З ЯБЛУКАМИ
• 1 кг чорноплідної горобини 
• 700 г яблук • 1,2 кг цукру 
• 400 мл води • дрібка кориці
• сік із чверті лимона  

Підготовлені ягоди 5 хв блан-
шувати в киплячій воді, потім від-
разу охолодити під проточною 
холодною водою. З води й 0,5 кг 
цукру зварити сироп, опустити 
в нього горобину, а через 5 хв 
активного кипіння ягід вогонь 
вимкнути і відставити на 8 год, а 
краще – на ніч. Наступного дня 
всипати решту цукру й постави-
ти на вогонь. Тим часом обібрати 
яблука, видалити серцевину і на-
різати дольками. Пробланшувати 
6-8 хв у киплячій підкисленій воді, 
зцідити і промити під проточною 
холодною водою. До горобини 
викласти підготовлені яблука, 
додати корицю і за смаком ли-
монний сік. Двічі варити варення 
по 10 хв, повністю охолоджуючи 
в перервах. Готовий продукт за-
катати в стерильні банки.

sad-gorod.com
.ua

про-

Досвідчені агрономи 
радять садити дерева 

саме восени. Адже у 
жовтні найбільший вибір 
посадкового матеріалу, 
оскільки в розсадниках 
викопують саджанці. А 
от до весни лишаються 
перебірки. 

Встигнути слід до кінця жовт-
ня, інакше висаджені пізніше де-
рева потрапляють у зону ризику. 
Та якщо ви придбали саджанці, 
але не змогли «поселити» на по-
стійне місце, їх можна прикопати 
до весни. Для цього обирають 
високе місце в затишку, яке не 
будуть затоплювати талі води. 
Викопують рів зі сходу на захід 
завглибшки 50 см і завширшки 
100-120 см (розміри залежать 
від величини саджанців). Пів-
денну стінку роблять похилою, 

а викопану землю складають 
на північ. Посадковий матері-
ал викладають в один ряд, щоб 
уся коренева система і третина 
стовбура були у рові. Крона має 
бути орієнтована на південь. Таке 
розташування набагато зменшує 
ризик опіків від яскравого сонця 
в лютому-березні. Корені акурат-
но розправляють по південному 
похилому боці рівчака. Бажано 
прикріпити до кожного саджанця 
етикетку з товстої фольги, на якій 
витиснено назву сорту. Потім за-
сипати землею, притоптати біля 
коренів. Якщо суха погода, добре 
полити. У таких умовах дерева 
можуть безпечно зимувати.

До морозів слід підготувати 
й інші плодові дерева з вашого 
саду. Щойно опаде листя, крони 
обробляють 3% розчином бор-
доської рідини. Добре також по-

лити їх на всю глибину корене-
вища. Така процедура послугує 
гарним зарядом вологи для де-
рев. Кореневу систему утеплю-
ють перегноєм і сухим листям. 

Старі дерева, які відплодо-
носили, бажано викорчувати, 
не залишаючи коріння. Землю, 

де вони росли, перекопують і 
оброб ляють розчином мідно-
го купоросу (2 ст. ложки на 10 л 
води). На їхньому місці навесні 
найкраще посіяти горох, боби 
або люпин. Молоді дерева на міс-
ці викорчуваних не бажано виса-
джувати протягом трьох років. 

На зиму коріння дерев 
утеплюють сухим листям

sadogorod.xyz

Щоб навесні не мати клопоту 
із ґрунтом для розсади, 

заготуйте його до перших 
заморозків. Найкращою для 
вазонів та розсади вважається 
лісова земля. Набирати у мішки 
варто під дубами, бо у хвойному 
лісі ґрунт не такий поживний. 

На зиму землю заносять у підвали. У 
тріскучі морози не завадить винести міш-
ки на вулицю, щоб знищити шкідників. 
У лютому, коли висівають насіння, зем-
лю кілька діб витримують за кімнатної 
температури, потім ошпарюють у мисці 
крутим окропом. Щоб ґрунт був пожив-
нішим, його удобрюють перегноєм – на 
відро землі добре додати кілограм пере-
гною і ретельно вимішати.

Після настання перших морозів ви-
копують хрін. До цього часу він накопи-
чує найбільше корисних речовин і стає 

ароматним, солодкуватим та не таким 
пекучим. Коріння слід вибрати начисто, 
інакше хрін розростеться по всій ділянці. 
Корені просушують і зберігають у холо-
дильнику в поліетиленовому пакеті. 

m
odna.ua

Землю слід заготувати 
до перших заморозків

gorod.dp.ua
kolizhanka.com

.ua



РОЗВАГИwww.volynnews.com 13

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

№ 41 (140)  18 жовтня 2018 року

Допитливість – ключ до креативності. Акіо Моріта

ОВЕН (21.03 – 20.04). Тиждень 
рекомендовано провести без метушні та 
поспіху. Фарт у дрібницях стане причи-
ною оптимістичних настроїв, що також 

сприятиме підвищенню працездатності. У 
вихідні постарайтеся відгородити себе від нікчем-
них розмов і непотрібних контактів. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Від-
новлення іміджу буде сприяти вашому 
кар’єрному просуванню. Сконцентруй-
те увагу на роботі, можливі раптове 
збільшення навантаження та поява но-
вих обов’язків. Вам важливо виявити себе з якнай-
кращого боку. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Постарайтеся дати раду емоціям і не 
впадайте у крайнощі. Яскраві враження 
будуть змінюватися, як у калейдоскопі. 

Добрий час для ділових поїздок і зустрі-
чей з друзями. Ви вступаєте в нову фазу й у роман-
тичних стосунках.              

РАК (22.06 – 22.07). Ви станете 
легкими на підйом, активними й більш 
нетерпеливими, ніж зазвичай. Підви-
щиться загальний тонус і покращиться 
настрій. Справи можуть піти не так, як ви 
планували, тому вам треба виправити помилки, 
яких припустилися раніше.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Пошукайте 
можливість провести максимум часу в 
спокійній обстановці. Перш ніж залаго-

джувати якусь проблему, розгляньте її 
більш уважно. Цілком імовірно, що ваше 

сприйняття ситуації зміниться і рішення зажадає 
зовсім іншого підходу.

ДІВА (24.08 – 23.09). Велика 
ймовірність успіхів у кар’єрі та особис-
тому житті. Але спочатку треба переві-
рити свої амбіції реальними справами. 
Підтримайте ідеї начальства та не ску-
піться на корисні поради товаришам по службі.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Найкра-
щими ліками проти життєвих розчару-
вань буде повне занурення в улюблену 
роботу. Не намагайтеся філософствува-

ти і скаржитися. Якщо ви знайдете в собі 
сили та оптимізм, будні минуть спокійно й роз-
мірено. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Сприятливий час для нових починань 
і нових вражень. Щоб успішно просу-
ватися вперед, знадобиться допомога 
вашої приголомшливої інтуїції. Усі ваші 
геніальні ідеї можуть втілитися тільки за підтримки 
близьких. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Чи-
мало сил доведеться докласти на роботі, 
зате це принесе додатковий прибуток. 
Цілком імовірно, що настане досить 

важливий період у кар’єрі. Тиждень може 
принести багато метушні, але результат перевер-
шить усі ваші очікування.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Напру-
жений ритм минулого тижня може мати 
вплив на вашу працездатність, а якщо 
до ваших обов’язків додадуться нові, 
буде важко з цим упоратися. Не вплутуй-
теся в інтриги – це не додасть вам рівноваги. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Про-
фесійна діяльність зажадає пильної ува-
ги та додаткового часу, який доведеться 
викроїти з особистого життя. Тож можли-

ві конфлікти з другою половинкою. У ви-
хідні діти можуть зіпсувати вам настрій.

РИБИ (21.02 – 20.03). Прак-
тично весь тиждень буде присвячений 
роботі та діловим контактам. Успіх у 
професійній діяльності супроводжу-
ватиме, якщо ви підійдете до роботи 
з розумним консерватизмом і вірністю давнім 
звичкам.

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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18 жовтня – Олексій, Пилип, 
Дем’ян, Матвій, Григорій, Петро
19 жовтня – Гликерія, Макар, Хома, 
Клавдія
20 жовтня – Сергій, Юліан, 
Капітоліна, Іван
21 жовтня – Таїсія, Юлія, Трифон, 
Пелагея
22 жовтня – Максим, Яків, Опанас, 
Петро, Авраам
23 жовтня – Андрій, Антон, Кирило, 
Євлампій
24 жовтня – Зінаїда, Лев, Пилип, 
Феофан

18 жовтня – Олексій, Пилип, 
Дем’ян Матвій Григорій Петро

іменинники тижня

погляд у минуле

ДЗЕРКАЛАМИ КОРИСТУВАЛИСЯ ЛИШЕ БАГАЧІ 

В в

Батько: 
– Я хочу, щоб ти одружився з жінкою, 

яку виберу я.
Син: 
– Ні.
Батько: 
– Це дочка Білла Гейтса.
Син: 
– Тоді гаразд.
Батько йде до Білла Гейтса.
– Я хочу, щоб ваша донька вийшла за-

між за мого сина.
Білл: 
– Ні.
Батько: 
– Він виконавчий директор Світового 

банку.
Білл: 
– Тоді гаразд.
Батько йде до президента Світового 

банку.
– Призначте мого сина виконавчим ди-

ректором Світового банку.
Президент: 
– Ні.
Батько: 
– Він зять Білла Гейтса.
Президент: 
– Тоді гаразд.

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

Викликала жінка слюсаря.
– Розумієте, у мене щось сталося з ша-

фою. Коли вулицею їде трамвай, двері злі-
тають з петель. Може, петлі замінити або 
підкрутити? 

Слюсар зняв туфлі, заліз у шафу і став 
чекати трамвая, щоб зрозуміти, в чому річ. 
Раптом прийшов чоловік. Бачить – туфлі чо-
ловічі. Підходить до шафи, відчиняє двері, а 
там – мужчина!

– Ти що тут, сволото, робиш?
– Гадом буду, не повіриш – на трамвай 

чекаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Вітьку, що сталося?
– Мене з інституту поперли.
– Не плач! Солдати не плачуть!

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

Раніше ми з дружиною сперечалися, хто 
в сім’ї головний. Коли з’явилася дитина – 
тоді дізналися. 

Тепер спимо і їмо, коли цар дозволить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 – Вчора у нашу квартиру заліз злодій.
– І що? Взяв щось?
– Та де там! Лежить у лікарні. Дружина 

подумала, що це я повернувся так пізно...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Через 38 років на зустрічі однокласни-
ків відразу видно, хто як вчився і хто чого 
досягнув! У двієчника дві речі: квартира і 
машина. У трієчника три речі: квартира, ма-
шина і дача. У відмінника п’ять речей: оку-
ляри, борги, лисина, головний біль і золота 
медаль з неіржавної сталі!

ОВЕН (21.03 – 20.04). Тиж

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 18 – 24 жовтняна 18 – 24 жовтня
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У 1240 році в Європі 
навчилися склодувного 
ремесла. А в 1279-

му італійський монах-
францисканець Джон Пекам 
описав спосіб з’єднання скла з 
оловом. Посудину наповнювали 
рідким металом, а після того, 
як суміш охолоне, розбивали. 
Перші дзеркала виходили 
нерівними й дуже спотворювали 
зображення. Перевагою була 
лише їхня яскравість.

У 1373 році в Нюрнберзі відкрили 
перший дзеркальний цех. Після того як 
у 1407 році венеціанські брати Данзало 
дель Галло викупили у фламандців патент, 
Венеція дістала монополію на виробни-
цтво дзеркал. Місцеві майстри під час 
виробництва додавали золото і бронзу, 
одержуючи водночас більш чисте й глад-
ке зображення порівняно з дзеркалами 
з олова. Вартість венеціанського дзерка-

ла дорівнювала ціні морського судна. Це 
був предмет розкоші. Купити його могли 
лише аристократи.

Французькі монархи особливо любили 
дзеркала, до того ж, не тільки як предмет 
інтер’єрів. Мати Людовика XIV, королева 
Анна Австрійська побажала, щоб для неї 
створили блискучу сукню, прикрашену 
шматочками дзеркал. У ній вона сяяла на 
одному з балів, а сукня мінилася у світлі 
свічок.

Листове дзеркальне полотно на по-
чатку XVI століття винайшли брати Ан-
дреа і Доменіко з Мурано. Вони розрізали 
гарячий циліндр зі скла, розкачали його 
частини на мідній стільниці. Таке дзер-
кало було якісним і гладким порівняно з 
попередніми. Але мало ґандж – мутніло з 
часом. У XIX столітті німецький хімік Юс-
тус фон Лібіх застосував у виробництві 
дзеркал срібло. Свою технологію він опи-
сав у 1835 році. Нині її використовують у 
виробництві дзеркал в усьому світі.

Перший дзеркальний цех 
відкрили у 1373 році 

vseslova.com
.ua
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ПОНЕДІЛОК 22 жовтня
06.00 Огляд світових подій 06.30, 
11.30 На Часі 18.00. Повтор 07.00 
Новини «На Часі» Підсумки тижня 
07.30, 08.15 Добрий ранок 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 15.45, 18.30, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.30 Як це 
було 09.00 Новини «На часі». 
Підсумки тижня 09.30, 13.00 На 
Часі 21.00 10.15, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови 10.20 М/с «Острів 
Пахапахау» 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 «Острів 
Пахапахау» 16.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини «На Часі» 
16.15 Княжий 2018 17.30 Глобал 
3000 18.00 На Часі 18.00 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 Княжий 
2018 03.30 Дзеркало історії 

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

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

09.00 «Енеїда»
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
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 09.30, 
11.50, 14.25, 15.10, 16.40, 19.25, 
22.45 Погода 09.40 Т/с «Еліза» 
11.25, 14.05 Телепродаж 12.00 
Енеїда 13.10, 14.30 :РадіоДень 
13.35 Д/ц «Незвичайні культури» 
15.20 Чудова гра 15.50 Д/ц 
«Це цікаво» 16.20 Лайфхак 
українською 16.50 Марії 
Бурмаки «Нове та улюблене» 
18.00, 00.15 Інформаційна 
година 19.00, 21.50, 03.40 
Своя земля 19.35 Д/с «Життя 
з левами» 19.50, 01.25 Т/с 
«За службовим обов’язком» 
21.25 Олімпійська доба 22.15 з 
Майклом Щуром 22.50 Перший 
на селі 23.20 Перша шпальта 
23.45, 03.55 #NeoСцена з Олегом 
Вергелісом 02.25 Складна 
розмова 04.30 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, 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 Т/с «Дві матері»
21.45, 22.40 «#Шоуюри»
23.40, 00.50 «Танці з 

зірками»
02.15 Т/с «Недотуркані»

05.56 Т/с «Анатомія Грей»
06.54, 15.25 Все буде 

добре!
08.54, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
09.54 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 23.00 Хата на тата 

12+
22.45 Invictus. Ігри 

нескорених 2018 12+

03.50 Абзац
05.19, 06.49 Kids Time
05.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.50 М/ф «Бігфут 

Молодший: Стань 
легендою»

08.30 Х/ф «Пустун»

06.15, 23.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

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

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.15, 12.25 Х/ф «Сфера»
13.00 Х/ф «Афера по-

американськи»
15.45 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
22.10 Т/с «Однолюби»
00.10 Т/с «Господарка 

великого міста»
02.05 «Готуємо разом»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

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
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10, 13.25 Секретний 

фронт
13.45 Х/ф «Життя»
15.35, 16.20 Х/ф 

«Післязавтра»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Інтереси 

держави»
02.40 Т/с «Прокурори»
03.25 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.40 М/ф «Мавпи в 

космосі – 2: Удар 
у відповідь»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 23.00 

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

арешт»
01.50 Теорія зради

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 03.35 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 «Віддай мою мрію»
23.30 Х/ф «Мумія 2»
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10.30 Х/ф «Конвоїри»
12.30 Х/ф «Залізна людина 

3»
15.10 Х/ф «На межі 

майбутнього»
17.30, 02.05 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за ревізором
00.10 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 24 жовтня
06.00 Глобал 3000 06.30, 11.30, 
23.30 На Часі 18.00. Повтор 07.00, 
09.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 
02.30 Новини «На Часі» 07.30, 
08.15 Добрий ранок 08.00, 10.00, 
12.00, 15.45, 18.30, 19.00, 20.45, 
22.00, 00.30 Як це було 09.30, 
13.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор 
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови 
10.20 М/с «Острів Пахапахау» 
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 «Велика книга» 16.15 
Княжий 2018 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 Княжий 
2018 03.30 Дзеркало історії 04.00 
Джем 05.00 Т/с «Пані покоївка» 

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

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

09.00 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська 

читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський 

путівник
16.29 Мистецький пульс 

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

службовим обов’язком»
19.46 Д/с «Океан Вет»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.50, 14.25, 16.40, 19.25, 
22.45, 01.10, 02.50, 04.25 Погода 
09.40 Т/с «Еліза» 11.25, 14.05 
Телепродаж 12.00 Д/ц «Смаки 
культур» 13.10 :РадіоДень 13.35 
Д/ц «Незвичайні культури» 
14.30 52 вікенди 15.15 Т/с 
«Галерея Вельвет» 16.55 
Сильна доля 18.00, 00.15 
Інформаційна година 19.00 
Пліч-о-пліч 19.35 Д/с «Життя 
з левами» 19.50, 01.25 Т/с 
«За службовим обов’язком» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 21.45, 
02.25 Складна розмова 22.15 
Д/ц «Далекий космос» 22.50 
Схеми 23.20 Наші гроші 23.45, 
03.55 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 04.30 Фольк-music 
05.30 Д/ц «Гордість світу» 

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 Т/с «Дві матері»
21.45, 23.40, 00.50 «Король 

десертів»
01.50 Т/с «Недотуркані»

05.50 Т/с «Коли ми вдома»
06.50, 15.25 Все буде 

добре!
08.50, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
09.50, 20.00, 23.00 

МастерШеф 12+
12.30 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
22.45 Invictus. Ігри 

нескорених 2018 12+

03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.10, 07.39 Kids Time
06.15 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.40, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+
08.40 Т/с «Любов 

06.15, 23.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

12.45, 21.00 Т/с «Я подарую 
тобі світанок»

14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
22.10 Т/с «Однолюби»
00.10 Х/ф «Сині як море очі»
02.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 08.45, 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
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф «Інтереси 

держави»
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Патруль часу»
01.55 Т/с «Прокурори»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф «Спляча 

красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 23.00 

ЛавЛавCar 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, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 02.50 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 «Віддай мою мрію»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
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напрокат»
10.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя 12+
17.00, 19.00 Любов на 

виживання 16+
22.00 Х/ф «Кікбоксер: 

Помста»
01.00 Х/ф «Виходу немає»

ВІВТОРОК 23 жовтня
06.00 У фокусі Європа 06.30, 
11.30, 23.30 На Часі 18.00. Повтор 
07.00, 09.00, 16.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини «На Часі» 
07.30, 08.15 Добрий ранок 08.00, 
10.00, 12.00, 14.15, 15.45, 18.30, 
19.00, 20.45, 22.00, 00.30 Як це 
було 09.30, 13.00, 02.00 На Часі 
21.00. Повтор 10.15, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови 10.20 М/с «Острів 
Пахапахау» 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 «Острів Пахапахау» 16.15 
Княжий 2018 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 Княжий 2018 
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
20.11 МузLove з Любою 

Морозовою
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 
03.00 Новини 06.35, 07.05, 
08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно! 09.30, 11.50, 14.25, 
19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 
04.25 Погода 09.40 Т/с «Еліза» 
11.25, 14.05 Телепродаж 12.00 
Д/ц «Смачні історії» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 13.35 Д/ц 
«Незвичайні культури» 15.15 
Т/с «Галерея Вельвет» 16.50, 
04.30 Фольк-music 18.00, 00.15 
Інформаційна година 19.00 
Пліч-о-пліч 19.35 Д/с «Життя 
з левами» 19.50, 01.25 Т/с 
«За службовим обов’язком» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 21.45 
Наші гроші 22.15 Д/ц «Далекий 
космос» 22.50 Розсекречена 
історія 23.45, 03.55 #БібліоFUN 
з Ростиславом Семківим 02.25 
Складна розмова 05.30 Д/ц 
«Гордість світу» 

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

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45, 23.35, 00.50 «Модель 

XL – 2»
01.30 Т/с «Недотуркані»

05.42 Т/с «Коли ми вдома»
06.39, 15.25 Все буде 

добре!
08.33, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.34, 20.00, 23.00 

МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів 

16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
22.45 Invictus. Ігри 

нескорених 2018 12+

03.25, 02.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.14, 07.39 Kids Time
06.15 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.40, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+
08.45 Т/с «Любов 

06.15, 23.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

12.45, 21.00 Т/с «Я подарую 
тобі світанок»

14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
22.10 Т/с «Однолюби»
00.10 Т/с «Господарка 

великого міста»
02.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
02.50 «Орел і Решка»
04.45 «Top Shop»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25, 08.45, 12.45, 15.45 

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф «День 

бабака»
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-4»
22.40 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.50 Х/ф «Фунт плоті»
01.55 Т/с «Прокурори»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.40 Х/ф «Як 

створити 
ідеального 
хлопця»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 23.00 

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

арешт»
01.50 Теорія зради

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину-3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Віддай мою мрію»
23.30 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
10.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя 12+
17.00, 19.00 Хто проти 

блондинок? 12+
22.00 Х/ф «У пеклі»
01.00 Х/ф «Чоловіча 

робота»

ЧЕТВЕР 25 жовтня
06.00 Завтра сьогодні 06.30, 
11.30, 23.30 На Часі 18.00. 
Повтор 07.00, 09.00, 16.00, 
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі» 07.30, 08.15 Добрий 
ранок 08.00, 10.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 19.00, 20.45, 22.00, 00.30 
Як це було 09.30, 13.00, 02.00 На 
Часі 21.00. Повтор 10.15, 15.00 
Уроки тітоньки Сови 10.20 М/с 
«Велика книга» 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 
«Велика книга» 16.15 Княжий 
2018 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 Княжий 
2018 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 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 
03.00 Новини 06.35, 07.05, 
08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно! 09.30, 11.50, 14.25, 
16.45, 19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 
04.25 Погода 09.40 Т/с «Еліза» 
11.25, 14.05 Телепродаж 12.00 
Д/ц «Смаки культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 13.35 Д/ц 
«Незвичайні культури» 15.15 
Т/с «Галерея Вельвет» 17.00 » 
Малевич. Український квадрат» 
18.00, 00.15 Інформаційна 
година 19.00 #ВУКРАЇНІ 19.35 
Д/с «Життя з левами» 19.50, 
01.25 Т/с «За службовим 
обов’язком» 21.25 UA:Спорт 
21.45 Схеми 22.15 Д/ц 
«Далекий космос» 22.50 Сильна 
доля 23.45, 03.55 #МузLove 
з Любою Морозовою 02.25 
Складна розмова 04.30 Фольк-
music 05.30 Д/ц «Гордість світу» 

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 Т/с «Дві матері»
21.45 «Гроші 2018»
22.45 «Право на владу 

2018»
00.50 Т/с «Недотуркані»

05.50 Т/с «Коли ми вдома»
06.45, 15.25 Все буде 

добре!
08.45, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
09.45 МастерШеф 12+
12.25 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 23.00 Зважені та 

щасливі 12+
22.45 Invictus. Ігри 

нескорених 2018 12+

03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі
04.40 Абзац
06.19, 07.44 Kids Time
06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.45, 00.20 Київ вдень та 

вночі 16+

06.15, 23.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

12.50 Т/с «Я подарую тобі 
світанок»

14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Х/ф «Гу-Га»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 08.45, 15.45 Факти
04.45 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
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф «Фунт 

плоті»
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Пес-4»
22.20 Нові лідери
00.00 Х/ф «Найманий 

убивця»
01.50 Т/с «Прокурори»
02.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.40 Х/ф 

«Гарфілд»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00 Віталька
17.00, 02.50 

Панянка-селянка
18.00 Чотири 

весілля
19.00, 23.00 

ЛавЛавCar 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, 02.15 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину-3 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Віддай мою мрію»
00.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

08.50 Т/с «Любов 
напрокат»

10.40 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

16.00, 21.00 Будиночок на 
щастя 12+

17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
22.00 Х/ф «Кікбоксер: 

Реванш»
01.10 Х/ф «У пеклі»

П’ЯТНИЦЯ 26 жовтня
06.00, 17.30 Євромакс 06.30, 
11.30, 23.30 На Часі 18.00. Повтор 
07.00, 09.00, 16.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини «На Часі» 
07.30, 08.15 Добрий ранок 
08.00, 10.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.30 Як це 
було 09.30, 13.00, 02.00 На Часі 
21.00. Повтор 10.15, 15.00 Уроки 
тітоньки Сови 10.20 М/с «Велика 
книга» 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 «Велика книга» 16.15 
Княжий 2018 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 
Княжий 2018 05.00 Т/с «Пані 
покоївка» 

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

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

09.00 Дешевий відпочинок
09.33 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.20 Тема дня
14.09 «Українська 

читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/с «Неповторна 

природа»
15.26 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Орегонський путівник
16.29 Мистецький пульс 

Америки
17.10 «Схеми»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live». 
(«Прямий» ефір)

18.31 100 років 
літератури

19.46 Д/с «Акулячий маг»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 
03.00 Новини 06.35, 07.05, 
08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно! 09.30, 11.50, 14.25, 
16.40, 19.25, 23.15, 01.10, 
02.50, 04.25 Погода 09.40 Т/с 
«Еліза» 11.25, 14.05 Телепродаж 
12.00 Д/ц «Смаки культур» 
13.10, 14.30 :РадіоДень 13.35 
Д/ц «Незвичайні культури» 
15.15 Т/с «Галерея Вельвет» 
16.55 Енеїда 18.00, 00.15 
Інформаційна година 19.00 
Перший на селі 19.35 Д/с 
«Життя з левами» 19.50, 01.25 
Т/с «За службовим обов’язком» 
21.25 UA:Спорт 21.45 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 2018. 
Яскраві моменти 22.00 Перша 
шпальта 22.30 Букоголіки 23.00 
Лайфхак українською 23.20, 
05.30 Д/ц «Гордість світу» 02.25 
Роздягалка 04.00 52 вікенди

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 «Розсміши коміка»

06.10 Х/ф «Мама 
мимоволі»

08.50 Т/с «Швидка 
допомога»

17.30, 22.00 Вiкна-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 Invictus. Ігри 

нескорених 2018 12+
23.00 Ультиматум 16+

03.10, 02.50 Служба 
розшуку дітей

03.15, 02.55 Зона ночі
04.20 Абзац
06.04, 06.59 Kids Time
06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.10 «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»

10.20, 12.25 Т/с «Абатство 
Даунтон»

13.00 Т/с «Я подарую тобі 
світанок»

14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45, 02.00 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Х/ф «Ніагара»
04.15 Д/п «Осінній 

марафон Олега 
Басилашвілі»

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
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф «Патруль 

часу»
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
17.40, 00.20 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 12+
03.55 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.40 Х/ф «Стрибок 

вгору»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Віталька
16.30 М/ф «Замбезія»
18.00 Чотири весілля
19.00 ЛавЛавCar 3
21.00 М/ф «Нарешті 

вдома»
22.45 Х/ф «Не 

погрожуй 
південному 
централу, 
попиваючи сік у 
себе в кварталі»

02.30 Панянка-
селянка

05.50 Корисні 
підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 04.40 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Мій 

найкращий ворог»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с 

«Пробач»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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07.00, 23.40 Київ вдень та 
вночі 16+

08.00 Ревізор
10.20 Страсті за ревізором
13.10 Будиночок на щастя 
16.20, 19.00 Топ-модель 
21.40 Любов на виживання 
00.40 Х/ф «Крута 

Джорджія»
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СУБОТА 27 жовтня
06.00, 19.30 Огляд світових подій 
06.30, 10.30 Євромакс 07.00, 08.00, 
09.00, 16.00 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, 12.00, 14.15, 
18.30, 21.45, 00.15, 02.45 Як це 
було 11.00 М/с «Острів Пахапахау» 
12.15 Говоримо польською 12.30 
Відкрита влада. МІСТО 14.00 
ГУРМАН І Я 14.30 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 Княжий 2018 
03.00, 04.00 Знай більше! 05.00 Т/с 
«Пані покоївка» 

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40, 19.13 Тема дня
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
16.35 Вистава «Соло для 

годинника з боєм»
18.05 Д/ф «Сильна 

доля»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Фольк – musik

06.00, 09.35 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, 16.30, 19.55, 22.30 Погода
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Це цікаво»
10.40 Чудова гра
11.10, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.05 Х/ф «Пророк Моісей – вождь-

визволитель»
15.00 Казка «Як вийти заміж за короля»
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.35 Д/ц «Неповторна природа»
23.05, 04.00 Світло
00.05 Д/ц «Незвичайні культури»
01.40 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська терція»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.05 «Герої України. Крути. Перша 

Незалежність»

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»
12.25 «Модель XL – 2»
14.15 «Вечірній квартал»
16.20 «Жіночий квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2018»
00.15 «Ігри приколів 

2018»
01.15 «Вечірній Київ»

06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Т/с «Коли ми 

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

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

нескорених 2018 12+
23.00 Цієї миті рік 

потому 12+

03.00 Зона ночі
05.59, 07.59 Kids Time
08.00 Заробітчани
14.00 Хто проти 

блондинок? 12+
16.00 Хто зверху? 12+
18.00 М/ф «Альоша 

Попович й Тугарин 

06.00 «Мультфільм»
06.40 «Чекай на мене»
08.40 Х/ф «Ішов 

четвертий рік війни»
10.30 Х/ф «Зворотної 

дороги немає»
14.30 Т/с «Абатство 

Даунтон»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
22.20 Х/ф «Я тебе ніколи 

не забуду»
00.20 Х/ф «Дике 

кохання»
02.45 Х/ф «Така пізня, 

така тепла осінь...»
03.05 Д/п «Борислав 

Брондуков. Комік із 
сумними очами»

03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.45 Т/с «Прокурори»
05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.55 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Три ікси: 

Реактивізація»
21.20 Х/ф 

«Викрадена-3»
23.45 Х/ф «Найманий 

убивця»

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Листоноша 

Пет»

12.45 Х/ф «Пані 

Метелиця»

14.00 Чотири весілля

17.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і 

Володька

23.00 Сімейка У

00.00 Країна У

01.00 БарДак

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

08.00, 15.20 Т/с «Віддай 
мою мрію»

16.15, 20.00 Т/с 
«Аметистова сережка»

21.00 Шоу Братів 
Шумахерів

23.00, 02.10 Т/с «Люба. 
Любов»

01.40 Телемагазин
02.50 Реальна містика
05.10 Зірковий шлях

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Змій»
19.30 М/ф «Добриня 

Микитич та Змій 
Горинич»

21.00 Х/ф «Перший 
месник»

23.20 Х/ф «13 район. 
Ультиматум»

01.20 Х/ф «Крута 
Джорджія»

НЕДІЛЯ 28 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 «Велика книга» 
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 Княжий 2018 
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, 13.20, 14.50 Погода
09.40 Х/ф «Пророк Моісей – вождь-

визволитель»
11.25 Д/ц «Світ дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.35 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.10 Своя земля
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Ігри імператорів» 16+
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Промінь живий
23.00 Д/с «Імперія»
00.05 Д/ц «Незвичайні культури»
01.35 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська терція»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.20 Війна і мир

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, 11.00, 12.20, 13.45 

«Світ навиворіт – 3: 
Танзанія, Ефіопія»

14.50 Х/ф «Наречена-
втікачка»

17.05 Х/ф «Диявол 
носить Prada»

19.30, 04.50 «ТCY-
тиждень»

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

05.25 Х/ф «Мама 
мимоволі»

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

09.00 Все буде смачно!
10.45 Караоке на 

Майдані
14.25 МастерШеф 12+
17.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

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

06.00 Стендап-Шоу
06.59, 09.44 Kids Time
10.50 М/ф «Панда 

кунг-фу»
12.45 М/ф «Альоша 

Попович й Тугарин 
Змій»

14.15 М/ф «Добриня 

06.00 «Мультфільм»
06.25 «Великий бокс. 

Сергій Дерев’янченко – 
Даніель Джейкобс»

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

12.10 Х/ф «Вулкан 
страстей»

14.00 Т/с «Абатство 
Даунтон»

18.00 «Крутіше всіх. 
Новий сезон»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Убити Гінця»
01.10 «Речдок»

04.35 Т/с «Патруль. 
Самооборона»

05.25 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.05 Інсайдер
08.00 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Скарб 

Амазонки»
14.15 Х/ф 

«Викрадена-3»
16.35 Х/ф «Три ікси: 

Реактивізація»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Хітмен: 

Агент 47»
22.30 Х/ф «Хітмен»
00.25 Х/ф 

«Кримінальний 
талант»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Пригоди 

монстро – подружок. 
День усіх монстрів»

12.35 Х/ф «Спляча 
красуня»

13.45 М/ф «Замбезія»
15.15 Чотири весілля
17.15 М/ф «Нарешті 

вдома»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і 

Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Х/ф «Не 

погрожуй 
південному 
централу, 
попиваючи сік у 
себе в кварталі»

02.45 Панянка-селянка
03.35 Віталька

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Аметистова 

сережка»
12.35 Т/с «Пробач»
17.00, 21.00 Т/с «Краще 

за всіх»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф «Дружина 

Штірліца»
01.00, 02.30 Історія 

одного злочину-3 16+
02.00 Телемагазин
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Микитич та Змій 
Горинич»

15.50 Х/ф «Перший 
месник»

18.10 Х/ф «Перший 
месник: Друга війна»

21.00 Х/ф «Перший 
месник: Протистояння»

00.00 Х/ф «Чоловіча 
робота»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44 купи-продай  

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твер-

допаливні, електричні), газові колонки, 
конвектори, електричні бойлери, раді-
атори опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і насо-
си для свердловин, обсадні труби для 
свердловин, запірну арматуру і автомати-
ку, газові лічильники 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-

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

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

 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.

 Гуртівня дитячої іграшки візьме на ро-
боту вантажника/різноробочого  віком до 
45 років. 066-201-01-37 з 9:00 до 13:00.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним об-

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

РІЗНЕ
 Продам мінеральні добрива. Реалізо-

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

 Відео-, фотознімання урочистих подій. 
Організація. Музичний супровід. Виїзд в 
райони. 068-626-55-45.

 Продам кінні борони двосторонні, 
плуг, ручну сівалку. Продам обгортач 
(2500 грн). 050-378-16-86.

 Куплю дрова з різних порід дерев (Луць-
кий, Ківерцівський р-ни). 099-721-53-07, 
068-778-78-37, 099-229-46-92.

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

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

 Продам саджанці малини високовро-
жайного ремонтантного (осіннього) сорту 
Зюгана. 099-261-36-20.

ня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 
20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 
550 тис. грн. 099-315-22-72.

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

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік 
парк. Ціна договірна. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продам земельну ділянку під забудо-
ву (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський 
р-н. Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сер-
гій).

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

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

 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).

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

Редактор – Ірина Качан.
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26396.
Наклад – згідно із замовленням.

Телефонують на біржу праці з буді-
вельної контори:

– Нам потрібен маляр.
– Малярів немає, є гінеколог.
– Та нам маляр потрібен...
– Ну, він і малярем може, йому просто 

дуже гроші потрібні.
Взяли його, а через день знову теле-

фонують.
– Пришліть, будь ласка, ще двох гіне-

кологів.
– А навіщо вам ще двоє?
– Та розумієте, вчора прийшли ми на 

об’єкт, а двері зачинені, то нам ваш гінеко-
лог за дві години всю квартиру через зам-
кову щілину шпалерами обклеїв.
___________________________________

Вчителька біології доводить учням 
шкоду алкоголю. Бере черв’яка, кидає в 
склянку зі спиртом. Той здох.

Кидає черв’яка в склянку з водою – 
той живе.

– Діти, який висновок з цього можна 
зробити?

Вовочка:
– Якщо пити спирт, то глистів не буде!



Колесо, яке скрипить найгучніше, частіше замінюють, ніж змащують. Джон Пірс
www.volynnews.com
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І ТВАРИНИ НОСЯТЬ 
ОКУЛЯРИ 
На короткозорість страждають 
не лише люди, часом така 
проблема трапляється й у 
тварин. І хай як це дивно, але 
офтальмологи виписують 
спеціальні окуляри домашнім 
улюбленцям, пише Deutsche 
Welle. 

Американські науковці з Університе-
ту Вісконсина та Каліфорнійського уні-
верситету в Берклі з’ясували, що у деяких 
порід собак короткозорість трапляється 
дуже часто, наприклад, у ротвейлерів та 
німецьких вівчарок. 

Короткозорі собаки зовсім не є чи-
мось незвичайним, пояснює лікарка Арі-
ане Петцольд.

Власники собаки Пайпер, на вигляд 
цілком здорової бордер-коллі, Уве та 
Андреа Кершзіпери багато років самі не 
знали, що їхня улюблениця така корот-
козора. Вони лише дивувалися, чому їй 
не дуже вдавалася гра з м’ячем. Близько 
року тому подружжя дізналося справжню 
причину: у Пайпер короткозорість – мінус 
3,5 діоптрії. Тому тепер перед тренуван-
ням їй завжди вдягають окуляри. 

Загалом собачі окуляри на вигляд – 
як звичайні окуляри для плавання, але 
мають дві гумки: одну закріплюють за го-
ловою, іншу – під підборіддям. 

Хоч окуляри – теж не ідеальний ва-
ріант, оскільки вони обмежують бокове 
поле зору.

Тренер Пайпер Даніель Шредер знає 
ще кількох короткозорих собак, які тре-
нуються в контактних лінзах. Однак лінзи 
під час тренувань швидко губляться, і це 
виливається власникам у чималу суму, 
адже одна така лінза коштує €90. 

А от для коней, які беруть участь у 
змаганнях, контактні лінзи є загально-
прийнятою нормою. Адже окулярів для 
коней немає. 

домашні улюбленці

dw
.com

Лінза для собаки коштує €90

довгожителі світ вражає

хобі

а ви знали?

НАЙСТАРІШОМУ 
ПЕРУКАРЕВІ – 107 РОКІВ 

МАЙБУТНІЙ АРХИПЕНКО 
ЛІПИТЬ... СОЛДАТИКІВ

За годину їзди 
від Нью-Йорка 

живе найстарший 
у світі перукар – 
Ентоні Манчинеллі. 
Чоловікові 107 років, 
але він і досі працює 
повний день у салоні 
краси, пише The New 
York Times. 

Деякі клієнти приходять 
до нього уже понад 50 років. 
«Я стриг їхніх батька, діда і 
прадіда – чотири поколін-
ня», – каже перукар. 

Манчинеллі стриже п’ять 
днів на тиждень, з полудня 
до 20:00. У 2007 році, коли 
чоловік мав 96 років, його 
внесли до Книги рекордів 
Ґіннеса як найстаршого у 
світі перукаря, який працює. 
Чоловік у цій справі з 11 ро-
ків. Він народився в Італії, але 
з 8 років живе у США.

«Люди заходять і дуже 
дивуються, коли дізнають-
ся, скільки йому років», – зі-
знається власниця салону 
Джейн Динеза. 

За її словами, чоловік 
ніколи не скаржиться на 

Доволі цікаве 
захоплення має 
четвертокласник 

Назар Лавренчук із села 
Боратин, що поблизу 
Луцька. Він три роки 
поспіль створює фігурки 
солдатів різних часів і 
армій. Нині їх у колекції – 
понад двісті. 

Перша з улюблених робіт – 
французький сапер, у якого, зі 
слів хлопця, шапка прикольна. 
Юний скульптор наголосив, що 
важливо точно передати деталі 
кожного з військових у мініа-
тюрі.

– Над одним солдатиком 
можу сидіти зо два тижні. Ліплю 
їх удома й у школі – на уроках 
трудового навчання. Це – дороге 
задоволення в плані терпеливос-
ті. Якби ліпив Вовка (однокласник 
мого героя, який підійшов послу-
хати наше інтерв’ю, – авт.), то 
він давно покинув би. А якщо у 
мене щось не виходить, то я це 
залишаю і починаю щось інше 
робити. Потім повертаюся до 
першого виробу. Якось одночас-
но виготовляв шість солдатиків, – 
розповідає Назар. 

У колекції Назара Лавренчука – понад 200 пластилінових солдатиків

Світлана Зозуля

Російська, німецька 
і французька – 
найбільш уживані мови 
серед населення 
Європи. Такі дані 
наводить Рада 
Європи, повідомляє 
«Європейська правда».

Після трійки лідерів у 
списку розташувалися анг-
лійська, турецька та італій-
ська. Наступні сходинки по-
сіли іспанська, українська 
і польська. Десятку лідерів 
замикає нідерландська 
мова.

УКРАЇНСЬКА МОВА – 
У ДЕСЯТЦІ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ 

Він вдячний за підтримку 
батькам – мамі Ілоні й татові Оле-
гу, які купують йому пластилін. 
Цього матеріалу в хлопця – хоро-
ший запас. Адже під час ліплення 
використовує його економно.

Усі фігурки у Назара – в одно-
му екземплярі. Він їх не продає. 
Наприкінці літа понад сорок робіт 
представив на виставці в рамках 
фестивалю «Боратинська перли-
на». Мініатюрні роботи зацікав-
лено розглядали і діти, і дорослі. 

Біля кожного солдатика – відпо-
відний роз’яснювальний підпис: 
хто він і звідки, з якого часу до 
нас «прибув».

Мій співрозмовник зізнався, 
що мріє стати скульптором. Хлоп-
чина усвідомлює, що на нього ще 
потрібно буде вивчитися. Нині ж 
майбутній Архипенко чи Пінзель, 
а може, й Роден сучасності виліп-
лює українських січових стріль-
ців за чорно-білою фотографією, 
яку знайшов його батько. 

Він підказує синові, які кольо-
ри потрібно підібрати для досто-
вірності образів, адже цікавиться 
військовою тематикою і зберігає 
свою давню колекцію залізних 
солдатиків. Саме вони надихну-
ли його кровинку до створення 
пластилінових. Щоб вони краще 
зберігалися, Назар покриває їх 
прозорим лаком.

У творчих планах юного мит-
ця – зліпити фігурку запорізького 
козака.

Учені знайшли на території Росії 
поблизу Білого моря останки 
найдавнішої в історії тварини, якій 
близько 558 млн років. Ідентифікувати 
ї ї вдалося за допомогою жирових 
клітин, пише Science. 

Останки містили молекули холестерину, 
які й дозволили ученим провести досліджен-
ня. Це зробили представники Австралійсько-
го національного університету, РАН і Бремен-
ського університету в Німеччині.

Найдавнішою твариною учені називають 
дикінсонію. Вона з Едіакарського періоду, що 
тривав з 635 до 542 млн років до н. е. 

Істоту було відкрито ще в середині ХХ сто-
ліття. Однак донедавна учені не могли заяви-
ти однозначно, чи  це тварина, чи вид грибів.

ЗНАЙШЛИ ОСТАНКИ 
НАЙДАВНІШОЇ ІСТОТИ

Дикінсонія – найдавніша тварина 

здоров’я. На запитання, в 
чому ж полягає секрет його 
довголіття, Манчинеллі від-
повідає, що він ніколи бага-
то не курив і не пив. У нього 
є всі зуби, він не приймає 
жодних щоденних ліків, 
не носить окулярів, а його 
руки все ще міцні, хоч він і 
не тренується. 

«Я їм тонкі спагеті, тому 
не гладшаю», – жартує пе-
рукар. 

Манчинеллі каже: про-
довжує працювати, тому 
що це допомагає йому за-
лишатися зайнятим. Так 
чоловікові легше пережити 
втрату дружини, яка по-
мерла 14 років тому. Перед 
роботою він щодня відвідує 
її могилу. 

Щороку в день наро-
дження Манчинеллі салон 
закривається та влаштовує 
гучну вечірку. 

zientzia.eus

У перукарню чи не щодня телефонують 
допитливі люди з усього світу, які хочуть 
зустрітися з незвичайним перукарем

nytim
es.com
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