
ГРОЙСМАН 
ПООБІЦЯВ ПОКАРАТИ 
ЧИНОВНИКІВ 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

ОЛЕНА ХАЛІМОН: 
«ОКУПАЦІЯ КРИМУ 
БУЛА КРИВАВОЮ»
Як насправді півострів Крим опинився 
під контролем Росії, чи намагалися 
кримчани чинити опір та які методи 
застосовували служби країни-
агресора до людей, розповідає 
cпівробітниця Українського інституту 
національної пам’яті, співавторка 
книги «Люди сірої зони», уродженка 
Луцька Олена Халімон, яка два роки 
прожила у Криму.  

ОБ’ЄДНАННЯ 
ШАХТАРСЬКОГО КРАЮ: 
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ
Чому міста обласного значення 
досі не об’єдналися із сусідніми 
населеними пунктами та що буде з 
нововолинськими шахтами? Про це 
говорили з депутатами обласної ради 
та місцевими посадовцями в ефірі ТРК 
«Аверс».
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Дев’ятий національний 
конкурс краси «Міс 
принцеса України 2018» 
відбувся 2 листопада 
у Волинському 
облмуздрамтеатрі. 
22 красуні з різних 
куточків країни 
прибули до Луцька, аби 
позмагатися за корону 
переможниці. Головний 
приз і 50 тисяч гривень 
вдалося вибороти 
Валерії Панченко з 
Вінниці, яка виступала 
під номером 22.

децентралізаціярезонанс

 читайте на стор. 2  читайте на стор. 5  читайте на стор. 7

2 листопада Ратнівський 
райсуд виправдав 
селищного голову 

Маневичів Олександра 
Гаврилюка, якого підозрювали 
в отриманні хабара за 

видавання довідок, які 
можна взяти безплатно. Під 
час розгляду справи в суді 
та, зокрема, заслуховування 
свідчень заявниці, яка буцімто 
вручила хабар, з’ясувалися 

додаткові обставини, які дають 
підстави вважати, що справу 
замовили самі правоохоронці.

УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ 
ПОДОРОЖЧАЄ

Український ринок борщового 
набору зустрів листопад 

рекордними показниками цін. 
Найбільше подорожчала морква, на 
другому місці опинилася капуста. За 
ними йдуть столовий буряк
і цибуля.

гаманець

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 4

У ЛУЦЬКУ ОБРАЛИ 
КРАСУНЮ РОКУПрактично щодня у ВОДТМО 

потрапляють діти з виявами 
важкої алергічної реакції. 
Налякані дорослі не знають, як 
надати допомогу малюкові, який 
задихається. Як уникнути таких 
ситуацій, розповіла Оксана Обущак, 
обласний дитячий алерголог із 
25-річним стажем. 

 читайте на стор. 10

 читайте на стор. 16

компетентно

АЛЕРГІЯ – ЕПІДЕМІЯ 
ХХІ СТОЛІТТЯ

У ЛУЦЬКУ ПІД 
ЧАС СТРІЛЯНИНИ 
ЗАГИНУВ 
ЧОЛОВІК

«ПІДСТАВА» ПРАВООХОРОНЦІВ:
КОМУ ВИГІДНА ЛИПОВА 
СПРАВА ПРОТИ СЕЛИЩНОГО 
ГОЛОВИ МАНЕВИЧІВ
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В АФГАНІСТАНІ РОЗБИВСЯ 
ГЕЛІКОПТЕР
31 жовтня в Афганістані розбився військо-
вий гелікоптер. 25 осіб загинуло, серед 
них – військові та політики, зокрема топ-
командувач армії і голова ради провінції. 
Вертоліт збили бойовики «Талібану».

У ЄГИПТІ – ТЕРАКТ
У провінції Ель-Мінья 2 листопада неві-
домі розстріляли три автобуси з христи-
янами. Мінімум семеро людей загинуло. 
Відповідальність за напад взяло терорис-
тичне угрупування «Ісламська держава».
В ІТАЛІЇ – ПОВІНЬ, 
В ІНДІЇ – СНІГ
Мінімум 30 осіб загинуло в Італії від по-
вені, яка вирує в країні вже понад тиж-
день. А в індійських Гімалаях 5 листопа-
да вперше за 10 років випав сніг.

У КИТАЇ – МАСШТАБНА ДТП
На північному заході країни 3 листопа-
да сталася масштабна аварія за участю 
вантажівки та 30 автомобілів. Загинуло 
щонайменше 15 людей.
В ІРАНІ – МАСОВІ 
ДЕМОНСТРАЦІЇ
У Тегерані та інших містах Ірану 4 лис-
топада пройшли масові демонстрації 
проти США. Мільйони людей спалювали 
портрети Дональда Трампа, американ-
ські прапори та доларові купюри. Не-
щодавно США запровадили санкції про-
ти Ірану, що стосуються експорту нафти, 
судноплавства та фінансової сфери.
ДО ПОЛЬЩІ – З НЕПОВНИМ 
БАКОМ
Польща ввела обмеження на ввезення 
палива в баку автомобіля з України. Тепер 
з повним баком можна в’їжджати не час-
тіше, ніж один раз на три дні, й не більш 
як 10 разів на місяць. З кожного зайвого 
літра потрібно буде заплатити польський 
паливний акциз і штраф – 20-25 грн за 
літр, або повернутися в Україну.
ЄС ВТРАТИВ МІЛЬЯРДИ ЧЕРЕЗ 
САНКЦІЇ ПРОТИ РФ
Збитки країн Євросоюзу від антиросій-
ських санкцій оцінюють у понад €100 
млрд, заявив міністр закордонних справ 
Росії Сергій Лавров. У вересні 2017 року 
Рада ЄС офіційно продовжила санкції про-
ти фізичних осіб та компаній, причетних 
до порушення територіальної цілісності, 
суверенітету та незалежності України.
ЄВРОПІ ЗАГРОЖУЮТЬ 
МІГРАНТИ
У Європі назріває нова серйозна кри-
за, пов’язана з мігрантами. Понад 20 
тисяч озброєних холодною зброєю не-
легалів із Близького Сходу та Африки 
погрожують прорватися в Євросоюз 
через боснійсько-хорватський кордон 
найближчим часом. Мігранти прагнуть 
приїхати в Німеччину або скандинавські 
країни, де місцева влада створила кращі 
умови для їхнього перебування.
У КАМЕРУНІ ЗІ ШКОЛИ 
ВИКРАЛИ ДІТЕЙ
5 листопада близько 80 учнів та дирек-
тора школи викрали в Камеруні. Захід 
країни останніми роками став терито-
рією поширення сепаратистських рухів. 
Повстанці, які вимагають незалежності 
двох англомовних регіонів від переваж-
но франкомовного Камеруну, раніше за-
кликали бойкотувати шкільну освіту.
УКРАЇНКА ТОРГУВАЛА 
НАРКОТИКАМИ У МАЛАЙЗІЇ 
У Малайзії 24-річну українку Клав-
дію Лопаткіну засудили до довічного 
ув’язнення за торгівлю кокаїном.
ПРАВО НА ГРОМАДЯНСТВО 
США ПЕРЕГЛЯНУТЬ
Президент США Дональд Трамп планує 
позбавити права на отримання амери-
канського громадянства дітей, які наро-
дилися на території США у негромадян 
країни або незаконних мігрантів.

ЖУРНАЛІСТІВ УБИВАЮТЬ 
Понад 1000 журналістів убито в усьо-
му світі за останні 12 років. Від початку 
року у 36 країнах світу загинуло 106 ме-
дійників. 

світова хроніка
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МАЙБУТНЄ – ЗА ТРОЛЕЙБУСАМИ

ВИЛУЧЕНО ТОННИ НЕЗАКОННОГО МЕТАЛОПРОКАТУ
нечисті на руку

інфраструктура

Луцьк

В обласному центрі 
у понеділок, 
5 листопада, 

на автомийці, що на 
вулиці Набережній, 
обідньої пори трапилася 
стрілянина.

До приміщення кафе, що роз-
ташоване на території мийки, 
увійшли кілька невідомих осіб й 
відкрили вогонь по чоловіках, які 
обідали. Один із них загинув на 
місці події. Двох інших доправи-
ли до лікарні з пораненнями жи-
вота та грудної клітини, інформує 
ТРК «Аверс».

Поліцейські встановили осо-
би загиблого та поранених, усі 
вони – жителі обласного центру. 
Повідомлення про перестрілку 
правоохоронці отримали о 14:30. 
Усі нападники з місця події втек-
ли. За словами начальника об-
ласного управління Нацполіції 
Петра Шпиги, на Волині оголоше-
но план «Сирена», аби впіймати 

зловмисників, залучають підроз-
діли й з інших областей.

Петро Шпига також зазначив, 
що під час нападу на лучан на авто-
мийці застосовували бойову, трав-
матичну, а також холодну зброю.

«Ми всі версії будемо відпра-
цьовувати, в тому числі й те, що 
це були певні розбірки. Слідство 

покаже. І коли ми встановимо 
всіх осіб, тоді вже будемо більш 
конкретно говорити, що це був 
за інцидент і хто до нього причет-
ний», – прокоментував головний 
поліцейський області.

Відомо, що у конфлікті взяло 
участь по 7-8 осіб з обох боків. Як 
розповів заступник начальника 

ГУНП в області, начальник слідчо-
го управління Олександр Климов-
ський, правоохоронці вже від-
крили кримінальне провадження. 
Зловмисникам інкримінують 
за мах на вбивство двох і більше 
осіб, вбивство особи і хуліганство, 
скоєне групою осіб. Найсуворіше 
покарання передбачає позбав-
лення волі на строк від 10 до 15 
років або довічне ув’язнення. 

Уже зараз відомо, що чолові-
ки, які стріляли, пересувалися на 
автомобілях Volkswagen Touareg, 
Audi та Skoda. Дві автівки – з ки-
ївськими номерами, третя – з 
миколаївськими. У пресі повідом-
ляють, що Volkswagen, імовірно, 
мав липові номерні знаки, тоді як 
Audi зареєстрована на реального 
власника. Вдалося з’ясувати, що 
загиблий лучанин родом з Лю-
бомльського району, в нього ли-
шилися дружина та двоє дітей.

До слова, автівки нападників 
того ж дня помітили на Рівненщи-
ні. Проте затримати їх правоохо-
ронцям не вдалося.

Автівки зловмисників зафіксували 
камери спостереження

Обласний центр оновлюватиме 
електротранспорт

vl.npu.gov.ua

Луцьк

Депутати Луцької міськради на сесії 31 жовтня 
надали дозвіл на здійснення місцевого запозичення 
у сумі €4,916 млн у Міністерства фінансів.

Як повідомила директор департа-
менту фінансів та бюджету міськради 
Лілія Єлова, кошти спрямують на при-
дбання тролейбусів, ремонт та будівни-
цтво нової контактної мережі. Договір 
укладають на 20 років, пільговий період 
становитиме 60 місяців, погашення кре-
диту відбуватиметься піврічними плате-
жами. 

Чимало міст в Україні вже здійснили 
таке запозичення в Мінфіну. Адже є угода 
між Мінфіном та Європейським інвести-
ційним банком за проектом щодо гро-
мадського транспорту в містах України.

Голова фракції «УКРОП» Ігор Поліщук 
зазначив, що вітає рішення, але нагадав, 

що коли раніше у міськраді порушували 
питання про закупівлю вживаних європей-
ських тролейбусів, то від декого лунали 
критика і заклики підтримувати вітчизня-
ного виробника – корпорацію «Богдан». 
В інших же містах – Тернополі, Львові та 
Івано-Франківську – купують іноземний 
електротранспорт.

Депутат розповів, що Кременчук з 
50 тролейбусів «Богдан», які мали по-
ставити протягом 40 днів, досі за два 
роки отримав лише 17, а три тролейбу-
си, які нещодавно надійшли, були у цьо-
му місті радісною звісткою. Водночас 
воно сплачує відсотки за кредитом, не 
отримавши всі транспортні засоби.

volynnew
s.com

На Волині ліквідували міжрегіональний 
центр мінімізації митних платежів, який 
спеціалізувався на незаконному імпорті 
в Україну плоского металопрокату з 
вуглецевої сталі.

645 тонн ввезеного вантажу вдалося вилучи-
ти оперативникам під час обшуків, інформують в 
ГУ ДФС в області.

Відомо, що група осіб організувала незакон-
ну схему, пов’язану із ввезенням на територію 
України металопрокату за підробленими доку-
ментами шляхом залучення низки підконтроль-
них імпортерів з ознаками фіктивності та нере-
зидентів.

Підприємства-імпортери виписували під-
роблені документи на псевдореалізацію ТМЦ на 
адресу суб’єктів господарювання реального сек-

тору економіки, чим сприяли останнім в ухиленні 
від сплати податків. При цьому реальна реаліза-
ція імпортованого металопрокату відбувалася на 
внутрішньому ринку за готівку третім особам.

З метою ліквідації такої незаконної схеми 
оперативники, слідчі та прокурори провели 12 
санкціонованих обшуків за адресами проживан-
ня та в транспортних засобах фігурантів, а також 
в офісних, виробничих та складських приміщен-
нях, які вони використовували.

У результаті виявлено та вилучено метало-
прокат орієнтовною вартістю 21,2 млн грн, 187,2 
тис. грн та €1,5 тис. готівкою, печатки, штампи, від-
тиски кліше, установчі документи підконтрольних 
підприємств, первинні та бухгалтерські докумен-
ти, чорнову бухгалтерію, чисті бланки з печатками 
нерезидентів, електронні носії інформації.

vl.sfs.gov.ua

В Україну незаконно 
імпортували плоский 
металопрокат з 
вуглецевої сталі

Луцьк

Жертвою злодія стала 81-річна 
жителька Луцька. Невідомий 
днями викрав з оселі пенсіонерки 
15 тис. грн та $700.

Як повідомляє прокуратура об-
ласті, у двері оселі постукав незнайо-
мець, назвався працівником газової 
служби та розповів, що згідно з ново-
введеннями, усім людям поважного 
віку встановлюватимуть нові газові 
лічильники на пільгових умовах.

Чоловік попрохав заповнити до-
кументи та оплатити вартість послуг, 
а це 1500 грн. Старенька повірила 
шахраю, впустила до хати та у його 
присутності дістала всі свої заоща-
дження. Відрахувавши потрібну суму, 
решту грошей поклала на підвікон-
ня. Відволікши господиню квартири, 

ЗАСТРЕЛИВ СУСІДА З РУШНИЦІЗАСТРЕЛИВ СУСІДА З РУШНИЦІ
нещастя

Турійський район

Днями 63-річний волинянин із мисливської рушниці на 
власному подвір’ї вистрелив у 46-річого односельця. 
Чоловік загинув на місці.

Як інформує прес-служба волинської поліції, між чо-
ловіками трапився конфлікт. Правоохоронці затримали 
зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового 
тримання. За вчинення умисного вбивства волинянину за-
грожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Камінь-Каширський район

Жителі села Стобихівка 5 листопада влаштували 
акцію протесту. 

Місцеві разом з дітьми вишикувалися обабіч дороги 
Ковель-Маневичі з наміром перекрити трасу. Усе – заради 
того, аби нарешті оголосили тендер на зведення школи в їх-
ньому селі. Зі слів селян, документація пройшла експертизу, 
за яку заплатили 52 тис. грн. Зрештою людей запевнили, що 
тендер оголосили. Відтак блокувати дорогу їм не довелося.

До слова, вартість будівництва нової школи – 78 млн грн.

зловмисник заволодів цими кошта-
ми, швиденько попрощався й зник.

Правоохоронці застерігають: 
якщо до вас завітала підозріла особа, 
яка назвалась працівником держав-
ної чи комунальної установи, насам-
перед попросіть її показати посвід-
чення. У випадку відмови від надання 
документів або в разі їх відсутності 
одразу телефонуйте у поліцію.

Незнайомець представився 
працівником газової служби

politeka.net
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УКРАЇНА ЗАПЛАТИЛА 
ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
НА ДОНБАСІ
Підконтрольна Петру Порошенку 
НКРЕКП компенсувала ТОВ «ДТЕК До-
нецькобленерго» постачання електро-
енергії в окуповані Росією райони на 
Донбасі на 713,68 млн грн. У серпні 2017 
року компанія Ornex, що входить до 
групи СКМ Ріната Ахметова, придбала у 
Фонду держмайна 25% акцій ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго».

ЯДЕРНЕ ПАЛИВО – З РОСІЇ
У січні-серпні 2018 року Україна купила 
паливо для атомних електростанцій на 
$307 млн. У Росії було закуплено 183,5 т 
ядерного палива на $208,32 млн, у Шве-
ції – 140,95 т вартістю $98,7 млн.

«УКРПОШТА» БАНКРУТУЄ 
«Укрпошта» хоче припинити доставку 
грошей пенсіонерам через збитковість 
послуги. Мовляв, листоноші працю-
ють у мінус, бо за доставку пенсій не 
покривається навіть собівартість. Та-
кож національний поштовий оператор 
вже запустив процедуру скорочення 
адміністративно-управлінського пер-
соналу на 30% згідно з антикризовим 
планом. 

ШАХРАЙСТВО НА МІЛЬЙОНИ 
До України зі Швейцарії екстрадували 
колишнього співвласника агрохол-
дингу «Мрія» Миколу Гуту, який на-
шахраював на 799,3 млн грн. Він зник 
29 грудня 2014 року в Києві. Був ого-
лошений у розшук в Україні і по лінії 
Інтерполу.

МІЛЬЯРДЕРУ – ДОТАЦІЇ 
Підприємство Юрія Косюка «Вінницька 
птахофабрика» 1 листопада отримало 
618 млн грн бюджетних дотацій, загалом 
за рік – 812 млн грн. У серпні підприєм-
ство за цією ж програмою уже отримало 
187 млн грн.

НА ВИБОРИ ВИДІЛЯТЬ ГРОШІ 
На підготовку та проведення місцевих 
виборів в ОТГ, що відбудуться 23 грудня, 
передбачено понад 32 млн грн. На Во-
лині вибори відбудуться у 9 громадах, 
на них виділять понад 2,470 млн грн 
держсубвенції.

МЕДВЕДЧУК ОЧОЛИВ ПАРТІЮ 
РАБІНОВИЧА 
Кума президента Росії Володимира Пу-
тіна, бізнес-партнера Петра Порошенка 
Віктора Медведчука обрали головою 
політради партії «За життя». Політична 
партія вважається праворадикально-
проросійською. Один із її засновників – 
нардеп і бізнесмен Вадим Рабінович.

УКРАЇНЦІ ВИЇЖДЖАЮТЬ 
За межі України цьогоріч виїжджає на 
10-15% (понад 200 тисяч) більше україн-
ців, ніж торік, заявив Петро Порошенко. 
За його словами, Україна стає частиною 
європейського ринку праці.

КІР АТАКУЄ УКРАЇНЦІВ
Зростання кількості випадків захворю-
вання на кір фіксують медики. З початку 
року занедужали понад 35 тисяч україн-
ців. Найвищі показники захворюваності 
на кір і пов’язаної з ним смертності – в 
областях, де найнижчий рівень вакци-
нації. Нині в Україні наявні понад 700 
тисяч доз вакцини проти кору, паротиту 
і правцю.

НЕЯКІСНЕ СПИРТНЕ 
СМЕРТЕЛЬНЕ
Кожен другий зафіксований факт отру-
єння підробленим алкоголем закінчу-
ється смертю. Упродовж останніх трьох 
років зареєстровано 159 випадків, 84 з 
яких закінчилися смертю.

ХЛІБ ПОДОРОЖЧАЄ 
До кінця року хліб подорожчає в се-
редньому на 5% через зростання міні-
мальної зарплати у січні. Тим часом в 
інтернет-гіпермаркеті Литви найдешев-
ший кілограм білого хліба можна при-
дбати за 13,1 грн, у Польщі – за 17,8 грн, 
а в Україні – за 19,2 грн.

українська хроніка

ХАБАРНИКА ХАБАРНИКА 
СПІЙМАЛИ НА СПІЙМАЛИ НА 
ГАРЯЧОМУГАРЯЧОМУ

ЗВ’ЯЗАЛИ Й ПОГРАБУВАЛИЗВ’ЯЗАЛИ Й ПОГРАБУВАЛИзухвало

ЗЛОДІЇ ВДАВАЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХЗЛОДІЇ ВДАВАЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
по заслузі

Двох жителів 
Черкаської 
області, які 

планували заволодіти 
$20 тис., затримали 
днями на Волині. 
Чоловіки вдавали 
правоохоронців.

За інформацією волинської 
поліції, оперативники внутріш-
ньої безпеки Нацполіції викрили 
злочинну групу, яка мала намір 
заради наживи напасти на жите-
ля Волині. Аби безперешкодно 
зупинити автомобіль жертви, 
зловмисники переодяглися у по-
ліцейський однострій. Проте їх 
затримали працівники поліції та 
прокуратури.

Волинське управління Де-
партаменту внутрішньої безпеки 
НПУ отримало оперативну ін-
формацію щодо групи осіб, яка 
готується вчинити розбійний 
напад під виглядом співробітни-

ків поліції. До злочинних планів 
виявилися причетними раніше 
судимий 40-річний та 41-річний 
уродженці Черкащини, а їхньою 
мішенню мав стати 52-річний жи-
тель Ковеля.

Зловмисники дізналися, що 
приватний підприємець купує 
елітні автомобілі в Німеччині та 

продає їх на території України. 
Розуміючи, що через кордон во-
линянин їде з чималою сумою 
готівки, змовники вирішили за-
володіти його коштами.

Достовірно знаючи маршрут 
своєї жертви та автомобіль чо-
ловіка, спільники переодяглися 
у поліцейський однострій, ви-

їхали на «службовому» тран-
спортному засобі на трасу 
Ковель-Ягодин. Вони дочека-
лися волинянина серед ночі 
на дорозі й дали йому вказівку 
зупинитися. Потім, погрожуючи 
чоловікові зброєю, почали ви-
магати гроші. Саме у цей момент 
зловмисників затримали бійці 
відділу швидкого реагування 
Департаменту внутрішньої без-
пеки НПУ.

Під час обшуку в розбійників 
вилучено револьвер під патрон 
Флобера, кайданки, газовий 
балончик, два комплекти полі-
цейської форми, балаклави, про-
блисковий маячок, сигнальний 
диск та автомобіль.

Запобіжного заходу затри-
мані чекатимуть в ізоляторі тим-
часового тримання. За вчинене 
їм загрожує позбавлення волі на 
строк від 7 до 10 років з конфіска-
цією майна.

Спритників затримали в 
момент вчинення злочину

vol.gp.gov.ua

На Волині 1 листопада начальника лабораторії 
органу сертифікації спіймали на хабарі. 

У 16 тис. грн він оцінив видачу сертифіката 
відповідності транспортного засобу, ввезеного 

Луцький район

У селі Богушівка 25 жовтня 
невідомі зловмисники 
вчинили розбійний напад на 
сім’ю.

Грабіжники вдерлись у при-
ватний будинок і викрали 1 млн 
200 тис. грн, передає «Під при-
цілом».

Ввечері до помешкання 

НА ФРОНТІ НА ФРОНТІ 
ЗАГИНУВ ЗАГИНУВ 
ВОЛИНЯНИНВОЛИНЯНИН

герої не вмирають

4 листопада на сході загинув 
волинянин Максим Пасичнюк.

«Знову важка втрата. Від кулі во-
рожого снайпера загинув ще один 
син волинської землі – боєць 14-ї 
бригади Максим Пасичнюк, уро-
дженець села Губин Локачинсько-
го району. Війна за єдність України 
триває», – повідомив голова Волин-
ської ОДА Олександр Савченко у 
Facebook.

40-річний волинянин загинув у 
Золотому на Луганщині. Поховали 
захисника на малій батьківщині.

з-за кордону, повідомляє обласна прокуратура. 
Затримали його під час отримання неправомір-
ної вигоди.

Затримання начальника лабораторії одно-
го з господарських товариств, яке є органом 
сертифікації для індивідуального затверджен-
ня колісних транспортних засобів, їх частин та 
обладнання, відбувалося під процесуальним 
керівництвом прокуратури Волині, за оператив-
ного супроводу УСБУ в області спільно з праців-
никами слідчого управління обласного ГУНП.

місцевого подружжя увірвало-
ся четверо чоловіків у камуф-
ляжі та масках. Між собою роз-
мовляли російською. Невідомі 
мали автомати та пістолети.

Злочинці зв’язали чоловіка 
з дружиною джгутами, вимага-
ючи зізнатися, де лежать гроші. 
Під психологічним тиском гос-
подар розповів, що сховок – у 
підвальному приміщенні. 

Злочинці заволоділи кош-
тами, які подружжя збирало 
на навчання доньки за кордо-
ном.

Нагадаємо, того ж дня двоє 
невідомих російськомовних 
злодіїв проникли в оселю відо-
мого адвоката Сергія Сафуль-
ка у Зміїнці. Зв’язавши його з 
дружиною, викрали $42 тис. і 
коштовності.

vol.gp.gov.ua

За неправомірну вигоду 
світить кримінал

ні сорому ні совісті
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  Борис ХВИЦЬ
Маневичі

білими нитками шито

«ПІДСТАВА» ПРАВООХОРОНЦІВ:
КОМУ ВИГІДНА ЛИПОВА 
СПРАВА ПРОТИ СЕЛИЩНОГО 
ГОЛОВИ МАНЕВИЧІВ

РОСІЯ ВВЕЛА САНКЦІЇ 
ПРОТИ УКРАЇНЦІВ 
1 листопада Росія ввела санкції 
проти 322 українських громадян 
і 68 компаній. Ідеться про 
замороження безготівкових 
грошових коштів, цінних паперів, 
блокування майна і заборону на 
виведення капіталу за межі Росії. 

У РФ кажуть, що обмеження спря-
мовані на протидію недружнім діям сто-
совно російських громадян і юридичних 
осіб з боку України та на нормалізацію 
двосторонніх відносин, передає «РБК-
Україна».

Під російські санкції потрапили 
Арсен Аваков, Василь Грицак, Арсеній 
Яценюк, Дмитро Ярош, Антон Геращен-
ко, Юлія Тимошенко, Мустафа Джемілєв, 
Анатолій Матіос, Олексій Порошенко, 
В’ячеслав Аброськін, Олег Барна, Воло-
димир Ар’єв, Олег Березюк, Ірина Фарі-
он, Борислав Береза, Андрій Білецький, 
Єгор Бенкендорф, Оксана Білозір, Ген-
надій Боголюбов, Ольга Богомолець та 
інші. 

У санкційному списку Кремля – три 
нардепи з Волині: Ігор Лапін, Ігор Гузь і 
Степан Івахів.

До слова, олігарха Ігоря Коломой-
ського в переліку немає. Бізнесмен при-
пускає, що введення санкцій узгоджу-
вали з українською стороною, а список 
редагували в Адміністрації Президента. 
Коломойський стверджує, що Порошен-
ко спеціально викреслив його, аби пока-
зати, нібито він став агентом Кремля.

ПОМЕРЛА 
АКТИВІСТКА 
КАТЕРИНА ГАНДЗЮК 
Активістка з Херсона, 33-річна 
Катерина Гандзюк померла 
4 листопада. За офіційною 
версією, у неї обірвався тромб. 
Наприкінці липня жінку облили 
кислотою, вона отримала хімічні 
опіки понад 30% тіла. 

Гандзюк проводила антикорупційні 
розслідування, критикувала поліцію, чи-
новників та проросійські сили Херсон-
ської області, пише «Страна.ua».

Десятки громадських організацій 
підписали заяву з вимогами відставки 
Генпрокурора Юрія Луценка і глави МВС 
Арсена Авакова. Адже досі силовики не 
назвали імен замовників нападу, невідо-
мі також і справжні мотиви злочину. 

Натомість Юрій Луценко заявив, що 
подасть у відставку, пише «24 канал». Він 
звинувачує активістів і депутатів, які ви-
магають назвати імена замовників, у піа-
рі на крові, витоку інформації та підриві 
діяльності слідства. 

Поліція кваліфікувала напад на жін-
ку як замах на вбивство, вчинений з 
особливою жорстокістю. За підозрою в 
ньому було затримано шістьох колишніх 
учасників АТО. 

До слова, як передає «Радіо Свобо-
да», від початку року в Україні зафіксова-
но щонайменше 53 напади на активістів.

ПОРОШЕНКО ХОЧЕ 
ПРИВАТИЗУВАТИ 
ЦЕРКВУ?
Очолити Українську православну 
церкву після отримання 
автокефалії може Митрополит 
Вінницький і Барський Симеон 
(Володимир Шостацький), 
архієрей УПЦ МП. 

Саме його кандидатуру активно об-
говорюють представники українського 
політикуму, інформує «Обозреватель».

Саме з цим, припускають, і пов’язані 
останні скандальні заяви керуючого 
справами УПЦ МП митрополита Антонія. 
Зокрема, він заявив про наявність листа 
від Вселенського патріархату до УПЦ КП 
і УАПЦ, згідно з яким голови цих церков 
Філарет і Макарій нібито не можуть бра-
ти участь у виборах глави нової Україн-
ської православної церкви. 

по суті

2 листопада 
Ратнівський 
райсуд виправдав 

селищного голову 
Маневичів Олександра 
Гаврилюка, якого 
підозрювали в отриманні 
хабара за видавання 
довідок, які можна взяти 
безплатно.

Під час розгляду справи в 
суді та, зокрема, заслуховування 
свідчень заявниці, яка буцімто 
вручила хабар, з’ясувалися до-
даткові обставини, які дають під-
стави вважати, що справу замо-
вили самі правоохоронці.

Прокуратура затягувала 
справу, не скеровуючи її до суду 
та знаючи, що докази у ній є сум-
нівними. Також прокурори за-
являли про відвід маневицьких 
суддів, мовляв, ті співпрацюють 
з Олександром Гаврилюком. А 
коли справа дійшла до безпо-
середнього розгляду, обласні 
прокурори перекинули її на міс-
цевих, сподіваючись, що й їхні 
проколи перейдуть колегам.

Однак кому була вигідна липа 
проти селищного голови? Сам 
Олександр Гаврилюк стверджує, 
що у Маневичах діють незакон-
ні заправки та ігровий бізнес. 
Кришують це правоохоронці, які 
жодним чином не реагують на 
його запити. Натомість липова 
справа розпочалася після того, 
як він видав розпорядження про 
об’єднання в ОТГ та мав намір 
брати участь у виборах. Тож, на 
думку Олександра Гаврилюка, 
все це відбувається для того, аби 
усунути його від участі у вибор-
чих перегонах.

«Коли в кабінеті відбувався 
обшук, то один із понятих на-
одинці повідомив юрисконсуль-
ту селищної ради, що був при-
сутнім під час інструктажу Чабан 
(громадянки, яка нібито давала 
хабар, – ВН), і це все підстава та 
провокація. Він сказав, що нічо-
го не буде підписувати та відмо-
вився брати участь в подальших 
діях. Цей чоловік поїхав додому 
іншою машиною, хоча праців-
ники правоохоронного органу 
наполягали, щоб він їхав з ними. 
Вже на обшуки в домі Гаврилюка 
брали іншого понятого, оскільки 
цей відмовився», – пригадує ад-
вокат Микола Сорокопуд.

Правоохоронці надто швид-
ко закінчили слідство. 20 ве-
ресня підкинули кошти, а вже 
20 листопада вони підписали 
протоколи про ознайомлення з 
матеріалами.

«З відеозаписів не було вид-
но, щоб заявниця давала Гаври-
люку гроші, але видно, що вона 
дістає їх зі своєї сумочки в той 
момент, коли він відсутній у кабі-
неті. А потім непомітно підкладає 
їх під якісь папери на столі. Гроші 
знайшли саме під документами, 
тобто біля місця, де вона сиділа. 
Коли правоохоронці зайшли в 
кабінет з обшуком, то відразу ж 
стали шукати з того боку стола, 

де лежали гроші. Знайшовши ку-
пюри, обшук припинили. Лише 
після питання, чому, мовляв, не 
продовжують обшук, почали лі-
ниво заглядати в шухляди для 
видимості. На відео не виявлено, 
як Гаврилюк вимагає грошей», – 
розповідає Микола Сорокопуд.

Вже у суді стало зрозуміло, 
що ця справа – провокація, та 
ще й доволі неякісна. Мовляв, 
правоохоронці розраховували, 
що їм вдасться це провернути, 
але все пішло не так. У жінки за-
питували, за що давала гроші, а 
та відповідала, що не знає, суму 
«подяки» ніхто не озвучував. На 
запитання, чому вона вирішила 
дати чотири тисячі, жінка відпо-
віла, що у них більше не було: «У 
тих, що мені давали гроші, аби я 
йому всунула».

Юрист пояснює, що на руках 
Гаврилюка не виявлено слідів 
спецречовини, якою обробляють 
гроші. Після отримання хабара 
обов’язково беруть змиви з рук. 
Однак в Гаврилюка слідів не було, 
а тому навіть не призначали екс-
пертизу. Адже, зі слів адвоката, 
правоохоронці знали, що він не 
тільки цих грошей не брав, а й 
навіть не знав, де вони лежать. 

Адвокат наголошує, що до-
відки, які хотіла отримати пані 
Чабан, можна взяти в секретаря 
того ж дня без будь-яких пере-
шкод. Тобто стає зрозуміло, чому 
жінка наполегливо йшла до се-
лищного голови.

«Усі матеріали справи підпи-
сали в листопаді, обвинувальний 
акт мали б відправити до суду і 
вручити нам, але цього не зроби-
ли, хоча зазвичай з цим поспіша-
ють. Його вручили лише в січні, а 
справу відправили до суду аж у 
лютому», – вказує на затягування 
адвокат. 

Справу мали б розглядати 
лише в Маневичах, однак про-
куратура затіяла надуманий про-

цес, мовляв, Гаврилюк тут селищ-
ний голова, тому працює разом із 
суддями. Тож правоохоронці за-
явили відвід суддям з Маневичів, 
і справу розподілили на Ратне.

На судове засідання, яке, як 
виявилося пізніше, стало остан-
нім у цій справі, для підсилення 
прибув прокурор з обласної про-
куратури Сергій Поліщук, який 
заявив клопотання про допит ще 
одного свідка. Проте не наполя-
гав на його допиті. Та цей свідок 
нічого не дав би, адже всі обста-
вини зафіксовано на відео. 

Сторона захисту подала кло-
потання про визнання доказів 
вини Олександра Гаврилюка не-
допустимими. Адже свідчення 
заявниці були недостовірними, а 
правоохоронний орган залучив її 
до проведення негласних слідчо-
оперативних дій ще до відкриття 
кримінального провадження, 
надавши їй засоби фіксування 
подій. Тож у цьому випадку було 
явне підбурювання до кримі-
нального правопорушення, аби 
в подальшому його ж і викрити.

Сторона обвинувачення 
стверджувала, що селищний го-
лова Олександр Гаврилюк отри-
мав спочатку 2 тис. грн, а потім 
4 тис. грн за довідку, яка під-
тверджує реєстрацію, та довідки 
про рік введення в експлуатацію 
житлового будинку відповідно. 
Тож Олександра Гаврилюка обви-
нувачували у вчиненні тяжкого 
злочину та просили призначити 
покарання у вигляді семи років 
позбавлення волі з позбавлен-
ням права обіймати виборні по-
сади строком на три роки з кон-
фіскацією майна.

Сторона захисту вимагала 
виправдати селищного голову, 
мотивуючи абсурдністю доказів 
та замовним характером спра-
ви. Микола Сорокопуд поясню-
вав, що справа від початку була 
замовною, і ні для кого не було 

секретом, що стосовно його під-
захисного готували провокацію. 
Оскільки Олександр Гаврилюк 
мав намір балотуватися, готува-
ли заходи, аби скомпрометувати 
селищного голову.

Зрештою суд виніс виправ-
дальний вирок стосовно Олек-
сандра Гаврилюка, визнавши до-
кази недопустимими, мотивуючи 
це тим, що в кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням се-
лищного голови мало місце під-
бурювання до правопорушення 
та викриття кримінального зло-
чину, а також через відсутність в 
його діях складу злочину.

Після завершення судового 
засідання Микола Сорокопуд 
наголосив, що суд постановив 
справедливий виправдальний 
вирок, адже ті докази, які збира-
ло обвинувачення, свідчили, що 
органи досудового розслідуван-
ня зробили провокацію злочину, 
а гроші селищному голові Мане-
вичів просто підкинули. Метою 
цієї підстави, на думку адвоката, 
було приниження Олександра 
Гаврилюка перед громадою Ма-
невичів.

Олександр Гаврилюк після за-
вершення суду заявив, що справу 
було спровоковано для того, аби 
він не заважав кримінальному 
бізнесу, який нібито кришують 
правоохоронці. Також він додав, 
що ситуація може бути вигідна й 
тим, хто не хоче об’єднаної Ма-
невицької громади, адже все це 
відбувається відтоді, як він видав 
розпорядження про об’єднання.

«Крім цієї справи, упродовж 
2017-2018 років було відкрито 
й інші, зокрема дві кримінальні 
справи відкрили за фактом очи-
щення водойми в Маневичах. 
Жодні перевірки нічого не вирі-
шили, адже це було надумано, і 
справи не було навіть доведено 
до суду», – підсумував Олександр 
Гаврилюк.
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Олександра Гаврилюка намагалися 
скомпрометувати перед виборами
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Комунальне майно збули за безцінь
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ПАТРУЛЬНА ПРОГРАЛА 
СУД «АВЕРСУ»

УКРАЇНА МОЖЕ ВТРАТИТИ 
5 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ БЕРЕГА 
НА КОРИСТЬ ПОЛЬЩІ

корупційні схеми ДАРМОВИЙ АУКЦІОН, 
АБО ЯК ЯКОВЛЕВ ПІВ-ЛУЦЬКА РОЗПРОДАВ

  Владислав КОРНЕЛЮК
ТРК «Аверс»
Луцьк

Як ви думаєте, скільки 
може коштувати 
будинок у центрі 

Луцька з землею та всіма 
комунікаціями? Звичайно, 
усі скажуть: дуже дорого! 
Однак, виявляється, можна 
придбати таке приміщення 
менш ніж за 200 тис. грн.

Обласний центр Волині, вулиця 
Кривоноса, 40. Цегляне нежитлове 
приміщення площею 82 м2. Однак 
у 2012 році продали комунальний 
будинок менш ніж за 160 тис. грн. 
На одному із сайтів продажу неру-
хомості ми знайшли цей будинок. 
Зараз ціна на нього вища у 17 ра-
зів – майже 3 млн грн.

Сам власник споруди розповів, 
що коли придбав нерухомість, то на 
цьому місці практично було сміт-
тєзвалище. А до цього тут були са-
дочок та приміщення департаменту 
освіти. Також чоловік зазначив, що 
коли прибирав сміття на території, 
то нібито натрапив на цілу купу до-
кументів, пов’язаних із грошовими 
махінаціями. Проте будівля на Кри-
воноса, 40 – не єдине приміщення, 
яке продали у приватні руки подіб-
ним методом.

Ще один величезний будинок у 
центрі міста зведено 1941 року. Ра-
ніше він належав заможній волин-
ській родині. Потім тут був готель, 
згодом – один із департаментів 
міської ради. Будівля є однією з ар-
хітектурних окрас вулиці Крилова. 
Однак у 2007 році управління пе-

ренесли в інше місце, а комуналь-
не майно простояло пусткою п’ять 
років. Тоді ж міська рада виставила 
на аукціон будівлю площею майже 
1700 м2. Стартова ціна – 8 млн грн, 
але охочих не знайшлося, тоді вла-
да знизила її до 2 млн 800 тис. грн, і 
приміщення купили.

Непогано, правда ж? Як тоді по-
яснювали владці, якби не продали 
приміщення, воно стояло б пуст-
кою, як і багато інших. Однак кому-
нальне майно, по суті, продали за 
безцінь. 

Наступний об’єкт – на вулиці 
Грабовського, 5. За інформацією 
жителів, ще за часів Радянського 
Союзу тут був військовий коміса-
ріат, що розташовувався на площі 

у майже 500 м2. Згодом, уже за не-
залежності, приміщення занепало. 
І знову ж влада вирішила продати 
комунальну власність. Оцінили у 
півмільйона гривень. Нині за цією 
адресою – інший об’єкт. Зараз тут 
уже збудували житловий комплекс.

Далі – вулиця Червоного Хрес-
та, 16. За цією адресою – безліч 
офісів. Влада і тут продала нежит-
лове приміщення площею 200 м2 
за 140 тис. грн. І таких прикладів 
можна називати багато. Такий ак-
тивний розпродаж був у 2012 році, 
а ініціював ці дуже вигідні аукціони 
колишній директор відділу управ-
ління майном міської комунальної 
власності. Ми вирішили з’ясувати, 
хто ж був таким щедрим. Керівник 

відділу управління майном місь-
кої комунальної власності Луцької 
міськради Алла Грабко повідомила, 
що того року начальником був Та-
рас Яковлев.

У ЗМІ ми знайшли матеріали тих 
років, де пан Яковлев заявляв, що в 
Луцьку будуть продавати лише те 
майно, яке недоцільно утримува-
ти. А от зараз можемо бачити ре-
зультат тієї роботи. Місто втратило 
багато цінних приміщень, які про-
дали за мізерні кошти. Тож ми ви-
рішили запитати в екс-директора, 
чому він поставив не один підпис 
під договорами, за якими міськрада 
втратила приміщення та земельні 
ділянки. Та від коментарів пан Яков-
лев відмовився. Відомо, що після 

роботи в міськраді йому підшукали 
тепленьке місце у Волинській ОДА – 
він став радником голови облдерж-
адміністрації. Однак цікаво те, що 
працював Яковлев на громадських 
засадах, тобто не отримував зар-
платні. Уявіть, який свідомий рад-
ник, адже в такі економічно тяжкі 
часи він готовий працювати безо-
платно. За що ж купує хліб? Проте, 
як стало відомо, можна бути рад-
ником без порад. У адміністрації, як 
нам повідомили на охороні, Яков-
лев не з’являвся. Може, щось радив 
голові телефоном?

Але зараз безпорадному радни-
ку знайшли нове тепленьке місце 
там, де точно крутяться великі гро-
ші. Президент призначив його го-
ловою Луцької районної державної 
адміністрації. Таке рішення Петро 
Порошенко підписав 1 листопада. 
Однак Яковлев сяде в керівне крісло 
поки на випробувальний термін – 
три місяці. Тож цілком імовірно, що 
схеми з майном можуть повторю-
ватися, тільки вже на іншому – ра-
йонному рівні. Зазначимо, лише 
за 2017 та 2018 роки міська рада 
Луцька отримала з оренди майна 
кілька мільйонів гривень. Тому в 
2012 році можна було б відремон-
тувати уже зараз продані будинки, 
зробити офісні приміщення та зда-
вати в оренду за пристойну ціну. 
Тоді бюджет міста наповнювався б 
більше, а так – одноразовий платіж, 
втрачена комунальна власність, ще 
й продана за мізерні гроші.

  Наталка ПОЛІЩУК

Суд відмовив у захисті 
честі й гідності луцькій 

патрульній Тетяні Хилюк. 
Журналісти телеканалу «Аверс» 
оприлюднили відео, на якому 
жінка застосовувала нецензурну 
лексику під час виконання 
службових обов’язків. Проте 
представниця нової поліції 
заявила, що журналістам лайка 
почулася. Пішла з позовом до 
суду і програла. 

До слова, саме ця патрульна разом із ко-
легою  фігурувала  у скандальному та пока-
зовому затриманні співробітника «Аверсу» 
Олександра Токаєва. 

На думку юристки телеканалу Тетяни 
Тростянчук, рішення судді було об’єктивним, 
адже на відео, яке оприлюднив «Аверс», доб-
ре чути, як патрульна поліцейська Тетяна Хи-
люк застосовувала нецензурну лексику. 

«Суд ухвалив справедливе рішення, на 
судовому засіданні було підтверджено ті фак-
ти, про які йшлося у сюжеті. Доведено, що 
журналісти телеканалу були об’єктивними, 
висвітлюючи подію», – зазначила Тетяна Трос-
тянчук. 

Юрист «Аверсу» Тарас Манькут, який 
представляв інтереси телеканалу в суді, 
каже, що сам судовий процес викликає по-
див та обурення. Адже лишень через те, що 
у водія «Аверсу» не працювала фара в режимі 
ближнього світла, патрульні поліцейські про-
тримали його майже годину на стоянці теле-
каналу, а потім щонайменше три години – у 
міськвідділі поліції. 

«Чи дотримано тут принципу пропорцій-
ності? Чи варто було через те, що не працює 
фара, витрачати стільки сил? Справа насправ-
ді є показовою», –  вважає Тарас Манькут. 

Зазначимо, цьому судовому процесу пе-
редувало гучне затримання водія  «Аверсу» 

Суд ухвалив об’єктивне рішення

В уряді знають про 
проблему, але бездіють

Солом
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Олександра Токаєва. Патрульні приїхали у 
двір телеканалу і заявили, що в автомобіля 
несправна фара. Погрожували забрати авто 
на штрафмайданчик. Зрештою водія демон-
стративно обшукали й заштовхали до полі-
цейської машини.

Після усіх цих дивних подій Олександра 
Токаєва завезли до міськвідділу поліції і, не-
мов якогось злочинця, протримали зо три 
години. До відділку з’їхалися чи не всі патрулі 
міста. Патрульні викликали активістів у вій-
ськовій формі та журналістів кількох видань. 
Додатково співробітника «Аверсу» звинува-
тили в тому, що він був напідпитку. Щоправда, 
драгер показав: водій був абсолютно твере-
зим.

Власне, після того, як журналісти показа-
ли на телеканалі подробиці такого поліцей-
ського свавілля та неадекватну поведінку пат-
рульної, бо ж та застосовувала у спілкуванні 
лайку, вона звинуватила кореспондентів у 
брехні. Мовляв, жодних матюків не казала. 
Але на відео чітко чути слова, яких жінка не 
добирала. 

  «Економічна правда»

Через недостатнє фінансування 
укріплення прикордонних берегів 
річки Західний Буг у Волинській 
області Україна може втратити на 
користь сусідньої Польщі близько 
5 тис. га земель загальною 
вартістю понад 862 млн грн.

Про це йдеться в офіційному звіті Дер-
жавної аудиторської служби, яка провела 
перевірку роботи Держводагентства з січня 
2015 до квітня 2018 року.

Аналогічна загроза втрати територій на 
користь інших держав є на транскордон-
них ділянках річок Тиса, Дністер, Сож, Прут, 
Сучава та інших на території Вінницької, За-
карпатської, Чернівецької та Чернігівської 
областей. Загальна вартість потрібних робіт 
сягає близько 2 млрд грн.

Аудитори підкреслюють, що Міністерство 
фінансів та Міністерство екології знають про 
проблему, але протягом 2015-2017 років гро-
шей на берегові роботи з бюджету не виді-
ляли.

Також Держводагентство через недо-
статнє фінансування не має правовстанов-
лювальних документів на земельні ділян-
ки, що може призвести до їхньої втрати. 
Лише 44,9 тис. га із 151 тис. га, тобто 30% 
землі оформлено офіційно.

Значні проблеми аудитори зафіксува-
ли у сфері зрошувальних систем – із за-
гальної кількості наявних 1170 насосних 
станцій виведено з експлуатації 51% з них. 
Тобто половина меліоративного комп-
лексу не виконує своїх функцій. Через це 
з 2014 до 2016 року значно скоротилися 
площі зрошуваних земель – з 828,7 тис. га 
до 687,3 тис. га.

Аудитори зазначили, що протягом 
2015-2017 років Держводагентство вза-
галі не проводило заходів з реконструкції 
інженерної інфраструктури зрошувальних 
систем та паспортизації водних об’єктів. 
Через це мають місце системні крадіжки 
державного майна.

Наприклад, у Харківській області на 
1 січня 2016 року обліковувались вкра-
деними 150,4 тис. м магістральних трубо-
проводів, що становить 44% їх загальної 
протяжності. Збитки у розмірі 13 млн грн 
винні особи досі не відшкодували. 

У документі зазначено, що Держвод-
агентство справно платить за послуги охо-
ронцям, які стережуть законсервовані на-
сосні станції, що не містять матеріальних 
цінностей. На думку аудиторів, тільки за 
два останні роки така ситуація призвела 
до неефективних витрат на 117 млн грн. 

Через недостатнє фінансування бю-
джетних програм капітальні інвестиції 
Держводагентства постійно дорожчають. 
Лише за низкою об’єктів здорожчання 
відбулося на суму близько 165 млн грн, а 
потенційні непродуктивні втрати можуть 
становити ще 227,9 млн грн.
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Серйозне прагнення до будь-якої мети – вже половина успiху в її досягненнi. Вiльгельм Гумбольдт

  Світлана ЧУНЬ
Луцьк

гаманець УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ 
ПОДОРОЖЧАЄ  

МІНСОЦПОЛІТИКИ 
ОБІЦЯЄ ПОВНУ 
МОНЕТИЗАЦІЮ 
СУБСИДІЙ 

Механізм повної 
монетизації субсидій 

запрацює з 1 січня 2019 
року. Про це повідомив 
міністр соціальної політики 
Андрій Рева, передає 
«Укрінформ».

«Ми ввели таке поняття, як 
монетизація. Якщо людина зеко-
номила газ (порівняно з нормою 
споживання), їй повертають кош-
ти. Тобто все, що зекономила лю-
дина, не буде списано у бюджет. 
По закінченню сезону вона ма-
тиме можливість зняти їх зі своєї 
картки та використати так, як вва-
жатиме за потрібне», – пояснив 
урядовець.

Нагадаємо, ще у квітні Кабмін 
ухвалив рішення про початок 
монетизації субсидій. За словами 
Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана, це рішення стосува-
тиметься 1,5 мільйона родин, які 
зможуть отримати орієнтовно 
700 грн одноразової виплати. Це 
рішення передбачає грошову ви-
плату, яка дорівнює вартості 150 
кіловат електроенергії, якщо цей 
ресурс використовують для опа-
лення, або 100 кубометрів газу.

До слова, право на субси-
дію за спрощеними правилами 
оформлення мають 7 мільйонів 
домогосподарств, повідомили в 
уряді.  Цьогоріч Україна витратила 
близько 71 млрд грн  на субсидії 
населенню для оплати житлово-
комунальних послуг. Тим часом 
понад 20 тисяч українців отриму-
вали подвійні субсидії – за двома 
адресами реєстрації.

ЗА НЕЗАКОННИЙ 
ПЕРЕТИН 
КОРДОНУ – ТЮРМА

Верховна Рада 
схвалила внесення 

змін до Кримінального 
кодексу, згідно з якими 
криміналізується 
незаконний перетин 
державного кордону 
України.

Як повідомляє UATV, документ 
передбачає покарання у вигля-
ді позбавлення волі на строк до 
трьох років за незаконний пере-
тин держкордону України росія-
нами (або особами з іншим гро-
мадянством на користь РФ), якщо 
вони потрапили на територію 
країни не через пункти пропуску, 
не мали потрібних документів або 
надавали документи з недосто-
вірними даними.

У разі повторного порушення 
загрожує позбавлення волі від 
трьох до п’яти років. Якщо при не-
законному перетині українського 
кордону застосовували зброю, 
зловмисникам загрожує позбав-
лення волі на строк до восьми 
років.

Раніше українське законо-
давство передбачало штраф або 
адміністративний арешт на 15 діб.

поживемо-побачимо

сам собі господар ПЕТРО БОЙКО: «НЕ СЛІД 
ЧЕКАТИ ВІД ОСББ ДИВА, 
ЗМІНИ Є ТАМ, ДЕ ПРАЦЮЮТЬ»

Ціни на овочі формує ринок

24tv.ua

  Оксана ЮРКОВА

Український ринок 
борщового набору зустрів 
листопад рекордними 
показниками цін. 
Найбільше подорожчала 
морква, на другому місці 
опинилася капуста. За 
ними йдуть столовий буряк 
і цибуля. 

У скільки обійдеться україн-
ський борщ волинянам, в ефірі ТРК 
«Аверс» розповів голова Асоціації 
фермерів і приватних землевласни-
ків Волині Руслан Хомич.

– У так званий борщовий набір 
входять продукти першої необхід-
ності, які українці купуватимуть неза-
лежно від вартості. Інша річ, що ціну 
формує ринок. Нинішнє подорож-
чання овочів пояснюється стрімким 
зростанням курсу валют. Бо у ціну 
моркви чи капусти закладено витра-
ти на насіння, отрутохімікати, оранку 
та інше. Адже навіть китайські рука-
виці й сітку для картоплі ми купуємо 
за долари, – каже господарник.

МОРКВА ЗА ЦІНОЮ 
БАНАНІВ

На волинських ринках кілограм 
моркви коштує 15 грн. Господині на-
рікають, що це надто дорого. Однак 
Руслан Хомич пояснює: щоб отрима-
ти врожай цього овочу, фермерам та 
приватним землевласникам дове-
лося перезасівати поля тричі. Адже 
протягом літа рясних дощів на Воли-
ні було обмаль.   

– За нинішньої цінової політики 
на паливно-мастильні матеріали та 
засоби захисту і насіння така ціна 
себе виправдовує. Наприклад, в 

Польщі кілограм картоплі на наші 
гроші коштує 15 гривень. Морква 
ще дорожча, бо її вирощування вар-
тує більше. Однак не треба нарікати 
на селян, адже вони здають моркву 
заготівельникам у кращому випадку 
по 5 гривень за кілограм, – зазначає 
фермер.

Щоб продати моркву за вигідною 
ціною, господарники закладатимуть 
її на збереження. Тож цілком імовір-
но, що взимку будемо купувати цей 
овоч ще дорожче.    

СТАБІЛЬНО ДЕШЕВА 
КАРТОПЛЯ

Найпопулярніший овоч воли-
нян – бульба – не принесла господа-
рям очікуваного прибутку. Перекуп-
ники брали її у селян за ціною 1 грн 
80 коп. Нині закупівельна ціна поча-
ла підніматися до 2 грн 80 коп. Од-
нак, зауважує фермер, це знущання. 
Щоб купити літр палива, треба про-

дати 11-12 кг відбірної бульби! На 
жаль, це – надзбиткова культура, бо 
щодо другого хліба українців нема 
державної політики. Щоб отримува-
ти прибутки з картоплі, селянам слід 
об’єднуватися в кооперативи. Однак 
наразі цей процес гальмує недоско-
нале законодавство.  

БЕЗ ЦИБУЛІ – НІ ТУДИ 
Й НІ СЮДИ

Руслан Хомич каже, що цибуля 
вродила у тих господарствах, де за-
стосовували полив. Адже на Волині 
навіть повисихали меліоративні ка-
нали. Тому ціна популярного овочу 
коливатиметься від 10 до 15 грн за 
кілограм, без різких стрибків.  

За словами фермера, жовтень-
листопад завжди показують нижчу 
ціну борщового набору. Адже Во-
линь – аграрна область, у нас все рос-
те і ціна падає до самого низу. А взим-
ку вона починає рухатися догори. 

Проблем у житлово-комунальній 
галузі чимало, накопичувалися 

вони десятиліттями. Про шляхи їх 
розв’язання розповів депутат Луцької 
міської ради, укропівець Петро 
Бойко, який є членом постійної комісії 
міської ради з питань генерального 
планування, будівництва, архітектури 
та благоустрою, житлово-
комунального господарства, екології, 
транспорту та енергозбереження. 
Його округ – проспекти Соборності, 
Молоді та Відродження.

Він чотири роки очолює ОСББ «Вікторія-
Луцьк-1». Під головуванням  Петра Павловича – 
сім ОСББ. Депутат очолив  ГО «Рада голів правлінь 
ОСББ міста Луцька», що відстоює законні інтереси 
членів об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків. А їх у місті вже 360.

Лучани найчастіше 
звертаються щодо наведення 
благоустрою у дворах

«Цьогоріч міська рада затвердила перелік з 64 
дворів, де першочергово вестимуть роботи з бла-
гоустрою, надійшло 160 звернень. Вибирали ті, які 
у найбільш занедбаному стані, – каже Петро Бой-
ко. – Нагальна проблема – ремонт території біля 
будинків на проспекті Відродження, 49, 49а, 45, 47. 
Це майже один двір. Його вдалося включити в пе-
релік дворів, де будуть вести ремонти у 2018-2019 
роках. Там велика територія, яка потребує знач-
них вкладень – 7 мільйонів. Підготували всі до-
кументи, пройшли експертизи, та ще недостатньо 
коштів у казні для такого об’ємного проекту».  

Біля окремих будинків ніколи не 
облаштовували території

«У підвалах стоїть вода, яка руйнує фунда-
мент, сприяє утворенню тріщин, – розповідає 
депутат. – Ми змушені замінювати труби, робити 
ремонти, освітлення, аби уникнути таких явищ. 
Від цього залежить безпека лучан.  Сьогодні най-
більша проблема, яку потрібно невідкладно зала-
годити, – затоплення будинку на Відродження, 49, 
де збирається уся дощова вода з проспекту. Від 
вологи у споруді з’явилися тріщини».

М’ЯСО І МОЛОКО 
БУДУТЬ ДОРОЖЧАТИ

Ціна свинини і яловичини буде 
рости, бо йде безупинне винищення 
поголів’я. У селах нема кому вирощу-
вати худобу, адже працездатне насе-
лення масово виїжджає на заробіт-
ки. А хто зважується господарювати 
вдома, зазнає збитків від новітніх 
хвороб та вірусів, що знищують тва-
рин. Також прогнозують підвищення 
цін на молочну продукцію. Серед 
причин – скорочення поголів’я ху-
доби, подорожчання кормів тощо.

– У найближчі 10 років в Україні 
очікується брак людських ресурсів. 
А не буде робочих рук – не буде біз-
несу і податків. Україна не матиме за 
що жити. Державі треба міняти під-
хід до бізнесу, щоб він розвивався, 
а люди не виїжджали. Насправді в 
Україні не більш як 35 мільйонів на-
селення, з яких 8 мільйонів працює 
за кордоном. Це люди, які могли б 
працювати і сплачувати податки, – 
констатує Руслан Хомич.

Сьогодні великі агрохолдин-
ги відмовляються від овочів, бо це 
дуже трудомісткі культури. Легше 
вирощувати зернові або технічні 
культури. У це має втрутитися дер-
жава. Бо їй треба годувати студентів, 
пенсіонерів, соціальну сферу. У Лит-
ві знайшли вихід у дотуванні ферме-
рів за кожен гектар, кілограм чи літр 
виробленої продукції. При собівар-
тості яловичини 119 грн за кілограм 
її ціна на прилавку – 19 грн. Щоб 
ситуація змінилася, має бути кру-
тий менеджер на рівні профільного 
міністерства, переконаний фермер. 
Державі слід розвивати експортний 
потенціал вітчизняної овочевої про-
дукції. Тоді зміцніє і країна, і її про-
дуктова безпека, і ціни не шокува-
тимуть.

Як громадська та депутатська 
діяльність допомагає 
розв’язувати проблеми ОСББ

Депутат сподівається: наступної весни дійде 
черга до облаштування тротуарів на проспекті 
Молоді. Цьогоріч відремонтували доріжки від 
центральної вулиці проспекту до будинку на Мо-
лоді, 10а,  від Молоді, 12 до Соборності, 7, доріж-
кою користуються всі, хто прямує на ринок. Зви-
чайно, все залежить від фінансів. Вдалося внести 
зміни у «Програму сприяння діяльності об’єднань 
власників багатоквартирних будинків Луцька на 
2015-2019 роки», відповідно до яких збільшено 
фінансування ремонтів у будинках з великою кіль-
кістю під’їздів.

«Раніше програма передбачала виділення 
кош тів на співфінансування ремонту. 70% – з місь-
кого бюджету, 30% витрат – за рахунок коштів 
співвласників будинку. При цьому сума інвесту-

вання з міського бюджету не могла перевищувати 
200 тис. грн на один проект, – розповідає Петро 
Бойко. – Я запропонував збільшити суму фінан-
сування до 250 тис. грн у зв’язку зі збільшенням 
вартості ремонтних робіт на ринку і змінити умови 
надання коштів з урахуванням розмірів будинку, в 
якому створено ОСББ. Переконаний: треба відно-
вити справедливість – розмір фінансування має 
залежати від кількості під’їздів у будинку. Колеги-
депутати підтримали мою пропозицію».

Вдалося залучити кошти з 
бюджету на ремонти у ліфтах

«Раніше було так: якщо будинок на обслугову-
ванні в жеку, то ремонт ліфта здійснювали лише 
за рахунок міського бюджету. Ті, у яких створено 
ОСББ, ремонтували їх суто власним коштом. Така 
була несправедливість, – зазначає Петро Бойко. 
– Пропоную чесний підхід: ремонт здійснюватимуть 
на умовах співфінансування з міського бюджету на 
70%, ще 30% – за кошти мешканців будинку».

Капітальний ремонт ліфта вартує дорого – від 
50 до 100 тис. грн. Після 25 років експлуатації ліф-
ти мають пройти капітальний ремонт, після якого 
термін використання до наступного подібного 
огляду становить лише 4-6 років.

Проблеми у сфері ЖКГ 
виникають щодня

«Усі хочуть бачити різницю між ОСББ і тради-
ційним жеком, – розповідає депутат. – Жителі хо-
чуть мати справу з професійним майстром, коли 
виникає проблема, тому налаштовую своїх підлег-
лих, щоб уміли порозумітися з людьми, вислухати, 
зрозуміти потреби». 

Для розв’язання найбільш складних питань 
Петро Бойко залучає допомогу з Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Наприклад, відремонтували 
дах в одному з будинків на вулиці Конякіна, на яко-
му росли берези, обладнали доріжки, встановили 
у дворах тенісні столи. 

«Я завжди готовий підтримувати тих, хто ви-
являє ініціативу, має бажання змінити на краще 
власний двір. Треба працювати заради власного 
комфортного життя», – підсумував Петро Бойко.

законотворчість

slk.kh.ua

Задля власного комфорту треба 
працювати, вважає Петро Бойко

з особистого архіву
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Немає нікого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нікого отруйнішого за удаваного друга. 
Григорій Сковорода

  Дарина ТИХА
    Маневицький район

  Іван СТЕПОВИЙ

  Анна ВОЛОЩУК
    Нововолинськ 

децентралізація

проблеми громади

актуальноГРОЙСМАН ПООБІЦЯВ 
ПОКАРАТИ ЧИНОВНИКІВ 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

ЧОРНОБИЛЬЦЯМ – 
ЗАХИСТ

ОБ’ЄДНАННЯ ШАХТАРСЬКОГО КРАЮ: 
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

  Олена СЕМЕНОВА
    Луцький район 

добра справа

Днями у селах Гірка 
Полонка та Шепель 
завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
відкрили оновлені дитячі 
майданчики. Тож тепер 
малеча може весело й 
активно проводити час.

За словами Вячеслава Руб-
льова, очільника волинського 

НА РАДІСТЬ ДІТЯМ – ОНОВЛЕНІ МАЙДАНЧИКИ 

УКРОПу, оновлення майданчика 
в Гіркій Полонці та відкриття но-
вого у Шепелі відбулися в рамках 
проекту «Здорова дитина – силь-
на країна». Його мета – здорові 
дітки, щаслива нація. 

«Загалом Фонд Ігоря Палиці 
вже третій рік успішно реалізовує 
у Луцькому районі різноманітні 
проекти, які ініціює сама гро-
мада, – каже укропівець. – Най-
приємніші ті, що спрямовані на 
розвиток малечі. Тішить така ак-

тивність громади, яка дбає про 
майбутнє. Адже дитячий майдан-
чик послужить не одному поко-
лінню малят. А єдність громади у 
своїх рішеннях є свідченням того, 
що ми, українці, будуємо згурто-
вану націю справжніх патріотів».

«Коли в Гіркій Полонці рані-
ше був майданчик, то дошкільня-
та з Шепеля не мали де бавити-
ся, – каже Олександр Мельничук, 
представник Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». – Адже в селі є 

лише стадіон, де підлітки грають у 
футбол. Тож тепер дітлахи більше 
часу проводитимуть в рухливих 
іграх на свіжому повітрі. Ново-
му майданчику радіють і батьки, 
адже діти вестимуть більш рух-
ливий спосіб життя і менше часу 
проводитимуть перед телевізо-
ром та гаджетами».

Також представники Фон-
ду подарували сільській малечі 
волейбольні м’ячі та брендові 
кружки.

Тепер сільська малеча має місце для забавМайданчик офіційно відкрито

О
лена Сем

енова

Наприкінці вересня обласне 
управління Держгеокадастру 
передало частину земель 

сільськогосподарського 
призначення поза межами 
населених пунктів з державної у 
комунальну власність об’єднаним 
територіальним громадам. 
Вісім ОТГ відтепер можуть 
розпоряджатися 15,595,09 га самі. 

Однак досі блокують розв’язання такого 
ж питання щодо Прилісненської ОТГ. Її голова 
Ігор Терещенко припускає, що це може бути 
однією з форм тиску через рішення громади 
співпрацювати з комунальним підприєм-
ством «Волиньприродресурс».

Під час години запитань до уряду народ-
ний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич 
звернулася до Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана з цього приводу.

«Цьогоріч я неодноразово зверталася до 
вас із питанням блокування передання зе-
мель сільськогосподарського призначення 
ОТГ у Волинській області. Мій останній депу-
татський запит ви переадресували Держгео-
кадастру. Звертаюся до вас, бо відповідь, яку 
я отримала від пана Колотіліна (в.о. голови 
Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, – ВН), свідчить про 
те, що або вони не розуміють суті питання, 
або свідомо підставляють вас. Останній абзац 

Майже 150 тисяч волинян 
постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС. В Україні ж – 
близько двох мільйонів таких 
громадян.

За роки, що минули з часів катастро-
фи, пільги для чорнобильців періодично 
урізають, частково повертають і знову 
урізають. І все це – на тлі обіцянок про під-
тримку й гідні соцгарантії від держави.

Тема пенсій та їх перегляду – найпер-
ша вимога, яку озвучують чорнобильці. 
Влітку мітинг під Верховною Радою зібрав 
кілька тисяч афганців, чорнобильців та 
учасників АТО. Вони розповіли, що акцію 
протесту в Києві влаштували через неви-
конання державою гарантій соціального 
забезпечення.

Народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич переконана, що держава 
має виконати свої зобов’язання перед 
цими людьми, інакше це може спричини-
ти велику соціальну напругу.

Нещодавно на адресу нардепа наді-
йшло звернення від членів Всеукраїнської 
громадської організації «Союз Чорнобиль 
України» щодо необхідності врахування в 
законі про держбюджет пов ноцінного фі-
нансування видатків на виконання про-
грам, пов’язаних із соціальним захистом 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Відповід-
не звернення Ірина Констанкевич спря-
мувала Прем’єр-міністру Володимиру 
Гройс ману.

«Ми маємо зробити все, щоб люди, 
уражені страшною бідою, все-таки були 
соціально захищеними», – підкреслила 
Ірина Констанкевич. 

Нардеп зазначила, що обурена заява-
ми деяких чиновників, буцімто пільгами 
користуються лише псевдоліквідатори 
аварії, які свого часу змогли одержати від-
повідні посвідчення. 

«Люди, які врятували світ від ката-
строфи, замість вдячності отримали від 
держави лише «сухпайки», – резюмувала 
парламентар.

відповіді констатує, що їм справді треба здійс-
нити передання і вони про це знають. Що це 
за рівень ТОП-чиновників, які ігнорують ваше 
доручення і кажуть, що повністю безпорад-
ні?» –  зазначила Ірина Констанкевич.

Володимир Гройсман наголосив, що на за-
сіданні уряду ухвалено рішення про передан-
ня земель за межами населених пунктів в ОТГ.

«До кінця року стоїть завдання, аби 100% 
землі передати в ОТГ. Подивлюся цю відпо-
відь і ми її повторно розглянемо. Якщо там є 

проблеми, будемо притягати до відповідаль-
ності», –  пообіцяв глава уряду.

Додамо, що за інформацією волинських 
ЗМІ, днями очільник ГУ Держгеокадастру на 
Волині Олесь Іващенко написав заяву на звіль-
нення. Під час особистого прийому в Горохові 
до Іващенка прийшли атовці, які також не мо-
жуть отримати гарантовані законом земельні 
ділянки. Виникла суперечка, на голові поса-
довця розбили яйце. Після цього інциденту 
Іващенко пообіцяв, що звільниться з посади.

Чому міста обласного 
значення досі не 

об’єдналися із сусідніми 
населеними пунктами та 
що буде з нововолинськими 
шахтами? Про це говорили 
з депутатами обласної ради 
та місцевими посадовцями в 
ефірі ТРК «Аверс».

За словами заступника місь-
кого голови Нововолинська 
Андрія Сторонського, сільське 
населення проти об’єднання з 
містом. Мовляв, люди бояться, 
що місто відбере землі, а в селах 
закриють школи. 

«Нам ставлять умови, мов-
ляв, місто має побудувати стаді-
он, утримувати спортивні секції 
та гуртки, асфальтувати вулиці, 
але не дають нічого натомість. У 
той же час, діти з сіл відвідують 
школи Нововолинська. То як ми 
маємо утримувати сільську шко-

лу, якщо більшість дітей здобуває 
освіту в міському навчальному 
закладі?» – каже посадовець.

Натомість консультант з бю-
джетних питань Асоціації міст 
України Василь Гром перекона-
ний: бюджет Нововолинська – пів-
мільярда гривень, а отже, він змо-
же витягнути сусідні села. Депутат 
Волиньради від УКРОПу Вячеслав 
Рубльов стверджує: саме через 
добровільність процесу та еконо-
мічну невизначеність об’єднання 
міст обласного значення із селами 
останні не хочуть об’єднання.

«Процес об’єднання стартував, 
але якщо раніше він був добро-
вільним, то далі це залежатиме 
від того, хто буде при владі після 
виборів, – переконаний Вячеслав 
Рубльов. – Така ж ситуація і в Луць-
ку – навколишні  сільради проти 
приєднання до обласного центру».

Щодо проблеми роботи ново-
волинських шахт, то без підтримки 
вугільної галузі ні місто, ні область 
не зможуть існувати. За словами 
директора шахти №9 «Нововолин-
ська» Володимира Юрківа, копаль-
ня й далі працює, проте потрібно 

розробляти нові родовища. 
«Вугільна галузь Волині дійшла 

до краю. В Нововолинську працює 
лише дві шахти – це №9 та «Бужан-
ська». Шахта №9 захистила програ-
му з видобутку вугілля у 100 тисяч 
тонн на рік, і це дає змогу нормаль-
но працювати, – каже Володимир 
Юрків. – А шахта №10, яку будують 
вже 30 років, у разі запуску може 
перекрити потреби області у ву-
гіллі, проте на її добудову потрібно 
кількасот мільйонів гривень».

«Допоки в Україні влада буде 
ухвалювати такий загальноукра-
їнський бюджет, як зараз, то наша 
економіка впаде, допоки будуть 
виділяти на підтримку величезних 
агрохолдингів сотні мільйонів, до-
будови шахти №10 не буде. Вугілля, 
яке купують в ОРДЛО, і далі приво-
зять в Україну, тоді як наші шахти 
на Волині та Львівщині не можуть 
працювати. Держава має стати об-
личчям до людей та нарешті поча-
ти працювати для народу», – підсу-
мував Вячеслав Рубльов.

bug.org.ua

Вугільна галузь потребує підтримки

З повагою 
Ірина 
КОНСТАНКЕВИЧ, 
народний 
депутат 
України

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì 
ñâÿòîì. 
Äÿêóþ  çà òå, ùî áåðåæåòå, çáàãà÷óºòå 

³ òâîðèòå áåçö³íí³ ñêàðáè íàøî¿ íàö³¿. 
Âàøà ðîáîòà äàðóº ëþäÿì íåçàáóòí³ 

åìîö³¿, ïðèºìí³ ìèò³, ôîðìóº 
êóëüòóðíó àòìîñôåðó íàøî¿ íàö³¿. 
Áàæàþ, ùîá âàø òâîð÷èé åíòóç³àçì 

òà ìèñòåöüêà íàñíàãà í³êîëè 
íå çãàñàëè. 
Íåõàé óò³ëþþòüñÿ âñ³ ìð³¿ òà çàäóìè, 

à âàø³ òâîð÷³ ïðîåêòè çàâæäè çíàõî-
äÿòü ï³äòðèìêó ³ âäÿ÷íó àóäèòîð³þ. 

Ìèðó, çäîðîâ’ÿ, äîáðà,  
áëàãîïîëó÷÷ÿ âàì òà 
âàøèì ðîäèíàì.

Шановні працівники-
подвижники культури, 

майстри народного 
мистецтва, 

аматори сцени! 

Прилісненській ОТГ досі блокують передання земель

im
k.net.ua

Два мільйони українців – 
чорнобильці

barcroft.tv
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Олені Трубі з Торчина – 
43 роки. Права нога 
жінки має в об’ємі 

1 метр. У медичній картці 
волинянки зазначено 
діагноз: вторинна тотальна 
лімфодема правої нижньої 
кінцівки третього ступеня, 
слоновість. Збій у роботі 
лімфатичної системи 
почався 13 років тому. 
Олені діагностували рак 
шийки матки. Рятуючи 
життя пацієнтки, лікарі 
видалили жіночі органи 
і лімфовузли, що були 
розташовані поряд. 

МЕДКОМІСІЯ 
ВИЗНАЛА ЖІНКУ 
ПРАЦЕЗДАТНОЮ

– Коли нога почала набрякати, 
думала, що це наслідки променевої 
терапії. Однак це вже розвивалася 
слоновість, – розповідає Олена.

Захворювання лімфатичної сис-
теми, пов’язане з порушенням від-
току лімфи з організму (лімфостаз), 
у народі називають слоновою хво-
робою. Ця назва влучно відображає 
жахливі зміни зовнішності хворого. 
У людини патологічно збільшується 
у розмірах одна з частин тіла, зазви-
чай ноги. Шкіра стає товстою, як у 
слона. Життя хворого перетворю-
ється на пекельну муку. 

Крім того, що Олені важко пере-
суватися, а вона живе на другому 
поверсі, додалися й інші недуги. Та 
найдивніше, що у 2014 році медко-
місія визнала жінку інвалідом... тре-
тьої групи. Пожиттєво. Тобто лікарі 
вважають Олену працездатною. 
Хоча хвора заледве може вийти на 
вулицю, адже від ходіння болять 
навіть кістки. Набряки на стопі до-
сягли таких розмірів, що шкіра вже 
торкається землі. Пенсія з інвалід-
ності становить 1500 грн. Її не ви-
стачає навіть на знеболювальні.

– Ніколи подумати не могла, що 
у тридцять років почую страшний 

  Оксана КУЦИК 
Луцький район

випробування ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ НОГА 
ВОЛИНЯНКИ ЗБІЛЬШИЛАСЯ 
НА 40 КІЛОГРАМІВ 

з добром у серці ГОЛОВНЕ – НЕ ЗАЛИШАТИСЯ БАЙДУЖИМИГОЛОВНЕ – НЕ ЗАЛИШАТИСЯ БАЙДУЖИМИ

діагноз. Рак діагностували в при-
ватній клініці, де я хотіла лікувати 
варикоз за допомогою п’явок, – 
пригадує Олена. 

Гірудотерапевт у категоричній 
формі скерував пацієнтку на огляд 
до гінеколога. Олена сміливо пішла 
на прийом. Адже працювала на під-

приємстві харчової промисловості 
й регулярно проходила медогляди. 
Однак аналізи виявили страшну 
хворобу. Жінку скерували в онко-
диспансер.

Там діагноз підтвердили й Оле-
ну терміново прооперували. Після 
хірургічного втручання вона почала 

розширювальних препаратів збіль-
шується хвора нога. А ще на правій 
нозі – хронічна бешиха, іншими сло-
вами – рожа. Щойно жінка відчуває 
свербіж, починає пити антибіотики 
і робити уколи. Інакше підніметься 
температура й буде непереливки. 

– Я читала в інтернеті, що слоно-
вість лікують за кордоном. Мені це 
не по кишені. Якби можна було по-
чистити ногу від зайвої рідини, вже 
було б легше. Хоча б стопу, бо ско-
ро взагалі не зможу ходити, – каже 
Олена. 

Чи варто жінці сподіватися на 
диво, ми запитали в завідувача від-
ділення судинної хірургії ВОКЛ Ми-
коли Герука. 

– Лімфодема буває первинна, 
коли людина генетично схильна до 
слоновості. Цей вид недуги лікують 
за допомогою венозного дренуван-
ня. У героїні вашої публікації – вто-
ринна лімфодема. Під час операції 
їй видалили лімфопротоки, які ви-
водять з ніг лімфу. Тому вона на-
копичується і не має відтоку. Такі 
наслідки бувають після видалення 
грудей, коли набрякають руки. Па-
цієнтів попереджають про ризики, 
та хворі обирають операцію, а не 
смерть від раку. На жаль, це недуга 
на все життя. Хворі мають постій-
но робити масажі, приймати вено-
лімфотоніки й постійно ходити в 
компресійному трикотажі. Запуска-
ти себе не можна! Хвороба не мине 
сама собою. Щодо того, чи можна 
зчистити набряки на нозі, відповім, 
що можна. Але це дуже небезпечна 
операція, що призводить до калі-
цтва. Тому таких втручань майже 
не проводять. Не розв’яже проб-
леми і такий радикальний варіант, 
як ампутація. Бо рана просто не за-
гоїться. Єдине, що можу порадити 
жінці, – це звернутися до столичної 
професорки Лариси Чернухи. Вона 
входить до світового конгресу фле-
бологів. Дуже авторитетний судин-
ний хірург. 

Об’єм правої ноги Олени – 1 метр

Луцький територіальний 
центр соціального 

обслуговування – місце, 
де завжди людно. 
Щоденно через поріг 
установи переступають 
250-300 людей важкої 
долі. Це одинокі, 
люди з обмеженими 
можливостями, 
безхатченки. 

Спектр послуг, що їх надає 
терцентр, приємно дивує кількіс-
тю та різноманітністю. Тут можна 
пообідати, пройти фізпроцедури, 
повправлятися на тренажерах, по-
митися, скористатися перукарськи-
ми та швейними послугами, цікаво 
провести дозвілля, взяти, що по-
трібно, у кімнаті дарованих речей, 
скористатися послугами столяра, 
сантехніка. 

– Щорічно ми обслуговуємо 
понад 4500-4600 підопічних, – за-
значає директор територіального 
центру Галина Шатецька. – Зараз у 
нас на харчуванні 147 осіб. 923 лю-
дини отримують послуги соціаль-
них робітників удома. Зміст послуги 
включає доставлення продуктів, 
прибирання, особисту гігієну, зала-
годження питань у держустановах, 
придбання ліків. Кілька років по-
спіль під час морозів працює пункт 

  Ірина ЮЗВА 
Луцьк

О
ксана Куцик

обігріву для безхатченків. Тут вони 
можуть попити чаю, поїсти, помити-
ся, перебути ніч.

Галина Іванівна – особливий ке-
рівник з небайдужим ставленням 
до проблем кожного підопічного 
та умов роботи підлеглих. У соці-
альній сфері вона працює понад 
чверть століття. Починала з посади 
соціального робітника, працювала 
діловодом, касиром, інспектором 
відділу кадрів, заступником дирек-
тора. А з 2007 року – директор тер-
центру. 

– До нас рідко приходять з ра-
дістю, частіше – навпаки. Голов-
не – не бути байдужими. Адже 
найважливіше для людей важкої 
долі – увага, вміння вислухати. Є 
багато серйозних проблем, яких 
не можемо розв’язати в нашій уста-
нові. Тоді скеровуємо відвідувачів 
до спеціалістів. Людина зазвичай 
вдячна за те, що її вислухали, дали 
якусь пораду, – ділиться робочи-
ми моментами Галина Шатецька. 
– Підтримки від влади практично 
не маємо. Та світ не без добрих лю-
дей. Дуже допомагають благодійні 
організації. Завжди можемо розра-
ховувати на підтримку Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Фонд співпрацює з Луцьким те-
риторіальним центром з 2013 року. 
За цей час за кошти Фонду харчува-
лися понад дві тисячі осіб, лежачих 
хворих забезпечували санітарно-
гігієнічними засобами, придбали 

медичну техніку для фізіотерапев-
тичного кабінету. Завдяки Фонду 
покращили умови роботи харчо-
блоку: відремонтували та облаш-
тували кімнату для миття посуду, 
встановили кондиціонер, придбали 
побутову газову плиту, електричну 
сковороду, холодильники, посуд. У 
2016 році відремонтували санітарну 
кімнату, якою можуть скористатися 
не лише ті, хто займається в трена-
жерному залі, а й підопічні, які про-
живають у приватному секторі й не 
мають відповідних вигод.

 У 2018 році за підтримки Фон-
ду в терцентрі відкрили кімнату для 

творчості та відпочинку. Тут відвіду-
вачі установи займаються в гуртках, 
релаксують, отримують послуги 
соціальної адаптації. Інструктор з 
трудової адаптації Оксана Крамар 
каже: таке дозвілля має попит не 
лише в людей пенсійного віку, а й у 
молоді. Тут малюють, ліплять з гли-
ни, роблять ляльки-мотанки, слуха-
ють музику, чаюють, а найголовні-
ше – спілкуються.

На часі ще одна добра справа, 
до якої долучиться Фонд. Незаба-
ром завдяки його фінансуванню в 
терцентрі відремонтують праль-
ню. Як розповіла Галина Шатецька, 

прання білизни – одна з послуг для 
самотніх людей, яку надає територі-
альний центр. Упродовж року цією 
послугою можуть скористатися по-
над 300 підопічних. До кінця 2018 
року Луцька міська рада планує від-
крити притулок для осіб без постій-
ного місця проживання. Терцентр 
надаватиме їм послугу з прання, 
тож навантаження на пральню 
суттєво збільшиться. Приміщення 
потребує ремонту. Адже систему 
каналізації та сантехніку встанов-
лено понад 30 років тому. За кошти 
Фонду проведуть ремонтні роботи, 
придбають пральну машинку та 
пластикові меблі.

Щорічно першої неділі листо-
пада відзначають День працівника 
соціальної сфери України. Перший 
заступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Лариса 
Тарасюк привітала працівників те-
риторіального центру з професій-
ним святом. 

– Працівники соціальної сфери 
щоденно спілкуються з людьми, 
на чию долю випали важкі випро-
бування. День у день ви виявляєте 
милосердя, робите добрі справи, 
допомагаєте долати життєві труд-
нощі. Тож нехай у вашому житті 
буде побільше яскравих кольорів 
та сонячних днів. Нехай те добро, 
яке ви даруєте людям, повертаєть-
ся до вас сторицею, – побажала Ла-
риса Тарасюк. 

Галина Шатецька працює у соціальній 
сфері понад чверть століття

Ірина Ю
зва

накульгувати на праву ногу, а сама 
кінцівка стала набрякати. Не допо-
магали навіть спеціальні мазі, елас-
тичні панчохи, які призначив су-
динний хірург. Нога збільшувалася 
в об’ємі. Однак жінка ще ризикнула 
поїхати у Київ на військову присягу 
сина. Командир частини, зауважив-
ши недугу волинянки, порадив їй 
звернутися у військовий госпіталь. 
Там Олена вперше почула, що у неї – 
слоновість. Лікар сказав, що таку не-
дугу в Україні не лікують.

СЛОНОВІСТЬ – 
ХВОРОБА НА ВСЕ 
ЖИТТЯ

Хай як важко пересуватися, Оле-
на щороку їздить у Луцьк на огляди 
до гінеколога. Якщо раніше могла 
дістатися автобусом, тепер дово-
диться винаймати машину. Спусти-
тися з другого поверху без сторон-
ньої допомоги жінка не може. 

Та вона не опускає рук. Навчи-
лася жити з цією хворобою і давати 
собі раду. Однак із роками додали-
ся інші недуги – хронічна венозна 
недостатність лівої ноги, вегето-
судинна дистонія (ВСД), проблеми 
з тиском. Коли звужуються судини і 
страшенно болить голова, жінка п’є 
знеболювальні. Адже від судино-

Українку Тетяну Лапченко зі 
слоновістю обох ніг вилікували 
у Німеччині в клініці «Фельді». 
Хвороба в жінки виникла після 
того, як їй у 32 роки прооперували 
рак шийки матки. Клініка понад 80 
років спеціалізується на лікуванні 
лімфостазу. Вартість курсу в 2015 
році становила €40 тис. Жінці 
проводили комплекс процедур – 

бандажування, масаж, спорт. Зайва 
рідина виходила природним 
шляхом – пацієнтка часто бігала 
в туалет. Щоб шкіра не всихала, ї ї 
змащували живильним кремом. Та 
оскільки зі 133 кг жінка схудла до 
77 кг, шкіра дуже обвисла і ї ї потрібно 
було підрізати. З Тетяни «зняли» 6 кг 
зайвої шкіри. У результаті окружність 
ніг зменшилася на 60 см.   
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Людина народжена працювати, як птах – літати. Мартін Лютер
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

з перших уст

Як насправді півострів 
Крим опинився під 
контролем Росії, чи 

намагалися кримчани 
чинити опір та які методи 
застосовували служби 
країни-агресора до людей, 
розповідає cпівробітниця 
Українського інституту 
національної пам’яті, 
співавторка книги «Люди 
сірої зони», уродженка 
Луцька Олена Халімон, яка 
два роки прожила у Криму.  

КРИМЧАНИ 
ЧИНИЛИ ОПІР, 
А НЕ ДОБРОВІЛЬНО 
ЙШЛИ ЗА РФ

Автори книги «Люди сірої зони» 
зуміли зібрати унікальну добірку 
документальних свідчень очевид-
ців драматичних подій навесні 2014 
року, а також записати історії людей, 
які пережили репресії та тиск з боку 
представників країни-агресора. 
Нині книга є і в Криму, і в Росії. За-
раз автори працюють над тим, аби 
видати її англійською, щоб якомога 
більше людей змогли її прочитати. 

«У книжці ми викриваємо росій-
ську пропаганду, як вони брехливо 
здійснювали анексію. Ми показу-
ємо, що анексія – це не захист. Це 
вторгнення. Чекаю, що незабаром 
цю книгу заборонять у Росії», – роз-
повідає Олена Халімон. 

У 2005-2006 роках вона працю-
вала журналістом в Криму. «Коли 
мене запитують: «Як тобі жилося 
два роки у Криму?», відповідаю 
коротко: «Переважно некомфорт-
но», – каже Олена. – До переїзду на 
півострів мені не доводилося ба-
чити такої великої кількості людей, 
що ностальгують за радянським 
минулим, на один квадратний метр 
площі. У Криму в мене найчастіше 
випитували, чому і як надовго я 
приїхала та чим Україна краща за 
Росію. Звісно, з кожним днем на тих 
людей і події формувався імунітет. 
Зустрічі та знайомства з проукраїн-
ськими журналістами, громадськи-
ми діячами, політиками надихали 
на працю. Крим навчив стійкості та 
виживання в токсичному середови-
щі, навчив розрізняти «професійних 
українців» та українців, змусив уві-
мкнути аналітичні здібності та шу-
кати причинно-наслідкові зв’язки, 
якщо щось вимагало роз’яснення».

За словами Олени Халімон, у 
книжці подано понад півсотні свід-
чень, які спростовують міфи про те, 
що Крим анексовано без кровопро-
лиття та жертв, що кримчани не на-
магалися чинити опір, а добровіль-
но пішли за Росію. 

«Без цих розповідей крим-
ських журналістів, громадських 
активістів та інших людей немож-
лива об’єктивна історія подій 2014 
року, – каже вона. – Ці розповіді ма-
ють важливе значення для сучасної 
історії не лише України та Росії, а й 
Європи і всього світу, всіх, хто від-
стоює принципи верховенства прав 
людини та поважає основи світово-
го порядку». 

Олена каже, що автори книги 
намагалися перш за все зруйнувати 
міфи російської пропаганди. 

«Хтось думає, що кримчани 
дуже радісно зустріли окупантів. 
Це брехня, – переконує Олена. 
– У Криму був дуже активний рух 
«Євромайдан-Крим». Люди виходи-
ли на акції протесту за територіаль-
ну цілісність України та підтримува-
ли проєвропейський курс. Вони не 
хотіли ніякої окупації». 

За словами Олени, інший міф 
росіяни створили про те, що окупа-

ОЛЕНА ХАЛІМОН: ОЛЕНА ХАЛІМОН: 
«ОКУПАЦІЯ КРИМУ «ОКУПАЦІЯ КРИМУ 
БУЛА КРИВАВОЮ» БУЛА КРИВАВОЮ» 

лям, лікарям та військовим високі 
зар плати. Спочатку їх виплачували, 
але через півроку дуже піднялися 
ціни на продукти й одяг, комуналку 
та все інше, що цих зарплат ледь 
вистачало, аби прожити. Але спо-
чатку ця зарплата була утричі біль-
ша за ту, яку виплачувала Україна. 
Тому люди побігли за рублем. Вони 
потім шкодували про свої вчинки, 
але вороття уже не було. Військо-
ві отримали підвищення зарплат 
у кілька разів, – каже жінка. – Але 
в кожного військового, який зра-
див Україну, у особовій справі так 
і було дописано: «Схильний до зра-
ди». Зрадників ніхто не любить. На-
віть окупанти». 

З КРИМУ РОБЛЯТЬ 
ВІЙСЬКОВУ БАЗУ 

Кримські татари, як і українці 
та інші національності, відразу по-
трапили під прес Росії, каже Олена. 
Окупанти почали переслідувати 
їх за національною ознакою, при-
їжджати додому та звинувачувати, 
мовляв, якщо ти кримський тата-
рин, то вже екстреміст. Якщо укра-
їнець, говориш українською – ти 
уже підозрілий і маєш бути в зоні 
спостереження ФСБ. 

І українцям, і кримським тата-
рам у Криму нині живеться дуже не-
просто. Частина людей, яким загро-
жувала небезпека, виїхали. Частину 
засудили. Ще частина перебуває у 
лапах ФСБ та Росії. Люди, які виїж-
джали, казали, що залишатися на 
батьківщині стало нестерпно, важ-
ко морально, бо за будинком по-
стійно стежили, слідкували за ними 
та за їхніми родичами тільки тому, 
що вони були українцями.

«Кримських татар нині звину-
вачують в тому, що вони входять 
у небезпечні угрупування. Життя 
там змінилося аж ніяк не на кра-
ще. Люди на вулицях просто ні про 
що не розмовляють, – каже Олена 
Халімон. – Вони бояться говорити, 
адже невідомо, хто стоїть перед то-
бою і чи не зробить він на тебе до-
нос. Розвелося дуже багато писань 
на сусіда, як було у 1937 році. Але 
культурний центр там і досі діє. Хоч 
щомісяця ці люди ходять на допити 
у ФСБ». 

Олена Халімон каже, що в Кри-
му зараз залишилися люди, які вже 
не можуть боятися. Ті, які пересту-
пили через ту межу, коли страшно. 
Вони йдуть вулицею і розмовляють 
українською зі своїми дітьми. 

«Раніше тих, кого переманю-
вали, кому обіцяли манну небесну, 
було до 10%. Ще 10% людей були 
дуже активними, виступали проти 
окупації Криму. А 80% населення 
були пасивними і спостерігали. Те-
пер за п’ять років пасивні громадя-
ни оцінили, що їм принесла Росія, 
і свідомих людей, які не бояться, 
стало більше. Усі ці теракти, які від-
булися в Керчі, викиди, які були в 
Армянську, – це все принесла Ро-
сія, – переконана вона. – Дуже жор-
стоко відіграватися на дітях, але це 
жорстока країна. Таким чином вони 
роблять з Криму військову базу. Їм 
начхати на людей. Байдуже, хто ли-
шиться там жити. Окупанти навезли 
туди дуже багато техніки та військо-
вих. Росіянам важлива територія. А 
про людей вони не дбали і не мають 
такого наміру зараз». 

Олена вірить, що Крим повер-
неться до України. Вона каже, що 
це дуже непростий шлях. Можли-
во, мине 10 років, перш ніж це ста-
неться. 

«Для цього ми маємо показа-
ти, що в Україні краще, ніж у Ро-
сії, – каже жінка. – Що у нас високі 
зарплати та рівень освіти, що у нас 
немає корупції, що ми європейська 
забезпечена країна. І в жодному 
випадку не треба відрікатися від 
жителів Криму, не треба називати їх 
зрадниками». 

ція Криму була безкровною. Жінка 
стверджує, що РФ дуже замовчує ці 
факти. Насправді є жертви окупації. 
Це військові Сергій Кокурін та Ста-
ніслав Карачевський. 

«Люди чинили опір, як могли, – 
каже вона. – Вони виходили на акції 
протесту в 2013-2014 роках, тоді, 
коли людей переслідували, полю-
вали на них. Вийти з плакатом «Я 
проти окупації» було справжнім 
подвигом. Треба було мати велику 
віру і силу волі, аби таке зробити».  

Олена Халімон розповідає, коли 
окупанти вторглися в Крим, то було 
заблоковано чи не всі стратегічні 
об’єкти: Верховну Раду Республіки 
Крим, Раду Міністрів та військові 
частини. 

«Протест був. Активісти при-
ходили у військові частини й пере-
давали українським військовим їжу 
та генератори. Жінки об’єдналися у 
рух «Жінки за мир». Вони виходили 
захищати військові частини з пла-
катами. Етнічні росіяни також були 
проти окупації. І інші національності 
чинили опір, адже зрозуміли, що на-
справді відбувається. У РФ говорили, 
що Путін захищає в Криму проро-
сійське населення від радикалів та 
«Правого сектору». Протестів проти 
нього було дуже багато. До людей 
ночами приходили з ФСБ. Спочатку 
це були «козачки», які називали себе 
«кримською самообороною». Вони 
розшукували незаконні утворення 
та викликали людей на допити. Тому 
знаємо, де нині кінорежисер Олег 
Сенцов та фермер Володимир Ба-
лух. Останній вивісив після окупації 

Для тих, хто виступив проти російської агресії, 
анексія півострова стала початком життя у сірій зоні

Олена Халімон каже: те, що відбулося 
у 2013-2014 роках в Криму – 
міжнародний воєнний злочин

у себе на будинку український пра-
пор. Тепер його намагаються зроби-
ти екстремістом. Активних українців 
знищують». 

Автори сподіваються, що книга 
стане одним із доказів під час між-
народного суду над РФ, адже те, що 
відбулося у 2013-2014 роках, – між-
народний воєнний злочин, а злочи-
нець має бути покараний. 

ЯК КРИМ 
ОПИНИВСЯ ПІД 
КОНТРОЛЕМ РОСІЇ 

Олена Халімон каже, що укра-
їнська влада, якщо і присилала ко-
гось з Києва очолити в Криму Раду 

Міністрів, то це були неяскраві 
особистості, які могли б згуртувати 
навколо себе людей та показати, 
що Україна чудова країна, що і тут 
можна добре жити й працювати, що 
цією країною можна пишатися.  

«Це були сірі миші, і в крим-
чан дуже часто формувалося вра-
ження, що українська влада без-
хребетна, надто повільна, а у той 
час російська влада дуже активно 
це використовувала на свою ко-
ристь, – каже вона. – Починаючи 
з 1990-х років, вони поширюва-
ли інші міфи: про те, які страшні 
кримські татари, українська влада 
не може зробити нічого доброго, 
що там живуть злі бандерівці, які 
будуть приїздити до Криму і бити 
кримчан за те, що вони розмов-
ляють російською. Також в Криму 
було дуже мало українських ЗМІ. Це 
теж мінус українській владі». 

Росія завжди вливала у Крим 
великі кошти для підтримки про-
російських сил. Є дуже багато ро-
сійських товариств, яким платив 
Кремль для того, щоб вони пока-
зували, яка велика і могутня Росія, 
як вона дбає і захищає росіян, а от 
натомість Україна нічого не робить 
для своїх громадян.

«РФ дуже активно нашпиго-
вувала Крим представниками 
ФСБ. Постійно вербували україн-
ських представників СБУ, міліції. З 
ними працювали і щось обіцяли. 
Наприк лад, Росія пообіцяла вчите-

tsn.ua

Reuters

У Криму люди виходили на акції протесту 
за територіальну цілісність України та 
підтримували проєвропейський курс

facebook.com
/olenka.khalim

on
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Мудрець радше уникатиме хвороб, ніж вибиратиме засоби проти них. Томас Мор
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точка зору

АЛЕРГІЯ – ЕПІДЕМІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

КОТИ ЯК ЗАХИСТ ВІД АСТМИ

РАПТОВІЙ СЕРЦЕВІЙ СМЕРТІ 
ОГОЛОШУЮТЬ ВІЙНУ
ми, створити кардіологічні та кардіохірургічні 
бригади.

Регіональні заклади охорони здоров’я 
первинної ланки потрібно забезпечити ЕКГ-
апаратами, апаратами для велоергометрії та 
іншим обладнанням, потрібним для виявлен-
ня стенокардії на початкових стадіях, а також 
автоматичними зовнішніми дефібриляторами. 
Дефібриляторами потрібно на 100% оснасти-
ти санітарний транспорт системи ЕМД.

Для лікарів загальної практики – сімейної 
медицини рекомендують провести навчальні 
цикли з набуття знань і практичних навичок 
надання домедичної і медичної допомоги па-
цієнтам у стані клінічної смерті та алгоритму 
дій в разі раптової зупинки серця залежно від 
її причини.

Мінохорони здоров’я спільно з Міносві-
ти рекомендують ввести обов’язковий 
ехокардіо графічний та електрокардіографіч-
ний скринінг дітей під час профілактичних 
медоглядів перед вступом до середніх за-
гальноосвітніх закладів. Навчальні програми 

ініціатива

  Марта ЮЛАНТОВА
Луцьк

Практично щодня 
у ВОДТМО 
потрапляють діти з 

виявами важкої алергічної 
реакції. Налякані дорослі 
не знають, як надати 
допомогу малюкові, який 
задихається. Як уникнути 
таких ситуацій, в ефірі ТРК 
«Аверс» розповіла Оксана 
Обущак, обласний дитячий 
алерголог із 25-річним 
стажем. 

НА ЩО РЕАГУЄ 
ОРГАНІЗМ, ДАДУТЬ 
ВІДПОВІДЬ АНАЛІЗИ

«Кількість малюків, які стражда-
ють від алергій, зростає з кожним 
роком, – зазначає медик. – Нині 
алергічні захворювання розгляда-
ють як епідемію ХХІ століття. При-
пускають, що до 2025 року 50% 
населення планети матиме ті чи ті 
вияви алергії». 

Оксана Обущак пояснює: від 
батьків до дитини передається 
схильність до алергії, а не сама 
алергія. Як вона виявиться, стане 
відомо з часом. Адже це може бути 
реакція на пилок, харчові добавки, 
пил або ліки. Щоб виявити, на що 
саме реагує організм, треба зроби-
ти аналізи. Їх призначить лікар. А до 
фахівця треба звернутися не зволі-

Унаслідок серцево-судинних 
захворювань в Україні раптово 
помирають 40-50% сердечників. 
На долю раптової серцевої смерті 
припадає 25% усіх смертей.

Голова комісії облради з питань охорони 
здоров’я Людмила Тимощук  пояснює, що в 
Україні немає належного фінансування для 
профілактики раптових серцевих смертей. 
Йдеться про дефібрилятори, якими мають 
бути обладнані всі шкільні заклади, навчання 
не медиків (наприклад, учителів шкіл), як на-
давати невідкладну допомогу тощо.

Депутати підготували звернення до Каб-
міну, МОЗ, облдержадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування. Депутати пропо-
нують розробити й затвердити місцеві про-
грами з профілактики та лікування раптової 
серцевої смерті, забезпечити їх повноцінне 
і своєчасне фінансування. Також закликають 
провести аудит наявності в регіональних 
кардіологічних закладах лікарських засобів 
та медичних виробів для здійснення реані-
маційних заходів. Пропонують забезпечити ці 
заклади кваліфікованими медичними кадра-

пропонують доповнити освітніми циклами з 
набуття знань і практичних навичок з надан-
ня домедичної допомоги при зупинці серця 
(серцево-легенева реанімація).

Кабміну рекомендують розробити та за-
твердити державну цільову програму, спря-
мовану на боротьбу з раптовою серцевою 
смертю в Україні.

fi nance.ram
bler.ru

m
am

a.ru

varezhka-bf.com

хальних шляхів, або набряк Квінке. 
Іноді лікування таких наслідків три-
ває тижнями», – застерігає Оксана 
Обущак.

Тому таких продуктів не має 
бути в раціоні дитини. Загалом, 
наголошує лікар, якщо дитині до 
двох-трьох років не давати таких 
харчів, то вона не знатиме їх смаку, 
відтак не буде просити. Найкраще 
пояснити малюкам, що такі цукер-

ки чи водичка шкідливі. Замість 
них привчити дітей до яблук, сухо-
фруктів. Соки замінити узваром або 
звичайною водою. У холодильнику 
має бути щонайбільше натураль-
них продуктів. Бажано не вживати 
курятини, яка містить антибіотики. 
Телятина не рекомендована діткам, 
які мають алергію на коров’яче мо-
локо. Не варто купувати яйця і со-
сиски. 

Найбільшої шкоди завдають 
кліщі побутового пилу. Вони живуть 
у пухово-перових подушках, які 
наповнювали ще прабабусі дітла-
хів. Алергію спричиняють вовняні 
ковдри, бібліотечний пил. Тому в 
кімнаті дитини, яка має схильність 
до алергії, цих речей не має бути. 
Особливо старих книг. Більше шко-
дить, ніж допомагає людям надмір-
на любов і увага до побутової хімії. 
Раніше її заміняли сода й оцет, наго-
лошує Оксана Обущак. 

«Нині багато жінок працюють 
удома – надають перукарські, мані-
кюрні послуги, шиють хутряні виро-
би. Між тим, до розряду побутових 
алергенів належать фарбники для 
волосся, реактиви, шерсть. На них 
малюки реагують чханням і сльозо-
течею, – зауважує алерголог. – Во-
сени часто звертаються дітки, які 
мають «алергію на школу». Іншими 
словами, їм шкодять запахи фарби 
й лаку, які не вивітрилися після ре-
монту. Зазвичай школярі скаржать-
ся на закладеність носа, головний 
біль, відчуття нестачі повітря». 

Коли в дитини діагностують 
якесь захворювання, то має зміни-
тися спосіб життя всієї родини, на-
голошує лікар. Малюк має бачити, 
що нікому не можна пити кольоро-
вої води, їсти курку-гриль, ходити в 
зоопарк чи спати на бабусиній по-
душці. Адже алергічні захворюван-
ня – це більше соціальна проблема, 
ніж медична.

каючи. Він збере анамнез, з’ясує, як 
дитина захворіла, коли їй гірше, чи 
є сезонність, що допомагає. Виходя-
чи з того, на що скаржиться дитина, 
призначають обстеження. 

«Алергія – це агресивна відпо-
відь імунної системи на введення 
чужорідних речовин. Зазвичай 
ними є білки. У дітей раннього віку 
буває алергія на молоко, яйця, пше-
ницю. Дуже небезпечний для них 
білок сої, арахісу та м’яса риби», – 
провадить алерголог. 

За словами лікаря, алергія на 
молоко в діток може виявлятися не 
лише у вигляді висипань. Це можуть 
бути рецидивні бронхообструкції, 
алергічні запалення легень. Причи-
на в тому, що білок материнського і 
коров’ячого молока мають різну бу-
дову. А все, що з’їсть мама грудного 
малюка, потрапляє в її молоко. Тому 
годувальницям треба дуже обереж-
но ставитися до своїх харчів. 

CОЛОДОЩІ З 
«ЕШКАМИ» БАЖАНО 
НЕ ДАВАТИ ДО 
ТРЬОХ РОКІВ

«А коли дитинка почне харчу-
ватися разом із дорослими, раджу 
не давати їй продуктів з емульгато-
рами, стабілізаторами та підсилю-
вачами смаків. У малюка може ви-
никнути алергічна реакція у вигляді 
нудоти, блювоти, бронхоспазму, на-
бряків, висипання, головного болю. 
Найстрашніша реакція – набряк ди-

Тварини в домі можуть 
бути ефективною 

профілактикою алергії 
та слабкого імунітету 
в дитини, заявила в. о. 
міністра охорони здоров’я 
України Уляна Супрун.

«Часто отримую запитання від 
батьків, чи варто відмовлятися від 
домашніх тварин, коли в родині 
з’являється дитина? Дуже пошире-
на думка, що тварини можуть нега-
тивно впливати на імунну систему, 
сприяти розвитку алергії й астми 
та просто приносити бруд. Утім до-
слідження доводять, що насправді 
домашні улюбленці можуть бути ко-
рисними для здоров’я малюків», – 
зазначає урядовиця.

За її словами, ранній контакт із 
бактеріями може формувати імунні 
реакції у дітей. «Дослідники ствер-
джують, що це, своєю чергою, ефек-
тивна профілактика алергій і слаб-

кого імунітету. Особливо протягом 
першого року життя дитини, адже 
це критичний період, коли мікро-

біом кишківника та імунітет сумісно 
розвиваються. Крім того, науковці 
знайшли бактерію, яку переносять 

собаки, що позитивно впливає на 
розвиток кишкової мікрофлори. До-
слідження понад 700 канадських ді-
тей показало: ті, хто тримав собаку 
до народження та після, мали сут-
тєво більше бактерій, що знижують 
ризик алергій (дерматит та астма) і 
ожиріння», – заявила глава МОЗ.

Супрун додала, що те саме сто-
сується котів. «Ці тварини також 
здатні захистити дитину від розвит-
ку астми. Є діти, що генетично до 
неї схильні. Але коли вдома є кіт, 
у такої дитини виникнення астми 
малоймовірне, бо її гени в цьому 
випадку не активуються», – заявила 
в. о. міністра.

Люди звикли до думки, що нав-
колишній простір для дітей має 
бути стерильно чистим. «Натомість 
науковці стверджують, що надмірна 
чистота може впливати на наш іму-
нітет не найкращим чином. Навіть 

непатогенні бактерії нам потрібні 
для тренування імунної системи. 
Що раніше та регулярніше діти 
мають можливість контактувати з 
нешкідливими мікроорганізмами, 
то краще тренується їхня імунна 
система протистояти загрозам. Так 
склалося еволюційно: тварини й 
мікроорганізми, з якими ми роз-
виваємося і зростаємо, – найкращі 
стимулятори та тренери імунної 
системи», – каже Супрун.

Менше з тим, правила гігієни 
все-таки нехтувати не можна. «Є 
бактерії, здатні спричиняти виник-
нення інфекційних захворювань, та 
від яких нам потрібен захист. Утім 
забороняти дітям гратися на вули-
ці або ж контактувати з домашніми 
тваринами не варто. Так ви можете 
позбавити їх надійного захисту від 
багатьох хвороб», – резюмувала 
глава МОЗ.

Дітям треба пояснити, що 
кольорова вода – шкідлива

Не варто забороняти дітям контактувати 
з домашніми тваринами

У кожній школі має бути дефібрилятор
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

  Іван БОГДАНОВИЧ
Київ

КУБОК УКРАЇНИ: 
«ДИНАМО» І «ШАХТАР» 
ЗІГРАЮТЬ МІЖ СОБОЮ 
ВЖЕ У ЧВЕРТЬФІНАЛІ
Київ

Відбулося жеребкування чвертьфіналу 
Кубка України. Гранди українського 
футболу – київське «Динамо» та 
донецький «Шахтар» – зіграють між 
собою вже на цій стадії турніру.
Жереб визначив такі пари команд:

«Інгулець» – «Карпати»,
СК «Дніпро-1» – «Ворскла»,
«Шахтар» – «Динамо»,
«Львів» – «Зоря».
Отож, до чвертьфіналу пробилися 

шість команд з Прем’єр-ліги («Динамо», 
«Шахтар», «Карпати», «Львів», «Ворскла», 
«Зоря») і дві з Першої ліги (СК «Дніпро-1» 
та «Інгулець»).

Матчі чвертьфіналу заплановано на 
4 квітня 2019 року, а фінал 15 травня при-
йме Запоріжжя. Чинним переможцем 
турніру є донецький «Шахтар».

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

КІКБОКСИНГ. Старовижівчанин Ан-
дрій Голуб здобув перемогу на Чемпіона-
ті світу з кікбоксингу в Італії. Уродженець 
Смідина завоював два перші та третє міс-
ця. Голуб уже вигравав чемпіонат світу з 
кікбоксингу в 2017 році.

ПАНКРАТІОН. Лучани здобули дві брон-
зові нагороди у складі збірної України на 
змаганнях Pankration World Championship 
2018. Чемпіонат світу з панкратіону відбув-
ся 1-4 листопада в місті Бобруйськ (Біло-
русь). Участь у ньому брали представники 
30 країн світу. Українська збірна здобула 
друге командне місце в розділі Tradition і 
третє командне в розділі Full. 

Cпортсменка клубу «Гарда» Вікторія 
Казакова, попри травму коліна, отрима-
ну в перший день змагань, завоювала дві 
особисті бронзові нагороди. 

ФУТБОЛ, чемпіонат Волинської об-
ласті, 10-й тур: «Вотранс» (Луцьк) – ФК 
«Рожище» – 6:1, «Фенікс» (Луцьк) – «Шах-
тар» (Нововолинськ) – 2:5,  «Агропродукт» 
(Горохів) – «Луцьксантехмонтаж №536» 
(Луцьк) – 0:5, «Колос» (Ківерці) – «Надія» 
(Хорів) – 5:1, ДЮСШ-ВІК (Володимир-
Волинський) – ФЦ «Ковель-Волинь» (Ко-
вель) – 1:3, НФК «Боратин» – «Торпедо» 
(Копачівка) – 3:0.

Турнірне становище: «Вотранс» – 
30, ЛСТМ №536 – 30, НФК «Боратин» – 21, 
ФЦ «Ковель-Волинь» – 18, «Шахтар» – 16, 
ДЮСШ-ВІК – 15, «Фенікс» – 13, «Ко-
лос» К – 11, ФК «Рожище» – 10, «Торпедо» – 
10, «Агро продукт» – 8, «Надія» – 7, «Стир» – 
4, НФК «Колос» І – 3.

БАСКЕТБОЛ, Вища ліга, чоловіки. 
«Старий Луцьк-Університет» – «Львівська 
політехніка» – 72:89 , 76:74.

Лучани перебувають на четвертому 
місці в таблиці, у них по чотири виграні й 
програні поєдинки. 

Наступні матчі «Старий Луцьк-
Університет» зіграє проти другої команди 
«Черкаських Мавп» 10-11 листопада. 

ВОЛЕЙБОЛ, Кубок України 2018\19, 
чоловіки. 

Третій етап, група M (Суми): «Фаво-
рит» – «Олюртранс» (Луцьк) – 3:0 (25:19, 
25:12, 25:23), «ШВСМ-СумДУ» – «Олюр-
транс» – 3:1 (22:25, 25:19, 25:14, 25:22).

Лучани вилетіли з кубкового турніру, 
досягнувши, втім, найбільшого прогресу 
в ньому. 

жереб кинуто

єдиноборства

табло

не хулігани

перша ліга

прем’єр-ліга

футбол

Франція

Європейський суд 
із прав людини 

дозволив затримувати 
футбольних фанатів 
«превентивно», з метою 
уникнення насильства 
під час матчів. 

«Рішення Великої палати суду 
стосується так званого превен-
тивного затримання футбольних 
фанів для уникнення насильства 
під час матчу. Суд визначив кри-
терії, які роблять прийнятним 
короткочасне превентивне за-
тримання для запобігання на-
сильницьким діям», – написала 
на своїй сторінці у Facebook суд-
дя ЄСПЛ Ганна Юдківська.

Суд вирішив, що затримання 
можливе в тому випадку, «якщо 
обґрунтовано вважається необ-
хідним запобігти вчиненню пра-

«Волинь» без особливих 
надзусиль перемогла 
кропивницьку «Зірку» з 
рахунком 3:1 у матчі, в 
якому головний тренер 
лучан залишився без 
дискваліфікованого 
основного центрального 
захисника Валерія 
Болденкова і 
півзахисника Івана Цюпи. 

Аутсайдери змагань чинили 
гідний опір і після грубої помил-
ки в центрі поля спромоглися за-
бити господарям. 

Але вищий на голову клас 

Після другого в цьому чемпіонаті 
матчу «Динамо» й «Шахтаря» 
вболівальники можуть забути про 
інтригу у визначенні чемпіона. 
Відіграти вісім очок ще більш 
ослабленим киянам буде вкрай 
важко. І це при тому, що «Динамо» 
зіграло проти «Шахтаря» якісно. 

Але це був тільки один поєдинок, а от на 
турнірній дистанції в киян (з великими ігро-
вими проблемами в атаці, та ще й з таким 
знач ним відставанням) практично немає 
шансів. Боротьба за перше місце практично 
скінчилася.

У «Динамо» приємно здивував Віталій Ми-
коленко, що вийшов у суботу на позиції цен-
трального захисника, а Микола Шапаренко – 
найкращий серед складів обох команд. 

Тим часом львівські «Карпати» покинули 
зону плей-оф. Провальний старт сезону по-
ступово змінюється плавним просуванням 
угору в турнірній таблиці. Раніше леви роз-
громили «Чорноморця», а минулої суботи 
обіграли «Олімпік». Якщо ще не так давно зда-
валося, що «Карпатам» не вдасться покинути 
зону плей-оф, то зараз у них є шанс вклинити-
ся в боротьбу за шосте місце.

Головне – не поспішати з висновками. У 

ПРО ВСЯК ВИПАДОК: ЄСПЛ ДОЗВОЛИВ 
«ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ» 
ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ

ВИГРАЛИ «З ГОЛОВОЮ»

КОЛИ ЧЕМПІОН УЖЕ ВІДОМИЙ

М Команда І В О

1 Дніпро-1 15 12 37

2 ВОЛИНЬ 15 11 35

3 Металіст 1925 15 10 32

4 Колос 14 7 28

5 Оболонь-Бровар 15 7 26

6 Інгулець 15 7 24

7 Авангард 15 6 23

8 Миколаїв 15 5 19

9 Балкани 15 5 19

10 Прикарпаття 15 4 14

11 Гірник-Спорт 15 3 14

12 Суми 15 3 14

13 Рух 15 2 11

14 Агробізнес 15 1 9

15 Зірка 15 1 3

16 Кобра 0 0 0

Турнірна таблиця УПЛ
№ КОМАНДА I В Н П М’ЯЧІ О

1 Шахтар 14 12 1 1 36-7 37

2 Динамо 14 9 2 3 16-7 29

3 Олександрія 14 8 3 3 19-12 27

4 Ворскла 14 8 0 6 15-15 24

5 Маріуполь 14 6 2 6 17-21 20

6 Зоря 14 4 6 4 17-12 18

7 Десна 14 5 2 7 15-18 17

8 Львів 14 4 5 5 12-15 17

9 Карпати 14 4 4 6 19-21 16

10 Олімпік 14 4 3 7 17-22 15

11 Чорноморець 14 2 3 9 9-24 9

12  Арсенал-Київ 14 2 1 11 7-25 7

Бомбардири: 
Кожанов («Волинь») і Куліш 

(«Дніпро-1») – по 9 м’ячів.

Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм 
прокоментував пропозиції щодо розширення чемпіонату з 
12 до 16 клубів: «Прем’єр-ліга отримала від клубу «Арсенал-
Київ» пропозицію про розширення Ліги до 16 команд, але 
рішення ми не ухвалювали. З цього приводу зберемося в 
грудні. Ґрунтуючись на інформації про фінансовий стан клубів 
і про рівень їх інфраструктури, я рекомендував би залишити в 
Прем’єр-лізі 12 клубів, не розширюючи ї ї до 16».

вопорушення», і допускається 
незалежно від «обґрунтованої 
підозри у вчиненні злочину».

Також суд наголосив на необ-
хідності «дати практичну мож-
ливість поліції виконувати свої 

«Волині» дався взнаки, адже кіль-
кість гольових моментів біля во-
ріт «Зірки»  зростала щохвилини, 
і гості капітулювали тричі. При-
ємно, що нарешті запрацювали 
у «Волині» стандарти, адже ра-
ніше половину своїх голів після 
виконання таких ударів лучани 
забивали з пенальті. Цього разу 
Горопевшек, Карпенко і Козьбан 

ударами головою завершували 
виконання стандартних поло-
жень. 

Цього року в Першій лізі за-
лишилося зіграти два матчі, але 
для «Волині» критично важливим 
буде виїзд у суботу, 10 листопада, 
до Харкова на гру з найближчим 
переслідувачем – «Металістом 
1925».

обов’язки» із захисту життя, честі 
та гідності людей.

Разом із тим, в ЄСПЛ під-
креслили необхідність гарантії 
того, що поліція не зловжива-
тиме дозволом на превентивне 
ув’язнення фанатів.

«Правопорушення, якому за-
побігають, має бути конкретним; 
арешт і тримання під вартою 
мають бути розумно необхідни-
ми, тобто можливими тільки за 
умови, що менш серйозні захо-
ди є очевидно недостатніми для 
запобігання насильству під час 
футбольних матчів, а особу мають 
звільнити одразу після того, як 
ризик минув», – додала Юдков-
ська.

Ю
рій Конкевич

Фанати «Волині» на завершальному 
матчі команди в УПЛ 2017 року у Львові

upl.ua

Уперше в історії матч української 
Прем’єр-ліги («Львів» – «Ворскла», 0:2) 
обслуговувала повністю жіноча бригада 
арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. Ну 
хоч щось прекрасне є в нашому футболі.

команді Жозе Мораїша не перестає тішити 
Мар’ян Швед, але «Карпати» вміють на рівному 
місці зламати гру і вигнати чергового тренера. 

«Зоря» здобула першу перемогу від 2 ве-
ресня, забивши три голи «Чорноморцю». За-
вдяки цьому повернулася на шосте місце в 
турнірній таблиці. Здавалося б, у Юрія Вер-
нидуба купа приводів радіти. Але, якщо про-
аналізувати безпосередньо матч в Одесі, то 
питань про якість футболу чимало.

Коли вже здається, що футбольні клуби 
України не можуть неприємно здивувати, 
знизу обов’язково хтось стукає. Цього разу 
виділився «Чорноморець», який самостійно 
ухвалив рішення провести матч із «Зорею» 
без глядачів. В Одесі остерігалися, що фанати 
«Зорі» зірвуть поєдинок, і замість того, щоб 
ретельно перевірити стадіон, просто не пус-
тили на нього всіх уболівальників. Пояснюва-
ти, наскільки це потворно, навіть не потрібно. 
Залишається хіба що одне питання: навіщо їм 
взагалі футбол?

Київ

Збірна України 16 листопада 
зіграє у Трнаві завершальний 
матч Ліги націй проти 
Словаччини, який вже не 
має турнірного значення, 
а 20 листопада проведе 
спаринг проти Туреччини. 

Головний тренер національної 
команди України Андрій Шевченко 
викликав для участі в найближчому 

ШЕВА ВИКЛИКАВ У ЗБІРНУ ДЕБЮТАНТІВ
зборі 23 футболістів. До дев’яти грав-
ців з іноземних чемпіонатів, яких кер-
манич назвав раніше, додалися вико-
навці, що виступають у вітчизняній 
Прем’єр-лізі. Ще п’ятьох футболістів 
внесено до резервного списку голов-
ної команди – вони можуть отримати 
запрошення на збір пізніше.

Привертає увагу перший виклик 
до національної команди 19-річного 
динамівця Віталія Миколенка. Ще 

двоє молодих футболістів поки що 
перебувають у статусі потенційних 
дебютантів. Це 21-річний Мар’ян 
Швед та 22-річний Андрій Борячук.

Уперше отримав виклик від 
нинішнього тренерського штабу й 
25-річний Сергій Болбат, який грав 
у 2014-му проти Нігеру.

Варто відзначити повернення 
до складу головної команди кра-
їни Віктора Коваленка та Миколи 

Шапаренка.
Склад збірної України:
Воротарі: Андрій П’ятов («Шах-

тар»), Денис Бойко («Динамо»), Ан-
дрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сер-
гій Кривцов, Микола Матвієнко 
(всі – «Шахтар»), Микита Бурда, Ві-
талій Миколенко (обидва – «Дина-
мо»), Олександр Караваєв («Зоря»), 
Василь Кравець («Луго», Іспанія), 

Ігор Пластун («Гент», Бельгія).
Півзахисники: Віктор Циган-

ков, Віталій Буяльський, Микола 
Шапаренко (всі – «Динамо»), Тарас 
Степаненко, Віктор Коваленко, Сер-
гій Болбат (усі – «Шахтар»), Євген 
Коноплянка («Шальке», Німеччина), 
Руслан Маліновський («Генк», Бель-
гія), Олександр Зінченко («Манчес-
тер Сіті», Англія), Євген Макаренко 
(«Андерлехт», Бельгія), Іван Петряк 
(«Ференцварош», Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук 
(«Гент», Бельгія).
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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 Любов реанімують на кухні. Геннадій Малкін

натуропатія

абетка господаря

косметичка шість соток

сам собі агроном

ЖІНОЧІ ХВОРОБИ ЛІКУЮТЬ З… ГОЛОВИ

РЕМОНТАНТНУ МАЛИНУ 
ОБРІЗАЮТЬ ПІД КОРІНЬ

ЛИМОННА ОЛІЙКА 
ДЛЯ КРАСИ

СЕКРЕТ ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ – 
ПРАВИЛЬНА СІВОЗМІНА

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ 
ПОКРАЩИТЬ ПОПІЛ

КАПУСТА 
НАШВИДКУРУЧ 
• 2 кг капусти • 0,4 кг моркви
• 4 зубці часнику  • можна додати 
яблуко або столовий буряк 

Маринад: 
• 150 г олії • 150 г оцту • 100 г цукру 
 • 5-6 горошин чорного перцю 
• 2 ст. ложки солі • 0,5 л води
• 3 лаврові листки

Капусту пошаткувати, моркву і буряк 
натерти, часник порізати пластинками, 
вимішати й щільно викласти в трилітро-
ву банку. Залити киплячим маринадом і 
залишити в кухні. Зранку капуста готова 
до споживання. 

СИР «ВЧОРАШНІЙ»
Цю закуску готують із домашнього 

сиру, який кілька днів пролежав у холо-
дильнику й до нього не дійшли руки. Пор-
ція продуктів розрахована на 1 кг сиру. 

На пательні розігріти 3 ст. ложки 
масла, обсмажити в ньому дрібно порі-
зану цибулину, половинку покраяного 
кубиками болгарського перцю. Потім 
викласти сир і обсмажувати, постійно 
помішуючи. Коли сир розійдеться, дода-
ти 3 яйця, збиті в окремій посудині. Масу 
ретельно вимішати і смажити, доки не 
випарується зайва волога. Наприкінці 
щедро присмачити кмином, сумішшю 
перців, посіченою зеленню. Перекласти 
у лоток, щоб сир набув форми. Щойно 
охолоне, викласти на тарілку. 

Такий сир дуже смакує з грінками.

СКУМБРІЯ 
ЗА ТРИ ХВИЛИНИ

• 1 рибина • жменя цибулиння 
•  5 ст. ложок солі • 1 л води  

Цибулиння промити й ненадовго 
замочити у воді. Поставити на вогонь, 
додати сіль. Заварити і покласти підго-
товлену рибину. Проварити рівно 3 хв, 
відкинути на друшляк. Більшу скумбрію 
можна розрізати навпіл або проколоти 
у кількох місцях ножем, щоб повністю 
проварилася. Щойно рибка охолоне, 
можна споживати. 

спробуйте

ПОРА 
ВИКОПУВАТИ ХРІН
Щоб узимку мати соковиту 
приправу до м’ясних страв, 
хрін викопують наприкінці 
осені. 

Зазвичай це роблять після пер-
ших морозів. До цього часу коріння 
накопичує найбільше корисних ре-
човин та стає ароматним, солодку-
ватим і не таким пекучим. 

Хрін промивають, просушують 
і зберігають у холодильнику в по-
ліетиленовому пакеті. Деякі госпо-
дині кладуть почищені корінці в 
морозильну камеру. 
Заморожений хрін 
не втрачає сма-
кових влас-
тивостей і 
його лег-
ше терти.

порада номера

dinocro.info

Натуральне добриво допоможе 
овочам дати гарний врожай

Деревний попіл – 
цінне добриво, 
яке активно 

застосовують дачники. 
Він дає рослинам багато 
корисних речовин та 
мінералів, а також 
захищає від хвороб і 
шкідників. 

Попіл можна вносити і на-
весні, і восени. Причому осіннє 
удобрення покращує структуру 
й родючість ґрунту. Зазначимо, 
що попіл корисний для земель із 
нейтральним та високим рівнем 
кислотності. Адже до його скла-
ду, крім фосфору та калію, вхо-
дять цинк, кальцій, залізо, магній, 
сірка. 

Попіл вносять під час осін-
нього перекопування. Для кра-
щої результативності змішують з 
торфом або ж перегноєм у про-
порціях 1:3. Ця поживна суміш і 
здатна суттєво підвищити родю-
чість ґрунту.

Осіннє внесення попелу до-

поможе багаторічним культурам 
пережити зимові морози, вона 
позитивно впливає на структуру і 
склад ґрунту. Його можна вноси-
ти і в сухому вигляді, і з водою. 

Для кабачків та огірків до-
статньо 200 г попелу на 1 м2 під 
час перекопування.

На грядки, де ростимуть ба-
клажани й помідори достатньо 

600 г на 1 м2.
Виноград удобрюють водним 

розчином – 1 кг попелу розво-
дять у 30 л води, вимішують. Під 
час внесення концентрат розво-
дять водою у пропорції 1:5.

Для озимого часнику та ци-
булі вистачить 200-400 г попелу 
на 1 м2. 

Під троянди попіл вносять 
для нормалізації кислотності 
ґрунту. Достатньо 30-40 г на кущ.

Під весняні посіви моркви під 
час перекопування додають 200-
300 г на 1 м2.

Під дерева й кущі попіл вно-
сять восени під час перекопуван-
ня. Робити це слід раз на два-три 
роки. Залежно від віку, сорту, 
розміру рослин треба від 200 до 
400 г добрива.

Для картоплі достатньо 300-
400 г попелу на 1 м2. 

Відома столична натуропатка 
Олена Світко має свої методи 

оздоровлення жіночого організму. 
Цілителька наголошує: «Можна 
тривалий час лікувати непліддя, 
запалення яєчників місцево, знизу – й 
безрезультатно, – каже Олена Світко. 
– А потрібно працювати з головою, 
яка страждає від недостатнього 
кровопостачання, й гіпофіз, що 
безпосередньо впливає на статеві 
органи, не може повноцінно 
виконувати свої функції». 

Незамінним для прекрасної половини 
людства є імбир, який має стояти у  ванній 
кімнаті. Зранку натще корисно випити кілька 
ковтків теплої води й 1 ч. ложку обліпихової 

олії, яка є джерелом вітаміну Е. Потім на до-
лоньку насипати приблизно 1 ч. ложку імбир-
ного порошку, додати яєчний жовток і налити 
трішки шампуню. Усе це ретельно втерти ма-
сажними рухами в шкіру голови, активуючи 
меридіан жовчного міхура, який іде по всьо-
му тілу й пов’язаний із півсотнею функцій 
організму (зі щитоподібною залозою, очима, 
судинами, печінкою тощо).   

Коли  Олену Світко запитують, як мож-
на вилікувати фіброміому матки, цілителька 
каже: почистивши печінку. Нездорова пе-
чінка – це кров з токсинами. Адже в печінці 
утворюються всі гормони, пов’язані з жіно-
чою статевою системою. Усі слизові оболонки 
ендотелію матки також пов’язані з печінкою, 
яку можна привести до ладу за допомогою 

чорнобривців. На курс лікування потрібно 
250 квіточок. У 0,5 л окропу заварюють 5 кві-
ток, настоюють до охолодження. Випити чай 
треба протягом дня.  

Фіброміому 
матки вилікують 
чорнобривці  

tpharm
a.vn

Нині багато дачників вирощують 
ремонтантну малину. Така ягода 

плодоносить до глибокої осені. А 
якщо гілки зрізати до перших морозів, 
помістити у відро з водою і поставити 
в освітленому приміщенні, вони ще 
потішать вас соковитими ягодами.

Агрономи радять дотримуватися одно-
річної технології вирощування ремонтантної 
малини. Тобто восени після плодоношення 
абсолютно всі пагони обрізати під корінь. 
Обрізування можна виконувати навіть після 
промерзання верхнього шару ґрунту й ви-
падання першого снігу. Адже протягом цього 

часу до коренів із надземної частини будуть 
надходити живильні речовини, що дозво-
лить малині добре стартувати в наступному 
сезоні.
лить малині добре стартувати в наступному 
сезоні.

Навесні з’являться нові однорічні пагони, 
які за літо зміцніють і ранньої осені віддадуть 
щедрий урожай ягід. Таким чином, замість двох 
врожаїв виходить один, зате дуже хорошої якос-
ті і в сезон, коли відплодоносила літня малина.

Цей спосіб має ще кілька важливих пе-
реваг: усувається проблема зимостійкості та 
укриття кущів малини, а також разом з обрі-
заними пагонами з ділянки ви видалите всі 
можливі носії інфекцій і шкідників. Тому ре-
монтантна малина не потребує захисних об-
робок інсектицидами.

Обрізати кущі можна 
після перших морозів 

Поки ви ще не забули, що і де росло 
на вашій грядці, сплануйте посіви 

на майбутній рік. Щоб отримувати 
гарні врожаї, агрономи радять 
дотримуватися правил сівозміни. 

Після картоплі гарно ростимуть усі види 
капусти, салату, бобові, кріп, селера, гарбу-
зи, кабачки й огірки, столовий буряк. Однак 
після бульби ґрунт бажано провапнувати 
або удобрити гноєм. 

Після помідорів, перцю, баклажанів і фі-
залісу добре садити цибулю, часник, квасо-
лю, редьку, столові буряки й кабачки. 

Після бобових гарний врожай дадуть 
капуста, помідори, картопля, цибуля, час-
ник і буряки.

На грядці, де росла капуста, радять ви-
саджувати ранню картоплю, перець, тома-
ти, бобові, огірки, моркву, цибулю і часник. 

Після салатів, петрушки та шпинату са-
дять кабачки, капусту, редьку й картоплю.

Після гарбузових бажано висаджувати 
пасльонові культури, бобові, ріпчасту цибу-
лю і шпинат. 

На грядках, де росла морква, бажано 
сіяти гарбузові і бобові культури, капусту й 
перець. 

Після столових буряків гарно ростимуть 
огірки, цибуля, часник і морква. 

Після цибулі й часнику бажано виса-
джувати овочі борщового набору: моркву, 
буряки, бобові, петрушку, а також гарбузові 
культури (гарбузи, кабачки). 

Ефірна олійка лимона допоможе оздоровити 
шкіру обличчя й відновити ї ї тонус. Вмиваючись 

уранці, до води додайте краплю олійки.

Для видалення бородавок зранку та ввечері слід 
втирати по краплині ефірної олійки. 

Щоб позбавитися целюліту, 4-6 крапель лимонної 
олійки додають в 1 ч. ложку масажної олійки і втира-
ють в проблемну ділянку шкіри. Така суміш покращує 
кровообіг і видаляє відмерлі клітини. Тому її можна 
застосовувати за варикозного розширення вен. Регу-
лярне застосування зменшить тиск у судинах. 

Проти мозолів чи загрубілої шкіри допоможе ма-
саж уражених ділянок кількома краплинами лимон-
ної олійки. 

Доведено, що аромат лимона діє як делікатний 
стимулятор мозку. Підвищує концентрацію, розши-
рює можливості для навчання, покращує пам’ять. 
Щоб стимулювати діяльність мозку, треба вдихати 
аромат із аромалампи, або ж нанести кілька крапель 
на хустинку й носити її із собою протягом дня. 

sm
ak.ua

vidpoviday.com

Після картоплі грядку 
удобрюють гноєм
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Станьте другом, коли вам потрібні друзі. Даруйте надію, коли самі потребуєте. Нік Вуйчич

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви занад-
то вимогливі до себе, будьте поблаж-
ливішими. Можливо, цей тиждень буде 
динамічним та успішним в багатьох 

сферах. Можна розраховувати на розум-
ну допомогу та підтримку колег. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Че-
кайте на просування по службі. У ді-
лових контактах виявіть обережність, 
є ймовірність обману. Будьте уважні, 
працюючи з паперами. У вихідні забудь-
те про всі справи і присвятіть вільний час собі.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). 
Не варто витрачати часу дарма. Не 
зупиняйтеся на досягнутому, сміливо 
штурмуйте черговий рівень – зараз 

вам усе до снаги. Довіртеся порадам 
друзів, вони допоможуть розгледіти проблему, 
що назріває.      

РАК (22.06 – 22.07). Розумно 
буде не звалювати весь вантаж турбот 
на себе, а звернутися по допомогу до 
колег: ви робите спільну справу, тож 
разом досягнете кращих результатів. 
Це час, коли втілюються бажання й задуми. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Вантаж 
проблем ви зможете легко скинути та 
будете готові до нових завдань. Колеги 
й начальство оцінять ваш творчий по-

тенціал. Вам доведеться буквально ви-
бивати потрібну інформацію. Будьте терпеливі та  
не відкидайте пропозицій допомогти. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Вам вар-
то приділити увагу самооцінці: у бізне-
сі немає місця комплексам. Зараз ви 
можете розраховувати тільки на себе 
й власне уміння спокійно домовлятися 
з опонентами. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ваша 
здатність помічати дрібні деталі імпо-
нує начальству, але цього мало для 
кар’єрного зростання: треба якось 

приборкати лінь. Краще заздалегідь 
продумати, що вам до снаги, а в чому знадобить-
ся допомога. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 
Тиждень мине без особливої напру-
ги: звичний ритм, знайомі справи та 
обов’язки. Але, можливо, вам зроб-
лять вигідну пропозицію, тоді треба 
буде викластися на повну, щоб не упустити свій 
шанс. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). На-
пружений, але продуктивний період. 
Вчіться не тільки слухати, але й чути, не 
піддавайтеся миттєвому імпульсивно-

му пориву, щоб потім не шкодувати про 
допущені промахи. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ви 
зануритеся в круговерть різноманіт-
них справ, удасться зав’язати цікаві 
знайомства, одержати цінну інформа-
цію та укласти вигідний контракт. Ніщо 
не має перешкодити вашому діловому успіху. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Го-
ловне – обрати правильну стратегію і 
тактику та не розмінюватися на дріб-
ниці. Сміливо беріться за новий про-

ект, нині саме час для легких і вдалих 
стартів. Якщо все складеться, ви знайдете нових 
ділових партнерів і значимі зв’язки з потрібни-
ми людьми. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Зосередь-
теся на розв’язанні першочергових за-
вдань, адже з усіма справами відразу 
ви не впораєтеся. Будьте неквапливі та 
уважні, поспіх лише збільшить кількість 
роботи. Намагайтеся уникати відкритого проти-
стояння.

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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8 листопада – Дмитро, Феофіл, 
Галактіон
9 листопада – Андрій, Нестор, Марк, 
Емілія
10 листопада – Арсеній, Максим, 
Неоніла, Костянтин, Капітоліна
11 листопада – Анастасія, Марія, 
Клавдій, Анна, Іван
12 листопада – Зіновій, Артем, 
Марк, Олена
13 листопада – Никодим, Свирид
14 листопада – Дем’ян, Іван, Кузьма

8 листопада – Дмитро, Феофіл, 
Галактіон

іменинники тижня

погляд у минуле ЛЕГЕНДА РОК-МУЗИКИ 
ГРАВ НА ГІТАРІ ЗУБАМИ

В в

Хлопець питає у дівчини:
– Забув те слово, ким я буду для твоїх 

батьків, якщо одружуся з тобою?
– Рятівником!

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

Я не такий бідний, щоб брати кредити, і 
не такий багатий, щоб за ними платити.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Недостатньо бути скромним, треба ще, 
щоб усі про це знали.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка гуляє з дітьми в парку, зустрічає 
знайому сімейну пару:

– А що це ви без чоловіка гуляєте?
– Він зараз зі своїм чотириногим другом.
– Не знали, що ви купили собачку.
– Ми купили новий диван.

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

З резюме на посаду бухгалтера: «У разі 

раптової перевірки готова з’їсти всю доку-
ментацію».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Футболіст хвалиться дружині:
– Сьогодні я забив два голи!
– От молодець. А як закінчилася гра?
– 1:1...

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

Він:
– У кіно були. У парку були. Hа дискотеці 

були. Тепер куди?
Вона:
– Одружуватися!

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

Мій чоловік – герой!!! Він дві війни про-
йшов! Потім втомився, вимкнув комп’ютер і 
ліг спати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жіноча дружба:
– Я товста?!
– Ні, ти найкрасивіша!

Чоловіча дружба:
– Я товстий?!
– А ще ти тупий і страшний!

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

У ніч на Івана Купала хлопці стрибають 
через багаття, а дівчата плетуть вінки.

І що гірше стрибали хлопці, то більше 
вінків продавали дівчата.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А твоя совість в курсі?
– Вона в долі!

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

– Вона мене зрадила цієї ночі.
– А ти що?
– Я помстився їй тиждень тому.

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

Прожитковий мінімум – це коли людина 
чомусь не вмирає на ці гроші.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

З грошима не жартують. Без них – тим 
паче.

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви з

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 8 – 14 листопада
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2009 року журнал Time назвав Джимі 
Хендрікса найкращим гітаристом усіх часів

У світі музики Джимі 
Хендрікса називають 
генієм електрогітари. 

У його руках інструмент 
звучав абсолютно по-
новому. Хендрікс мав 
величезний вплив на 
розвиток року. Музиканти 
Фредді Мерк’юрі, Меттью 
Белламі, Пол Маккартні, 
Девід Гілмор та Стів 
Вай називали його своїм 
духовним наставником.

Народився 27 листопада 1942 
року в Сіетлі. Мати померла, коли 
йому було 15 років. Після цього 
Джимі придбав собі акустичну гі-
тару за $5 і почав самостійно ви-
вчати акорди. Він був шульгою від 
народження, тому мусив опанува-
ти інструмент лівою рукою. 

На одному з виступів Хендрік-
са помітила Лінда Кіт, подруга Кіта 
Річардса – лідера гурту The Rolling 
Stones. Вражена талантом гітарис-

та, вона познайомила його з му-
зичною тусовкою. Згодом Джимі 
підписав контракт із продюсером 
Чосом Чандлером. 

Перший альбом Are You 
Experienced вийшов 1967 року й 
приніс йому світову славу. На од-
ному з виступів музикант підняв 
гітару до обличчя й почав грати 
зубами. А під час виконання Wild 
Thing підпалив її та розбив об 
сцену. Із концерту він потрапив 
до лікарні з опіками рук.

18 вересня 1970 року гіта-
риста знайшли мертвим у номері 
лондонського готелю Samarkand. 
Він випив снодійного й уві сні за-
хлинувся блювотинням. Дівчина, 
яка була разом із ним, побоялася 
викликати швидку, бо в готельно-
му номері повсюди були розкида-
ні наркотики.

louderm
usic.it
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Мультфільм «Панда Кунг-фу»
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ПОНЕДІЛОК 12 листопада
06.00 Огляд світових подій
06.30 На Часі: Підсумки тижня
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
08.30 На Часі: Підсумки тижня
09.00, 18.00, 21.00, 22.15 На Часі
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!
12.00, 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
19.15 На часі: Питання – Відповіді
20.15 Все про спорт
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 «Своя земля»
09.33 «Спільно»
13.40, 19.20 Тема дня
14.10 «Українська читанка»
14.17 Радіодень «Модуль 

знань»
15.00 Д/ф «Сонар»
16.00 Орегонський 

путівник
16.30 Мистецький пульс 

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

культури»
18.05 «Енеїда»
19.46 КіноWall з Сергієм 

Тримбачем
20.11 NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.45, 14.25, 15.10, 16.40, 
19.25, 22.50, 01.10, 02.50, 04.25 
Погода 09.40 Т/с «Еліза» 11.25, 
14.05, 16.45 Телепродаж 11.55 
Енеїда 13.10, 14.30 :РадіоДень 
13.35 Д/ц «Гордість світу» 
15.20 Чудова гра 15.50 Д/ц 
«Це цікаво» 16.20 Лайфхак 
українською 16.55 Пообіді шоу 
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 22.55, 02.25 
Складна розмова 23.25 Перша 
шпальта 00.00 Телепродаж 
«Тюсо» 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»
12.45, 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»
23.40, 00.50 «Танці з 

зірками»
04.30 «Світське життя 

2018»

05.45 Все буде добре! 16+
07.50 Х/ф «Шкільний 

вальс»
09.40 МастерШеф 12+
12.50 Битва екстрасенсів. 

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

Нова історія»
20.00, 22.45 Хата на тата 
02.35 Найкраще на ТБ

03.00 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.34 Kids Time
05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.35 М/ф «Тарзан і Джейн»
08.00 Х/ф «Робосапіен: 

Перезавантаження»

03.25, 02.40 «Орел і Решка. 
Шопінг»

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»

10.30, 12.25 Х/ф «Лікар 
Живаго»

15.50 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «А зорі тут 

тихі...»

04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний 

фронт
13.55, 16.20 Х/ф «Люди Ікс: 

Остання битва»
16.40 Х/ф «Люди Ікс: 

Початок. Росомаха»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Свобода слова
01.00 Х/ф «Крижані 

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

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 М/ф 

«Принцеса Лілліфі 
та маленький 
єдиноріг»

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, 03.20 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 «Облівіон»
02.00 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.45 Х/ф «Моя дівчина-
монстр»

12.00 Х/ф «Месники»
14.50 Х/ф «Месники: Ера 

Альтрона»
17.45, 01.50 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.00 Пост шоу. Таємний 

агент

СЕРЕДА 14 листопада
06.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 

22.15, 02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 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
09.30, 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, 04.00 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
19.15 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
22.45 Євромакс
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 

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

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

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.45, 14.25, 19.25, 22.50, 
01.10, 02.50, 04.25 Погода 
09.40 Т/с «Еліза» 11.25, 11.50, 
14.05, 16.50 Телепродаж 12.00 
Д/ц «Смачні історії» 13.10 
:РадіоДень 13.35 Д/ц «Гордість 
світу» 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/ц «Світ дикої 
природи» 20.05, 01.25 Т/с «За 
службовим обов’язком» 21.25, 
03.20 UA:Спорт 21.45 Складна 
розмова 22.15 Д/ц «Елементи» 
22.55 Схеми. Корупція в 
деталях 23.25 Букоголіки 00.00 
Телепродаж «Тюсо» 02.25 Наші 
гроші 03.55 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 04.30 Фольк-music 

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.55, 14.20 «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, 23.45 «Світ 

навиворіт – 10: Бразилія»
00.50 Т/с «Життя і доля»

05.50 Т/с «Коли ми вдома»
06.50 Все буде добре!
08.50, 19.00, 23.45 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.55, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

12.55 Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок 16+

15.25 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+

03.00, 01.25 Зона ночі
04.15 Абзац
06.04, 07.19 Kids Time
06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.20, 00.30 Київ вдень та 

вночі 16+
08.20 Т/с «Любов 

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

05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агати Крісті 3»

13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «Політ фантазії»
01.55 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

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, 10.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.15 Я зняв!
12.30, 13.20 Х/ф «Зоряний 

десант-2. Герой 
Федерації»

14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.50 Х/ф «Зоряний 

десант-3. Мародер»
01.50 Т/с «Прокурори»
02.35 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Співоче 

деревце»
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 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»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

напрокат»
09.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»
15.45, 21.00 Пацанки. Нове 

життя 16+
17.00, 19.00 Екси 16+
22.10 Х/ф «І гримнув 

шторм»
02.55 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 13 листопада
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 22.15, 

02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 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
09.30, 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, 04.00 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
19.15 Відкрита влада. МІСТО
22.45 Глобал 3000
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 

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

службовим обов’язком»
19.46 БібліоFun з 

Ростиславом Семківим
20.11 МузLove з Любою 

Морозовою
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.45, 14.25, 19.25, 01.10, 
02.50, 04.25 Погода 09.40 Т/с 
«Еліза» 11.25, 11.50, 14.05, 
16.45 Телепродаж 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, 04.30 Фольк-
music 18.00 Інформаційна 
година 19.00 Спільно 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 До 75-річчя 
Мустафи Джемілєва. «Мустафа» 
00.00 Телепродаж «Тюсо» 
02.25 Складна розмова 03.55 
#БібліоFUN з Ростиславом 
Семківим 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»
10.45, 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 «Інспектор. Міста»
23.45, 00.50 Х/ф «Інструкції 

не додаються»
02.20 «Світське життя 

2018»

05.35, 15.25 Все буде 
добре!

07.35 Х/ф «Осінній 
марафон»

09.25, 20.00, 22.35 
МастерШеф 12+

12.50 Битва екстрасенсів. 
Апокаліпсис 16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
19.00, 23.45 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
04.40 Абзац
06.25, 07.40 Kids Time
06.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.45, 00.00 Київ вдень та 

вночі 16+

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

05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агати Крісті 3»

13.50 «Правила 
виживання»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
01.50 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

04.20 Еврика!
04.25, 08.45, 12.45, 15.45 

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Я зняв!
12.10, 13.30 Х/ф «Крижані 

солдати»
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-4»
22.45 Скетч-шоу «На трьох» 
23.55 Х/ф «Зоряний 

десант-2. Герой 
Федерації»

01.45 Т/с «Прокурори»
02.30 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.35 М/ф 

«Жовтодзьоб»
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 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 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Акварелі»
23.30 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

08.45 Т/с «Любов 
напрокат»

09.40 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

15.50, 21.00 Пацанки. Нове 
життя 16+

17.00, 19.00 Варьяти 12+
22.10 Х/ф «Проти шторму»
01.00 Х/ф «Шалені 

перегони»

ЧЕТВЕР 15 листопада
06.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 

22.15, 02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 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
09.30, 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, 04.00 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
19.15 Запитай у депутата
22.45 Завтра сьогодні
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 

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

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

природи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.45, 14.25, 19.25, 22.50, 
01.10, 02.50, 04.25 Погода 09.40 
Т/с «Еліза» 11.25, 11.50, 14.05, 
16.45 Телепродаж 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» 20.05, 01.25 
Т/с «За службовим обов’язком» 
21.25, 03.20 UA:Спорт 21.45 
Схеми. Корупція в деталях 22.15 
Д/ц «Елементи» 22.55 Сильна 
доля 00.00 Телепродаж «Тюсо» 
02.25 Складна розмова 03.55 
#МузLove з Любою Морозовою 
04.30 Фольк-music 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»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.10 «Міняю жінку»
15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. 

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

2018»
00.50 Т/с «Життя і доля»

06.00 Все буде добре! 12+
08.05, 19.00, 23.50 Т/с 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

09.05 МастерШеф 12+
13.00 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок 16+
15.25 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

03.00, 01.25 Зона ночі
04.15 Абзац
06.04, 07.19 Kids Time
06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.20, 00.25 Київ вдень та 

вночі 16+

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

05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агати Крісті 3»

13.50 «Правила 
виживання»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

21.00 Т/с «Я подарую тобі 
світанок»

22.00 Т/с «Катя»
23.50 Х/ф «Іди і дивись»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.25 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!
12.05, 13.20 Х/ф «Зоряний 

десант-3. Мародер»
14.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 20.55 Факти. Вечір
21.15 Т/с «Пес-4»
22.20 Нові лідери
00.00 Х/ф «Нещасний 

випадок»
02.00 Т/с «Прокурори»
02.45 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Щасливий Ганс»
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, 04.00 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

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

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

08.20 Т/с «Любов 
напрокат»

09.20 Т/с «Відчайдушні 
домогосподарки»

15.45, 21.00 Пацанки. Нове 
життя 16+

17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
22.15 Х/ф «Хвиля»

П’ЯТНИЦЯ 16 листопада
06.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 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
09.30, 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, 04.00 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
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій
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»
17.36 «Протилежний 

погляд. Live». 
18.31 100 років 

літератури
19.46 «Виборчий округ»
20.11 Д/с «Акулячий маг»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.45, 14.25, 19.25, 
23.20, 01.10, 02.50 Погода 
09.40 Т/с «Еліза» 11.25, 11.50, 
14.05, 16.45 Телепродаж 12.00 
Д/ц «Смачні історії» 12.25 
Д/ц «Смаки культур» 13.10, 
14.30 :РадіоДень 13.35, 23.25 
Д/ц «Гордість світу» 15.15 
Т/с «Галерея Вельвет» 16.55 
Енеїда 18.00 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 23.05 Лайфхак 
українською 00.00 Телепродаж 
«Тюсо» 02.25 Роздягалка 04.05 
52 вікенди 04.30 Фольк-music 
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 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.55, 14.20 «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»
05.10 «Чистоnews 2018»

05.15 Х/ф «Покровські 

ворота»

08.05 Т/с «Кандіс Ренуар»

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 Зона ночі
03.35 Абзац
05.25, 06.40 Kids Time
05.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
06.45, 00.50 Київ вдень та 

вночі 16+

04.00, 18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

05.15 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.15, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Пуаро Агати 
Крісті 3»

11.10, 12.25 Т/с «Пуаро 
Агати Крісті 4»

13.50 «Правила 
виживання»

14.50, 15.45, 16.45, 03.00 
«Речдок»

20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Катя»
00.50 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»

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

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф 

«Нещасний випадок»
14.55, 16.25 Т/с «Пес»
17.40, 00.20 Т/с 

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

Самооборона»

06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

повітря: 
Повернення»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

12.00 Мольфар
13.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.00 Зірконавти
15.00 Віталька
16.15 М/ф «Норм та 

Незламні»
18.00 Чотири 

весілля
21.00 М/ф «Як 

приборкати 
дракона – 2»

23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Х/ф 

«Найдовший 
тиждень»

02.45 Панянка-
селянка

05.50 Корисні підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.50 Сьогодні

09.30, 05.20 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Утікачка»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.50 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Ліга Націй 

УЄФА. Словаччина – 
Україна

00.45, 02.10 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

07.40 Ревізор
10.40 Страсті за ревізором
12.45, 21.40 Пацанки. Нове 

життя 16+
16.15, 19.00 Топ-модель 

16+
22.55 Екси 16+
01.50 Х/ф «І гримнув 

шторм»
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Природа побачила нові ціни на газ і 
вирішила дати українцям свою субсидію.
___________________________________

– Лікарю, тільки чесно скажіть. Від цих 
ваших цілющих трав користь реальна є?

– Ясна річ! Ось я синові вже дачу купив, 
та й доньці будинок майже добудував.
___________________________________

Дружина сусіда – жінка моєї мрії: зав-
жди мріяв, щоб у мене такої не було.

СУБОТА 17 листопада
06.00, 14.30, 05.00 Т/с «Пані 

покоївка»
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.50, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 
Часі»

07.30, 08.30, 09.30, 21.00, 02.00 
На Часі

10.00, 14.00, 17.45 ГУРМАН І Я
10.15, 12.00, 14.15, 20.45, 21.45, 

00.15, 02.45 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
17.00 Пряма трансляція футбольного 

матчу «Волинь» – «Агробізнес»
18.00 Пряма трансляція футбольного 

матчу «Волинь» – «Агробізнес»
19.05 Завтра сьогодні
19.30 Огляд світових подій
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
00.30 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
14.09 «Енеїда»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 «Виборчий округ»
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 Гала — концерт з 

фестивалю авторської 
пісні та співаної поезії 
«Оберіг – 2018»

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

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

03.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/ц «Це цікаво»
11.05, 11.55, 14.50, 16.40 Телепродаж
11.25 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Пророк Єремія – 

викривач царів»
15.00 Пообіді шоу
16.00, 19.55, 03.20 Погода
16.10 Спільно
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.30 Д/ц «Неповторна природа»
23.00, 03.30 Світло
00.00 Телепродаж «Тюсо»
01.35 Д/ц «Орегонський путівник»
02.05 Д/ц «Смачні історії»
02.30 Д/ц «Смаки культур»
04.20 Війна і мир

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

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.20 «Світське 

життя 2018»
12.20 Т/с «Між нами, 

дівчатами»
16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал 2018»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.25 «Ліга сміху 2018»
04.40 «Вечірній Київ»

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

07.50 Караоке
08.50 Все буде смачно!
09.50 Битва екстрасенсів 
11.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

13.00 Х/ф 
«Джентльмени удачі»

14.50 «Діамантова рука»
16.55 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
22.55 Цієї миті рік 

потому 12+

03.30 Служба розшуку 
дітей

03.35, 02.00 Зона ночі
05.59, 07.55 Kids Time
06.00 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
08.00, 12.00 Заробітчани
13.50 Варьяти 12+

05.35 Д/п «Ельдар 
Рязанов. Жіночі історії»

06.45 «Чекай на мене»
08.40 «Слово 

Предстоятеля»
08.45 Х/ф «Гусарська 

балада»
10.45 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
12.30 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
14.10 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
16.10 Х/ф «Обміняйтесь 

обручками»
18.00 Х/ф «Мій коханий 

привід»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх»
22.30 Концерт «Срібний 

бал Олександра 
Малініна»

00.15 Х/ф «Гувернантка»

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30, 12.45 Факти

05.50 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу 12+

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4

13.00, 01.35 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+

15.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Т/с «Пес-4»

20.15 Х/ф «Росомаха»

22.50 Х/ф «Люди 

Ікс: Дні минулого 

майбутнього»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Жаб’яче 

королівство: 
Таємниця 
кришталевої жаби»

13.00 Х/ф «Співоче 
деревце»

14.15 Чотири весілля
16.15 Танька і 

Володька
17.15 М/ф «Воруши 

ластами 2. Утеча 
з раю»

19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Сімейка У
23.00 ЛавЛавCar 3
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.30 Зірковий 
шлях

07.45, 15.20 Т/с 
«Акварелі»

17.00, 20.00 Т/с «Дитина 
на мільйон»

22.00 Т/с «Дружина з 
того світу»

02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI: Маямі»
03.50 Реальна містика
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15.50 Хто зверху? 12+
17.50 М/ф «У пошуках 

Жар-птиці»
19.10 М/ф «Викрадена 

принцеса»
21.00 Х/ф «Валеріан і 

місто тисячі планет»
23.50 Х/ф «Моя дівчина-

монстр»

НЕДІЛЯ 18 листопада
06.00, 14.30, 05.00 Т/с «Пані 

покоївка»
07.00 На часі: Питання – Відповіді
08.00, 09.00 Новини «На Часі»
08.15, 09.15, 10.15 Як це було
08.30, 09.30, 18.00, 02.00 На Часі
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 Життя в цифрі
16.00, 00.30 Бандерштат 2018
17.00 Завтра сьогодні
17.30 Говоримо польською
18.30 На Часі: Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах
20.00 Волинь дивовижна
20.30 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
21.30 На Часі: Підсумки тижня
23.00 Т/с «ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ»
00.00 На Часі: Підсумки тижня
02.30 На Часі: Підсумки тижня
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 Гала — концерт з 

фестивалю авторської 
пісні та співаної поезії 
«Оберіг – 2018»

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, 01.10, 

03.00 Новини
09.30, 13.20, 19.55, 03.20 Погода
09.40 Х/ф «Пророк Єремія – 

викривач царів»
11.20, 11.50, 13.25, 14.55, 16.35, 

16.35 Телепродаж
11.25 Д/ц «Світ дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.10 Шахтарська зміна
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Ігри імператорів» 16+
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Неповторна природа»
23.00 Д/ц «Незвичайні культури»
00.00 Телепродаж «Тюсо»
01.35 Д/ц «Орегонський путівник»
02.05 Д/ц «Смачні історії»

06.00 «ТСН»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.00, 11.00 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Світ навиворіт – 2: Індія»
16.00 Х/ф «Ейс Вентура: 

Коли природа кличе»
17.50 Х/ф «Кохання у 

великому місті – 3»
19.30, 04.50 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.40 «Королева 

ночі. Концерт Олі 
Полякової»

04.40 Мультфільм

05.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

08.45 Все буде смачно!
10.50 Караоке на 

Майдані
11.50 МастерШеф 12+
17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.00 Битва екстрасенсів 

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

05.55 Стендап-шоу
06.54, 09.09 Kids Time
06.55 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
09.10 М/ф «Тарзан 2»
10.30 Х/ф «Джордж з 

джунглів»
12.20 М/ф «У пошуках 

05.25, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Поживемо – 

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

Морський сезон 2»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

12.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

14.00 «Крутіше всіх. 
Краще»

16.00 Х/ф «Мій коханий 
привід»

18.00, 20.30 Т/с «Терор 
любов’ю»

22.30 Х/ф «Наречена на 
замовлення»

00.30 «Речдок»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30, 12.45 Факти
04.55 Інсайдер
06.50 Т/с «Відділ 44»
10.40, 13.00 Х/ф «Люди 

Ікс: Перший клас»
13.25 Х/ф «Росомаха»
16.00 Х/ф «Люди 

Ікс: Дні минулого 
майбутнього»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокалипсис»

23.45 Х/ф «Логан: 
Росомаха»

02.15 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Банда 

Тигрокачка»
13.00 Чотири весілля
16.00 Танька і 

Володька
17.00 М/ф «Як 

приборкати дракона 
– 2»

19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Сімейка У
23.00 ЛавЛавCar 3
01.00 Х/ф 

«Найдовший 
тиждень»

02.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.30 Зірковий шлях
08.45 Т/с «Дитина на 

мільйон»
12.50 Т/с «Дружина з 

того світу»
17.00, 21.00 Т/с 

«Повернення до себе»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

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

бабиного літа»
00.50, 02.20 Історія 

одного злочину 16+
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Жар-птиці»
14.00 М/ф «Викрадена 

принцеса»
15.40 Х/ф «Валеріан і 

місто тисячі планет»
18.30 Х/ф «Джон Картер»
21.00 Х/ф «Сходження 

Юпітер»
23.30 Х/ф «Атлантида»
01.25 Х/ф «Хвиля»

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

Звертатися за адресою: м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося» 

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

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, ще-
бінь (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 сміття. 
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 трикімнатний будинок (81 м2) у 

Горохівському районі. Є газ, світло (3 фази), 
ванна. Біля будинку колодязь, 5 сараїв, 
льох, земельна ділянка (0,57 га). Ціна до-
говірна. 097-093-39-77.

 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).

 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.

 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.

 Продам дубового воза на гумових коле-
сах у хорошому стані.  099-187-74-91.

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

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

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літ-
ня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 
20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 
550 тис. грн. 099-315-22-72.

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

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

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

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

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

 Продам господарство в с. Колмів (2 км 
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до 
м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. 
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м2. Два 
цегляні сараї. Гараж 7х6 м2. Два погреби та 
інші господарські споруди. Трифазне елек-
трозабезпечення. Водогін (свердловина), 
хороший садок. 85 соток приватизованої 
землі. Будинок та літня кухня газифікова-
ні. Доступна ціна. Євгеній, 099-187-74-91, 
099-768-14-53. 

Продам двокімн. квартиру на друго-
му поверсі в ЖК «Форрест» у зданому 
будинку. Площа – 74 м2. Ціна $25 000. 
098-660-63-03.

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.

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

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

Редактор – Ірина Качан.
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com.
Передплатний індекс: 98008.

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

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

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26443.
Наклад – згідно із замовленням.
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ЛЮДСТВО 
ЗНИЩИЛО 60% 
ТВАРИН НА ЗЕМЛІ
Значне зростання споживання 
природних ресурсів спричинило 
величезні втрати в чисельності 
популяцій дикої природи у світі за 
останні сорок років, стверджують 
у Всесвітньому фонді дикої 
природи.

Чисельність популяцій хребетних 
видів тварин (ссавці, риби, птахи, амфі-
бії та рептилії) з 1970 до 2014 року зни-
зилася на 60%, передає BBC. Дані звіту, 
отримані з досліджень, охоплюють по-
над 16700 популяцій чотирьох тисяч ви-
дів тварин у всьому світі.

«Земля втрачає біорізноманіття з та-
кою швидкістю, яку можна було побачи-
ти лише під час масового знищення», – 
йдеться у звіті.

Цікаво, що лише чверть території 
суші у світі залишається вільною від 
людського впливу. До 2050 року цей 
показник становитиме лише 1/10 тери-
торії. Зміни відбуваються через постій-
не зростання обсягів виробництва їжі 
та попит на джерела енергії, землю та 
воду, що постійно збільшується.

У Південній та Центральній Америці 
стався найбільший спад в популяціях 
хребетних тварин – їхня чисельність 
впала на 89% порівняно з 1970 роком.

Зникнення загрожує морським ви-
дам. Забруднення пластиком помітили 
навіть у найглибших частинах світового 
океану, зокрема в Маріанському жолобі 
у Тихому океані.

Популяції прісноводних видів, тобто 
тих, що мешкають в озерах, річках та бо-
лотах, з 1970 року зменшилися на 83%.

СЛАБОШПИЦЬКИЙ 
ЗНІМЕ ФІЛЬМ З 
БРЕДОМ ПІТТОМ 
Український режисер Мирослав 
Слабошпицький («Плем’я») 
зніме фільм «Тигр» за книгою 
канадського журналіста Джона 
Вейлланта. Продюсерами стрічки 
стануть компанії режисера 
Даррена Аронофскі Protozoa і 
Бреда Пітта Plan B.

Події відбуваються на Сибірській 
рівнині, де люди вторгаються в середо-
вище проживання амурських тигрів, і 
один тигр дає відсіч непроханим гостям. 
Своєю чергою, люди відкривають на 
нього полювання.

Спочатку передбачали, що режи-
сером стане Даррен Аронофскі, а Бред 
Пітт зіграє головну роль. Однак Ароноф-
скі та Пітт вирішили виступити продюсе-
рами, а режисером став українець.

природа

у світі кіно
korrespondent.net

умілі руки КОРАБЛИКИ З ПРОМЕНЯ 
«ДОПЛИВЛИ» ДО НЕТІШИНА

Волинський майстер 
із виготовлення 
моделей 

вітрильників у пляшках 
Володимир Ящук 
цьогоріч досить активно 
експонує їх у різних 
містах України. З-поміж 
184 кораблів різних 
часів і держав нині на 
Хмельниччині «кинув 
якір» і найперший, що 
його мій співрозмовник 
зробив із дерева ще 
1977 року.

Чоловік зізнався, що до цього 
кроку його спонукала світлина 
з журналу «Вокруг света», а та-
кож – бажання довести товари-
шу, з яким разом гортав цікаві 
сторінки, що виготовити таке 
міні-судно самому до снаги. 

Не останню роль у розвитку 
такого досить незвичного захоп-
лення зіграли й роки флотської 
служби. Адже Володя, хоч і на-
роджений на сухопутній Терно-
пільщині, марив кораблями ще з 
дитинства. А в 25 став знаходити 
вільний від роботи шліфувальни-
ком (на ДПЗ-28) час, аби «оселити» 
в тиху скляну «гавань» – пляшечку 
з-під одеколону чи парфумів – мі-
ніатюрні вітрильники з минулого. 
Одним його творінням – по 30-40 
років, іншим – по 10 і менше. 

Як співав незабутній Андрій 
Кузьменко, «люди, як кораблі», а 
кораблі – як люди, бо кожен має 
свою історію народження, тріум-
фу й загибелі.

– Раніше я мав такий девіз: 
«Кожна наступна робота має 
бути краща за попередню». Але 
коли побачив моделі суден, яким 
більш ніж 200 років, то змінив 
його на інший: «Корабель – це 

красиво і вічно». Поки пляшка 
ціла, він буде збережений, – каже 
майстер.

Саме з цією метою він розро-
бив 15 видів кріплень, бо жодне 
з його суден, так би мовити, не 
сидить на мілині. А якщо й висить 
на волосині, то не у фатальному 
сенсі, а в цілком практичному...

Усіма нюансами процесу мі-
ніатюрного кораблебудування, 
який відбувається безпосеред-
ньо в пляшці, історією леген-
дарних суден-прототипів його 
робіт Володимир Ящук ділиться 
в окремих відеороликах, які є у 
всесвітній павутині. 

До речі, друге слово з цього 
образного визначення мережі 
інтернет майстер у буквальному 
сенсі використовує в роботі. У 
пошуках чогось незвичайного 
2015 року він, натхненний опо-
віданням Ернеста Хемінгуея 
«Старий і море», створив два ри-
бальські судна, вітрилами в яких 
слугує саме павутина.

Щодо літературної тематики, 
то у волинського корабела є і 
свої «Пурпурові вітрила», якими, 
без сумніву, замилувався б пись-
менник Олександр Грін. Герой 
цього матеріалу своєрідно втілив 
і назву відомої байки, коли «окри-
лив» свої морські рукотвори...  
панциром рака, пером лебедя і 
хвостом щуки. 

Листя липи, дуба, клена, віль-
хи, пелюстки квітів (півонії, маль-
ви), лушпиння цибулі, часнику, 
а ще – його корінь та стебла... 
Пересічний волинянин і не здо-
гадується, що усе це – матеріал 
для вітрил. Але таки вірю нашій 
Ліні Костенко, що «од звичайно-
го розуму скрите відкривається 
лиш дивакам».

– У мене є вже три вітриль-
ники з горіха. Думаю збільшити 
їх кількість до дванадцяти. Кора, 
деревина, жовтенька шкірка з 
ядра, листя, зелена оболонка... 
Що ще використати, подумаю в 
процесі роботи, – зауважив диво-

експериментатор із Променя. 
Слухаючи його захоплену 

розповідь, не втрималася від за-
питання:

– А звідки ви дізналися, що 
все це можна застосовувати у та-
кий спосіб?

– Методом проб. Бо щоразу 
хочеться зробити щось карди-
нально нове, аби самому не по-
вторюватися, – відповів Володи-
мир Ящук.

Згодом зізнався, що у нього 
є ще багато творчих задумів, до 
втілення яких досить толерантно 
ставляться його рідні. Адже він – 
не тільки фанат своєї неординар-
ної справи, якій присвячує багато 
часу, а й хороший сім’янин.

«Корабель, який зникає»  у 
його творчому доробку вже є, 
а того, який одразу в пляшці на-
кривало б цунамі, ще немає... 
Але, пізнавши його завзяту вдачу, 
яку чоловік зберіг попри життєві 
шторми й бурі, можу впевнено 
сказати: неодмінно буде!

краса врятує світ У ЛУЦЬКУ ОБРАЛИ КРАСУНЮ РОКУ 
Дев’ятий національний 

конкурс краси «Міс 
принцеса України 2018» 
відбувся 2 листопада 
у Волинському 
облмуздрамтеатрі. 
22 красуні з різних 
куточків країни 
прибули до Луцька, аби 
позмагатися за корону 
переможниці. Головний 
приз і 50 тисяч гривень 
вдалося вибороти Валерії 
Панченко з Вінниці, 
яка виступала під 
номером 22.

Як наголосив генеральний 
продюсер заходу Олександр 
Главацький, краса єднає Україну. 
Саме тому в конкурсі взяли участь 
дівчата з різних регіонів держа-
ви: із Луцька, Івано-Франківська, 
Вінниці, Чернівців, Києва, Одеси, 
Запоріжжя, Донецька, Горлівки 
та Маріуполя.

Оцінювали вроду, таланти, 
комунікабельність і вміння учас-
ниць дефілювати продюсер кон-
курсу Олександр Главацький, спі-
вак Роман Скорпіон, заслужена 
артистка України Ірина Шабан та 
інші. Очолив журі актор Дмитро 
Ступка. Ведучим дійства тради-

Барк «Отаго» (Австралія, 1869 рік)

Планета втрачає біорізноманіття

Ступка, який, до речі, вперше заві-
тав до Луцька. 

Окрім корон, дипломів і стрі-
чок, між красунями розділили 

грошовий фонд у 150 тис. грн. Пе-
реможниця отримала 50 тис. грн, 
чотири віце-міс – по 20 тис. грн, а 
інші учасниці – по 1 тис. грн.

ційно був співак і шоумен 
Дмитро Коляденко.

Між конкурсами публі-
ку тішили виступами Ірина 
Шабан, Ольга Цибульська, 
Роман Скорпіон, Валентина 
Яремчук, Дмитро Коляденко, 
Сергій Скулинець та Алла Іва-
шина. А перед оголошенням 
імен переможниць на сцену 
вийшла хедлайнерка дійства 
Ірина Федишин.

«Так багато красунь... І 
дуже важко було обрати най-
кращу, але гадаю, що ми як 
члени журі не помилилися 
у виборі», – зазначив перед 
повідомленням результатів 
конкурсу голова журі Дмитро 

Світлана Зозуля

volynonline.com

Тріумфувала 
Валерія Панченко За корону змагалися 22 красуні
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