
ЧИ Є ЖИТТЯ 
ПІСЛЯ 
РЕФОРМИ?

МАР’ЯНА ПАРХОМ’ЮК: 
«ДОВЕДУ ВСІМ, ЩО 
РАК – НЕ ВИРОК»
Понад тиждень тому в 23-річної 
лучанки Мар’яни Пархом’юк виявили 
рак крові – гострий лімфобластний 
лейкоз. Зараз дівчина проходить 
перший етап хіміотерапії в 
Республіканському науково-
практичному центрі дитячої онкології, 
гематології та імунології в Мінську. 
Він триватиме 36 днів. На лікування 
Мар’яни потрібно зібрати $50 тис. 

ТЕРЕЗИНІ ДІТИ
ЯК ЖИВУТЬ ЧЕРНИЦІ ОРДЕНУ 
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ЦІНИ НА 
ПАЛЬНЕ 
ШОКУЮТЬ

не будьмо байдужими

з Богом у серці

краса врятує світ

ЧИ Є ЖИТТЯ
проблема

ЦІНИ НА
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   новини       політика       економіка       соціум       культура       таблоїд       спорт       розваги       історія        життя        освіта       здоров’я       кримінал       інтерв’ю
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Катерина 
Шелестюк 
не планувала 
опановувати 
моделінг. Дівчина 
навчалася на 
ветеринара і навіть 
не думала, що 
працюватиме в 
іншій сфері. Коли 
їй виповнилося 
16 років, пішла 
у модельне 
агентство 
Марини Занюк – 
МZM Models. 

один день з депутатомсільське господарство

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

Волинь оповило їдким 
димом. Майже 
60 га торфовищ у 

Маневицькому районі горять 
з середини жовтня, отруюючи 

повітря та знищуючи природу. 
Це – землі запасу Прилісненської 
ОТГ, які не дозволили 
розробляти підприємству 
«Волиньторф». Найбільше від 

займання страждають жителі 
прилеглих сіл.  І цілком загасити 
пожежу поки не вдається.

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ІЗ 
ДОНБАСУ: «ЖИТЕЛЯМ 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 
ПРОМИЛИ МІЗКИ»

Володимир Петрович Глушка 
(прізвище та ім’я змінено) переїхав 

на Волинь із Донбасу. 72-річний 
пенсіонер має за плечима багатий 
життєвий досвід. Рано осиротів, 
служив у прикордонних військах, три 
десятки років працював учителем 
військової підготовки. 

відверта розмова

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 8

 читайте на стор. 5

ЛУЧАНКА ПІДКОРЮЄ 
ПОДІУМИ У МІЛАНІ Перші осінні похолодання 

приносять застуди. У 
людей з ослабленим імунітетом 
переохолодження організму може 
спровокувати ураження горла. 
Медики нагадують: часті ангіни 
становлять небезпеку для серця, 
нирок і суглобів. Як уберегтися від 
цієї хвороби? 

 читайте на стор. 10

 читайте на стор. 16

не хворійте

АНГІНА НЕБЕЗПЕЧНА 
УСКЛАДНЕННЯМИ

ДЕРЖАВА 
ІГНОРУЄ 
ФЕРМЕРІВ

НА ВОЛИНІ ГОРЯТЬ 
ТОРФОВИЩА
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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 Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергарт

В АФГАНІСТАНІ – ВИБУХИ
20 жовтня під час парламентських вибо-
рів терористи-смертники вбили понад 
170 осіб, з них – 10 кандидатів. У двох 
провінціях вибори довелося відкласти.
США ЗАВДАЛИ УДАРУ 
ПО СОМАЛІ
У результаті нещодавнього удару амери-
канської авіації в Сомалі вбито близько 
60 ісламістів. Сомалійське повстанське 
угрупування Аш-Шабаб, створене у 2004 
році й тісно пов’язане із терористичною 
організацією Аль-Каїда, веде збройну 
боротьбу проти уряду країни.

ПОТЯГ ВЛЕТІВ У НАТОВП
На півночі Індії 19 жовтня потяг врізався 
у натовп людей, які прийшли на релігій-
не свято. Щонайменше 50 осіб загинули. 
Глядачі стояли на залізничних коліях і  
споглядали феєрверки.

У США ВИРУЄ УРАГАН 
Жертвами урагану «Майкл», який нале-
тів на південно-східне узбережжя США, 
стали мінімум 33 людини. Понад 4 тисячі 
будинків зруйновано, 15 тисяч пошко-
джено. 

ПОЇЗД ЗІЙШОВ З РЕЙОК 
На Тайвані 21 жовтня з рейок зійшли 
п’ять із восьми вагонів потяга. Мінімум 
22 людини загинули, понад 170 постраж-
дали. Поїзд прямував із Тайбея в Тайдун.
НА ПРЕЗИДЕНТА ГАЇТІ СКОЄНО 
ЗАМАХ
17 жовтня під час церемонії, присвяче-
ної 212-й річниці смерті засновника Гаїті 
і національного героя країни Жан-Жака 
Дессаліна, було скоєно замах на чинно-
го президента країни Жовенеля Маїза. 
Президент не постраждав.

ЗВІЛЬНИЛИ ЗА НЕРОБСТВО 
Голова КНР Сі Цзиньпин звільнив з поса-
ди глав 29 китайських провінцій за підо-
зрою в неробстві й ліні. Чиновники не 
змогли досягнути планового щорічного 
зростання економіки у своїх регіонах.
ЕКС-ПРЕМ’ЄРА ХОРВАТІЇ 
ЗАСУДИЛИ
Колишнього прем’єр-міністра Хорва-
тії Іво Санадера засудили до 2,5 року 
в’язниці. Його звинувачують у зловжи-
ванні службовими повноваженнями, а 
також в отриманні наживи від війни. Він 
обіймав посаду заступника міністра за-
кордонних справ у 1993-1995 роках.
МАКЕДОНІЮ 
ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ  
Парламент Македонії 19 жовтня біль-
шістю голосів підтримав зміни до кон-
ституції, які дадуть країні нову назву – 
Північна Македонія.
УКРАЇНЕЦЬ ПЕРЕВОЗИВ 
КОКАЇН 
Поліція Венесуели затримала за пере-
везення 147 кг кокаїну 20 членів екіпажу 
судна, серед яких були троє росіян, один 
українець, три венесуельці та 13 грома-
дян Філіппін. Судно прямувало до Бельгії.

AUDI ОШТРАФУВАЛИ
Автоконцерн Audi заплатить €800 млн 
через маніпуляції з показниками викидів 
шкідливих речовин в дизельних авто.
ВБИТО САУДІВСЬКОГО 
ЖУРНАЛІСТА 
Джамаля Хашогі 2 жовтня задушили і 
розчленували в Генконсульстві Саудів-
ської Аравії у Стамбулі. Журналіст кри-
тикував владу СА. З осені 2017 року Ха-
шогі жив у США, заявляв, що не планує 
повертатися до Саудівської Аравії, адже 
не почувається там у безпеці.
У КАНАДІ ЛЕГАЛІЗУВАЛИ 
МАРИХУАНУ 
Збут і вживання марихуани дозволили 
у Канаді. Покупцю має бути 18 років. 
Коноплі можна вирощувати вдома. Для 
використання марихуани у медичних 
цілях направлення лікаря не потрібне.
ПОЛОВИНА ЖИТЕЛІВ 
ПЛАНЕТИ БІДУЄ 
Майже половина населення Землі, або 
3,4 мільярда осіб, живе менш ніж на $5,5 
на день, незважаючи на зниження показ-
ників крайньої бідності у всьому світі.

світова хроніка

ЗАГИНУВ ПІД ЗАГИНУВ ПІД 
КОЛЕСАМИКОЛЕСАМИ

ПОРОШОК І КАВУ ПОРОШОК І КАВУ 
ВИГОТОВЛЯЛИ ВИГОТОВЛЯЛИ 
ПІДПІЛЬНОПІДПІЛЬНО

ГРАБУВАЛИ, ГРАБУВАЛИ, 
ПРИКИДАЮЧИСЬ ПРИКИДАЮЧИСЬ 
ВІЙСЬКОВИМИВІЙСЬКОВИМИ

НЕ ПОСАДИЛИ, БО... В КОЛОНІЇ НЕ ПОСАДИЛИ, БО... В КОЛОНІЇ 
БРАКУВАЛО МІСЦЬБРАКУВАЛО МІСЦЬ

ПАРТІЮ АЙФОНІВ ЗАТРИМАЛИ НА «ЯГОДИНІ»ПАРТІЮ АЙФОНІВ ЗАТРИМАЛИ НА «ЯГОДИНІ»

нещастя

фальсифікат

на гарячому

закон як дишло

контрабанда

ЗА ПОНИЩЕНІ ДЕРЕВА – МІЗЕРНИЙ ШТРАФ

РОЗБІЙНИЙ НАПАД – 
З ІГРАШКОВИМ ПІСТОЛЕТОМ

зійшло з рук

Любомльський район

На митному пункті 
пропуску «Ягодин» 
викрили факт 

незаконного ввезення в 
Україну мобільних телефонів 
на суму $700 тис.

Як повідомляє прокуратура області, 
13 жовтня невстановлені особи намага-
лися провезти під виглядом поштових 
відправлень майже 3,5 тисячі мобільників. 
ГУ ДФС в області розпочало кримінальне 
провадження за фактом ухилення від спла-
ти митних платежів у значних розмірах.

За словами журналіста «1+1» Євгена 
Плінського, під кришуванням головних 
митників країни Віктора Кривіцького та 
Олександра Власова поштовий оператор 
ТОВ «Преміум Пакет», який за рік існуван-
ня став лідером ринку, неодноразово пе-
ревозив через митний пост на Волині ти-
сячодоларові iPhone та іншу техніку, яка 

за документами була вказана як посилка 
по $24 за коробку.

«Усе було б як зазвичай, однак яки-
мось дивним чином бус потрапив на до-
датковий огляд. У ньому були новенькі 
iPhone вартістю $1000 кожен та інша тех-
ніка. Тому керівництво української мит-
ниці, задіяне у злочинній схемі, кинулося 
рятувати ситуацію, щоб не втратити свою 
вигоду від цього, – описує останній інци-
дент в «Ягодині» журналіст. – Відповідно 
до злочинної схеми, коробки сканують 
сканером, однак який саме там товар, в 
документах не вказують. Тож партія з те-
лефонами (за документами це посилки) 
вирушає до Києва, адже за правилами 
розмитнення поштових вантажів, їх мит-
ний огляд відбувається на пункті обміну 
посилками. Оскільки партію відпускають 
без супроводу, то ці телефони дорогою 
до Києва завозять на склад, де замінюють 
їх на мотлох по $24, а потому везуть його 
на пункт обміну посилками».

Невідома поштова компанія 
насправді – один із головних 
контрабандистів країни

vol.gp.gov.ua

Володимир-Волинський район

Волинський лісник незаконно 
вирубав 152 дерева, проте за цей 
злочин поплатився штрафом.

Як ідеться у вироку Володимир-
Волинського міського суду від 16 жовт-
ня, обвинувачений, який є лісником 
Луцького лісництва Волинського вій-
ськового лісгоспу ДП «Львівський вій-
ськовий лісокомбінат», у лютому 
2017 року здійснив незаконну порубку 
152 дерев на ділянці, яка розташована Лісник зрубав 152 дерева

на території Устилузької територіаль-
ної громади. Своїми діями заподіяв 
суттєвої шкоди навколишньому се-
редовищу. Збитки становлять майже 
161 тис. грн. 

Під час досудового розслідуван-
ня між прокурором та лісником було 
укладено угоду про визнання вину-
ватості. Отож, суд затвердив угоду та 
призначив покарання у вигляді 100 
неоподатковуваних мінімумів грома-
дян, що становить 1700 грн.

rbc.ua

Луцьк

Зловмисник у медичній масці та з 
іграшковим пістолетом 18 жовтня 
намагався пограбувати  фінансову 
установу «Швидко гроші» в центрі 
Луцька.

Чоловік заволодів 10 тис. грн і на-
магався втекти, проте перехожі його за-
тримали. Охоронці розповіли, що таке 
трапилося не вперше, пише ВолиньPost. 
Мовляв, раніше зловмисник пограбував 
те ж відділення фінансової компанії на 
18 тис. грн, проте тоді затримати його не 

вдалося. 
За інформацією поліції, нападником 

виявився 45-річний лучанин. Йому ого-
лошено про підозру. Правопорушнику 
загрожує до семи років позбавлення 
волі.

А 22 жовтня поліція отримала по-
відом лення, начебто в Луцьку біля бан-
комату «Ощадбанку» закладено вибухо-
вий пристрій – гранату. Псевдомінера 
оперативно затримали, ним виявився 
48-річний лучанин. Тепер йому світить 
від двох до шести років за ґратами. 

Горе-нападника 
затримали перехожі

volynpost.com

пригода

СБУ затримала бандитів, які діяли 
під виглядом нацгвардійців. Вони 
планували розширити географію 
своєї злочинної діяльності, для чого 
прибули з Київщини на Волинь.

Як повідомили в обласному УСБУ, опе-
ративники встановили, що зловмисники 
спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, 
грабежів та вимаганні коштів у населення 
в різних регіонах. При цьому вони вико-
ристовували форму Нацгвардії. 

Зловмисників затримали в Мане-
вицькому районі під час спроби вчинен-
ня розбійного нападу на місцевого під-
приємця.

ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне 
провадження

Любомльський, Маневицький райони

У селі Старовойтово 17 жовтня легковик 
на смерть збив пішохода, а в озері на 
Маневиччині 22 жовтня утопився рибалка.

За інформацією обласної поліції, трагедія 
трапилася на автодорозі в селі Старовойтово 
Любомльського району. За кермом Renault 
Master перебував 39-річний ковельчанин, 
який допустив наїзд на 33-річного жителя Лю-
бомля. Чоловік перетинав проїжджу частину 
за межами пішохідного переходу. Нині водію 
загрожує від трьох до восьми років неволі. 

Як повідомили в обласному управлінні 
ДСНС, в озері Глибокому поблизу села При-
лісне потонув волинянин. Він рибалив на на-
дувному човні, який перекинувся.

Луцьк

У Луцьку вбивця неповнолітнього 
міг уникнути покарання, тому що 
правоохоронці не знайшли йому місця 
у в’язниці. Про це повідомив заступник 
Генерального прокурора Євген Єнін.

«Злочинець, винний у смерті неповно-
літнього, вирок відносно якого вступив у 
законну силу, мабуть, думав, що «вирішив 
усі свої питання», спокійно розгулюючи ву-
лицями Луцька, а не тюремними коридора-

ми, бо... вдумайтесь! в установі виконання 
покарань для нього «не вистачило» вільно-
го місця!» – пише він.

Родичі загиблого зустрілись із вбивцею 
просто на вулиці, а в поліції їм пояснили, що 
у колонії немає вільних місць. У ситуацію 
втрутилася прокуратура і домоглася пока-
рання для злочинця.

«Засудженого вже етапували до місця 
виконання покарань (виправна колонія)», – 
повідомив він.

На Волині вилучили партію фальсифікова-
ної продукції, серед якої – підробки пральних 
порошків відомих торгових марок та кава.

Як повідомили в прокуратурі, днями про-
ведено низку обшуків у Луцьку, Ківерцях, Рат-
ному та Старій Вижівці. Вилучено значну кіль-
кість контрафактної продукції марок Аriel, 
Fairy, Lenor, Lavazza.
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У КРИМУ – ТЕРАКТ
У політехнічному коледжі окупованого 
міста Керч 18-річний місцевий студент 
Владислав Росляков 17 жовтня підірвав 
вибуховий пристрій, після чого розстрі-
ляв людей та вкоротив собі віку. Загину-
ла 21 людина, понад 50 осіб постражда-
ли. У соцмережах стрілець захоплювався 
Путіним і надихався масовим вбивством 
1999 року в американській школі.
НА ВІННИЧЧИНІ РОЗБИВСЯ 
ВИНИЩУВАЧ 
Під час навчань 16 жовтня зазнав аварії 
винищувач Су-27УБ, який був задіяний у 
міжнародних навчаннях «Чисте небо – 
2018». Загинули американський та укра-
їнський пілоти. 
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ 
СЛАБШАЄ
Унаслідок вибухів на складах зброї, що 
трапилися впродовж останніх півтора 
року, Україна втратила близько 40% усіх 
боєприпасів (210 тисяч тонн).

МІЛЬЙОНИ – НА КРЕДИТИ
Кабмін виділив 100 млн грн на реаліза-
цію державної програми «Теплі креди-
ти», що діє з 2014 року. Кредити вида-
ють фізичним особам, а також ОСББ. За 
ці гроші можна купити теплоізоляційні 
матеріали, сонячні колектори, економні 
лампи, лічильники для тепла і води, ме-
талопластикові вікна й двері, котли.
НАТОРГУВАЛИ ЗІ СВІТОМ 
НА МІНУС $5 МЛРД
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі 
України товарами в січні-серпні 2018 
року збільшилося на 45,7% порівняно 
з січнем-серпнем 2017 року і становило 
понад $5 млрд. Зовнішньоторговельні 
операції проводили з партнерами із 215 
країн світу.
З НОВИМ ОПЕРАТОРОМ, 
АЛЕ ЗІ СТАРИМ НОМЕРОМ
В Україні створять бази даних, завдяки 
яким користувачі зможуть змінювати 
оператора і не змінювати номер мобіль-
ного. Послуга буде доступною з 1 трав-
ня 2019 року.
СПАЛЮВАННЯ СМІТТЯ МОЖЕ 
ЗАМІНИТИ ГАЗ
В Україні можна щороку спалювати 
близько 10 млн тонн сміття, що дало б 
можливість замістити 1 млрд кубомет-
рів газу.
КНИГА СКАРГ І ПРОПОЗИЦІЙ – 
ВЧОРАШНІЙ ДЕНЬ
Мінекономрозвитку пропонує скасува-
ти вимоги щодо ведення книг відгуків 
і пропозицій для всіх підприємств роз-
дрібної торгівлі та ресторанів, називаю-
чи це застарілим і неефективним інстру-
ментом.

ПО ДІТЕЙ – В УКРАЇНУ
Через лояльне законодавство і невисокі 
ціни Україна стає одним з центрів суро-
гатного материнства. В Індії і Таїланді цю 
репродуктивну послугу заборонили на-
давати іноземцям, тому бездітні пари зі 
всього світу масово їдуть в Україну.

ПОТЯГИ – ДОПОТОПНІ
Середній вік вантажних електровозів 
«Укрзалізниці» становить 40 років, з 
них лише 31 електровозу менш як 8 ро-
ків. Вік ще 857 – понад 30 років. Щодо 
пасажирських потягів, то середній вік 
електровозів – 40 років. Серед них не-
має жодного нового локомотива, якому 
було б менш як 8 років. 331 з них – понад 
30 років.
АВТО ПАТРУЛЬНИХ 
ЗАСТРАХУЮТЬ 
Департамент патрульної поліції Нац-
поліції хоче в 2019 році купити поліси 
КАСКО для службових автомобілів. За-
раз патрульні ремонтують іномарки за 
власні гроші, а якщо пошкодження знач-
ні, то не ремонтують узагалі.
ЗРОСТУТЬ ТАРИФИ НА 
ТЕЛЕФОННІ РОЗМОВИ 
Нацкомісія підняла з листопада тарифи 
на розмови стаціонарним телефоном, 
підвищення становитиме 17% для жите-
лів міста і 18,8% для жителів села.

українська хронікаЗА ВБИВСТВО – ДОВІЧНЕЗА ВБИВСТВО – ДОВІЧНЕвирок

СПАЛИЛИ АВТО БАТЬКА СПАЛИЛИ АВТО БАТЬКА 
«БУРШТИНОВОГО ПРОКУРОРА»«БУРШТИНОВОГО ПРОКУРОРА»

НАГРІЛИ НАГРІЛИ 
ДЕРЖАВУ НА ДЕРЖАВУ НА 
СІМ МІЛЬЯРДІВСІМ МІЛЬЯРДІВ

розплата резонанс

Волинь, Закарпаття

Лучанина та жителя 
Закарпаття 
засудили за умисні 

вбивства, розбої та 
незаконне заволодіння 
транспортними засобами.

За повідомленням проку-
ратури Закарпатської області, 
раніше судимі обвинувачені 
(один – ужгородець, інший – 
житель Луцька) у березні 2007 
року на Волині умисно вчинили 
розбійний напад на місцевого 
таксиста. Задушивши чоловіка, 
нападники забрали його автівку 
та деякі особисті речі загальною 
вартістю близько 40 тис. грн.

Після цього на початку квіт-
ня 2007 року зловмисники вже 
в Ужгороді напали на продавця 
торгового павільйону та, погро-
жуючи вогнепальною зброєю, 
забрали з собою продукти хар-
чування. Увечері цього ж дня, 

перебуваючи у стані алкоголь-
ного сп’яніння, злочинці вчини-
ли розбійний напад на жителя 
одного з сіл Ужгородського 
району та застрелили його. За-
володівши коштами потерпі-
лого, обвинувачені намагалися 
відібрати і його автівку, проте 
їх викрили та затримали право-
охоронці.

Відразу після затримання 
чоловікам було обрано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під 
вартою. Убивць засуджено до до-
вічного позбавлення волі з кон-
фіскацією майна. Однак вирок 
ще не набув чинності, оскільки 
триває час на його апеляційне 
оскарження.

Натомість до умовного пока-

рання засудили волинянина, че-
рез агресію якого загинула жінка. 
Як ідеться у вироку Ратнівського 
райсуду від 3 жовтня, 30 червня 
обвинувачений, перебуваючи в 
стані алкогольного сп’яніння, під 
час сварки на ґрунті ревнощів 
схопив за ноги свою співмеш-
канку та стягнув її з ліжка, через 
що жінка вдарилася головою об 
підлогу. Від тілесних ушкоджень 
вона померла. 

Чоловік визнав свою вину. 
Суд призначив йому покарання 
у вигляді позбавлення волі на 
чотири роки, втім одразу ж звіль-
нив від нього за умови, якщо 
протягом трьох років чоловік не 
вчинить нового злочину.

Ще одне вбивство трапилося 
20 жовтня у Луцьку. Внаслідок 
тяжких тілесних ушкоджень по-
мерла лучанка, яку занапастив 
її ж чоловік. Нині йому загрожує 
від 7 до 10 років тюрми. 

dpchas.com
.ua

Зловмисників засудили

Ківерці

Автомобіль батька «бурштинового 
прокурора» Володимира Боровика, який у січні 
2017 року п’яним збив на смерть жінку, вщент 
згорів. Сусіди кажуть: авто підпалили просто в 
дворі будинку Боровиків у місті Ківерці.

Інцидент трапився у ніч з 17 на 18 жовтня на 
вулиці Пушкіна. Автомобіль стояв у дворі будинку 
на дві сім’ї. Близько 2:30 сусіди почули вибух, авто 
спалахнуло.

Зі слів свідків, це був «невисокий джип тем-
ного кольору», ймовірно, той же Subaru Tribeca, 
яким Боровик збив жінку і намагався втекти з міс-
ця ДТП. Як кажуть сусіди, рятувальники прибули 
швидко, проте загасити автомобіль не вдалося.

«Про цього чоловіка говорять різне, ніби 
ошукував людей, мав чимало ворогів. Сім’я ця 
доволі закрита, особливо ні з ким не спілкуються. 
Їхня донька живе в Англії, молодший син вивчив-
ся на священика, одружився, живе в Луцькому 
районі», – кажуть сусіди.

Володимира Боровика неодноразово помі-
чали п’яним за кермом, проте 30 січня 2017 року 
стало фатальною датою: їдучи напідпитку селом 
Княгининок він не помітив жінку, яка йшла узбіч-

чям, тримаючи малолітнього сина за руку. З місця 
автопригоди спробував утекти, але його заблоку-
вали інші водії на заправці у селі Брище. За смер-
тельну ДТП Боровик отримав умовний термін. 

Син Боровика Андрій – екс-заступник про-
курора Рівненщини, відомий «бурштиновий про-
курор», якого Генпрокурор Юрій Луценко назвав 
куратором бурштинової мафії в області. Його 
разом зі спільниками затримали у липні мину-
лого року в ході масштабної спецоперації, проте 
згодом випустили під заставу в 1 млн грн. Під час 
обшуків у будинку знайшли коштовності, гроші та 
колекцію годинників вартістю близько $100 тис.

Минулоріч чоловік напідпитку 
збив на смерть жінку

vl.npu.gov.ua

Викрили схему незаконного 
розмитнення імпортованих 
транспортних засобів за 
підробленими документами, що 
спричинило збитків державі на 
понад 7 млрд грн. 

У рамках провадження 19 жовт-
ня затримали двох посадовців мит-
них постів Волинської митниці ДФС. 

За даними Генпрокуратури, пра-
воохоронці здійснюють досудове 
розслідування у кримінальному 
провадженні за фактами незакон-
ного ввезення на митну територію 
України понад тисячі транспортних 
засобів (у т. ч. автобусів, вантажних 
автомобілів, с/г техніки).

Йдеться про схему ухилення 
від сплати податків в особливо ве-
ликих розмірах підприємствами-
імпортерами транспортних засобів, 
у якій задіяні посадові особи митних 
органів ДФС України, суб’єкти госпо-
дарської діяльності, а також підпри-
ємства реального сектору економіки.
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  Наталка ПОЛІЩУК
Ківерцівський район

принципово

питання руба

релігія

корупція У СІЛЬРАДІ – ОБШУКИРОСІЯ ВВЕДЕ САНКЦІЇ 
ПРОТИ УКРАЇНИ

Президент Росії Володимир Путін 
підписав указ, який запроваджує «спеці-
альні економічні заходи» проти України. 
У тексті указу йдеться, що Росія таким чи-
ном відповідає на «недружні дії України, 
які порушують міжнародне право».

Цим указом Путін доручив російсько-
му уряду підготувати список фізичних 
і юридичних осіб з України, проти яких 
буде запроваджено «спецзаходи». 

Нагадаємо, наприкінці вересня 2018 
року Україна запровадила спеціальні 
санкції проти низки транспортних під-
приємств Росії, які співпрацюють з ком-
паніями на окупованому Донбасі.

ВИКРИЛИ ЗРАДНИКА
Бізнесмен, екс-чоловік гімнастки Лі-

лії Подкопаєвої Тимофій Нагорний мав 
створити політичну партію для просу-
вання інтересів Росії.

«За завданням кураторів з ФСБ він 
мав створити і розвинути політичну пар-
тію як інструмент просування зовніш-
ньополітичних інтересів РФ та елемент 
дестабілізації ситуації в Україні», – пові-
домили в СБУ.

Лобіювання інтересів Росії мало по-
лягати у перешкоджанні вступу України 
в ЄС і НАТО, порушенні питання про на-
дання російській мові статусу державної. 
Політсила Нагорного мала взяти участь у 
виборах.

ІМІТУВАВ СМЕРТЬ 
І ВТІК

Європол повідомив, що на початку 
жовтня у Франції затримали українця, 
якого підозрюють в міжнародному шах-
райстві та відмиванні грошей. 

Арештували також його майно на 
€4,6 млн. Український корупціонер спро-
мігся купити замок вартістю в кілька міль-
йонів євро, вінтажний Rolls-Royce Phantom 
та витвори мистецтва Сальвадора Далі. 

Зловмисником виявився 36-річний 
одесит Дмитро Малиновський, якого 
у 2014 році оголосили мертвим, однак 
згодом обман було викрито. В Україні за-
триманого розшукують через підозру у 
масштабній корупції. 

ПУТІН НАКАЗАВ 
РОЗМІСТИТИ 
СПЕЦНАЗ ГРУ В 
ХРАМАХ УПЦ МП

Володимир Путін наказав забезпечи-
ти безпеку промосковських митрополи-
тів в Україні шляхом розміщення спецна-
зу ГРУ під прикриттям у найважливіших 
храмах.

За словами нардепа Дмитра Ткачука, 
керівники російських силових відомств 
повідомили Путіну, що російські силови-
ки вже відпрацьовують плани введення 
на територію України мобільних бойових 
груп під прикриттям. Для початку голов-
ною метою буде захист Києво-Печерської 
та Святогірської лавр.

«На їхню думку, ці релігійні об’єкти 
першими «потрапляють під загрозу на-
падів» з боку «радикально налаштованих 
і озброєних бойовиків-націоналістів», 
що буде нести загрозу життю ієрархів і 
керівництву УПЦ МП», – зазначив народ-
нофронтівець.

ТУРЧИНОВ МОЖЕ 
СТВОРИТИ ПАРТІЮ

Секретар РНБО Олександр Турчинов, 
який нині має партквиток «Народного 
фронту», готує свою партію, яку він хоче 
побудувати на базі об’єднання протес-
тантських церков. Таку інформацію опри-
люднило видання «Апостроф».

Турчинов ніколи не приховував, що 
є прихожанином баптистської церкви 
«Слово життя», читає там проповіді, а та-
кож жертвує гроші на храм «Миру, любо-
ві і єдності християн» на схилах Дніпра в 
Києві, який, до речі, став причиною роз-
брату в таборі євангельських християн-
баптистів. 

по суті

Днями у Прилуцькій 
сільській раді 
відбулися обшуки. 

Шукали фальшиві 
документи, які нібито 
видавали працівники 
двом депутатам для 
ведення бізнесу. 
Розпочато кримінальне 
провадження. Проте 
його основний фігурант, 
екс-депутат Прилуцької 
сільради, зараз нібито 
перебуває у столиці на 
лікуванні.

Правоохоронці взялися за 
працівницю сільради Тетяну Зо-
лоту, яка відповідає за звернен-
ня громадян. Проте діловод на-
важилася захищатися публічно, 
інформує ТРК «Аверс». 

Під час слідчих дій у сільраді 
відбулися обшуки в кабінеті Те-
тяни Золотої, коли та перебува-
ла на лікарняному. Пані Тетяну 
запросили на розмову слідчі, а її 
керівництво попросило написа-
ти заяву на звільнення за згодою 
сторін.

«Мене викликають до себе 
голова з секретарем і кажуть, що 
знайшли якісь липові довідки, 

якась перевірка була з СБУ, про-
куратури. Мені не показали ні 
ухвали, ні рішення суду. На якій 
підставі обшукували мій стіл ро-
бочий?» – розповідає працівниця 
сільради, яка певна, що на неї хо-
чуть повісити липові довідки, про 
які вона ні сном ні духом. Йдеться 
про довідку про те, що людина не 
зареєстрована, але проживає на 
території селищної ради.

Як пояснила Тетяна Золота, 
справа стосується бізнесу екс-
депутата Руслана Кундельського. 
Вже з власних джерел журна-
лістам «Аверсу» стало відомо, 
що правоохоронці розслідують 
провадження щодо незаконного 
розмитнення автомобілів. Золо-
та стверджує, що Кундельський 
справді брав довідки в сільській 
раді про тимчасову реєстрацію у 

своєму будинку осіб, які прожи-
вають в іншому місті.

За короткий час таким чином 
чоловік зареєстрував у своїй хаті 
приблизно 70 осіб. Довідки на 
цих людей було видано відповід-
но до заяви власника помешкан-
ня, тобто Руслана Кундельського. 
І вони легальні, щоправда, серед 
документації знайшлися такі ж 
довідки, але підроблені. Фаль-
шивки Тетяні Золотій надали пра-
воохоронці, коли особисто при-
їхали запросити її на допит. До 
слова, без відповідних паперів.

Працівниця Прилуцької сіль-
ської ради стверджує: фальши-
вих документів не видавала. Тим 
паче, що вона – звичайний діло-
вод, її робота – носити папери на 
підписи, а підписує їх керівник, у 
цьому випадку голова Прилуць-

«Реформа» у сфері 
електроенергетики призвела 
до появи схеми «Роттердам+», 
завдяки якій з кишень українців 
витягнуто 35 млрд грн. Таку 
думку у Facebook озвучив 
депутат облради Михайло 
Імберовський.

«Схоже, після чергового підняття 
ціни на газ для населення на 23,5%, тоб-
то до рекордних 8550 гривень за тисячу 
кубометрів газу, українці ходитимуть на 
роботу для того, щоб заробити на тепло 
і хоча б якось перезимувати. Це нагадує 
час, коли в колгосп ходили на роботу, 
щоб заробити трудодні», – йдеться у до-
писі укропівця.

З його слів, уряд не робить жодних 
реальних кроків у сфері тепломодерні-
зації житла, адже це єдиний спосіб еко-
номити. Натомість підвищенням ціни на 
газ вводить податок, яким вимиває гро-
ші в українців і робить їх жебраками.

Тим часом завдяки схемі «Роттер-
дам+» мільярди доларів заробляють 
на українцях Петро Порошенко, Рінат 
Ахметов і Віктор Медведчук. У тариф 
на електрику закладено ціну вугілля, 
нібито купленого на біржі в Роттердамі, 
хоча насправді його постачають у чоти-
ри рази дешевше з ДНР/ЛНР, тим самим 
фінансуючи війну в Україні.

Зі слів Імберовського, чистий при-
буток «Нафтогазу» в 2017 році склав ре-
кордних 39,4 млрд грн, чистий прибуток 
«Укргазвидобування» – 30,5 млрд грн, 
зарплата керівника «Нафтогазу» Андрія 
Коболєва – 19 млн грн.

Щорічна церковна хода з нагоди дня 
пам’яті всіх святих землі волинської

Через чужі махінації постраждала 
працівниця сільради

кої сільської ради Валентин Ар-
чибасов.

Під час розмови Тетяна Зо-
лота обмовляється: подібні до-
відки у них – звичайна практика. 
І додає: їх видавали ще одному 
депутату чинного скликання Во-
лодимиру Бляшуку.

Голова Прилуцької сільради 
відмовився коментувати ситуа-
цію, прикриваючись таємницею 
слідства. Тетяна Золота стверджує: 
її усунули від обов’язків заднім 
числом, навіть просили розраху-
ватися. А ще надала цікаві записи 
про те, як у Прилуцькій сільській 
раді ведуть документацію. 

Журналісти «Аверсу» завітали 
до будинку головного фігуранта 
справи Руслана Кундельського. 
Живе чоловік як справжній де-
путат, щоправда, не як депутат 
сільської ради. На подвір’ї – ба-
сейн, бруківка, прибудова, схожа 
на лазню. Якщо вірити довідкам 
про тимчасову реєстрацію осіб, 
тут проживає 70 людей. Може, то 
готель? Будинок чинного депу-
тата Прилуцької сільради Воло-
димира Бляшука теж на вигляд 
заможний. Чоловік також брав 
довідки про тимчасову реєстра-
цію. До слова, вже відомо, що до-
кументи про прописку подавали 
на митницю.

  Ганна МАРЧУК

Потрібної для завершен-
ня будівництва шахти №10 
«Нововолинська» суми не пе-
редбачили у проекті бюдже-
ту на 2019 рік. Парламентарі 
проголосували у першому 
читанні за цей законопроект 
без урахування поправок, які 
свого часу ініціював народ-
ний депутат Ігор Гузь. Тому він 
не голосував за бюджет-2019. 

«У проекті бюджету немає 
суми на дуже важливе питан-
ня, яке я піднімаю четвертий 
рік, – дофінансування роз-
будови шахти №10. Ця шахта 
має понад 30 мільйонів тонн 
покладів вугілля. Це питання 
енергетичної незалежнос-

Луцьк

23 жовтня до Луцька 
завітав предстоятель 
Української православної 
церкви Московського 
патріархату митрополит 
Онуфрій, а сотні вірян 
взяли участь у хресній 
ході, яку організувала 
Волинська єпархія 
УПЦ МП.

Зачепив владика одразу 
кілька тем, серед яких – на-
дання українській церкві То-
мосу. Він закликав лучан бе-
регти віру, яку отримали від 
дідів та прадідів. 

«Не треба шукати щось 
особливе і надзвичайне, а 
цінувати те, чим жили наші 
батьки і діди, прадіди. За ту 
віру вони боролися не тільки 
словом, а й часто життя від-
давали, і такої віри ми маємо 
триматися, – звернувся до ві-
рян митрополит. – Нині нам 
томоси якісь обіцяють і ще 
незрозуміло що... Ми маємо 
всі свободи і незалежності, 
адміністративні й церковні, 
ми – самоуправна церква. 
Все робимо самі, як вважаємо 

МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ: 
«СКІЛЬКИ 
ЩЕ УКРАЇНЦІ 
ПЛАТИТИМУТЬ ЗА 
ПОМИЛКИ ВЛАДИ?»

«Роттердам+» обікрав українців 
на 35 млрд грн

ІГОР ГУЗЬ: «ПОЧУЙТЕ ШАХТАРІВ»
ті», – наголосив нардеп.

Також він розповів, чому 
волинські гірники 18 жовтня 
зібралися на пікет під стінами 
Верховної Ради.

«За липень, серпень, вере-
сень і половину жовтня люди 
не отримали зарплату. Вчер-
гове звертаюся до Прем’єра 
Володимира Гройсмана: по-
чуйте мене, почуйте гірників 
і не тільки шахти №10, але й 
№9, «Бужанська». Щоб люди 
не виїжджали до Польщі, а 
мали змогу працювати вдо-
ма», – заявив Гузь.

До уряду й парламентарів 
звернулися і представники 
трудового колективу шахти.

«Ми вже не просимо, 
а вимагаємо погасити за-

боргованість із зарплати й 
збільшити фінансування: з 
25 мільйонів до 150 мільйонів 
гривень», – зауважив елек-
трослюсар В’ячеслав Спири-
донов.

Заступник начальника 
дільниці з підготовчих робіт 
шахти Сергій Онопрієнко до-
дав, що від глави уряду зву-
чить лише популізм, і саме 
цей популізм привів людей 
під стіни Ради.

Голова Незалежної проф-
спілки гірників Василь Прадід 
нагадав, що Нововолинськ – 
місто, яке розвинулося завдя-
ки будівництву шахт. А за пері-
од незалежності тут закрили 
вісім копалень, звільнили 
12 тисяч робітників.

МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ: «МИ – 
САМОУПРАВНА ЦЕРКВА»

за потрібне і тримаємо моли-
товні зв’язки з усіма право-
славними: і в Росії, і в Греції, 
і в усіх кінцях світу. Ці зв’язки 
не можна розривати на до-
году комусь. Якщо розірвемо 
молитовні зв’язки – переста-
немо любити одне одного, 
перестанемо бути християна-
ми, то яка ж тоді користь від 
нашого життя?».

Предстоятель УПЦ МП 
наголосив на тому, що кожна 
людина має шукати свій особ-
ливий і особистий томос – 

свободу від гріха. «Це той то-
мос, який ми маємо отримати 
від Бога, а інші томоси нас не 
цікавлять», – додав митропо-
лит.

До слова, Томос – це уні-
кальний церковний документ, 
указ. Випускають його, коли 
головна церква хоче надати 
фактичну незалежність – ав-
токефалію. 11 жовтня у Стам-
булі Синод Вселенського 
патріархату ухвалив рішення 
про початок процесу надан-
ня автокефалії Україні.
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 Анна ВОЛОЩУК
    Горохівський район

 Катерина ОСТАПЕНКО

 Дарина ТИХА

проблема

сільське господарство

на часіЦІНИ НА ПАЛЬНЕ ШОКУЮТЬ

ДЕРЖАВА ІГНОРУЄ ФЕРМЕРІВ

У ПРОЕКТІ 
ДЕРЖБЮДЖЕТУ – 
ОБМАЛЬ КОШТІВ

екологічне лихо НА ВОЛИНІ ГОРЯТЬ ТОРФОВИЩА
  Максим ШУШКО
ТРК «Аверс»
Маневицький район

Волинь оповило їдким димом. 
Майже 60 га торфовищ у 
Маневицькому районі горять 

з середини жовтня, отруюючи 
повітря та знищуючи природу. 
Це – землі запасу Прилісненської 
ОТГ, які не дозволили розробляти 
підприємству «Волиньторф». 
Найбільше від займання 
страждають жителі прилеглих сіл.  
І цілком загасити пожежу поки не 
вдається.

«Удень тяжко в селі бути, від диму задуши-
тися можна. Вночі утворюється димова заві-
са, це заважає працювати. Люди задихають-
ся», – розповідає житель села Серхів Леонід 
Мусійчук.

Місцеві кажуть: на вулицю можна вийти 
лише тоді, коли вітер в інший бік. У школі по-
терпають від задухи діти.

Тонни торфу, який вже мав бути на складах 
комунальних закладів та використовуватися в 
котельнях для обігріву населення, горять прос-
то неба. Локалізувати цю пожежу дуже важко, 
адже всі 60 га потрібно заливати водою.

За 600 метрів від місця пожежі – болото 
Коза-Березина. А це Рівненський природний 
заповідник. Вогонь наразі локалізували на 
цій ділянці. Але постраждало чимало тварин. 
Проте наслідки, припускають екологи, мо-
жуть бути значно серйознішими.

В урочищі «Залуччя» вогонь знищив гек-
тари лісу. Від вогню постраждали чималі ді-
лянки. Обгорілі дерева падають. Тут страшно 
ступати – зітлілий торф провалюється. Поро-
да прогорає вглиб.

За словами начальника ГУ ДСНСУ в об-
ласті Володимира Грушовінчука, займання на 
торфовищах розпочалося 13 жовтня. Проте 

рятувальники дізналися про масштабну по-
жежу лише 16 жовтня, що й ускладнило лік-
відацію займання. Техніці дістатися до місця 
загорання вкрай важко. Також у зв’язку з по-
годними умовами бракує води. 

Торфовища належать до земель запасу 
Прилісненської об’єднаної територіальної 
громади. Відповідно до постанови Кабміну, ці 
землі Держгеокадастр мав передати в корис-
тування ОТГ ще восени, проте ні тоді, ні через 
півроку цього так і не зробили. Не дозволили 
користуватися цими землями й «Волиньтор-
фу», попри те, що запас земель, на яких під-
приємство добуває корисні копалини, закін-
чується. І вже восени наступного року сотні 
волинян можуть втратити робочі місця. А все 
тому, що екс-голова Волинської ОДА Воло-
димир Гунчик кілька років саботував роботу 
підприємства й так і не підписав наказ про 
виділення нових площ під розробку. 

Голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещен-
ко каже, що це згарище – яскравий приклад 
того, як недбало і безгосподарно ОДА розпо-
ряджається землями запасу.

«Я стукаю у всі двері, бо в громади немає ані 
техніки, ані фінансів, аби гасити цю пожежу. Ці 
землі запасу «Волиньторф» міг би використову-
вати вже зо два роки. Якби ці площі були в роз-
робці, то проблеми не було б», – наголошує Ігор 
Терещенко. До того ж, через обман і зволікання 
Держгеокадастру громада втрачає інвесторів, 
які хотіли вирощувати лохину та лозу.

Втрачає Волинь інвесторів і через забло-
ковану роботу «Волиньторфу». Підприємство 
забезпечує торфопаливом не лише нашу об-
ласть, а й чимало інших. До ДП зверталися ба-
гато інвесторів. Але через відсутність нових 
площ під розробку вони втратили інтерес до 
«Волиньторфу». Через це зазнав збитків і об-
ласний бюджет.

Директор ДП «Волиньторф» Іван Киричик 
зазначає, що землі, на яких горить торф, нале-
жать до Прилісненської ОТГ, проте перебува-
ють у розпорядженні Волинської ОДА. Разом 
з тим, КП «Волиньприродресурс» має ліцен-
зію на видобуток торфу на цій ділянці.

«Торф, який горить у землі, міг би вже пе-
ребувати на складах комунальних закладів, 
використовували б його для обігріву шкіл, 
садочків тощо. Натомість він горить просто 
на полі й становить екологічну та техногенну 
небезпеку», – зазначив Іван Киричик.

Заступник директора КП «Волиньприрод-
ресурс» Веніамін Туз пояснює, що торфовища 
можуть горіти по кілька років, попри знижен-
ня температури і навіть сніг.

«Зверху може здаватися, що пожежа при-
пинилася. Але волинський торф має надзви-
чайно високу теплоємність, чим він і цінний, 
тому прогорає вглибину. І навіть сніг чи зни-
ження температури такій пожежі на заваді 
не стануть. Техніка сюди не може потрапити, 
родовище може бути просто втрачене. Якщо 
пожежа піде вглибину, то наша ліцензія на ви-
добуток буде непотрібною – весь торф про-
сто згорить. Попіл же людям ми не будемо 
продавати», – пояснив Веніамін Туз та додав, 
що керівництво району і голова ОДА мають 
зрозуміти, що землі потрібен господар, аби 
не виникало подібних проблем.

Між тим, на думку рятувальників, причи-
ною масштабної пожежі на тофовищах може 
бути підпал.

«Усі ці пожежі виникли внаслідок необе-
режного поводження з вогнем невстановле-
них осіб. Тобто це підпал. Населення свідомо 
підпалює сухостій і сміття. Внаслідок цього 
полум’я розповсюджується на суху траву, 
проходить фронтом, після цього виникає за-
горання торфовищ. А ліквідація таких пожеж 
потребує значних людських і матеріальних за-
трат», – резюмував Володимир Грушовінчук.

Волинський торф має надзвичайно високу теплоємність, тобто 
може горіти вглибину, навіть якщо зверху лежатиме сніг

Останніми роками уряд 
анонсував запровадження 

програм розвитку невеликих 
фермерських господарств, 
підтримки тваринництва, 
здешевлення закупівлі української 
сільгосптехніки. Коли ж настав 
час змін, виявилося, що дрібним 
і середнім фермерським 
господарствам скористатися 
фінансовою підтримкою від 
держави досить складно. Тож 
деякі волинські сільгоспвиробники 
звернулися по допомогу до 
депутата Волинської обласної ради 
від УКРОПу Михайла Імберовського.

У цьогорічному державному бюджеті 
на розвиток фермерських господарств пе-
редбачили 1 млрд грн. Ще 4 млрд грн було 

За кілька тижнів ціна пального 
зросла на 3-5 грн за літр. 11 жовтня 

автомобілісти чи не в кожній області 
провели акцію бойкоту заправок. 
Про це йшлося під час ефіру на ТРК 
«Аверс».

За словами жителів Горохова, найкри-
тичніша ситуація саме в їхньому містечку. 
Там на трьох заправках однаково високі ціни 
на бензин, які не тільки виросли, а є навіть 
вищими, ніж в інших районах. Автомобілісти 
нарікають: у сусідній Білорусі ціна на дизель 
в межах 19 грн, а в Україні – 33 грн.

«Якщо порівнювати Горохів, Берестечко і 
Луцьк, то в нас ціни на бензин вищі, ніж на 
всіх інших заправках, на дві-три гривні. Така 
ситуація не місяць, це вже триває понад 
п’ять років», – розповідає житель Горохова 
Валерій Бичук.

«Я підприємець, і зростання ціни на бен-
зин відчув одразу, – додає горохівчанин Ігор 
Іщук. – Підняття вартості пального стало 

заплановано на розвиток тваринництва, 
945 млн грн – на здешевлення сільськогос-
подарської техніки, 300 млн грн – на розви-
ток садівництва та виноградарства. Однак 
замість обіцяної підтримки дрібні фермери 
зіткнулися з низкою труднощів, що стали на 
заваді реальному розвитку більшості сіль-
ських господарств.

«Влада, попри анонсоване сприяння 
розвитку дрібних фермерських господарств, 
однаково залишається на позиціях неухиль-
ної підтримки олігархів та великих агрохол-
дингів, – переконує Михайло Імберовський. 
– Саме тому левову частку дотацій та відшко-
дувань аграрної сфери отримують великі 
монополісти. Стосовно середніх та дрібних 
фермерів, то бюрократична тяганина забра-
ла у них шанс отримати бодай той мізер, що 
залишиться. Це питання потребує постійно-
го контролю, адже фермерські господарства 
– це можливість для відродження села, ство-

рення нових робочих місць». 
Яскравим зразком такої «підтримки» 

може слугувати ситуація, що склалася навко-
ло ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та «Укр-
лендфармінг» бізнесмена Юрія Косюка. Річ у 
тім, що в 2017 та 2018 роках майже половину 
коштів, виділених державою на підтримку 
аграріїв, спрямували на розвиток саме цих 
підприємств. Загалом же компанії Юрія Ко-
сюка цьогоріч отримали 1,4 млрд грн.

Депутат Михайло Імберовський підготу-
вав звернення до директора департаменту 
агропромислового розвитку Волинської 
облдержадміністрації Юрія Горбенка з про-
ханням надати інформацію щодо кількості 
агровиробників, фермерських господарств 
та сільськогосподарських кооперативів, які 
працюють в області. Укропівець також хоче 
з’ясувати, скільки коштів з держбюджету ви-
користано на розвиток волинських госпо-
дарств.

останньою краплею для мене, тому вийшов 
підтримати протест. Адже всі комплекту-
вальні матеріали, які закуповую, залежать 
від вартості бензину, тож і я маю піднімати 
ціну».

Представники Горохівської районної 
ради надіслали звернення до Антимоно-
польного комітету, аби той перевірив ціни в 
Горохові. Крім того, на сесії планують ухва-
лити звернення щодо зменшення ціни на 
пальне.

«Ця ситуація обурила кожного українця, 
адже чи не щороку восени, коли відбуваєть-
ся збір врожаю, починають піднімати ціни. 
Це впливає на кінцевого споживача – про-
стого українця, – переконаний Вяче слав 
Рубльов. – У нашій державі є змова між 
нафтотрейдерами, бо на заправках різних 
груп ціна однаково росте. Відслідкувати це 
й подолати – головне завдання антимоно-
польників, проте, на жаль, за спиною цих 
нафтотрейдерів стоять представники вла-
ди, які дозволяють компаніям наживатися 
на нас».

До Вячеслава Рубльова уже звернулися 
автомобілісти Горохівщини, тож депутат іні-
ціюватиме ухвалення відповідного звернен-
ня до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, до 
всіх обласних рад України, аби влада врешті 
дослухалася до людей.

Проект держбюджету на 2019 рік 
неможливо ухвалювати в його 

нинішньому вигляді, адже передбачених 
на соціальну сферу видатків недостатньо 
не лише для запровадження 
задекларованих реформ, а й для 
розв’язання нагальних проблем.

«Якщо говорити про сфери освіти й меди-
цини, то ми бачимо дисбаланс. А це ті галузі, де 
мають відбуватися суттєві реформи», – заяви-
ла в ефірі телеканалу «Рада» народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич.

Передбаченого у проекті держбюджету 
збільшення видатків на освіту недостатньо на-
віть на якісне реформування її середньої лан-
ки. Така ж ситуація і з охороною здоров’я.

Найбільше від браку фінансування потер-
патимуть саме пересічні українці. Уже зараз в 
Україні практично відсутній інсулін, його запа-
сів вистачить на два тижні. З цією проблемою 
зіткнулися Волинь, Житомирщина, Рівненська 
та Чернігівська області.

«А потім люди помиратимуть, оскільки ре-
ально розв’язати це питання на місцях немож-
ливо», – наголосила парламентар.

Проект кошторису не закриває дірок у Пен-
сійному фонді. Є великий ризик, що пенсійні ви-
плати будуть затримувати й наступного року.

До слова, в проекті бюджету-2019 закладено 
такі макропоказники: зростання ВВП – 3%; інфля-
ція – 7,4%; курс – 29,4 грн за $; мінімальна зар-
плата – 4173 грн; прожитковий мінімум на одну 
особу на місяць: з 1 січня 2019 року – 1853 грн, з 
1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн.

Верховна Рада схвалила 
проект бюджету на 2019 рік 
у першому читанні

lisvisnyk.com
.ua

Водії обурені підвищенням 
вартості пального

znaj.ua
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У моєму словнику немає слова «неможливо». Наполеон Бонапарт

  Тетяна ПРИХОДЬКО
Камінь-Каширський район

один день з депутатом ЧИ Є ЖИТТЯ ПІСЛЯ РЕФОРМИ?

гарантія якості НАДІЙНІ ВХІДНІ ДВЕРІ – 
У НОВОМУ ФІРМОВОМУ МАГАЗИНІ 

«СТАЛЬ-М» В ЛУЦЬКУ

Реформа Супрун: у селах 
люди лишаться без лікарів 

Тетяна П
риходькоНародний депутат 

від УКРОПу Ірина 
Констанкевич 

нещодавно побувала з 
робочим візитом у Камінь-
Каширському районі. На 
особистому прийомі, під 
час зустрічей із громадами 
в селах Фаринки, Соснівка, 
Волиця та Пнівне люди 
тільки й говорили про 
те, як дають раду новим 
викликам процесу 
реформування.

У ПЕРШИЙ КЛАС ДІТИ 
ПІШЛИ БЕЗ БУКВАРІВ 

Освітяни розповідають про по-
зитивні зміни в підходах, методах 
викладання. Кажуть про те, що 
отримали від держави для запрова-
дження «Нової української школи» 
по шість цеглинок конструктора на 
дитину, парти, дидактичний мате-
ріал, що ще мали б отримати ноут-
буки. Водночас підкреслюють, що 
без підтримки батьків важко було б 
стартувати. Окрім того, зауважують, 
що вперше за історію незалежності 
України першокласники пішли до 
школи без буквариків. 

«Я неодноразово намагалася 
донести до урядовців те, що на 
впровадження «Нової української 
школи» вони передбачають зама-
ло коштів. За один мільярд гривень 
нереально реалізувати нову кон-
цепцію. Однак, на жаль, мене не по-
чули, і наступного року, схоже, ситу-
ація не зміниться. Але шлях реформ 
завжди важкий, тому не втрачаймо 
надії, що спільними зусиллями нам 
усе вдасться», – зауважила народ-
ний депутат.

районна влада знають про неї, але 
не в силі залагодити. За словами 
голови районної державної адміні-
страції Валерія Дунайчука, на інсу-
лін для хворих краю у районному 
бюджеті вдалося віднайти 100 тис. 
грн, але потрібно учетверо більше. 
Тож Ірина Констанкевич пообіця-
ла взяти це питання під особистий 
контроль.

У розпачі люди від реформу-
вання первинної медико-санітарної 
допомоги. Наприклад, частина жи-
телів сіл Фаринки, Соснівка, Волиця 
та Пнівне бояться залишитися без 
лікаря. Раніше всі вони за потреби 
зверталися до лікаря Оксани Кух-
тей, яка обслуговувала ці населені 
пункти. Однак, коли надання ме-
дичних послуг відбуватиметься за 
деклараціями, половина селян за-
лишиться поза її увагою. Не тому, 
що не хочуть підписувати договір, 
а тому, що вона вже набрала від-
повідну кількість пацієнтів, а інших 
лікарів тут нема.

У селі Фаринки жителі давно 
клопочуться про ФАП: тут є недобу-

доване приміщення, але без належ-
ної документації. Коштів, щоб його 
довести до ладу, дотепер не знай-
шлося. А з початком медреформи 
селяни і взагалі втратили надію на 
введення ФАПу в дію.

«Як бути людині, яка по хаті 
ледве пересувається, бо втратила 
здоров’я, самовіддано працюючи? 
Де отримати медичну підтримку, 
коли лікаря на всіх не вистачає, а 
ФАПу поблизу нема? У ньому, може, 
хай за окрему плату, та можна було 
б сподіватися на допомогу», – каже 
крізь сльози місцева жителька Ган-
на Мазурик.

Селяни з Фаринок навіть за-
здрять жителям сусідньої Волиці. 
Адже у них є ФАП. Його стан нещо-
давно покращили за кошти Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Втім 
місцеві шоковані перспективою, 
що, маючи в селі медзаклад, змуше-
ні будуть по найелементарнішу мед-
допомогу звертатися в райцентр, 
бо їхній лікар, та ж Оксана Кухтей, 
не зможе їх прийняти через певні 
обмеження внаслідок реформи. 

Ірині Констанкевич добре зро-
зуміле занепокоєння селян, бо про 
проблеми із медициною на селі їй 
доводиться чути дуже часто. Саме 
тому вона стала ініціаторкою про-
грами «Здоров’я – кожному мешкан-
цю села», в рамках якої відбувають-
ся виїзні прийоми лікарів у селах. 

«Людям потрібна така підтрим-
ка. Щоб якось допомогти жителям 
найвіддаленіших сіл, ми започатку-
вали програму «Здоров’я – кожно-
му мешканцю села». Упродовж року 
вона успішно діє у Ківерцівському 
районі. Нині вона вже стартувала 
і в Камінь-Каширському, Любешів-
ському та Маневицькому районах. 
На ці прийоми приходять переваж-
но люди старшого віку, які не мають 
можливості та фінансової змоги по-
їхати до районного чи обласного 
центру на такі огляди», – зазначає 
народний депутат.

ПНІВНЕ: БОЛЮЧЕ 
ПИТАННЯ – ДОРОГИ 

Однією з наболілих проблем 
для жителів Пнівненської сільра-
ди є дорога сполученням Камінь-
Каширський-Седлище. Її стан годі 
описати словами. Вона така розби-
та, що місцеві дивуються, як автомо-
білісти ще терплять. 

«Ми боїмося, що невдовзі за-
лишимося відірваними від сві-
ту, – каже сільський голова Сергій 
Ковальчук. – Через цю дорогу ризи-
куємо вчасно не отримати медичної 
допомоги. Наприклад, нещодавно 
до нас не зміг доїхати реанімобіль 
на виклик». 

Жителі села звернулися до Іри-
ни Констанкевич, щоб вона озву-
чила їхнє прохання поремонтувати 
шлях. Адже самих селян не чують. 
Ірина Мирославівна вже підготува-
ла відповідне звернення.

16 жовтня, у день 
свого народження, 
відомий український 
виробник броньованих та 
протипожежних дверей 
«Сталь-М» відкрив 
у Луцьку оновлений 
магазин нового формату. 
Для зручності та 
комфорту лучан він 
розташовуватиметься 
недалеко від центру міста – 
на вулиці Рівненській, 25. 

Віднині тут можна придбати 
увесь асортимент фірмової високо-
якісної продукції заводу-виробника 
«Сталь-М»: двері броньовані вхідні 
в квартири 3 і 4 класу зламостій-
кості, двері протипожежні, люки та 
ворота з межею вогнестійкості 30-
60 хвилин. 

Додатковою перевагою дверей 
«Сталь-М» є їх кулестійкість, яку 
підтверджено спеціальними випро-
буваннями та сертифікатом відпо-
відності. 

«Відкрити новий магазин ми 
вирішили у зв’язку зі збільшенням 
попиту на нашу продукцію. За той 
час, що ми працюємо в Луцьку, жи-
телі Волині переконалися в її якості 
та надійності. Бо ми не просто ви-
готовляємо двері, а в першу чергу 
створюємо безпеку. Тому на вітчиз-
няному ринку дверей ми є унікаль-
ними й суттєво відрізняємося від 
інших», – каже директор компанії 
Андрій Муляренко. 

До слова, «Сталь-М» на ринку 
дверей України вже майже 20 років. 
За цей час вдалося завоювати до-
віру споживачів не лише у рідному 
Рівному, де розташовані виробничі 
потужності підприємства, а й по 
всій Україні. Уся продукція компанії 
сертифікована за європейськими 

стандартами EN 1627:2014, а на всіх 
етапах виробництва запроваджено 
систему управління якістю ISO. 

Як розповів Андрій Муляренко, 
новий формат магазину передба-
чає, що на його базі діятиме своє-
рідний інформаційний центр, де всі 
охочі матимуть можливість безплат-

но отримати вичерпну інформацію, 
яка дозволить зробити правильний 
вибір при купівлі дверей, замків, 
фурнітури та сейфів.

Тож отримати кваліфіковану 
консультацію, обрати вхідні двері на 
будь-який смак і гаманець, а також 
надійні сейфи та якісну фурнітуру 

для дверей ви зможете, завітавши 
до фірмового магазину «Сталь-М», 
що розташований в Луцьку на вули-
ці Рівненській, 25. 

До речі! З нагоди ювілею компа-
нії та відкриття оновленого магази-
ну на вас також чекають різноманіт-
ні акційні пропозиції та знижки. 

А тим часом селяни сподівають-
ся на підтримку та допомогу Ірини 
Констанкевич. Жителі села Фарин-
ки – у ремонті даху місцевої школи, 
жителі села Соснівка – у заміні ві-
кон, дверей в їхній ЗОШ. Соснівча-
ни розповідають, що їм вдалося за 
підтримки районного керівництва 
добудувати приміщення місцевого 
навчального закладу, де розмісти-
ли кілька класів початкової школи. 
Але є ще одна класна кімната, яка 
потребує капремонту, тож і звер-
нулися до депутата по допомогу в 
цьому, а також у придбанні музапа-
ратури, спортінвентарю.

РЕФОРМА МЕДИЦИНИ: 
У СЕЛАХ ЛИШАТЬСЯ БЕЗ 
ЛІКАРІВ

Але найбільше селяни стурбо-
вані реформуванням медицини. І на 
особистих прийомах, і на загальних 
зустрічах з Іриною Констанкевич 
вони говорять про відсутність га-
рантованої державою підтримки. 
Зокрема, гостро піднімають питання 
хворі на діабет. Інсуліну для діабети-
ків Камінь-Каширського району за-
лишилося на тиждень-другий і все, 
бо цьогоріч держава виділила лише 
половину коштів від потреби на за-
купівлю ліків інсулінозалежним. 

«Ми залишилися зі своєю бідою 
наодинці. Але ж якби хоч ті пенсії та 
зарплати були такими, щоб ми могли 
придбати собі ліки. А так навіть на 
смужки для щоденного вимірювання 
цукру в крові нам не вистачає. Тому 
доводиться економити на них. Але 
ж на інсулінові не зекономиш...» – у 
розпачі розповідають пенсіонери, 
які прийшли на зустріч до народно-
го депутата з проханням посприяти 
у розв’язанні цієї проблеми.

Керівництво Камінь-Каширської 
центральної районної лікарні та 

Тут можна придбати увесь асортимент фірмової продукції заводу-виробника
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Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. 
Йоганн Вольфганг фон Гете

  Дарина ГОГОДЗА
    Луцький район 

  Павло 
ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

    Луцьк 

експеримент для людей

квадратний метр

ЧОМУ ЖІНКИ 
ЛЮБЛЯТЬ СТРУМІВКУ?

Що таке Струмівка? 
Це передмістя 
Луцька з 

мальовничими краєвидами 
і чудовою екологією. 

А що таке чудова екологія? Це 
завжди свіже і чисте повітря, яке є 
запорукою нашого здоров’я, дов-
голіття, молодості й краси. Хто ж 
не хоче завжди бути молодим, гар-
ним та жити довго без проблем зі 
здоров’ям?

Не секрет, що гарна, молода і 
здорова жінка приваблює сильних 
та успішних чоловіків (до слова, у 
Cтрумівці таких чимало). А кохана 
жінка, як відомо, – це щаслива жінка.

У парі щаслива й кохана жін-
ка та сильний і успішний чоловік 
створюють щасливу сім’ю. У такій 
родині народжуються гарні, здо-
рові й розумні діти... Продовжувати 
логічний ряд можна нескінченно. А 
починаються такі щасливі історії у 
Струмівці!

Тому висновки робіть самі. Хо-
чете бути щасливою? Негайно пе-
реселяйтеся в Струмівку. Тим паче, 
що це не проблема. Звертайтесь у 
відділ продажу ЖК «Сімейна Форте-
ця» – там вам підберуть помешкан-
ня для щасливих жінок.

Якщо ви ще й досі вагаєтеся, де 
краще купити квартиру – у Луцьку 
чи в Струмівці – то радимо вирі-
шити таке серйозне питання після 
дзвінка в ЖК «Сімейна Фортеця».

Телефон відділу 
продажу 

(066) 104-04-04.

В усьому світі 
15 жовтня 

відзначають День 
білої тростини, тобто 
День незрячих. 
Цьогоріч у Луцьку 
вже вдруге 
відбувся соціальний  
експеримент 
«Відчуйте життя в 
темряві».

Закрити очі чорними 
пов’язками та протягом 
дня перевірити, наскільки 
легко у Луцьку орієнтува-
тися незрячій людині, зго-

fortecya.lutsk.ua

Із початку 
року на Волині 

зареєстрували 
151 заяву та 
повідомлення про 
випадки, коли діти 
самовільно залишили 
домівки. Серед них 
43 дитини вчинили 
злочини, а 75 стали 
жертвами.

«Діти йдуть з дому, бо 
потерпають від насилля в 
сім’ї, або ж їх просто зали-
шають без догляду. Так вони 
висловлюють протест, коли 
батьки розлучаються та ді-
лять і майно, і нащадків. А ще 
є категорія дітей, схильних 
до бродяжництва», – пояс-
нює заступник начальника 
ГУ Нацполіції у Волинській 
області Сергій Козак.

Згідно зі статистичними 
даними, в Україні у 2015 році 
3265 дітей самовільно пішли 
з домівок, 60 не вдалося роз-
шукати. У 2016 році зареє-
стрували 5928 випадків зник-
нення дітей, а не розшукали 
81 дитину. Торік зафіксували 
8124 такі випадки, 48 дітей 
залишилися незнайденими.

«Порівняно з 2015 роком, 
кількість дітей, які пішли з 
дому, зросла майже вдвічі. 
Ми з колегами аналізували 
ситуацію. Дійшли висновку, 
що пояснити це можна тим, 
що ми дуже швидко реагує-

ВІДШУКАТИ ЗНИКЛИХ 
ДІТЕЙ ДОПОМОЖЕ МОБІЛКА

ЧИНОВНИКИ ПРОІНСПЕКТУВАЛИ, 
НАСКІЛЬКИ ЛУЦЬК 
ДОСТУПНИЙ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ   Олександр АНДРІЮК

мо на такі випадки. Черговий 
збирає дані й ми все реєстру-
ємо. Зараз немає таких ви-
падків, коли щось там не за-
реєстрували чи пропустили, 
або ж відмовили. Група ре-
агування негайно виїжджає 
на такі випадки», – наголосив 
Сергій Козак.

Поліціянт спростував 
міф, що заяву про зникнення 
дитини можна подавати тіль-
ки через три дні. У випадку, 
якщо таке сталося, право-
охоронці просять негайно 
звернутися за номером 102. 

Щоб допомогти батькам 
оперативно інформувати 
про такі випадки, Нацполі-
ція та оператор мобільного 
зв’язку «Київстар» започатку-
вали спільний проект щодо 
розшуку дітей. PR-менеджер 
«Київстару» в Західному ре-
гіоні Олександра Гнатик по-
яснює: «Мобільний оператор 
отримує запит від поліції на 
SMS-розсилку з потрібною 
інформацією, що допоможе 
в пошуку. «Київстар» формує 
розсилку для абонентів на 
відстані від одного до трьох 

кілометрів. Якщо загубила-
ся дитина, а в радіусі цього 
місця були активні абоненти, 
то вони отримають повідом-
лення про зниклого. Це все 
триває в межах 30 хвилин, 
адже важлива оперативність. 
Разом з тим, жоден абонент 
за це нічого не платить, прос-
то потрібно, аби люди знали 
про таку послугу і те, що нею 
варто користуватися».

Начальник сектору юве-
нальної превенції управлін-
ня превентивної діяльності 
ГУ Нацполіції у Волинській 
області Інна Остапович за-
значила, що процедура ін-
формування відбуватиметь-
ся максимально швидко, 
наскільки це можливо. «Буде 
надано вичерпну інформацію 
про дитину: прізвище, ім’я, 
фото, родимки, колір волосся 
та інші особливі прикмети».

Зазначимо, програма за-
працювала наприкінці серп-
ня 2017 року. За 15 місяців за 
її допомогою вдалося знайти 
85 дітей. Із листопада соці-
альна послуга стане доступ-
ною на території всієї країни.
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Учасники експерименту пройшли вулицями міста 
та перевірили роботу маршруток і тролейбусів

Процедура інформування 
відбуватиметься максимально швидко

налу тощо. Водночас у місті 
побільшало закладів громад-
ського харчування, де про-
понують меню, надруковане 
шрифтом Брайля, їх уже по-
над 30.

Віталій Ткачук закликав 
міську владу звернутися 
також до власників супер-
маркетів, аби ті розміщували 
інформацію про ціни та акції 
на своїх сайтах у текстовому 
вигляді, а не лише у вигляді 
фото, адже багато незрячих 
користуються смартфонами, 
які дозволяють озвучува-
ти друкований текст. Також 
він звернув увагу на те, що 
звукові маячки на вокзалі та 
деяких установах не завжди 
ввімкнені.

За словами Ігоря Поліщу-
ка, який вже вдруге зголо-
шується провести робочий 
день у темряві, протягом 
останнього року тактильну 
плитку вже встигли покласти 
на восьми вулицях та пере-
хрестях міста, триває робота 
із забезпечення тролейбусів 
озвученням зупинок, про-
водили зустріч з підпри-
ємцями щодо друку меню 
шрифтом Брайля у закладах 
громадського харчування. 
Отже, співпраця міської вла-
ди з ГО «Генерація успішної 
дії» триватиме і Луцьк нама-
гатимуться робити якомога 
доступнішим для осіб з пору-
шеннями зору.

лосилися радник міського 
голови Ігор Поліщук, пер-
ший заступник міського 
голови Григорій Недопад, 
заступник міського голови 
Костянтин Петрочук і на-
чальник відділу транспор-
ту та зв’язку міськради Во-
лодимир Степанов.

Керівник організації 
«Генерація успішної дії» 
Віталій Ткачук відзначив, 
що влада протягом року 
встиг ла чимало зробити 
задля того, аби місто стало 
доступнішим для незрячих. 
Однак ще досі «мовчать» 
луцькі маршрутки й незря-
чі не можуть у них орієнту-
ватися, низка світлофорів 
не мають звукового сиг-



ЖИТТЯ8 www.volynnews.com

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 Два найважливіші дні у твоєму житті – день, коли ти з’явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. 

Марк Твен

№ 42 (141)  25 жовтня 2018 року

  Лілія БОНДАР 
Луцьк, Мінськ

  Владислав 
КОРНЕЛЮК 
ТРК «Аверс»
Ратнівський район

не будьмо байдужими

шана експорт

МАР’ЯНА ПАРХОМ’ЮК:МАР’ЯНА ПАРХОМ’ЮК: «ДОВЕДУ  «ДОВЕДУ 
ВСІМ, ЩО РАК – НЕ ВИРОК»ВСІМ, ЩО РАК – НЕ ВИРОК»

ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ ТА БІЙЦІВ АТО 
УВІКОВІЧНИЛИ В ПАМ’ЯТНИКУ

ВОЛИНСЬКИЙ СІК – НА 
АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛИЦЯХ 

Понад тиждень тому 
в 23-річної лучанки 
Мар’яни Пархом’юк 

виявили рак крові – гострий 
лімфобластний лейкоз. 
Зараз дівчина проходить 
перший етап хіміотерапії 
в Республіканському 
науково-практичному 
центрі дитячої онкології, 
гематології та імунології в 
Мінську. Він триватиме 36 
днів. На лікування Мар’яни 
потрібно зібрати $50 тис. 
Стільки ж знадобиться 
і на другий етап та 
реабілітацію.

«Ніколи не знаєш, як один день 
може перевернути все твоє життя. 
Усі мої цінності, які здавалися таки-
ми важливими, стали нічим в один 
момент, – пише Мар’яна в Instagram. 
– Тепер мені байдуже, у чому взу-
та – радію, що можу ходити. Байду-
же, яка у мене зачіска – радію, що у 
свідомості. Байдуже, яка помада на 
губах – радію, що можу посміхатись 
і дарувати гарний настрій іншим. Я 
була звичайною студенткою. Такою, 
як і тисячі інших. Переймалася се-
сією, практикою, дипломом (магі-
стри ж), шукала можливостей для 
розвитку і пробувала себе у різних 
сферах. Працювала з дітками і до-
рослими, мріяла про власне авто, 
про подорожі, про білу сукню. Усе 
це залишилося ніби в іншому житті 
і ніби було не зі мною. Тепер мрію 
вилікуватись. І зовсім скоро я пере-
горну цю сторінку і відсвяткую свій 
новий день народження».

Дівчина навіть не помітила, коли 
її самопочуття стало погіршуватися. 
Усе сталося якось раптово. Цікаво, 
що за півроку до цього Мар’яна 
здавала загальний аналіз крові, але 
результати були хорошими.

«2 вересня я приїхала на навчан-
ня у Львів, – каже вона. – Помітила, 
що мої прогулянки по 20 кілометрів 
тепер даються мені важче, ніж рані-
ше. Але тоді я не надала цьому жод-
ного значення. На початку жовтня 
в мене було ГРВІ. Я втратила свідо-
мість. Після цього здала аналіз крові 

У селі Замшани 
14 жовтня відкрили 
пам’ятник воїнам-
афганцям та бійцям АТО, 
які відійшли у вічність.

За словами воїнів-афган-
ців, не потрібно розділяти за-
гиблих на бійців АТО та бійців 
Афганістану. Адже усі воїни 
були призвані боротися про-
ти зла.

«Ми їх увіковічили у цьо-
му пам’ятнику. Це історія 
нашої України», – зазначив 
заступник голови обласної 
Спілки ветеранів Афганіста-
ну Микола Оніщук.

Відкриття пам’ятного зна-
ка стало можливим завдяки 
жителям села Замшани та 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». До слова, це уже дру-
гий такий пам’ятник у Ратнів-
ському районі.

«Схиляю голову перед 
тими людьми, які долучилися 

  lisvolyn.gov.ua

Органічний сік, який 
у нас виготовляють 
та експортують 
до Америки, має 
значний попит 
серед заокеанських 
споживачів. 

Зацікавлені американ-
ські партнери нещодавно 
відвідали Волинь із ме-
тою налагодження нових 
домовленостей та роз-
ширення двосторонньої 
співпраці, повідомляють у 

Волинському обласному 
управлінні лісового та мис-
ливського господарства.

Американська компанія 
вже не перший рік є партне-
ром консервного цеху ДП 
«Цуманське ЛГ». Органіч-
ний сік, який виготовляють 
на Волині за особ ливою 
рецептурою, став популяр-
ним у американців, які нині 
пропагують культ здорово-
го харчування.

Варто зазначити, що 
березовий сік з Волині 
розповсюджують у фітнес-

в районній лікарні, гемоглобін – 60, 
а від лікарів – ні слова, лімфовузли 
були збільшені по всьому тілу. Після 
цього здала ще один аналіз і знову 
отримала невтішні результати. Мені 
зробили пункцію. Я зрозуміла, що 
хвороба важка. Відколи дізналася 
про свій діагноз, відразу налашту-
валася боротися. Тепер стараюся 
сміятися щоразу, коли на це є сили. 
Я доведу усім, що рак – не вирок». 

За чотири доби небайдужі люди 
назбирали дівчині мільйон гривень 
на лікування. Мар’яна каже, що на-
віть подумати не могла, що усього 
за кілька днів так багато людей від-
гукнеться і допоможе. «Незнайомі 
люди стали ближчими за тих, з ким 
спілкувалася щодня», – констатує 
дівчина.  

Усе розпочалося з того, що її 
хлопець, відомий луцький фотограф 
Володимир Хомич написав в інтер-
неті зворушливий пост і попросив 
небайдужих допомогти. Він також 
виставив на продаж свій комп’ютер 
iMac та два мотоцикли, щоб зібрати 
якомога більше грошей на поряту-
нок коханої. Аби підтримати Воло-
димира, його друзі організували у 
Луцьку дуже багато заходів. Вони 
показали, як завдяки небайдужості, 
сильній вірі та правильній організа-
ції можна дати відсіч страшній не-
дузі. Головне – не впадати у відчай 

На «Маркеті надії» вдалося зібрати понад 123 тис. грн

до цієї справи, адже розумію, 
наскільки це було важливо для 
всіх вас», – зауважила пред-
ставниця Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Ольга Тіщук.

На відкритті пам’ятника 
були присутні і афганці з Бі-
лорусі. Вони зазначили, що 
наші народи з давніх-давен 
були братами.

«Важливо пам’ятати тих, 
хто поклав життя за батьків-
щину. Ми всі тут – єдине ціле, 
адже ми сусіди та друзі», – на-
голосив ветеран вій ни в Аф-
ганістані з Білорусі Іван Оні-
щук.

Після освячення пам’ят-
ника голова районної Спілки 
ветеранів Афганістану на-
городив побратимів та двох 
бійців АТО почесними грамо-
тами й медалями. 

Учасник АТО Віталій Миха-
левич, який у 2014 році побу-
вав у найгарячіших точках на 
сході України і дивом повер-
нувся живим додому з Іловай-
ського котла, певен, що вста-
новлювати такі пам’ятники 
надзвичайно важливо, адже 
майбутнє покоління має зна-
ти та вшановувати героїв 
України. 

Важливо пам’ятати тих, хто 
поклав життя за батьківщину

центрах та закладах оздо-
ровлення як особливо по-
живний та корисний напій.

Директор консервного 
цеху Зінаїда Рябчун розпо-
віла, що спеціально до при-
їзду гостей було виготовлено 
нові зразки соку. Приємно, 
що американські партнери 
залишилися задоволеними 
і смаковими, і якісними по-
казниками цуманського про-
дукту.

Гості з-за океану не при-
ховують, що нині американ-
ський споживач по-доброму 
схиблений на якості продук-
ції, яку споживає. Перш ніж 
товар потрапить у спожив-
чий кошик американського 
покупця, ретельно дослі-
джують не лише його склад, 
а й вміст у ньому мікро- та 
макроелементів. Ще одна го-
ловна вимога, без чого екс-
порт соку до Америки взага-
лі неможливий, – відсутність 
цукру. Його американці на-
магаються не споживати вза-
галі. І всім цим параметрам 
органічний березовий сік із 
Цумані відповідає на 100%.

ТРК «Аверс»

kraism
.by

Сік не містить цукру

і працювати. 
Отож, група фотографів влашту-

вала благодійні фотосесії, виручені 
кошти з яких передали на лікуван-
ня, фірми перерахували Мар’яні 
виручку від реалізованого товару, 
художники – гроші за продані кар-
тини.

А 21 жовтня друзі та знайомі Во-
лодимира і Мар’яни організували 
на площі перед головним корпусом 
Східноєвропейського національно-
го університету в Луцьку «Маркет 
надії: #36днівзМар’яною» – добро-
чинний збір грошей на лікування 
лучанки. 

Зона фуд-корту запропонувала 
смачні страви та напої, найкращі 
кондитери міста потішили усіх сво-
їми смаколиками, лицарі проде-
монстрували видовищні бої, діджеї 

заграли сети з відомими і улюбле-
ними хітами, а Garage Drum Show 
барабанили так, що чуло чи не все 
місто.

Небайдужі лучани, дізнавшись, 
що ярмарок організовано на під-
тримку хворої дівчини, купували 
потрібну їм річ чи смаколик, а де-
хто просто залишав гроші. Окрім 
цього, на «Маркеті надії» облашту-
вали фотозони, ярмарки, ігрову 
зону, аукціон розважальних лотів і 
ще силу-силенну інших цікавинок. 
Головне – усе це відбувалося в на-
строї світла, добра і любові.

«Ми – звичайні люди, зі зви-
чайних сімей, зі звичайними люд-
ськими проблемами, – каже одна 
з організаторок заходу Тетяна Зу-
брик. – Єдине, що нас об’єднує, – 
це небайдужість. Ніхто не очікував 

такого резонансу. І хто знає, може, 
цей маленький мільйон невдовзі 
переросте у щось масштабне. Як мі-
німум – в зміну свідомості багатьох 
людей. Як максимум – у не одне 
врятоване життя».

На доброчинному заході «Мар-
кет надії» вдалося зібрати понад 
123 тис. грн. 

«Я дуже вдячна усім. Мене роз-
пирає від гордості, – каже Мар’яна 
Пархом’юк. – Навіть якщо не мати-
му сили, повторюватиму, які шалені 
речі ви робите і які величезні у вас 
серця. Сподіваюся, що це початок 
чогось дуже великого, що ще не 
одне серце буде битися завдяки 
вашій допомозі. Дякую всім, хто до-
лучається, ви – мій стимул». 

з особистого архіву
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36 днів триватиме перший етап лікування. 
За цей час дівчина має увійти в ремісію.

ДОПОМОЖІТЬ 
ЛУЧАНЦІ 
ПОБОРОТИ 
НЕДУГУ

Кошти можна перерахувати: 
4149 4978 6222 9442 
Мар’яна Пархом’юк 
5168 7556 3302 5024 
Володимир Хомич
Рахунок тата дівчини для 
переказів з-за кордону в євро: 
26201455336506 
Anatolii Parkhomiuk OTP Bank 
SWIFT code: OTPVUAUK
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Луцьк

з Богом у серці

відверта розмова

«Усе з Божою 
поміччю», – сестра 
Аксана відчиняє важкі 
двері кафедрального 
костелу святих 
апостолів Петра і 
Павла. Вона робить 
крок усередину. 
Розгойданий поділ 
ї ї ряси миготить 
на сходовому 
майданчику. Сестра 
запрошує у велику 
й ошатну залу. 
Тут на нас чекає 
давня наставниця 
Аксани – сестра 
Боніфація. «Слава 
Ісусу Христу», – 
вітається зі мною і 
усміхається. 

У МОНАСТИР – ЗА 
ПОКЛИКАННЯМ 

«Сестра Боніфація тур-
бується, щоб у Божому домі 
завжди були свіжі квіти. Вона 
прикрашає Божу оселю», – 
черниця знайомить мене із 
сестрою. 

Сестра Аксана – українка, 
сестра Боніфація – полька. 
Вони познайомилися у Бер-
дичеві, де Боніфація готувала 
Аксану до Святого Причастя 
і чернечого постригу. Уже 
другий рік сестра Боніфація 
живе в Луцьку. Тут сестри Ор-
дену святої Терези від Дитяти 
Ісуса служать, щоб поширю-
вати любов серед людей для 
Найвищої Любові. 

Боніфація від хрещення 
має ім’я Тереза. Жінка завжди 
знала, що стане черницею. 
Вона каже, що любов до Бога 
зростала разом з нею. 

«Мене покликав сюди 
Бог, і я не могла опиратися. 
Коли вперше прийняла При-
частя, впустила Ісуса в своє 
серце, то зрозуміла, що Він 
хоче, щоб я була тільки для 

ТЕРЕЗИНІ ДІТИ піти в монастир важче, тому 
що треба перебороти себе та 
свої звички. 

«Не треба боятися вибо-
ру, але головне, щоби він був 
свідомим і щоб ми його доб-
ре зреалізували, – каже сес-
тра Аксана. – І це точно буде 
подобатися Богові.  Кожне 
покликання добре, і в кож-
ному покликанні ми можемо 
любити Бога – це і є щастя».

Часом монахиням дово-
диться ламати стереотипи. 
«Люди думають, що черниця 
тільки молиться і не усміха-
ється, – каже сестра Боні-
фація. – Навпаки. Чого я так 
усміхаюсь, чого я така щас-
лива? Бог мене покликав, а я 
відповіла, то чому маю бути 
нещасна? Чи я роблю щось, 
чого не хочу, чи те, чого не 
люблю? Ні. Монастир – це 
стиль життя,  це вибір добра, 
вибір того, що подобається 
Богу. Ніхто не примушує нас 
до такого життя. Ми живемо 
вільно, щасливо, радісно». 

Сестри опікуються бід-
ними, готують людей до 
таїнств. Навчають дітей, як 
приготуватися до дорослого 
життя, до життя в подружжі. 
Дошкільнятам у вигляді гри 
сестри показують, що таке 
любов Бога. Їхня праця різ-
номанітна. 

«Стараємося показати 
«малу дорогу», якою йшла до 
Бога свята Тереза. Намагає-
мося зігріти людей молитвою 
та любов’ю, – каже сестра Ак-
сана. – Для цього треба лише 
поставити Бога на перше 
місце у своєму житті, й воно 
матиме сенс і в труднощах 
та стражданнях, і в радісних 
моментах». 

Сестри бачать любов у 
всьому: і в усмішках дітей, і в 
стурбованих поглядах дорос-
лих. Їм потрібно усього кіль-
ка хвилин, аби поговорити з 
Богом, і ще кілька – аби його 
почути. Бо істинна віра – то 
не лише молитва на колінах, 
а довіра, впевненість у тому, 
що Бог поряд, чує, розуміє і 
допомагає. 

Нього, – зізнається вона. – Я 
люблю Ісуса і, посвячуючи 
своє життя для Бога, посвя-
чую його також для інших 
людей». 

Сестра Аксана вирішила 
піти у монастир, щоб служи-
ти іншим людям, молитися за 
священиків, як свята Тереза.  

Не пізнавши тата, вона 
відчувала брак батьківської 
любові. «Я зрозуміла, що цю 
любов мені може дати тільки 
Ісус, – зізнається вона. – Коли 
читала книгу святої Терези 
«Повість про одну душу», то 
збагнула, наскільки та була 
закохана у Бога. Вона показа-
ла правдиву любов до Нього. 
Тоді я зрозуміла, що Бог і є 
для мене батьком. Те, чого я 
не отримала тут, на землі, від 
свого батька, я можу отрима-
ти від Бога. Мені хотілося цю 
любов віддавати іншим, сія-
ти, нести, казати усім людям 
на світі, що ця любов існує, 
що у цій правдивій любові ми 
можемо бути щасливими». 

І ЧЕРНИЦЯМ 
ХОЧЕТЬСЯ МАТИ 
ДІТЕЙ

Сестри кажуть, що їм не 
було важко відмовитися від 
мирського життя. 

«Найбільш захопливим 
у житті черниці є те, що ти 
прямуєш туди, куди тебе 
веде Божа милість, – каже 
сестра Боніфація. – Твоя лю-
бов до інших  є виявом по-
кликання». 

«Коли усвідомлюєш лю-
бов до Бога, то розумієш, що 
це життя не дасть тобі цієї 
любові. Любов на землі дуже 
маленька, – каже сестра 
Аксана. – А любов до Бога 
така велика, що нею хочеш 
ділитися з іншими. Земною 
любов’ю можна поділитися 

ЯК ЖИВУТЬ ЧЕРНИЦІ ОРДЕНУ СВЯТОЇ ТЕРЕЗИ ВІД ДИТЯТИ ІСУСА

У Луцьку спільнота терезіянок маленька – 
лише дві черниці. Згромадження заснував 
єпископ Адольф Шельонжек у 1936 році. 
Покровителькою є свята Тереза від Дитяти 
Ісуса. Свята також є покровителькою усієї 
Луцької дієцезії. Мета сестер – прагнення 
до досконалої любові до Бога через вірне 
наслідування Ісуса Христа і самопожертву 
заради спасіння ближніх.

Володимир Петрович 
Глушка (прізвище та 

ім’я змінено) переїхав на 
Волинь із Донбасу. 72-
річний пенсіонер має за 
плечима багатий життєвий 
досвід. Рано осиротів, 
служив у прикордонних 
військах, три десятки 
років працював учителем 
військової підготовки. 

А коли на сході України почала-
ся війна, пенсіонер сам узяв до рук 
зброю. Однак отримав контузію і 
був змушений звільнитися. Давній 
товариш запросив Володимира 
Петровича у Ківерцівський район. 
Оскільки родина Глушка досі про-
живає на сході, розмова з пересе-
ленцем відбулася на умовах ано-
німності. 

КОМУНІЗМ – ЦЕ ЗЛО
Мама померла, коли мені було 

п’ять років, а братові – три. Бать-
ко ходив на роботу, а ми були 
самі по собі. Школу я закінчив хо-
рошистом, потім пішов в армію. 
Три з половиною роки відслужив 

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ІЗ ДОНБАСУ: «ЖИТЕЛЯМ 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПРОМИЛИ МІЗКИ»

у Тахта-Базарському прикордон-
ному загоні в Туркменістані. За 
півтора року став начальником за-
стави, тобто офіцером. Звільнився 
лейтенантом. Мене агітували всту-
пити в комуністичну партію, але я 
не захотів. Бо бачив, ким насправді 
були комуністи і комсомольці. По-
водилися вони недостойно, і це 
все прикривали. Що довше я жив, 
то більше переконувався, що ко-

муністи й більшовизм – це зло на 
землі. Вони залишали після себе 
падіння звичаїв, економіки та ду-
ховності. Я помітив, що на земній 
кулі є країни, які були під впливом 
комуністів. Там скрізь безлад. Де 
найбільше було комуністів у Радян-
ському Союзі? На Донбасі. Тому там 
зараз найбільше злочинців і пия-
ків, а також це найкорумпованіший 
регіон.

ІЗ СЄВЕРОДОНЕЦЬКА – 
НА ВОЛИНЬ

У 2014 році пішов добровольцем 
в АТО. Потім звільнився товариш 
з Омельного, з яким ми подружи-
лися. А коли я звільнився, він мене 
наполегливо запрошував до себе – 
так я і приїхав на Волинь. Тут мені 
дали кімнату в гуртожитку, зробив 
там ремонт, утеплив. Мені подоба-
ється мальовнича природа і привіт-
ні люди. Тут вищий рівень життя й 
культури. Відчувається вплив Захо-
ду, адже недалеко Польща, волиня-
ни часто туди їздять. У родинах ша-
нують старших, а східняки можуть 
нецензурно висловитися навіть до 
батьків. 

НАДМІРНА ОПІКА 
ДІТЯМ ШКОДИТЬ

Я вчив дітей виживати в екс-
тремальних умовах. Якщо їх обері-
гати – вони просто загинуть. Крім 
програми, складеної міністер-
ством, у мене була своя. Мої учні 
найкраще стріляли, в них була най-
краща стройова і фізична підготов-
ка. Я знаю, що таке життя, оскільки 
з солдата став офіцером. Тому вчив 
усього необхідного. Дитина наро-
джується з задатками. Потім її, як 

посудину, наповнюють. Головне – 
поважати дитину, бачити в ній осо-
бистість. 

ЖИТТЯ ПІД КОЛЕСАМИ 
СЕПАРІВ

Із родичами на окупованих те-
риторіях спілкуюся майже щодня. 
Із тими, хто підтримує сепарів, я ро-
зірвав стосунки. Бо зрозумів, що їм 
там промили мізки і морально при-
тиснули. ЛНР і ДНР – це недодержа-
ви, штучно створені організації, які 
не можуть існувати. Тому верхівка 
намагається утримати всіх силою. 
Напевно, мої родичі потрапили під 
колеса сепарів, тому висловлюють 
незадоволення.

ГОЛОСУВАТИ ТРЕБА НЕ 
ЗА ГРЕЧКУ

Життя в Україні неодмінно по-
кращиться. І війна закінчиться. Для 
цього потрібно здолати корупцію, 
не продавати голоси за гречку, ви-
кинути рабство зі своєї душі. Людей 
можна притиснути на певний час, 
витерти об них ноги, але все одно 
вони проб’ються та усунуть тих, хто 
проти них ішов. Якщо нація дотри-
мується принципів демократії, то це 
буде країна патріотів.

О
лександр Андрію

к

Щоб закінчилася війна, треба здолати корупцію

з чоловіком та дітьми. Цією – 
з усіма дітьми світу. Звісно, 
коли дорослішаєш, розумієш, 
що хочеш мати свою дитину. 
Але тоді Бог підказує тобі, 
що є духовне материнство, 
що у світі є дуже багато ді-
тей, яким потрібна матір. Це 

материнство ми знаходимо в 
дітях або дорослих, про яких 
піклуємося». 

«До мене приходить ба-
гато дітей, які пам’ятають 
про мене і в дорослому 
віці, – каже Боніфація. – Є 
жінка, яку я готувала до хре-

щення. Зараз їй за тридцять. 
А тоді було 15. Вона живе у 
Польщі, щороку пише мені 
чи телефонує: «Сестро, нині 
той день, коли я стала дити-
ною Божою». Це дуже при-
ємно, коли тобі кажуть, що 
ти відкрив комусь дорогу до 
Бога». 

МОНАСТИР – ЦЕ 
СТИЛЬ ЖИТТЯ 

Сестри радо показують, 
де живуть і моляться. ХХІ сто-
ліття наклало відбиток і на 
черниць – тут користуються 
такими ж благами цивілізації, 
як і всюди: помитися можна 
у душовій кабіні, зв’язок зі 
світом тримати завдяки теле-
фону або комп’ютеру.

Спозаранку черниці уже 
моляться, ввечері – вони ще у 
молитві, а протягом дня кож-
на  виконує свої  обов‘язки. 
Для них монастир – звичайне 
життя, у якому не бракує мо-
ментів радості та смутку. Тут 
є можливість, занурюючись в 
тишу, краще пізнати себе. 

Черниці завжди радо зу-
стрічають тих, хто потребує 
допомоги й духовної під-
тримки. Вони кажуть, що у 
монастир люди приходять, 
щоб зрозуміти, хто вони в 
цьому світі й для чого жи-
вуть. Свого часу і їхні спраг-
лі душі шукали Бога. Є міф, 
що до монастиря приводять 
безвихідь, втеча від проблем, 
відчай. Але такі особи в ньо-
му довго не затримуються, 
бо мають інше покликання. 
Насправді має бути міцна 
віра і бажання служити Богу, 
пояснює сестра. До монасти-
ря можуть прийти і молоді, 
і старші. Господь кличе тих, 
хто насправді пізнав, полю-
бив Бога й прагне виконати 
Його волю. У старшому віці 

Лілія Бондар

У монастир не тікають від світських 
проблем. Сюди ідуть за покликанням
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  Інна СЕМЕНЮК
Луцький район

компетентно ПСОРІАЗ: ХВОРОБА З 
БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

АНГІНА НЕБЕЗПЕЧНА 
УСКЛАДНЕННЯМИ

Попри те, що псоріаз – досить 
поширене захворювання, 
причини його виникнення 

досі залишаються до кінця не 
з’ясованими. Так само неможливо 
спрогнозувати розвиток хвороби. 
Нема й універсальних ліків, які 
стовідсотково допоможуть. 
Однак ремісії можливо 
досягнути! Як це зробити, 
розповідає дерматовенеролог МЦ 
«Боголюби» Борис Міндюк.

– Звідки береться псоріаз?
– Достеменно причин виникнення псорі-

азу ми не знаємо. Тому що це поліетіологічне 
захворювання, тобто явної першопричини, 
як, наприклад, в якогось інфекційного захво-
рювання, у псоріазу немає. Механізм розвит-
ку відомий, так званий патогенез – що відбу-
вається в організмі під час захворювання, а 
причин може бути безліч. 

Можна говорити, що передумовою 
розвит ку псоріазу є аутоімунні процеси в 
організмі, коли, просто кажучи, сам організм 
починає «погано ставитися» до своєї шкіри та 
суглобів. Але це тільки одна з теорій.

– Які люди у групі ризику?
– Виокремленої групи ризику також не-

має. Відомо, що схильність до псоріазу пере-
дається спадково. Зауважу: не саме захворю-
вання, а схильність до нього. Однак псоріаз 
може виникнути і в людини, родичі якої не 
мали такого захворювання. Останнім часом 
псоріаз дуже помолодів. Раніше його діагнос-
тували переважно у людей старшого віку, а 
зараз дедалі частіше у молоді.

– Як розвивається ця недуга?
– Є багато факторів, що можуть спровоку-

37,5˚С. Під вечір вона має тенденцію підви-
щуватися до 38˚С. Якщо вона долає і цю по-
значку та не спадає протягом трьох днів, то в 
мигдаликах утворюється гній.

А гнійну ангіну лікувати значно тяжче. 
Тому слід негайно звернутися до фахівця. 
Лише він побачить зміни на піднебінних миг-
даликах. Там утворюється білий наліт, який є 
ознакою ангіни. Самолікування може спри-
чинити різноманітні, в тому числі й тяжкі, 
ускладнення: ревматизм, інфекційний поліар-
трит, міокардит, нефрит, хронічний тонзиліт. 
Тому через 10-14 днів після початку хвороби 
треба здавати аналізи сечі й крові. Якщо буде 
виявлено зміни в аналізах, слід продовжити 
лікування, аби застрахуватися від небезпеч-
них наслідків.

Річ у тім, що мигдалики розташовані на пе-
рехресті двох шляхів – травного й дихально-
го. Через гланди проходять повітря і їжа. Вони 
є воротами до нашого організму й реагують 
на чужорідні тіла, які потрапляють в нього че-

не хворійтеутридорога

  Оксана КУЦИК
Луцьк

вати початок чи загострення псоріазу – почи-
наючи від окремих медикаментів, бактерій та 
грибків і закінчуючи косметичними засобами. 
Але є  два фактори, які майже гарантовано при-
зводять  до загострення. Це стрес і алкоголь. 

Захворювання може починатися по-
різному. У когось може з’явитися одна псо-
ріатична бляшка (якщо вона, скажімо, на во-
лосистій частині голови, людина про хворобу 
може навіть не здогадуватися, бо фізично цьо-
го не відчуває). А в когось можуть з’явитися 
одразу множинні висипання. 

Псоріаз – це  захворювання, спрогнозува-

Борис Міндюк

Перші осінні похолодання 
приносять застуди. У людей 

з ослабленим імунітетом 
переохолодження організму 
може спровокувати ураження 
горла. Медики нагадують: часті 
ангіни становлять небезпеку 
для серця, нирок і суглобів. Як 
уберегтися від цієї хвороби? 

– Частим ангінам сприяють гнійні вог-
нища в організмі. Це можуть бути каріоз-
ні зуби, хронічне запалення біля носових 
пазух, хронічні ураження порожнини 
рота, – пояснює Петро Макарчук, завіду-
вач відділення отоларингології Луцької 
міської лікарні, отоларинголог вищої 
кваліфікаційної категорії. – Не останню 
роль відіграє правильне дихання. Коли 
повітря іде через ніс, воно зігрівається, 
зволожується, очищається. Якщо людина 
частіше дихає ротом, ніж носом, повітря 
йде відразу на мигдалики. А вони не зов-
сім готові до зустрічі з брудним і сухим 
повітрям. 

За словами лікаря, ангіна – це гостре 
запальне захворювання, за якого інфекція 
уражає тканину мигдаликів. Зазвичай ан-
гіну спричиняє прямий контакт із хворим. 
Але буває, що інфекція «сидить» в орга-
нізмі людини і «чекає» сприятливих умов 
для свого розвитку. Часто ангіна є логіч-
ним продовженням хронічного тонзилі-
ту – хронічна інфекція у мигдаликах чекає 
чергового рецидиву хвороби.

– Петре Григоровичу, нагадайте, які 
ж симптоми ангіни? 

– У хворого з’являються сухість, пер-
шіння у роті та горлі. Мигдалики черво-
ніють, набрякають, збільшуються, відчу-
вається біль під час ковтання. Часом на 
мигдаликах навіть з’являється патологіч-
ний наліт. Унаслідок інтоксикації людина 
скаржиться на постійний головний біль, 
стає млявою і малоактивною. Збільшують-
ся й болять лімфатичні вузли шиї. За цих 
симптомів слід уважно стежити за тем-
пературою тіла. Під час ангіни спочатку 
тримається невисока температура – 37,1-
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ти розвиток якого неможливо: може початися 
гостро, а може з однієї бляшки. Може почати-
ся з однієї бляшки і більше не поширюватися 
упродовж всього життя, а деколи через ко-
роткий час призвести до інвалідності, коли 
внаслідок ураження суглобів людина втра-
тить можливість ходити. Спрогнозувати роз-
виток ускладнень неможливо:  ураження су-
глобів може не бути, або воно може відбутися 
через 10 років після початку захворювання, а 
при агресивних формах псоріазу суглоби мо-
жуть уражатися одразу. 

– Що порадите робити людині, якщо 
вона помітила у себе на шкірі утворення, 
схоже на псоріаз?

– Обов’язково звернутися до спеціаліста. 
Однозначно! Поясню на прикладі: на воло-
систій частині голови може бути і себорей-
ний дерматит (пов’язаний з неправильною 
роботою сальних залоз), і псоріаз. Відрізнити 

зможе дерматолог. Додаткової діагностики та 
аналізів практично не потрібно: для встанов-
лення діагнозу огляду лікаря та проведення 
кількох діагностичних тестів цілком достат-
ньо. Лікування псоріазу краще починати од-
разу після виявлення, тому що неможливо 
спрогнозувати, як хвороба протікатиме далі.  

– Чи можливо таке, що якесь шкірне за-
хворювання переросте у псоріаз?

– Неможливо. Один процес не може 
трансформуватися в інший. 

– Як лікують псоріаз і чи добре він під-
дається лікуванню?

– Як я пояснюю своїм пацієнтам, досягнути 
повного одужання на сьогодні ми не можемо. 
Але можна досягти ремісії! Методів і засобів 
лікування псоріазу сотні, однак універсаль-
них ліків немає: кожному допомагає своє. 
Зазвичай загострення усувається достатньо 
легко, а подальше лікування (людині із псорі-
азом треба лікуватися ледь не постійно) під-
бирають індивідуально. Йдеться про прийом 
медикаментів, зовнішню (мазеву) терапію, фі-
зіотерапію, санаторно-курортне лікування.

– Наскільки реально при псоріазі до-
сягнути тривалої ремісії?

– Це можливо, але індивідуально. Той, 
хто стежить за своїм здоров’ям, намагаєть-
ся уникати стресів, регулярно проходить 
санаторно-курортне лікування, правильно 
харчується, не вживає алкоголю, має вагомі 
підстави для тривалої ремісії і життя з від-
носно чистою шкірою. Людям із псоріазом у 
жодному разі не можна нехтувати фізіотера-
пією і санаторно-курортним лікуванням. Вони 
справді дають позитивний результат. 

Аптечний бізнес приносить власникам 
великих мереж до 200% прибутку. Журналіс-
ти телеканалу «1+1» з’ясували, як побудована 
аптечна мафія. 

«Згідно з маркетинговим договором, на 
полиці за певну платню аптекарі виставляють 
товар лише певного виробника. І якщо ти як 
виробник хочеш, щоб це був саме твій товар, 
заплати більше, ніж конкуренти», – пояснив 
голова Всеукраїнської фармацевтичної пала-
ти Олег Клімов. 

За даними аналітичної компанії «Бізнес-
кредит», торік аптеки реалізували ліків на 
54,7 млрд грн, 40% з них продали без рецепта. 
Отже, щонайменше 6,5 млрд пішло в кишеню 
аптечних магнатів за просування ліків. 

До слова, одна з мереж вимагала з фарм-
компанії 173 млн грн за потрапляння їхніх лі-
ків на полиці. Тобто українці через такі схеми 
переплачують аптекам у межах 30%.

Петро Макарчук і старша медсестра 
відділення отоларингології Тамара Наумчук

рез їжу або через дихання. І виробляють ан-
титіла, які мають знищувати шкідливі для нас 
продукти. За структурою мигдалики подібні 
до нирок, серця та суглобів. І кожна наступна 
ангіна вдаряє по цих органах та їхніх систе-
мах. Якщо лікар бачить, що людина хворіє на 
ангіну два-чотири рази на рік протягом двох-
трьох років поспіль, ухвалюють рішення про 
видалення мигдаликів. 

– Як убезпечити себе від підступної не-
дуги? 

– Слід провадити здоровий спосіб життя, 
не переїдати, не зловживати хімічними про-
дуктами, які є на ринку. Дітей змалку треба 
загартовувати. Але робити це поступово. 
Наприклад, обливання водою починати теп-
лою, потім переходити до холодної. Діти ма-
ють пити напої кімнатної температури, щоб 
натренувати горло. Ранкова зарядка і занят-
тя посильним спортом також потрібні для 
зміцнення імунної системи. Будь-які м’язові 
рухи – це покращення кровообігу організму. 
Тобто покращується надходження поживних 
речовин до хворого органа. Швидше відбу-
вається відтік шкідливих речовин, спожитих, 
які вже відпрацювали. І їх треба вивести з 
організму.

– Чи є певні рекомендації щодо харчу-
вання під час хвороби?

– Їжа має бути без гострих, кислих, со-
лоних, копчених страв. Тобто такою, щоб не 
подразнювала слизову оболонку глотки – 
м’якою і поживною. Найкраще підходить на 
цей період молочно-рослинна дієта, збагаче-
на вітамінами. Треба налягати на яблука, ка-
пусту, моркву і буряки. 

– Як хворому поводитися до приходу 
лікаря?

– Пити багато рідини і полоскати горло. 
Для пиття згодяться трав’яні чаї, підсолодже-
ні смородиною або малиною, перетертою з 
цукром. Для полоскань приготуйте відвари 
календули, ромашки, звіробою, евкаліпта 
(1 ст. ложку трави або суміші залийте склян-
кою окропу). Протизапальну дію має теплий 
розчин солі або соди (1 ч. ложку солі чи соди 
розвести в склянці води), або фурациліну 
(таб летку розчинити в склянці теплої води). 

Є ТАКА МАФІЯ – 
АПТЕЧНА
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«Волинь» змогла здобути вольову 
перемогу завдяки індивідуальній 
майстерності лідерів команди

  Іван БОГДАНОВИЧ
Львів

ЗБІРНУ УКРАЇНИ 
ПЕРЕОДЯГНУТЬ У БІЛУ 
ФОРМУ Й ВІДПРАВЛЯТЬ 
ГРАТИ У ПОЛТАВУ
Київ

У товариському матчі проти збірної 
Туреччини збірна України зіграє в білій 
формі. Такого кольору ігрова форма 
національної збірної з футболу ще 
не мала, повідомляє офіційний сайт 
ФФУ з посиланням на президента 
федерації Андрія Павелка.

Матч проти турків відбудеться 20 лис-
топада у Дніпрі. Білу форму презентували 
місяць тому разом із комплектами тради-
ційних, синього та жовтого, кольорів.

Крім того, національна команда №1 
у 2018 році має провести ще один матч 
в Лізі націй – 16 листопада на виїзді зі 
Словаччиною. Раніше збірна достроково 
виграла турнір в групі Ліги націй, пере-
йшовши у вищий дивізіон цього турніру.

У 2019 році ФФУ розглядає варіант зі-
грати один із своїх домашніх матчів у Пол-
таві. У цьому місті збірна ще не виступала. 
Павелко каже, що це буде своєрідною по-
дякою керівництву ФК «Ворскла» та Пол-
тави за роботу з модернізації стадіону.

Крім того, фінальний матч Кубка Укра-
їни сезону 2018-2019 років відбудеться в 
Запоріжжі.

ШКОЛЯРІ ТА 
ВИХОВАНЦІ ДИТСАДКА 
ТРЕНУВАТИМУТЬСЯ В 
НАЛЕЖНИХ УМОВАХ
Володимир-Волинський, Горохів

У школі Зимного відтепер є по-
сучасному освітлений спортзал. 
Фінансово підтримав таку ініціативу 
місцевої громади Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Освіту в навчальному закладі, за 
словами його очільниці Юлії Степанюк, 
здобуває понад 180 дітей. Ця школа є 
однією з найкращих не лише у районі, а 
й в Україні загалом. Її учні завойовують 
призові місця на обласних олімпіадах з 
української мови, екології, історії. Та для 
керівника важливим є й виховання здо-
рових і фізично сильних молодих людей, 
які впевнено крокуватимуть у майбутнє. 

Зауважив погане освітлення в спортза-
лі керівник Володимир-Волинської міської 
організації УКРОПу Сергій Радкевич. Так 
визрів проект у співфінансуванні Фонду 
«Тільки разом» і Зимнівської громади.

Отож, придбали усі потрібні матері-
али, провели сучасне освітлення. Тепер 
школярі будуть тренуватися у належно 
обладнаному залі.

А в селі Борочиче Горохівського райо-
ну презентували успішно втілений проект 
громади та Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» – спортивно-ігровий майданчик. 
Борочиче – одне з найбільших в районі 
сіл. «У нас 200 дітей шкільного віку, чима-
ло дошкільнят, дуже багато молоді. Але 
навіть в школі немає належного інвен-
тарю – все, що було, не витримує жодної 
критики. Тому, переконана, на майданчик 
будуть приходити діти», – розповідає вчи-
телька місцевої школи Ольга Яцина.

Майданчик облаштували на пустирі 
біля дитячого садка. Згодом на ньому  
встановлять й освітлення, лавки та сміт-
ники. Від Фонду «Тільки разом» місцева 
школа отримала м’ячі, дітлахам влашту-
вали свято з аніматорами, а найактивні-
шим селянам вручили пам’ятні сувеніри.

футбол

з турботою про майбутнє

перша ліга

«Волинь» зуміла 
скористатися нічиєю 
у матчі «Колоса» і 
«Дніпра-1» й вийти на 
чисте друге місце після 
перемоги у Львові над 
«Рухом».

Утім не все так добре склало-
ся для гостей на львівському ста-
діоні «Україна». «Волинь» швидко 
пропустила від свого колишньо-
го вихованця Романа Никитюка 
і в перші півгодини особливо не 

ДРУГІ ПІСЛЯ «ДЕРБІ ВОРОТАРІВ»

Євген Кравс

М Команда І В О

1 Дніпро-1 13 10 31

2 ВОЛИНЬ 13 9 29

3 Колос 13 7 27

4 Металіст 1925 13 8 26

5 Оболонь- 13 6 22

6 Інгулець 13 6 21

7 Авангард 13 5 20

8 Миколаїв 13 5 19

9 Балкани 13 4 16

10 Прикарпаття 14 4 14

11 Гірник-Спорт 13 3 13

12 Суми 13 3 13

13 Рух 13 1 8

14 Агробізнес 13 0 6

15 Зірка 13 1 3

16 Кобра 0 0 0

Голи: Никитюк, 2 – Карпенко, 
50; Заставний, 60, автогол; 
Яковлєв, 78.
«ВОЛИНЬ»: Неділько, 
Сімінін (кап.), Болденков, 
Горопевшек, Цюпа, Курко 
(Козьбан, 38), Неплях, 
Хагназарі (Зінкевич, 77), 
Бартуловіч (Яковлєв, 58), 
Кожанов (Петько, 90+2), 
Карпенко (Климець, 69).

«Рух» (Винники) – 
«Волинь» (Луцьк) – 1:3. 

корупція?

дозвіллясильні та витривалі

ПОЛЯ – ШТУЧНІ, СКАНДАЛИ – НАТУРАЛЬНІ

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ ТУРНІР МІЖ 
УЧИТЕЛЯМИ ТА БАТЬКАМИ ШКОЛЯРІВ

Київ

Народний депутат від БПП, 
голова Федерації футболу 
України Андрій Павелко 
пов’язаний з офшорною 
компанією, зареєстрованою 
в Об’єднаних Арабських 
Еміратах, через яку з 
бюджету ФФУ вивели 
понад $1 млн. Про це 
йдеться в розслідуванні 
програми «Схеми».

Журналісти з’ясували, що до 
грудня 2016 року Павелко літав 
до ОАЕ, де зустрічався з номі-
нальним директором арабської 
офшорної компанії S.D.T FZE Мо-
хаммедом Каєдом. Пізніше через 
цей офшор дочірня структура 
ФФУ закупила обладнання для 
виробництва трави для футболь-

Шквал емоцій, азарт та драйв вирували 
на міні-футбольному полі НВК №9. 
Батьки та вчителі луцьких школярів 
змагалися у Першому турнірі з міні-
футболу серед вчителів та батьків учнів 
закладів загальної середньої освіти 
міста Луцька, що його організував Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Участь у турнірі взяли 13 луцьких шкіл, які 
було розподілено на чотири групи. До фіналу 
потрапили школи №№9, 10, 22 та 21.

«Це вже другі подібні змагання, які органі-
зовує Фонд. Торік батьки школярів змагалися 
у волейболі», – розповів керівник програми 
«Волинь спортивна» Дмитро Піддубний. Тим 
більше, що тренуватися і змагатися в Луцьку 
можна на 21 міні-футбольному полі, які обла-
штував Фонд.

Серед учасників команди батьків НВК №9 – 
гравець ФК «Волинь» Олег Герасимюк. 

Попри те, що іменитому футболісту по-
трібно було готуватися до відповідальної 
гри, яка мала відбутися наступного дня, він 
вийшов на поле, щоб відстояти честь на-
вчального закладу, в якому навчається його 
син Давид. Олег Герасимюк переконаний: такі 
турніри – найкращий спосіб заохотити дітей 
до спорту. 

Інший відомий футболіст Роман Макси-
мюк вийшов на поле у складі команди гімназії 
№21.

Виграли змагання батьки-футболісти НВК 
№9, друге місце в НВК №10, третє – у гімназії 
№21.

Переможці турніру, окрім медалей та куб-
ка, отримали сертифікат на придбання спор-
тивного інвентарю.

них полів на загальну суму при-
близно $6 млн. За даними «Схем», 

принаймні в частину контрактів 
було закладено переплату в роз-
мірі 20%, через що на рахунках 
офшору осіло понад $1 млн. 

Павелко заявляв, що нічо-
го не знає про офшор, і не зміг 
згадати його назви. Згодом його 
спільну фотографію з директо-
ром офшору, громадянином ОАЕ, 
журналісти знайшли на сторінці 
Каєда у Facebook. Пізніше Павел-
ко заявив, що на зустрічі з номі-
нальним директором арабського 
офшору «не було жодних перего-
ворів», вона відбулася з ініціати-
ви Каєда, який хотів обговорити 
можливість розширення співро-
бітництва між Україною та ОАЕ і 
проведення футбольних турнірів 
у Еміратах. 

Фірма S.D.T FZE закуповувала 
іноземне обладнання для заводу, 

яким володіє ФФУ, а потім із на-
цінкою 20% перепродувала його 
українському ТОВ «ФФУ Про-
дакшн», яке заснувала Федерація 
футболу України. Керівництво 
ФФУ заперечує свою причетність 
до схеми із залученням араб-
ського офшору і стверджує, що 
його послугами порекомендував 
скористатися основний партнер 
проекту – німецька компанія 
Polytan. За контакти із зарубіж-
ними партнерами відповідав ди-
ректор із міжнародних продажів 
Polytan Роб Веннекер.

Президент ФФУ підтвердив 
це, продемонструвавши відповід-
ний лист від Polytan, датований 
5 вересня 2016 року. Разом із тим, 
Андрій Павелко наголосив, що 
ФФУ чи її представники не мають 
жодного стосунку до S.D.T FZE. 

facebook.com
/m

oham
m

ed.kayed

Президент ФФУ Андрій Павелко 
(праворуч) і Мохаммед Каєд 

знала, куди бігти і як зламувати 
оборону «Руху». Винниківським 
футболістам нікуди подітися – 
вони із дуже сильним складом 
плентаються у хвості таблиці. 

Чи не ключовою подією мат-
чу стала заміна, яку Андрій Тлу-
мак провів наприкінці першого 
тайму, випустивши замість опор-
ного півзахисника Курка напад-

ника Козьбана. «Волинь» заграла 
із двома номінальними нападни-
ками. У гостей до цього моментів 
не бракувало, але в другому тай-
мі вже господарі не знали, куди 
бігти і кого тримати. 

«Волинь» здійснила бліцкриг, 
за півгодини забивши тричі й пе-
ремігши у своєрідній битві гол-
кіперів – тренери обох команд 

колись захищали ворота «Кар-
пат» (Андрій Тлумак) і «Шахтаря» 
(Юрій Вірт).

До закінчення осінньої стадії 
змагань у Першій лізі – рукою пода-
ти. Після дербі у Львові хрестонос-
цям належить зіграти вдома проти 
«Гірника-Спорту» (27 жовтня, 17:00) 
і «Зірки», а потім буде ключовий 
матч листопада – у Харкові проти 
тамтешнього «Металіста-1925».

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. В Івано-Франківську 
відбувся чемпіонат України зі спортивної 
ходьби на 50 км, а також Командний чемпіо-
нат України серед ДЮСШ та СДЮШОР. Обоє 
змагань засвідчили повний тріумф волин-
ської школи спортивної ходьби. 

Волинська збірна виграла загальний 
залік змагань, залік на 50 км, Любешівська 
ДЮСШ – першість серед спортшкіл, а луць-
ка ДЮСШ №3 стала у цьому заліку третьою!

Додому з медалями різного ґатунку по-
вернулися Дмитро Собчук (золото на 50 км), 
Валентина Мирончук (золото на 50 км), Юля 
Петрик (золото на 3 км), Валерія Шоломіць-
ка (золото на 5 км), Тарас Корецький (золо-
то на 10 км), Марія Філюк (срібло на 20 км), 
Андрій Синдюк (срібло на 10 км), Ольга 
Лук’янович (срібло на 2 км), Андрій Токар-
чук (срібло на 2 км), Андрій Марчук (бронза 
на 20 км), Олена Мізернюк (бронза на 20 км), 
Сергій Сусик (бронза на 50 км), Яна Фарина 
(бронза на 20 км).

Минулого тижня волинянка Дарина 
Касян виборола сьоме місце у загальному 
заліку спортивної ходьби на Літніх Олімпій-
ських іграх в Аргентині. За результами двох 
заходів на 5 км волинянка опинилася у ТОП-
10 юнацької Олімпіади.

БОКС. Збірна команда Волині з боксу 
брала участь у чемпіонаті України серед 
юнаків в місті Покровську Донецької об-
ласті. Троє волинян здобули призові міс-
ця: перше місце посів Юрій Дехтяренко з 
Ківерців (переміг у ваговій категорії 46 кг), 
а Костянтин Куліш та Вадим Зарудницький 
вибороли бронзу відповідно у вагових ка-
тегоріях 46 кг і 38,5 кг.

Під час змагань

Ірина Ю
зва 

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

Спортзал школи в Зимному 
тепер має ошатний вигляд

Світлана Чунь
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Продукти з протизсідальним 
ефектом можна не всім

їжа – ліки сам собі агроном

корисно і смачно

натуропатія

ВІТАМІННА 
БОМБА – ЗБРОЯ 
ПРОТИ ГРИПУ

ОСІННЯ ПОБІЛКА ДЕРЕВ

ВІД ДЕПРЕСІЇ ВИЛІКУЄ МИГДАЛЬ

ГУСТА КРОВ ПРИЗВОДИТЬ 
ДО ІНСУЛЬТІВ

ЧЕБУРЕКИ
Для тіста: 
• 500 г борошна • 150-180 г води 
• 2 г солі • 2 г цукру
Для фаршу: 
• 500 г фаршу • цибулина • пучок кропу 
• 200-250 г м’ясного бульйону 
• сіль • перець 

Борошно просіяти у миску, додати 
сіль і цукор (щоб тісто було хрустким). 
Зробити ямку і влити воду. Замісити до-
сить круте тісто. Загорнути у плівку й по-
ставити в холодильник на 30-40 хв. Потім 
розділити на дві частини, з яких сформу-
вати джгутики діаметром 3 см. Нарізати 
їх кружальцями завтовшки 2 см (по 40 г).

Потім заготовки притискати доло-
нею і формувати коржі, пересипаючи 
борошном, щоб не злипалися. Скласти 
їх у пакет і прибрати в холодильник.

Тим часом приготувати фарш. Кріп 
дрібно посікти, цибулю натерти і вимі-
шати з м’ясом та спеціями. Поступово 
влити бульйон – він зробить начинку 
соковитою і ніжною. Вимішаний фарш 
поставити в холодильник на півгоди-
ни, щоб схопився. Тим часом тоненько 
розкачати заготовки із тіста. У кожен 
чебурек викладати 1 ст. ложку фаршу, 
рівномірно розподіляючи. Тоді щільно 
заліплювати по краю. Смажити чебуре-
ки у киплячій олії 2-3 хв. 

ВДАЛЕ ТІСТО – 
СМАЧНА ВИПІЧКА

Кожна господиня має свої секрети 
приготування домашніх пиріжків, 

тістечок чи вареників. Однак є чіткі 
пропорції продуктів для певного виду 
тіста. Головне, щоб усі складники 
були свіжі, а борошно – просіяне.  

Для млинців: 
• 2 скл. борошна • 1 ст. ложка олії 
• 5 яєць• 2,5 ст. ложки молока
Для пельменів: 
• 500 г борошна • 2 яйця • 200 г води 
• 1 ст. ложка олії • 0,5 ч. ложки солі
Для бісквіта: 
• 180 г борошна • 4 яйця 
• 150 г цукру • дрібка ваніліну
Для слойки: 
• 300 г борошна • 150 г масла 
• 2-3 ст. ложки молока 
• 1 ч. ложка оцту • 1 яйце
Для пирогів: 
• 600-800 г борошна • 30 г дріжджів
• 1,5 скл. теплого молока або води 
• 1 ст. ложка цукру • 1 ч. ложка солі 
Пісочне: 
• 2 скл. борошна • 150 г масла 
• 0,5 скл. цукру • 15 г ванільного цукру 

спробуйте 

шпаргалка

delfi .lt

Кров є тим сполучним 
елементом, 
який несе в собі 

інформацію про стан усіх 
органів і тканин. А також 
забезпечує їх живлення 
життєво потрібними 
елементами й киснем. 
Тому дуже важливо, 
щоб кров була не тільки 
чистою, а й нормальної 
в’язкості. Адже ї ї 
згущення небезпечне 
ризиком утворення 
тромбів, загрозою 
інфарктів та інсультів, 
патологічними змінами 
у внутрішніх системах 
організму внаслідок 
нестачі кисню й 
корисних речовин. 
Нормалізувати 
в’язкість крові 
допоможуть поради 
натуропатів. 

Соки. Для профілактики 
ідеально підходять різні фрукто-
ві та овочеві соки. Рекомендова-
но щоденно вживати 100-200 мл 
фруктового соку, який можна 
розводити водою 1:2.

Сода. Щоденне приймання 
у вигляді водного розчину. Для 
цього треба всипати 1/5 чи 1/4 ч. 
ложки соди в склянку теплої води 
й після ретельного розмішування 
випити. Доцільніше цю процеду-
ру проводити натщесерце вранці 
й у вечірній час.

Яблучний оцет. Його слід 
пити в ранкові години. Це дуже 
важлива умова, тому що в цей 
час організм найбільше здат-

ний скидати окислені продукти. 
Рецепт приготування водного 
розчину: склянка теплої води 
й 1-2 ст. ложки яблучного оцту. 
Одноразового добового прийо-
му цілком достатньо. Тривалість 
курсу – від 2-3 місяців до року, з 
10-15-денними перервами що-
два місяці. Протипоказанням є 
виразкова хвороба з підвищен-
ням кислотності шлунка.

Лляна олія. Ще один природ-
ний протитромботичний засіб із 
безліччю інших позитивних ефек-
тів. Лляна олія насичує кров ліпі-
дами, які сприяють підтриманню 
її в плинному стані, зменшуючи 
розвиток атеросклерозу та тром-

переважно в порошкоподібному 
чи сирому вигляді. Вирізняється 
багатим хімічним складом, у яко-
му найважливіше місце належить 
природним антиоксидантам та 
ліпідам.

Можна приготувати чай із 
0,5 ч. ложки тертого імбиру, який 
настоюють в 1 л окропу. Це і є до-
бова доза, яку не варто переви-
щувати. Імбир протипоказаний за 
тяжких уражень печінки й нирок, 
за наявності джерел кровотечі, в 
разі підвищення температури, а 
також у спекотну погоду.

Журавлина. Ягоду викорис-
товують і в свіжому, і в сушено-
му вигляді. Можна вживати цілі 
плоди, а можна вводити їх до 
складу соків, морсів, настоїв, до-
давати в чаї та компоти. Єдиними 
протипоказаннями до вживання 
журавлини є гастрит і виразкова 
хвороба шлунка з підвищеною 
кислотністю.

Часник. Застосовують у си-
рому вигляді та як приправу до 
харчових продуктів. Вживання 
одного зубця часнику на добу 
чинить досить добрий проти-
зсідальний ефект. Протипока-
заннями для вживання можуть 
бути гастрит, геморой, серцева 
патологія, вагітність і годування 
грудьми.

Лимони. Активними є і 
м’якоть, і шкірка. Токсичні власти-
вості мають лише кісточки. Вжи-
вати лимон можна в будь-якому 
вигляді: з додаванням меду, з 
чаєм чи зі звичайною водою.

бів у місцях, де є атеросклеротич-
ні бляшки. Як результат – знижен-
ня ризику інфаркту та ішемічного 
інсульту.

Правильне приймання лля-
ної олії: випивати 1 ст. ложку 
олії вранці натще. Якщо ж це не-
можливо, можна пити її після їди. 
Приймати суворо щодня. Можна 
робити невеликі перерви між 
курсами. Важливо брати до уваги 
протипоказання, до яких нале-
жать жовчнокам’яна хвороба та 
схильність до проносів. Для лю-
дей, які страждають від закрепів, 
лляна олія стане не тільки засо-
бом для розрідження крові, а й 
чудовим послаблювальним пре-
паратом.

Корінь імбиру. Його вико-
ристовують як харчову приправу 

Коли докучає втома 
і турбує погане 

самопочуття, допоможе... 
їжа. Деякі продукти є 
джерелом невичерпної 
енергії і активно борються зі 
знесиленням та сонливістю.

Яйця. Це – улюблена їжа 
спортсменів, адже багата на бі-
лок та залізо. Яйця містять біо-
тин, який допомагає виробляти 
енергію, а також холін, що здатен 
покращувати неврологічні функ-
ції. Розумна норма – не більш як 
три яйця на день.

Квашена капуста. Флавоної-
ди, отримані в результаті фермен-
тації, допомагають підтримувати 
еластичність кровоносних судин 
і гарантують захист від серцево-
судинних захворювань. Раніше 
капуста була незамінним про-
дуктом у раціоні моряків далеко-
го плавання. Завдяки високому 
вмісту вітаміну С вона допомага-
ла підтримувати імунну систему і 
боротися з інфекціями.

Чорний шоколад. Найкра-
щим вважається продукт, який 
містить понад 70% какао. Два-
три шматочки здатні підняти на-
стрій.  

Цільне зерно. Щоб заряди-
тися енергією на весь день, треба 
поснідати кашею. Це може бути 
вів сянка, ячмінна чи пшенична, 
однак порція не має перевищу-
вати 200 г. Зернові культури – 
природне джерело магнію і мар-
ганцю. 

Лісові ягоди. Чорниця, мали-
на і ожина багаті на антиоксидан-
ти. Тому  запобігають запальним 
процесам в організмі і знижують 
ризик розвитку раку. Дари при-
роди також сповільнюють процес 
старіння, збагачують організм 
лютеїном та вітамінами А і С. 

Шпинат. Збагачений залізом, 
кальцієм, вітамінами А, В6 і Е, шпи-
нат має обов’язково бути присут-
нім у щоденному раціоні. Він не 
лише подарує енергію, а й допо-
може наростити м’язову масу. 

Яловичина. Це – ідеальна 
їжа після тренувань у спортзалі. 
М’ясо містить креатин – речови-
ну, яка допомагає м’язам розви-
ватися. А ще яловичина – гарне 
джерело заліза і цинку. Також у 
ній є селен, який підтримує діяль-
ність нервової системи та щито-
подібної залози. 

Мигдаль. Дрібка мигдалю – 
багате джерело здорових жирних 
кислот і вітаміну Е, який допома-
гає відновити тканини. Ці горіхи 
також містять антиоксиданти, що 
захищають організм від вільних 
радикалів. До їх складу входять 
ліпіди й білки, що функціонують 
як «батарея» для організму, під-
живлюючи енергією. А магній 
допоможе здолати неспокій та 
нервозність. 

Підняти настрій допоможе 
чорний шоколад

gastronom
.ru

Вітамінна бомба – це суміш із 
сухофруктів та меду. Вона дуже 

корисна в осінньо-зимовий період, коли 
організм потребує вітамінів. 

Основними інгредієнтами смаколика, 
який іще називають пастою Амосова,  є горі-
хи, мед, сухофрукти. Засіб на основі натураль-
них компонентів корисний і дорослим, і дітям 
від трьох років. Паста проста у приготуванні 
й дуже приємна на смак, корисна для серця, 
нервової системи, судин і організму загалом. 
Якщо споживати суміш щодня натще (1-2 ст. 
ложки), грип та застуда обійдуть вас десятою 
дорогою. 

Для приготування пасти знадобляться 
такі інгредієнти: по 100 г волоських горіхів, 
синіх родзинок, чорносливу, кураги та інжи-
ру, лимон, 3-4 ст. ложки натурального меду. 

Сухофрукти помити, добре обсушити. Ли-
мон порізати на шматочки, видалити кісточ-

Багато господарів вважають, що 
дерева слід білити лише навесні. 

Однак фахівці рекомендують робити 
це тричі на рік: навесні, влітку та 
восени. 

По-перше, побілка охороняє кору дерева 
від опіків – зимових і ранньовесняних. Адже 
листя, що служить захистом від сонця, на 
кронах нема.  По-друге, захищає від перепа-
дів температур, запобігаючи розтріскуванню 
кори. І по-третє, відганяє комах-шкідників, 
личинки яких поселяються в корі.

Білити треба і дорослі дерева, і молоді. 
Причому молодим деревцям побілка конче 
потрібна, особливо в разі осіннього виса-
джування. Найбільш ефективною є побілка 
у жовтні-листопаді. Весняну оновлювальну 
побілку можна зробити в перших числах 
квітня. 

ки, шкірку не зрізати. Все пропустити через 
м’ясорубку, додати мед і ретельно вимішати. 
Викласти пасту в скляний або пластиковий 
посуд, зберігати у холодильнику. 

Зазвичай дерева білять вапняним роз-
чином. До основної суміші додають речо-
вини, які забезпечують прилипання роз-
чину до стовбура (це можуть бути глина, 
молоко, господарське мило). Білити дерева 
потрібно в суху погоду, щоб побілка добре 
висохла і закріпилася на новому місці. 

nezhit.pp.ua

xpert.com
.ua

getty.edu
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Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява – куди завгодно. Альберт Ейнштейн

ОВЕН (21.03 – 20.04). У вас 
з’явиться бажання щось змінити у влас-
ному житті. До бажання додасться й мож-
ливість. Тож використовуйте цей шанс. 

Зараз сприятливий час для кар’єрного 
зростання, розв’язання серйозних професійних 
завдань. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Поста-
райтеся раціонально розподілити сили 
на весь тиждень, це дозволить віднови-
ти енергію. Можливе здійснення неймо-
вірних бажань. Бажано звернути увагу на 
взаємини з колегами.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Бу-
дете схильні до спонтанних дій. Однак 
вас буде супроводжувати удача. Ви за-
раз активні й позитивні, готові пізнавати 

світ і насолоджуватися життям. Вам просто 
варто скерувати свою потужну енергію у творче 
русло. І матимете успіх та прибуток. 

РАК (22.06 – 22.07). Не квапте 
події. Вам краще виявити обережність. 
Вдалий час для початку великих і важ-
ливих справ, які обіцяють прибуток. У 
вихідні вам доведеться багато працюва-
ти, зате зможете підтвердити репутацію справж-
нього професіонала.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Оптимізм до-
зволить вам впоратися з будь-якою проб-
лемою. Вас буде супроводжувати лег-
кість, що дозволятиме віртуозно долати 

перешкоди. Порадьтеся з родиною, якщо 
вам треба буде ухвалювати серйозне рішення. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Робота буде 
йти легко й цікаво. Якщо ви працюєте в 
одному колективі з активними людьми, 
то домогтися успіху буде доволі просто. 
Гарний час для експериментів, але не за-
хоплюйтеся, все добре в міру. Будьте обережні, не 
давайте приводів для пліток. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). У вас 
явно назрівають внутрішні зміни, тому 
краще утриматися від відвертих роз-
мов навіть з друзями. Вам не до снаги 

вплинути на хід подій, але зможете підго-
тувати себе до несподіванок, і вчорашні опоненти 
можуть стати надійними союзниками. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Ви 
добре потрудилися, тож тепер саме час 
повеселитися та відпочити так, як вам 
цього хочеться. Скиньте втому від робо-
ти, дозвольте собі розслабитися. Творчий 
підйом і гарний настрій не покинуть вас весь тиж-
день, скористайтеся цією вдалою комбінацією. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). На 
вас може очікувати тимчасове затишшя 
на роботі, зате з’явиться набагато біль-
ше часу для налагодження особистого 

життя й дружнього спілкування. Тільки не 
будьте надто критичні, не тисніть на людей. Не ме-
тушіться.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Є ри-
зик заплутатися у свідченнях і в тому, 
кому й що ви обіцяли. Стримуйте політ 
фантазії, не брешіть і не перебільшуйте. 
Матимете проблеми з пунктуальністю. У 
спілкуванні з ріднею варто запастися терпцем і по-
старатися уникнути конфліктів. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Спри-
ятливий період для переходу до нового 
виду діяльності та кар’єрного зростання. 
Завзятості має вистачити, але результат 

може злегка розчарувати, тому робіть тіль-
ки те, що виходить саме по собі. Не варто заводити 
відверті розмови навіть з близькими людьми.

РИБИ (21.02 – 20.03). Ви будете 
такі енергійні й оптимістичні, що пере-
шкод для вас взагалі не буде. Можлива 
поява перспективних ділових партне-
рів. Постарайтеся їх не проґавити. Якщо 
ваші близькі чогось не розуміють, почекайте, 
доки вони самі попросять у вас роз’яснень або 
поради. 

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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25 жовтня – Макар, Кузьма, Тарас, 
Мартин, Іван
26 жовтня – Веніамін, Карпо, 
Микита, Злата, Зоя
27 жовтня – Микола, Назар, Гнат
28 жовтня – Іван, Петро, Денис, 
Лук’ян, Юхим
29 жовтня – Євпраксія, Логвин, 
Віола
30 жовтня – Андрій, Антон, Кузьма, 
Леонтій, Лазар, Дем’ян
31 жовтня – Йосип, Юлій, Лука

25 жовтня – Макар, Кузьма, Тарас, 
Мартин Іван

іменинники тижня

погляд у минуле

ПЕРША У СВІТІ МІКРОСХЕМА БУЛА 
СХОЖА НА КУДЛАТОГО ВЕДМЕДЯ

В в

Посварилися чоловік та жінка. Жінка 
спересердя:

– А щоб ти після моєї смерті взяв собі 
дочку самого дідька!

– Е, ні! Не вийде! Я з сестрами не одру-
жуюся!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка прийшла по чоловіка у пивбар. 
Він обурено:

– Зрештою, це просто образливо! Чому 
ти завжди йдеш прямісінько сюди?! Чому 
ніколи не шукаєш мене, наприклад, у музеї?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік:
– Мені здається, моя донька розум і 

кмітливість успадкувала від мене.
Жінка:
– Я також так думаю, бо мої розум і 

кмітливість все ще при мені.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Невже ти віриш своєму чоловікові, що 
він нібито ходить на риболовлю? Він же ні 
разу не приніс жодної рибки.

– Тому й вірю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На роботі пересварилися жінки. Началь-
ник, утративши терпець, кричить:

– Тихо! Нехай говорить та, яка найстарша.
Всі негайно замовкли.

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

– Офіціанте, чому пельмені холодні?
– Та вони ж сибірські.

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

Жінка – чоловікові:
– Уявляю, які страшні підозри зароди-

лися у твоїй голові, коли я зникла на два 
дні.

– Так. Я відразу подумав, що ти повер-
нешся.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Минулого тижня дав оголошення в 

газету, що шукаю собі жінку. І ось отримав 
цілий мішок листів.

– І що в них?
– В основному одна пропозиція: «Бери 

мою!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти замінив рибкам воду в акваріумі?
– Ні, матусю, вони ще цієї не випили.

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

– Ви заміжня? – питає суддя жінку-
свідка. 

– Мій чоловік помер п’ятнадцять років 
тому.

– У вас же п’ятеро маленьких дітей!
– Але помер чоловік, а не я!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Критик:
– Яка чудова річ! Яке бачення. Яка екс-

пресія!
Художник:
– Це місце, в яке я витираю фарби.

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

ОВЕН (21.03 – 20.04).

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 25 – 31 жовтняна 25 – 31 жовтня
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У 1958 році компанія 
Texas Instruments 
створила першу 

мікросхему, яка була 
схожа на кудлатого 
ведмедя. Двоє учених, 
що жили в абсолютно 
різних місцях, винайшли 
практично ідентичну 
модель інтегральної 
схеми. Один із них, Джек 
Кілбі, працював на Texas 
Instruments, інший, 
Роберт Нойс, був одним 
із засновників невеликої 
компанії з виробництва 
напівпровідників 
Fairchild Semiconductor. 
Їх об’єднало питання: 
«Як у мінімум місця 
вмістити максимум 
компонентів?».

на виробництво чипів.
Після того як у 1961 ро-

ці Fairchild Semiconductor 
Corporation пустила інтегральні 
схеми у вільний продаж, їх від-
разу стали використовувати у 
виробництві калькуляторів та 
комп’ютерів замість окремих 
транзисторів, що дозволило 
значно зменшити розмір і збіль-
шити продуктивність.

7 серпня 1944 року у Гар-
вардському університеті запус-
тили перший американський 
комп’ютер «Марк І». Три роки 
над автоматичним обчислюва-
чем працювали гарвардський 
математик Говард Ейкен та чоти-
ри інженери компанії IBM. Її пре-
зидент Томас Дж. Уотсон вклав у 
розробку $500 тис.

Транзистори, резистори, 
конденсатори та інші деталі у 
той час розміщувалися на пла-
тах окремо, і вчені вирішили 
спробувати об’єднати їх на од-
ному монолітному кристалі з 
напівпровідникового матеріа-

лу. Кілбі скористався германієм, 
а Нойс – кремнієм. У 1959 році 
вони окремо один від одного 
отримали патенти на свої ви-
находи. Протистояння двох 
компаній завершилося мирним 
договором і спільною ліцензією 

Першу мікросхему 
створили в 1958 році 

vseslova.com
.ua
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ПОНЕДІЛОК 29 жовтня
06.00 Огляд світових подій
06.30, 11.30 На Часі 18.00. Повтор
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На 

Часі» Підсумки тижня
07.30, 08.30 Добрий ранок
09.30, 13.00 На Часі 21.00. Повтор
10.00, 12.00, 14.00, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.00, 22.00 Як це було
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.20, 15.05 М/с «Велика книга»
10.50, 15.35 Вголос
11.00, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.15, 05.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Євромакс
14.15, 22.45 У фокусі Європа
14.45 Говоримо польською
16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На Часі»
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Глобал 3000
18.00 На Часі 18.00
19.15 Т/с «Справа Дойла»
20.15 Все про спорт
21.00 На Часі 21.00
22.15 На Часі 18:00. Повтор
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
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»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Українська 

читанка»
14.17 «Модуль знань»
15.00 Д/ф «Сонар»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

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

культури»
18.05 «Розсекречена 

історія»
19.46 КіноWall з Сергієм 

Тримбачем
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 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, 16.45, 
19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 04.25 
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 15.55 Д/ц 
«Це цікаво» 16.25 Лайфхак 
українською 17.00 «Арсен 
Мірзоян. Київ» 18.00, 00.15 
Інформаційна година 19.00, 
21.45 Своя земля 19.35 Д/с 
«Жива природа» 19.50, 01.25 
Т/с «За службовим обов’язком» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 22.15 з 
Майклом Щуром 22.50, 02.25 
Складна розмова 23.20 Перша 
шпальта 23.45, 03.55 #NeoСцена 
з Олегом Вергелісом 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»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.30, 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 «Міняю жінку – 14»
23.45, 00.50 «Танці з 

зірками»
04.10 Т/с «Недотуркані»

06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.05, 15.25 Все буде 

добре!
09.05, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.05 МастерШеф 12+
13.05 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 

12+
02.45 Найкраще на ТБ

03.00 Зона ночі
05.55, 07.10 Kids Time
06.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.15 М/ф «Том і Джеррі: 

Гігантська пригода»
08.15 М/ф «Кунг фу Панда»
10.10 Х/ф «Знайомство зі 

спартанцями»

05.15 Д/п «Місця сили»
06.00 «Мультфільм»
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»

10.30, 12.25 Х/ф «Ларго 
Вінч: Початок»

13.15 Х/ф «Ларго Вінч 2: 
Змова в Бірмі»

15.45 «Чекай мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Таїсія»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.10 Х/ф «Я тебе ніколи 

не забуду»
02.00 «Готуємо разом»

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

новини
06.30 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний 

фронт
14.10, 16.25 Х/ф «Хітмен»
16.50 Х/ф «Хітмен: Агент 

47»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова
00.55 Х/ф «Проект Ікс»
02.50 Т/с «Прокурори»
03.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
10.10 М/ф «Пригоди 

монстро – 
подружок. День 
усіх монстрів»

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, 00.00 Чотири 

весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка 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, 03.10 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 16+
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 3»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

11.45 Х/ф «Перший 
месник: Інша війна»

14.35 Х/ф «Перший 
месник: Протистояння»

17.30, 01.30 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за ревізором
00.00 Пост шоу. Таємний 

агент
02.55 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 31 жовтня
06.00, 11.30, 22.15 На Часі 18.00. 

Повтор
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 10.00, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 13.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30 Глобал 3000
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.20, 15.05 М/с «Велика книга»
10.50, 15.35 Вголос
11.00, 17.00, 00.45, 03.00 Знай 

більше!
12.15, 05.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Відкрита влада. МІСТО
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
18.00 На Часі 18.00
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
21.00 На Часі 21.00
22.45 Завтра сьогодні
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.30 Дзеркало історії
04.00 Джем

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

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

09.00 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
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 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 Шахтарська зміна 
19.35 Д/с «Жива природа» 
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 «Подорож 
відкритим космосом» 22.50 
Схеми. Корупція в деталях 
23.20 Букоголіки 23.45, 03.55 
#KіноWALL з Сергієм Тримбачем 
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»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.35, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45, 22.55 «Світ навиворіт 

10»
00.00, 00.50 Т/с 

«Недотуркані»
04.55 Мультфільм

06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.10, 15.25 Все буде 

добре!
09.05, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.05, 20.00, 22.45 

МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.05 Зона ночі
06.34, 07.49 Kids Time
06.35 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.50, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+
08.50 Т/с «Кохання 

напрокат»
09.45 Т/с «Відчайдушні 

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

05.15, 20.00 «Подробиці»
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»

10.00 Т/с «Абатство Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агати Крісті»
13.40, 21.00 Т/с «Таїсія»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.05 Х/ф «Малахольна»
02.05 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф «Проект Ікс»
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.55 Х/ф «Правдива 

брехня»
02.40 Т/с «Прокурори»
03.20 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.45 Х/ф «Пані 

Метелиця»
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, 00.00 Чотири 

весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній 

арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні 

підказки

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

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

справедливості 16+
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

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

домогосподарки»
16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя 12+
17.00 Кохання на 

виживання 16+
19.00 Екси 16+
22.00 Х/ф «13 район. 

Ультиматум»
01.00 Х/ф «Кікбоксер: 

Реванш»

ВІВТОРОК 30 жовтня
06.00, 11.30, 22.15 На Часі 18.00. 

Повтор
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 10.00, 14.15, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.00, 13.00, 02.00 На Часі 21 .00. 

Повтор
09.30, 17.30 У фокусі Європа
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.20, 15.05 М/с «Велика книга»
10.50, 15.35 Вголос
11.00, 17.00, 00.45, 03.00 Знай 

більше!
12.15, 05.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Все про спорт
14.30, 22.45 Глобал 3000
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.15 Відкрита влада. МІСТО
21.00 На Часі 21.00
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.30 Дзеркало історії
04.00 Джем

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

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

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

шляхи»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

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

службовим обов’язком»
19.46 БібліоFun з 

Ростиславом Семківим
20.11 МузLove з Любою 

Морозовою
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 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 «Смаки культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 13.35 Д/ц 
«Незвичайні культури» 15.15 
Т/с «Галерея Вельвет» 16.55, 
04.30 Фольк-music 18.00, 00.15 
Інформаційна година 19.00 
Пліч-о-пліч 19.35 Д/с «Жива 
природа» 19.50, 01.25 Т/с «За 
службовим обов’язком» 21.25, 
03.20 UA:Спорт 21.45 Наші гроші 
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 
космосом» 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»
12.35, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами 

6»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45, 23.25, 00.50 «Модель 

XL – 2»
01.20 Т/с «Недотуркані»

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
06.55, 15.25 Все буде 

добре!
08.50, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
09.50, 20.00, 22.45 

МастерШеф 12+
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+

03.00 Зона ночі
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.00, 00.10 Київ вдень та 

вночі 16+
09.00 Т/с «Кохання 

напрокат»
09.50 Т/с «Відчайдушні 

04.05, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.50, 20.00 «Подробиці»
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»

10.00 Т/с «Абатство Даунтон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агати Крісті»
13.40, 21.00 Т/с «Таїсія»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.05 Х/ф «Він, вона і я»
01.55 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
02.45, 03.25 «Орел і Решка»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10, 13.20 Х/ф «Леон»
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
00.00 Х/ф «Скарб 

Амазонки»
02.10 Т/с «Прокурори»
03.15 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.40 М/ф 

«Листоноша Пет»
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, 00.00 Чотири 

весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній 

арешт»
01.50 Теорія зради
05.50 Корисні 

підказки

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

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

справедливості 16+
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

домогосподарки»
16.00, 21.00 Будиночок на 

щастя 12+
17.00 Хто проти 

блондинок? 12+
19.00 Варьяти 12+
22.00 Х/ф «Втеча 

неможлива»
01.10 Х/ф «Кікбоксер: 

Відплата»

ЧЕТВЕР 1 листопада
06.00, 11.30, 22.15 На Часі 18.00. 

Повтор
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 10.00, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 13.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30 Завтра сьогодні
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.20, 15.05 М/с «Велика книга»
10.50, 15.35 Вголос
11.00, 17.00, 00.45, 03.00 Знай 

більше!
12.15, 05.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Глобал 3000
18.00 На Часі 18.00
19.15 Запитай у депутата
21.00 На Часі 21.00
22.45 Євромакс
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.30 Дзеркало історії
04.00 Джем

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

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

09.00 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
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 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 
Промінь живий 18.00, 00.15 
Інформаційна година 19.00 
#ВУКРАЇНІ 19.35 Д/с «Жива 
природа» 19.50, 01.25 Т/с «За 
службовим обов’язком» 21.25 
UA:Спорт 21.45 Схеми. Корупція 
в деталях 22.15 Д/ц «Подорож 
відкритим космосом» 22.50 
Сильна доля 23.45 Д/ц «Гордість 
світу» 02.25 Складна розмова 
04.00 «Крути» 04.20 «Срібна 
земля. Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939» 

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»
12.35, 14.25 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Дві матері»
21.45 «Гроші 2018»
22.45 «Право на владу 

2018»
00.50 Х/ф «Жінка, не 

схильна до авантюр»
05.00 Мультфільм

05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.15, 15.25 Все буде 

добре!
08.10, 18.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
09.10 МастерШеф 12+
12.45 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.00 Київ вдень та вночі 
08.50 Т/с «Кохання 

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

05.15, 20.00 «Подробиці»
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»

10.10 Т/с «Абатство 
Даунтон»

11.00, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агати Крісті»

13.40, 21.00 Т/с «Таїсія»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.05 Т/с «Гетьман»
03.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф 

«Правдива брехня»
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 20.55 Факти. Вечір
21.15 Т/с «Пес-4»
22.20 Нові лідери
00.00 Х/ф «Апокаліпсис»
02.25 Т/с «Прокурори»
03.10 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 Мультиранок
09.50 Х/ф «Румпель-

штільцхен»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00, 00.00 

Мольфар
13.00, 20.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-

селянка
18.00 Чотири 

весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
01.40 Х/ф «Чорна 

рада»
04.10 Щоденники 

Темного
05.50 Корисні 

підказки

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

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

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

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

домогосподарки»
16.00 Будиночок на щастя 

12+
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Хенкок»
22.50 Х/ф «Книга Ілая»
01.10 Х/ф «Втеча 

неможлива»

П’ЯТНИЦЯ 2 листопада
06.00, 11.30, 23.30 На Часі 18.00. 

Повтор
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 10.00, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 13.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30, 17.30 Євромакс
10.15, 15.00 Уроки тітоньки Сови
10.20, 15.05 М/с «Велика книга»
10.50, 15.35 Вголос
11.00, 17.00, 03.00, 04.00 Знай 

більше!
12.15, 05.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Запитай у депутата
16.15, 00.45 Бандерштат 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

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

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00 
Новини 07.10 Д/ц «Напам’ять». 
Левко Лук’яненко 07.30 Д/ц 
«Напам’ять». Валентина 
Чорновіл 08.10 Д/ц 
«Напам’ять». Володимир 
Чемерис 08.30 Д/ц «Напам’ять». 
Юрій Костенко 09.05 Д/ц 
«Напам’ять». Володимир 
Лановий 09.35 «Легіон. Хроніка 
Української Галицької Армії 
1918-1919» 10.55 «Герої України. 
Крути. Перша Незалежність» 
12.00 «Українська революція» 
13.10, 14.30 :РадіоДень 13.35 
Д/ц «Незвичайні культури» 
15.15 «Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939» 18.00, 
19.00 Перший на селі 19.35 
Спецпроект «Батурин. Забута 
трагедія незабутої столиці» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 22.00 
Перша шпальта 22.30 Букоголіки 
23.15, 05.30 Д/ц «Гордість світу» 
02.40 Лайфхак українською 
04.05 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, 10.50, 12.20 

«Одруження наосліп»

12.50 «Міняю жінку – 12»

14.25 «Міняю жінку – 13»

15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 «Секретні матеріали»

20.15 Х/ф «Родинні 

зв’язки»

00.20 «Розсміши коміка»

02.15 «Вечірній Київ»

04.55, 17.30, 22.00 Вікна-
Новини

06.25 Х/ф «П’ять років та 
один день»

08.25 Т/с «Палка помста»
18.00 Один за всіх 16+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00 Цієї миті рік потому 

16+
22.45 Ультиматум 16+

03.20, 02.35 Служба 
розшуку дітей

03.25, 02.40 Зона ночі
05.05 Абзац
07.00 Ревізор
09.40 Страсті за ревізором
12.00 Х/ф «Клятва»

04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Абатство 
Даунтон»

11.00, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агати Крісті»

13.40 Т/с «Таїсія»
14.50, 15.45, 16.45, 01.45 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

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

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.30, 13.25 Х/ф 

«Апокаліпсис»
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Х/ф «Троя»
00.50 Т/с «Марк+Наталка»
03.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ 

Мультиранок
09.45, 23.30 Х/ф 

«Схід темряви»
11.30 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.10 Мольфар
14.00 Т/с «ТУТ»
19.00 М/ф «Пташині 

пригоди»
20.45 Х/ф 

«Прогулянки з 
динозаврами»

22.30 ЛавЛавCar 3
02.45 Панянка-

селянка
03.35 Віталька
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, 04.25 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.10, 15.30 Т/с «Краще 

за всіх»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с «Ані 

слова про любов»
23.20 Слідами
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14.00 Х/ф «До зустрічі з 
тобою»

16.15, 19.00 Топ-модель 
16+

21.40 Екси 16+
23.40 Київ вдень та вночі 

16+
00.40 Х/ф «У ліжку з 

ворогом»
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СУБОТА 3 листопада
06.00, 14.30 Т/с «Пані покоївка»
07.00, 08.00, 09.00, 16.00 Новини 

«На Часі»
07.30, 09.30 На Часі 21.00. Повтор
08.30, 22.00 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
10.30 Євромакс
11.00 М/с «Велика книга»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
14.00 ГУРМАН І Я
16.15, 00.30 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
17.45 ГУРМАН І Я
18.00 На Часі 18.00
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 

Часі». Спецвипуск
19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових подій
20.00 Європа в концертах
20.45 Ландшафтний бум
21.00 На Часі 21.00
22.30 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00, 04.00 Знай більше!

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі»

08.00 «Ранок «Нової 
Волині»

09.34 «Енеїда»
13.30 «Українська 

читанка»
13.40 Тема дня
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
16.35 Вистава «Сватання 

на Гончарівці»
18.00 Пряма трансляція 

гала-концерту з 
фестивалю співаної 
поезії та авторської 
пісні «Оберіг – 2018»

20.40 Новини

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, 12.55, 16.20, 19.55, Погода
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Це цікаво»
10.40 Чудова гра
11.10, 16.30 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Апокаліпсис: одкровення 

Іоанна Богослова»
15.00 Казка «Співаюче дзвінке 

деревце»
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.35 Д/ц «Неповторна природа»
23.05, 03.30 Світло
00.05 Д/ц «Незвичайні культури»
01.35 Ювілейний концерт гурту 

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

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

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

життя 2018»
12.25 «Модель XL -2»
14.15 Х/ф «Жінка, не 

схильна до авантюр»
16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал 2018»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.20 «Розсміши коміка»
02.15 «Вечірній Київ»

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

08.05 Караоке на 
Майдані

09.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсів 

16+
13.00 Зважені та 

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

потому 16+

03.00, 02.55 Зона ночі
05.50, 08.04 Kids Time
05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.05 Заробітчани
14.00 Варьяти 12+

06.45 «Чекай мене»
08.40 «Слово 

Предстоятеля»
08.50 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
10.30 Х/ф «Вийти заміж 

за капітана»
12.30 Х/ф «Перш, ніж 

розлучитися»
14.10 Т/с «Абатство 

Даунтон»
18.10 Х/ф «Зимова 

вишня»
20.00, 02.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
22.20 Х/ф «Арифметика 

підлості»
00.20 Х/ф «Випадковий 

запис»
02.30 Д/п «Актори-

фронтовики»
03.05 М/ф «Бабай»

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

національної роботи-4
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.30 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с «Пес-4»
20.15 Х/ф «Повстання 

планети мавп»
22.20 Х/ф «Світанок 

планети мавп»
00.55 Т/с «Прокурори»
01.50 Т/ф «Секретний 

фарватер»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Барбі 

Дрімтопія. 
Фестиваль розваг»

12.45 Х/ф «Румпель-
штільцхен»

14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф 

«Прогулянки з 
динозаврами»

19.00 Одного разу під 
Полтавою

21.00 Танька і 
Володька

23.00 Країна У
00.00 ЛавЛавCar 3
03.00 Панянка-селянка
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 04.40 Зірковий 
шлях

07.50, 15.20 Т/с «Віддай 
мою мрію»

16.00, 20.00 Т/с 
«Нерідна»

21.00 Шоу Братів 
Шумахерів

23.00, 02.15 Т/с «Зведена 
сестра»

01.45 Телемагазин
03.00 Реальна містика
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16.00 Хто зверху? 12+
18.00 М/ф «Три богатирі 

та Шамаханська 
цариця»

19.40 Х/ф «Три богатирі 
на далеких берегах»

21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Знайомство 

зі спартанцями»
00.50 Х/ф «Клятва»

НЕДІЛЯ 4 листопада
06.00, 14.30 Т/с «Пані покоївка»
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 На Часі 21.00. Повтор
08.30, 22.00 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
16.00, 00.30 Бандерштат 2018
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
20.30 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
22.30 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00, 04.00 Знай більше!

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, 19.55, 23.00 Погода
09.35 Х/ф «Апокаліпсис: одкровення 

Іоанна Богослова»
11.25 Д/ц «Світ дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.25 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.00 Шахтарська зміна
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.05 Д/ц «Ігри імператорів» 16+
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Промінь живий
23.10 Д/ц «Неповторна природа»
00.05 Д/ц «Незвичайні культури»
01.35 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська терція»
02.10 Д/ц «Смачні історії»
03.30 Світло

06.00 «ТСН»
07.00, 01.30 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.10, 11.30, 12.35 «Світ 

навиворіт»
13.50 Х/ф «Диявол 

носить Прада»
16.05 Х/ф «За двома 

зайцями»
17.45 Х/ф «Ейс Вентура: 

розшук домашніх 
тварин»

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.30 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою»
04.30 Мультфільм

05.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

08.45 Все буде смачно!
10.40 Караоке на 

Майдані
11.40 МастерШеф 12+
18.05 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

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

06.55, 08.49 Kids Time
09.55 М/ф «Помста 

пухнастих»
11.45 М/ф «Кунг-Фу 

Панда 2»
13.30 М/ф «Три богатирі 

та Шамаханська 
цариця»

15.00 Х/ф «Три богатирі 

04.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

05.00 «Top Shop»
05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Тридцять 

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
14.10 Х/ф «Попелюшка 

`80»
18.10 Х/ф «Мадам»
20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Будинок 

проклятих»
01.10 «Речдок»

04.55 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.10, 12.45 Факти
05.35 Інсайдер
07.30 Т/с «Відділ 44»
11.30, 13.00 Х/ф 

«Планета мавп»
14.05 Х/ф «Повстання 

планети мавп»
16.05 Х/ф «Світанок 

планети мавп»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Війна за 

планету мавп»
23.30 Х/ф «Леон»
02.10 Т/ф «Секретний 

фарватер»

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»

13.20 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»

15.00 Чотири весілля

17.15 М/ф «Пташині 

пригоди»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і 

Володька

23.00 Країна У

00.00 ЛавЛавCar 3

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Нерідна»
12.55 Т/с «Ані слова про 

любов»
17.00, 21.00 Т/с «На 

самій межі»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Шукаю тебе»
00.50, 02.20 Історія 

одного злочину -3 16+
01.50 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

на далеких берегах»
16.30 Х/ф «Тор»
18.45 Х/ф «Тор 2. 

Царство темряви»
21.00 Х/ф «Людина – 

мураха»
23.10 Х/ф «Абатуар. 

Лабіринт страху»
01.15 Х/ф «До зустрічі з 

тобою»

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, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com.
Передплатний індекс: 98008.

Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, 
(063) 481-82-44. volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 

та рекламодавці.
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів.
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами.

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26405.
Наклад – згідно із замовленням.

На прийомі у психіатра:
– Лікарю, цілими днями я говорю що-

небудь своєму чоловікові. А він у відпо-
відь – ні слова. Думаю, у нього серйозне 
захворювання.

– Це не захворювання. Це талант.
___________________________________

– Пацієнте, ось ваш зуб!
– Спасибі, лікарю.  А ось ваша ручка від 

крісла.
___________________________________

Чоловік читає повідомлення від жінки: 
«Пішла, куди послав. Поводжуся, як на-
звав. І чому я раніше тебе не слухала?».
___________________________________

Механізатор Микола застрахував 
свою оселю на мільйон гривень і питає у 
страхового агента:

–  А скільки мені дадуть, якщо моя хата 
згорить сьогодні вночі?

–  Років зо п’ять.
___________________________________

– Що таке екстаз?
– Таз, що був у вжитку. 



Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс
www.volynnews.com
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ЗІРКА «ДИЗЕЛЬ ШОУ» 
ЗАГИНУЛА В ДТП
20 жовтня у ДТП під Києвом 
загинула Марина Поплавська – 
акторка відомого українського 
гумористичного проекту 
«Дизель Шоу».

Аварія трапилася біля села Мила 
Києво-Святошинського району. Шесте-
ро акторів травмовано. Колектив їхав у 
Київ, водій не впорався з керуванням та 
на повній швидкості врізався в попутну 
вантажівку. 

Марина Поплавська народилася у 
1972 році в місті Новоград-Волинський 
на Житомирщині. Після школи вступила 
до Житомирського державного універ-
ситету. Працювала вчителем української 
мови та літератури. Грала у команді КВН 
«Дівчата з Житомира».

Акторку поховали у Житомирі на 
Корбутівському кладовищі на Централь-
ній алеї. 

«СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ» 
Б’Є РЕКОРДИ
У жовтні в український прокат 
вийшов комедійний фільм режисера 
Влада Дикого «Скажене весілля». 
Продюсер повнометражки – 
відомий український шоумен, 
телеведучий Юрій Горбунов.

Головні ролі у фільмі виконали На-
зар Задніпровський, Поліна Василина, 
Джиммі Воха-Воха, Леся Самаєва, Олек-
сандр Кобзар, Віра Кобзар, Інна При-
ходько, Арам Арзуманян, Юрій Горбунов 
та Олександр Бегма. До проекту також 
приєдналися зірки шоу-бізнесу: Потап, 
Monatik та Олег Винник. 

Комедія уже встановила рекорд із 
касових зборів серед українських ху-
дожніх фільмів.

«За два вікенди загальний бокс-офіс 
стрічки склав 30 786 504 грн, а на широ-
ких екранах її вже подивилися 359 979 
глядачів. Ці цифри стали абсолютним ре-
кордом серед ігрових фільмів українсько-
го виробництва», – заявили в Держкіно.

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ – В 
ДЕСЯТЦІ СВІТОВОГО ЧАРТУ 
Широко відомий трек «Плакала» 
популярної української групи KAZKA 
потрапив у ТОП-10 хітів престижного 
світового чарту Shazam. 

Це перший в історії випадок, коли 
пісня українського колективу увійшла 
в цей хіт-парад і спричинила такий ре-
зонанс у світі. Фахівці кажуть, що свою 
роль тут зіграла музика, співзвучна з 
текстом, а також правильна подача голо-
су української співачки, пише Shazam.

Музичний гурт KAZKA у 2017 році в 
Києві заснували Олександра Заріцька 
та Микита Будаш. У 2018 році до гурту 
приєднався Дмитро Мазуряк. Усі пісні 
KAZKA виконує суто українською мо-
вою. Продюсуванням і менеджментом 
групи опікується український продю-
сер, гендиректор компанії mamamusic 
Юрій Нікітін. 

втрата

кіно

слухаймо наше
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iere.com

краса врятує світ 

на знак поваги

ЛУЧАНКА ПІДКОРЮЄ 
ПОДІУМИ У МІЛАНІ  

Лучанка Катерина 
Шелестюк не 
планувала 

опановувати моделінг. 
Дівчина навчалася на 
ветеринара і навіть не 
думала, що працюватиме 
в іншій сфері. Коли їй 
виповнилося 16 років, 
пішла у модельне 
агентство Марини 
Занюк – МZM Models. 

Щоб вийти на міжнародний 
модельний ринок, дівчина до-
кладала максимум зусиль і таки 
отримала вигідні контракти від 
агентств. Вона багато разів працю-
вала у Китаї, один раз – в Туреччи-
ні. Нині Катя живе у Варшаві, пра-
цює моделлю в агентстві Charme 
de la mode. А нещодавно красуня 
повернулася з Milan Fashion Week. 

«Величезні переваги моєї 
роботи – це те, що я можу подо-
рожувати, знайомитися з різними 
людьми, удосконалювати свою 
анг лійську, – каже Катя. – Здебіль-
шого контракт розрахований на 
кілька місяців. За цей час я встигаю 
ознайомитися з життям та культу-
рою країни, у якій перебуваю». 

Дівчина зізнається: ця робота 
нічим не легша за всі інші. Тіль-
ки на перший погляд здається, 
що моделінг – це просто. Адже 
у моделей не тільки страждають 
спина та ноги, бо цілими днями 
доводиться стояти на підборах, 
це ще й дуже складно мораль-
но – дівчата перебувають далеко 
від дому та рідних. 

«Перші знімання, спалахи 
фотокамер, яскравий макіяж. 
Хіба не про це мріють усі дівча-
та в 13 років? Потім усе набагато 
серйозніше – перші контракти за 
кордоном, подорожі, ще більше 
знімань, нові знайомства і перша 
зарплата. Мені ця робота дуже 
подобається, хоч і псує волосся 
та шкіру. Після кожної поїздки 
доводиться довго відновлювати-
ся, – каже дівчина. – Ти ніколи не 
знаєш, скільки зможеш заробити 
наступного місяця, багато чого 
взагалі від тебе не залежить». 

Катя Шелестюк каже, що для 
моделі важливі не тільки краса та 
модельні параметри, а й харак-
тер та енергетика.  

«Звичайно, зовнішність теж 
важлива, але її замало, – зізнаєть-
ся красуня. – Я зустрічала неймо-
вірно красивих дівчат зі склад-
ним характером, вони сиділи без 
роботи. Потрібно завжди бути 
«найс», завжди в настрої, ство-
рювати позитивну атмосферу під 
час знімань».

Посол Франції Ізабель Дю-
мон вважає, що знання дер-
жавної мови нашої країни – це 
вияв поваги до України та її 
громадян. Тому жінка вивчила 
українську, пише «ТСН.ua». 

«Українська мова дуже важ-
ка для мене, я захотіла її вивчити 
і зробила це», – зізналася вона. 

Посол каже: найскладні-
ше – вивчити відмінки. Хоч Іза-

бель Дюмон в Україні вже тре-
тій рік, говорити українською 
на офіційних зустрічах почала 
лише нещодавно. У цьому їй 
допоміг водій, який не тільки 
возить посла, але й спілкуєть-
ся з нею та виправляє помил-
ки. Коли Дюмон їде на зустріч, 
то виголошує свою промову, а 
водій допомагає зробити ви-
мову правильнішою.

ПОСОЛ ФРАНЦІЇ ВИВЧИЛА УКРАЇНСЬКУ 

Федецькою з Луцька, а також із 
дизайнерами з Азербайджану, 
Грузії та Італії». 

Дівчина зізнається, що їй 
дуже подобається працювати у 
Європі. А от Китай вона не над-
то любить. Працює там, бо у Єв-
ропі заробити важче. Там краще 
розвинена модельна індустрія, а 
тому й більша конкуренція. 

«У Китаї більше шансів, що 
ти повернешся додому не з по-
рожніми кишенями. Більшість 
моделей їдуть в Китай з баналь-
них міркувань – заробляти гроші. 
Але це дуже важка праця. Буває, 
працюєш сім днів поспіль без ви-
значеного графіка, – каже вона. 
– Одне знімання може тривати 
від чотирьох до дванадцяти го-
дин. Треба постійно працювати 
на підборах. У Китаї моделі рідко 
випадає честь працювати у взутті 
її розміру, зазвичай це туфлі на 
розмір або й на два менші». 

Агентство, яке приймає моде-
лей у Китаї, надає для них житло 
та купує квитки. Щотижня виділя-
ють гроші на кишенькові витрати. 
Однак усі ці гроші моделі згодом 
треба відпрацьовувати. 

«Починаємо заробляти з того 
часу, коли відпрацюємо витраче-
ну на нас суму. Іноді важко від-
працювати гроші і ще й заробити. 
Усе залежить від сезону. Іноді є 
багато роботи і багато кастингів, 
іноді мало. Мій сезон – літо-осінь. 
Узимку я не працюю. Тоді у Китаї 
холодно, а якраз цієї пори роз-
починається сезон суконь. Біль-
шість таких знімань на вулиці. Я 
бережу своє здоров’я». 

Дівчина не носить підбори у 
повсякденному житті. Як і біль-
шість моделей, не любить яскра-
вий одяг, каже, що їй цього ви-
стачає на роботі. Зазвичай Катя 
одягається в мас-маркеті. Носить 
на щодень базові речі, наприк-
лад, однотонні светри та темні 
джинси скінні. 

«Зараз я не можу до-
зволити собі носити речі від 
Dolce&Gabbana чи від Christian 
Dior. Але впевнена, що у майбут-
ньому, коли зароблятиму більше, 
вони обов’язково будуть у моєму 
гардеробі», – переконана модель. 

Каті Шелестюк 24 роки. Вона 
каже, що нині вік для моделі не 
має значення. 

«Моделлю можна бути і в 
28 років, – каже Катя. – Голов-
не – мати гарний здоровий ви-
гляд, хорошу фігуру та бажання 
працювати. У Мілані я працювала 
з дівчатами, яким за 30. Це доказ, 
що вік не є перепоною». 

Для моделі дуже важлива 
робота над собою: обов’язкові 
заняття спортом, правильне здо-
рове харчування, мінімум шкід-
ливих звичок. І найважливіше – 
це впевненість у собі. 

«Я себе не дуже обмежую, –  
каже вона. – Дозволяю собі з’їсти 
цукерку. Але не у другій половині 
дня. Не завжди є можливість хо-
дити в спортзал, тому я тренуюся 
вдома. У всі поїздки беру з собою 
скакалку, спортивну резинку та 
килимок».  

Згідно з контрактом, Катя не 
може змінити колір волосся, під-
стригтися чи набрати зайвий кі-
лограм. 

«Я не можу покрити нігті гель-
лаком, коли мені заманеться. Це 
заборонено під час роботи. Ма-
ють бути гарні доглянуті нігті, але 
не нафарбовані. Також не можу 
без дозволу директора агентства 
пофарбувати волосся. Я мушу 

мати природний вигляд. Так, як 
було домовлено у контракті». 

Реалізуватися у професії Каті 
допомогло МZM Models, з яким 
дівчина працювала раніше. 

«Я дуже вдячна Марині За-
нюк. З нею дуже круто працювати. 
Складнощів у моделінгу немає – є 
досвід, – каже вона. – Завдяки цьо-
му я щодня стаю сильнішою і ви-
тривалішою. Особливість моде-
лінгу полягає в тому, що у тебе є 
можливість побувати за лаштун-
ками всіх красивих обкладинок і 
рекламних знімань, подорожувати 
світом і рекламувати бренди, на які 
в дитинстві дивилася із захватом».

Нещодавно Катя приїхала з 
Milan Fashion Week. Дівчина їзди-
ла у Мілан не на певний показ, а 
на кастинги. Так потрапила на мі-
ланський тиждень моди, де пра-
цювала чотири дні. 

«Мені випала честь працю-
вати там з дизайнеркою Юлією 

Дівчина має зріст 175 см

Параметри моделі мають бути 
наближені до 90/60/90

Нещодавно красуня 
повернулася з Milan 
Fashion Week
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