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ГРОЙСМАНА 
РОЗЧАРУВАЛИ 
ПОРОДІЛЬ

ДИЗАЙНЕРКА ОЛЬГА 
ШИПЕЛИК: «ШИЮ, 
ЯК ДЛЯ СЕБЕ»
Уже під час навчання в університеті 
лучанка Ольга Шипелик зрозуміла, 
що наймана праця – не для неї. Зараз 
дівчині 26 і вона є засновником 
бренду Shypelyk. Масштаби ї ї уяви 
виміряти навряд чи вдасться, адже всі 
ескізи одягу дівчина вигадує сама. 

ВОЛИНСЬКИЙ ФЕРМЕР 
ОТРИМАВ ОВЕЦЬ ВІД 
ТЕЛЕКАНАЛУ «1+1»
Нещодавно житель села Княгининка 
Олександр Джус отримав свій виграш 
у проекті «Громада на мільйон». У нову 
кошару заселилися 30 породистих 
овець.
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Загалом волиняни на 
«Іграх нескорених-
2018» завоювали 
для української 
збірної чотири із семи 
здобутих золотих 
медалей, дві срібні й 
одну бронзову.
Лучанка Майя 
Москвич тріумфально 
виступила на «Іграх 
нескорених-2018» 
у Сіднеї, здобувши 
дві золоті медалі у 
стрільбі з лука – в 
персональній та 
командній першостях.

обіцянка-цяцянкавлада як діагноз
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На Світязі арештували 
частину земель, які за 
допомогою чиновників 

Держгеокадастру Волині 

намагаються відчужити у 
приватні руки. Йдеться про 
30 гектарів світязьких берегів, 
які виділили атовцям, а потім 

завдяки шахрайській схемі 
переоформили на львівських 
ділків.

МЕДИЧНУ РЕФОРМУ
ГАЛЬМУЄ ВІДТІК КАДРІВ

Найактуальнішою нині темою, 
яку обговорюють у суспільстві, 

є медична реформа. Проблема 
медичного обслуговування турбує і 
пересічних громадян, і досвідчених 
лікарів. Однак ніхто не піднімає 
питання про те, хто ж буде втілювати 
цю реформу в життя.

питання руба
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ВОЮВАЛИ ЗА БАТЬКІВЩИНУ, 
ЗМАГАЛИСЯ – ЗА ЧЕСТЬ І СЛАВУ

Яскраві мальви, ніжні кульбаби, 
барвисте різнотрав’я, над 

квітами літають бабки та птахи – 
волинські художники вдихнули 
життя у стіни перинатального 
центру, що його незабаром 
відкриють у Луцьку. Художні 
розписи зробили в рамках проекту 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
«Барви надії».
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добра справа

ХУДОЖНИКИ 
ОЖИВИЛИ СТІНИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ

ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ 
НА ГАЗ – ЗЛОЧИН 
ВЛАДИ ПРОТИ 
УКРАЇНЦІВ
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ДЕРИБАН ЗЕМЛІ НА СВІТЯЗІ, 
АБО ЯК АТОВЦІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

У БРУДНИХ СХЕМАХ 
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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 Коли ти кажеш, що зараз трішки пригальмуєш, то якраз це трапляється з твоїм життям. Джон Кеннеді

В ІНДОНЕЗІЇ – 
АВІАКАТАСТРОФА
Пасажирський Boeing-737 індонезійської 
авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня 
біля острова Ява після вильоту з аеро-
порту Джакарти. Усі 188 осіб загинули.

У ЙОРДАНІЇ – ПОВІНЬ
25 жовтня у Йорданії через раптову повінь 
загинули щонайменше 18 осіб, серед них 
переважно школярі та вчителі. Екскурсій-
ний автобус віднесло потоками води.

У КИТАЇ ЗАГИНУЛИ ГІРНИКИ 
Внаслідок обвалу на вугільній шахті 
30 жовтня в Китаї загинув 21 гірник.
У США – СТРІЛЯНИНА 
В СИНАГОЗІ
У місті Піттсбург 27 жовтня сталася стрі-
лянина в будівлі синагоги. 46-річний чо-
ловік розстріляв мінімум 11 осіб. Йому 
загрожує смертна кара.

У ТУНІСІ – ТЕРАКТ
29 жовтня у центрі міста Туніс теро-
ристка-смертниця влаштувала теракт у 
торговому центрі. Мінімум 15 осіб по-
страждали, терористка загинула. 
КЛІНТОН ТА ОБАМІ 
НАДІСЛАЛИ БОМБИ 
У поштових відправленнях, адресова-
них Гілларі Клінтон та Бараку Обамі, 
виявили вибухівку. Підозрюваному за-
грожує 58 років тюрми. Чоловік – актив-
ний прихильник Дональда Трампа, він 
планував убити сто осіб. Напередодні 
правоохоронці вилучили 13 підозрілих 
посилок, відправлених низці американ-
ських політиків і громадських діячів.
У МЕКСИЦІ – ШТОРМ, 
В ІТАЛІЇ – ЗЛИВИ 
У Мексиці здійнялися одночасно два 
тропічні шторми – «Вісенте» та «Вілла». 
Мінімум 11 осіб загинуло. 10 тисяч лю-
дей евакуйовано. А Італію 29 жовтня 
накрили зливи. Мінімум дев’ять людей 
загинуло, 75% Венеції – під водою.

СУД ШВЕЙЦАРІЇ – ПРОТИ РОСІЇ
Федеральний Верховний суд Швейцарії 
відхилив заяву Росії про відміну арбітраж-
ного рішення з питань юрисдикції у спра-
ві «Укрнафти» проти Росії, чим підтвердив 
повноваження арбітражного трибуналу 
розглядати справу за позовом «Укрнаф-
ти» проти РФ щодо компенсації збитків, 
заподіяних унаслідок анексії Криму.
ЕКС-ПРЕМ’ЄРКУ БАНГЛАДЕШ 
ЗАСУДИЛИ
Колишнього прем’єр-міністра Бангладеш 
Каледу Зію засудили до семи років нево-
лі через корупцію. Вона зібрала з невідо-
мих джерел $375 тис. для благодійного 
фонду імені її покійного чоловіка.
BMW ВІДКЛИКАЄ МІЛЬЙОНИ 
АВТО
Мюнхенський автоконцерн BMW від-
кликає понад півтора мільйона своїх 
автомобілів через можливі проблеми з 
системою охолодження.
У ЄС СХВАЛИЛИ ЗАБОРОНУ 
НА ПЛАСТИК 
24 жовтня Європарламент схвалив за-
ходи, які можуть призвести до забо-
рони одноразових пластикових виро-
бів, зокрема ватних паличок, пакетів, 
трубочок-соломинок, тарілок та столо-
вого приладдя.

ПОМЕР АКТОР КАРАЧЕНЦОВ
26 жовтня у Росії помер знаменитий 
актор 73-річний Микола Караченцов, у 
нього відмовили нирки.
РОЗБИВСЯ ВЛАСНИК 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ
Вішаї Шрівадданапрабха, власник відо-
мого британського футбольного клубу 
«Лестер Сіті», загинув унаслідок аварії 
вертольота 27 жовтня. Він посідав п’яте 
місце за версією журналу Forbes у спис-
ку найбагатших людей Таїланду зі стат-
ками $4,9 млрд. 
У ЗАМБІЇ ВБ’ЮТЬ ТИСЯЧІ 
БЕГЕМОТІВ
Дві тисячі бегемотів винищать в Замбії 
через низький рівень води у річці Лу-
ангва. Він занадто малий для популяції, 
а переводити бегемотів у більш ком-
фортні умови надто дорого.

світова хроніка

ЮНАК ПОКВИТАВСЯ ЮНАК ПОКВИТАВСЯ 
З ЖИТТЯМЗ ЖИТТЯМ

МІСТО МІСТО 
ЧЕПУРИТЬСЯЧЕПУРИТЬСЯ

ОБЕРЕЖНО ЗА КЕРМОМОБЕРЕЖНО ЗА КЕРМОМ

ПРИКРИЛИ НЕЗАКОННІ ЗАПРАВКИПРИКРИЛИ НЕЗАКОННІ ЗАПРАВКИ

біда

інфраструктура

статистика

сумнівний промисел

ПОЛІСМЕН – ХАБАРНИК

ПОБИЛИ Й ПОГРАБУВАЛИ АДВОКАТА

на гарячому

Луцьк, Ківерці, 
Камінь-Каширський район

Днями на Волині викрито 
незаконну діяльність 
автозаправних станцій.

За інформацією ГУ ДФС в області, 
лучанин на території приватного під-
приємства здійснював реалізацію газо-
подібного палива-пропану невідомого 
походження. Вказана АГЗС діяла без до-
звільних документів. 

Правоохоронці під процесуальним 
керівництвом обласної прокуратури 
провели санкціонований обшук, під час 
якого виявили та вилучили понад 3 тис. л 
скрапленого газу та обладнання для його 
розливу, зокрема паливно-роздавальний 
модуль, цистерни. Орієнтовна вартість 
вилучених товарно-матеріальних цін-
ностей – понад 150 тис. грн.

До слова, з початку року викрито 
та припинено діяльність 9 незаконних 
АЗС та АГЗС, з незаконного обігу вилу-

чено понад 60 тис. л пального.
А в селі Стобихівка, як інформує про-

куратура області, правоохоронці викри-
ли підпільну автозаправну станцію. Під 
час обшуку на АЗС виявлено 2,5 т дизель-
ного палива, 2,3 т бензину, 94 л автомо-
більного мастила, пляшки зі зразками 
паливно-мастильних матеріалів, облад-
нання для розливу пального загальною 
вартістю близько 250 тис. грн.

Окрім того, днями в Ківерцях слідчі 
намагалися вилучити з єдиної заправки 
у місті бензин на понад 500 тис. грн. До-
кументів, які давали б право вилучати 
нафтопродукти, у слідчих не було, пере-
дає ТРК «Аверс». Без відома керівництва 
на заправці позривали усі замки. Сам же 
слідчий Олег Зуб не зміг пояснити журна-
лістам, чому він дав команду викачувати 
бензин і куди його планують відвезти. 
Мовляв, усе – таємниця слідства. Та й в 
ухвалі суду вказано, що слідчі мають пра-
во вилучити лише документи АЗС. Для 
чого їм знадобився бензин – невідомо.У селі процвітала підпільна заправка

vol.gp.gov.ua

Луцьк

Днями в обласному центрі 
на хабарі викрили старшого 
інспектора патрульної 
поліції, ще одного 
поліцейського затримали 
із партією безакцизних 
цигарок.

Як повідомили в прес-
службі обласного УСБУ, співро-
бітники Служби безпеки Укра-
їни спільно з поліцейськими 
відділу моніторингу і аналітич-
ного забезпечення Управління 
патрульної поліції в області 
викрили на хабарі старшого 
інспектора відділу безпеки до-

рожнього руху обласного УПП. 
Оперативники спецслуж-

би встановили, що капітан 
поліції вимагав від місцевого 
підприємця 60 тис. грн. У таку 
суму зловмисник оцінив не-
створення штучних перешкод 
при оформленні дозвільних 
документів на встановлення 
вздовж автошляхів рекламних 
щитів. Оперативники спец-
служби задокументували, що 
поліцейський отримав час-
тину хабара у розмірі понад 
16 тис. грн. 

Під час слідчих дій вдо-
ма у зловмисника правоохо-

ронці вилучили протиправно 
отримані гроші та дозвільні 
документи, які капітан почав 
оформлювати після того, як 
отримав частину неправомір-
ної вигоди.

Як повідомили у патруль-
ній поліції області, їм вдало-
ся затримати водія Mercedes 
Sprinter, який перевозив по-
над сотню ящиків безакцизних 
цигарок, орієнтовно 26 тисяч 
пачок. Керманич, що виявився 
правоохоронцем, відмовлявся 
надати документи, поводився 
агресивно й навіть намагався 
втекти.

Інспектор вимагав 
у підприємця 60 тисяч

ssu.gov.ua

Луцький район

У ніч на 25 жовтня два невідомі 
зловмисники проникли в будинок 
відомого адвоката й правозахисника 
Сергія Сафулька у Зміїнці 
Княгининівської ОТГ.

Застосувавши фізичне й моральне 
насилля до адвоката та його дружини, 
російськомовні спритники в балаклавах 
викрали коштовностей та понад $42 тис. 
Після розбійного нападу подружжя по-
требувало медичної допомоги.

Чоловік зміг повідомити правоохо-
ронцям про скоєний злочин лише вранці, 
оскільки грабіжники зв’язали власників 
обійстя.

Рада адвокатів Волинської облас-
ті вимагає швидкого розслідування та 
радикальних дій з боку поліції у справі 
розбійного нападу на Сергія Сафулька. 
Адвокати заявили, що відповідно до 
професійної етики, можуть відмовитися 
захищати особу, причетну до вчинення 
злочину стосовно колеги.

зухвало

Сергій Сафулько – Заслужений юрист України, 
член Вищої ради юстиції та засновник 
адвокатської компанії «Конфідент»

Луцьк

За дев’ять місяців 2018 року 
в обласному центрі виконали 
капітальні та поточні ремонти 182 
об’єктів вулично-дорожньої мережі.

Про це йшлося 17 жовтня під час 
засідання виконавчого комітету місь-
кої ради. Нині підприємства ЖКГ про-
вадять роботи з підготовки житлового 
фонду і комунального господарства до 

Луцьк

Майже 800 дорожньо-транспортних 
пригод трапилося в обласному 
центрі за 9 місяців 2018 року.

За інформацією патрульної поліції, 
за цей період зафіксовано 16 тисяч 813 
адміністративних правопорушень, з 
них 13 тисяч – у сфері безпеки правил 
дорожнього руху. 340 правопорушень 
дорожнього руху здійснено у стані ал-
когольного сп’яніння.

Загальна кількість ДТП – 788, з них 
186 – із постраждалими (221 особа). 
Також внаслідок ДТП загинули 11 осіб. 
Найчастіше водії порушують правила 
маневрування й дотримання дистанції.

Володимир-Волинський район

У селі Дігтів Зарічанської ОТГ 23 жовтня повісився 
16-річний школяр. Місцеві переконані, що юнак 
вкоротив собі віку через невзаємне кохання.

Трагедія стала справжнім шоком для громади, 
адже сім’я благополучна. Мертвого сина знайшла в 
хаті матір. Він повісився на газовій трубі.

Хлопця звали Тарасом, він успішно навчався в 11 
класі сусіднього села Суходоли. 22 жовтня у соцме-
режі Instagram лишив запис: «Коли я помру, ти будеш 
мене любити». Подейкують, що на руках у юнака були 
написи «666» і «13».

Матір працює у сфері соцзахисту, батько – фермер-
одноосібник. У сім’ї залишилася донька.
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роботи в зимовий період. Станом на 
1 жовтня виконано капітальні та поточ-
ні ремонти на майже 54 млн грн.

«Загалом відновлено 99712,0 м2 
твердого покриття на проїзній части-
ні та тротуарах», – розповів директор 
департаменту ЖКГ Луцькради Юрій 
Крась.

volynnew
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Луцьк готується до зими

Статистика ДТП вражає
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спробуй всіх задовольнити. Герберт Баярт Своп

ДОВКОЛА «ОЩАДБАНКУ» – 
СКАНДАЛ 
Депутат ВР Станіслав Березкін у 2013 
році організував схему із заволодін-
ня $20 млн «Ощадбанку», а виконали її 
його близькі родичі та бізнес-партнери. 
Усе здійснювали шляхом укладання 
фіктивних угод про постачання товарів 
зі швейцарською і белізькою фірмами. 
При цьому фактичного постачання то-
вару за цими контрактами здійснено не 
було. Затримано 10 осіб.
ЗА БОРГИ ВІДКЛЮЧАТИМУТЬ 
ТЕПЛО 
НКРЕКП дала добро НАК «Нафтогаз 
України» на відключення опалення в 
разі заборгованості за поставлені по-
слуги. Відключати тепломережі за борги 
можна буде з 1 грудня.

ПОЛІЦІЇ – ДОРОГА АМУНІЦІЯ 
Нацполіція 26 вересня за результатами 
тендеру замовила у ТОВ «Спецпром-
Сервіс» 3200 комплексів протиударного 
захисту «Робокоп» на 26,52 млн грн, що 
на 80% дорожче, ніж торік.

ЗАБУДОВНИКА – ПІД ВАРТУ 
Колишнього керівника та співзасновни-
ка кооперативу «Набережний квартал – 
Жаботинського» Олександра Савченка 
взяли під варту з можливістю внести 
заставу на суму 41,5 млн грн. Його підо-
зрюють у привласнені грошей інвесто-
рів. Компанія NK Group і її бренд «На-
бережний квартал» зажили сумнівної 
слави майже у всіх регіонах України. 
Компанія зводить будинки і в Луцьку: 
«Луцька Рів’єра», «Атлант» та «forRest».

ТЕРЕЩУК ОЧОЛИВ КИЇВЩИНУ
На посаду голови ОДА Київської облас-
ті призначено Олександра Терещука, 
який до цього був першим заступником 
губернатора Одещини. Ще раніше він 
очолював столичну поліцію. До лютого 
2014 року Терещук керував УМВС у Во-
линській області.
ЧЕРЕЗ ІПОТЕКУ 
ВІДБИРАТИМУТЬ ЖИТЛО
Через півроку неплатників валютних 
іпотечних кредитів зможуть визнавати 
банкрутами і за борги відбирати у них 
житло. Це передбачено новим кодексом 
про банкрутство, який схвалено Верхов-
ною Радою.
НАЙЧАСТІШЕ КРАДУТЬ 
ЯПОНСЬКІ АВТО 
Автомобілі марок Toyota та Lexus най-
частіше викрадають в Україні. На 
третьому місці за популярністю в ав-
токрадіїв – Mazda. Далі у рейтингу роз-
ташувалися Land Rover, Mercedes-Benz, 
Honda, BMW та Audi.

ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ – У РАБСТВІ 
Понад 230 тисяч українців побували у 
рабстві за часів незалежності. Якщо ра-
ніше людей найчастіше експлуатували 
сексуально, то нині втягують у трудове 
рабство. 
УКРАЇНЦЯМ – ПОСВІДКИ НА 
ПРОЖИВАННЯ
Торік майже 662 тисячі українців отри-
мали посвідки на проживання у країнах 
ЄС. Найбільше їх українцям видали у 
Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині та 
Данії. 

УЧНІВ ЦЬКУЮТЬ У ШКОЛАХ 
Вісім із десяти дітей є жертвами або 
свідками знущання у школах. За мину-
лий рік 40% постраждалих учнів взага-
лі не зверталися по допомогу. Наприк-
лад, на Рівненщині школяр привітався 
з учителем «Слава Україні!», а той його 
поставив за це в куток. А ученицю 6 
класу харківської школи публічно при-
низили батьки однокласників через те, 
що її мама не здала грошей на святко-
вий торт.
У ГРУДНІ – ДВІ РОБОЧІ 
СУБОТИ 
На українців чекають дві робочі суботи 
у грудні: 22 грудня (замість понеділка, 
24 грудня, у зв’язку з католицьким Різд-
вом) та 29 грудня (замість понеділка, 
31 грудня, у зв’язку з Новим роком).

українська хроніка

ЗА НЕСПЛАЧЕНІ АЛІМЕНТИ – ТЮРМАЗА НЕСПЛАЧЕНІ АЛІМЕНТИ – ТЮРМА

ЧЕРЕЗ КОРДОН – ЧЕРЕЗ КОРДОН – 
ЗБРОЯ Й ЛІКИЗБРОЯ Й ЛІКИ

ВОЛИНЯНИ МАСОВО ЗДАЮТЬ ЗБРОЮВОЛИНЯНИ МАСОВО ЗДАЮТЬ ЗБРОЮ

ЗАСУДИЛИ ЗАСУДИЛИ 
КРАДІЯ-КРАДІЯ-
РЕЦИДИВІСТАРЕЦИДИВІСТА

вирок

АТОВЕЦЬ УБИВ ЖІНКУ РІДНОГО БРАТААТОВЕЦЬ УБИВ ЖІНКУ РІДНОГО БРАТА
кров холоне

Ковельський район

Волинянина, який не сплачував аліменти 
впродовж шести років, засудили на три 
місяці.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонно-
го суду від 11 жовтня, чоловік вже був судимий 
раніше й отримав покарання у вигляді 80 годин 
громадських робіт. Він повністю відбув прису-
джене, однак на шлях виправлення не став і далі 
ухилявся від сплати аліментів. 

Згідно з рішенням суду від 22 листопада 2012 
року, чоловік зобов’язаний щомісячно сплачу-

вати 1 тис. грн на утримання неповнолітніх доч-
ки й сина до досягнення дітьми повноліття.

Під час розгляду кримінального проваджен-
ня суд встановив, що чоловік був працездатним 
і його неодноразово попереджали про кримі-
нальну відповідальність за злісне ухилення від 
сплати аліментів. Разом з тим, він не перебував 
на обліку в Ковельському центрі зайнятості, а до-
ходи від тимчасових заробітків не декларував.

Отож, до 1 серпня 2018 року чоловік забор-
гував 9 тис. грн, що сукупно складає суму ви-
плат більш ніж за три місяці.Не платив, бо не мав доходів

rbc.ua

Незадекларовані речі вилучено

vl.sfs.gov.ua

контрабанда

місячник

Нововолинськ

Злодія, який обікрав людей 
на понад 100 тис. грн в 
Нововолинську, засудили до 
3 років та 6 місяців позбавлення 
волі. 

Як інформує прокуратура облас-
ті, неодноразово судимий чоловік, 
стосовно якого в суді слухають дві 
справи про вчинення ним крадіжок, 
скоював нові злочини.

З грудня 2017 до кінця липня 
2018 року він вчинив 12 крадіжок у 
Нововолинську.

Не гребував злодій нічим: крав 
одяг з хімчисток, побутову техніку, 
гроші та цінності з квартир, метал 
з території підприємств, барсетки, 
мобільні телефони, інструменти та 
продукти харчування з автомобі-
лів, велосипеди з під’їздів. Усього 
він зав дав потерпілим матеріальної 
шкоди на майже 107 тис. грн.

Ківерцівський район

Страшна трагедія 
сталася 27 жовтня 
у Звірівському 

лісництві. Колишній 
військовий під час 
збирання грибів встромив 
ніж у горло громадянській 
дружині брата.

Про це у Facebook повідомила 
завідувачка відділення для демо-
білізованих військовослужбовців 
Луцького центру первинної ме-
дичної допомоги Олена Звєрєва.

З її слів, чоловік воював у зоні 
АТО з 2014 року, повернувся додо-
му у 2017-му, мав контузії, неодно-
разово лікувався у психіатричній 
лікарні, є інвалідом ІІ групи.

«На жаль, жінку рятувати 
було вже пізно, удар ножем у гор-
ло шансів не залишив. Обоє бра-
тів пройшли пекло, молодший 
місяць тому повернувся вперше 

ЗАСІЯЛИ ЗЕМЛЮ СОНЯШНИКОМ… НЕЗАКОННОЗАСІЯЛИ ЗЕМЛЮ СОНЯШНИКОМ… НЕЗАКОННОгоре-господарі

Камінь-Каширський район

На Волині вимагають 
повернути державі 
самовільно зайняту 
підприємством земельну 
ділянку вартістю 12 млн грн, 
яку підприємці незаконно 
засіяли соняшником. 

Маневицька місцева проку-
ратура звернулася до Господар-
ського суду Волинської області 
з позовом в інтересах держави 
в особі Камінь-Каширської ра-
йонної державної адміністрації, 
аби зобов’язати одне з госпо-
дарських товариств повернути 
державі земельну ділянку й від-
шкодувати збитки, завдані її са-
мовільним зайняттям.

Як повідомили в обласній про-
куратурі, факт самовільного за-
йняття підприємством земельної 
ділянки сільськогосподарсько-
го призначення площею понад 
17 га в адміністративних межах 
Камінь-Каширської міської ради 
за межами населених пунктів 
встановлено під час перевірки, 
яку провело обласне управління 
Держгеокадастру.

Землю, щодо якої жодних пра-
вочинів про надання її в користу-
вання не ухвалювали, товариство 
засіяло соняшником. 

Визнаючи факт самовільного 
зайняття ділянки, підприємство 
не відшкодувало понад 23 тис. грн 
збитків, завданих державі її вико-
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Земельна ділянка вартує 12 млн грн

ристанням, та не звільнило землі.
Керівника товариства при-

тягнуто до адміністративної 
відповідальності та накладено 
штраф. Прокурори ж у суді ви-

магатимуть відшкодування під-
приємством збитків, завданих 
внаслідок самовільного зайняття 
земельної ділянки, та повернен-
ня землі державі.

за п’ять років. Поїхали по гриби, 
назбирали...» – йдеться у дописі.

Зі слів психолога, загибла по-
казала себе як чорнорота жінка й 
сама спровокувала колишнього 
військового на агресію докора-

ми, мовляв, він насправді ніде не 
був й убити не здатен. Така реак-
ція психолога спричинила шквал 
критики в інтернеті.

У тому, що братова громадян-
ська дружина морально довела 

атовця до зриву, певні і його дру-
жина та син, які наголошують, що 
після війни в чоловіка нестабіль-
на психіка. До слова, підсудний у 
вчиненому розкаюється і запев-
няє, що навіть не усвідомив, як це 
трапилося.

За інформацією телеканалу 
«Аверс», під час відпочинку у лісі 
компанія розпивала алкогольні на-
пої в альтанці. Між людьми виник 
конфлікт, який і закінчився вбив-
ством. Жінка померла на місці.

Як повідомили в прокуратурі 
області, Луцький міськрайонний 
суд обрав 45-річному лучанину, 
підозрюваному у вбивстві 43-
річної жінки, запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою 
упродовж 30 діб.

Якщо за навмисне вбивство 
дають від 7 до 15 років, то за 
вбивство у стані афекту – макси-
мум 5 років. До слова, у загиблої 
залишилися донька і син.

Розпивання спиртного закінчилося трагічно

ТРК «Аверс»

феміда

Любомльський район

Пасажир рейсового автобуса «Пулави-
Луцьк», який в’їжджав в Україну з Польщі 
зеленим коридором митного посту «Ягодин», 
намагався ввезти вісім коробок набоїв та 
пневматичну гвинтівку калібром 5,5 мм. 

Волинські митники виявили їх під час огляду 
багажного відділення, інформують у Волинській 
митниці ДФС. Гвинтівку чоловік перевозив у кар-
тонній коробці виробника, а набої різних специ-
фікацій – у дорожній сумці.

Крім того, днями в «Ягодині» прикордонники 
спільно з працівниками ДФС у автобусі «Варшава-
Луцьк» знайшли 368 упаковок медичних препаратів 
різних видів. Як повідомили в Держприкордонслуж-

бі, товар був захований у спальному приміщенні, 
багажнику та холодильнику рейсового автобуса. 
З’ясувалося, що медикаменти не були задекларо-
вані, їхня попередня вартість сягає 250 тис. грн.

З початку жовтня жителі області видали 
поліції майже 1,5 тис. одиниць зброї та 
боєприпасів.

«Згідно із ч. 3 ст. 263 (незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами) Кримінального кодексу України, ко-
жен, хто має незареєстровану належним чином 

зброю, може безкарно здати її в підрозділ, а та-
кож у певних випадках зареєструвати на закон-
них підставах», – нагадують у поліції Волині.

З початку жовтня волиняни здали правоохо-
ронцям 215 одиниць гладкоствольної та нарізної 
зброї, 39 пістолетів, три гранати та понад 1 тис. 
різноманітних набоїв.
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Згідно з постановою Кабміну, ціни на газ для населення 
зростатимуть у три етапи, передає «Кореспондент». 

З 1 листопада 2018 року до 1 травня 2019 року ціна на 
газ для населення складе 6235,5 грн без ПДВ, витрат на 
транспортування і надбавки облгазів. Із ПДВ, витратами 
на транспортування і надбавками облгазів ціна на газ для 
потреб населення становитиме 8550 грн за 1 тис. м3.

Другий етап підвищення тарифів на газ відбудеться у травні 
наступного року. З 1 травня до 31 грудня ціна на газ для 
населення має становити приблизно 9851,66 грн за 1 тис. м3.

А з 1 січня 2020 року ринкова ціна на газ для населення за 
умови збереження показника базової ціни встановиться на 
рівні близько 12313,85 грн за 1 тис. м3.

страшна правда

влада як діагноз ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ НА 
ГАЗ – ЗЛОЧИН ВЛАДИ 
ПРОТИ УКРАЇНЦІВ

ПОРОШЕНКО БАГАТІЄ  
Президент Петро Порошенко 
задекларував 34,8 млн грн та 
збільшив свої доходи з початку 
року до 125,3 млн грн.

Президент отримав 28,8 млн доходів 
від продажу цінних паперів і корпоратив-
них прав та ще 6 млн грн – як дивіденди 
від публічного акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпо-
ративний інвестиційний фонд «Прайм 
Ессетс Кепітал». З початку року він отри-
мав від цього фонду 84,7 млн грн. З січ-
ня Порошенко отримав 11 млн грн від 
вкладів у Міжнародному інвестиційному 
банку і 777 тис. грн доходу від продажу 
нерухомості. За рік його дохід вже склав 
125,3 млн грн. Це в 7,7 раза більше, ніж за 
весь 2017 рік.

АХМЕТОВ 
ЗБАГАЧУЄТЬСЯ НА 
«РОТТЕРДАМ+»
Мільярди доларів заробляють 
на українцях Петро Порошенко, 
Рінат Ахметов і Віктор Медведчук 
завдяки схемі «Роттердам+». 

У тариф на електрику закладено ціну 
вугілля, нібито купленого на біржі в Рот-
тердамі, хоча насправді його поставля-
ють учетверо дешевше з ДНР/ЛНР, тим 
самим фінансуючи війну в Україні. 

Список найбагатших українців у що-
річному рейтингу часопису «Новое вре-
мя» очолив бізнесмен Рінат Ахметов. Його 
статки порівняно з 2017 роком зросли на 
76% і становлять $12,2 млрд. На другому 
місці – Віктор Пінчук ($2,7 млрд), на тре-
тьому – Вадим Новинський ($2,3 млрд), 
на четвертому – Геннадій Боголюбов 
($1,6 млрд), на п’ятому – Ігор Коломой-
ський ($1,6 млрд). Шосте місце посів Пет-
ро Порошенко ($1,1 млрд). 

ПЕРЕВІВ ГРОШІ 
МАМІ, ЩОБ НЕ 
КОНФІСКУВАЛИ 
Глава НАК «Нафтогаз України» 
Андрій Коболєв переказав свою 
премію в $7,9 млн за перемогу над 
«Газпромом» мамі, яка живе у США. 

Він пояснив, що таким чином хотів 
уникнути конфіскації грошей у разі про-
грашу судової апеляції.

УКРАЇНСЬКИЙ ЕКС-
КОНСУЛ ВІТАЄТЬСЯ, 
ЯК НАЦИСТ

Звільнений консул України в 
Гамбурзі Василь Марущинець 
салютував нацистським вітанням 
до присутніх на святкуванні 
четвертої річниці батальйону 
«Карпатська січ». 

Відповідне фото у Facebook опубліку-
вав директор Українського єврейського 
комітету Едуард Долінський. 

Нагадаємо, у травні МЗС звільнило 
консула України в Гамбурзі Василя Мару-
щинця та відкрило дисциплінарне про-
вадження через інформацію про його 
антисемітські висловлювання.

по суті

  Борис ХВИЦЬ

Президент України 
Петро Порошенко 
торік пообіцяв, що 

ціни на газ знизяться. 
Однак ставленик 
Президента Прем’єр-
міністр Володимир 
Гройсман днями заявив 
про зростання тарифів. 
І вже з 1 листопада 
українці платитимуть 
за блакитне паливо на 
23,5% більше.

Нагадаємо, торік, коменту-
ючи перемогу «Нафтогазу» над 
«Газпромом» в Стокгольмському 
арбітражі, гарант обіцяв, що ціни 
на газ перерахують у менший бік. 

«Україна переплачувала! Що 
переплачувала? Корупційну скла-
дову!» – заявив Президент 8 черв-
ня 2017 року, перебуваючи з візи-
том на Трипільській ТЕС.

Однак, попри голослівні за-
яви гаранта, з 1 листопада ціна 
на газ для населення складе 
8550 грн за тисячу кубометрів. 
Зі слів Володимира Гройсмана, 
у держави є надзвичайно вели-
кі борги, які треба повертати, а 
зобов’язання щодо вирівнюван-
ня ціни на газ було ще у 2008 році. 
Ба більше, ставленик Порошенка 
заявив, що спочатку планували 
підвищити тарифи на 60%. 

Невиконана обіцянка гаранта 
обурила інтернет-користувачів. 
Люди пишуть, мовляв, збільши-
лася корупційна складова. 

«То проблема всіх брехунів: 
якщо багато брехати – почнеш за-
бувати, що і кому молов. Щоб не 
ці ваші інтернети, воно заявило б, 
мовляв, я такого не казав! А так ін-
тернет, падлюка, злопам’ятний», – 
написав Іван Грищенко.   

«Обіцянка-цяцянка, а дурне-
ві – радість! Ще не такого наобі-
цяють перед виборами», – про-
коментувала Тетяна Колодяжна.

На думку народного депута-
та від УКРОПу Олександра Шев-
ченка, Кабінет Міністрів вчинив 
незаконно, піднявши ціну на газ 
для населення на таємному за-
сіданні.

«Президент Петро Порошен-
ко разом зі своїм ставлеником у 
Кабінеті Міністрів Ігорем Наса-
ликом (міністр енергетики та 
вугільної промисловості, – ВН) 
так газують, що українцям уже 
нікуди подітися. Скликати таємні 
збори Кабінету Міністрів і підня-
ти ціну на газ для людей – це про-
вокаційний і злочинний крок», – 

З 1 листопада ціни на газ для 
населення зростуть на 23,5%

цитує нардепа Gazeta.ua.
Як наголосив Шевченко, ви-

правдовуючи грабіжницькі та-
рифи ультиматумом Міжнарод-
ного валютного фонду, чинна 
влада вдається до маніпуляцій. 
Насправді інституції байдуже, за 
якою ціною уряд продає газ на-
селенню та підприємствам. Єди-
на вимога МВФ – збалансований і 
бездефіцитний бюджет країни.

«Вірити на слово сьогодніш-
ній владі й чинному Президенту 
немає сенсу. Наша країна живе 
за принципом театру абсурду. 
Влада перетворила українців на 
людей, які начебто й грають свою 
роль, але нічого не вирішують. 
Ми маємо обов’язки, але не має-
мо прав», – зауважив нардеп.

При цьому він підкреслив, 
що підвищення ціни на газ – це 
чергова фінансова оборудка на 
кшталт сумнозвісної схеми «Рот-
тердам+», за допомогою якої По-
рошенко та його партнери заро-
бляють мільярди гривень.

На думку Олександра Шев-
ченка, чинний глава держави 
має піти з посади й розповісти, 
куди поділися кошти, вкрадені в 
українського народу.

«Так можна бути вічним пре-
зидентом, у якого щось не вихо-
дить. Якщо чогось не можеш, не 
хочеш або ти просто невдаха, то 
маєш піти. На наступних виборах 
ми мусимо позбутися влади, яка 
розкрадала країну 27 років», – 
наголосив парламентар.

Окрім торгівлі вугіллям 
та продукцією 

легкої промисловості, 
російським військовим 
підприємствам 
поставляють з 
України сировину для 
виробництва титану – 
ільменіт та рутил. 

Найнеприємніше, що робить 
це не проросійський олігарх, а 
українська держава, пише видан-
ня «Тиждень».

У 2014 році нова влада вигна-
ла людей Дмитра Фірташа з дер-
жавних підприємств, а замість них 
на Іршанський та Вільногірський 
ГЗК уряд Арсенія Яценюка при-

УКРАЇНА ПОСТАЧАЄ СИРОВИНУ
РОСІЙСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
значив управлінців, пов’язаних 
з іншим одіозним бізнесме-
ном – Миколою Мартиненком. 
У 2014 році ці два підприємства 
було об’єднано в одну державну 
«Об’єднану гірничо-хімічну ком-
панію», яку очолив пов’язаний 
з Мартиненком Руслан Журило. 
У 2016 році слідчі встановили, 
що підконтрольні Мартиненку 
Іршанський та Вільногірський 
ГЗК, які входять до складу дер-
жавного ПАТ «ОГХК», продавали 
ільменітову сировину покупцям 
не напряму, а через пов’язану 
з Мартиненком компанію-
посередника – австрійську фір-

му Bollwerk Finanzierungs-und 
Industriemanagement AG. При-
чому посереднику сировину 
продавали за заниженою ціною, 
через що державні підприємства 
зазнавали збитків, а весь прибу-
ток осідав на рахунках Bollwerk.

Тобто ільменітовий та рути-
ловий концентрати з України по-
трапляють на російські підпри-
ємства. Зокрема й на військові 
заводи. Цікаво, що держава від-
правляє український ільменіт не 
тільки російському Ростеху, а ще 
й до окупованого Криму, на за-
вод «Кримський титан», який досі 
належить олігархові Фірташу.

ukrreporter.com
.ua

ivona.bigm
ir.net
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пороблено-задавнено

  Алла САДЕЦЬКА

Відомий шоумен, телеведучий 
та волонтер Сергій Притула 

присоромив мера Ковеля Олега 
Кіндера за те, що той поширює у 
Facebook образи на його адресу.

Інцидент трапився через непорозуміння 
між Сергієм Притулою та волинським осеред-
ком партії «Батьківщина», який без дозволу 
використав фото шоумена з рекламною ме-
тою. Щоправда, у партії перепросили, повідо-
мивши, що сталася помилка.

Та й сам Сергій Притула повідомив, що 
конфлікт вичерпано, проте відзначив бру-
тальні манери деяких інтернет-коментаторів, 
які одразу поспішили обливати його брудом. 
Відзначився і мер Ковеля Олег Кіндер, який 
на особистій сторінці в соцмережі поділився 
нецензурним дописом, у якому Притулу на-
зивають «чмо смердюче», «дешевий клоун», і 
«ху*ло» тощо. Згодом, вочевидь після вказів-
ки згори, мер видалив пост.

МЕР КОВЕЛЯ ПОШИРЮЄ 
НІСЕНІТНИЦІ У FACEBOOK

ку нісенітницю, а потім після «підсрачника» 
від субординаційно вищих колег по партії 
оперативно витирати пост, то хотів би дещо 
попросити. Гумор-шоу «Вар’яти» щороку 
приїжджають з концертами до вашого чудо-
вого міста. Ну як вашого... яким ви керуєте! 
І щоразу, виступаючи у ПК ім. Шевченка, ми 
дуже переживаємо за здоров’я наших гляда-
чів, які роками дивляться наші виступи у залі, 
що не опалюється. Я страшенно радий вашій 
увазі до моєї персони, але, може, і щось для 
людей, для міста зробили б доброго, часу ж 
вдосталь. Я читав вашу сторінку, там за день 
більше постів, ніж у мене за тиждень. Прина-
гідно запрошую вас на наш наступний виступ 
у Ковелі. Приходьте, поспілкуємось, переко-
наєтесь, що я не «чмо смердюче». А я пере-
конаюсь, що ви не місцевий «царьок», як про 
вас говорять, а мудрий міський голова», – на-
писав Сергій Притула.

«Якщо у пана мера Ковеля є так багато 
вільного часу, щоб постити про мене вся-

Поки Росія проти нас 
воює, ми їй допомагаємо

sxem
y.com
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ТРК «Аверс»

У ПРОЕКТІ ДЕРЖБЮДЖЕТУ 
ЗМЕНШИЛИ ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

ЛЮДСЬКІ ПАЇ – У ПРИВАТНИХ РУКАХ

СЕЗОН 
ПОЛЮВАННЯ 
ВІДКРИТО

махінації ДЕРИБАН ЗЕМЛІ НА СВІТЯЗІ, 
АБО ЯК АТОВЦІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
У БРУДНИХ СХЕМАХ 

  Наталка ПОЛІЩУК
ТРК «Аверс»
Шацький район

На Світязі арештували 
частину земель, 
які за допомогою 

чиновників 
Держгеокадастру 
Волині намагаються 
відчужити у приватні руки. 
Йдеться про 30 гектарів 
світязьких берегів, які 
виділили атовцям, а потім 
завдяки шахрайській 
схемі переоформили на 
львівських ділків.

Тепер щасливим власником 
курортної смуги на берегах волин-
ської перлини є такий собі Павло 
Келбасович. Про те, що цей чоловік 
скуповує волинські землі, говорять 
давно. Вже зараз відомо, що схе-
ма була такою: знаходили атовців, 
з якими легко було домовитися. 
Отримували на них землю, а потім 
вона переходила в інші руки. Сіль-
ські ради, до яких і належать ці те-
риторії, дізнавалися про оборудки 
вже постфактум. Згідно з законом, 
Держгеокадастр обов’язково має 
взяти погодження громад на виді-
лення комусь ділянок за межами 
населеного пункту. Але погоджень 
таких немає, тому гектари землі від-
чужили кримінальним способом. 
Між тим, прокуратура не поспіша-
ла хапатися за розслідування, аж 
поки на сполох не забили шацькі 
депутати. Вони й узялися писати 
листи прокурорам про те, що роз-
крадають світязькі землі. Зрештою 
відкрили провадження. І після три-

валого застою почали вилучати до-
кументи у цій справі.

До слова, документи вилучили в 
семи нотаріальних конторах. Серед 
установ, які й оформляли незаконні 
акти, фігурує Центр надання адмі-
ністративних послуг Шацької РДА. 
Окрім того, були нотаріуси з Ново-
волинська, Любомля та Луцька.

Що цікаво, деякі луцькі нота-
ріуси вже мають чималий досвід 
в оформленні таких документів. У 
матеріалах справи зазначено адре-

су сімейної нотаріальної контори 
«Ариванюк та Книш». Там працю-
ють нотаріуси Тетяна Ариванюк з 
доньками Наталією Ариванюк та 
Вікторією Книш. Вони допомагали 
переписувати бурштиноносні землі 
в Маневицькому районі на фірму 
«Терлан-Ком», яка, як і Павло Келба-
сович, також має львівське коріння. 
Тоді знаходили не атовців, а соці-
ально вразливих громадян, зокре-
ма інвалідів, безробітних та таких, 
що зловживають алкоголем. Люди 

писали заяви у Держгеокадастр на 
два гектари землі з умовою, що по-
тім здадуть ці території в оренду. На 
одну сім’ю повиписували по вісім, 
а то й більше гектарів. Громадянам 
дали по 400 гривень і сказали до 
побачення. Маневиччани навіть 
уявлення не мали, що продали свої 
ділянки. А наші журналісти знай-
шли на цих наділах бурштинові 
копанки. У цій справі теж відкрито 
кримінальне провадження. 

Та повернімося до Шацького ра-

йону. Наразі правоохоронці розслі-
дують незаконне відчуження лише 
30 гектарів землі. Але за останні 
кілька років там роздали за посе-
редництвом атовців сотні гектарів.

Наприклад, 170 гектарів на Сві-
тязі вділили нібито атовцям єдиним 
великим шматком. Щоправда, кому 
ця земля належить зараз, невідо-
мо. За це питання правоохоронці 
не дуже хочуть братися. Зате ак-
тивно цікавляться службовці з об-
ласного Держгеокадастру. Зокрема 
Анатолій Поляков, перший заступ-
ник голови Головного управління 
Держгео кадастру у Волинській об-
ласті. Він, як і всі покупці волинської 
інвестиційної землі, зі Львівщини. 
Анатолій Поляков продовжив доб-
ру традицію свого екс-начальника 
Василя Василенка дерибанити 
землю. Василенко зі скандалом за-
лишив посаду і Волинь саме через 
земельні оборудки. 

Майже всі схеми з дерибану 
землі на Волині мають львівське ко-
ріння. Ділки за відкати віддають до-
рогоцінні гектари. Прикриваються 
святим словосполученням «земля 
для атовців». Бійців використовують 
і платять їм за кров’ю зароблене по 
кілька тисяч знецінених гривень.

Створюється враження, що схе-
му «земля бійцям АТО» впровадили 
аж ніяк не для того, щоб нагородити 
військових. А для того, щоб обдерти 
Україну до нитки. Забрати останній 
ресурс, який ще не до кінця розпро-
дали, – землю.

Держгеокадастр Волині 
взявся роздавати людські паї. 
Чотири гектари землі в Камінь-
Каширському районі дивним 
чином перейшли у приватні руки. 
Сталося це на території Клітицької 
сільської ради, в селі Гута-
Камінська. Селяни звернулися до 
прокуратури. Справу передали в 
суд.

Здійснити оборудку вдалося завдяки до-
відці з геокадастру. Мовляв, на землі недоб-
росовісно хазяйнували, тому її вирішили 

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

При мінімально гарантованих 
7% від ВВП, згідно із законом 

«Про освіту», на фінансування 
галузі освіти у проекті державного 
бюджету на 2019 рік передбачили 
лише 6,13%.

Про це розповіла народний депутат Ірина 
Констанкевич під час засідання регіональної 
платформи з розвитку місцевого самовря-
дування у Волинському відділенні Асоціації 
міст України, яке відбулося минулого тижня. 
Участь у цьому заході також взяли фахівці з 
економіки та адміністративно-територіальної 
реформи, представники обласної влади, чи-
мало очільників об’єднаних територіальних 
громад Волині. 

За словами керівників об’єднаних тери-
торіальних громад, серед головних трудно-
щів – формула, за якою розподіляють освіт-
ню субвенцію. У результаті ОТГ самотужки 
тепер шукають кошти на оплату праці тех-
нічних працівників навчальних закладів до-
шкільної та середньої ланки освіти. Ще одна 
частина витрат, яку держава перекладає на 
бюджети ОТГ, – покращення матеріально-

забрати та передати більш хазяйновитим 
господарям. Так було зазначено в документі. 
Щоправда, власники паїв не згодні з такими 
висновками.

Під час слідства вдалося з’ясувати, що 
Держземагентство надало недостовірну до-
відку про стан земель та незаконно присво-
їло їм кадастрові номери. Це й призвело до 
незаконної видачі певним особам державних 
актів. Справа щонайменше дивна, і не лише 
через те, що розпайовану землю не можна 
забрати в пайовика та передати іншому. А ще 
й через те, що це земля сільської ради, тобто 
геокадастр не має до неї жодного стосунку.

Суд одразу постановив повернути землю 
власникам, проте службовці Держгеокада-
стру дійшли аж до апеляцій. Незважаючи на 
докази прокурорів, земельники посилаються 

на неповне з’ясування судом обставин спра-
ви і ставлять під сумнів висновки експерта. 
Проте слуги Феміди відхиляють їхні скарги. 

Разом із тим, маємо складну ситуацію у 
Маневицькому районі. Там землі запасу При-
лісненської ОТГ досі не передали громаді 
в користування, хоча після об’єднання усі 
землі, згідно з наказом Кабміну, мають пере-
ходити громадам. Передати їх у користування 
ОТГ Держгеокадастр мав ще восени, але досі 
цього так і не зробили.

До слова, саме на цих територіях роз-
ташовані торфовища. І через блокування 
геокадастром процесу передання земель 
ДП «Волиньторф» не може їх розробляти. Не-
щодавно там сталося екологічне лихо – неви-
добута копалина зайнялася. Пожежу на тор-
фовищі гасять донині. 

і науки Лілії Гриневич. 
«У міністерстві переконані, що ОТГ мають 

мільярдні доходи. І цю думку усіляко під-
тримують. Щодо зміни формули до мене як 
народного депутата звернулися освітянські 
профспілки. Надіслала з цього питання свої 
пропозиції. Однак у МОН відмовили в їх під-
тримці», – зауважила народний депутат. 

За її словами, деякі ОТГ справді мають 
досить високі доходи. «Але за одиничними 
прик ладами робити узагальнення непра-
вильно», – додала Ірина Констанкевич. 

Консультант з бюджетних питань Асоціа-
ції міст України Василь Гром запропонував 
спільно з народним депутатом підготувати за 
результатами засідання пропозиції до про-
фільного міністерства щодо збільшення ста-
білізаційної дотації на освітню сферу, а також 
щодо зміни формули розподілу освітньої суб-
венції.

Як відомо, нардепи вже розглянули про-
ект держбюджету на 2019 рік у першому чи-
танні. Вже зовсім скоро його вдруге обгово-
рять у Верховній Раді.  

27 жовтня стартував сезон 
облавного та колективного 
полювання за ліцензіями на диких 
парнокопитних тварин – кабанів, 
козуль, оленів.

Відкриття сезону відбулося майже в 
усіх угіддях, де є відповідні ліміти, повідом-
ляють у прес-службі Волинського облас-
ного управління лісового та мисливського 
господарства.

Відповідно до затверджених лімітів, 
у мисливський сезон 2018-2019 років на 
Волині дозволено добування 158 особин 
оленя плямистого, 465 козуль, 597 диких 
кабанів.

Подія довгоочікувана для кожного 
волинського мисливця. Та водночас лісів-
ники нагадують: допускатимуть до полю-
вання лише тих мисливців, які мають усі 
потрібні документи, передбачені законом 
«Про мисливське господарство та полю-
вання». 

Треба мати посвідчення мисливця, 
дозвіл на добування мисливських тварин 
(ліцензію, відстрільну картку), відповідний 
дозвіл на право користування вогнепаль-
ною мисливською зброєю у разі її вико-
ристання, паспорти на собак мисливських 
порід у разі їх використання під час полю-
вання. 

Полювати на копитних індивідуально 
дозволено в усі дні тижня. Днями колек-
тивного та облавного полювання є субота 
й неділя. 

Охорону мисливського фонду від бра-
коньєрства і контроль за дотриманням 
мисливцями правил полювання, норм 
добування та техніки безпеки забезпечу-
ватимуть рейдові бригади, до складу яких 
входять представники державної лісової 
охорони, мобільних рейдових груп, пра-
воохоронних органів та єгерської служби 
користувачів мисливських угідь.

Народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич

Солом
ія Добролю

бова

  Максим ШУШКО
ТРК «Аверс»
Камінь-Каширський район

ресурсної бази дитсадків та шкіл. 
Ірина Констанкевич зауважила, що пи-

тання зміни формули нарахування субвен-
ції вже піднімали деякі народні депутати. 
Про цю проблему відомо й міністру освіти 

Землю на вагу золота привласнили ділки
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Розклад запобігає хаосу і непотрібним забаганкам. Анні Ділард

  Софія ІШИНА
Маневицький район

  Катерина ОСТАПЕНКО
Горохівський район

один день з депутатом «БУДУ Й НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ 
ВАШІ ХОРОШІ ІНІЦІАТИВИ»

для людей СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ – 
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ 
ОБЛАДНАННЯ

Дитячий майданчик відкрили в селі Череваха
Жителі Колківської ОТГ вкотре 
поспілкувалися зі своїм нардепом

Ірина Констанкевич звітувала перед 
громадою Прилісненської ОТГ і Колок

Соф
ія Іш

ина

У цьому запевнила 
представників 
Колківської та 

Прилісненської об’єднаних 
територіальних громад 
народний депутат України 
Ірина Констанкевич, яка 
23 жовтня прозвітувала за 
другий рік парламентської 
роботи перед жителями 
ОТГ. Цього ж дня 
нардеп взяла участь у 
презентації двох проектів, 
реалізованих Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» спільно з місцевою 
владою. 

В обох об’єднаних територіаль-
них громадах цього дня проходили 
сесії місцевих рад. Представники 
органів місцевого самоврядування, 
депутати, керівники закладів ме-
дичної, освітньої, культурної сфер, 
а також жителі громад мали мож-
ливість, окрім заслуховування звіту, 
поспілкуватися зі своїм депутатом. 
Багато присутніх висловлювали 
вдячність парламентарю за небай-
дужість та надану місцевим грома-
дам підтримку, а Ірина Мирославів-
на відзначила, що саме такі зустрічі 
дають їй можливість зрозуміти, чим 
живуть її виборці. «Народні депута-
ти зобов’язані не лише ухвалювати 
закони та працювати в парламент-
ських комітетах, але й звітувати 
перед виборцями, проводити осо-
бисті прийоми громадян і розгля-
дати звернення», – зазначила Ірина 
Констанкевич.

Звітуючи, нардеп передусім під-
креслила, що вона активно працює 
в законотворчому полі та стала за 
останній рік автором і співавтором 
51 законопроекту. Як голова підко-
мітету з питань позашкільної, про-
фесійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти коміте-
ту Верховної Ради з питань освіти 
і науки найбільше уваги приділяє 
проб лемам функціонування та 
фінансування закладів освіти, за-
робітних плат учителів, стипендій, 
харчування дітей-«чорнобильців». 

За звітний рік Ірина Констан-
кевич провела 147 зустрічей з гро-
мадами, в яких взяли участь понад 
15 тисяч виборців.

«Унаслідок такого спілкування в 
окрузі і з’являються всі мої законо-
давчі ініціативи. Люди приходять по-
ділитися наболілим, а я намагаюся їм 
допомогти. Левова частка всіх звер-
нень – від тих, хто отримав мізерне 
збільшення пенсії. Саме тому я ініцію-
вала законопроект про перерахунок 
пенсій, який має на меті підвищення 
виплат тим, хто при великому стажі 
роботи мав малу зар плату. А зага-

болючий час реформ, та кожен з вас 
на своєму місці, незважаючи ні на 
що, чесно і якісно має виконувати 
свою роботу. А я й надалі підтриму-
ватиму всі ваші хороші ініціативи». 

Народний депутат відповіла на 
питання, що хвилюють очільників 
та представників об’єднаних тери-
торіальних громад. Зокрема, керів-
ництво і Колківської, і Приліснен-
ської ОТГ звернулися до нардепа із 
проханням на законодавчому рівні 
врегулювати розподіл субвенції на 
компенсацію ризиків населення, 
що проживає в зоні спостережен-
ня АЕС, аби ці кошти спрямову-
вали безпосередньо в бюджети 
об’єднаних громад. В обох ОТГ не-
терпеливо чекають на будівництво 
амбулаторій за кошти Світового 
банку. Йдеться про села Рудники 
та Прилісне. Також очільників ОТГ 
Олександра Палінкевича та Ігоря 
Терещенка цікавили питання фінан-
сування і подальшої роботи медич-

них установ, зокрема ФАПів, та ре-
монту доріг населених пунктів.

Представники Колківської гро-
мади піднімали питання підключен-
ня до електромереж новобудов у 
Колках та реконструкції даху школи 
у селі Розничі, оновлення каналіза-
ційної системи в школі села Рудни-
ки, незаконного обігу підакцизних 
товарів, комплектування книжко-
вого фонду і комп’ютеризації сіль-
ських бібліотек. 

Очільники ОТГ закликали Ірину 
Констанкевич посприяти у тому, аби 
були перехідними залишки освіт-
ньої субвенції, а громади могли їх 
економити та спрямовувати на по-
треби освітніх закладів. Йшлося і 
про проблеми з переданням ОТГ 
земель сільськогосподарського 
призначення за межами населених 
пунктів, із виділенням земельних 
ділянок для житлового будівни-
цтва. Також до народного депутата 
звернулася директор опорного за-

У ЗОШ І-ІІ ступенів 
села Галичани 

презентували спільний 
із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» проект. 
Результатом співпраці 
стало придбання сучасного 
мультимедійного 
обладнання. 

Очолила ініціативну групу вчи-
телька Світлана Холонівець. Се-
ред учнівства чимало переможців 
окружних та районних олімпіад, 
учасників різноманітних конкур-
сів і змагань. Однак через скрутне 
матеріально-технічне становище 
якісно підготувати школярів над-

звичайно складно.
«Для мене як вчителя цілком 

зрозуміло, що підготувати дітей до 
олімпіад, конкурсів, змагань прос-
то неможливо без використання 
сучасних технологій. Нещодавно 
учні взяли участь у Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді з математики та 
інформатики, де показали чудові ре-
зультати. Такий досвід надзвичайно 
важливий для них. Ми, вчителі, уже 
давно шукаємо шляхи розв’язання 
цієї проблеми. Зрештою вирішили 
звернутися у Фонд Ігоря Палиці», – 

розповіла Світлана Холонівець.
У рамках проекту школа попов-

нилася новенькими телевізором, 
ноутбуком та дев’ятьма дошками. 
Представник Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Людмила Мара-
девич зазначила, що проблеми 
освітніх закладів залишаються прі-
оритетним напрямком роботи і для 
депутатів-укропівців, і для Фонду.

«Створюється враження, що 
запроваджені реформи, що по-
кликані покращити умови навчан-
ня та розв’язати проблеми освіти, 

лом підготовлено 615 депутатських 
звернень і запитів, що стосуються 
соціального захисту громадян, осві-
ти, медицини, розвит ку соціальної 
інфраструктури, субвенції місцевим 
бюджетам, ремонту доріг, екології 
та захисту довкілля», – зазначила 
Ірина Мирославівна, з прикрістю 
зауваживши, що на низку соціально 
важливих законопроектів нині нема 
політичної волі багатьох інших на-
родних обранців. 

Зазначила народний депутат, 
що за звітний період на соціально-
економічний розвиток громад Ма-
невицького району з її ініціативи 
вдалося залучити 4 млн 387 тис. грн 
державних коштів, охоплено 16 на-
селених пунктів, зокрема і в складі 
ОТГ. Завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» було спрямовано 
869 тис. грн на реалізацію у співфі-
нансуванні з громадами ініціатив-
них проектів.

«Добре, що в моєму окрузі на-
лагодилася фінансова дисципліна, 
практично немає проблем із осво-
єнням коштів, – зауважила Ірина 
Констанкевич. – Приємно, що бага-
то задумів вдалося втілити у жит-
тя. Зок рема, вперше на Волині від-
булося виїзне засідання комітету 
з питань освіти і науки Верховної 
Ради України, запрацював проект 
«Здоров’я – кожному мешканцю 
села», з успіхом пройшов конкурс 
декоративно-ужиткового мисте-
цтва «З Україною в серці», 249 об-
дарованих дітей мали можливість 
завдяки Фонду «Тільки разом» 
оздоровитись у Буковелі».  

Ірина Констанкевич запевнила, 
що вона й надалі буде максималь-
но допомагати об’єднаним терито-
ріальним громадам у розв’язанні 
різних питань: «Нам спільно вдало-
ся багато зробити. І хоч зараз у нас 

кладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Приліс-
не» Валентина Буско із проханням 
законодавчо спростити процеси 
формування та функціонування 
опорних закладів і шкіл-філій. 

Ірина Констанкевич зазначила, 
що жодне звернення до неї не ли-
шається поза увагою. «На жаль, не 
всі питання вдається залагодити 
швидко. Інколи доводиться пройти 
сім кіл бюрократичного пекла, – за-
уважила парламентар. – Позитив-
ного результату можна досягнути 
лише завдяки тривалій і послідов-
ній роботі. І тоді, коли є команда». 

Приємним став візит народного 
депутата до місцевої ЗОШ, де за іні-
ціативи педагогічного колективу та 
за підтримки сільської ради і Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» вдало-
ся облаштувати простору учитель-
ську замість маленької кімнатки, 
де роками доводилося тіснитись 
педагогам. Здивували добротністю 
облаштування і навчальні класи, 
зок рема кімнати НУШ та кабінет 
географії.

Побувала Ірина Мирославівна і 
в селі Череваха, де із запашним ко-
роваєм на народну обраницю чекав 
гурт дітлахів та їхніх батьків. Цього 
дня зібрала їх святкова подія – від-
криття дитячого майданчика, який 
з’явився завдяки Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» у співфінансу-
ванні з місцевою владою. Надзви-
чайно радісні емоції дітям дарували 
казкові герої відомих мультфільмів 
та цікава розважальна програма. А 
нардеп висловила радість, що ра-
зом вдалося зробити ще одну хоро-
шу справу для громади. «Приємно, 
що багато зроблено, та й надалі 
мусимо працювати, співпрацювати, 
аби процвітала рідна Волинь і люди 
жили краще», – зазначила Ірина 
Констанкевич. 

їх лише поглиблюють. Відсутність 
нормальних дощок у навчальних 
кабінетах – це спадок необдумано-
го керівництва попередніх десяти-
літь. І депутати-укропівці, і Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» вважають 
створення гідних умов навчання та 

розвитку для дітей своїм пріоритет-
ним завданням. Проблеми вдається 
залагодити швидше, коли робити 
це разом. Певна, що це аж ніяк не 
останній проект, реалізований у 
вашому селі», – зазначила Людмила 
Марадевич.

З нагоди презентації проекту школярі 
підготували чудовий концерт

Катерина О
стапенко
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Досконалість – це не тоді, коли нема що додати, а тоді, коли нема чого забрати. Антуан де Сент-Екзюпері

  Дарина ГОГОДЗА
    Луцький район 

назустріч людям

Субсидіант може платити 
лише за спожитий газ

квадратний метр

5 ПРИЧИН КУПИТИ 
ЖИТЛО В СТРУМІВЦІ

Нещодавно 
зайшла з 
подругою на 

каву. Завели мову про 
те, де краще купити 
квартиру – в Луцьку 
чи у передмісті? Якщо 
в передмісті, то де 
саме? Переглянули 
кілька варіантів і 
зійшлися на тому, що 
найкраще поселитися 
у Струмівці. 
Запитаєте, чому? На 
це є вагомі аргументи. 

По-перше, жителі Стру-
мівки мають гарний зовнішній 
вигляд і прекрасну фізичну 
форму. Завдяки чудовій еко-
логії місцеві мешканці довго 
залишаються молодими і не 
мають проблем зі здоров’ям. 

По-друге, у Струмівці 
дуже низький рівень злочин-
ності. Статистика свідчить, що 
протягом року порівняно з 
іншими передмістями  Луць-
ка, до поліції було найменше 
звернень зі Струмівки.  

По-третє, з кожним роком 
Струмівка стає все популяр-
нішою. Це дуже привабливе 
місце для заможних людей, які 
цінують затишок і комфорт.

По-четверте, у Струмівці 
живуть чемні й дуже вихова-
ні люди. А це означає, що у 
вас будуть хороші сусіди. 

І по-п’яте, до цього рай-
ського куточка легко доїхати 
і громадським транспортом 
(маршрути №№3, 168, 169), і 
власним авто.

fortecya.lutsk.ua

ПОМІЧ – З БЮДЖЕТУ
пільги

Уряд удосконалив умови 
оформлення урядової 

допомоги у сплаті житлово-
комунальних послуг. 

Як інформує Мінсоцполітики, з 1 жовт-
ня при розрахунку житлової субсидії по-
чали діяти зміни.

1. Не враховують до сукупного доходу 
сплачені аліменти та спеціальну бюджет-
ну дотацію за вирощування молодняка 
великої рогатої худоби (що складає до 
2500 грн за голову на рік).

2. Субсидію на загальних умовах мо-
жуть отримати ті громадяни, в яких є за-
боргованість зі сплати єдиного соціаль-
ного внеску з вини роботодавця.

3. Право на допомогу від уряду мають 
ті родини, у яких опалювальна, а не за-
гальна, площа житла не перевищує 120 м2 
для квартири та 200 м2 для індивідуаль-
ного будинку.

Якщо член домогосподарства не має 
доходів, бо перебуває у складних жит-

АЛІМЕНТИ НА СУБСИДІЮ 
НЕ ВПЛИВАЮТЬ   Анна ВОЛОЩУК

На останній сесії 
Волинської 

обласної ради 
депутати розподілили 
між районами 
7 млн грн. Керівник 
фракції «УКРОП» 
Вячеслав Рубльов 
спільно з колегами-
укропівцями 
посприяли виділенню 
майже 1 млн 500  тис. 
грн на розв’язання 
проблем у населених 
пунктах області.

500 тис. грн спрямова-
но на капітальний ремонт 
дорожнього покриття на 
вулиці Шевченка та майда-
ні Незалежності в Горохові, 
85 тис. грн – на заміну вікон 
та дверей на енергозбері-
гальні у харчоблоку в школі 
села Звиняче, 30 тис. грн – на 
заміну вікон в школі села Ра-
чин, 70 тис. грн – на заміну ві-
кон в школі села Лобачівка.

Також у дошкільний за-
клад «Берізка», що в селі 
Борочиче Горохівського ра-
йону, придбають твердопа-
ливний котел. На це з облас-
ного бюджету передбачили 
100 тис. грн. Зі слів завідувач-
ки дитсадка, це було вкрай 
потрібно, бо два газові котли 
не обігрівали установу. Не-
вдовзі в дитсадку проведуть 
роботи, тож обіцяють, що 
взимку малюкам буде тепло.

Для Локачинського райо-
ну в бюджеті було передба-
чено 140 тис. грн. На рекон-

Отож, найкраще міс-
це для життя – однозначно 
Струмівка!!! Залишилося тіль-
ки обрати житло. Але з цим 
проблем не буде. Нещодавно 
бачила в інтернеті посилання 
на ЖК «Сімейна Фортеця».  І 
рекомендації чула про цей 
житловий комплекс хороші, 
ціни дуже навіть доступні. 
Понад те, є безвідсоткове від-
термінування.  Сьогодні я до-
мовилася про зустріч із мене-
джером і йду вибирати собі 
квартиру. Про всяк випадок 
залишу вам  контакти цього 
житлового комплексу. Мож-
ливо, ще будемо сусідами! 

Телефон відділу продажу 

(066) 104-04-04.

струкцію вуличного освітлення 
в селі Замличі – 100 тис. грн. 
Провести світло на вулицю 
цього села Вячеслав Рубльов 
пообіцяв під час зустрічі з міс-
цевими жителями у березні. 
Голова Замличівської сільради 
Федір Кужель турбується про 
вуличне освітлення в селах. 
У їхній сільраді, куди, крім За-
мличів, входять села Бермешів 
та Залужне, всі населені пункти 
мають вуличне освітлення. Що-
правда, його не доробили – не 
вистачає півтора кілометра. 
Тож тепер і замличани мати-
муть освітлені вулиці.

Також в бюджеті передба-
чили 20 тис. грн  на заміну та 
встановлення вікон і дверей у 
ФАПі села Тумин. Підтримати 
медичну установу просили міс-
цеві. Таку ж суму виділили на 
ремонт покрівлі будинку куль-
тури села Коритниця.

Крім того, передбачено 

100 тис. грн на ремонт санітар-
них кімнат школи села Затурці.

У Рожищі проведуть поточ-
ний ремонт аварійного актово-
го залу музичної школи. На це 
в обласному бюджеті передба-
чили 199 тис. грн. У школу села 
Сокіл Рожищенського району 
придбають меблі, оргтехніку та 
відремонтують дах. На це в об-
ласному бюджеті передбачили 
35 тис. грн.

У селі Бобли за сприяння 
Вячеслава Рубльова утеплять 
фасад в школі. На це передба-
чили 150 тис. грн. 

Для Копачівської об’єдна-
ної громади в бюджеті перед-
бачили 57 тис. грн. У школу села 
Кременець придбають дошку 
за 4 тис. грн. На ремонт ФАПу 
в селі Башова з обласного бю-
джету виділять 53 тис. грн. Ще 
влітку жителі села просили до-
помогти їм із цією проблемою. 
За словами завідувачки ФАПу 
Ірини Ковалик, у кабінетах 
потрібно замінити двері й по-
лагодити стелю, а приміщення 
утеплити.

«Під час зустрічей люди 
в селах розповідають про ті 
проб леми, про які сидячи в ка-
бінеті не дізнаєшся. Ми намага-
ємося підтримувати населені 
пункти області у розв’язанні 
тих питань, на які в них бракує 
коштів. Звісно, хотілося б усі 
проблеми залагодити, проте в 
обласному бюджеті не завжди 
можна знайти на це кошти. Але 
маленькими кроками рухаємо-
ся до кращого», – підкреслив 
Вячеслав Рубльов.

тєвих обставинах через хворобу, або в 
складі домогосподарства є працездатні 
алко- чи наркозалежні (за наявності до-
відки від лікаря), онкохворі (за наявності 
висновку ЛКК), субсидію може призначи-
ти Комісія з питань призначення житло-
вих субсидій.

4. На понаднормову площу, але не 
більш як 30% від норми, мають пра-
во громадяни, які отримують пенсію у 
зв’язку із втратою годувальника, хто до-
сяг пенсійного віку чи отримує пенсію за 
вислугою років, а також ті, хто отримує 
державну соціальну допомогу за інва-
лідністю з дитинства та на дітей з інва-
лідністю.

5. Якщо вартість фактично спожитої 
послуги менша за обсяг обов’язкового 
платежу, субсидіант має право сплачува-
ти лише вартість фактично спожитої по-
слуги. 

6. Без обов’язкової сплати ЄСВ субси-
дію можуть отримати:

– безробітні в сільській місцевості, 
райцентрах, селищах міського типу (комі-
сія з питань призначення житлових суб-
сидій  має право ухвалити позитивне для 
заявника рішення);

– безробітні в місті за умови перебу-
вання на обліку в центрі зайнятості;

– громадяни, які працюють за кор-
доном і сплачують там ЄСВ, що підтвер-
джується документально (тоді субсидію в 
Україні домогосподарство, де зареєстро-
вана така особа, має змогу отримати на 
загальних умовах);

7. Якщо субсидію на 2018-2019 роки 
вже призначено, то її розмір на опалю-
вальний сезон управління соціального 
захисту населення у жовтні розрахує ав-
томатично, без повторного звернення з 
документами.

Коштів бракує усім, 
проте укропівці 
намагаються допомогти

Анна Волощ
ук

realno.te.ua
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театральна імпреза ДОРОСЛЕ 
ЖИТТЯ КРІЗЬ 
КАЗКОВУ 
ПРИЗМУ 

Народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич 
започаткувала у своєму 

окрузі програму «Здоров’я – 
кожному мешканцю села». 
В ї ї рамках відбуваються 
виїзні прийоми лікарів у селах 
Ківерцівського, Камінь-
Каширського, Маневицького та 
Любешівського районів.

Днями на Камінь-Каширщині відбувся вже 
четвертий такий виїзний прийом лікарів. Цьо-
го разу – в селі Боровне.

Це село віддалене від райцентру на 35 км. 
Відстань, здавалося б, і не захмарна, проте, 
зважаючи на стан доріг та відсутність належ-
ного транспортного сполучення, місцеві жи-
телі до центральної районної лікарні зверта-
ються лише у крайніх випадках. Зазвичай їхнє 
здоров’я – в руках місцевої медички. 

«У районну лікарню ми вже їдемо, коли 
допече і виходу інакшого нема, – розповідає 
жіночка, яка прийшла на прийом до окуліста. 
– Он я вже недобачаю. Сама собі купила якісь 
окуляри, але за коровами їх загубила. Обхо-
джуся вже деякий час і без них. А тут лікарі 
приїхали. То як не прийти на прийом, щоб пе-
ревірили зір та виписали окуляри?!».

«Сільські жителі певною мірою обмеже-
ні в отриманні медичної допомоги. Тому що 
медичка, яка працює в селі у ФАПі, має лише 
певний спектр відповідальності й допомоги, 
яку вона може надати на рівні медсестри. По-

27 жовтня у Волинському 
обласному академічному 

театрі ляльок відбулася шоста 
зустріч дитячих театральних 
колективів у межах проекту Lutsk 
Junior Theatre, що його другий рік 
реалізовують за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Відкриття дійства розпочалося «Роже-
вим вальсом» від Балетної студії «Жизель». 
По тому глядачі поринули у світ казки ра-
зом з театральною студією Палацу куль-
тури м. Луцька «Бешкетники», вихованці 
якої презентували лялькову виставу «Ко-
лобок». Юні актори київської театральної 
студії  «Майстерня радості» привезли до 
Луцька відразу дві роботи – вистави «Ма-
ленький Принц» та «Випадок з ангелом». 
Дитяча театральна студія «Лялькові схо-
динки» з Рівного не лише показала юним 
глядачам повчальну казку «Мийдодір», а 
й влаштувала для них веселу та цікаву ані-
маційну програму. Традиційно дивували 
зі сцени актори Творчої студії Наталії Жу-
равльової, які презентували театральний 
етюд «Сестри», створений за мотивами 
однойменної оповіді Наталки Малевич. 

Після завершення виступу кожен 
учасник отримав диплом та пам’ятний 
подарунок від Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Та найголовніша особливість 
проекту Lutsk Junior Theatrе в тому, що 
колективи не лише презентують свої 
роботи, а й мають можливість пройти 
тренінг «Методи і практика роботи інтер-
активного театру імпровізації» від про-
фесійних акторів і педагогів.

Куратор та ідейна натхненниця Lutsk 
Junior Theatrе Наталія Журавльова зазна-
чила, що проект спрямований на популя-
ризацію театрального мистецтва серед 

  Тетяна ПРИХОДЬКО 
Камінь-Каширський район

підтримка ЗА ДЕНЬ – 160 ПАЦІЄНТІВЗА ДЕНЬ – 160 ПАЦІЄНТІВ

  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

добра справа

ХУДОЖНИКИ ОЖИВИЛИ СТІНИ ХУДОЖНИКИ ОЖИВИЛИ СТІНИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

бувати на огляді у вузькопрофільних лікарів-
спеціалістів, наприклад, окуліста, лора, трав-
матолога, невропатолога люди із сільської 
глибинки можуть, лише діставшись до цен-
тральних лікарень. Але вони не завжди ма-
ють час і можливість доїхати туди», – зазначає 
Ірина Констанкевич.

Саме тому в народного депутата народила-
ся ідея відправити мобільні бригади лікарів у 
села. Торік в Ківерцівському районі запровади-
ли програму «Здоров’я – кожному мешканцю 
села». Цілий рік спостерігали, як ця програма 
працює, а переконавшись у тому, що вона ефек-
тивна, вирішили поширити її на інші райони.

«Спочатку я вагалася, чи варто було 
продов жувати таку практику в інших районах. 
Адже торік було ухвалено медичну реформу, 

окремий її напрямок передбачав доступну 
сільську медицину. На неї мали виділити кіль-
ка мільярдів гривень. Мушу констатувати, що 
ці кошти так і не пішли на сільську медицину: 
інтернет-медицини немає, медичного облад-
нання теж. Тож, допоки цього всього немає, ми 
продовжуємо проект. Дякую за підтримку го-
ловним лікарям і медикам, які відгукнулися на 
таку ініціативу», – каже Ірина Мирославівна.

А те, що виїзди лікарів у села дають певний 
результат, підкреслюють і самі медики. Адже 
їм вдається виявити у людей чимало захворю-
вань, які ще можна вилікувати. Бо ж дуже час-
то на прийом у центральну районну лікарню 
приходять уже із задавненими недугами.

На виїзних прийомах до лікарів зазвичай 
чималі черги. Як зазначає невропатолог Ва-

лентина Ферт, останнього разу їй довелося 
прийняти 70 осіб. У Боровному ж на прийомі 
в районних спеціалістів побувало загалом 160 
людей, у тому числі із Житнівки. Більшість із 
них зверталися до окуліста. До речі, офтальмо-
логи району працюють у ЦРЛ нині уже з новим 
обладнанням – автокераторефрактометром, 
за допомогою якого підбирають пацієнтам 
окуляри та лінзи, а також безконтактним то-
нометром, за допомогою якого вимірюють 
очний тиск. Придбати їх вдалося завдяки кош-
там, які виділяли з різних бюджетів: районно-
го (300 тис. грн), обласного (400 тис. грн) та 
державного, зокрема із фонду соцеконому за 
підтримки Ірини Констанкевич (680 тис. грн).

Зазначимо, що під час обговорення питання, 
чи варто народному депутатові залучати кошти 
по максимуму на якийсь один об’єкт, чи потро-
хи на кілька, лікарі Камінь-Каширської ЦРЛ за-
значили, що все-таки варто скеровувати гроші 
на кілька об’єктів. Бо навіть і в такому випадку 
ця допомога буде потрібною та відчутною.

«Медицину реформують. Камінь-Ка ширсь-
ка ЦРЛ реорганізовується у комунальне під-
приємство. Цього вимагає законодавство, – 
зазначила головний лікар Камінь-Каширської 
ЦРЛ Людмила Потягайло. – Але реформую-
чись, ми не маємо забувати про те, що треба 
дбати про матеріально-технічне оновлення 
нашої лікарні. Торік нам виділяли на це кошти. 
Але потрібно розвивати матеріально-технічну 
базу ще і ще. Якщо цього не робитимемо, то 
якою лікарнею будемо? Наразі маємо потуж-
ний кадровий потенціал, а тому і в іншому му-
симо йти в ногу з часом».

За сприяння Ірини Констанкевич лікарі районної 
лікарні провели виїзний прийом у селі Боровне

Яскраві мальви, 
ніжні кульбаби, 

барвисте різнотрав’я, над 
квітами літають бабки 
та птахи – волинські 
художники вдихнули життя 
у стіни перинатального 
центру, що його незабаром 
відкриють у Луцьку. 
Художні розписи зробили 
в рамках проекту Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» «Барви надії».

Перинатальний центр у 
Луцьку – унікальний для Укра-
їни. Згідно з планом, перед-
бачено жіночу консультацію 
з центром планування сім’ї, 
акушерсько-гінекологічне від-
ділення та неона тальний кор-
пус як частину обласної дитячої 
лікарні. Сюди скеровуватимуть 
вагітних, у яких є ризик не до-
носити дитинку або ж народити 
малюка з вадами.

Зведення Волинського 
об  ласного перинатального 
центру розпочали ще у 2001 
році. Через відсутність фінан-
сування роботи припинили. 
Лише торік завдяки особистим 
перемовинам голови Волин-
ської облради Ігоря Палиці з 
Прем'єр-міністром України Во-

лодимиром Гройсманом уряд 
виділив кошти на добудову пе-
ринатального центру. 

Тим часом відомі художни-
ки Волині створили затишну 
атмосферу в лікувальній уста-
нові, розписавши стіни холів та 
коридорів яскравими малюн-
ками. До проекту «Барви надії» 
долучилися викладачі та учні 
Зразкової студії декоративно-
прикладного, образотворчого 
мистецтва «Етюд», що в Рожи-
щенському будинку дитячої 
творчості, на чолі з Віталієм 
Шевченком та художниці твор-
чої студії «Чарівний пензлик» 
міста Луцька  – керівник студії 
Алла Жупанюк, педагоги Юлія 
Рудчик та Ольга Пономарьова. 
Кожне зображення – ціла кар-
тина з окремим сюжетом. 

«Ми намагалися створити 
такі композиції, що виконува-
тимуть арт-терапевтичну дію. 
Дуже багато розробили ескізів. 
Думали зупинитися на пей-
зажах, та сама назва проекту 
«Барви надії» говорить про те, 
що це має бути композиція, яка 
вселяє надії на народження 
дитини, одужання та щасливе 
життя. Тому для сюжетів обрали 
рослинні мотиви з елементами 
українських декоративних роз-
писів», – розповідає Алла Жу-
панюк.

Кожен ескіз художники об-
говорили з психологом. Лише 
після погодження наносили 
малюнок на стіну. У роботі ви-
користовували новітні техно-
логії та матеріали. Підбирали  
спеціальну фарбу без запаху та 
панельний лак, що ним покриті 
малюнки. 

Художник Віталій Шевченко 
каже: акцент робили на теплих 
пастельних тонах, щоб створи-
ти атмосферу, яка підніматиме 
пацієнтам настрій. 

«Дякуємо Фонду, що під-
тримує культурні проекти та 
заходи, дає митцям можливість 
розвиватися, втілювати свої 
ідеї. Сподіваюся, що цей про-
ект не лише створить затишок 
у приміщенні, а й даруватиме 
позитивні емоції та естетичне 
задоволення відвідувачам за-
кладу», – додає художник. 

Перший заступник голо-
ви правління Фонду Лариса 
Тарасюк зазначила, що «Барви 
надії» – новий проект Фонду, 
який має на меті підтримати во-
линських художників, залучити 
їх до активного життя краю. 
Те, що він стартував у стінах 
перинатального центру, – сим-
волічно, адже тут зароджува-
тиметься надія на щасливе ма-
теринство, народжуватимуться 
нові життя.

дітей та молоді. Торік участь у ньому 
взяли колективи з Луцька, Рівного та 
Львова. Упродовж 2018 року культур-
ний проект відвідало 17 колективів зі 
Львова, Рівного, Києва, Сокаля, Авдіїв-
ки, Черкас, Луцька та Луцького району. 
Всього було презентовано 26 вистав. 

«Цього разу вперше в історії про-
екту ми запросили аж п’ять колекти-
вів. «Лялькові сходинки» втретє беруть 
участь у проекті. Юні актори київської 
театральної студії  «Майстерня радості» 
приїхали до нас вперше. Ми намага-
лися організувати їм цікаве дозвілля – 
влаштували екскурсію старим містом, 
відвідали Замок Любарта, переглянули  
виставу за участі акторів театру ляльок 
«Про що мріють зірки». На початку груд-
ня плануємо провести фінал, де будуть 
представлені прем’єрні роботи колек-
тивів з Луцька, Львова, очікуємо на при-
їзд акторів зі сходу України», – розпові-
ла Наталія Журавльова.

Керівник програми «Культура і ду-
ховність» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Дмитро Зінько зауважив: Фонд 
підтримує проекти, які спрямовані на 
популяризацію культури та мистецтва 
волинського краю.

«Основна мета підтримки проекту 
Lutsk Junior Theatre полягає в популя-
ризації саме театрального мистецтва. 
Адже театр як вид мистецтва завжди 
був невід’ємною частиною духовного 
самотворення нації. Саме в театраль-
ному мистецтві узагальнюється досвід 
національних надбань, втілюються мо-
ральні засади народу та його духовні 
ідеали», – зазначив Дмитро Зінько. 

  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

Кожне зображення – ціла 
картина з окремим сюжетом

Роботи проводили в рамках 
проекту Фонду «Барви надії»

Усі юні актори отримали подарунки від Фонду 

Тетяна П
риходько

Ірина Ю
зва

Ірина Ю
зва
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

умілі руки 

Уже під час навчання 
в університеті 
лучанка Ольга 

Шипелик зрозуміла, що 
наймана праця – не для 
неї. Зараз дівчині 26 і вона 
є засновником бренду 
Shypelyk. Масштаби ї ї 
уяви виміряти навряд чи 
вдасться, адже всі ескізи 
одягу дівчина вигадує 
сама. Оля постійно на 
зв’язку, відповідає на 
повідомлення незалежно 
від часу доби й каже, що 
поняття «робочий час» 
перестає існувати, якщо 
працюєш над власним 
проектом. 

КОЛИ РОБОТА – ХОБІ 
«Спочатку я вимальовую ескізи 

у своїй уяві, а вже потім відтворюю 
на папері, – каже Оля. – Я завжди хо-
тіла мати власний бренд. Навіть мрі-
яла про модний дім. З одного боку, 
це ризик, а з іншого – свобода. Зараз 
я не уявляю себе найманим праців-
ником. Бо свобода – це так круто». 

Дівчина каже, що звикла рухати-
ся лише в одному напрямку – впе-
ред. Незважаючи на безумовний 
успіх, Оля сідає за швейну машинку 
і працює. Визначальними у її історії 
є величезна любов до життя й тру-
доголізм. 

Оля навчалася у Луцькому 
націо нальному технічному універ-
ситеті. Вона розповідає, що колись 
мріяла стати журналістом, а про те, 
що обере дизайнерську справу, на-
віть не здогадувалася. Дівчина вирі-
шила це раптово. 

«Я завжди мріяла вчитися у 
Києві. Поїхала до столиці, не всту-
пила, проплакала, – зізнається ди-
зайнерка. – Зателефонувала мамі, 
вона дуже зраділа, що я не буду там 
вчитися, а залишуся вдома. Сказа-
ла: «Вертайся». А я ще півдня про-
плакала». 

Дівчина розповідає, що у Європі 
модельєри лише малюють ескізи, ви-
гадують щось новеньке. В Україні ж 
дизайнер має не лише вигадати річ, 
а й знати, як створити її від А до Я.

Мама дівчини працювала ви-
хователем. Але мала хобі – дуже 
любила шити одяг. Цього вона на-
вчила і доньку. 

«Моя мама кравчиня. Я завжди 
знала, що таке бути дизайнером, – 
зізнається вона. – Тому у мене не 
було ілюзій. Мати справу з одягом 
нелегко. Швачка – то тавро на все 
життя». 

Оля дизайнером себе не нази-
ває. Каже, що вона модельєр одягу. 

«Колись мій викладач сказав: 
«Дизайнери – проектанти майбут-
нього». Тепер я розумію, про що він 
говорив. Нині для мене найкруті-
ший дизайнер світу – Ілон Маск. Він 
вигадує інноваційні речі і впрова-
джує їх у життя. Так, іноді я роблю 
концептуальні речі. Але не вважаю 
себе дизайнером. Я – модельєр одя-
гу. Називати себе дизайнером – це 
як присвоїти собі «Оскара». Можна 
казати: «Я маю «Оскар», хоч насправ-
ді це не так. Так і з дизайном. На цьо-
му етапі свого життя я не формую 
українську моду. Мені смішно, коли 
хтось каже, що модельєр – це не 
кравець. Вважаю, що все зовсім нав-
паки: справжній художник той, хто 
все робить своїми руками». 

Мама дозволяла Олі шити ще в 
дитинстві. «Колись за проклеюван-
ня деталей вона виплачувала мені 
50 копійок. Я завжди питала: «Мамо, 
а чого ж так мало?». А вона мені від-
повідала, що це тільки один відсо-
ток від роботи, – каже вона. – Все 
життя я знала, що таке виточка. Як 

ДИЗАЙНЕРКА ОЛЬГА ШИПЕЛИК:
«ШИЮ, ЯК ДЛЯ СЕБЕ» 

не лише самі нещасні. Вони роблять 
нещасними усіх, хто їх оточує. Тому 
я хочу кайфово прожити це життя. 
Маленькі речі формують моє життя 
і мою кінцеву мрію». 

Крім дизайнерської справи, Оля 
працює ще й флористом. Вона каже, 
що насправді усе це поєднувати не-
важко. Але це відволікає дівчину від 
її основної роботи. 

«Моделювання одягу та його по-
шиття складається з дуже багатьох 
етапів. До самого процесу шиття, 
розпрасування треба ще зробити 
лекала, макети, пробні конструкції. 
У мене є помічниця, – каже дівчи-
на. – Коли є потреба, то і я сідаю за 
машинку та шию. Це для мене не 
проблема. Дуже люблю шити. То ме-
дитативний процес. Вигадую якусь 
схему, мені хочеться швидше це 
зробити і побачити результат». 

Дизайнерка зазвичай носить 
одяг, який сама шиє. Вона каже, що 
так простіше. 

«Треба мати багато часу, щоб 
купувати одяг у магазинах. А так по-
кроїла, пошила – і вже є футболка, – 
каже Оля. – Вже рік хочу купити собі 
джинси. Але ніяк не можу знайти ті, 
які мені потрібні. Це довго. На це 
йде багато часу». 

У повсякденному житті дівчина 
носить прості речі, каже, що ком-
форт – понад усе. 

«У супермодній сукні не дуже 
зручно працювати. Та і за швейною 
машинкою в такому вбранні я мала 
б дурнуватий вигляд. У мене, як у 
кожної дівчини, завжди нема що 
вдягнути. Є троє джинсів, які я ношу, 
і 350 штанів, які я, можливо, колись 
надягну. Встаю вранці, думаю: їх 
треба прасувати... І знову надягаю 
джинси. Є багато речей, які я поши-
ла і ще жодного разу не вбрала». 

Оля розповідає, що колись вона 
навіть вела блог. Дівчина ходила на 
секонд-хенд в останній день, купу-
вала там якісь речі, а потім щось із 
них перешивала. Повністю зміню-
вала їхнє призначення. 

«З того часу в мене ще повно 
речей, які я не носила. Наприклад, 
нещодавно вперше вдягнула штани 
у пальми. До цього чотири роки їх 
не носила, – каже вона. – Бо це було 
дуже сміливо». 

ЛИШЕ НАТУРАЛЬНІ 
ТКАНИНИ 

Для своїх колекцій Оля завжди 
купує натуральні тканини з Туреч-
чини, Німеччини, Франції. Дизай-
нерка каже, що нині в інтернеті 
можна знайти все, що завгодно. 

«Зараз ідеальний час, щоб ро-
бити те, що до душі. Мій смак не є 
абсолютним, – каже вона. – Це не 
означає, що мені це подобається, 
і всі так мають ходити. Звісно, мені 
приємно, коли клієнти у захваті від 
усього, хай що зроблю. Але мене 
зов сім не гнітить те, що людині хо-
четься щось кардинально інше, 
таке, що може мені не подобатися». 

Дизайнерка каже, що нині мода 
в Україні дуже розвивається. Є ба-
гато крутих виробників. Раніше 
можна було купити класну фірмову 
річ тільки на секонді, а тепер варто 
лише заглянути в інтернет. 

«Український одяг набагато 
частіше купують за кордоном, ніж 
в Україні. Гадаю, що уже дуже ба-
гато українок одягаються саме в 
українського дизайнера, – міркує 
Оля. – Зараз ера, коли ти маєш мож-
ливості, здібності і демонструєш їх. 
Ми живемо у час стартапів. Свою 
роботу легко продемонструвати. 
Бо Instagram зруйнував усі межі». 

цього не знати, коли твоя мама ро-
бить це щодня? До останнього опи-
ралася і казала: я не хочу робити те, 
що робить моя мама. Але від долі 
не втечеш. Мама ніде не вчилася на 
кравчиню. Усього сама навчилася, 
а тоді навчила мене. Я роблю при-
мірку так, як мама. А вона робить 
її так, як сама придумала. На якість 
роботи це не впливає. Просто є пев-
ні особливості, секрети, які знаємо 
тільки ми». 

Оля навіть не пам’ятає, яку річ 
пошила вперше. Дівчина каже: 
скільки себе пам’ятає, то завжди 
вміла це робити. 

«Мабуть, це була джинсова спід-
ниця, – каже Оля. – Вона тиснула 
мені у поясі. Але я її носила і не зі-
знавалася. Адже це була перша річ, 
яку я виконала сама». 

ШИЄ З ЛЮБОВ'Ю
Оля зізнається: коли створює 

одяг, то ніколи не забуває про те, 
що його будуть носити жінки. 

«Вбрання має бути гарним і ко-
рисним. Мій одяг – для сучасних 
жінок. Люблю моду класу люкс, – 
каже модельєр. – Я – фанатка добре 
пошитого одягу з бездоганною по-
садкою, який не хочеться викинути 
через два місяці. Не хочу поясню-
вати іншим, чому саме такі штани 
створила і яке підґрунтя ховається 
за тим, що вони широкі або короткі. 
Мені просто захотілося так у певну 
хвилину». 

Якщо дівчина сумнівається, чи 
вона таке носитиме, то не робить 
це для когось. Якщо їй буде ком-
фортно, то і покупцю обов’язково 
сподобається. 

«Минулого сезону придумала 
пуховики з мереживом. Усе мало 
мати королівський вигляд. А в ре-
зультаті я спростила усе до мініму-
му, відмовилася від багатьох еле-
ментів. Просто їх викинула, – каже 
вона. – Шию, як для себе. Я одягнула 
пуховик і зрозуміла, що у ньому мені 
незручно рухатися. Потім уявила, як 
людина буде у цьому в маршрутці 
їхати, і зробила комфортний пухо-
вик. Я покладаюся на відчуття». 

Першу колекцію одягу Оля ство-
рила на другому курсі університету. 

«Був конкурс. Я підійшла до ви-
кладачки й запитала, чи мені теж 
можна щось зробити. Вона пого-
дилася. Так я пошила сукню, – каже 
вона. – Отримала на цьому конкурсі 
перше місце. Мене помітили. Про-
сили поїхати в інші міста, щоб пред-
ставляти університет». 

Перша і єдина робота, де Оля 
працювала найманим працівником, 
була у 13 років. 

«Так, я сортувала мівіну на 
складі, – зізнається вона. – Півліта 
ходила на роботу. А потім почала 
брати замовлення і шити одяг. До 
останнього вірила, що все у мене 
вийде і я матиму власний бренд. Так 
і сталося. Коли тобі 20, то, здається, 
достатньо зробити щось мінімаль-
не – і весь світ буде біля твоїх ніг. У 
мене все непогано складається. Але 
я не так все уявляла. Завжди казала 
усім, що у мене буде дім моди, мов-
ляв, Шанель теж з нічого починала. 
А потім зрозуміла: щасливими нас 
роблять дрібниці. Не обов’язково 
мати дім моди, щоб бути щасливим 
і почуватися реалізованим. Кожен 
новий рік – це етап формування. До 
25 років я не знала, що насправді 
хочу робити». 

Shypelyk – це дівоче прізвище 
Олі. Її друзі зробили їй логотип і 
підштовхнули до думки, що пора 
створювати щось своє. Так наро-
дився успішний український бренд. 
Цікаво, що батьки Олю називають 
Даринкою. Дівчина каже, що мама 
дуже хотіла так її назвати, а тато пі-
шов і записав Олею. 

«Мій чоловік каже на мене Шип-
лик, Олею мене мало хто називає, – 
зізнається вона. – Більшість кличе 
на прізвище. Тому й вирішила на-
звати бренд дівочим прізвищем. Це 
було для мене звично. Усе робила 
на ентузіазмі. Я приділяла цьому 
дуже багато уваги і зусиль, – каже 
вона. – Спочатку це навіть не по-
кривало собівартості. Але мені було 
круто від того, що мої речі прода-
ють в магазині». 

Оля працює з дівчатами з мо-

дельного агентства Марини За-
нюк – МZМ Models. Фотографує 
роботи подруга дівчини – відома 
луцька фотографка Оля Урина. 

«Ми разом це робимо. Мені не 
важливо, щоб було видно кожен 
ґудзик. Важливо передати настрій. 
Тому у нас художні знімання, а не 
каталожні, як часто це треба роби-
ти у сфері моди, – каже вона. – Так 
мені комфортно працювати. Можна 
заплатити комусь дуже багато гро-
шей. Так, він тобі сфотографує. Але 
ти не відчуєш тої атмосфери». 

НА ВЛАСНУ СПРАВУ – 
МІНІМУМ ГРОШЕЙ 

Дівчина переконує: аби відкри-
ти власну справу, багато грошей не 
потрібно. Однак треба мати хист, 
елементарні знання та бажання 
працювати. 

«Неважливо, чи маєш ти освіту, – 
переконана Оля. – Треба мати від-
чуття, що ти можеш і хочеш це ро-
бити. Ось що важливо. Звісно, треба 
знати загальні речі. Якщо знаєш, як 
це застосувати, то це працює». 

За словами дівчини, для почат-
ку можна пошити сукню подружці. 
Так заробити 500 грн і відкласти 
гроші. На них можна купити нитки 
чи ножиці. І це вже буде невелич-
кий вклад у власну справу. 

«Моя мама шиє все життя, – каже 
Оля. – Тому я мала багато бонусів. 
Не було такого, що мені треба ку-
пити праску, машинку чи ще щось. 
На 18-ліття батьки подарували мені 
першу швейну машинку. Я на ній 
шила свої перші роботи».

Дівчина каже, що робить і ін-
дивідуальні замовлення. А її колек-
ції – у невеликих тиражах. Нині одяг 
бренду Shypelyk продають у Києві 
та Одесі, а також його можна при-
дбати через соцмережу Instagram. 

«У мене так багато мрій. Я щас-
лива, – каже вона. – Бо збагнула, 
що треба просто отримувати задо-
волення від самого процесу. Адже 
можна до кінця життя залишатися 
незадоволеним і вмерти невизна-
ним генієм. То хіба важливо, що 
скажуть про тебе після смерті? Генії 

Колекція пуховиків

Дизайнерка мріє 
про модний дім

Дівчина є засновником 
бренду Shypelyk

Вбрання має бути 
гарним і корисним

Першу колекцію одягу 
Оля створила на другому 
курсі університету
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ОБЕРЕЖНО: СКАЗ!

кованого матеріалу на слизові оболонки (при 
розтині туш тварин, які загинули від сказу) 
терміново звернутися до лікувальної устано-
ви для надання першої медичної допомоги. 
За потреби призначають курс лікувально-
профілактичної імунізації проти сказу.

ЩОБ НЕ ЗАРАЗИТИСЯ СКАЗОМ
• Слід дотримуватися правил та норм утри-

мання домашніх тварин і поводження з ними.
• Щорічно проводити щеплення проти 

пильнуймо

  Ірина КУДРЯ

Найактуальнішою 
нині темою, яку 
обговорюють 

у суспільстві, є 
медична реформа. 
Проблема медичного 
обслуговування турбує 
і пересічних громадян, 
і досвідчених лікарів. 
Однак ніхто не піднімає 
питання про те, хто 
ж буде втілювати цю 
реформу в життя.

Через низьку заробітну плат-
ню у галузі професія медика стає 
все менш популярною, а молоді 
та перспективні лікарі все час-
тіше поповнюють штат закор-
донних медичних центрів та на-
укових інститутів. Під час ефіру 
на телеканалі «Аверс» депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу, голова постійної комі-
сії з питань соціального захисту 
населення та охорони здоров’я 
Людмила Тимощук розповіла, на-
скільки гостро стоїть проблема 
кадрів у сфері охорони здоров’я 
та як триває втілення медичної 
реформи на Волині. 

1 липня 2018 року зміни роз-
почалися із першої ланки медич-
ної допомоги – сімейної медици-
ни. Наступного року реформують 
стаціонарну та лабораторно-
консультаційну ланки медичної 
сфери, у 2020-му стартує рефор-
ма спеціалізованої медицини. 
Наразі волиняни ще обирають 
своїх сімейних лікарів. 

«Ще багато питань виникає у 
медиків до первинної ланки до-
помоги, не все працює на повну 
силу, але є сподівання, що до 2020 
року налагодиться. Згідно з де-
кларацією про реформу вторин-
ної ланки, невідкладна медична і 
пологова (акушерська) допомога 
мають бути безплатні», – поясни-
ла депутат-медик.

Сама Людмила Тимощук 
працює у вторинній ланці ме-
дичної допомоги – завідувачем 
акушерсько-гінекологічного 
відділення Ківерцівської цен-
тральної районної лікарні. Тому 
проблеми галузі знає досить гли-
боко. І перша з них – відсутність 
медичних кадрів.

«У Луцькому медичному 
коледжі повідомили, що різко 
зменшилася кількість вступни-
ків. У Ківерцівському й Ковель-
ському медколеджах теж є недо-
бір на держзамовлення. Молодь 
не йде навчатися. А це тому, що 

За даними ВООЗ, сказ входить у 
першу п’ятірку хвороб, спільних 
для людини і тварин, що 
завдають найбільшого соціально-
економічного збитку. 

Сьогодні сказ реєструють у майже 115 
країнах світу. Щорічно у світі від нього гине 
понад 55 тис. людей, тобто кожні десять хви-
лин – один житель планети.

Протягом останніх років на Волині щоріч-
но виявляють до півсотні випадків сказу тва-
рин (у 2017 році – 51 випадок). Із початку 2018 
року в області виявили 17 випадків сказу се-
ред тварин. Понад 65% становлять свійські 
тварини (коти та собаки), інформує Волин-
ський обласний лабораторний центр.

Сказ характеризується гострим пере-
бігом, ознаками енцефаліту, а за відсутності 
вчасного лікування – абсолютною летальніс-
тю. Вірус у слині хворої тварини зберігається 
одну добу, в замороженому стані – до 75 днів. 
Епідеміологи лабораторного центру радять 
у разі укусів, подряпин (чи ослюненні шкіри) 
будь-якими тваринами, а також при ушко-
дженні шкірних покривів і потраплянні інфі-

сказу домашнім тваринам та сторожовим со-
бакам.

• Утримуватися від контактів з дикими та 
безпритульними тваринами.

• У разі укусу чи ослюнення не вбивати 
здорових на вигляд тварин, а з’ясувати, хто 
їх господар. Це допоможе уникнути зайвих 
щеп лень, адже за твариною можна буде вста-
новити ветеринарний нагляд.

• У разі укусу підозрілої тварини рану ре-
тельно промити розчином мила з високим 
вмістом лугу, глибокі рани промивають стру-
менем мильної води. Але припікання рани 
або накладання швів не рекомендовані. Піс-
ля промивання краї рани слід обробити 70% 
спиртом (чи 5% настоянкою йоду) та накласти 
стерильну пов’язку. Одяг, у який була вбрана 
людина під час укусу, треба обробити гаря-
чою праскою, тільки після цього його можна 
ремонтувати та прати.

• Собаки, коти й інші тварини, які покуса-
ли людей або тварин, підлягають негайному 
доправленню в найближчий ветеринарний 
заклад для огляду і карантину під наглядом 
фахівців протягом 10 днів.

ПАКУНКИ ГРОЙСМАНА 
РОЗЧАРУВАЛИ 
ПОРОДІЛЬ

  Алла САДЕЦЬКА

Із 1 вересня уряд ініціював 
підтримку родин із дітьми. Кожній 

сім’ї, де народилася дитина, 
передбачено «Пакунок малюка».

У картонній коробці, що може слугу-
вати навіть за колиску, є речі для малюка. 
Як повідомляли одразу, вартість бебі-
боксу – 5 тис. грн. Орієнтовна вага – 14 кг. 
Станом на 19 жовтня 30 тисяч родин по 
всій країні вже отримали обіцяні набори, 
інформує прес-служба Кабміну.

Бебі-бокси породіллям почали вру-
чати з запізненням. На Волинь перші 
327 пакунків надійшли 20 вересня. Тому 
84% родин отримали їх уже вдома. До 
середи ни жовтня в луцькому пологово-
му бебі-боксів не видавали.

А ті, хто їх отримав, розчарувалися. 
Люди швидко зіставили отримане з рин-
ковими цінами. Виявилося, що вміст па-
кунка не дотягує до заявленої вартості. 
Та й речі аж ніяк не найкращої якості.

За підрахунками бабусі Ольги Сло-
боденюк, собівартість пакунка малюнка 
складає орієнтовно 2324 грн. При підра-
хунку не враховували хіба ціну коробки, 
тобто вийшло, що вона вартує 2670 грн.

Окремі породіллі висловлюють дум-
ку, що краще було б дати родинам живі 
гроші. Позитив бачать лише у тому, що за 
бебі-бокси не треба платити.

Журналісти ТРК «Аверс» перевірили, 
чи відповідають такі цифри дійсності. У 
випадково обрану аптеку віддали спи-
сок речей з пакунка малюка і попросили 
продавця хоча б приблизно підрахувати 
вартість. У результаті вклалися в суму до 
2 тис. грн. Це без урахування матраца, 
ковдри та коробки-люльки. Окрім цього, 
ціни на речі підраховували середні – не 
найдешевші, але й не найдорожчі. Проте 
йдеться про оптові закупівлі, тим більше 
державні. Зрозуміло, що вартість пакун-
ків значно завищена.

Після шквалу критики Кабмін опри-
люднив інформацію, що вартість пакунка 
переглянули. Станом на 19 жовтня сума 
становить 3 тис. 377 грн 80 коп. Сюди вхо-
дять і послуги з пакування та транспор-
тування. Мовляв, наповнення пакунка 
вдалося закупити дешевше. Зекономлені 
кошти обіцяють спрямувати на закупівлю 
додаткових пакунків на 2019 рік. 

обіцянка-цяцянка

На Волині щорічно виявляють до 
півсотні випадків сказу тварин
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У медицині мають працювати найкращі

Вартість бебі-бокса дуже завищена
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медик незахищений, не має від-
повідної заробітної плати, не 
має майбутнього. Міністерства 
охорони здоров’я та фінансів 
не розуміють, що найцінніше 
в людини – її життя і здоров’я, 
тому важливо, щоб ті, хто стоїть 
на сторожі здоров’я, мали нор-
мальну заробітну плату. Коли 
медична сестра після закінчення 
медколеджу отримує 2,5 тисячі 
гривень, а за них ще потрібно ви-
найняти житло, то за що вона має 
жити?!» – констатує депутат. 

Кадрову проблему поглиб-
лює відтік кваліфікованих праців-
ників за межі України у пошуках 
більших заробітків.

«У таких країнах, як Польща, 
Чехія, Словаччина, Угорщина, 
українські медичні дипломи ви-
знають і запрошують медсес-
тер на роботу. Заробітні плати в 
десятки разів більші. От молоді 
люди і їдуть, – пояснює укропів-
ка. – Сказати, що вони в захваті, 
не можна. Бо кожен заробітчанин 
отримує хоч і більші гроші, але й 
втрачає багато – сім’ю, соціальні 
гарантії. Їм важко. У мене з відді-
лення вже поїхали чотири висо-
кокваліфіковані акушерки. Вони 
не всі працюють медиками. При-
їжджають втомлені, але зізнають-
ся, що за місяць заробляють, як 
удома за рік – до тисячі євро. Не-
легко знайти їм гідну заміну. Для 
того щоб виховати нормальну 
акушерку, потрібно щонайменше 
рік практики».

Людмила Тимощук перекона-
на: в медицині мають працювати 
найкращі. Та доки не зміцниться 
соціальний захист медиків, не 
збільшиться ціна праці, не запра-

цюють пільгові програми надан-
ня житла молодим сім’ям, ситуа-
ція не зміниться.

Піднімали під час телеефі-
ру тему доцільності виділення 
5 млрд грн для впровадження 
телемедицини.

«В акушерстві працювали у 
пілотному швейцарському про-
екті в телемедицині, – розповіла 
Людмила Тимощук. – Листували-
ся, нам давали консультації, але 
особливої користі ми не відчули. 
Для телемедицини потрібно, щоб 
усюди був інтернет, а у сільській 
місцевості він не завжди є, або 
ж неякісний. Ще потрібно людей 
навчити правильно все описува-
ти, щоб консультант дав якісну 
консультацію. Але ці мільярди 
кудись пішли». 

На Волині гостро стоїть пи-
тання щодо постачання інсуліну. 
Хоча хворих на цукровий діабет 
включили у програму забезпе-
чення безплатними ліками, дер-
жавна субвенція йшла лише до 
1 липня, далі фінансування цієї 
ланки передали на місцеві бю-
джети. Цукровий діабет – склад-
на хвороба, щороку все більше 
людей страждають на неї.

«Хворі без інсуліну жити не 
можуть. Якщо не буде державної 
підтримки у забезпеченні ліками, 
вони змушені будуть самі їх купу-
вати. Хоча й так за власні кошти 
беруть допоміжні засоби – шпри-
ци, інсулінові смужки, без яких 
введення препарату неможливе. 
Щомісяця це обходиться орієн-
товно в тисячу гривень, – зазна-
чила депутат. – Питання постало 
досить гостро, бо місцеві бю-
джети не передбачили коштів на 

закупівлю інсуліну, а це чималі 
гроші».

Людмила Тимощук стверджує, 
що при формуванні бюджету 
державні чиновники заклали фі-
нансування програми виділення 
інсуліну лише на 58%, бо не дуже 
розуміють роботу на місцях. Ви-
рішили, мовляв, якщо з 1 липня 
запрацює реформа первинної 
ланки, то й питанням будуть опі-
куватися на місцях. 

«А звідки візьмуться гроші, 
не думали, – певна Людмила 
Тимощук. – Призначає інсулін 
ендокринолог, а це представник 
вторинної ланки меддопомоги. 
Реформують же зараз первинну 
ланку – сімейну. Якщо всі кошти 
на медицину будуть іти лише з 
місцевих бюджетів, то в галузі на-
стане крах».

Загалом, Людмила Тимощук 
переконана: командна робота 
депутатів обласної ради дає ре-
зультат.

«Найбільшим досягненням є 
те, що, напевно, вперше за 25 ро-
ків звернули увагу на медицину. 
До 80% позабюджетних ресурсів 
пішло на підтримку комуналь-
них медзакладів: перинатально-
го центру, інфекційної лікарні, 
онкодиспансеру, психіатричної 
лікарні, госпіталю для інвалідів 
війни. Спрямовували кошти і на 
ремонти, і на медичне обладнан-
ня», – розповіла депутат.

Для завершення ремонту 
обласної інфекційної лікарні по-
трібно 47 млн грн. Цьогоріч у 
співфінансуванні з обласного і 
луцького міського бюджетів було 
спрямовано 20 млн.

«Дуже швидко провести ре-
монт у медичному закладі, який 
працює, не можна. Усе роблять 
почергово. Це позитивно. Буде-
мо мати оновлену інфекційну лі-
карню, потім візьмемося за онко-
лікарню, протитуберкульозний 
диспансер і будемо працювати 
далі. Тубдиспансер наразі в дуже 
поганому стані. Його приміщен-
ня, напевно, ніколи не ремонту-
вали. У таких умовах не можуть 
перебувати хворі. Будемо далі 
знаходити консолідовані рішен-
ня з колегами-депутатами. Не 
поспіхом, але впевнено йти пра-
вильним шляхом для підтримки 
медичної галузі Волині», – резю-
мувала Людмила Тимощук.
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Людина, яка помірно та своєчасно тренується, не потребує жодного лікування, 
скерованого на усунення хвороби. Авіценна

№ 43 (142)  1 листопада 2018 року

ОКСЕНЮК ВИГРАВ 
ЧЕРГОВИЙ ПІВМАРАФОН
Запоріжжя 

У Запоріжжі 28 жовтня відбувся 
Zaporizhstal Half Marathon – другий 
за ліком запорізький міжнародний 
півмарафон.

Цього року захід отримав найвищу 
оцінку – 5 зірок від Європейської лег-
коатлетичної асоціації. Півмарафон за-
вершив сезон бігової ліги Run Ukraine 
Running League 2018.

На старт індивідуальних дистанцій 
вийшли майже 1700 учасників з восьми 
країн світу, у півмарафоні взяли участь 
рекордні для Запоріжжя 750 бігунів. 

Перемогу на основній дистанції в 
21,097 км здобув представник Волині 
Сергій Оксенюк із часом 1:09:09.

У чоловіків за 3 км до фінішу виокре-
милася група лідерів у складі Сергія Оксе-
нюка, Тараса Сала та Вадима Рогозовсько-
го, яка й розіграла місця на п’єдесталі. 
Перемогу здобув лучанин Оксенюк. Цьо-
го року Сергій виграв півмарафони в Киє-
ві, Одесі, Луцьку і Запоріжжі. 

ЧЕМПІОН-САМБІСТ 
ІЗ ДЕРЕВКА
Марокко

Василь Корець став призером 
чемпіонату світу з боротьби самбо 
серед ветеранів, який відбувся у 
Марокко.

Вчитель із Деревка (Любешівський ра-
йон) виборов на чемпіонаті бронзову ме-
даль, додавши і свій внесок у скарбничку 
нагород збірної України. Українці здобу-
ли в Марокко 28 нагород: шість золотих, 
11 срібних та 11 бронзових медалей.

Василь Корець – тренер спортивного 
клубу «Воїн». Раніше він виграв бронзову 
нагороду на чемпіонаті Європи з греко-
римської боротьби у Варшаві.

Вихованці його клубу повернулися з 
чемпіонатів Європи з бойового самбо та 
ММА чемпіонами та призерами.

ФУТБОЛ, чемпіонат Волинської об-
ласті, 8-й тур: «Надія» (Хорів) – «Торпедо» 
(Копачівка) – 0:1, ФЦ «Ковель-Волинь» 
(Ковель) – «Фенікс» (Луцьк) – 5:2, ФК «Ро-
жище» – «Агропродукт» (Горохів) – 4:0, 
«Шахтар» (Нововолинськ) – «Вотранс» 
(Луцьк) – 1:2, «Колос» (Іваничі) – «ДЮСШ-
ВІК» (Володимир-Волинський) – 2:1, 
«Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – 
НФК «Боратин» – 2:1, «Колос» (Ківерці) – 
«Стир» (Старий Чорторийськ) – матч не 
відбувся.

БАСКЕТБОЛ, Вища ліга, чоловіки. 
«Старий Луцьк – Університет» – «Львів-
ська політехніка» – 3 листопада (18:00), 
4 листопада (11:00).

Лучани перебувають на п’ятому місці 
в таблиці, у них по три виграні й програні 
поєдинки. 

ВОЛЕЙБОЛ, Суперліга, жінки, 4-й 
тур: «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 
«Галичанка» – 3:0, 1:3. 

Наступний тур лучанки зіграють про-
ти запорізької «Орбіти» 7-8 листопада. 
Волинянки йдуть на четвертому місці в 
таблиці, у них по чотири перемоги та по-
разки. Запоріжанки – другі.

Вища ліга, чоловіки, 2-й тур: «Олюр-
транс» – «Інваспорт-Метеор» – 3:1, 
«Новатор-2-Прикордонник» – «Олюр-
транс» – 3:1. 

«Олюртранс» наразі дев’ятий із трьо-
ма перемогами та двома поразками.

легка атлетика

чемпіони серед нас

табло

перша ліга 

спортивна дипломатія 

Австралія

Загалом волиняни на «Іграх 
нескорених-2018» завоювали 
для української збірної чотири 

із семи здобутих золотих медалей, 
дві срібні й одну бронзову.

Лучанка Майя Москвич тріумфально ви-
ступила на «Іграх нескорених-2018» у Сіднеї, 
здобувши дві золоті медалі у стрільбі з лука – 
в персональній та командній першостях. Під-
тримали її й інші уродженці Волині – ковель-
чани Богдан Оксентюк та Василь Омельченко, 
які номінально представляють інші області.

Богдан виступав за Львівщину і здобув 
срібло на дистанції 50 метрів та бронзу на сто-
метрівці в плаванні вільним стилем. А золоту 
нагороду він виборов у змаганнях з бігу на 
дистанції 1500 метрів. Богдан – учасник АТО 
з 2014 року, нині бере участь в ООС. Отримав 
поранення під Авдіївкою.

Василь Омельченко із Володимира-
Волинського виборов золото в забігу на 
400 метрів та срібло у стрибках в довжину. 
Нині він курсант Військового інституту танко-
вих військ у Харкові. Раніше служив за контр-
актом в 51-й ОМБр, був механіком-водієм 
танка Т-64. У 2014 році під час бойових дій 
отримав поранення під Красногорівкою.

У Сіднеї наші ветерани ЗСУ змагалися із 
гаслом «Бійці, чия воля сильніша за тіло». 
Вдома ветерани відзвітували про кількість 
медалей, які здобули у суперництві з військо-
вослужбовцями з інших армій світу, але від-
значили, що головним на «Іграх нескорених» 

Луцьк

«Волинь» продовжує чемпіонську 
гонитву, вряди-годи відправляючи 
своїх уболівальників або по 
корвалол, або по щось міцніше. 
Ось і в грі проти нічим не 
примітного «Гірника-Спорту» 
з Горішніх Плавнів «Волинь» 
так розслабилася, що пішла на 
перерву із рахунком 2:3. 

Троє дискваліфікованих гравців суперни-
ка і швидкий гол Болденкова зробили чорну 
справу – «Волинь» вирішила зіграти на одній 
нозі й примудрилася пропускати від «Гірни-
ка» навіть після ударів суперників п’ятою...

Звісно, Тлумак кинув у бій всю атакуваль-
ну міць, і господарі дотиснули візаві 5:3, а 
найкращий бомбардир чемпіонату Денис Ко-
жанов примудрився вперше у сезоні схиби-

ВОЮВАЛИ ЗА БАТЬКІВЩИНУ, 
ЗМАГАЛИСЯ – ЗА ЧЕСТЬ І СЛАВУ

ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ І ГЕРОЇЗАЦІЯ: «ВОЛИНЬ» 
СТВОРИЛА СОБІ ПРОБЛЕМИ Й УСПІШНО 
ЇХ ПОБОРОЛА 

М
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к 
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честь і відвага

УКРАЇНКА СВІТОЛІНА – НЕОФІЦІЙНА 
ЧЕМПІОНКА СВІТУ З ТЕНІСУ

ВОЛИНЯНИ ПРОБІГЛИ МАРАФОН 
МОРСЬКОЇ ПІХОТИ США

Сінгапур

Еліна Світоліна 
насолоджується перемогою 
на підсумковому турнірі 
WTA. Неофіційний чемпіонат 
світу з тенісу Еліна виграла, 
перемігши в усіх п’яти 
поєдинках. Це дозволило 
українці стати четвертою 
ракеткою у світі.

У фіналі турніру в Сінгапурі 
Світоліна у трьох сетах здолала 
американку Слоан Стівенс.

Еліна виграла найбільший 
трофей у кар’єрі. За коефіцієнта-

США

Українська команда воїнів-
учасників АТО успішно 
фінішувала в двох забігах 
43-го Марафону морської 
піхоти США, що відбувся 
28 жовтня в американській 
столиці.

Четверо українців подолали 
дистанцію в 10 км, ще четверо 
пробігли 42,195 км.

До команди в забігу на 42 км 
увійшли двоє волинян – військо-
вослужбовець ЗСУ Павло Чайка 
та ветеран Богдан Ушарук. Крім 
них, марафонську дистанцію здо-

ми букмекерів на перемогу в тур-
нірі Еліна ділила 6-7 місця зі Сло-
ан Стівенс, з якою зіграла у фіналі. 
Чи не вперше Еліна не просто пе-
ремогла на турнірі – вона здола-
ла усіх найсильніших суперниць. 
У Сінгапурі не було жодного про-
хідного матчу, всі суперниці – з 
топ-9 світового рейтингу.

Перемога на підсумковому 
турнірі стала для Світоліної чет-
вертою в 2018 році після тріум-
фів у Брісбені, Дубаї та Римі. Вона 
дуже задоволена перемогою на 

турнірі в Сінгапурі, на завершаль-
ній прес-конференції Еліна сказа-
ла, що грала у чудовий теніс.

Після виграшу в підсумково-
му турнірі WTA Світоліна в новому 
рейтингу піднялася відразу на три 
рядки і закінчила рік на четверто-
му місці (5350 очок). Очолює рей-
тинг найкращих тенісисток світу 
румунка Сімона Халеп, у якої 6921 
пункт. На другій позиції німкеня 
Анжеліка Кербер – 5875 очок. За-
микає першу трійку Каролін Воз-
няцкі з Данії, в якої 5586 очок.

tw
itter.com

/elinasvitolina

facebook.com
/bodya.usharuk

Світоліна виклала в мережу 
фотосесію, яку провела у 
Сінгапурі після перемоги на 
неофіційному чемпіонаті 
світу – підсумковому турнірі WTA 
(Жіночої тенісної асоціації)

Волинські учасники Марафону 
морської піхоти Богдан Ушарук, 
Руслан Попов та Павло Чайка

Василь Корець у позаурочний час 
тренує хлопців, навчаючи їх боротьби

voin-volyn.pp.ua

було братерство та спілкування у ветеран-
ській спільноті.

Українці розповіли, що їхні колеги добре 
знають, що відбувається в Україні, і розуміють, 
що наша країна – єдина у Європі, на території 
якої точаться воєнні дії.

Під час зустрічі з принцом Гаррі, який є 
одним із покровителів та співорганізаторів 
цих змагань, українські військові запевнили, 
що можуть провести одні з прийдешніх «Ігор 
нескорених» в Україні. Наступні ж змагання 
відбудуться в Нідерландах у 2020 році.

«Ігри нескорених» – міжнародні спор-
тивні змагання для військовослужбовців і 
ветеранів з обмеженими фізичними мож-

ливостями, що виникли під час виконання 
службових обов’язків. Участь у змаганнях 
брали представники країн-членів НАТО, а та-
кож стратегічні партнери Альянсу. «Ігри не-
скорених», які заснував британський принц 
Гаррі, уперше відбулися в 2014 році у Лондо-
ні. Цьогоріч у змаганнях брали участь коман-
ди з 18 країн.

facebook.com
/InvictusG
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Майя Москвич

Богдан Оксентюк

Василь Омельченко та Девід Бекхем, який 
був почесним гостем «Ігор нескорених» 

лали ветеран ЗСУ Руслан Попов 
і Олександр Попруженко, який 
втратив зір на війні.

У десятикілометровій дис-
танції участь від України взяли: 
Олександр Дарморос, військо-
вослужбовець ЗСУ (має ампута-
цію та втратив зір); Андрій Бон-
дарчук, військовослужбовець 
Нацгвардії; Дмитро Полтавець, 
військовослужбовець Нац-
гвар дії; Юрій Козловський, 
військовослужбовець Держ-
прикордонслужби (має ампута-
цію нижньої кінцівки).

Старт на обох дистанціях 
відбувався одночасно, однак в 
різних місцях: на коротшу – не-
подалік Конгресу США у Вашинг-
тоні, на повний марафон – біля 
Пентагону в Арлінгтоні. Фінішу-
вали всі учасники біля меморіа-
лу загиблим воїнам Морської 
піхоти США.

Марафон морської піхоти 
США проводять традиційно на-
прикінці жовтня з 1976 року. 
Команди українських воїнів бе-
руть у ньому участь три роки 
поспіль.

ти з пенальті. Перемоги нам потрібні, але не 
такі валідольні, причому лучани відіграються 
в ході матчу вже двічі поспіль. Тиждень тому 
вони також першими пропустили від «Руху». 
Тим більше, що суперник майстерніший і 
класніший (такий, як, наприклад, «Металіст», 
до якого поїдуть Тлумак і Ко через тиждень), 
недбальства і вільних зон у захисті не виба-
чить. 

Поки ж є шанс найближчої суботи показа-
ти власним уболівальникам, що таке впевне-
на перемога на класі. «Волинь» прийматиме 
знекровлений і на межі припинення виступів 
у першій лізі ФК «Суми» 3 листопада. Початок 
гри о 17:00. 

Турнірне становище: «Дніпро-1» – 34, «Во-
линь» – 32, «Металіст-1925» – 29, «Колос» – 28, 
«Інгулець» – 24, «Оболонь-Бровар» – 23.

За «Волинь» у матчі-трилері 
забивали Болденков, Бартуловіч, 
Курко, Карпенко і Козьбан
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спробуйте треба знати

школа агронома

їжа – ліки

ГЕТЬ ПАРАЗИТІВ ІЗ КУХНІ!

СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ КАПУСТИ

ТРИ НАПОЇ ДЛЯ 
ДОВГОЛІТТЯ

ПРОДУКТИ ДЛЯ КРАЩОЇ ПАМ’ЯТІСАЛАТ ІЗ СИРОГО 
ГАРБУЗА 

250 г м’якоті гарбуза натерти на 
тертці для корейської моркви, додати 
1-2 зубці пропущеного через прес час-
нику, 25-30 г соєвого соусу, посипати 
меленим коріандром до смаку, полити 
оливковою олією. Поставити марину-
ватися на 2-3 год у холодильник. Перед 
подаванням можна посипати кунжутом. 

ПЕЧІНКА ПО-ТУРЕЦЬКИ
• 1 кг печінки (порізати на порційні 
шматки), • 1 ст. ложка солі
• 3 ст. ложки крохмалю • 50 мл олії
• 1 ст. ложка паприки • 6 зубців часнику 
(пропустити через прес) 

Усе вимішати й замаринувати на 
20 хв. Викласти на розігріту пательню і 
обсмажувати, доки печінка змінить ко-
лір. Покраяти соломкою 3 цибулини і 
всипати в пательню. Вимішати і тушку-
вати, доки цибуля не розм’якне. 

Тим часом підготувати заправку. У 
мисці вимішати 4 ст. ложки томатного 
соусу, 7 ст. ложок соєвого соусу, 2 ст. 
ложки меду, 0,5 скл. гарячої води. Зали-
ти печінку і тушкувати 7-10 хв. 

МЕДОВІ РУЛЕТИ

6 яєць і 1 скл. цукру добре збити, до-
дати 1 скл. штучного меду, всипати 2 ч. 
ложки соди, погашеної оцтом. Обереж-
но всипати борошно, щоб тісто було, як 
густа сметана. Виливати тісто на встеле-
ну вощеним папером форму й випікати 
30 хв за 180°С. Гарячі коржі згортати ру-
летами. Виходить 5 штук.  

Холодні коржі змащувати кремом 
(сметанним або заварним). Всередину 
можна класти банан, шматки желе, чор-
нослив, горіхи.

НАЛИСНИКИ 
НА МАЙОНЕЗІ
• 2 ст. ложки майонезу • 2 яйця 
• 2 ст. ложки цукру • 2 ст. ложки олії
• по 0,5 ч. ложки солі, розпушувача 
й ваніліну • 9 ст. ложок борошна
• 0,5 л теплої перевареної води  

Усі складники з’єднати і збити міксе-
ром до однорідної консистенції. Смажи-
ти налисники в розігрітій сковороді. 

смакота

Оксана Скиталінська пропонує перелік 
десяти важливих продуктів, корисних 
для ефективної роботи мозку. 

Жирні сорти риби (скумбрія, лосось, сар-
дина, тунець) містять багато вітамінів та корис-
них мікроелементів. У тому числі й поліненасиче-
них жирних кислот омега-3. У рибі також є багато 
білка – основної їжі для мозку.

Курячі яйця – природне джерело білка, яко-
го потребує наш мозок, а також корисних жирів і 
вітамінів. Курячий білок прекрасно засвоюється 
в будь-якому віці, а активні речовини у яйці зба-
лансовані і не вступають у конфлікт між собою. 
Одне яйце на день допоможе поповнити запаси 
не лише білка, але й корисного холестерину, се-
лену, магнію, кальцію, заліза, фолієвої кислоти, 
вітамінів D, Е, А, В12, В3. 

Помідори дуже корисні для роботи мозку 
завдяки вмісту антиоксидантів. Томати сприяють 
його насиченню киснем, стимулюючи хороший 
кровообіг. Також важливо, що помідори пере-
шкоджають утворенню тромбів.

Будь-який вид капусти корисний, а особли-
во – броколі. Це потужний антиоксидант, який 
захищає організм від шкідливого впливу вільних 
радикалів. Броколі допомагає виводити токсини, 
що знижують імунітет і збільшують вірогідність 
хвороб, стимулює діяльність імунної систе-
ми, запобігаючи виникненню онко-
захворювань. Вона тримає розум і 
тіло в гарному стані. З цієї капусти 
можна готувати суп-пюре, додаючи 
кріп та зелену цибулю. 

Хліб із борошна гру-
бого помелу. Це – джерело 
корисних повільних вуглеводів, 

які постачають мозок енергією. Також корисні 
коричневий рис, крупи з необробленого зерна, 
цільнозернові макарони.  

Шавлія містить багато ефірних олій, флавоно-
їдів і фенольних сполук. У ній налічують близько 
20 корисних компонентів, більшість із яких наді-
лені антиоксидантними властивостями. Шавлія 
відома дивовижним поєднанням ефірних олій. У 
зелені рослини є хлоргенова, фумарова, кавова і 
нікотинова кислоти. Вважається, що шавлія – одна 
з потужних рослин, що покращують пам’ять і здат-
ність концентруватися. Свіже листя можна дода-
вати у салати, овочеві та м’ясні страви, запіканки 
і в чай. 

У ягодах чорниці і лохини багато вітамінів, 
мікроелементів та антиоксидантів, потрібних 
для роботи мозку і гарної пам’яті. Ці ягоди бажа-
но їсти свіжими влітку, замороженими взимку, 
можна робити смузі, подрібнивши у блендері зі 
сметаною. 

Какао і чорний шоколад, у складі яких є 
боби какао, містять природні антиоксиданти, ко-
рисні для кровообігу й роботи мозку.  

Горіхи – хороше джерело корисного білка, 
жирних кислот, вітаміну Е й потрібного для робо-
ти мозку лецитину.

Гарбузове насіння – це смачно і корисно. У 
ньому міститься цинк, потрібний для мисленнєвої 

діяльності та хорошої пам’яті, а також мікроеле-
мент гарного настрою – магній, 
вітаміни групи В. Насіння гарбуза 
можна і треба додавати у смузі. 

Крім цих продуктів, щодня 
треба пити побільше звичайної 

негазованої води. Її теж дуже по-
требує наш мозок. 
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Відомо, що пожива 
для розуму – це не 
лише інтелектуальні 

розмови та розв’язання 
складних задач. Це також 
і продукти харчування, які 
заряджають наш мозок 
енергією й підживлюють 
корисними речовинами, 
перетворюючи на 
потужний комп’ютер. Що 
ж потрібно їсти, щоб завше 
підтримувати мозок в 
тонусі?

Дієтолог Оксана Скиталінська 
вважає, що за допомогою дієти мож-
на не лише покращити мозкову ді-
яльність, а й запобігти інсульту і хво-
робі Альцгеймера. 

– Інсульт нагадує серцевий на-
пад, тільки відірвані бляшки потрап-
ляють з плином крові у мозок, а не 
в серце. Хвороба Альцгеймера – це 
атака на розум. Патологічні процеси 
при цих хворобах різні, але великий 
масив наукових даних свідчить, що 
здорове харчування може запобігти 
їх виникненню, – пояснює медик. 

Мозок людини, за словами Ски-
талінської, складає лише 2% тіла, але 
може споживати до 50% усього кис-
ню, що потрапляє в організм. Тому 
поліфеноли ягід і різнокольорових 
овочів мають бути основою щоден-
ного раціону. Натуральна рослинна 
їжа містить тисячі речовин із висо-
кою біологічною активністю й багато 
з них можуть покращувати роботу 
нейронів. 

– Кидайте в салат усе різнокольо-
рове – і не помилитеся. Щоб допомог-
ти роботі мозку, раджу попрощатися 
зі смаженою їжею, яка є джерелом 
хімічних комплексів, що провокують 
запалення і призводять до втрати ро-
зумових здібностей. А їжа, корисна 
для мозку, також корисна для серця 
і всього тіла, – повчає дієтолог.

Як і всі органи, головний мозок 
наділений прекрасною здатністю до 
самозцілення, налагодження нових 
зв’язків між клітинами. Але якщо ми 
будемо пошкоджувати його тричі 
на день, споживаючи «сміття», то це 
буде ведмежою послугою собі. Бо ми 
так і не зможемо зберегти гостроту 
розуму й пам’ять на все життя.  

dinocro.info

Щоб мати привабливий вигляд і 
молодечий запал, жінки й чоловіки 

вдаються до радикальних кроків. Комусь 
допомагає пластична операція, комусь – 
елітні очисні програми. Між тим, природа 
дарує нам свої рецепти довголіття. 

ГОРОБИНОВИЙ ЧАЙ
Цей напій у пошані в фітотерапевтів, адже 

здатен сповільнити процеси старіння організму. 
Для його приготування слід узяти порів-

ну висушених ягід горобини і шипшини. По-
дрібнити в кавомолці й заварювати як чай. На 
склянку окропу беруть 1 ч. ложку суміші. Напій 
стимулює роботу мозку та покращує пам’ять. 
Він корисний і дорослим, і дітям. 

ЧАЙ ВІКІНГІВ
Змішати в однакових частинах сухі ягоди 

шипшини, подрібнену траву споришу і суху 
кропиву. 1 ст. ложку суміші запарюють склян-
кою крутого окропу. Чай має настоятися три 
години. Його слід пити вранці і протягом дня. 
Напій покращує настрій і бадьорить. 

ГРЕЦЬКИЙ ЕЛІКСИР МОЛОДОСТІ
Щоранку натще слід пити склянку міне-

ральної води, додавши 1 ст. ложку меду й сік 
чверті лимона. 

До речі, такий напій регулярно вживають 
відомі зірки кіноекрану. 

Якщо ступінь зараження комахами 
невеликий, можна просіяти крупу 

через сито і прогріти в духовці за 
температури 100-110°С, а перед 
готуванням витримати в солоній воді та 
ретельно промити.

Якщо жучки завелися в крупі у великих 
кількостях, урятувати її не вийде, краще не ри-
зикувати й викинути продукт. А позбувшись 
продовольства, потрібно подбати про те, щоб 
паразити, що залишилися та розповзлися по 
всій території будинку, не мали шансів вижи-
ти і не вражали вцілілі й нові запаси.

Для цього потрібно:
– викинути мішки й пакети, у яких збе-

рігалися крупи, замінивши їх на герметич-
ну пластикову або скляну тару, що щільно 

Щоб зберегти хрумкі головки 
до весни, треба докласти 

зусиль. Досвідчені дачники радять 
скористатися простими, але 
ефективними методами.

У ящиках. Тара має бути решітчас-
тою, щоб качани дихали. Викладають 
капусту качанами всередину. 

У піраміді. Капусту викла-
дають на тонку підстилку з 
соломи, очерету або ялино-
вих гілок. Перший шар – ка-
чанами догори. Другий – ка-
чанами донизу, щоб чотири 

нижні головки підтримували одну верхню. У 
результаті вийде піраміда. 

У глині. Цей спосіб люблять досвідчені 
городники. До качана прив’язують шнурок. 
Глину розводять водою до густини сметани і 
опускають туди капусту. Після цього головки 

висушують і підвішують у льосі до стелі. 
Вниз головою. Це най-

надійніший спосіб, але 
капуста має бути з корін-
ням. Качани зв’язують 
по два і підвішують до 
перекладин. Головне, 
щоб вони не торкали-

ся один одного. 
У крейдяній «шубці». Щоб капуста 

взимку не гнила, перед закладанням у льох її 
обприскують гашеним вапном або крейдою 
(2-3 кг на 100 кг капусти).

У канавках. Цей спосіб полюбляють 
польські фермери. На узвишші ділянки ви-
копують траншею завглибшки й завширшки 
в одну головку, а завдовжки в 10-12 голо-
вок. Викладають капусту качанами догори. 
Верхні листки щільно підгортають донизу. 
Після цього засипають землею. З настанням 
морозів грядки зверху прикривають листям, 
соломою чи торфом. 

закривається;
– якщо заражені продукти зберігалися в 

банках, їх слід замочити у насиченому миль-
ному розчині, витримати так півгодини, піс-
ля чого сполоснути, промити проточною 
водою і просушити;

– ретельно оглянути на предмет наяв-
ності комах усі запаси продовольства;

– усі крупи, в яких не було виявлено жуч-
ків, слід помістити у морозилку на дві доби;

– кухонні шафки, столи, підвіконня та 
підлогу вимити господарським милом з до-
даванням соди, після чого протерти ганчі-
рочкою, змоченою в розчині 9% оцту;

– усі щілини в підлозі, засувки у шафах по 
можливості варто обдати окропом.

Є низка нескладних правил, виконання 

яких дозволить запобігти появі паразитів:
– куплені крупи, навіть упаковані герме-

тично, відразу просушуйте в гарячій духовці 
протягом 10-15 хвилин, після чого перекла-
дайте їх у герметичні банки, що щільно за-
криваються;

– не купуйте багато продуктів про запас;
– чудовим засобом проти появи жучків у 

крупі є часник – покладіть 2-3 нерозрізані зуб-
ці в кожну ємність із сипучими продуктами;

– звичайний  лавровий листочок у посу-
дині з крупою – також непоганий засіб для 
профілактики появи в ній паразитів;

– куплені горіхи та сухофрукти зберігай-
те в холодильнику;

– регулярно протирайте полички кухон-
них шаф розчином оцту й води.
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За допомогою дієти можна запобігти 
інсульту і хворобі Альцгеймера
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Кожен, хто живе в межах своїх можливостей, страждає на нестачу уяви. Оскар Уайльд

ОВЕН (21.03 – 20.04). Нині 
ваш час. І нехай все валиться з рук – не 
опускайте їх, спробуйте ще раз. Не ви-
правдалося чергове очікування – не 

страшно, ще не все втрачено. У підсумку 
ви зрозумієте, що переробили безліч справ і до-
сягли того, про що не сміли й мріяти.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Не 
варто поспішати, спроба подолати 
перешкоду з наскоку може призвести 
лише до травм – і фізичних, і мораль-
них. Краще знайти спосіб обійти бар’єри. 
Не бажано починати щось грандіозне.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Одне з важливих завдань – поступово 
знижувати робоче та емоційне наван-
таження й починати відновлювати свій 

енергетичний потенціал. Краще генеру-
вати менше ідей, але незвичайних і креативних. 

РАК (22.06 – 22.07). Вам слід 
уникати стресів, які можуть похитну-
ти вашу рівновагу. Ви довго та копітко 
трудилися, тепер може з’явитися наго-
да насолоджуватися своїми досягнення-
ми. І ви цілком можете розраховувати на допомо-
гу друзів та близьких. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Ваше зане-
покоєння з приводу власних можливос-
тей безпідставне, спробуйте зупинитися 
на чомусь конкретному і йдіть до кінця, 

навіть якщо сумніваєтеся. Ситуація на ро-
боті зміниться на краще, тільки не перестарайте-
ся з оригінальністю. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Упевне-
ність у своїх силах і прихильність на-
чальства постарайтеся використати 
для подолання труднощів у професійній 
сфері. Бажано зробити це максимально 
безконфліктним шляхом, нехай навіть він і забере 
більше часу. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ви під-
свідомо прагнутимете до участі в різно-
манітних авантюрах, але сумнівно, що ця 
ризикована діяльність буде виправдана 

досягненням мети. Не чекайте гарних но-
вин, зараз у вашому житті все занадто сумбурно. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Що 
швидше ви побачите свої внутрішні 
комплекси, то легше буде з ними бо-
ротися. На вас чекає успіх у цій справі. 
Дуже скоро відчуєте гармонію зі світом, 
задоволення від роботи та зарплати. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Не 
бійтеся ухвалювати рішення, брати на 
себе відповідальність. Вірте своїм від-
чуттям. Постарайтеся не сперечатися з 

начальством, це може призвести до сер-
йозного конфлікту. Однак є ймовірність кар’єрного 
зростання.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Вам 
доведеться виявити дипломатичність, 
не варто вриватися у внутрішній світ 
людей без запрошення. Занадто швид-
ке виконання ваших бажань має насто-
рожити. Цілком імовірно, що вас просто заманю-
ють у пастку. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). 
Робочі проблеми благополучно роз-
в’яжуться, тож вам не варто занадто пе-

реживати. Певна неуважність може при-
звести до забудькуватості та запізнень. 

Щоб цього уникнути, всю важливу інформацію 
краще де-небудь фіксувати.

РИБИ (21.02 – 20.03). Ви нареш-
ті відчуєте енергію замість апатії, що 
дозволить вам взяти участь у різнопла-
нових проектах і розв’язанні найнезви-
чайніших питань, про які ви навіть гадки 
не мали. Розкриєте свої організаторські здібності.

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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1 листопада – Іван, Клеопатра
2 листопада – Артем, Герасим, 
Клавдія, Валерій
3 листопада – Іларіон, Іван, Яків, 
Феофіл
4 листопада – Анна, Єлизавета, 
Костянтин, Богдан, Аверкій, 
Олександр
5 листопада – Гнат, Яків
6 листопада – Панас, Степанида, Іван
7 листопада – Мар’ян, Галактіон, 
Дмитро

1 листопада – Іван, Клеопатра
2 листопада Артем Герасим

іменинники тижня

погляд у минуле 80 РОКІВ ТОМУ ЗРОБИЛИ 
ПЕРШУ КСЕРОКОПІЮ 

В в

– Донечко, принеси мені п’ять тарілок 
з кухні.

– Навіщо, матусю?
– Мені потрібно про дещо поговорити 

з твоїм батьком.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Запросивши гостей, чоловік ховає час-
тину книжок.

– Навіщо? – дивується жінка. – Невже 
ти боїшся, що вони щось украдуть?

–  Що за дурощі?! Ні, звісно. Але вони 
можуть їх упізнати!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У день народження чоловіка жінка 
кричить йому з іншої кімнати:

– Милий, ти і не підозрюєш, який чудо-
вий подарунок я тобі приготувала!

– То покажи швиденько!
– Зараз, я вже одягаю!

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

– Мамо, чому ти завжди стоїш біля вікна, 
коли я співаю?

– Щоб люди не подумали, що я тебе б’ю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

–  Ніяк не можу знайти чай, – каже чо-
ловік.

–  А ти вічно нічого не можеш. Чай у бу-
феті, на верхній полиці, в банці з-під кави із 
наклейкою «Сіль».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Піди, синку, до дядька Івана й поклич 
його в дурня пограти.

Син прибігає й кричить:
– Дядьку, батько сказав, щоб ви йшли до 

нас, бо четвертого дурня бракує.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме, треба буде якось зустрітися тве-
резими.

– І випити...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік під час сварки кричить до жінки:

– Хто в домі хазяїн?
– Я, – спокійно відповідає жінка. – А що?
– Ні, нічого. Так... просто запитав.

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

У кімнату вбігає бліда покоївка:
– Мадам! Ваш чоловік лежить у залі на 

підлозі й не дихає, в руках у нього папірець, 
а поряд лежить згорток.

– Нарешті прибула норкова шубка, яку 
я замовляла.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учитель дав завдання на тему: «Якби я 
був директором фірми...».

Усі старанно пишуть, і тільки Іван ди-
виться у вікно.

– А ти чому не пишеш? – запитує вчи-
тель.

– Чекаю на секретарку!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Маринко, що ти думаєш про чоловіків?
– Усі чоловіки однакові. Тільки зарплата 

в них різна.

ОВЕН (21.03 – 20.04).

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 1 – 7 листопада
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1968 року журнал Fortune зарахував 
Карлсона до найбагатших людей США

litopys.net

22 жовтня 1938 року 
американський винахідник 
Честер Карлсон зробив першу 
в світі ксерокопію в домашній 
лабораторії у Нью-Йорку. Він 
працював юристом у патентному 
відділі фірми PR Mallory 
Company, що спеціалізувалася 
на електроніці. Для оформлення 
патентів потрібні були копії 
документів. Копіювання 
відбувалося за допомогою 
машиністів. Вони переписували 
заявки на патенти в повному 
обсязі. Оскільки дублювання 
паперів потребувало часу, 
Карлсон вирішив придумати 
швидкий і дешевий спосіб 
копіювання потрібних 
документів.

Після роботи чоловік проводив час у 
міській бібліотеці. Читав технічну літерату-
ру, шукав інформацію. Його увагу привер-
нув опис експериментів одного угорського 
вченого з речовинами, які змінювали свої 

електричні властивості під дією світла. Так ви-
никла ідея електрофотографії.

На скляному аркуші Карлсон чорнилом 
написав дату і місце експерименту: 10-22-38.

Він зробив ксерокопію на цинковій 
платівці, яку вкрив шаром сірки. Створення 
на ній статичного заряду та опромінення 
пластинки через скло з написом перенесло 
цей напис на шар сірки. Порошинки, що 
прилип ли, дозволили прочитати написане. 

1942 року винахідник отримав патент 
на пристрій. Через чотири роки компанія 
Haloid, яка виробляла фотопапір, на основі 
винаходу Карлсона розробила копіюваль-
ну техніку. У 1949 році з’явилася перша мо-
дель. Технологію копіювання назвали «ксе-
рографією» – від грецьких слів «ксерос» 
(сухий) і «графі» (пишу).

Перші апарати були гучні та дорогі. У 
1959 році з’явилася модель 914. Апарат до-
зволяв отримати копію на звичайному па-
пері. Вона коштувала тоді чотири центи.

Після виходу першої повністю автома-
тичної моделі Xerox 914 компанія Haloid змі-
нила назву на Xerox. Винахідник ксерографії 
Честер Карлсон отримав $150 млн. Із них 
$100 млн він витратив на благодійність.
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Якщо жінка чогось хоче, то неодмінно треба їй це дати, інакше вона сама візьме. 

Фільм «Людина з бульвару Капуцинів»
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ПОНЕДІЛОК 5 листопада
06.30, 08.30 Новини «На Часі» 
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.30, 15.45, 18.30, 

19.00, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Велика книга»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
11.30 На Часі 18.00. Повтор
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 «На часі». Спецтема
14.45 Говоримо польською
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
18.00 На Часі 18.00
19.15 На часі: Питання – Відповіді
20.15 Все про спорт
21.00 На Часі 21.00
22.15 На Часі 18:00. Повтор
22.45 У фокусі Європа
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00 Джем

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

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

09.00 «Енеїда»
09.33 «Енеїда»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Українська 

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

путівник
16.30 Мистецький пульс
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»
06.25 Профілактика!!!
14.05 Телепродаж
14.25, 15.10, 16.50, 19.25, 22.45, 

01.10, 02.50, 04.25 Погода
14.30 :РадіоДень
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.20 Чудова гра
15.55 Д/ц «Це цікаво»
16.25 Лайфхак українською
17.05 Фільм-концерт «SUPER-

NATION» гурту «Друга ріка»
18.00 Інформаційна година
19.00 Своя земля
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
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»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.35 «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»
04.30 «Світське життя 

2018»

05.55, 15.25 Все буде 
добре!

07.55 Х/ф «П’ять років та 
один день»

09.45 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00, 23.40 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 

12+
02.35 Найкраще на ТБ

03.20 Зона ночі
05.10 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.10 М/ф «Том і Джеррі: 

Загублений дракон»
09.10 М/ф «Кунг-фу Панда»

05.15 Д/п «Місця сили»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

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

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Х/ф «Мадам»
12.25 Х/ф «Я, Тоня»
15.00 «Склад злочину»
15.45 «Чекай на мене. 

Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.55 «Подробиці»
21.00 Т/с «Голос з 

минулого»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «Арифметика 

підлості»

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф «Планета 

мавп»
15.10, 16.20 Х/ф «Війна за 

планету мавп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова
01.00 Х/ф «Нещадний»
02.55 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 М/ф 

«Принцеса 
Лілліфі»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 03.40 
Віталька

17.00, 02.50 
Панянка-селянка

18.00, 00.00 Чотири 
весілля

21.00 Зірконавти
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 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Акварелі»
23.30 Х/ф «Загублений світ»
01.40 Телемагазин
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11.00 Х/ф «Хенкок»
13.00 Х/ф «Людина – 

мураха»
15.10 Х/ф «Тор 2. Царство 

тьми»
17.20, 02.00 Таємний агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за ревізором
00.10 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 7 листопада
06.00, 13.00, 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, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.30, 17.30 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. МІСТО
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
21.00 На Часі 21.00
22.45 Євромакс
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00 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 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 16.45, 19.25, 

22.45, 01.10, 02.50 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
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 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 Складна розмова
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
22.50 Схеми. Корупція в деталях
23.20 Букоголіки
23.45, 03.55 #KіноWALL
02.25 Наші гроші

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»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.35 «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, 22.45, 23.55, 00.50 

«Світ навиворіт – 10: 
Бразилія»

01.00 «Світське життя 
2018»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.10 Все буде добре!
08.15, 19.00, 23.40 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.15, 20.00, 22.45 
МастерШеф 12+

12.50 Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис 16+

15.25 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+

03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.24, 07.49 Kids Time
06.25 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.50, 00.20 Київ вдень та 

вночі 16+

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

04.45 «Top Shop»
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 «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агати Крісті 2»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Голос з минулого»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «Хто стукає у 

двері до мене»
02.00 Х/ф «І життя, і 

сльози, і любов»

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 

«Нещадний»
14.50, 16.20 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 «Ефект колібрі»
01.55 Т/с «Прокурори»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Блакитна 
свічка»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.00, 21.00 
Зірконавти

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 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Акварелі»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
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08.50 Т/с «Любов 
напрокат»

09.50 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

16.00, 21.00 Пацанки. Нове 
життя 16+

17.00, 19.00 Екси 16+
22.00 Х/ф «Знамення»
01.20 Х/ф «Книга Ілая»

ВІВТОРОК 6 листопада
06.00, 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, 13.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.15 На часі: Питання – Відповіді
13.30 Все про спорт
14.15 Життя в цифрі
14.30, 17.30 У фокусі Європа
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.15 Відкрита влада. МІСТО
21.00 На Часі 21.00
22.45 Глобал 3000
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00 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 «Незвідані 

шляхи»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс
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

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00 Новини

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

09.30, 11.50, 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»
12.25 Д/ц «Смачні історії»
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 Інформаційна година
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 «Спільноти тварин»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.35 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

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

XL – 2»
01.20 «Світське життя 

2018»

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

добре!
08.55, 19.00, 23.35 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.55, 20.00, 22.45 
МастерШеф 12+

13.20 Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис 16+

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

03.15 Служба розшуку дітей
03.20, 02.40 Зона ночі
04.30 Абзац
06.09, 07.24 Kids Time
06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.25, 02.40 Київ вдень та 

вночі 16+

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

05.15, 20.00 «Подробиці»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агати Крісті»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Голос з минулого»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «Єдина дорога»
02.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Я зняв!
12.05, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Троя»
16.30 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+
23.55 Х/ф «Марсіанин»
02.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Казкова 

країна достатку»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.00, 21.00 
Зірконавти

15.00, 03.40 
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
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Акварелі»
23.30 Т/с «CSI: Маямі»
01.30 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

08.20 Т/с «Любов 
напрокат»

09.20 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

14.50 Будиночок на щастя 
17.00, 19.00 Варьяти 12+
21.00 Пацанки. Нове життя 
22.00 Х/ф «Священик»
00.40 Х/ф «Абатуар. 

Лабіринт страху»

ЧЕТВЕР 8 листопада
06.00, 13.00, 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, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 04.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.30, 17.30 Євромакс
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
18.00 На Часі 18.00
19.15 Запитай у депутата
21.00 На Часі 21.00
22.45 Завтра сьогодні
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00 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 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 16.45, 19.25, 

22.45, 01.10, 02.50 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
12.00 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35 Д/ц «Гордість світу»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промінь живий
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 

космосом»
22.50 Сильна доля
23.45, 03.55 #МузLove
02.25 Складна розмова
04.30 Фольк-music

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.55, 14.40 «Міняю жінку»
15.50 «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»
22.30 «Право на владу 

2018»
00.50 Х/ф «Життя і доля»

05.25 Т/с «Коли ми вдома»
06.20 Все буде добре! 16+
08.20 МастерШеф 12+
12.40 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00, 00.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

03.40 Зона ночі
04.50 Абзац 1
06.19, 07.49 Kids Time
06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.50, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+
08.50 Т/с «Любов 

03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

04.20, 20.00 «Подробиці»
06.10, 22.50 «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 «Клон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агати Крісті 2»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Концерт «Ірина Білик 

і гурт «ТІК». Найкращі 
українські хіти»

23.45 Х/ф «Вій»
02.30 Х/ф «Травнева ніч, 

або Утоплена»
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, 20.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф «Ефект 

колібрі»
14.50, 16.20 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 «Стільниковий»
01.50 Т/с «Прокурори»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.00, 21.00 
Зірконавти

15.00, 03.40 
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, 02.15 Реальна містика
13.20, 15.30, 04.40 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Акварелі»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
09.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
16.00, 21.00 Пацанки. Нове 

життя 16+
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
22.00 Х/ф «Скажені 

перегони»
01.00 Х/ф «У ліжку з 

ворогом»

П’ЯТНИЦЯ 9 листопада
06.00, 13.00, 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, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00, 00.30 Як це було
09.00, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
09.30, 15.00 Уроки тітоньки Сови
09.35 М/с «Хранителі історії»
10.00, 05.30 Т/с «Пані покоївка»
11.30, 17.00, 00.45 Знай більше!
12.30 У фокусі Європа
13.30 Запитай у депутата
15.05 М/с «Хранителі історії»
15.35 Вголос
16.15, 01.15 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
18.00 На Часі 18.00
19.15 На часі: Спецтема
21.00 На Часі 21.00
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій
23.15 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
03.00 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 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live». 
(«Прямий» ефір)

18.31 100 років літератури
19.46 Д/с «Акулячий маг»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30, 12.20, 14.25, 16.45, 19.25, 

23.15, 01.10, 02.50 Погода
09.40 Т/с «Еліза»
11.00 Радіодиктант національної 

єдності. До Дня української 
писемності та мови

12.00, 23.00 Лайфхак українською
12.25 Д/ц «Смачні історії»
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.35, 23.20 Д/ц «Гордість світу»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.00, 00.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим 

обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки 02.25 Роздягалка
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 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.35 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

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

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
06.50 Х/ф «Шкільний 

вальс»
08.50 Х/ф «Осінній 

марафон»
10.45 Т/с «Палка помста»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Цієї миті рік потому 

12+
22.45 Ультиматум 16+

03.00, 02.40 Служба 
розшуку дітей

03.05, 02.45 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.04 Kids Time
05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.05, 23.40 Київ вдень та 

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 «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 

Агати Крісті 2»
13.50 «Правила 

виживання»
14.50, 15.45, 16.45, 01.40 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Алегро з 

вогнем»
03.05 Х/ф «Іноземка»

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

Факти
04.50 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!
12.30, 13.20 Х/ф 

«Стільниковий»
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.40, 00.25 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 12+

06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

повітря: Сьома 
подача»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.00 Зірконавти
15.00, 03.20 

Віталька
16.20 Х/ф 

«Прогулянки з 
динозаврами»

18.00 Чотири 
весілля

21.00 М/ф «Шрек»
22.45 ЛавЛавCar 3
23.45 Х/ф «Вірус 

кохання»
02.30 Панянка-

селянка
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.10 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «На самій 

межі»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00 Т/с «Акварелі»
23.20 Слідами
01.10 Т/с «CSI: Маямі»
02.00 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

вночі 16+
08.10 Ревізор
10.50 Страсті за ревізором
13.20 Пацанки. Нове життя 

16+
16.20, 19.00 Топ-модель 

16+
21.40 Екси 16+
00.40 Х/ф «Зіркова 

хвороба»
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СУБОТА 10 листопада
06.00, 14.30 Т/с «Пані покоївка»
07.00, 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, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.15, 12.00, 14.15, 21.45 Як це було
10.30 Євромакс
11.00 М/с «Хранителі історії»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
16.15 Все про спорт Європа в 

концертах
17.00 Пряма трансляція футбольного 

матчу «Металіст 1925» – «Волинь»
18.00 Пряма трансляція футбольного 

матчу «Металіст 1925» – «Волинь»
18.50, 21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 

Часі». Спецвипуск
19.05 Мега фінал «Міс Принцеса 

України 2018». 1 ч.
21.00 На Часі 21.00
22.30 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
00.15 Європа в концертах
01.00 Бандерштат 2018
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, 19.13 Тема дня
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 NeoСцена з 

Олегом Вергелісом
16.35 Вистава «Чекаючи 

на Годо»
18.05 Д/ф «Сильна 

доля»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.39 Погода
19.44 Двоколісні хроніки
19.59 Фольк – musik

06.00, 09.35 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

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

03.00 Новини
09.30, 13.00, 14.50, 16.35 Погода
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Це цікаво»
10.40 Чудова гра
11.10, 16.40 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.05 Х/ф «Естер прекрасна»
15.05 Казка «Пані Завірюха»
16.10 Спільно
17.00 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 «Шлях додому» з Ярославом 

Мельником
02.05 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, 11.15 «Їмо 

за 100»
11.55, 23.15 «Світське 

життя 2018»
13.00 «Модель XL – 2»
14.40 Х/ф «Ржевський 

проти Наполеона»
16.20 «Вечірній квартал 

2018»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.20 «Ігри приколів 

2018»
01.20 «Розсміши коміка»

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

вдома. Нова історія»
08.05 Караоке на 

Майдані
09.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсів 
13.05 Зважені та 

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

потому 12+
00.10 Ультиматум 16+

05.59, 07.49 Kids Time
06.00 М/с «Лунтік і його 

друзі»
07.50 Заробітчани
13.50 Варьяти 12+
15.45 Хто зверху? 12+
17.30 М/ф «Іван 

Княженко і Сірий 

05.20 «Удачний проект»
06.00 «Мультфільм»
07.00 «Чекай на мене»
08.50 «Слово 

Предстоятеля»
09.00 Х/ф «Беремо все 

на себе»
10.30 Д/п «Ватутін» 
11.15 Х/ф «Вони 

боролися за Родину»
14.30 Х/ф «Женя, 

Женєчка та «катюша»
16.10 Х/ф «А зорі тут 

тихі...»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх»
22.30 «Великий бокс. 

Олександр Усик – Тоні 
Белью»

01.30 Х/ф «Хазяїн тайги»
03.00 Д/п «Людмила 

Гурченко. По той бік 
карнавалу»

04.00 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20, 12.45 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу 12+

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4

13.00, 00.55 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+

15.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Т/с «Пес-4»

20.15 Х/ф «Люди Ікс»

22.20 Х/ф «Люди Ікс-2»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі та маленький 
єдиноріг»

13.00 Х/ф «Казкова 
країна достатку»

14.15 Чотири весілля
17.15 М/ф «Норм та 

Незламні»
19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Танька і 

Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
03.00 Панянка-селянка
03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.10 Зірковий 
шлях

07.45, 15.20 Т/с 
«Акварелі»

17.00, 20.00 Т/с 
«Всупереч долі»

22.00 Т/с «Андрійко»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
03.40 Реальна містика
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вовк»
19.20 М/ф «Іван 

Княженко і Сірий 
вовк 2»

21.00 Х/ф «Лікар 
Стрендж»

23.15 Х/ф «Дзеркала»
01.30 Х/ф «Зіркова 

хвороба»

НЕДІЛЯ 11 листопада
06.00, 14.30 Т/с «Пані покоївка»
07.00 На часі: Питання – Відповіді
08.00, 09.00 Новини «На Часі». 

Спецвипуск
08.15, 09.15, 10.15 Як це було
08.30 На Часі 18.00. Повтор
09.30, 02.00 На Часі 21.00. Повтор
10.00, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.30 Огляд світових подій
11.00 М/с «Хранителі історії»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
14.15 Говоримо польською
16.00 Мега фінал «Міс Принцеса 

України 2018». 1 ч.
18.00 На Часі 18.00
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 

Часі». Підсумки тижня
19.05 Мега фінал «Міс Принцеса 

України 2018». 2 ч.
21.00 На Часі 21.00
22.00 Європа в концертах
23.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
01.15 Бандерштат 2018
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, 11.15, 13.20, 14.50, 16.35, 

19.55, 23.00, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Естер прекрасна»
11.25 Д/ц «Світ дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.40 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.05 Шахтарська зміна
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Ігри імператорів» 16+
21.25 з Майклом Щуром
22.00 Промінь живий
23.10 Д/ц «Неповторна природа»
00.05 Д/ц «Незвичайні культури»
01.35 «Шлях додому»
02.05 Д/ц «Смачні історії»
02.30 Д/ц «Смаки культур»
03.30 Світло 04.25 Війна і мир

06.00 «ТСН»
07.00, 01.40 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.00 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.00, 12.00, 13.20 

«Світ навиворіт – 3: 
Танзанія, Ефіопія»

14.50 «Світ навиворіт – 2»
15.50 Х/ф «Ейс Вентура: 

Розшук домашніх 
тварин»

17.40 Х/ф «Ейс Вентура: 
Коли природа кличе»

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.40 «Ліга сміху 2018»
04.40 Мультфільм

06.15 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

09.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на 

Майдані
12.10 МастерШеф 12+
17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

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

05.40 Стендап-шоу
06.25, 07.00 Kids Time
08.20 М/ф «Тарзан та 

Джейн»
10.00 М/ф «Іван 

Княженко і Сірий 
вовк»

11.50 М/ф «Іван 

03.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

05.50 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Беремо все 

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.10 «Крутіше всіх»
14.10 Д/п «Перша 

світова. Справа 
принципу»

15.20 Х/ф «Лікар 
Живаго»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Шукач води»
23.00 Х/ф «До побачення 

там, нагорі»
01.15 «Речдок»

05.10 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.50 Інсайдер
07.20 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Люди 

Ікс»
14.00 Х/ф «Люди Ікс-2»
16.40 Х/ф «Люди Ікс: 

Остання битва»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха»
22.55 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»
01.35 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.25 М/ф 

«Жовтодзьоб»

13.05 Х/ф 

«Білосніжка»

14.15 Чотири весілля

17.15 М/ф «Шрек»

19.00 Зірконавти

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Танька і 

Володька

23.00 ЛавЛавCar 3

01.00 Х/ф «Вірус 

кохання»

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.30 Зірковий шлях
08.40 Т/с «Всупереч 

долі»
12.35 Т/с «Потрібен 

чоловік»
17.00, 21.00 Т/с 

«Утікачка»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Четвер 12»
00.50, 02.20 Історія 

одного злочину 16+
01.50 Телемагазин
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Княженко і Сірий 
вовк 2»

13.10 Х/ф «Знамення»
15.30 Х/ф «Лікар 

Стрендж»
18.00 Х/ф «Месники»
21.00 Х/ф «Месники: 

Ера Альтрона»
23.55 Х/ф «Без сну»
02.00 Х/ф «Священик»

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, твердо-

паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику, газові лічильни-
ки й регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, 
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощу-
вання, чорнозем. Послуги самоскидами 
ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими платфор-
мами (від 1 до 30 т). 097-187-90-50.

Продам пилообрізні матеріали сосно-
вої породи, будь-яка довжина і роз-
мір. Швидко та якісно. 099-721-53-07, 
068-778-78-37.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих та 
м’яких порід дерев, метровий кругляк для 
камінів та твердопаливних котлів. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, 
щебінь, чорнозем, земля на засипку, тор-
фокрихта. Вивезення будівельного сміт-
тя. 068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).

АВТО
 Продам по запчастинах зерновий ком-

байн «Нива», зерноочисну машину ОВС-
25, зварювальний агрегат САК навісний, 
з приводом від ВВП трактора, ящики для 
висівання трав до сівалки СЗУ – 3 м, 6 м. 
099-754-17-11, 067-332-12-60.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, 
НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.

Продам трактори Т-16, Т-25, Т-40, 
ЮМЗ-6 АКЛ, причіп тракторний у хоро-
шому стані. Недорого. 096-804-87-33, 
066-380-58-82.

НЕРУХОМІСТЬ
 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на 

вул. Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. 
Без ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), 
вільне планування, є підвал. Ціна договір-
на. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам хату в с. Журавичі, Ківерців-
ський р-н. 098-268-80-27.

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-

електрик. Навчаємо, працевлаштовуємо. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

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

 Візьму на роботу продавців у продукто-
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
 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.

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

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

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

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

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

 Продам великогабаритну двокімн. 
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 виробни-
чих потужностей м’ясопереробне під-
приємство шукає працівників віком 
від 20 до 40 років: водіїв категорій 
D, E; вантажників, обвалювальників 
та жилувальників м’яса. Гідна опла-
та праці, 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 виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (з/п висока, робо-
та позмінна – 15 виходів на місяць), водій 
категорій В, С, змінний слюсар-механік, 

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року. 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421. 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26427.
Наклад – згідно із замовленням.

– Ну, і як у вас із близнятами?
– Втомилися дуже, не висипаємося, 

часу на себе бракує.
– А як Оленка?
– Оленка – це я. У Петра вигляд ще гір-

ший.
___________________________________

– Купуйте квіти! Купіть букетик для 
жінки!

– Я неодружений!
– Тоді для коханої!
– Немає в мене ніякої коханої.
– Купіть тоді на честь того, що у вас 

таке безтурботне життя.
___________________________________

Чоловік вночі каже дружині:
– Кохана, а давай в рольові ігри погра-

ємо.
– Як це?
– Ну, ти ніби Червона Шапочка, а я до-

свідчений вовк!
– Давай!
– Ну, тоді йди пиріжки пекти!

___________________________________

Моя бабуся була дуже розумною жін-
кою. Жодного разу не брала мене до себе 
на літо.



Майбутнє тут. Його просто ще масово не дистриб’ютовано. Вільям Гібсон
www.volynnews.com
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УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ 
ЗДІЙСНИТИ 
РЕВОЛЮЦІЮ У 
ТРАНСПОРТНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ
Випускник Львівської політехніки 
Ігор Пастернак взявся 
відродити колишню славу 
дирижаблів і сміливо заявляє 
про майбутню революцію у 
вантажоперевезеннях. Він почав 
мріяти про небо ще дитиною, а 
нині вже виконує замовлення для 
Пентагону та урядів різних країн, 
пише «24 канал».

Його аеростати рятують людей у зо-
нах лиха та допомагають підтримувати 
мир у найбільш конфліктних куточках 
планети. Крім того, завдяки творінням 
українця відкриваються нові можливос-
ті для логістики – великі обсяги товару 
можна буде не лише завантажити будь-
де, будь-коли, а й перенести до будь-якої 
точки земної кулі без прив’язки до аеро-
портів чи вокзалів, хоч на край світу.

Пов’язати життя із дирижаблями Ігор 
Пастернак вирішив ще у шість років. Ста-
лося це після того, як на сусідній із його 
домом метеостанції майбутньому кон-
структору дозволили запустити у небо 
метеокулю. Вже студентом він організу-
вав авіагурток і почав виготовляти свої 
перші аеростати. Пізніше таке юнацьке 
захоплення переросло у кооператив: 
реклама на повітряних кулях приносила 
нехитрий заробіток. А з розпадом Радян-
ського Союзу з’явилися нові виклики та 
водночас нові можливості. Тому, довго 
не роздумуючи, підприємливий украї-
нець подався за океан.

У США з власних заощаджень він 
спершу купує невеликий трейлер, ді-
лянку землі та старий ангар для ремон-
ту літаків. Але задовольнятися однією 
лише рекламою амбітний підприємець 
уже не хотів. У підсумку, навіть не зна-
ючи англійської, він майже з нуля зміг 
налагодити свою справу з мільйонними 
прибутками. А опісля без жодних бізнес-
зв’язків – зацікавити своїм проектом Мі-
ністерство оборони США та NASA.

Хоча багато хто вважає дирижаблі 
пережитком минулого, Ігореві Пастер-
наку вдалося його суттєво удосконали-
ти – він фактично «схрестив» вертоліт, 
аеростат і підводний човен, поєднавши 
в одному транспорті найкращі функції 
усіх трьох. Його дирижаблі здатні пере-
возити десятки тонн вантажу на великі 
відстані без дозаправки, і, що дуже важ-
ливо, замість аеродрому для посадки 
їм достатньо умовно рівного клаптика 
землі.

Зараз конструктор і його команда 
працюють над Aeroscraft. Ця машина 
зможе взяти на борт 250 т вантажу – 
саме таким показником може похвали-
тися повітряний рекордсмен, україн-
ський літак «Мрія». Щоправда, творіння 
Пастернака споживатиме втричі менше 
пального.

гордість нації

vidia.ua

хобі

генії

наука вражає

ВОЛИНСЬКИЙ ФЕРМЕР 
ОТРИМАВ ОВЕЦЬ ВІД 
ТЕЛЕКАНАЛУ «1+1»Нещодавно житель 

села Княгининка 
Олександр Джус 

отримав свій виграш 
у проекті «Громада на 
мільйон». 

У нову кошару заселилися 
30 породистих овець. Тварин 
волинянину подарував власник 
найбільшої вівчарської ферми у 
Східній Європі, один з ведучих 
шоу Дмитро Огньов. До слова, 
нашому земляку пощастило ста-
жуватися у господарстві Огньо-
ва, що поблизу Дрогобича на 
Львівщині.

Щоправда, фермер став пе-
реможцем телешоу ще в березні. 
Однак обіцяний приз прибув на 
Волинь у жовтні. Нині тварини 
обживаються на новому місці, а 
молодий фермер складає плани. 
Зазначимо, що Олександр прин-
ципово не їздить на заробітки за 
кордон. Чоловік переконаний: 
треба працювати на розвиток 
власної держави, а не гарувати 
на чужині, а потім проїдати важко 
зароблену копійку. 

За омріяний виграш Олек-
сандр Джус боровся з чотир-
ма суперниками. Волинянин, 
який вважає себе початківцем 
у фермерській галузі, обійшов 
досвідчених господарників із 
Тернопільщини, Прикарпаття, 
Луганщини та Миколаївщини.

10 ПИТАНЬ ГОКІНГУ:
Чи є Бог? – Бога немає. Ніхто не 
керує Всесвітом.
З чого все почалося? – З Великого 
вибуху, дуже гарячого.
Чи є у Всесвіті інше розумне 
життя? – Так, є інші форми розумного 
життя.
Чи можемо ми передбачити 
майбутнє? – Це дуже складно.
Що всередині чорної діри? 
– Якщо вас затягне в чорну діру, ви 
перетворитеся на спагеті.
Чи можливі подорожі в часі? 
– Цього не можна виключати.
Чи виживемо ми на Землі? 
– У світового порядку є майбутнє.
Чи слід нам завойовувати космос? 
– У найближчі сто років ми зможемо 
подорожувати в будь-яку точку 
Сонячної системи.
Чи обжене нас штучний розум? 
– Найрозумніший штучний розум буде 
дуже успішно досягати поставлених 
цілей.
Як ми формуємо наше майбутнє? 
– Не забувайте дивитися на зірки, а не 
собі під ноги.

Американські дослідники 
створили метод оцінки 
тривалості людського 
життя за генетичними 
варіаціями.

Науковці проаналізували 
генетичні дані 500 тисяч лю-
дей, пише Eurekalert. Фахівці 
змогли виявити ділянки гено-
ма, які відповідають за трива-
лість життя і загрозу виник-

нення вікових хвороб. 
Дослідження допомогло 

виявити 21 нову ділянку, що 
впливає на тривалість життя. 
Також фахівці встановили, що 
10% людей мають гени, які 
сприяють довголіттю. Вони в 
середньому будуть жити на 
п’ять років довше за тих, у кого 
ДНК сприяє зменшенню три-
валості життя.

ГЕНИ ЗНАЮТЬ 
ТРИВАЛІСТЬ НАШОГО ЖИТТЯ

радіомеханіка дозволяє йому 
утримувати родину. Бо у фермер-
ську справу поки що доводиться 
лише вкладати.

Нині на фермі Олександра – 
качки, кролі та вівці. Фермер сам 
їх вакцинує, лікує, збалансовує 
харчі й вітаміни. Щоб робити 
усе правильно, консультується 
у ветеринара. Бо взяти такого 
фахівця на роботу поки не може. 
Чоловік запевняє, що вирощує 
тварин без хімії. 

Наразі в кошарі Олександра 
Джуса є вівці двох порід: 47 тва-
рин романівської породи та 30 
самичок-мериносів. Щоб роз-
водити елітне поголів’я мерино-
ландшафів, доведеться придбати 
баранця.

Крім овець, Олександр має 
намір вирощувати кіз, щоб зго-
дом виробляти сири. А ще гос-
подарник мріє облаштувати у 
Княгининку екоферму, куди мог-
ли б приїжджати на екскурсії усі 
охочі. Каже, що його неабияк під-
тримує голова Княгининівської 
ОТГ Олена Твердохліб. Саме вона 
підштовхнула односельчанина 
до участі в проекті «Громада на 
мільйон», а згодом посприяла, 
щоб обіцяний приз доправили у 
Княгининок.  

Олександр має власний біз-
нес, однак з дитинства мріяв 
про тваринництво. Ріс у бабусі, 
яка працювала на фермі. Коли 
не було на кого залишити онука, 
брала його з собою. Тому Олек-
сандр не з книжок чи інтернету 
знає, як вирощувати тварин. І 
хоча за освітою чоловік – радіо-
механік, він хоче розводити 
овець. Причому ця спроба – аж 
ніяк не перша. Олександр каже, 
що пробував себе у фермерстві 

в 18 років, потім – у 20. Та коштів 
на розвиток бракувало. Тепер 
за справу взявся серйозно і за-
певняє, що зупинятися не буде. 
«Назад дороги нема, у справу 
вкладено багато ресурсів», – кон-
статує господар. 

За словами Олександра Джу-
са, рік тому він почав будувати 
кошару на землі, яка дісталася 
йому у спадок від бабусі. Лаконіч-
но пояснює, що вирішив узятися 
за те, що подобається. Професія 

«Це честь – називати себе українцем», – 
наголошує Ігор Пастернак

volynonline.com

Діти та колеги 
всесвітньо відомого 
фізика-теоретика 
Стівена Гокінга 
завершили його 
останню книгу, в якій 
науковець відповідає 
на важливі запитання 
про світобудову та про 
те, чи є Бог. 

Роботу над «Короткими 
відповідями на великі питан-
ня» Гокінг розпочав торік, але 
так і не встиг завершити. Після 
смерті науковця це зробили 
його діти та колеги, послугову-
ючись матеріалами з його осо-
бистого архіву, пише ABC-CBN 
News.

За словами доньки Гокін-
га Люсі, книга була спробою 
зібрати найбільш остаточні, 
найясніші та достовірні відпо-
віді, які він дав.

«Усі ми вільні вірити в те, 
що хочемо, і з моєї точки зору 
найпростіше пояснення поля-

ДІТИ ГОКІНГА ВИДАЛИ ЙОГО КНИГУ

гає в тому, що Бога немає», – зі-
знався Гокінг.

За його словами, ніхто не 
створював цей всесвіт, ніхто 
не керує нашою долею. А щодо 
віри в загробне життя, то це 
лише мрія. Немає жодних на-
дійних підтверджень цього, це 
суперечить усьому, що відомо 
науці.

«Коли ми вмираємо, то 
обертаємося на прах. Але в на-
шому житті є сенс, він у нашому 
впливі і генах, які ми передаємо 
дітям», – наголосив науковець.

Великий учений, геній по-
мер 14 березня на 76-му році 
життя. Гокінг – один із най-
відоміших фізиків-теоретиків 
нашого часу, один з осново-
положників квантової кос-
мології. Він вивчав теорію 
виникнення світу внаслідок 
Великого вибуху, а також тео-
рію чорних дір.

Прах британського фізика-
теоретика поховали у Вестмін-
стерському абатстві в Лондоні 
поряд із могилами Чарльза 
Дарвіна й Ісаака Ньютона.

Олександр Джус запевняє, 
що вирощує тварин без хімії

У космос відправили радіосигнал із Посланням миру 
та надії, який іще за життя записав Гокінг. Сигнал 
летить у бік найближчої чорної діри 1А 0620-0.

planetanovosti.com
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