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ВОЛИНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ
ПІДПРИЄМСТВА ЗАКУПОВУЮТЬ

РОСІЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ

ЧИ МАЮТЬ
ТЕХНІКУМИ
І КОЛЕДЖІ
МАЙБУТНЄ?

читайте на стор.
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сьогодення

ТАМПЛІЄРИ У ЛУКОВІ –
КАЗКА, В ЯКУ
ХОЧЕТЬСЯ ВІРИТИ

Б

агато століть поспіль людство
намагається відшукати Святий
Грааль – чашу, з якої, за легендою,
під час Таємної Вечері причащався
сам Ісус Христос і в яку згодом Іосиф
Аримафейський зібрав кров із ран
розіп’ятого на Хресті Спасителя.
читайте на стор.
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наші – там

ДО ШВЕЦІЇ – ЗА
ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

У

Н

ові автомобілі,
виготовлені на теренах
країни-агресора, через
київські та львівські фірми
закуповують комунальні й
державні підприємства з
Ковеля та інших міст Волині.
вітаємо щасливчиків

Попри те, що неоголошена
війна на сході країни триває
вже шостий рік, а Президент
неодноразово називав Росію
країною-агресором, продукція
Ульяновського автозаводу,
АвтоВАЗу, Горьковського

автозаводу безперешкодно
потрапляє не лише в
українські автосалони, а й на
підприємства, які фінансують
за бюджетні кошти.

читайте на стор. 5

читайте на стор.
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треба знати

ПРИЗИ – ПЕРЕДПЛАТНИКАМ!

Щ

иро вітаємо переможців
передплатної акції нашої
газети. З-поміж кількох сотень
листів шляхом жеребкування ми
обрали десятьох щасливчиків, які
отримають цінні та корисні призи:
• мультиварка – Положевець Тетяна Григорівна (смт Шацьк);
• блендер – Павлунь Текля Миколаївна
(с. Овлочин, Турійський р-н);
• чайник – Свищ Віктор Андрійович
(м. Володимир-Волинський);
• праска – Карпюк Любов Антонівна (с. Суськ,
Ківерцівський р-н);
• міксер – Олексюк Алла Василівна (м. Нововолинськ);
• мобільний телефон – Москва Іван Васильович (с. Овадне, Володимир-Волинський р-н);
• сушарка для фруктів/овочів – Величко
Іван Миколайович (с. Жидичин, Ківерцівський р-н);
• сковорідка – Любежаніна Василина Михайлівна (смт Любешів);

країнка Анна Хомяк та швед
Ален Кальяча познайомилися на
відпочинку. Дівчина каже, що це була
любов з першого погляду. На третій
день знайомства Ален запропонував
Анні стати його дружиною. Тоді
дівчина тільки розсміялася. Однак
потім закоханим довелося чекати два
з половиною роки, аби одружитися.

ТЕМПЕРАТУРА 370:
КОЛИ ВАРТО БИТИ
НА СПОЛОХ

Т

емпература тіла 37-37,50
називається субфебрильною.
Причин ї ї виникнення може бути
багато.
читайте на стор. 10

• фен – Матвіюк Юлія Леонтіївна (с. Словатичі, Ківерцівський р-н);
• тонометр – Перець Марія Петрівна
(м. Луцьк).
Шановні переможці, умовою отримання виграшу є пред’явлення паспорта

та ідентифікаційного номера, а також надання копій цих документів. Просимо переможців зателефонувати в редакцію (понеділок – п’ятниця, з 10:00 до 17:00), аби
дізнатися, як отримати свої призи: (0332)
788-005, (066) 342-23-22, (068) 816-90-46.
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Оновлене приладдя в школі –
привід для щастя і вчителів, і дітей

ради, головним завданням і для обранців
громади, і для Фонду стало допомагати сільським школам, дитсадкам, громадам реалізувати важливі соціальні проекти. Депутат
звернув увагу на те, що у всій школі досі
дерев’яні вікна, тож переконує: співпраця
з ініціативною громадою села Борисковичі
триватиме.
Дітлахи, які навчаються в школі, кажуть:
щоосені їхні вчителі завбачливо закривають
вікна поліетиленовою плівкою, а щовесни знімають її. Проте у класах, попри гарячі батареї,
не надто тепло.
– Загалом у школі треба замінити 23 вікна.
Ми неодноразово зверталися з цим проханням
до різних органів влади, але досі так нічого й не
вирішилося, – розповіла директорка школи.

– Як відомо, чиновники з Волинської обласної державної адміністрації заблокували
бюджет області. Але маю надію, що його буде
розблоковано і ми зможемо повною мірою
виділяти кошти на потреби таких громад, як
ваша. Тому потрібно, аби від школи ви надіслали лист із відповідними замірами та вказали, скільки вікон треба замінити, а ми, обласна рада, будемо шукати кошти, щоб вам
допомогти, – каже Вячеслав Рубльов.
Наприкінці зустрічі депутат облради подарував дітлахам м’ячі для гри у футбол та
волейбол. А педагогів та батьків запевнив:
умови навчання сільських дітей та дітей, які
навчаються в міських школах, не мають відрізнятися, для цього треба робити усе можливе.

СБУ – ПРОТИ ДЕПУТАТА ОБЛРАДИ

Служба безпеки України
сфабрикувала кримінальну
справу проти депутата
Волинської обласної ради
Бориса Бабійчука, аби той
більше не балотувався у
депутати. Про це розповів
колега Бориса Бабійчука
депутат облради Костянтин
Зінкевич.

Нагадаємо, у рамках кримінального провадження щодо
знайденої майже рік тому в облраді апаратури для прослуховування в Бориса Бабійчука проводили
обшуки, а 21 березня слідчий СБУ
подав до суду клопотання про
обрання міри запобіжного заходу
для депутата, мотивуючи це тим,
що обранець громади незаконно
продавав GPS-трекери. Однак суд

volynnews.com

Справа «прослушки» в облраді досі у суді

верті агенти Кремля не сходять
з екранів телевізорів з агітацією,
коли є багато прикладів антидержавної політики, СБУ вдає, ніби не
розуміє, що відбувається, і робить
свої чорні справи, – стверджує
Зінкевич. – Коли Бабійчук та інші

клопотання не задовольнив.
Як розповів Костянтин Зінкевич, ця справа – показовий
приклад подвійних стандартів у
державі. «У той час, коли в Україні
вибухають склади боєприпасів, а
це вже 210 тисяч тонн, коли від-

на гарячому

справедливо

«ВОЛИНЬГАЗ» ОШТРАФУВАЛИ
ЗА ДОНАРАХУВАННЯ В
ПЛАТІЖКАХ
На низку операторів ГРМ,
зокрема і «Волиньгаз», наклали
штрафи – по 850 тис. грн.

Про це у Facebook повідомила Оксана Кривенко, голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, пише «Економічна правда».
Нацкомісія розглянула питання порушення облгазами ліцензійних умов з розподілу природного
газу та встановила здійснення незаконних дій, які полягали в донарахуванні побутовим споживачам
додаткових обсягів природного
газу.
«Ці обсяги було включено до
обсягів виробничо-технологічних
втрат та передбачено тарифом.
Тобто за таких обставин побутовий споживач фактично мав двічі
сплатити за один і той самий обсяг», – зазначила Кривенко.

волонтери передавали ті ж самі
GPS-трекери, тепловізори та інші
прилади для тих же працівників
СБУ, то це було нормально. Але тепер ці люди, які отримували допомогу, при зміні політичної ситуації
вважають, що Бабійчука потрібно
забирати з політичної арени. Ця
справа для того, аби люди, які висловлюють свою думку, навіть не
пхалися у депутати. Тобто це роблять для того, щоб на Бабійчуку
був кримінальний відбиток і щоб
він не зміг більше зареєструватися для участі у виборах».
Крім того, як певні і Зінкевич,
і Бабійчук, у справі про знайдені
в облраді пристрої для прослуховування може бути обвинувачений кожен, хто заходив у це
приміщення.

Штраф – 850 тисяч гривень

НКРЕКП зобов’язала облгази
привести свої дії у відповідність
до вимог чинного законодавства
та перерахувати платіжки. Також
Нацкомісія попросить Антимонопольний комітет провести детальне розслідування ознак порушення законодавства, які було
виявлено у ході позапланової перевірки ліцензіатів. Тривають перевірки інших операторів ГРМ.
ТОВ «Регіональна газова компанія», що управляє всім газовим
бізнесом Дмитра Фірташа, вже заявила раніше, що облгази не згодні з висновками перевірок НКРЕКП
та оскаржать їх.

ТОРГУВАВ ФРУКТАМИ
І… НАРКОТИКАМИ

Днями за збут наркотиків
затримано жителя
Нововолинська.

Оперативники встановили,
що чоловік розповсюджував
на території міста синтетичний
наркотик бупренорфін. Нововолинцю, який торгував на ринку
овочами та фруктами, а заодно
й наркотиками, світить від шести до десяти років позбавлення
волі з конфіскацією майна.
Крім того, в одному з
пунктів пропуску Волинської
області правоохоронці затримали іноземця, який намагав-

Гнів є короткочасним безумством. Леонардо да Вінчі

ся ввезти в Україну кілограм
кокаїну. Як повідомляє прокуратура Києва, громадянин
Німеччини, попередньо домовившись з невстановленою
особою, мав намір незаконно
ввезти на територію України
кокаїн, який збирався потім
продати. Наркотик знайшли у
схованці автомобіля. Іноземця
затримали, досудове розслідування триває.
До слова, нещодавно за
збут наркотиків до шести років засудили студента другого
курсу СНУ.
bug.org.ua
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хто кого?

ЗАВДЯКИ СПІВПРАЦІ З
ФОНДОМ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»
У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ –
НОВІ ДОШКИ ТА ПРОЕКТОР
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У

школі І-ІІ ступенів села
Борисковичі Горохівського
району завдяки ініціативним
батькам та вчителям з’явилися
нові дошки та проектор. Оновлення
матеріально-технічної бази закладу
стало можливим завдяки співпраці
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»
та ініціативних селян. Презентація
успішно втіленого проекту
відбулася 19 березня.
Як розповіла директорка школи Лариса
Наумчук, в освітньому закладі – дев’ять класів, де навчається 43 учні. До кінця 2018 року
діти і вчителі користувалися старими дошками, які вже не витримували жодної критики –
на них було незручно писати, а через потерту
поверхню діти не бачили, що написано.
– Старим дошкам було вже понад 40 років, – розповідає Лариса Наумчук. – Ще коли
приміщення школи здали у 1959 році, вже
тоді ці дошки були. Ми намагалися замінювати їх тими, які віддавали з інших шкіл.
Головою ініціативної групи, що взялася
втілювати проект у життя, до якої увійшли
представники батьківського та педагогічного
колективів, стала вчителька початкових класів Зоя Лісова.
– Нас підтримали не тільки батьки, а й усе
село, – розповідає вона. – Усі ми дуже раді – і
діти, і вчителі, бо отримали змогу користуватися новими дошками, на яких зручно писати.
Ми використовуємо магніти, маркери. Такі
дошки – вимога сьогодення. І ми дуже щасливі, що змогли втілити цей проект.
Депутат Волинської обласної ради від
УКРОПу, радник голови облради Вячеслав
Рубльов каже: після того, як Ігор Палиця став
очільником депутатського корпусу Волинь-

www.volynnews.com
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В АФРИЦІ – ЦИКЛОН,
В ІРАНІ – ПОВІНЬ
На південному сході Африки пройшовся
смертельний тропічний циклон «Ідай».
Мінімум 446 осіб загинуло в Мозамбіку, 259 – у Зімбабве і 56 – у Малаві. А в
іранському місті Шираз у провінції Фарс
внаслідок повені загинуло щонайменше
19 людей.
У МАЛІ – МАСОВЕ
ВБИВСТВО СЕЛЯН
Під час нападу на африканське село в
центральному Малі озброєні бойовики
вчинили масове вбивство 134 мирних
жителів, у тому числі жінок і дітей. Зіткнення на етнічному ґрунті тривають між
мисливцями донзо й напівкочовими
пастухами фулані.
В ІРАКУ ЗАТОНУВ ПОРОМ
21 березня поблизу іракського міста Мосул на річці Тигр через перевантаження
затонув пасажирський пором. Мінімум
103 особи загинуло. На борту могло перебувати близько 200 людей.
У КИТАЇ – ВИБУХ НА
ХІМЗАВОДІ
22 березня внаслідок вибуху на хімзаводі пестицидів у Яньчен, що на сході
Китаю, загинуло мінімум 47 людей.
ЗГОРІЛИ ТУРИСТИ
22 березня в результаті загорання туристичного дизельного автобуса на
швидкісній автостраді в провінції Хунань у Китаї загинуло 26 осіб.
США ОГОЛОСИЛИ ПРО
ПЕРЕМОГУ НАД ІДІЛ
Президент США Дональд Трамп оголосив про повну перемогу над бойовиками терористичної організації «Ісламська
держава» в Сирії. У 2014 році ватажок
ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді оголосив так
званий халіфат ІДІЛ на територіях Іраку
та Сирії. У 2017 році ІДІЛ почала стрімко
втрачати раніше захоплені території на
Близькому Сході.
ГАЗ – В ОБХІД УКРАЇНИ
Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
заявив, що Росія й Угорщина домовилися про постачання природного газу після
2019 року в разі відсутності контракту на
транзит газу через територію України.
НА ЛІТАКУ КАЧИНСЬКОГО –
СЛІДИ ТРОТИЛУ
Фахівці з лабораторії судово-вибухових
речовин Міністерства оборони Великобританії знайшли тротил та інші компоненти на уламках польського президентського літака Ту-154М, що розбився
під Смоленськом 10 квітня 2010 року.
ROUNDUP – ШКІДЛИВИЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Суд присяжних у США встановив, що
один з найбільш популярних гербіцидів
у світі – Roundup – спричиняє рак. Гербіцид, який в Штатах визнали канцерогенним, у Європі вважають безпечним.
У США вже є 1200 судових позовів щодо
шкідливості Roundup. Його використовують і в Україні.
МІЛЬЯРДИ – НА СТІНУ
З МЕКСИКОЮ
У Міноборони США дали дозвіл на використання $1 млрд для будівництва 92 км
стіни на кордоні з Мексикою. Щороку до
США прибуває близько 350 тисяч нелегальних мігрантів, зокрема й мексиканців.
GOOGLE ОШТРАФУВАЛИ
Єврокомісія вирішила оштрафувати
корпорацію Google на €1,49 млрд за
порушення антимонопольних правил
ЄС на ринку онлайн-реклами. У ЄК заявили, що Google зловживає своїм домінуванням на ринку, вводячи низку
обмежувальних положень у контракти
зі сторонніми веб-сайтами, що заважає
конкурентам Google розміщувати свою
пошукову рекламу на цих сайтах.
ЄС ВІДМОВИВСЯ ПЕРЕВОДИТИ
ГОДИННИКИ
Європарламент проголосував за відмову від практики переходу на літній та
зимовий час в ЄС з квітня 2021 року. Наукові дослідження підтверджують, що
низка недуг пов’язані з переведенням
годинників.
Ч И Т А Й
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робочому місці
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ВЕЛОПАРКОВКА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
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В

елопарковка з
накриттям на 13
місць віднедавна
функціонує на території
Іваничівського ліцею №2
імені Юрія Лелюкова.
Проект реалізували за
фінансової підтримки
Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом» та з
ініціативи народного
депутата Ігоря Гузя.
Частина вчителів та учнів на
уроки дістаються велосипедами. Вони доїжджають і з самого
селища Іваничі, і з навколишніх
сіл – Лугове, Древині. Загалом тут
навчається 203 дитини.
«Дирекція школи звернулася
у приймальню депутата з проханням допомогти облаштувати

Відтепер велосипеди –
у безпеці та під укриттям

велопарковку. Йшлося про те,
що цей об’єкт потрібний і для
учнів, і для вчителів, які їздять
велосипедами. Ініціативу нардеп

підтримав одразу. Ми з приємністю спостерігаємо за усміхненими обличчями тих, для кого
створено об’єкт», – зазначив

помічник парламентаря Андрій
Бокоч, присутній на відкритті велопарковки.
Донедавна
двоколісний
транспорт лишали на подвір’ях
сусідніх будинків або під стінами
школи чи деревами. Це було не
зовсім правильно й безпечно. А
тепер учні та вчителі свої велосипеди лишають на велопарковці.
Інвестиція у втілення цього проекту від Фонду сягнула
22,6 тис. грн.
«Рух велосипедом – це здоров’я і економія часу. Хай і невеличка ця велопарковка, але буде
для вас корисною», – зауважив
представник Фонду Сергій Недбайло, який також взяв участь
в офіційному відкритті велопарковки.

підтримка

екологія

ПОМІЧ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО МЕДИКА

ДЛЯ РИБАЛОК –
ОБМЕЖЕННЯ

«Нам давно потрібен був тонометр та інше
медобладнання, яке полегшить надання медичної допомоги, – розповідає завідувачка
ФАПу Ольга Сопільник. – Тож представники
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» привезли
нам тонометр, вагу для немовлят, а також сумку
фельдшера для медикаментів. Кожен подарунок дуже доречний, бо часто звертаються люди
поважного віку з проханням виміряти тиск,
мами приносять діток зважити. Тому щиро дякую Фонду за допомогу».
Тим часом представник Фонду Микола Вашкевич стверджує, що загалом у Ківерцівському районі подарунки отримали майже півсотні ФАПів.

tilkyrazom.com.ua

Чудові подарунки від Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом» отримали у ФАПі села
Острів, що в Ківерцівському районі.

У ФАПі села Острів –
нове медобладнання

ЗНЯЛА ПРИСТРІТ...

шахрайство
Волиняни часто стають жертвами шахраїв,
які під приводом зняття пристріту виду рюють у довірливих громадян шалені кошти.

Як повідомили в обласній прокуратурі,
30-річна жителька одного з сіл ВолодимирВолинського району з листопада 2017 року
до березня 2019-го віддала добродійці, яка
начебто знімала з неї пристріт, 360 тис. грн.

ЗА 360 ТИСЯЧ

А 72-річна лучанка, аби «відвести від сім’ї
біду», днями віддала невідомій жінці, яка підійшла до неї на вулиці, 2600 гривень, 300 євро,
476 доларів та 200 злотих.
Правоохоронці вкотре звертаються до
волинян із проханням бути уважними та обережними у спілкуванні з незнайомцями.

В озерах Шацького
району заборонили
ловити рибу. З 20
березня до 10 червня
на водоймах триватиме
нерестовий період.

Як інформують у Шацьькому національному природод
ному парку, любительський і спортивний
вилов риби в нерестовий період дозволено здійснювати в межах населених пунктів
з берега поплавковою та донною вудками
із загальною кількістю гачків не більш як
1 шт. на одного рибалку та спінінгом з
блешнею або штучною насадкою, яка замінює блешню.
На період нересту заборонено: перебувати не лише на водоймі, а й у її прибережній смузі із забороненими знаряддями та засобами вилову риби; проводити
роботи, що негативно впливають на гідрологічний та гідрохімічний стан озер (у
тому числі миття транспортних засобів,
купання та прання із застосуванням хімічних мийних речовин тощо); зупинка транспортних засобів ближче, ніж за 100 м від
урізу води; рух плавзасобів на водоймах
парку (крім служби охорони парку).

Неважко бути доброчесним там, де ніщо цьому не перешкоджає. Овідій

РОСІЯ ЗАСУДИЛА УКРАЇНЦЯ
20-річного українського політв’язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до
теракту росіянки, суд у Ростові-на-Дону
засудив до шести років позбавлення волі.
КОНТРАБАНДА НА МІЛЬЙОНИ
257 кг кокаїну на $51 млн вилучили в
Одесі. Наркотики везли з Південної Америки в контейнерах з бананами.
МП СУДИТИМЕТЬСЯ З
МІНКУЛЬТОМ
Московський патріархат подав позов на
Міністерство культури через вимогу вказати у своїй назві приналежність до Росії.
НА ВИБОРАХ – МЕРТВІ ДУШІ
Понад 82% українців готові взяти участь
у виборах 31 березня, повідомив Український інститут соцдосліджень. У списках
виборців може виявитися чимало померлих, йдеться здебільшого про Донбас.
ТИСЯЧІ АВТО – НЕ РОЗМИТНЕНІ
В Україні є близько 263 тисяч євроблях з
порушеннями термінів митних режимів
тимчасового ввезення або транзиту. За
пільговий період оформлено понад 218
тисяч євроблях. До бюджету сплачено
13,5 млрд грн.
НІМЕЧЧИНА ДОПОМОЖЕ
УКРАЇНІ
Уряд Німеччини надасть фінансову підтримку гуманітарним проектам Червоного Хреста в Україні у 2019 році на €5,8 млн.
ВАГОНИ РОЗДІЛЯТЬ НА КЛАСИ
«Укрзалізниця» не планує в 2019 році
індексувати тарифи на пасажирські перевезення. Замість цього компанія має
намір розділити пасажирські вагони на
класи (перший, другий, третій) і встановити вищу вартість на елітний сегмент
перевезень.
ЦІНИ ЗРОСЛИ ВТРИЧІ
Соціальний продуктовий кошик у лютому 2014-го становив 342,7 грн, натомість
у 2019 році зріс до 939,9 грн. Кілограм
пшеничного хліба за п’ять років з 4,8 грн
здорожчав до 18 грн.
ФАЛЬШИВОК МЕНШЕ,
АЛЕ ВОНИ Є
Минулоріч вдвічі зменшилася кількість
підроблених банкнот номіналом 500 і
20 грн. На 25% менше стало фальшивих
50 грн. Однак зросла кількість вилучених підроблених банкнот номіналами
200 і 100 грн. Найчастіше підробки збували через каси закладів швидкого харчування, торгівлі й на заправках.
БАГАТОДІТНИМ – ВИПЛАТИ
З квітня сім’ї на кожну дитину, починаючи
з третьої, отримуватимуть допомогу 1700
грн на місяць до досягнення нею 6 років.
СТАВ БАТЬКОМ? У
ВІДПУСТКУ!
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить чоловікам брати десятиденну оплачувану відпустку у
зв’язку з народженням дитини.
З КВІТНЯ – НОВІ КАРТКИ
Всі випущені українськими банками
картки Visa з квітня будуть підтримувати опцію безконтактної оплати. Така
картка також матиме чип та магнітну
смугу, щоб нею можна було розрахуватися в будь-якому POS-терміналі.
УКРАЇНЦЯМИ ТОРГУЮТЬ
Понад 500 осіб в Україні офіційно визнано жертвами торгівлі людьми з 2012 до
2018 року. Найчастіше українців «експортують» у Росію, Польщу, Туреччину,
Чехію, Італію, Іспанію і Білорусь.
РЕСТОРАНІВ БІЛЬШАЄ
В Україні ринок громадського харчування у 2018 році збільшився на 21,3%, а
якість ресторанної їжі навіть краща, ніж
в аналогічних закладах у Європі. Лише в
Києві за останній рік з’явилося 215 нових закладів.
З БЕРЕЗНЯ – НА ЛІТНІЙ ЧАС
Перехід на літній час у 2019 році в Україні відбудеться в останню неділю березня – у ніч з 30 на 31 березня. Українці
переведуть стрілки годинників на одну
годину вперед.
Ч И Т А Й
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резонанс

вибори президента
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Борис ХВИЦЬ

У «НАФТОГАЗІ» –
СКАНДАЛ

Главі правління компанії «Нафтогаз
України» Андрію Коболєву вдвічі
знизили зарплату, позбавили
премій і поставили низку завдань,
невиконання яких обернеться
звільненням.
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протистояння
Алла САДЕЦЬКА

У

Волиньраді чекають
на звіт голови ОДА
Олександра Савченка
за рік роботи на посаді
та про 300 млн грн
неосвоєних коштів.
Про це 25 березня у Facebook
повідомив керуючий справами
виконавчого апарату Волинської
обласної ради Дмитро Дубняк.
«Послідовникам ПОПа (Петро Олексійович Порошенко, – ВН)
присвячується... Під час брифінгу
голова ОДА «вимагав» терміново
скликати сесію, аргументуючи це
дуже вагомими причинами. В обласній раді дуже радо сприйняли
ініціативу Савченка Олександра
Ілліча особисто відзвітувати про
виконання бюджету та рік роботи на посаді. Також очікується,
що такий звіт про роботу хоча
би буде подано найближчим часом в обласну раду для ознайомлення депутатського корпусу та
жителів Волині. Впевнено можна
сказати, що саме цей звіт дасть
можливість обласній раді зрозуміти суть «геніальної стратегії»
ОДА щодо неосвоєння коштів у
розмірі 300 мільйонів гривень
за попередні роки, в тому числі
на будівництво довгоочікуваних
амбулаторій, – написав Дмитро
Дубняк. – Окреме захоплення викликає інформація, озвучена під
час брифінгу, що Волинська ОДА
без відповідного погодження
Мінінфраструктури та бюджетного комітету Верховної Ради, як це
передбачено процедурою, вже
проводить тендери та замовляє
роботи. Окрема подяка від волинян за не подану в облраду

Рейтинг Порошенка свідчить про те, що легітимних
шляхів виграти вибори не залишилося

сяч агітаторів та охоплювати від
700 тисяч до 6 мільйонів виборців. Традиційна махінація безпосередньо на виборах – так звана
карусель. Це коли учасники отримують бюлетень, роблять позначку в потрібному місці, фіксують
«волевиявлення» на телефон і
вкидають бюлетень у скриньку.
Також відомий метод вкидання
або заміни бюлетенів.
Тим часом ЗМІ активно оприлюднюють все більш сенсаційну
інформацію про Петра Порошенка. Журналісти програми
«Українські сенсації-2019» на телеканалі «1+1» повідомили про
його можливу причетність до замовних вбивств, зокрема й свого
рідного брата Михайла.
Раніше про можливе вбивство, яке нібито скоїв у молоді
роки Петро Олексійович, заявляв у 2017 році опозиційний молдовський політик Ренато Усатий.
Він навіть продемонстрував ко-

пію постанови прокуратури від
2012 року, яку підписав прокурор Ліліан Рудей, де вказано, що
«група фізичних осіб, очолювана
Петром Порошенком, а саме Петру Мадан та інші, створили кілька ОЗГ, які вчинили на території
Молдови з 1996 до 2004 року
низку особливо тяжких злочинів,
таких як шахрайство в особливо
великих розмірах, розкрадання».
Також у документі вказано, що «є
підозри (на адресу Порошенка),
що він організував убивство рідного брата Михайла Порошенка». У документі зазначено, що за
згаданими епізодами було порушено близько 40 кримінальних
справ.
Як відомо, в українських ЗМІ
поширена версія, яку озвучив
Петро Порошенко, що нібито
Михайло Порошенко загинув у
дорожньо-транспортній пригоді.
«Але молдовські поліцейські, які
в ті роки працювали, кажуть, що

його мертвим привезли в Кишинів, не було ніякого ДТП, його там
утопили», – заявив Усатий.
«Тут купа фактажу. Копії платіжних доручень, які підписали
Петро Порошенко, його покійний брат, їхні молдовські бізнеспартнери, особисте листування
Порошенка», – зазначив Ренато
Усатий.
Він також заявив, що в новому світлі починають сприйматися обставини, пов’язані з давнім
злочином, а саме – жорстоким
убивством цілої сім’ї в Кишиневі.
Йдеться про родину бізнесмена
Костянтина Шупарського, якого по-звірячому вбили сокирою
разом з дружиною і дочкою,
ймовірною спадкоємицею акцій
Gemini, у яких був зацікавлений
Петро Порошенко і які потім перейшли до чинного Президента
України.
Крім того, як повідомило
«Дзеркало тижня», у США відкрили низку кримінальних справ
щодо зловживань, які вчинили люди з команди Президента України Петра Порошенка.
Насамперед ідеться про виведення та відмивання коштів.
Більше того, у Британському та
Кіпрському судах розглядають
справи, фігурантами яких є люди
з найближчого оточення Порошенка, їх звинувачують у контрабанді наркотиків та відмиванні
грошей.
І поки непідконтрольні владі
засоби масової інформації ледь
не щодня оприлюднюють невигідну штабу БПП інформацію,
витрати на телерекламу Петра
Порошенка стрімко зростають.
Тільки за два місяці 2019 року на
телевізійний піар витрачено понад 54 млн грн. Наразі загальна
вартість телереклами Порошенка від початку 2018-го доходить
до 240 млн грн.

У ВОЛИНЬРАДІ ОБІЦЯЮТЬ
ДАТИ СПРАВЕДЛИВУ ОЦІНКУ
ГОЛОВІ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
volynnews.com

Уряд продовжив Коболєву контракт до 22 березня 2020 року, передає
«Кореспондент». У новому контракті
Кабмін прописав три основні очікувані
показники роботи глави компанії. Коболєв має розділити компанію і газотранспортну систему до 1 січня 2020 року,
забезпечити видобуток компанією і її
дочірніми підприємствами щонайменше 18,2 млрд м3 і гарантувати транзит
газу через українську ГТС до Європи
після 1 січня 2020 року.
Згідно з угодою, винагорода очільника «Нафтогазу» з 23 березня 2019 року
становитиме 50% місячного посадового
окладу, передбаченого контрактом, без
виплати щомісячних і квартальних премій, з можливою виплатою премії за рік
у кінці терміну дії контракту в розмірі,
передбаченому в фінансовому плані
компанії. Зазначимо, згідно з попередньою пропозицією наглядової ради
«Нафтогазу», річний дохід Коболєва мав
скласти 342 млн грн в 2019 році, а середньомісячна зарплата – 28,5 млн грн.
Тобто тепер він отримуватиме півмільйона на день.
На засіданні уряду у зв’язку з призначенням Коболєва виник скандал.
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко
висунув три вимоги до Кабміну: не підписувати контракт з Коболєвим, поки
керівництво «Нафтогазу» не поверне
1,5 млд грн, які виплатило собі у вигляді
премій, змінити порядок нарахування
субсидій, ухвалити закон, щоб Україна
не купувала імпортне вугілля й нафту.
Нагадаємо також, що напередодні
кадрової розв’язки – залишиться чи ні
главою «Нафтогазу» Андрій Коболєв – у
компанії спалахнув корупційний скандал. Щойно звільнений керівник трейдингового підрозділу «Нафтогазу» Віталій Волинець публічно повідомив, що
рішення про продаж державного газу
на мільярди гривень ухвалювала людина «з ринку» – ще не оформлений на
роботу в НАК Андрій Фаворов, власник
компанії з торгівлі газом.
«Він майже місяць формував рішення правління «Нафтогазу» щодо цінової
політики не в статусі керівника, маючи
конфлікт інтересів», – цитує «Главком»
Віталія Волинця.
Відверте відео із зізнаннями колишнього менеджера компанії проливає
світло на масштаби махінацій у «Нафтогазі». І вони затьмарюють розкрадання
в оборонній галузі, про які вже кілька
тижнів гримлять ЗМІ. Адже, якщо клан
Гладковських-Свинарчуків
звинувачують у тому, що він поцупив з «Укроборонпрому» близько 250 млн грн, то
історія, яка розгортається в газовій монополії, у десятки разів дорожча.
Сума сумнівних угод, які провели
топ-менеджери НАК «Нафтогаз України», може перевищити 20 млрд грн за
чотири роки. Інформація про них стала
випливати після того, як у «Нафтогазі»
почалася зміна варти: поспішне усунення Юрія Вітренка з позиції комерційного директора, призначення Андрія
Фаворова керівником газового бізнесу
в НАК, а Сергія Алексєєнка – на посаду тимчасового виконувача обов’язків
президента «Укртрансгазу».

У ПОРОШЕНКА
НЕМА ШАНСІВ?
apostrophe.ua

В

лада
застосовуватиме
всі можливі
способи фальсифікацій
результатів виборів.
Боротьба розгорнеться
за 10% голосів. Бо навіть
5% сфальсифікованих
голосів не допоможуть
Петру Порошенку пройти
до другого туру. У цьому
переконаний директор
соціологічної служби
«Український барометр»
Віктор Небоженко, пише
«24 канал».
Йдеться насамперед про підміну протоколів і бюлетенів, своїх технічних спостерігачів і членів
комісій та мережу агітаторів. За
словами експерта, підміна протоколів і мішків з бюлетенями –
улюблений спосіб фальсифікації
від Партії регіонів. І це вочевидь
робитимуть зараз за допомогою
адмінресурсу. Технічно це може
зробити тільки влада. На думку Небоженка, найбільш масові
фальсифікації будуть у тих десяти
регіонах, де було запроваджено
воєнний стан.
При цьому, зазначає політолог, з одного боку, різні кандидати в президенти зберуть матеріал про фальсифікації результатів
голосування. Але проблема не у
кількості матеріалів, а в політичному рішенні визнання виборів
недійсними. Адже фальсифікації
важко довести в суді.
Нагадаємо, команда БПП
уже давно готується до виборів,
впроваджуючи незаконну схему
агітації, яка передбачає масову
купівлю голосів виборців і може
складатися з близько 200 ти-
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Схоже, Олександр Савченко вирішив капітулювати

за станом на сьогодні програму
розвитку туризму, завдяки якій
тисячі мешканців Волині відкриють для себе новий Шацьк через
відремонтовану набережну в
селі Світязь. Це ніби як відкрити
Луцьк через Липини. І справді,
це, мабуть, вперше в історії голова ОДА вимагає скликати сесію
обласної ради, хоча законом передбачено, що вноситься пропозиція. Наостанок – найближчим
часом очікується конкретний
сигнал від обласної ради, щоб депутати зібралися. Буде гаряче...».
І вже 26 березня стало відомо, що чергова сесія Волиньради
відбудеться 16 травня. Про це
йдеться у розпорядженні голови
Волинської обласної ради Ігоря
Палиці.
У порядку денному, серед

інших, є питання про висловлення недовіри голові Волинської
ОДА Олександру Савченку, що
є підставою для його звільнення, про звіт голови Волиньради,
про створення комісії з питань
перевірки виконання обласною
державною адміністрацією делегованих повноважень у сфері
охорони здоров’я, внесення змін
до обласного бюджету тощо.
Як повідомив Дмитро Дубняк, скликати сесію раніше немає
потреби, адже бюджет ухвалено
і його виконують, усі програми
фінансують.
«Є планова робота з підготовки до сесії, відбудуться засідання
профільних комісій, розглянуть
питання змін до бюджету. Бюджет чинний, його виконують,
все фінансують. Нагальних пи-

тань, які потребують розгляду до
16 травня, немає», – пояснив посадовець.
З цією тезою погоджуються
й у Волинській ОДА. Зокрема,
в заяві департаменту фінансів
йдеться про те, що бюджет виконують повною мірою: «Департамент забезпечує безперебійне
фінансування соціальних виплат, видатків на заробітну плату
працівників установ бюджетної
сфери, інших захищених статей
бюджету, витрат з поточного
утримання бюджетних закладів
та реалізацію соціально важливих регіональних програм».
Автором проекту рішення
про висловлення недовіри губернатору та визнання його роботи незадовільною став депутат
Волиньради, керівник фракції
«УКРОП» Вячеслав Рубльов. Для
ухвалення цього рішення є потрібні 44 голоси депутатів. Зазначимо, що висловлення недовіри
двома третинами складу ради,
відповідно до п. 8 ст. 9 закону
«Про місцеві державні адміністрації» є підставою для припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації.
До слова, Олександр Савченко, який ще недавно заявляв
про оголошення війни УКРОПу,
схоже, вирішив капітулювати.
Чиновник тепер заявив, що не
хоче сваритися й згоден домовлятися.

Нескінченно маленькі люди мають нескінченно велику гордість. Вольтер
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гроші не пахнуть
Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

Н

ВОЛИНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ

ПІДПРИЄМСТВА ЗАКУПОВУЮТЬ
РОСІЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ
autocentre.ua

Протягом останніх місяців в Україну завезли
тисячі автомобілів російського виробництва

за різними цінами – від майже
$9 тис. до $36 тис. Тільки за мінімальними підрахунками йдеться
про суму в мільярд гривень. Для
кого їх завезли? Для українців?
Навряд чи знайдеться людина,
яка за $9 тис. купуватиме якусь,
скажімо, «Каліну», якщо є змога
придбати за половину цієї ціни
«Ауді» чи «Мерседес». Хто з притомних українців захоче придбати всюдихід типу «Ниви» чи
«Патріота», або ж бус «Газель» від
$15 тис. до $36 тис.? А тим паче,
хто купить в межах цих цін уазиктаблетку 2018 року випуску?
«Але є одна «фішка», яка називається бюджетні кошти. На тендерах же потрібна нова техніка,
а не вживана. Дивишся ProZorro,
дивишся держзакупівлі: то тут,
то там випливає то «Газель», то
«Нива», то таблетка, – пишуть активісти. – Ну і тепер ще один пазл
складемо. Донедавна АвтоВаз,
«Богдан», АІС і ще деякі корпорації були стратегічними партнерами, якщо не більше. Тепер зрозуміло, чому в нас закони пишуть,
щоб за розмитнення добротного
німецького чи японського авто
платили півтори-дві вартості самої машини? Тому коли побачите на трасі фуру з новенькими
ладами-уазиками-газельками, можете «пишатись» палкою руськопорошенівською дружбою за наш
рахунок. Можна було б нагадати
декому його ж слова і про «розірвання відносин з РФ», і про «неприпустимість торгівлі з окупантом», і про «впевнений розворот

рука допомоги
Ірина ЮЗВА

22

Уряд Японії надасть безоплатну допомогу
в межах «Програми безпеки людини Кусаноне
2019 року» на загальну суму близько $800 тис. З
500 заявок, отриманих минулоріч, для реалізації
відібрали 12 проектів. Вони стосуються сфери
охорони здоров’я, соціального захисту та освіти.
Проект «Модернізація медичного обладнання у пологовому будинку Нововолинської
центральної міської лікарні» передбачає придбання ультразвукової діагностичної системи.
Його реалізовуватимуть завдяки участі Фонду
Ігоря Палиці «Тільки разом». Адже крім коштів
гранту, сума якого $54 тис., потрібно оплатити ПДВ та відшкодувати курсову різницю. А
це – понад 300 тис. грн. Крім того, під час проведення конкурсу брали до уваги досвід організацій щодо реалізації проектів у сфері медицини, який у Фонду «Тільки разом» чималий.
Грантовий контракт між Посольством Японії в
Україні та Фондом Ігоря Палиці підписав голова правління Фонду Олександр Товстенюк.
Опісля підписання угоди Посольство про-

«Нові авто». До слова, постачає
російську автотехніку товариство також для державних та
комунальних підприємств інших
областей.
Не гребують купівлею зразків російського автопрому і волинські лісівники. У 2017 році ДП
СЛАП «Ратнеагроліс» придбало за
620,7 тис. грн повнопривідний позашляховик LADA («Нива») 2017
року випуску у львівського ПрАТ
«Галичина-Авто». Останнє відоме
тим, що продає російські автомобілі комунальним та державним
структурам у різних областях.
Окрім того, КП «Полігон» з
Володимира-Волинського в листопаді 2016 року придбало автомобіль російського виробництва
«УАЗ-Патріот» (вживаний) за
198,5 тис. грн у приватного підприємця Віктора Смолярука, зареєстрованого в селі Низкиничі.
Зауважимо, ми не брали до
уваги численні регулярні закупівлі автозапчастин, шин тощо
для автомобілів російського виробництва, що їх експлуатують
державні та комунальні підприємства Волині.
Тож не дивно, що голова Волинської ОДА Олександр Савченко
виправдовує купівлю російських
запчастин для українського озброєння. Адже й комунальні підприємства в кількох містах Волині продовжують закуповувати автомобілі
виробництва країни-агресора.

ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ»
РЕАЛІЗОВУВАТИМЕ
ПРОЕКТ УРЯДУ ЯПОНІЇ
tilkyrazom.com.ua

березня за участі Надзвичайного та Повноважного Посла
Японії в Україні Такаші Кураі у
Посольстві Японії в Україні відбулася
урочиста церемонія підписання
грантових угод з благодійними та
громадськими організаціями.

на Захід подалі від Росії». Але
сенс? Гроші ж не пахнуть... в тому
числі сльозами і кров’ю».
І справді виявилося, що нові
автомобілі з російських автозаводів купують волинські комунальні
підприємства. Це легко перевірити за інформацією електронної
системи ProZorro. Серед покупців нової продукції російського
автопрому – підприємства, що
покликані забезпечувати життєдіяльність волинських міст.
Так, КП «Підприємство теплових мереж «Ковельтепло»» у
листопаді закуповувало в ТОВ
«Нові авто», зареєстрованого у
Києві, автомобіль марки УАЗ 2018
року випуску за 444,234 тис. грн.
У жовтні комунальне підприємство купило самоскид ГАЗ 2017
року випуску за 959,9 тис. грн. У
цього ж товариства КП придбало
УАЗ 2017 року випуску в листопаді 2017 року за 399,931 тис. грн.
Тоді ж «Ковельтепло» купило автомобіль марки LADA 2017 року
випуску за 319,9 тис. грн.
Цікаво, що згадане київське товариство, яке торгує
автомобілями, підписало 28
контрактів на 14,427 млн грн,
серед них – чотири контракти
з КП «Підприємство теплових
мереж «Ковельтепло» та один з
«Ковельводоканалом». Ковельське управління водопровідноканалізаційного
господарства
«Ковельводоканал» у 2017 році
придбало вантажний повнопривідний автомобіль УАЗ 2017 року
випуску за 399,072 тис. грн у ТОВ

Грантовий контракт
підписав голова
правління Фонду
Олександр Товстенюк

вело робочу зустріч з менеджерами проектів.
«Я дуже рада, що Фонд долучився до такого
трепетного питання, як допомога мамам при
надії, – зазначила перший заступник голови
правління Фонду Лариса Тарасюк, яка є менеджером цього проекту. – Нововолинські
лікарі обслуговують вагітних, які проживають
не лише в Нововолинську, а й у навколишніх
населених пунктах. Пологовий будинок, який
є складовою центральної міської лікарні, розміщений окремо від основного корпусу. Діагностичне обладнання – у відділенні функціо-
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і сміх і гріх

ПОДАЧКА ПЕРЕД
ВИБОРАМИ

П

енсійний фонд оприлюднив
інформацію про те, яким
категоріям пенсіонерів та на які
суми в середньому підняли пенсії
у березні 2019 року, передає
«24 канал».
Найбільш помітне підвищення відчули
українці, які отримують пенсію за інвалідністю. Таких в Україні – 1 мільйон 308 тисяч 323 особи. На початок 2019 року їхня
середня пенсія становила 1 тис. 995 грн, а
в березні – 2 тис. 527 грн. Середнє підвищення – 532 грн.
Середня пенсія у зв’язку з втратою
годувальника зросла на 521 грн. 584 тисячі 706 пенсіонерів цієї категорії раніше
отримували 2 тис. 255 грн, а тепер будуть
отримувати 2 тис. 776 грн.
Натомість пенсіонери за віком отримали дещо менше підвищення. Попри
те, що саме ця категорія найчисельніша – 8 мільйонів 637 тисяч 505 осіб. У січні
середня пенсія в цій категорії становила 2 тис. 648 грн. А в березні – вже 3 тис.
158 грн. Тобто зросла на 510 грн.
Отже, понад 10 мільйонів українських пенсіонерів завдяки підвищенню
пенсій зможуть собі дозволити придбати на місяць щонайменше 31 додаткову
середню буханку хліба вартістю 16 грн,
тобто приблизно одну буханку на день.

Прожити на саму
пенсію – нереально

Трішки менш як буханку на день зможуть собі дозволити українці, які отримують пенсію за вислугу років. Для них
середня пенсія зросла лише на 457 грн.
Щоправда, таких пенсіонерів небагато – лише 228 тисяч 930 осіб. Їхня середня
пенсія тепер – 2 тис. 934 грн, а раніше була
2 тис. 477 грн.
Натомість зовсім нічого не відчують і не
зможуть збільшити свій місячний хлібний
кошик пенсіонери-військовослужбовці
та отримувачі соціальних пенсій. Для
військових – їх в Україні 554 тисячі 245
осіб – середній розмір пенсії зросте аж на
9 грн: з 4 тис. 682 грн до 4 тис. 691 грн. А
соціальні пенсії взагалі зростуть тільки на
2 грн для 80 тисяч 650 осіб: з 1 тис. 500 до
1 тис. 502 грн.

нальної діагностики, куди потрібно йти через
вулицю. Звичайно, це створює незручності для
вагітних. А при наданні допомоги в екстрених
випадках це навіть небезпечно. Завдяки реалізації проекту вже на початку літа у пологовому
будинку буде високоякісне діагностичне обладнання японського виробництва».
Варто зауважити, що уряд Японії реалізовує проект ще в одному медичному закладі
Волині. Зокрема для Луцької міської клінічної
лікарні придбають відеодуоденоскоп та відеогастроскоп.
До речі, це вже другий проект, що його
Фонд реалізовує за рахунок міжнародних
програм. У рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2014-2020 стартував проект технічної допомоги «Зміцнення потенціалу добровільних
пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської
області». У ньому беруть участь 32 польські
ґміни та 15 волинських ОТГ. Проект покликаний підвищити безпеку дорожнього руху й
охоплює прикордонні території, на яких проживає майже 300 тисяч людей.

Завдяки злагоді ростуть малі держави, через чвари гинуть великі. Генрик Сенкевич
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ові автомобілі,
виготовлені на
теренах країниагресора, через київські
та львівські фірми
закуповують комунальні
й державні підприємства
з Ковеля та інших міст
Волині.
Попри те, що неоголошена
війна на сході країни триває вже
шостий рік, а Президент неодноразово називав Росію країноюагресором, продукція Ульяновського автозаводу, АвтоВАЗу,
Горьковського автозаводу безперешкодно потрапляє не лише
в українські автосалони, а й на
підприємства, які фінансують за
бюджетні кошти.
На те, що протягом останніх
місяців в Україну завезли тисячі
автомобілів російського виробництва, звернули увагу активісти, які борються за доступне
розмитнення євроблях. Про наявність значної кількості нових
автомобілів російського виробництва можна знайти свідчення,
наприклад, на сайті auto.ria.com.
«Шановний український народе! Всі вже чули, як наживався
на армії давній партнер і товариш нашого поки що чинного
Президента пан Свинарчук і ко.
Але якщо вважаєте, що це тільки
єдиний момент, коли друзі Порошенка і він особисто державу
використовують для розвитку
свого і російського бізнесу (а
може, він спільний, хтозна), ви
помиляєтесь. Усі пам’ятають, що
в БППешному законі про євроавтомобілі було викреслено норму
щодо обмежень для ввезення
авто з РФ? Як наслідок – зараз цей
процес для рашенблях навіть полегшено. Євростандарт-5 вже не
потрібен. А тепер дивіться. Навіть
поверхневий моніторинг, наприклад, сайта auto.ria.com свідчить,
що в Україну завезено за кілька
останніх місяців близько тисячі
автомобілів рашенвиробництва
2018-2019 років випуску. А як же
«пращяй нємитая расія»? Бізнесу
друзів це не стосується, правда?» – пишуть у спільноті «ПРАВО
Тридцять Третьої Статті».
Активісти стверджують, що
є вибір найрізноманітніших авто
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з добром у серці
Ірина ЮЗВА

Б

ЛУЦЬКИЙ ТЕРЦЕНТР – ОДИН
З НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ
Ірина Юзва

удинок, що
розташований на
вулиці Данила
Галицького, 18 у Луцьку,
не вирізняється з-поміж
інших зовні. Проте
усередині тут особлива
атмосфера – затишок,
розуміння, людяність.
Луцький територіальний центр
соціального обслуговування – місце, де допомогу та підтримку можуть отримати люди нелегкої долі.
Це одинокі лучани, пенсіонери,
люди з інвалідністю, безхатьки та
інші соціально незахищені верстви
населення. Спектр послуг, що їх надає терцентр, дивує кількістю та різноманітністю. Тут можна пообідати,
помитися, пройти фізпроцедури,
позайматися на тренажерах, скористатися перукарськими та швейними послугами, випрати постільну
білизну, взяти те, що потрібно, в кімнаті дарованих речей, скористатися послугами столяра, сантехніка,
пральної кімнати та просто цікаво
провести дозвілля.
Директор територіального центру Галина Шатецька каже: щоденно через поріг установи переступають 250-300 відвідувачів. Упродовж
року терцентр обслуговує понад
чотири тисячі підопічних. Майже
тисяча одиноких лучан отримують послуги соціальних робітників
удома. А це – доставка продуктів, прибирання, особиста гігієна,
розв’язання питань у держустановах, придбання ліків. Кілька років
поспіль під час морозів працює
пункт обігріву для безхатченків. Тут
завжди знайдуться гарячий чай і
шматок хліба для людей, яким ніде
зігрітися.

Лариса Тарасюк та Галина Шатецька

Галина Шатецька зазначає, що
працює установа на відповідному
рівні завдяки небайдужим людям
та благодійним організаціям. Одна
з них – Фонд Ігоря Палиці «Тільки
разом». Він співпрацює з терцентром з 2013 року. Загальна сума,
що її Фонд виділив для установи,
складає 2 млн 345 тис. грн. Розпочиналася співпраця з забезпечення
санітарно-гігієнічними засобами лежачих хворих. Протягом трьох з половиною років Фонд виділяв кошти
на харчування людей. Це дало можливість додатково харчувати понад
дві тисячі осіб. Крім цього, за кошти
Фонду придбали медичну техніку
для фізіотерапевтичного кабінету,
покращили умови роботи харчоблоку: відремонтували та облаштували кімнату для миття посуду,
встановили кондиціонер, придбали
побутову газову плиту, електричну

реклама
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20188221552
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Розробка торфородовища «Засвіття – Ситнелюк» (ділянка №1) для
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

видобутку торфу з метою виготовлення паливного брикету із залученням
паливних ресурсів в економіку області. Площа торфородовища становить
209,5 га, середня глибина покладу – 1,39 м, експлуатаційні запаси повітряно – сухого торфу – 661.4 тис. тн, річний видобуток торфу – 75 тис. тн. Місце
провадження планової діяльності визначено наявністю на даній території
корисних копалин, а це територія за межами населених пунктів Каравсинської, Городоцької та Прилісненської сільських рад Маневицького району
Волинської області.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованої діяльності)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу
на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,
тел. (044) 206- 20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)
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Надія Матвійчук радіє оновленій пральні

сковороду, холодильник, посуд. У
2016 році відремонтували санітарну
кімнату, якою можуть скористатися
не лише ті, хто відвідує тренажерний
зал, а й підопічні, які проживають
у приватному секторі та не мають
відповідних вигод. Торік за фінансування Фонду в терцентрі відкрили
кімнату для творчості й відпочинку.
Тут відвідувачі установи працюють
в гуртках, малюють, ліплять з глини,
роблять ляльки-мотанки, слухають
музику, чаюють і, що найголовніше, – спілкуються.
Нещодавно за підтримки Фонду
вдалося реалізувати ще одну добру
справу – відремонтувати пральну
кімнату.
Прання білизни – одна з послуг
для самотніх людей, що їх надає територіальний центр. Упродовж року
нею користуються понад 300 підопічних. Ні техніка, ні каналізаційна

система не витримували такого навантаження. Тож оновлення пральної кімнати було на часі. За кошти
Фонду придбали пральну машинку,
меблі, будівельні матеріали, замінили двері, каналізаційну систему,
оплатили ремонтні роботи тощо.
Упродовж двох десятків років
послуги з прання відвідувачам терцентру надає Надія Матвійчук. Жінка щодня радо йде на роботу, адже
звикла бути корисною людям.
– Тепер у нас три пральні машинки. Це дасть змогу обслужити
більше людей, – каже праля.
Проте чи не найголовнішим аспектом у роботі кожного працівника терцентру є моральна підтримка
людей, на долю який випали нелегкі
випробування.
– Серед наших відвідувачів
трапляються різні люди за віком,
професією, соціальним статусом. До

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планової діяльності буде Спеціальний дозвіл
№785 від 13.02.1997 року на користування надрами, (продовжено строк
строк дії, наказ Державної служби геології і надр України від 26.01.2017
року №36), що видає Державна служба геології і надр України
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
16.04.2019 року о 14.00 годині Прилісненська ОТГ вул. Сойне, с. Прилісне
Маневицького району Волинської області
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Волиньторф», код ЄДРПОУ – 00426302, 44614,
вул. Сойне, 15, с. Прилісне Маневицького району Волинської області,
тел. (03376) 4-09-63

www.volynnews.com

www.volynnews.com

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу
на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,
тел. (044) 206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу
на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,
тел. (044) 206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,
номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 117 аркушах, в
тому числі додатки:

нас рідко приходять з радістю, частіше – навпаки. Головне – не бути
байдужими. Адже найважливіше
для людей важкої долі – увага, вміння вислухати. Є багато проблем, які
ми не можемо залагодити в нашій
установі. Тоді скеровуємо відвідувачів до спеціалістів. Людина зазвичай
вдячна за те, що її вислухали, дали
якусь пораду, – розповідає Галина
Шатецька, яка за чверть століття
пропустила крізь серце не одну
життєву історію.
– В Україні терцентрів такого
рівня мало. А все – завдяки його керівнику Галині Іванівні. Усе, що вона
робить, – для людей, з думкою про
їхній комфорт і з турботою про них.
Галина Шатецька – не пересічний
керівник, адже не втрачає будь-якої
нагоди, аби залучити допомогу для
закладу і підопічних, – зазначила
перший заступник голови правління Фонду Лариса Тарасюк. – Самотужки терцентр чи Фонд такий обсяг роботи не подужали б. Разом ми
робимо набагато більше.
Сама ж Галина Шатецька переконана: хороші результати праці
можуть бути лише за умови злагодженої роботи всього колективу. А
працівники Луцького територіального центру дружні, відповідальні,
професійні та, що головне, людяні.
– День у день соціальні працівники виявляють милосердя і душевне тепло. Тож нехай усе те добро, що
вони дарують людям, повертається
сторицею. Міцного здоров’я вам,
життєвої наснаги та Божого благословення на всі добрі справи, – побажала Лариса Тарасюк.

1. Звіт з оцінки впливу на довкілля про планову діяльність,яка підлягає
оцінці впливу на довкілля ДП «Волиньторф» Маневицького району Волинської області
2. Оглядова карта. Масштаб 1:100 000
3. Спеціальний дозвіл на користування надрами №785 від 13.02.1997 р.
(продовжено строк дії, наказ Державної служби геології і надр України від
26.01.2017 р. №36)
4. План узгодженої ділянки для провадження спеціального дозволу на користування надрами. Ситуаційна схема. Масштаб 1:25 000
5. Протокол №3612 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України від
19.07.2016 р.
6. Геологічний розріз по лінії 1-1
7. План підрахунку запасів торфу на топографічній основі
8. Технологічний план
9. Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
10. Публікації Повідомлення про планову діяльність у засобах масової інформації
11. Копія листа, про поширення Повідомлення про планову діяльність на
теритрії Карасинської, Прилісненської та Городоцької сільських рад Маневицького району Волинської області
12. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (кадастровий №0723682800:03:002:0186,
площа 8,6998 га)
13. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (кадастровий №0723682000:02:002:0305,
площа 45,5 га)
14. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (кадастровий №0723682800:03:002:0186,
площа 56,5 га)
15. Протокол №29-33 випробувань зразків від 02.02.2015 року
16. Копія листа Мінекології про відсутність зауважень і пропозицій від громадськості щодо планової діяльності
17. Карта – схема з нанесенням джерел викиду М1:5000
18. Угода №785 від 20.04.2017 року про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин
19. Договір оренди землі ДП «Волиньторф» за межами населених пунктів
Карасинська сільська радаМаневицького районуВолинської області (площа 8,7 га)
20. Договір оренди землі ДП «Волиньторф» за межами населених пунктів
Городоцька сільська радаМаневицького районуВолинської області (площа
45,5 га)
21. Договір оренди землі ДП «Волиньторф» за межами населених пунктів
Прилісненська сільська рада Маневицького району Волинської області
(площа 56,5 га)
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомитись зі змістом звіту ОВД можна щодня крім вихідних з
29.03.2019 року: Державне підприємство «Волиньторф», вул. Сойне, 15,
с. Прилісне Маневицького
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
дата, з якої громадськість

району Волинської області, контактна особа – Приходько Тетяна Якимівна,
може ознайомитися з документами, контактна особа)

тел. (03376)4-09-63

У будь-якому становищі можна відшукати що-небудь втішне, якщо добре пошукати. Даніель Дефо
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актуально
Соломія ДОБРОЛЮБОВА
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ЧИ МАЮТЬ ТЕХНІКУМИ
І КОЛЕДЖІ МАЙБУТНЄ?
технічної), фахової передвищої
освіти та освіти дорослих комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти Ірина Констанкевич.
«На засіданні комітету з питань
науки і освіти розглядали вирішення
подальшої долі коледжів і технікумів
у контексті вітчизняного освітнього
простору. Комітет одноголосно підтримав рішення рекомендувати Верховній Раді України ухвалити узгоджений законопроект «Про фахову
передвищу освіту» за основу. Між
першим і другим читаннями є можливість доопрацювати документ», –
зауважила Ірина Констанкевич.
Над узгодженням законопроекту працювали майже рік.
«Щоб узгодити дискусійні питання, на базі Міністерства освіти і
науки було створено робочу групу,
в якій працювали майже сто експертів, зокрема народні депутати, представники міністерств, департаментів, навчальних закладів. Відбулося
22 засідання, кілька виїзних регіональних нарад і засідань комітету», –
зазначила нардеп.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ?
Ірина Констанкевич наголошує:
закон відкриває нові можливості і
для учнів старшої школи, і для тих,
хто хотів би навчатися в університеті.
«Цей законопроект врегульовує,
відповідно до нових суспільних змін,
навчання в коледжах і технікумах,
але не лише внутрішньо це перебудовує, він відкриває можливості для
розвитку цих закладів, – розповідає
Ірина Мирославівна. – Ті, хто вчиться і живе в сільській місцевості, на
базі коледжів зможуть опановувати фах ще у профільній школі, після
здобуття базової середньої освіти,

imk.net.ua

тисяч українців
щомісяця їдуть
в інші країни у пошуках
роботи – такі офіційні дані
наводить Міністерство
закордонних справ.
Безробітних в Україні
більшає. Як повідомляє
Міжнародна організація
праці, рівень безробіття
в Україні – 9,7%, тоді як
у Європі цей показник –
7,4%. І це лише офіційна
статистика. Головна
причина цього – дисбаланс
між підготовкою фахівців і
їх затребуваністю на ринку
праці.
Другий рік Україна живе згідно
з новим законом «Про освіту». Саме
в ньому початково й задекларовані
масштабні зміни у системі освіти, яка
упродовж багатьох років інерційно
розвивалася за радянською моделлю.
Новим законом для коледжів
та технікумів передбачено і новий
складник освіти – фахову передвищу освіту. Як пояснює генеральний
директор директорату вищої освіти і
освіти дорослих Міністерства освіти
і науки України Олег Шаров, йдеться
про створення єдиної системи післяшкільної неуніверситетської освіти,
яка має заповнити весь простір між
школою та університетом». Головна
ж мета – це підготовка фахівців, які
могли б знайти роботу на місцях – у
своїх громадах.
Нині триває обговорення законопроекту «Про фахову передвищу
освіту». Нещодавно комітет з питань
науки і освіти рекомендував парламенту ухвалити його за основу.
Одним зі співавторів цього документа є народний депутат України,
голова підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-
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Ірина Констанкевич

На Волині є 20 ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації:
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– державної форми
власності

6

– комунальної форми
власності

4

– приватної форми
власності

тобто отримувати професійні навички в старших класах. Оскільки
коледжі мають потужну технічну,
матеріальну, викладацьку базу, прекрасний педагогічний досвід, то
фахова передвища освіта стане ланкою доуніверситетської освіти, яка
буде не лише кроком до вищої освіти, але разом з тим і взаємозамінна.
Тобто не обов’язково продовжувати
навчання в університеті. Достатньо
буде закінчити коледж, отримати
диплом фахового молодшого бакалавра й бути затребуваним на ринку
праці», – пояснює народний депутат.

з німецьким підприємством в контексті спеціальності «Агроінженерія». У рамках укладеної
з ними угоди двоє наших студентів отримали
можливість продовжити навчання з подальшим працевлаштуванням у Німеччині.
Наразі ми не можемо ліцензувати молодшого спеціаліста. Тому що закон про вищу освіту говорить про молодшого бакалавра (бакалавра), а там зовсім інші ліцензійні вимоги. З
ухваленням закону ми отримаємо таку можливість. На базі нашого коледжу хочемо відкрити замість «Галузевого машинобудування»
нову спеціальність – «Готельно-ресторанна
справа». Ми готуємо кухарів-кондитерів, тому
вже забезпечені частиною матеріальної бази.
Але для цього потрібно, аби ухвалили закон
«Про фахову передвищу освіту», щоб ми мали
можливість розпочати процедуру ліцензування. У нашому районі досить розвинута мережа кафе, ресторанів, тому підготовка таких
фахівців була б великою перевагою, в тому
числі й для розвитку ОТГ.

ДИРЕКТОР КІВЕРЦІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО
КОЛЕДЖУ ТЕТЯНА КОМШУК:
– Наш коледж готує
спеціалістів
молодшої
ланки медичного спрямування. Два роки тому було
дозволено вільне працевлаштування будь-якої
форми навчання. Цей фактор впливає на дефіцит кадрів, зокрема і в лікувальних установах.
Для того аби запобігти такому явищу, потрібно
впроваджувати цільове направлення на роботу, підняти це питання на державному рівні.
Фахова передвища освіта – це особливий
та потрібний складник системи освіти, адже
треба зберегти та розвинути систему закладів освіти I-II рівнів акредитації, які готували б
якісних фахівців середньої ланки. Ухвалення
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«Спільні наради з роботодавцями свідчать про те, що їм потрібен
інший студент, інший випускник,
молода людина, яка володіє не теорією, а та, яка володіє певним набором компетентностей, адаптованих до ринку праці. Закон відкриває
горизонти не лише для навчання,
а й для подальшого професійного
становлення студентів. Адже той
набір знань, умінь, практик, який
дадуть під час навчання, буде більш
широким для подальшого працевлаштування», – наголошує Ірина
Констанкевич.

ЯКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
ДОРОСЛИХ?

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ ЛЮБЕШІВСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО
КОЛЕДЖУ ТЕТЯНА ГЕРАСИМИК-ЧЕРНОВА:
– Закон про фахову
передвищу освіту є дуже
важливим для такого закладу, як наш. Адже, коли
у 2014 році ухвалили новий закон «Про освіту»,
про технікуми й коледжі забули. У такому невизначеному стані ми перебуваємо вже чотири роки. Батьки абітурієнтів з пересторогою
ставляться до думки про вступ їхніх дітей до
закладів І-ІІ рівнів акредитації, адже ніхто не
може гарантувати, що наступного року ми не
опинимося під загрозою закриття.
Дуже приємно, що народні депутати, парламентський освітній комітет долучилися до
того, аби зберегти технікуми й коледжі. Із
ухваленням закону «Про фахову передвищу
освіту» у нас з’явиться своя ніша, гарантії стабільного функціонування.
Дуже важливий аспект, запропонований
цим законом, – участь роботодавців у навчальному процесі. Наразі ми співпрацюємо
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узгодженого закону «Про фахову передвищу
освіту» врегулює статус коледжів, їх місце в
освітній системі та питання фінансування.
Коледжі не можуть залишитися без державного фінансування. Їх академічна і кадрова
автономія – пріоритетні положення цього
законопроекту. Безумовно, ухвалення закону визначить специфіку фахової передвищої
освіти та її відмінності від професійної і вищої
освіти, оскільки стратегічне значення має забезпечення належних умов для підготовки
фахівців середньої ланки. Важливо також на
законодавчому рівні визначити механізми
формування державного замовлення на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у державних освітніх закладах.

Дипломи молодшого бакалавра,
отримані в рамках фахової передвищої освіти, будуть визнавати і у Європі, і в інших країнах світу.

ЯК ФІНАНСУВАТИМУТЬ?
Згідно із законодавством, коледжі фінансують з державного бюджету шляхом надання їм освітньої
субвенції.
«Законопроект, який ми запропонували, передбачає багатоканальне фінансування закладів системи
фахової передвищої освіти, – зазначає Ірина Констанкевич. – Відтепер
коледжі зможуть отримувати кошти з
регіональних бюджетів, якщо забезпечуватимуть виконання регіонального замовлення, а також з бізнесу.
За умов багатоканального фінансування коледжі зможуть більш
масштабно розгорнути діяльність і
вона буде ближчою до ринку праці».
Зауважимо, що під час розробки
проекту участь в його обговоренні
брали й представники Федерації роботодавців України.

Окрім того, законопроект передбачає створення можливостей для
освіти дорослих.
«На нашу думку, диплом не має
бути один на все життя. Зараз потрібно передбачати зміну діяльностей упродовж життя. Коледжі зможуть пропонувати перенавчання,
додаткові програми для людей будьякого віку, – каже народний депутат.
– От навіть власний приклад: упродовж життя я кілька разів змінювала
напрямки кар’єрної траєкторії. Але
була добра основа, і шляхом додаткової освіти, самоосвіти можна було
переорієнтовуватися, здобувати додаткові професійні кваліфікації. Я це
робила самотужки, а зараз ці можливості буде надано законом».

НАОСТАНОК
Законопроект про фахову передвищу освіту – це спільна робота
не лише його співавторів, а й роботодавців та представників навчальних закладів.
Ірина Констанкевич наголошує,
що узгоджений законопроект треба ухвалити якомога швидше, адже
після 2019 року ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації можуть опинитися поза полем правового регулювання. Зараз в
Україні є 863 коледжі та технікуми, в
яких навчаються 388 тисяч осіб.

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ КАМІНЬКАШИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО
УЧИЛИЩА ЛЕСЯ ГАВРИЛЮК:
– У нашому училищі
навчається 495 учнів,
30 з яких здобувають
кваліфікацію молодшого спеціаліста за фахом
«Будівництво та цивільна інженерія». Саме
останніх і стосуватимуться ті зміни, які запропоновано законом «Про фахову передвищу освіту».
Закон дасть можливість продовження
ступеневої освіти учням, які вже мають робітничу кваліфікацію.
Ще два позитивні моменти в законопроекті – створення незалежної установи
оцінювання та забезпечення якості фахової
передвищої освіти, яка буде здійснювати
оцінювання освітньої програми та результатів навчання й участь роботодавців у навчальному процесі. Зараз ми співпрацюємо
з багатьма підприємствами, організаціями,

установами різних форм власності, де наші
учні проходять практику на сучасному устаткуванні. Крім того, в училищі можна пройти
перепідготовку, підвищення кваліфікації, також у нас навчаються безробітні громадяни.
Зауважу, що й наша матеріально-технічна
база також досить модернізована.
Законопроект про фахову передвищу
освіту також передбачає можливість отримати освіту упродовж всього життя. Окрім
того, він обумовлює чіткий строк видачі ліцензії: упродовж 10 днів її мають або надати, або відмовити, чого раніше чітко не було
дотримано.
Розширюється перелік форм освіти. Ми
матимемо право використовувати дуальну,
мережеву, екстернатну, дистанційну форми, чого наразі немає. З’явиться наглядова
рада. Всі ці статті, безумовно, мають важливе значення.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ КОЛКІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЕОНІД НОВАК:
– В Україні 80%
випускників
вступають у вищі навчальні
заклади, і лише 20%
опановують робітничі
спеціальності. Це призводить до дисбалансу на ринку праці, де бракує фахівців саме
робітничих спеціальностей, зростає відсоток безробітних, які мають вищу освіту. У
нашій ОТГ є Колківське вище професійне
училище, яке готує фахівців за двома основними спеціальностями – кухар-кондитер
та тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устакування.
На території ОТГ працюють два великі агропідприємства – ТзОВ «Баффало» і «Агро-

Відшукай всьому початок – і багато зрозумієш. Козьма Прутков

ситниця», які пропонують хороші умови
роботи. Саме сюди здебільшого працевлаштовуються випускники Колківського ВПУ.
У рамках реформування освіти були
тривалі дискусії і певна невизначеність, що
робити з технікумами та коледжами. В обговорюваному законопроекті передбачена
окрема ланка – фахова передвища освіта.
Тобто для закладів І-ІІ рівнів акредитації, які
наразі готують молодших спеціалістів, визначено окрему нішу в структурі системи
освіти. Це дозволить їм розширити спектр
діяльності, готувати спеціалістів за новими
напрямками, що особливо актуально в контексті розвитку ОТГ. Окрім того, з’явиться
нова можливість для людей середнього та
старшого віку, які на базі ВПУ зможуть опанувати новий фах.
Ч И Т А Й
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ТАМПЛІЄРИ У ЛУКОВІ – КАЗКА,

В ЯКУ ХОЧЕТЬСЯ ВІРИТИ

Костел святих Станіслава та Анни

Один із ініціаторів пошуку
тамплієрів на Волині краєзнавецьмеценат Ігор Жук вважає, що головне джерело таких пошуків – не
книга Хелен Ніколсон, а каміння
з таємничими написами, що його
Возницький виявив у Закарпатті.
Воно важило по шість тонн. Він
стверджує, що вдалося зламати
шифр, прочитати написане, але
вчені вирішили поки що не розкривати всі карти, нічого не публікувати, щоб чорні археологи не
знищили пам’ятку тамплієрів. «Це

наших днів, є кілька підземних ходів у різні боки. Це підтверджують
і будівельники, що трудилися на
відбудові храму. Вони й показали
мені кам’яну плиту в центрі костелу,
на якій нібито зображені символи
тамплієрів: сонце та кілька фігурок,
що нагадують хрести. На жаль, частинка плити відламалася і втрачена. На думку місцевих краєзнавців,
на ній зображений герб власників
селища подружжя Мйончинських,
а саме колишнє містечко вперше
згадано в документах на початку
ХVІІ століття. У 1557 році король
Сигізмунд ІІ Август видав маршалу
Станіславу Мацейовському наказ
будувати на місці села місто із замком, от той і спорудив його.
Мйончинські господарювали в
Лукові з 1680 до 1903 року, аж поки
маєток, який зав’яз у боргах, було
продано. Останній із його власників
Францішек Ксаверій перед продажем садиби спродав усе цінне з палацу, починаючи з меблів та картин
і закінчуючи сімейним архівом.
У міжвоєнний час в палаці були
жіночий монастир та учительська
семінарія.
– Про костел святих Станіслава та Анни інформація також дуже
суперечлива, – розповідає житель
Лукова Олександр Бігун. – Із польських джерел відомо, що його спорудили приблизно у 1550 році, а
фундатором називають сандомирського каштеляна Станіслава Маце-

Цегла, яку нібито виробляли тамплієри

йовського. Добудовували сакральну
пам’ятку князі Сапєги, а саме – Микола, Анна, Фридерик і Єва. Костел
освятили у 1595 році. Під час шведського «потопу» святиня сильно
постраждала. Відбудовував храм у
стилі бароко волинський воєвода
Анатазій Мйончинський разом з
дружиною. У 1870 році храм конфіскувала російська царська влада
й віддала під православну церкву.
Споруда була дуже понівечена перебудовою. З 1920 року в ній знову
був римо-католицький костел. Нині
церква належить Православній
церкві України.
Будівельники, що перекривали
костел святих Станіслава та Анни,
з якими вдалося поспілкуватися,
демонструють також незвичну для
сучасників цеглу, стверджуючи, що
судячи з технології виробництва,
її виготовляли тамплієри. Людям
просто хочеться вірити в красиву
казку, пов’язану з рідним селищем,
як і в те, що поблизу нього в озері
Сомин живе страховисько, яке оберігає Грааль.
Втім у Луківському повіті Люблінського воєводства в Польщі є
містечко Луків, яке значно давніше
за Луків у Турійському районі. Можливо, саме його обрали тамплієри
для втілення своїх цілей. Воно також
розташоване на шляху від Києва до
Варшави. На думку вчительки луківської школи-гімназії та краєзнавця
Зої Шевчук, пролити світло у вивченні цієї теми може праця історика, археолога Зігмунта Глогера «Історична географія земель давньої
Польщі».
А ще село Луків є в Рожищенському районі Волинської області,
втім населений пункт не претендує
на статус міста тамплієрів.
Довести або спростувати гіпотезу Бориса Возницького можуть
лише археологічні розкопки. Наразі провести їх в Лукові не можна,
бо на місці, яке цікавить археологів,
стоїть медична установа, де лікують
хворих з відкритою формою туберкульозу. Тож поки що версія про
тамплієрів у Лукові залишається під
знаком запитання.

ЧАС ЗАГОТОВЛЯТИ КОРУ ДУБА

Олена СЕМЕНОВА
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пластами завдовжки до 30 сантиметрів. Для
цього вгорі та знизу на стовбурі потрібно гострим ножем зробити два напівкруглі надрізи.
Тоді з’єднати ці надрізи поздовжніми розрізами й акуратно кінчиком ножа відокремити
кору від стовбура. Потім потрібно подбати
про те, щоб правильно висушити сировину.
Для цього її слід розстелити тонким шаром у
гарно провітрюваному місці, яке водночас захищене від прямих сонячних променів. Систематично сировину слід перевертати. Висушену кору найкраще зберігати у картонних
коробках, джутових або бавовняних мішках в
сухому місці, яке гарно провітрюється. Цілющі властивості вона зберігає до п’яти років.
– Як приготувати цілющий настій з
кори?
– Найчастіше кору дуба використовують
для приготування відварів. Для цього потрібно дві столові ложки подрібненої кори покласти в каструльку, залити окропом, якого
знадобиться 200 мл, накрити кришкою й нагрівати на водяній бані протягом півгодини.
Опісля зняти кришку і залишити на десять
хвилин. Тоді процідити, відтиснути кору й
долити кип’яченої води стільки, щоб було
200 мл відвару. Його застосовують при стоматитах, запаленні слизової оболонки рота,
горла. Полоскання цим відваром також дуже
корисні для зміцнення зубів та ясен. Ним
можна промивати і гнійні рани. Саме тому в

Олена Семенова
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очаток весни – час, коли знавці
народної медицини активно
заготовляють лікарську сировину.
Зокрема кору дуба, що здавна
відома як чудовий засіб проти
різноманітних захворювань.
Детальніше про секрети заготівлі
кори та рецепти ї ї застосування
розповідає травознай Юрій
Просвіров.
– Народна медицина здавна вважає
кору дуба чудовим лікарським засобом.
Чому?
– Річ у тім, що кора дуже багата на дубильні
речовини, пектини, цукор, флавоноїди, крохмаль та інші речовини. Тому наші предки активно застосовували кору молодого дуба як
в’яжучий, протиглисний та протизапальний
засіб. Учені дослідили, що дубильні речовини, на які особливо багата кора, сприяють захисту слизової оболонки органів шлунковокишкового тракту від подразнення. А вона
також знімає запальні процеси і тамує біль.
– Коли і як правильно заготовляти та
зберігати кору дуба?
– Кору, яка є цінною лікарською сировиною, традиційно заготовляють на початку
весни, але до розпускання листя. Знімати її
можна на лісосіках з порослі або з уже зрубаних молодих дубків. Зазвичай кору знімають
Д У М А Й

відкриття буде більш вагомим, ніж
відкриття гробниці Тутанхамона», –
стверджує Ігор Жук. За його припущенням, тамплієри заховали в
Лукові Святий Грааль.
На переконання волинських істориків, тутешні фортецю й палац
побудували полонені турки, яких
привіз герой битви під Віднем, волинський староста Афанасій Мйончинський наприкінці ХVІІ століття.
Будь-хто із жителів Лукова може
сказати, що під костелом святих
Станіслава та Анни, що зберігся до

Плита з імовірним гербом Мйончинських

народна медицина
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агато століть поспіль
людство намагається
відшукати Святий
Грааль – чашу, з якої, за
легендою, під час Таємної
Вечері причащався сам
Ісус Христос і в яку згодом
Іосиф Аримафейський
зібрав кров із ран
розіп’ятого на Хресті
Спасителя. Той, хто вип’є
з чаші, отримає вічну
молодість та мудрість,
стверджують пошуковці.
У середньовічні часи
святиню охороняли
тамплієри – відважні лицарі
з найвідоміших військових
орденів.
Окремі відчайдухи намагаються
відшукати Святий Грааль і в селищі
Луків Турійського району, що відоме з XVI століття, яке колись називали Мацеїв (стара польська назва
залишилася хіба що в назві місцевої
залізничної станції). Розповідають,
що на початку ХІІІ століття тамплієри залишили слід на нашій чудовій
волинській землі.
А розпочалося все з того, що колишній директор Львівської галереї мистецтв, Герой України Борис
Возницький у книзі англійської дослідниці Хелен Ніколсон натрапив
на інформацію про те, що в 1239
році тамплієри оселилися в селі
Луків. Місце вибрали не випадково – через населений пункт пролягав шлях із Києва до Варшави. У
Лукові вони збудували замок, який
не зберігся до наших часів, оскільки був дерев’яним. Замість нього на
цьому місці нині розташована протитуберкульозна лікарня, замість
фортеці – лише глибокі рови та мережа підземель.
Борис Возницький сподівався
знайти в Лукові зброю та предмети
побуту, адже болото, на якому стояв
замок, дуже добре зберігає історичні пам’ятки. На думку професора,
тамплієрам, які не лише боролися
за землі, а й навертали людей до
віри, допомагав Данило Галицький.
А в 1256 році Папа Римський заснував у Лукові абатство. Єпископом
став Варфоломій з Праги. «То можна уявити – де Прага, де Рим, і тут
це село Луків, якого ніхто не знає», –
пише Возницький.

Ч И Т А Й
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Юрій Просвіров каже, що
цілющі властивості кора
зберігає до п’яти років

давнину козаки брали з собою в походи кору,
яку також застосовували і як засіб проти отруєння – якщо випити трішки відвару, то токсини не зможуть потрапити в організм і людині
стане легше.
– У яких ще випадках радите вдатися

до лікування за допомогою кори?
– Здавна травники знали, що відвар кори
сприяє зменшенню потовиділення. Відтак
люди, які потерпають від надмірного пітніння
ніг, можуть приготувати ось такий засіб: 50 г
подрібненої кори слід залити літром води, довести до кипіння й кип’ятити протягом 10 хвилин. Коли відвар охолоне, перелити у тазик і
поставити туди на 15-20 хвилин ноги. Якщо
робити такі ванночки щодня протягом двох
тижнів, то потовиділення нормалізується.
– Подейкують, що наші прабабусі використовували кору для збереження краси.
Це правда?
– Безумовно! У давнину дівчата й жінки
використовували відвар кори як ополіскувач для волосся. Завдяки цьому волосяні
цибулинки зміцнюються, отримують поживні
речовини та вітаміни, а також такий ополіскувач сприяє усуненню надмірної жирності
шкіри голови. А для того, аби позбутися лупи,
варто приготувати ось такий засіб: 100 г кори
покласти в каструлю, додати жменьку цибулиння і літр води. Поставити на вогонь і, довівши до кипіння, варити протягом години.
Тоді залишити настоюватися ще на півгодини,
процідити й намочити волосся та шкіру голови. Легкими масажними рухами втерти відвар
у шкіру голови, одягнути шапочку і залишити
на півтори години. Опісля помити голову з
шампунем та сполоскати відваром кори.

Кожна людина – відображення свого внутрішнього світу. Як людина мислить, така вона і є. Цицерон

ЖИТТЯ

www.volynnews.com

наші – там
Лілія БОНДАР

У

ДО ШВЕЦІЇ – ЗА
ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ
з особистого архіву

країнка Анна Хомяк
та швед Ален Кальяча
познайомилися
на відпочинку. Дівчина
каже, що це була любов
з першого погляду. На
третій день знайомства
Ален запропонував Анні
стати його дружиною.
Тоді дівчина тільки
розсміялася. Однак потім
закоханим довелося
чекати два з половиною
роки, аби одружитися.

№ 12 (162)

КИНУЛА УЛЮБЛЕНУ
РОБОТУ ЗАРАДИ
КОХАНОГО
Анні – 29 років. Вона народилася й виросла в Луцьку, отримала
тут вищу освіту, розпочала успішну
кар’єру перукаря-стиліста.
«У моєму житті був період, коли
працювала в Києві, – каже вона. – Та
все ж таки повернулась до тихого
затишного Луцька, вирішила, що
велике місто – не для мене. Я була
щаслива, що маю роботу, яку посправжньому люблю, для якої завжди є бажання прокидатися вранці.
Люблю спілкуватися з людьми. Тому
робота з клієнтами приносила величезне задоволення і давала постійну мотивацію для розвитку. Мені
здавалося, що знайшла своє місце в
житті. Ніколи навіть не думала про
еміграцію. Поки не зустріла Алена».
Вони познайомилися на відпочинку в Туреччині – жили в одному
готелі. Ален – громадянин Швеції,
за походженням боснієць.
«Багатьом такі стосунки здалися
б безперспективними, але тільки не
нам. І він, і я відчули одразу, що наша
зустріч невипадкова. А далі нас чекало кохання на відстані 2000 км,
постійні перельоти, абсолютно різні події і випробування, спільні
подорожі, рішення про переїзд,
довгі місяці очікування дозволу
міграційної служби на проживання
в Швеції. Справу розглядали аж 18
місяців. Це було непросто, але дуже
цікаво. У мене не було стандартної
пропозиції руки та серця, – каже
дівчина. – Ми відразу купили обручки. У нашій історії кохання – все,
як у фільмі. Тепер жартуємо: коли
будемо старенькі, то напишемо про
це книгу».
За словами дівчини, вона позбулася страхів, прислухалася до свого
серця, повірила в себе та коханого
й переїхала жити до іншої країни.

сильна жінка
Наталія ДМИТРУК

До одруження Аня вже добре
знала майбутнього чоловіка. Вони
бачилися кожні півтора місяця. Дівчина не раз бувала у Швеції. Ален
частенько приїздив до України.
«Якось ми з ним не бачилися
два місяці. Це були найдовші місяці
в моєму житті, – зізнається вона. – І
дня не було, щоб не говорили телефоном. Ми завжди були на зв’язку.
Уже через місяць після нашого знайомства він приїхав до Луцька, щоб
познайомитися з моїми батьками.
Хотів довести мені та їм серйозність
своїх намірів. Йому взагалі дуже подобається Україна, а Луцьк – особливо».
Закохані часто влаштовували
одне одному сюрпризи.
«Пам’ятаю, виділила зі свого
графіка три дні, щоб приїхати на
його день народження. Але коханому про це не сказала, – розповідає
дівчина. – Тоді майже добу просто-

яла на польському кордоні, виліт
у мене був з Варшави. Прибула в
аеропорт за 20 хвилин до закриття
реєстрації, дуже хвилювалася. Але
все-таки встигла. Змовилася з його
батьками, вони зустріли мене в аеропорту, дали ключі від квартири і
вранці у день народження Алена я
розбудила його, він був щасливий.
А вже через день я поїхала в Україну. Торік він організував для нас
40-денну подорож до Таїланду. Для
мене це було таємницею, дізналася,
куди летимо, тільки в аеропорту».
Весілля відгуляли у Швеції. Обоє
не хотіли пишної забави. Приїхали
лише найрідніші – родина Алена,
батьки Ані та її сестра з чоловіком.
Навіть сукню дівчина купила за два
дні до весілля. Каже, що то був найщасливіший день у її житті.
«Нам треба було подавати дуже
багато паперів, доводити, що наші
стосунки реальні, а не фіктивні, –

розповідає дівчина. – Нас дуже ретельно і довго перевіряли. Адже є
люди, які платять шведам за такі документи, брешуть про вигадані стосунки, щоб потрапити в країну».

«ЛУЦЬК – МОЄ
МІСТО СИЛИ»
У Мальме, де Анна живе вже півроку, 45% населення – емігранти.
Дівчина зізнається: як і всім іноземцям, їй спочатку було важко звикнути й адаптуватися до життя в іншій
країні. Вона каже, що надзвичайно
допомагають в адаптації улюблені
справи. Аня влаштувалася на роботу в один з найкращих салонів
краси міста.
«На щастя, у мене не було проблем з комунікацією, бо 99% людей
у Швеції вільно спілкуються англійською мовою і завжди готові допомогти тобі на вулиці чи в супермаркеті. Тому тут абсолютно комфортно
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можна жити, навіть якщо не знаєш
шведської. Правда, спочатку ніяк не
могла звикнути до нових продуктів
у супермаркетах. Мені був потрібен
інтернет-перекладач, щоб не купити замість молока кефір. Перші
місяці майже нічого не робила, вивчала країну, – каже вона. – Постійно почувалася втомленою. Мабуть,
усім знайоме поняття «вихід із зони
комфорту». От це приблизно те, що
відбувалося зі мною щодня в перші
місяці, коли переїхала жити до іншої країни».
Дівчина каже, що вже почала
вивчати мову на курсі SFI шведської
для іммігрантів. Це державна програма, яка допомагає адаптуватися
у Швеції. Також є програми, які допомагають з працевлаштуванням
чи відкриттям власного бізнесу.
За словами Анни, життя в Україні і Швеції дуже відрізняється.
«Те, що вражає з самого початку, – організація і дотримання правил та законів, які поширюються на
всіх громадян без винятку, високі
соціальні гарантії, відсутність безпритульних, облаштування місць
загального користування для людей
з особливими потребами, турбота
про навколишнє середовище. Тут є
відчуття захищеності та впевненості
у завтрашньому дні», – каже вона.
У Швеції дуже добре працюють
різні служби й установи. Все автоматизовано, будь-яку інформацію
можна отримати телефоном, або ж
записатися на прийом онлайн.
«У цій країні повне медичне
страхування, і все це справді допомагає, коли ти новачок. Тому дуже
важливо перебувати тут на законних підставах і мати всі документи
для проживання, – каже вона. – А
щодо шведської – це мова не з легких, вивчення її вимагає зусиль та
часу. Зараз дуже пишаюся собою,
коли можу зрозуміти хоч деякі фрази, правильно прочитати й вимовити звуки».
Аня каже, що Мальме – дуже
гарне місто з романтичною набережною, старовинною архітектурою та зеленими парками. Воно сучасне, цікаве і водночас спокійне. А
рідний Луцьк – це її місто сили, куди
дівчина планує приїхати ще не раз.
«Тут мої батьки та друзі. І таких
людей, як вони, я точно не знайду
у Швеції, – переконана вона. – Але
це не привід засмучуватися, бо ми
підтримуємо стосунки на відстані.
Вирішили з чоловіком поєднати
боснійсько-українську культуру і
традиції з життям, устроєм та законами Швеції. Взяли найкраще з
усього і створили власне. Для нас
це чудово працює».

КОЛИ СЕРЦЕ СПОВНЕНЕ ЛЮБОВІ
«Допомагають діти та онуки, –
каже Валентина Чернусь. – А щоб
полегшити польову працю, маємо
трактора, саджалку, косарку, плуга,
розпашника і всілякий інший реманент. Син Андрій, у якого підростає
троє синів, самотужки причіп до
трактора змайстрував. Зрештою, у
селі тепер так всі живуть: лінуєшся
працювати влітку – взимку зуби на
полицю покладеш».
А при всьому цьому Валентина
Іванівна левову частку доби проводить на фермі: ледве у вікні заясніло – вона скутером на роботу
поспішає, не раз темна ніч застає на
робочому місці, бо жінка і керівник,
і ветеринар, і фуражир, і лаборант –
усе в одній особі. Завідує фермою
вже 33 роки.
«Маємо 158 голів великої рогатої худоби. Попри те, що до складу
СВК входить кілька сіл, приміщення
з ВРХ лише в Здомишлі, – розповідає. – Після того як люди забрали з
кооперативу свої земельні паї, обробляємо 500 гектарів поля. Як для

Наталія Дмитрук

В

ирушаючи у Здомишель
Ратнівського району,
навіть не сподівалися, що
завідує тваринницькою
фермою в СВК «Полісся» така
презентабельна вродлива
жінка, як Валентина Чернусь.
Та й, зізнаюся, саме існування
колгоспу викликало деякий
сумнів, бо багато хто
вважає, що час колективних
сільськогосподарських
підприємств давно минув.
Натомість...
Валентина Іванівна зустріла нас
на подвір’ї біля власної хати. Сім’я
перебирала картоплю, яку привезли з поля. Висока, красива, навіть
виконуючи, здавалось би, брудну
роботу, має вигляд на всі сто. Ще й
про манікюр не забула. І коли тільки
встигає! Дві свиноматки, восьмеро
свиней, корова, шістдесят курей і
на додачу – два гектари землі в обробітку.

Пара поєднує боснійську та українську культури
і традиції з життям, устроєм і законами Швеції
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Валентина Чернусь із онуками

не зовсім вдалого року отримали
цьогоріч по 18 центнерів зернових
з гектара. Молоко здаємо в «Дубномолоко». При цьому доярки в нас

мають по п’ять-шість тисяч гривень
заробітної плати на місяць – а для
села це непогані доходи. Прикро,
що при Союзі були дотації на худо-

Добра людина не та, що вміє робити добро, а та, яка не вміє робити зла. Василь Ключевський

бу, зараз держава руки вмила, не
підтримує виробника практично
нічим».
Валентина Чернусь каже, що до
реформування їхнє господарство
було одним із найсильніших у Ратнівському районі. Добрим словом
люди згадують і колишнього голову Сергія Левківського, який зумів
створити в СВК найбільший автопарк на Ратнівщині.
«При ньому півсела звело оселі, –
каже Валентина Іванівна. – Колгосп
надавав забудовникам усілякі пільги при придбанні блоків, розпилюванні лісоматеріалів тощо».
У Здомишлі й про Валентину
Чернусь відгукуються як про напрочуд чуйну і добру людину. А факти,
як відомо, річ уперта: незважаючи
на те, що чоловік нашої співрозмовниці пішов із сім’ї до іншої, його
бабуся доживала з Валею, жінка й
свекрушиного брата поховала. Отака вона – велика трудівниця, добра
господиня, ласкава мати й бабуся і
просто красуня.

Ч И Т А Й
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ТЕМПЕРАТУРА 37 : КОЛИ
ВАРТО БИТИ НА СПОЛОХ
0

треба знати
Марта ЮЛАНТОВА

nezhit.pp.ua

Т

емпература тіла
37-37,50 називається
субфебрильною.
Причин ї ї виникнення може
бути багато.
Природні коливання. Є думка, що нормальна температура
тіла людини – 36,6°. Однак численні дослідження лікарів довели, що
найчастіше трапляється середня
температура тіла 37°. Вона може
змінюватися залежно від низки
факторів, не пов’язаних із хворобами. Пам’ятайте, що між 4 і 6 годинами ранку температура тіла знижується, а ось у проміжку між 14-16
і 18-22 годинами її рівень досягає
максимуму. Різниця між ранковою
і вечірньою температурою може
становити цілий градус. У жінок
внаслідок гормональних змін може
підвищуватися температура в другій половині менструального циклу.
Підвищується вона після фізичних
навантажень і після їди. У дітей
підвищення температури може виникнути після тривалого плачу або
занадто активних ігор.
Неврози і «хвости». Мало не
третина людей, які потерпають від
незрозумілих підвищень температури, можуть «подякувати» за це своїй
нервовій системі. Точніше, стресам,
із якими не можуть впоратися. Субфебрильна температура в таких людей може триматися протягом кількох років. У психотерапевтів навіть є
особливий термін, який характеризує цей стан – термоневроз. Жертвами термоневрозу найчастіше стають молоді жінки тендітної статури,
підлітки і студенти-першокурсники.
Ще одна безпечна причина субфебрильної температури – це так званий температурний хвіст. У людини,
яка перенесла якесь інфекційне
захворювання, температура може
залишатися підвищеною і після
одужання. Вона минає сама зазвичай протягом двох місяців (іноді
температурний хвіст може розтягнутися і на півроку). Однак тут треба виявити особливу обережність і
не переплутати хвіст із рецидивом
хвороби, який потребує негайного
лікування.
Приховані хвороби. Субфебрильна температура може бути й
ознакою деяких серйозних захворювань. Приміром, туберкульозу.
Вона майже завжди з’являється
при тиреотоксикозі – надмірно активній роботі щитоподібної залози
і надлишку її гормонів в організмі.
Ще одна можлива причина субфебрильної температури – зниження

Причину субфебрилітету може з’ясувати лише лікар

рівня гемоглобіну в крові. Деякі
хронічні інфекційні захворювання,
наприклад, токсоплазмоз, хвороба Лайма, бруцельоз, часто також
супроводжуються появою субфебрильної температури. Зрештою,
причиною постійної підвищеної
температури можуть бути застарілий гайморит, тонзиліт, холецистит,
простатит, аднексит тощо.
Сім разів поміряй. Пахвова западина, в якій вимірюють температуру, має бути сухою. Якщо людина
спітніла, треба ретельно витерти
піт і дати шкірі просохнути. Термометр потрібно збити до позначки
35° і тримати під пахвою не менш як
10 хвилин. Якщо результат вам не
сподобався, треба поміряти температуру іншим термометром.
Якщо температура 37° зберігається протягом тривалого часу,
треба звернутися по консультацію
до фахівця. Лише лікар може визначити, чи таке підвищення температури свідчить про якусь патологію.
Приводом для занепокоєння має
стати тривале підвищення температури до відмітки 37°.
Деякі лікарі вважають, що температура тіла в діапазоні 37-37,5° –
це варіант норми. Як субфебрильну
температуру тіла вони розглядають
показники на термометрі від 37,5
до 38°.

ДЕ ВИМІРЮЮТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ
У пахвовій западині. Це найпоширеніший і найінформативніший
метод визначення температури тіла.
У ротовій порожнині. Слід бути
готовим, що показник температури
буде вищим на 0,5° порівняно з пах-

вовою западиною.
Ректальне вимірювання. У
цьому разі показники температури
тіла будуть вищими на 1° порівняно
з температурою тіла в пахвовій западині і на 0,5° вищими порівняно з
ротовою порожниною.
Якщо температуру тіла вимірюють в анальному отворі або в роті,
то треба відмовитися від ртутних
термометрів. Для цього підійде
тільки електронний.
Для найточнішого результату
слід дотримуватися наступних
правил:
– з моменту фізичної активності
людини має минути не менш як півгодини; стан має бути розслабленим
і спокійним (у дітей після активних і
рухливих ігор температура тіла підвищується до позначки в 37-37,5°);
– можливе підвищення температури тіла у дитини після сильного
плачу або криків;
– найкраще робити виміри в
один і той же час, слід пам’ятати, що
вранці температура тіла нижча, а
ввечері вища;
– на термометрі може показувати 37°, якщо людина недавно їла,
тренувалася чи мала інші фізичні
навантаження, пережила стрес,
втомилася або хвилюється.

КОЛИ БИТИ НА СПОЛОХ
Температура 37-37,5° може свідчити про такі захворювання:
– наявність інфекції в організмі:
ГРВІ, туберкульоз, кишкові інфекції,
запалення нирок, сечового міхура
тощо;
– неінфекційні хвороби – виразка шлунка, ревматоїдний артрит, тиреоїдит, червоний вовчак тощо;

новації
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нутися до сімейного лікаря. Вам не
завадить зробити такі обстеження:
здати загальний аналіз крові та
сечі, зробити УЗД органів черевної
порожнини і органів малого тазу,
ЕКГ, бажано здати кров на онкомаркери та антитіла. Лікар обов’язково
має звернути увагу на інші симптоми, що супроводжують підвищення
температури тіла. За потреби він
скерує на консультацію до вузького
спеціаліста.

– зараження паразитами: гельмінтоз, токсоплазмоз, амебіаз;
– алергічні реакції;
– патології, що потребують оперативного втручання (можливе підвищення температури тіла після
операції);
– онкологічні захворювання,
хвороби на тлі імунодефіциту;
– хвороби серцево-судинної і
нервової систем, хронічні хвороби
органів дихання та шкіри;
– інші стани організму: температура тіла може підвищуватися
при прорізуванні зубів у дітей або
свідчити про поствакцинальну реакцію.
Маленькі діти більш чутливі до
перегріву, ніж дорослі, тому температура 37° може виникнути в разі
надмірного вкутування малюка.
Таке підвищення температури тіла
може бути дуже небезпечним і призвести до теплового удару. В такій
ситуації важливо чимшвидше охолодити дитину, знявши з неї одяг.

ЩО РОБИТИ?
Не варто приймати жарознижувальні препарати. Їх застосовують
лише для зниження температури
38,5° і вищої. Хоча з цього правила є
винятки. Так, треба знижувати температуру 37,5° у жінок в третьому
триместрі вагітності. Давати жарознижувальні препарати потрібно
дітям, у яких раніше були фебрильні судоми. Показаннями до зниження температури 37,5° є патології легень, серця і нервової системи, які
здатні прогресувати навіть у разі
такого незначного підвищення відміток на термометрі.
Не забувайте, що використання жарознижувальних препаратів
може ускладнити діагностику захворювань, а також призвести до
побічних ефектів.

ПРО ЯКІ ХВОРОБИ
ПОПЕРЕДЖАЄ
ТЕМПЕРАТУРА 370?

КОЛИ ВИКЛИКАТИ
ЛІКАРЯ?

Ураження
серцево-судинної
системи: вегетативна дистонія, гіпертонічна хвороба, гіпертонічний
криз, ураження дихальної системи
(хронічна обструктивна хвороба
легень); ураження системи травлення (панкреатит, гастрит, гепатит
неінфекційного походження тощо).
Ураження нервової системи:
крововиливи, пухлини головного і
спинного мозку, травми.
Хвороби нирок: сечокам’яна
хвороба, гломерулонефрит, дисметаболічна нефропатія.
Ураження ендокринної системи: хвороба Аддісона і гіпертиреоз.
Хвороби імунної системи, крові:
залізодефіцитна анемія та інші патології крові.
Онкологічні хвороби на тлі імунодефіциту.
Ураження статевої системи: міома матки, киста яєчника тощо.
Для ракових хвороб характерна
температура 37-37,5°, яка зберігається протягом тривалого часу. Паралельно хворий починає втрачати
вагу, в нього зникає апетит, збільшується слабкість.

Якщо температура тіла перевищує 38°.
Якщо на фоні 37° виникають такі
симптоми, як болі в грудях, діарея і
блювота, порушення сечовипускання, сильний кашель тощо.

ПРОФІЛАКТИЧНІ
ЗАХОДИ
Якщо лікар не виявив жодних
захворювань і повважав температуру 37° нормою, не варто пускати
все на самоплив. Тривале підвищення температури тіла до субфебрильних позначок – це завжди
стрес для організму.
Тому можна скористатися наступними рекомендаціями: вчасно
позбавлятися від хронічних вогнищ інфекції, максимально уникати стресових ситуацій, відмовитися
від куріння і зловживання алкоголем, виділяти достатньо часу на
нічний відпочинок, дотримуватися розпорядку дня, не нехтувати
спортом, загартовуватися, більше
гуляти.
Що міцнішим буде імунітет у
людини, то досконалішими стануть
процеси терморегуляції. Зазвичай
дотримання цих простих рекомендацій дозволяє нормалізувати температуру тіла.

ДІАГНОСТИКА ЗА
ТЕМПЕРАТУРИ 37-37,50
Якщо температура 37-37,5° тримається тривалий час, варто звер-

МЕДИЧНА КАРТКА
СТАНЕ ЕЛЕКТРОННОЮ
khoda.gov.ua

з 1 березня в Україні
у тестовому режимі
запрацювала електронна
медична картка в
е-системі охорони
здоров’я.
Як повідомляє Міністерство
охорони здоров’я, працювати з
електронною медичною карткою розпочинають сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих
медзакладів, які підключені до
електронної системи охорони
здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я
України (НСЗУ). На сьогодні таких
закладів первинної медичної допомоги понад 1200.
Електронна медкартка буде
автоматично доступна у системі
лікарю первинки для кожного з
пацієнтів, із яким підписано декларацію. На першому етапі вносити інформацію про візити пацієнтів до електронної медичної
Ч И Т А Й
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Електронна медкартка працює в тестовому режимі

картки лікарі будуть у тестовому
режимі.
Із травня ведення запису візиту пацієнта в електронній системі
охорони здоров’я для лікарів

буде обов’язковим. «Пацієнту не
потрібно додатково реєструватися, щоб інформація про візити до
його сімейного лікаря, терапевта
або педіатра, починаючи з берез-

ня, фіксувалася в електронній
системі охорони здоров’я», – зазначають у МОЗ.
У відомстві пояснюють, що
зараз пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну
медичну картку, але у планах є
запуск персонального кабінету
пацієнта. За потреби лікар зможе
роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок, де міститимуться причина звернення,
діагноз, призначення лікування
або направлення на додаткове
обстеження.
Передбачено, що з другої половини поточного року записи в
електронній медкартці зможуть
робити спеціалісти лабораторій,
поліклінік та консультативнодіагностичних
центрів,
які
почнуть працювати з НСЗУ за
програмою «Безкоштовна діагностика».
А вже з 2020 року до електронної медкартки зможуть вносити
інформацію і лікарні.

Хто міцний тілом, може терпіти і спеку, і холод. Так і той, хто здоровий морально, в змозі перенести і гнів,
і горе, і радість, й інші почуття. Епіктет

СПОРТ
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перша ліга
Юрій КОНКЕВИЧ
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«АВАНГАРД» БУВ СИЛЬНІШИМ

НА «АВАНГАРДІ»
ЛУЧАНИ ЗАЗНАЛИ МІНІМАЛЬНОЇ
ПОРАЗКИ, ЯКА МОЖЕ СТАТИ ВИРІШАЛЬНОЮ
У БОРОТЬБІ ЗА ВИХІД ДО УПЛ

Гнів і розпач на «Авангарді»
Команда
«Дніпро-1» (Дніпро)
«Металіст 1925» (Харків)
«Колос» (Ковалівка)
«Оболонь-Бровар» (Київ)
«Авангард» (Краматорськ)
«ВОЛИНЬ» (ЛУЦЬК)*
«Інгулець» (Петрове)
«Балкани» (Зоря)
«МФК Миколаїв» (Миколаїв)
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Суми» (Суми)
«Рух» (Винники)
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«Агробізнес» (Волочиськ)
«Зірка» (Кропивницький)

з піднебесся

В
Н П
PМ
О
15 1
2
48 - 11 46
12 2
4
28 - 10 38
9
8
0
29 - 8
35
10 5
3
21 - 12 35
9
5
4
33 - 17 32
11 3
4
31 - 20 30
8
3
7
20 - 23 27
5
5
7
17 - 22 20
5
4
7
14 - 18 19
5
2
11 22 - 23 17
3
6
8
18 - 39 15
3
5
9
13 - 27 14
3
5
9
19 - 36 14
1
7
9
10 - 18 10
1
1
16 10 - 49 4
* З «Волині» знято 6 очок

вий і вийшли вперед.
За дві хвилини до кінця матчу
вони залишилися удев’ятьох (цікаво, що арбітр показав обом командам аж 10 карток). Щоправда,
скористатися цим лучани мали
обмаль часу.
«Авангард» після цієї перемоги випередив «Волинь», яка
впала аж на шосте місце. З урахуванням решти матчів туру їхні
шанси потрапити на третє місце
знизилися. Тренерам треба неабияк струсонути колектив, який
подекуди «спав» і програвав
боротьбу «Авангарду» – не найсильнішому супернику у верхній частині таблиці. Фактично до
5 травня, коли «Волинь» зіграє
матчі з прямими суперниками
в боротьбі за вихід до плей-оф
УПЛ, стануть зрозумілими й
остаточні шанси команди. Удома лучани приймуть лідерів –
«Дніпро-1», «Інгулець» і «Колос».
На виїзді належить грати з «Оболонню».

ЛОБАНОВСЬКИЙ ПОТРАПИВ
У ТОП-10 НАЙКРАЩИХ
ТРЕНЕРІВ В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ.
ЛУЧЕСКУ ЦЕ НЕ СПОДОБАЛСЯ
Іван БОГДАНОВИЧ

Л

twitter.com/UEFAEURO

егендарний радянський та
український тренер Валерій
Лобановський потрапив у топ10 найкращих тренерів в історії
футболу від французького
видання France Football.
Очолив рейтинг екс-наставник «Аякса»
і «Барселони» Рінус Міхелс, а Валерій Лобановський опинився на шостій сходинці. Під
час складання рейтингу враховували, зокрема, досягнення тренерів з клубами, особисті
риси, тривалість кар’єри.
Екс-тренер «Шахтаря» Мірча Луческу посів у рейтингу 41 сходинку. Вочевидь це неабияк його розлютило і він «наїхав» на вибір
журналістів та експертів. Особливо різко
пройшовся по місцю в рейтингу покійного
Метра.
«У цьому списку є кілька тренерів зі Східної Європи. Я дуже здивований позицією Лобановського, адже в нього абсолютно не було
жодних результатів за межами України. Майте
на увазі, де ми були у той час, що відрізняло
нас від Західної Європи. У мене не було жодної інформації, я не бачив жодного матчу, я не

сильні та витривалі

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА. Вихованки відділення художньої гімнастики
луцької ДЮСШ №3 змагалися на міжнародному турнірі у Варшаві. У віковій
категорії 2007-2008 р. н. перемогу здобула Аня Щурук, а серед семирічних гімнасток Мар’яна Клімук виборола друге
місце. Також срібну медаль змагань здобула Вікторія Зарубайко.
МАСОВИЙ СПОРТ. Дружна команда
сім’ї Случиків виграла фестиваль «Тато,
мама, я – спортивна сім’я», який організувала Жидичинська сільська рада. У
запеклій боротьбі між командами з Жидичина, Кульчина, Озерця та Клепачева
перемогу здобула сім’я Случиків з Жидичина (тато Ігор, мама Ніна Хоружа та
син Володимир). 30 березня вони представлятимуть місцеву ОТГ на обласних
змаганнях у Луцьку.

Лобановський виховав трьох володарів
«Золотого м’яча»

бачив жодних тренувань суперника. Очолювати цей рейтинг має Штефан Ковач. Якщо ви
заглянете на інші сайти, зокрема сайт УЄФА,
я посідаю друге місце за трофеями», – прокоментував вибір France Football Луческу.
Після цього екс-тренер «Шахтаря» отримав на свою адресу чимало критики. Румунське видання Gazeta Sporturilor вийшло з матеріалом, у якому визнало те, що Лобановський
справді не досяг успіху в ОАЕ та Кувейті – в
цих країнах Валерій Васильович працював у
1990-х. Утім румуни нагадали співвітчизнику,
що Лобановський виграв два Кубки Кубків
УЄФА і один Суперкубок Європи, привів збірну СРСР до срібла Євро-1988 і виховав трьох
володарів «Золотого м’яча» – Олега Блохіна,
Ігоря Бєланова і Андрія Шевченка.
Нагадаємо, що останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку екс-тренер
«Шахтаря» покинув у середині лютого.

Для того щоб розкрити свій справжній потенціал, спочатку вам варто знайти власні межі,
а потім – мати мужність, щоб зруйнувати їх. Пікабо Стріт

ЛЕГКА АТЛЕТИКА.
В
ІваноФранківську відбувся зимовий Чемпіонат України зі спортивної ходьби.
Волинська команда виграла змагання в
загальному заліку, випередивши збірні Сумської та Київської областей, які
посіли друге і третє місця. Волиняни –
визнані лідери спортивної ходьби, от
і цього разу вони привезли додому аж
14 медалей різного ґатунку. Золото, зокрема, здобули Олена Собчук (Мізернюк)
у заході на 35 км, Дарина Касян у заході
на 10 км серед юніорок та Валерія Шоломіцька у заході на 5 км серед дівчат.
Відзначимо срібло Івана Банзерука в заході на 35 км, Валентини Мирончук на
35 км та Марії Філюк на 20 км.
Дарина Касян і Тарас Корецький відібралися на Кубок Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться у травні в
Литві, а Валерія Шоломіцька і Дмитро
Медведюк у квітні поїдуть до Греції на
чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної
ходьби.
ВЕЛОСПОРТ. Яна Беломоїна виграла у Словенії престижні змагання з
крос-кантрі. У місті Вртожба щороку в
березні проводять масові заїзди з маунтинбайку. Лучанка була першою у класичній гонці XCO, випередивши в заїзді
на шість кіл понад 30 конкуренток. Беломоїна була на 35 секунд швидшою за
італійку Мартіну Берту, а за швейцарку
Ніколь Коллер – на 51 секунду.
facebook.com/Yana-Belomoina

Топ-10 France Football
1. Рінус Міхелс (Нідерланди)
2. Алекс Фергюсон (Шотландія)
3. Арріго Саккі (Італія)
4. Йохан Кройфф (Нідерланди)
5. Хосеп Гвардіола (Іспанія)
6. Валерій Лобановський (СРСР/Україна)
7. Еленіо Еррера (Аргентина/Франція)
8. Карло Анчелотті (Італія)
9. Ернст Хаппель (Австрія)
10. Білл Шенклі (Шотландія)

1927.kiev.ua

Маскота Чемпіонату Європи
2020 року назвали Скіллзі. Його
барвиста презентація відбулася
перед грою першого туру
відбіркового раунду Євро-2020
між Нідерландами та Німеччиною
(2:2).
У ній взяли участь два відомі футбольні фрістайлери – Лів Кук і Тобіас Бекс.
УЄФА має намір зробити акцент на культурі вуличного футболу напередодні континентальної першості.
Євро-2020 пройде з 12 червня до
12 липня у 12 містах Європи: Амстердамі,
Баку, Більбао, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Дубліні, Копенгагені, Лондоні, Мюнхені, Римі й Санкт-Петербурзі.

11

Сім’я Случиків

ревнощі

УЄФА
ПРЕДСТАВИЛА
МАСКОТА
ЄВРО-2020

Маскота Чемпіонату Європи
2020 року назвали Скіллзі
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«Волинь»: Когут,
Сімінін, Горопевшек,
Болденков, Цюпа
(Козьбан, 79), Курко,
Бартуловіч, Хагназарі,
Кожанов, Волошинович
(Западня, 59), Карпенко
(Климець, 67).

28 березня 2019 року

facebook.com/ihor.sluchyk

Турнірна таблиця станом на 28 березня
М
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«Волинь» (Луцьк) –
«Авангард»
(Краматорськ) – 0:1
Гол: Кірієнко, 76 (пен.)

Микола Мартинюк

бидві команди
покладали на звітну
зустріч особливі
надії та сподівання.
Господарі прагнули
розпочати другу частину
футбольного сезону з
переконливої перемоги.
Вони грали на рідному
стадіоні, в присутності
чималої аудиторії і після
відібраних взимку шести
очок за давні боргові
проблеми.
Підопічні Андрія Тлумака,
який цього дня був відсутній на
тренерському містку через дискваліфікацію, кинулися втілювати свої плани у життя з перших
хвилин матчу. Але сподівання
на швидкий гол не справдилися
й команди почали возити м’яча
переважно у центрі поля. До небезпечних моментів справа доходила лічені рази.
Найкращу нагоду змарнував
Ігор Карпенко. Він отримав розрізний пас від Хагназарі, увійшов
до штрафного й повз кіпера Краматорська проштовхнув смугастого у площину воріт, але захисник вибив м’яча зі стрічки.
Лучани тиснули, хоч і без реальних загроз, а «Авангард» залишився вдесятьох. Здавалося,
що господарі візьмуть своє, аж
раптом після подачі кутового
арбітр помітив фол у власному
штрафному від Сімініна. Ду-у-уже
суперечливе рішення, але гості
реалізували одинадцятиметро-
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Беломоїна на старті змагань у Словенії
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відкриття

КОНСЕРВУЄМО
БЕРЕЗОВИЙ СІК

Іванна ГОБРІЙ

Н

ауковці довели: випиваючи
протягом місяця по склянці
березового соку щоденно, людина
відчуває приплив бадьорості,
позбавляється від депресії і
хронічної втоми. Крім того, березовий
сік – прекрасний природний
адаптоген. Він значно зміцнює
імунітет, опірність до інфекційних та
вірусних захворювань.

Напій очищає кров, тому корисний
при алергічних захворюваннях. Добре
пити березовий сік у разі виразки шлунка, захворювань дванадцятипалої кишки.
Дубильні речовини, що містяться в нектарі, наділені антисептичними властивостями. Фруктоза з глюкозою стимулюють
мозкову діяльність, тому в періоди значних розумових навантажень вживання
нектару берези вкрай потрібне.
Жінкам сік дуже допомагає в клімактеричний період перебудови організму,
а чоловікам повертає чоловічу силу. Корисний березовий сік і для схуднення.
Зайва вага часто свідчить про порушений обмін речовин, а нектар не тільки
нормалізує його, але й здатний прискорювати. Також він показаний при цукровому діабеті як підтримувальний полівітамінний напій.
Сік рекомендують регулярно вживати
при онкологічних захворюваннях. Багато
цілителів кажуть про високі протипухлинні властивості цього дару природи,
його щоденне вживання уповільнює розвиток цієї страшної хвороби. Березовий
сік можна пити і в чистому вигляді, і у
складі купажованих напоїв.
СІК АРОМАТНИЙ
На трилітрову банку: 1 скл. цукру,
1 ч. ложка лимонної кислоти, кілька кружалець апельсина або лимона (якщо кладуть лимон, кислоти не додають).
Можна покласти у слоїк жменю сушених грушок, м’яти, шипшини, липового
цвіту або чаю «Каркаде». Залити киплячим соком і закатати.
КЛАСИЧНИЙ НАПІЙ
На трилітрову банку: 1 скл. цукру,
1 ч. ложка лимонної кислоти, 5-7 цукерок «Дюшес», «Барбарис» або «М’ятних».
Киплячий сік обережно влити у банку і
закатати. Банки поставити догори дном і
вкутати.
КВАС
На 5 літрів соку: 1 скл. добре обсмаженого ячменю. Висипати зерно в
марлевий мішечок і вкинути у банку з соком. Через 10 днів мішечок дістати й викинути. Квас зберігається до кінця року.
Напій можна приготувати з родзинками,
сушеними яблуками і грушами (тоді термін зберігання скоротиться). Потім процідити й підсолодити до смаку.

Щ

е одна
«Рукавичка» за
адресою вул.
Богдана Хмельницького,
26 відчинила двері
напередодні 8 Березня,
влаштувавши свято
весни для гостей та
жителів міста.
Подарунки очікували на перших покупців, а ще – вигідні акційні пропозиції та, безумовно,
гарний настрій!
У магазині працює власна пекарня зі щодня свіжою та духмяною випічкою, є можливість придбати ароматну каву, яку можна
взяти із собою, поспішаючи у
справах, професійні піцайоло
пропонують піцу на будь-який
смак: з грибочками, з м’ясцем, з
ковбаскою, з тунцем та справжнім сиром! Функціонує відділ кулінарії із широким асортиментом:
салати, картопелька, рис та котлетки – вечеря і обід, сніданок та
перекус для вас від «Рукавички».
Мережа «Рукавичка» сьогодні
налічує понад 140 магазинів, робота яких базується на західному
досвіді та українській гостинності. Формат самообслуговування
та врахування потреб цільової
аудиторії дає змогу вдало представити відвідувачам асортимент
товарів та професійний рівень
обслуговування.
Щодня ми пропонуємо покупцям м’ясо українських вигодовувальників.
М’ясний відділ забезпечуємо
свіжою продукцією, яка щоденно
надходить із власного виробництва. Досвідчені спеціалісти та
ветеринарний лікар перевіряють
походження та якість птиці, свинини, яловичини. Наші фахівці
ретельно контролюють внутрішню температуру м’яса, яке надходить у цех розробки. Завдяки
цьому покупець має можливість
придбати свіжу якісну продукцію.
Майже в кожному магазині
«Рукавичка» працює власна пекарня. Тож покупці мають нагоду
смакувати дбайливо вироблені руками професійних пекарів хліб та
хлібобулочні вироби. А ще нашим
відвідувачам дуже до вподоби
піца, яку виготовляють наші піцайоло – різноманіття смаків вражає
і не залишає нікого голодним!
Дуже популярні серед відвіду-

клопоти садівника
ерше весняне
обприскування
плодових дерев і кущів
обов’язково треба
провести у березні.
Перед розпусканням
бруньок слід захистити
сад від шкідників, які
перезимували в корі дерев.
Робити це краще в суху
безвітряну погоду вранці
або ввечері.
Спочатку треба підготувати
стовбури дерев: очистити штамби та кістякові гілки від старої відмерлої кори, розчистити дупла,
тріщини, рани й спалити очистки.
Після очищення побілити дерева.
І лише після цього взятися до обприскування саду, щоб позбутися
щитівки, плодових кліщів, яєць
яблуневої мідяниці, попелиці,
гусениць яблуневої молі. Також
обприскування в цей період є
ефективним проти захворювань.
До розпускання бруньок можна
обприскувати сад нітрофеном
(200-300 г на 10 л води).
Ефективний засіб – розчин
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Робота мережі базується на західному досвіді та українській гостинності

У ЛУЦЬКУ З’ЯВИВСЯ
ЩЕ ОДИН МАГАЗИН
МЕРЕЖІ «РУКАВИЧКА»

Мережа «Рукавичка» налічує понад 140 магазинів

вачів наших магазинів товари
власних торгових марок. Адже
їх наявність дає змогу придбати
якісний товар за доступними цінами. Кожен покупець «Рукавички»
знає смак справжнього смачного
вершкового масла «Кухарочка».
З фасування масла розпочалася
історія нашої компанії, ми докладаємо всіх зусиль, щоб тримати на
рівні нашу візитну картку – масло
«Кухарочка». Лінія цієї торгової
марки нараховує вже більш як
120 найменувань. І наша команда постійно працює над впровадженням новинок. Під брендом
«Традиція» випускаємо товари
вищого за середній сегменту.
Ми переконані, що найкраще – не завжди означає найдо-

рожче! Вже більш як 40 товарів
цього бренда є на полицях магазину «Рукавичка»! А підтримувати
порядок у домі завжди допоможе торгова марка «Глянц». Кожна
господиня знає, що найвищий
рівень чистоти – це коли глянцчисто! Ми допомагаємо навести
таку чистоту. Товари побутової
хімії та засоби гігієни, яких вже
близько двадцяти найменувань,
стануть невід’ємною частиною
вашого затишку та комфорту в
домі!
І не забудьте долучитися до
нашої програми лояльності «Родина», бо тоді кожна покупка дарує
приємне заощадження! Збирайте
бонуси, беріть участь у численних
розіграшах та купуйте товар за не-

ймовірно вигідними цінами для
власників карток «Родина».
Ми раді кожному, хто відчиняє двері наших магазинів! Бо
головна мета «Рукавички» – задовольняти потреби покупців за
вигідними цінами, бути максимально близько до кожної домівки, зберігати родинні цінності та
традиції України! Щодня ми стаємо кращими з вами і для вас!
У Луцьку магазини мережі
«Рукавичка» працюють
за адресами:
вул. Б. Хмельницького, 26
(понеділок-неділя, 8:00-22:00,
099-610-05-79);
вул. Грушевського, 26
(понеділок-неділя, 7:00-22:00,
099-610-05-97).

ВЕСНЯНЕ ОБПРИСКУВАННЯ ДЕРЕВ
valest.com.ua
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Іванна Гобрій

про запас

ПОРАДИ

Про майбутній врожай дбають
до розпускання бруньок

мідного купоросу (розводять
100 г на 10 л гарячої води). Він
допоможе від парші, кучерявості листя, плодової гнилі, бурої
плямистості листя, цитоспорозу,
чорного раку, септоспорозу та
інших хвороб. Злежалий препарат спочатку краще розбити до
порошку.
Щоб уберегти рослини від
зараження грибковими захворюваннями, у березні проводять об-

прискування дерев 3% розчином
залізного купоросу. Ранньовесняне обприскування-промивання
(до розпускання бруньок) варто
провести на смородині, аґрусі,
порічках фунгіцидом ДНОК (10 г
на 1 л води) або нітрофеном.
Весняне розпускання бруньок збігається з початком відродження попелиці. У цей час
рослини слід обприскати фуфаноном (2 г на 1 л води) або

Якість їжі важливіша за кількість. Джон Кей

емульсією метафоса (3 г на 1 л
води), або ж анабазин-сульфатом
(2 г на 1 л води) з подвійною кількістю мила.
У квітні дерева обприскують
3% розчином бордоської рідини
(блакитне обприскування) + 20 г
хлорофосу.
У травні після повного відцвітання плодових дерев їх обприскують нітрофеном проти
плодожерок, кліщів, попелиці,
парші, плямистості. Робоча концентрація – 2,5-3% (250-300 г на
10 л води). Для підготовки робочого розчину дозу концентрату
заливають подвійною кількістю
води, розмішують до однорідної
маси, вливають у воду, відміряну
для готування розчину, добре перемішують.
Відразу після цвітіння варто
провести весняне обприскування аґрусу, смородини й порічок
проти борошнистої роси (сферотеки) 0,5% розчином кальцинованої соди або 0,5-0,75% розчином
фталану. Через 10 днів обприскування повторити.

РОЗВАГИ

www.volynnews.com

погляд у минуле

icaap.org.ua

В

сесвітній павутині
виповнилося
30 років, пише
BBC. Із цієї нагоди
пропонуємо вашій увазі
найдивовижніші факти з
історії інтернету.
1. Перший у світі веб-сайт
з’явився в дослідницькому центрі Європейської організації з
ядерних досліджень у Швейцарії, сайт доступний і досі, а почав роботу 6 серпня 1991 року.
2. Першу веб-камеру встановили того ж 1991 року в
комп’ютерній лабораторії Кембриджського університету. Її єдиною метою було спостереження
за окремою кавоваркою – варто
ж знати, коли кава готова!
3. Слово веб-серфінг вигадала ще в 1992 році нью-йоркська
бібліотекарка Джин Армор
Поллі, яка згодом написала серію книжок із безпеки у сфері
інтернет-послуг.
4. Першою у світі країною, де

ІНТЕРНЕТУ – 30 РОКІВ

Щодня користувачі інтернету відправляють
281 мільярд електронних листів

доступ в інтернет – гарантоване
законом право, стала Фінляндія:
там це сталося у 2010 році.
5. Першою країною, де запустять мобільну мережу 5G, що
забезпечує передавання даних
на швидкості до 20 гігабітів на
секунду, буде Південна Корея:
це має статися вже у квітні, і випробують швидкість та якість
передавання картинки на... рухомих голограмах.
7. Фізично найбільше користувачів інтернету – в Китаї. Там

в мережі сидять близько 800
мільйонів людей, і це тільки приблизно 60% населення країни.
8. Найшвидший інтернет у Європі – в Ісландії: його швидкість
складає 150 мегабітів на секунду.
10. Низка джерел стверджує,
що майже 80% фотографій у мережі – зображення оголених жінок.
11. Інтернет охороняють
сім реальних людей – у кожного з них є ключ, який дозволяє
перезапустити світову мережу
в разі її захоплення або техно-

логічної катастрофи.
14. Головна інфраструктура
світової мережі – 300 підводних
кабелів, що з’єднують континенти. Обрив одного з них може
залишити без зв’язку десятки
мільйонів людей.
15. Зберігання та передавання даних в інтернеті поглинає
20% світової електроенергії.
16. Винахідником інтернету
називають Тіма Бернерса-Лі.
17. Згідно з дослідженням
соціологічного центру Pew
Research, до 2025 року більшість
людей почне сприймати інтернет як базову потребу людини.
18. За добу хакери зламують
близько 30 тисяч сайтів.
19. Експерти впевнені, що
інтернет не можна вимкнути
цілком, оскільки маршрутизатори мереж не мають єдиного зовнішнього управління.
20. У глобальної павутини є
свій лічильник тривалості існування мережі: howoldistheinter.
net. Там же в хронологічному
порядку перераховані найбільш
значущі події в історії інтернету.

судоку

від 21 березня 2019 року

Відповіді на сканворд

Ігрове поле складається з квадрата
розміром 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
головоломки – 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.

Тільки в Україні на пачці чаю може бути
написано: «Чайне листя зібрано в Індії, на
Цейлоні та в Китаї. Упаковано в Україні.
Насолоджуйтеся смаком справжнього англійського чаю».
___________________________
З моєю зарплатою я маю приходити на
роботу, вітатися і... йти.
___________________________
У театрі зазвичай тексти, які можна читати, актори не вчать напам’ять, а просто
читають з аркуша. Якось під час спектаклю
на сцену вбігає гонець і передає королю
лист зі словами:
– Ваша величносте, вам лист!
Король розгортає сувій і... О, жах, там
немає тексту (колеги вирішили пожартувати). Але він був досвідченим артистом і,

повертаючи сувій гінцеві, каже:
– Читай, що там!
Артист, який виконував роль гінця, теж
був не ликом шитий, повертає листа королю:
– Неграмотний, ваша величносте!
___________________________
Поліцейська хвиля: «Двісті вісімдесят
п’ятий, чи хто там у нас поряд із університетом, заберіть двох голих дівчат з плакатами
біля входу». Через кілька секунд: «Я сказав
двісті вісімдесят п’ятий! Інші 20 машин – повернутися в райони планового патрулювання».
___________________________
США. Українець заходить в бар, замовляє віскі:
– Скільки з мене?
– Три долари.
Українець виймає з кишені три долари.

№ 12 (162)

Один кладе на стійку перед собою, потім
іде в лівий кінець стійки, там кладе другий,
іде в правий кінець стійки і кладе третій.
Обурений бармен іде направо, наліво і забирає гроші.
Наступного дня українець знову приходить, знову склянку віскі замовляє і знову
розкладає долари в різних кінцях стійки.
Бармен сердиться, але гроші збирає.
Одне слово, це повторюється щодня.
Та якось українець замовляє віскі, бере
склянку, порпається в кишені й витягує
п’ять доларів. Бармен швидко цей папірець
бере, мстиво усміхається, дістає два долари
решти, йде в лівий кінець стійки, там кладе
один долар, потім іде в правий кінець і там
кладе другий. Повертається і злорадно дивиться на українця. Той флегматично випиває віскі, витягує з кишені долар, кладе
його перед собою й каже:
– Мабуть, візьму ще скляночку!

Єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Конфуцій

28 березня 2019 року
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ

на 28 березня – 3 квітня
ОВЕН (21.03 – 20.04). Сам
О
Саме час
за
завершувати
справи, підводити підсу
сумки
та віддавати борги. Важливо
зб
зберігати душевну рівновагу, тому що
мож
можливі конфлікти з колегами й додаткові вимоги від начальства. У вихідні намагайтеся
не ухвалювати необдуманих рішень.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). У вас
асс
з’явиться шанс надолужити упущеніі
можливості в роботі та особистому
житті. Постарайтеся не піддаватися наа
емоційні провокації та не встрявати в
суперечки.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06).
Б
Успішний тиждень. На вас чекають
Ус
ос
освідчення
в коханні та романтика.
Ал
Але доведеться зосередитися й не доззво
зволяти собі розслаблятися. Ви зможете
ій в іінтенсивний робочий ритм. Вашій бурхувійти
ливій діяльності ніщо не стане на заваді.
РАК (22.06 – 22.07). Вам потрібб-и
но зміцнювати свій авторитет і берегти
репутацію. Намагайтеся менше говори-ти й більше слухати. Ваші сміливі роз-о,
о
робки та нові ідеї відзначить начальство,
б
тож можна чекати на підвищення по службі.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Причиною
Л
не
невдач
може стати ваша довірливість.
Ви занадто довго поводилися бездогган
ганно,
настав час дати вихід внутрішньо
ньому напруженню, але зробити це треб так, щоб
б ніхто з близьких не постраждав.
ба
ДІВА (24.08 – 23.09). Ваш успіх
піх
іх
буде залежати від впевненості у пра-вильності вибору й злагодженості
дій. Не варто планувати що-небудьь
ю-ґрунтовне, будьте готові діяти, зважаюі
чи на обставини. Не розраховуйте на інших,
усе
робіть самі.
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). На вас
Т
мо
може звалитися багато турбот і дрібни проблем. Варто дотримуватися
них
ро
розкладу й не спізнюватися. Ініціативи
увін
увінчаються успіхом, якщо вдасться приб
боркати нервозність і не працювати надміру.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Збебеерігайте спокій і впевненість у власнихх
и
силах. Професійні та фінансові справи
поліпшуватимуться завдяки вашій на-иполегливості. З’явиться бажання змінити не тільки імідж, але й внутрішній стан.
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). У найС
бл
ближчі дні розраховуйте тільки на свої
си
сили, тому що допомога інших може
ст
стати для вас ведмежою послугою, наслід
сл
слідки якої важко буде потім виправити.
ЗЗате ви зможете показати себе.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Якщо
що
ні
зберетеся й наважитеся, то будете здатні
зробити ривок у кар’єрі. Ви справедли-во вважаєте, що гідні більшого. Але нее
шберіть завищених зобов’язань, за нинішнього темпу роботи вам складно буде їх виконати.
ВОДОЛІЙ
Д
(21.01 – 20.02). Вам треба
при
п
прислухатися до голосу розуму, а не йти
на повідку у своїх бажань і пристрастей.
Ви будете багато спілкуватися і знайоми
митися. Щоб таємні недоброзичливці не
заст
за
застали вас зненацька, мобілізуйте розум
і сили й приготуйтеся відбити їхні атаки.
РИБИ (21.02 – 20.03). У профефеео
сійних і особистих справах гарного
буде чимало. Настрій і працездатністьь
будуть на висоті, якщо ви усвідомитее
ж.
ж
для себе певну мету й піймаєте кураж.
і
Якщо спробуєте приборкати свою впертість,
то
зможете зберегти мир і спокій в родині.

іменинники тижня
28 березня – Олександр, Денис,
Никандр, Леонід,
Никандр
Леонід Михайло
29 березня – Трохим, Іван, Юліан, Павло,
Роман, Тимофій, Омелян, Антон
30 березня – Олексій, Марк, Зосим,
Макар, Віктор, Гаврило
31 березня – Кирило, Данило, Дмитро,
Ростислав
1 квітня – Інокентій, Дарина, Клавдій,
Софія, Харисанф, Іван
2 квітня – Микита, Світлана, Віктор,
Марія, Мирон, Севастіан, Сергій, Клавдія,
Олександра, Парасковія, Герман, Максим
3 квітня – Хома, Кирило, Яків, Федір,
Володимир

Ч И Т А Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

1 квітня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.25, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Кухня»
22.45, 04.30 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»
01.50 Євген Леонов,
Георгій Віцин та Савелій
Крамаров у комедії
«Джентльмени удачі»

ВІВТОРОК
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели... »
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 02.00
«Стосується кожного»
11.10, 12.25 Х/ф
«Пограбування»
12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Корсиканець»
15.50 «Чекай на мене.
Україна»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
23.55 Т/с «Рідка група
крові»
02.45 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

2 квітня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.25, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Кухня»
22.45 «Одруження наосліп
5»
00.35 Легендарна
комедія Леоніда Гайдая
«Операція «И» та інші
пригоди Шурика»
02.20 «Київ вечірній»

СЕРЕДА
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Дикун»
11.25, 12.25 Х/ф «ФанфанТюльпан»
12.00 «Новини»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
23.55 Т/с «Рідка група крові»
02.50 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

3 квітня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Кухня»
22.45, 00.05 «Світ навиворіт
– 10: Бразилія»
01.15 Тім Роббінс і Мор´ан
Фрімен у драмі «Втеча з
Шоушенка» (16+)
04.50 Мультфільми

ЧЕТВЕР
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Шок»
11.15, 12.25 Х/ф «Красуня
та чудовисько»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
23.55 Т/с «Рідка група
крові»
02.50 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

4 квітня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.55, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Кухня»
22.30 «Право на владу
2019»
01.00 «Гроші 2019»
02.00 «Київ вечірній»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Манія
величності»
11.30, 12.25 Х/ф «Віслюча
шкіра»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
23.55 Т/с «Рідка група
крові»
02.50 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

5 квітня
ІНТЕР

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 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Ліга сміху 2019»
22.40 «#Гуднайт_клаб»
23.20 «Ліга сміху 2018»
01.20 «Київ вечірній»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА
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05.25, 22.15 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Авантюристи»
11.20, 12.25 Х/ф
«Зачароване кохання»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45, 00.00
«Речдок»
18.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 Ток-шоу «Подробиці
вибору»
04.15 «Школа лікара
Комаровського.
Невідкладна допомога»
04.45 «Top Shop»
05.15 Х/ф «Дама з
папугою»

Д У М А Й

www.volynnews.com

ICTV
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.40 Служба розшуку дітей
06.25 Громадянська
оборона
07.20 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05 Секретний фронт.
Дайджест
11.55, 13.20 Х/ф «Зелений
шершень»
14.40, 16.20 Х/ф
«Скайлайн»
16.50 Х/ф «Скайлайн 2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Багач-Бідняк 2
21.20 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Амулет
Землемор’я»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Багач-Бідняк
11.15 Х/ф «Цунамі. Удар із
глибини»
13.20 Х/ф «Цунамі. Удар із
глибини»
15.05, 16.20, 21.25, 22.35
Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф «13-й район»
01.00 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.10, 13.20
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
13.35 Х/ф «13-й район»
15.10, 16.20, 21.25, 22.35
Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.30 Х/ф «13-й район 2:
Цегляні маєтки»
01.05 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 13.20 Секретний
фронт
13.30 Х/ф «13-й район 2:
Цегляні маєтки»
15.05, 16.20, 21.25, 22.30
Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
23.30 Х/ф «Миротворець»
01.45 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 01.45, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
11.00, 13.20, 22.45 Скетчшоу «На трьох» 16+
15.05, 16.20, 17.40 Т/с
«Пес»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Дизель-шоу
12+
02.10 Lабіринт. Містика
поруч

Д І Й

СТБ

УКРАЇНА

07.15 Моя правда
08.05 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
10.00 Х/ф «Серцеїдки»
12.35 Х/ф «Між небом і
землею»
14.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Як довго я
тебе чекала»
22.50, 23.55 Т/с «Подвійне
життя»
01.00 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 07.10, 08.15, 21.00
Т/с «Серце матері»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
23.30 Х/ф «В пошуках
бурштинової кімнати»

НОВИЙ КАНАЛ

16.50 Х/ф «Принц Персії:
Піски часу»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент 22.10
Таємний агент. Постшоу
00.00 Х/ф «Хлопці з
жіночого гуртожитку»
02.00 Національний відбір
Євробачення 2019
02.10 Служба розшуку дітей

03.00, 02.15 Зона ночі
06.19, 08.00 Kids Time
07.30 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.05 М/ф «Синбад:
Легенда семи морів»
09.50 Х/ф «Кілери»
11.50 Х/ф «Ціна безсмертя»
14.10 Х/ф «Боги Єгипту»

СТБ

УКРАЇНА

06.55 Моя правда.
Владимир Висоцький
07.50 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.45 МастерШеф 12+
13.05 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я
тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Любити та
вірити»
00.50 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 07.10, 08.15, 21.00
Т/с «Серце матері»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

12.30 Т/с «Загублені»
15.10 Х/ф «Черговий тато:
Літній табір»
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах
16+
21.50 Екси 16+
23.50 Х/ф «Каблучка
Намейса»

03.00, 02.05 Зона ночі
04.50 Абзац
06.39, 09.00 Kids Time
06.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.30 М/с «Том і Джеррі
шоу»
09.05 Т/с «Мерлін»

СТБ

УКРАЇНА

07.15 Моя правда.
В’ячеслав Невинний
08.10 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
10.05 МастерШеф 12+
12.50 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Як довго я
тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Любити та
вірити»
00.50 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 07.10, 08.15, 21.00,
23.30 Т/с «Серце матері»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 03.40 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
00.25, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

12.30 Т/с «Загублені»
15.10 Х/ф «То що,
приїхали»
17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 Любов на виживання
23.50 Х/ф «Отже, війна»
01.55 Служба розшуку дітей

03.00, 02.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 09.00 Kids Time
06.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.30 М/с «Том і Джеррі
шоу»
09.05 Т/с «Мерлін»

СТБ

УКРАЇНА

07.05 Моя правда.
Реінкарнація. Наталя
Андрейченко
08.00 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.55 МастерШеф 12+
12.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Як довго я
тебе чекала»
22.50 Х/ф «Рік Золотої
рибки»

06.30, 07.10, 08.15, 21.00,
23.30 Т/с «Серце матері»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 03.40 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
00.25, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

12.30 Т/с «Загублені»
15.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 Хто проти блондинок
12+
00.00 Х/ф «Центуріон»
01.55 Служба розшуку дітей

03.00, 02.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.29, 08.49 Kids Time
06.30 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.30 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.50 Т/с «Мерлін»

СТБ
05.35, 18.00 Хата на тата
12+
10.00 Холостяк 16+
12.50 Х/ф «Мачуха»
15.15 Х/ф «В ліжку з
ворогом»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.00, 22.50 Холостяк 12+
00.00 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
01.00 Т/с «Коли мі вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50 Ревізор. Крамниці
07.40 Т/с «Містер Хутен і
леді Олександра»
15.10 Хто зверху? 12+

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Т/с
«Серце матері»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.50 Зірковий шлях
11.00, 03.10 Реальна містика
13.00, 15.30 Т/с «Із
минулого з любов’ю»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.20 Слідами
00.00 Х/ф «Нульовий цикл»
01.45 Телемагазин
19.00 Імпрув шоу 16+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.10 Х/ф «Пограбування
по-італійськи»
00.20 Х/ф «Ідальго»

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.45 М/ф «Лісовий
патруль»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Одного разу
в Одесі
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Дикі
предки»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Одного разу
в Одесі
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Соляна
принцеса»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Одного разу
в Одесі
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
10.15 Х/ф
«Мавп’ячі
витівки»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00 Панянкаселянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Одного разу
в Одесі
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
10.15 Х/ф «Красуня
й чудовисько»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00 Х/ф
«Фантастична
четвірка (2015)»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Озброєні
і небезпечні»
23.00 Х/ф «Вірус
кохання»
01.00 Панянкаселянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

www.volynnews.com
UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.25, 02.00, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20, 15.10, 23.50 Погода
15.20 Д/ц «Неповторна
природа»
16.20 Хто в домі хазяїн?
16.55 По обіді шоу
18.30, 02.35 Спецпроект
«Вибори-2019»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.20 Д/с «Життя з левами»
22.50 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
04.40 Своя земля
05.25 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.25, 02.00, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20, 23.50 Погода
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.45 Пліч-о-пліч
16.55 UA:Фольк
18.25, 02.35 Тема дня
19.25, 22.50, 04.00 Спільно
20.00 Д/ц «Особливий загін»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.20 Д/с «Життя з левами»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 Складна розмова
05.30 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.10, 02.00, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20, 23.50 Погода
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.40 Пліч-о-пліч
16.55 Сильна доля
18.25, 02.35 Тема дня
19.25 Своя земля
19.55 Д/ц «Особливий загін»
21.25, 23.35, 02.25 UA:Спорт
21.45 Разом
22.20 Схеми
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 #ВУКРАЇНІ
04.00 Спільно
05.30 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.25, 02.00, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
10.55 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20, 23.50 Погода
15.15 Т/с «Римська імперія»
16.40 Пліч-о-пліч
16.55 Марії Бурмаки «Нове та
улюблене»
18.25, 02.35 Тема дня
19.25 #ВУКРАЇНІ
19.55 Д/ц «Особливий загін»
21.25 UA:Спорт 21.45 Схеми
22.20 Д/с «Життя з левами»
22.50 Наші гроші 03.35 Разом
04.00 Спільно
05.30 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00, 05.05 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.20 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20 Погода
15.15 Т/с «Римська імперія»
16.40, 03.45 Пліч-о-пліч
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.25, 02.45 Тема дня
19.25 Перший на селі
19.55 Д/ц «Особливий загін»
21.25, 02.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.25 Д/с «Життя з левами»
23.00 #ВУКРАЇНІ
04.10 Хто в домі хазяїн?
04.35 52 вікенди
05.30 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05,
08.35 «Ранок «Нової
Волині» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00, 19.00
Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д\ц «Аромати
Колумбії» 09.55 «Життя+»
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Своя земля» 11.34, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня 12.02
«Виборчий округ» 12.15
«Двоколісні хроніки» 12.40
Лайфхак українською 12.50
М/с «Вруміз» 14.08 «Розсекречена історія» 15.02,
17.13 «Wise cow» 15.15 Д/ц
«Світ дикої природи» 15.55
«Українська література в
іменах» 16.05 «Відкривай
Україну» 16.32 Д/с «Елементи» 17.40 «Своя земля»
18.10 Т/с «Еліза» 19.50
«Пліч-о-пліч» 20.15 «Своя
земля» 20.30 Новини 20.52
«Спільно» 21.20 #ВУкраїні
22.18 Схеми

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00 Новини
09.00 «Енеїда» 09.28
Д\ц «Аромати Колумбії»
09.55 «Життя+» 10.15
«Сильна доля» 11.05
«Ранковий гість» 11.21
Д/ц «Пліч-о-пліч» 11.34,
13.40, 19.22, 21.50
Тема дня 12.02 «Своя
земля» 12.15 «Двоколісні
хроніки» 12.40 Лайфхак
українською 12.50 М/с
«Вруміз» 14.08 «Розсекречена історія» 15.02,
15.55, 17.13 «Wise cow»
15.15 Д/ц «Світ дикої
природи» 16.05 «Відкривай Україну» 16.32
Д/с «Елементи» 17.40
#ВУкраїні 18.10 Т/с «Еліза» 19.20 Погода 19.50
«Спільно» 20.15 «Своя
земля» 20.30 Новини
20.52 #ВУкраїні 21.20 #@
()?S0 з Майклом Щуром
22.18 «Наші гроші»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05,
08.35 «Ранок «Нової
Волині» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00, 19.00
Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д\ц «Аромати
Колумбії» 09.55 «Життя+»
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Своя земля» 11.34, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня
12.02 «Пліч-о-пліч» 12.15
«Двоколісні хроніки» 12.40
Лайфхак українською 12.50
М/с «Вруміз» 14.08 «Розсекречена історія» 15.02,
17.13 «Wise cow» 15.15
Д/ц «Світ дикої природи»
15.55 «Wise cow». 16.05
«Відкривай Україну» 16.32
Д/с «Елементи» 17.40
«Спільно» 18.10 Т/с «Еліза»
19.20 Погода 19.50 #ВУкраїні 20.15 StopFake 20.30
Новини 20.52 «Наші гроші»
21.20 «Разом» 22.18 #@
()?S0 з Майклом Щуром
22.50 «Своя земля»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00 Новини
09.00 «Енеїда» 09.28
Д\ц «Аромати Колумбії»
09.55 «Життя+» 10.15
«Сильна доля» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Пліч-о-пліч» 11.34, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня
12.02 «Своя земля» 12.15
«Двоколісні хроніки» 12.40
Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз»
14.08 «Розсекречена
історія» 15.02, 17.13
«Wise cow» 15.15 Д/ц
«Світ дикої природи»
15.55 «Wise cow» 16.05
«Відкривай Україну»
16.32 Д/с «Елементи»
17.40 #ВУкраїні 18.10
Т/с «Еліза» 19.20 Погода
19.50 «Разом» 20.15 «Своя
земля» 20.30 Новини 20.52
Д/ф «Січ» 21.20 «Спільно»
22.18 «Наші гроші» 22.45
StopFake

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05,
08.35 «Ранок «Нової
Волині» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00, 19.00
Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д\ц «Аромати
Колумбії» 09.55 «Життя+»
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Своя земля» 11.34, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня
12.02 «Пліч-о-пліч» 12.15
«Двоколісні хроніки» 12.40
Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз»
14.08 «Розсекречена
історія» 15.02, 17.13
«Wise cow» 15.15 Д/ц
«Світ дикої природи»
15.55 «Wise cow» 16.05
«Відкривай Україну»
16.32 Д/с «Елементи»
17.40 #ВУкраїні 18.10 Т/с
«Еліза» 19.20 Погода 19.50
«Спільно» 20.15 «Пліч-опліч» 20.30 Новини 20.52
Схеми 21.20 «Своя земля»

– А можна так: вранці стільці, увечері – гроші?
– Можна! Але гроші – наперед! Фільм «12 стільців»

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.12 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00 Огляд світових подій
11.30, 17.00, 04.00 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
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською
17.30, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Домашні вогнища»
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30,
19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Домашні вогнища»
10.45 Ландшафтний бум
11.00 У фокусі Європа
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.30 Завтра сьогодні
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Все про спорт
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською
17.30, 23.00 Глобал 3000
19.15 Місто
22.15 Т/с «Домашні вогнища»
00.30 Бандерштат 03.00 Джем
05.00 Т/с «Справа Дойла»

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Домашні вогнища»
10.45 Ландшафтний бум
11.00 Глобал 3000
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 Місто
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Домашні вогнища»
23.00 Євромакс
00.30 Бандерштат 03.00 Джем
05.00 Т/с «Справа Дойла»

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Домашні вогнища»
10.45 Ландшафтний бум
11.00, 20.15 Євромакс
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Т/с «Домашні вогнища»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем
05.00 Т/с «Справа Дойла»

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Домашні вогнища»
10.45 Ландшафтний бум
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Бандерштат
05.00 Т/с «Справа Дойла»

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

СУБОТА
1+1

6 квітня
ІНТЕР

06.00, 23.40, 00.40
«Світське життя 2019»
06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.10 «Світ
навиворіт – 6»
13.00, 14.15, 15.25 «Світ
навиворіт – 5»
16.30, 21.40 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські
сенсації 2019»
01.40 «Ліга сміху 2018»
04.00 «Київ вечірній»

НЕДІЛЯ
1+1

07.00 «Чекай на мене.
Україна»
08.50 «Слово
Предстоятеля»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «Розмах крил»
12.45 Х/ф «Екіпаж»
15.45 Т/с «Прекрасна
Рані»
20.00, 04.20 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
22.20 «Бенефіс Ірині
Аллегрової»
01.00 Х/ф «Арифметика
підлості»
02.35 Х/ф «Другорядні
люди»
04.50 Х/ф «Без сина не
приходь!»

7 квітня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 04.00 «Світ
навиворіт – 10:
Бразилія»
11.00 Т/с «Кухня»
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос країни 9»
00.15 «Ліга сміху 2019»
02.10, 03.15 «Розсміши
коміка. Діти»

06.10 Х/ф «Формула
кохання»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
12.10 «Орел і решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
13.00 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
15.00 Д/п «Життя»
16.00 Т/с «Плата за
порятунок»
20.00 «Подробиці»
20.30 Д/п «Пліснява»
22.00 Х/ф «Гроші для
дочки»
23.45 «Речдок»

ICTV

ICTV

05.50, 16.15, 22.55 Хата
на тата 12+
07.25 Блюдо честі 12+
08.25 Т/с «Як довго я
тебе чекала»
19.00 МастерШеф
Професіонали 12+
НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 08.00 Kids Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.30 М/с «Том і Джеррі»
08.05 Таємний агент
09.10, 11.10 Подіум
13.00 Імпрув шоу 16+
15.00 Хто зверху? 12+

СТБ

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25, 12.45 Факти
04.50 Громадянська
оборона
06.25 Антизомбі
08.05 Т/с «Відділ 44»
12.05, 13.00 Х/ф
«Міцний горішок»
14.00 Х/ф «Міцний
горішок 2»
16.15 Х/ф «Міцний
горішок 3: Помирати з
піснею»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.30 Х/ф «Міцний
горішок 4.0»
23.00 Х/ф «Міцний
горішок 5: Гарний
день, щоб померти»
00.50 Х/ф «Цунамі. Удар
із глибини»

купи-продай

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 02.50
Сьогодні
07.30, 15.20 Т/с «Серце
матері»
16.00, 20.00 Т/с «Не
смій мені казати
«Прощавай!»
21.00 Шоу «Дивовижні
люди»
23.00, 02.15 Т/с «Мій»
01.45 Телемагазин
03.40 Реальна містика
05.20 Зірковий шлях
17.00 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин змій»
18.30 Х/ф «Персі
Джексон і викрадач
блискавок» 21.00 Х/ф
«Персі Джексон: Море
чудовиськ»
23.00 Х/ф «Сонна лощина»
01.00 Х/ф «Крута
Джорджія»

УКРАЇНА

05.30, 07.45, 09.55 Хата
на тата 12+
06.45 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
09.00 Страва честі 12+
15.05 МастерШеф.
Професіонали 12+
19.00, 19.55 Слідство
ведуть екстрасенси
16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь
свого тіла 16+

07.30 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Не смій мені
казати «Прощавай!»
13.10 Т/с «Соломонове
рішення»
17.00, 21.00 Т/с
«Торкнутися до серця»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Любов для
бідних»
00.50, 02.15 Історія
одного злочину 16+
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

15.20 Х/ф «Персі
Джексон і викрадач
блискавок» 18.00 Х/ф
«Персі Джексон: Море
чудовиськ»
20.00 Х/ф «Останній
мисливець на відьом»
22.00 Х/ф «Мисливці за
відьмами»
00.00 Х/ф «Знайомство
зі спартанцями»

07.00, 08.00 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.05 Х/ф «Крихітка із
Беверлі-Хіллз»
09.50 Х/ф «Сонна лощина»
11.50 М/ф «Зубна фея»
13.50 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин змій»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Діномама»
12.35 Х/ф «Мавп’ячі
витівки»
14.15 4 весілля
17.15 М/ф «Ліно»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Танька і
Володька
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «МаркоМакако»
12.15 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Озброєні і
небезпечні»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Танька і
Володька
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
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, 23.30,
02.00, 04.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.40 Хто в домі хазяїн?
11.05 Д/ц «Погляд зсередини»
12.05 Сильна доля
13.05 Х/ф «Грозовий перевал»
14.25 Д/ц «Мальовничі села»
15.00 По обіді шоу
16.00 Спільно
16.35, 03.40 Своя земля
17.00 Д/ц «Особливий загін»
18.00 Т/с «Римська імперія»
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
19.55 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 Розсекречена історія
22.25 Д/ц «Подорож відкритим
космосом»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 UA:Фольк
03.15 Д/ц «Аромати Колумбії»
04.30 Світло 05.30 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
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, 23.30,
02.00, 04.10 Новини
09.40 Х/ф «Вероніка»
11.15 Д/ц «Супер Чуття»
12.00 Д/ц «Кухня По»
13.05 Д/ц «Неповторна природа»
13.40 Пліч-о-пліч
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
14.55 UA:Фольк
16.00 Країна на смак
17.00 Д/ц «Особливий загін»
18.00 Т/с «Римська імперія»
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
19.55 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Подорож відкритим
космосом»
23.00 Д/ц «Мальовничі села»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 По обіді шоу
03.15 Д/ц «Аромати Колумбії»
03.40 Своя земля

Продам у Луцьку котли (газові, твердопаливні, електричні), газові колонки, конвектори, електричні бойлери, радіатори
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні),
циркуляційні насоси і насоси для свердловин, обсадні труби для свердловин, запірну арматуру і автоматику, газові лічильники й регулятори тиску. 050-736-93-28.
Продаж та доставка будматеріалів у
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок,
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, базальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощування, чорнозем. Послуги самоскидами
ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими платформами (від 1 до 30 т). 097-187-90-50.
Торфобрикет, рубані дрова твердих та
м’яких порід дерев, метровий кругляк для
камінів та твердопаливних котлів. Доставка будівельних матеріалів: пісок, відсів,
щебінь, чорнозем, земля на засипку, торфокрихта. Вивезення будівельного сміття. 068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).
Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки обрізні та необрізні, рейки монтажні та відходи виробництва (обрізки).
099-181-33-32, 097-649-23-71.
Будматеріали (Луцьк). Продаж та доставка. Цегла червона (рядова), пісок,
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-

зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем. Послуги самоскидами: ЗІЛ,
ВОЛЬВО. Послуга бортовими платформами: доставка (від 1 до 30 т). 097-187-90-50,
050-510-01-34.
Продам дрова з м’яких порід дерев (вільха, осика). 099-181-33-32, 097-649-23-71.

АВТО
Продам трактор ЮМЗ з великою кабіною в хорошому стані. Ціна договірна.
096-162-42-87.
Продам трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Недорого.
096-429-04-26, 067-790-86-29.
Продам трактор Т-25, картоплекомбайни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєрозкидач, 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, підшипники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25,
050-088-13-07, 068-907-06-22.
Продам «Москвич» ІЖ-комбі 1988 р. в.
Ціна – 15000 грн. (099) 797-51-64.

НЕРУХОМІСТЬ
Терміново продам цегляний газифікований будинок (63 м2) у с. Грибовиця Іваничівського р-ну. На подвір’ї – вода, великий
хлів-гараж. Є сад, город, приватизована
земельна ділянка (0,75 га). Ціна договірна. 097-344-15-62, 097-556-94-66.
Продам будинок у м. Рожище. Загальна
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне
опалення, вода в будинку. Житловий стан.
Замінено всі вікна. Є великий цегляний
гараж та прибудинкові споруди, ставок.
Усі деталі – телефоном. 068-139-63-12,
066-881-81-00, Іра.
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 договірна. 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 договірна. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).
Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеплений, усі комунікації, газифікована літня 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. Любомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка
13 соток). Ціна договірна. 093-008-03-92,
099-555-94-92.

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

Продам земельну ділянку під забудову
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенсь кий р-н.
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).
Продам великогабаритну двокімн. квартиру з індивідуальним опаленням у Луцьку.
2-й пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.
Продам господарство в с. Колмів (2 км
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до
м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком.
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби та
інші господарські споруди. Трифазне електрозабезпечення. Водогін (свердловина),
хороший садок. 85 соток приватизованої
землі. Будинок та літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Євгеній, 099-187-74-91,
099-768-14-53.
Терміново продам трикімн. квартиру в
районі ДПЗ. Власник. 050-438-31-57.

Продам однокімнатну квартиру в
м. Володимир-Волинський у новобудові. Площа – 46 м2. 097-102-09-95.
Продам однокімн. квартиру в м. Володимир-Волинський на вул. Луцькій.
460 000 грн, новобудова. 097-10-20-995.

РОБОТА
Робота в Польщі та Європі. Потрібні працівники будівельних спеціальностей, різноробочі на склади, фабрики, заводи. Візова підтримка. Доїзд до місця
праці. Ліц. АВ №585198 від 30.07.2012.
096-956-37-96, 066-799-53-22.
На харчове та кондитерське виробництво потрібні працівники (жінки) для роботи на устаткуванні (з/п висока, робота 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).
Спільна польсько-українська агенція.
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія):
зварювальники, токарі, фрезерувальники, електрики, слюсарі, швачки, помічники кухаря, прибиральники, працівники на авто-радіозавод, м’ясокомбінати.
Безплатні вакансії. Робота в Німеччині.
067-455-06-64, 099-634-80-31.
Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціальності; різноробочі на склади, фабрики;
зварювальники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 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 продуктовий магазин, з/п 7328 грн, офіційне працевлаштування, зручний робочий графік.
Луцьк. 095-704-44-94.

Відділ реклами: (095) 590-69-54,
(068) 293-96-71, (063) 481-82-44.
volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій
та достовірність фактів несуть автори
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07.00 «Додолики» 07.10
М/с «Вруміз» 07.26 М/с
«Принцеса Сісі» 07.50
«Світ навколо» 08.00
«Ранок «Нової Волині»
10.25 Д/ц «Аромати
Греції» 11.40 «Хто в
домі хазяїн?» 12.12 Д/ц
«Мегаполіси» 12.46 Радіодень 13.25 «Українська
читанка» 13.40 Тема дня
14.06 «Розсекречена історія» 15.02 «Wise cow»
15.15 Радіодень 16.10
Лайфхак українською
16.31 Д/с «Елементи»
17.00 «Сильна доля»
17.53 UA:Фольк 18.45
Лайфхак українською
19.00 Новини 19.13
«Люди» 19.22 «Вечір
на Суспільному» 19.50
«Своя земля» 20.18
«Нова енциклопедія
Поділля» 20.24 #ВУкраїні
20.50 Лайфхак українською 21.00 Т/с «Монро» 21.50 «Букоголики»
22.18 МузLove

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Х/ф «Пастка для
котів» 08.30 «Ранок
«Нової Волині» 09.28
Д/ц «Аромати Греції»
09.55 UA:Фольк 10.50
«Країна на смак» 11.40
«Хто в домі хазяїн?»
12.12 Д/ц «Мегаполіси»
12.46 Радіодень 13.40
«Вечір на Суспільному»
14.06 «Розсекречена
історія» 15.02 «Wise
cow» 15.15 «Артефакти.
Спіймай легенду» 15.40
«Букоголики» 16.10
Лайфхак українською
16.31 Д/с «Елементи»
17.00 «Сильна доля»
17.53 UA:Фольк 18.45
«Загадки чернівецьких
атлантів» 19.00 «Своя
земля» 19.23 «Разом»
19.50 «Спільно»
20.18 #ВУкраїні 20.50
«Населена земля» 21.00
Т/с «Монро» 21.50
«Букоголики» 22.18
МузLove

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

БУДІВНИЦТВО

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.

СТБ

05.45 Скарб нації
05.55 Еврика!
06.00, 12.45 Факти
06.25 Більше ніж правда
08.00 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу 12+
11.05, 11.55 Особливості
національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13.20 Т/с «Пес»
16.15 Х/ф «Міцний
горішок»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Міцний
горішок 2»
21.25 Х/ф «Міцний
горішок 3: Помирати з
піснею»
23.55 Х/ф «Швидше
кулі»
01.45 Lабіринт. Містика
поруч

№ 12 (162)
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АВЕРС
06.00, 14.30, 19.00 Огляд світових
подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
10.00, 17.45 Життя в цифрі
10.15, 12.00, 15.45, 18.30, 20.45,
21.45, 00.15, 02.45, 05.45 Як це
було
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
14.00 Євромакс
15.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.15 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Х/ф «Барселона: нейтральне
місто»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

АВЕРС
06.00 М/с «Гон»
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15, 05.45 Як це було
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
10.00 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15 Життя в цифрі
11.30 Уроки тітоньки Сови
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Бандерштат
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі:
Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Х/ф «Барселона: нейтральне
місто»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

ЄДРПОУ 41637310 в
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Р/Р № 26003055518827,
МФО 303440
РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів (без досвіду роботи). Зарплата
12 зл./год. Після пробного періоду – можливість працевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою зарплатою (від 5 €/год).
Електрики (з досвідом роботи). Проживання безплатне. Офіційне працевлаштування. Можливість розвит ку. 073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
Чищення каналізацій професійним обладнанням. Усунення засмічень, видалення жиру, бруду та нальоту. Косіння трави. Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05,
096-499-61-32.

РІЗНЕ
Куплю снопи з очерету або жита для пошиття даху хати. 050-547-85-24.
Продам дубового воза на гумових колесах у хорошому стані. 099-187-74-91.
Куплю вовну і хутро бобра та інших
тварин. 097-645-15-54, 095-506-01-64,
066-150-49-86.
Худоба (дорізи): телята, бики, лошата,
коні, корови, тільки на забій. Куплю дорого.
097-412-15-16, 093-498-90-08. Василь.
КУПЛЮ неробочі, в будь якому стані холодильники, пральні машини, ванни, газові колонки, газові плити, котли, віт чизняні
телевізори, магнітофони, радіоли, старі
комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Вивозимо самі. 050-637-37-50.
Встановлення твердопаливних котлів
усіх типів, ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації. Якісно та швидко,
ціни помірні. 095-577-78-31.
Відео-, фотознімання урочистих подій.
Можливий виїзд за межі міста. Організація музичного супроводу. 050-985-41-13.
Куплю газові колонки, котли, холодильники, морозильні камери (всіх видів), пральні машини, несправні кондиціонери, радіо деталі. Самовивезення.
096-340-85-25, (0332) 20-18-20.
Продам будівельні матеріали: пісок,
щебінь гранітний та базальтовий (різних
фракцій), відсів; цеглу (м-100, перепал);
вивезення будівельних відходів; доставка
матеріалів самоскидами; послуги навантажувача. 099-242-46-46, 068-242-46-46.

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 – 4 друк. арк. Замовлення: 26852.
Наклад – згідно із замовленням.
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точка на карті

роки – багатство

ПАРЛАМЕНТ
КАЗАХСТАНУ СХВАЛИВ
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ
АСТАНИ НА НУР-СУЛТАН

Я

bnr.bg

ропозицію про зміну назви
Астани на честь Нурсултана
Назарбаєва вніс спікер сенату
казахського парламенту
Касим-Жомарт Токаєв, який
виконуватиме обов’язки
президента Казахстану до
2020 року, повідомляє ВВС. Закон
про перейменування вступить у
дію після того, як він його підпише.
Сам Назарбаєв 19 березня оголосив
про те, що відмовляється від повноважень глави держави, якою керував майже 30 років. При цьому він залишиться
головою Ради безпеки країни та надалі
очолюватиме найбільшу партію «Нур
Отан».
Токаєв також заявив, що іменем експрезидента варто назвати центральні вулиці всіх обласних центрів Казахстану. До
того ж, сказав він, думка Назарбаєва матиме пріоритетне значення під час ухвалення стратегічних для країни рішень.
«Він лишається єдиним і пожиттєвим
у нашій країні Єлбаси, батьком нації», –
наголосив Токаєв.
Нинішнє перейменування Астани – не
перше в історії міста. Ось як змінювалася
його назва: до 1961 року – Акмолінськ, з
1961 до 1992 року – Цілиноград, з 1992
до 1997-го – Акмола, з 1998 до 2019-го –
Астана, з 2019-го – Нур-Султан.

зважені та спортивні
facebook.com/lovepolice2

котоманія
kenguru.plus

еякі люди
відчувають
неприязнь до кішок,
причому причини вони
пояснити не можуть.
Психологи стверджують,
що це привід серйозно
замислитися і щось
поміняти в своєму житті.
Що примітно – перехідного
стану, тобто байдужості до кішок,
у людей чомусь не буває: або любов, або неприязнь. Учені давно
намагалися розгадати цю загадку.
Доведено, що призначення
кішки в житті людини – аж ніяк не
винищування мишей і щурів. Ця
тварина має унікальну біоенергетичну систему, яка входить в резонанс з біополем людини і здатна його відновлювати. Недарма
ж власники кішок стверджують,
що їхні вихованці можуть позбавити від головного болю, знизити
тиск, заспокоїти, нормалізувати
сон, вилікувати інші захворювання, пов’язані з порушеннями
енергетичної аури.
Кішка є точним індикатором
того, наскільки хороша ситуація

Деякі поліцейські, які важили близько
80 кг, після курсів мають вагу 60 кг

ЗАЙВІ КІЛО?
У СПОРТТАБІР!

ПОГОДА

У Таїланді запустили спеціальну
програму для працівників поліції,
які, на думку керівництва, мають
зайву вагу, передає «Громадське».
200 працівників поліції відправили
до спортивного табору в місті Панг Чонг
на спеціальні курси – тут вони виконують
фізичні вправи, їздять на велосипеді та
дотримуються суворої дієти.
«Є багато проблем, якщо ви повний
поліцейський. Ви працюєте повільно і
рухаєтеся повільно. Це неприйнятно,
якщо ви офіцер і відповідаєте за арешт
злочинців, бо ж маєте бути вправними та
діяти швидко», – наголосив сержант Чантарак, який відповідає за цю програму.
Він розповів, що комісаріати обирають серед своїх працівників чоловіків
із найгіршою фізичною формою та відправляють у спорттабір.
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УКРАЇНЦІ СТАРІЮТЬ
ШВИДШЕ ЗА ЖИТЕЛІВ

БІЛЬШОСТІ ІНШИХ КРАЇН

Старість в українців настає приблизно у 57 років

поступаючись не тільки США і ЄС,
але й країнам Близького Сходу, а
також усім членам БРІКС (Бразилії, Китаю, Індії, Росії та ПАР) і навіть Таджикистану (147), який за
багатьма показниками вважається країною з найнижчим рівнем
життя з-поміж колишніх радянських республік.
І це при тому, що Україна належить до числа країн із
середньо-високим
соціальнодемографічним індексом (SDI),
який заведено вважати базовим
показником загального розвитку
країни. Його розраховують на
основі кількох цифр: ВВП на душу
населення, середньої тривалості
навчання і показників народжуваності.
Дослідження, що його провели спільно вчені зі США, Норвегії
та Іспанії, є по-своєму унікальним
і вражає масштабом: науковці
проаналізували дані про стан
здоров’я жителів 195 країн і територій майже за 30 років (з 1990
до 2017 року).
Зазвичай проблему старін-

ня розглядають із точки зору
збільшення тривалості життя,
однак тут дослідники застосували принципово інший підхід і
сконцентрувалися на старечих
хворобах, ймовірність розвитку
яких зростає у квадраті зі збільшенням віку.
Вони виділили 92 такі діагнози, які в підсумку ведуть до
незворотного погіршення фізичних або розумових здібностей пацієнта, в тому числі 13
серцево-судинних хвороб і шість
хронічних захворювань дихальних шляхів, 35 видів раку, діабет,
хронічні хвороби нирок, травми
й нейродегенеративні хвороби, а
також погіршення слуху і зору.
Аналіз показав, що старечі
хвороби становлять більш ніж
половину проблем зі здоров’ям
у всього дорослого населення
планети, проте дані дуже різняться від країни до країни і старість
настає в дуже різному віці.
Більш того: хоча в країнах, що
розвиваються, тривалість життя
суттєво менша, ніж у розвинених,

їх жителі все одно встигають відчути на собі тягар старості й накопичити старечі захворювання,
просто відбувається це значно
раніше.
При цьому співвідношення
пов’язаних і не пов’язаних із віком проблем зі здоров’ям практично не відрізняється – незалежно від рівня розвитку країни.
«Ці результати свідчать, що
збільшення тривалості життя в
поважному віці можна сприймати
і як додаткові можливості, і як загрозу добробуту суспільства загалом – залежно від того, в якому
віці у людей починаються реальні
старечі проблеми зі здоров’ям, а
не виходячи з їхнього реального
віку за паспортом, – каже одна з
авторів дослідження Анджела Чан
із Вашингтонського університету
в Сіетлі. – Проблеми зі здоров’ям,
пов’язані зі старінням організму,
ведуть до більш раннього виходу
на пенсію, зменшення кількості
робочої сили, а також підвищених
витрат на охорону здоров’я. Лідерам країн і всім, хто має вплив на
систему охорони здоров’я, потрібно враховувати, в якому віці
люди починають відчувати негативні ефекти старіння».
Тепер, роблять висновок
вчені, треба зрозуміти, які саме
чинники впливають на пізніший
прихід старості. Можливо, це
підвищена фізична активність,
відмова від куріння або ефективніше організована система
медичної допомоги. Відповідь
на це питання допоможе більш
ефективно боротися з проблемами, пов’язаними зі старінням
населення.

ЛЮБОВ ДО КОТІВ СВІДЧИТЬ
ПРО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
womans.ws
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к швидко ми
старіємо? І як
взагалі вимірювати
старість, якщо визначати
вік не за паспортом, а за
самопочуттям? Відповідь
на це питання знайшла
міжнародна команда
вчених, вивчивши дані
про те, в якому віці у
жителів різних країн
виявляються ті чи ті
старечі захворювання –
від інсульту і хвороби
Паркінсона до проблем
зі слухом і травм від
падіння під час ходьби.
Результати дослідження
опубліковано в журналі
Lancet.
Виявляється, комплекс хвороб, які ми традиційно асоціюємо зі старінням, у жителів різних
країн розвивається в абсолютно
різному віці, причому розрив між
лідерами рейтингу й аутсайдерами величезний і становить понад
30 років.
Середній житель планети назбирує букет старечих недуг до
65 років. Однак в якійсь Франції
або Сінгапурі це відбувається
набагато пізніше: з точки зору
здоров’я, французи й сінгапурці
поважного віку почуваються на
65, коли їм виповнюється 76. А
ось у жителів Папуа-Нової Гвінеї
аналогічні проблеми зі здоров’ям
починаються вже до 45 років.
Українці сильно випереджають жителів Нової Гвінеї, проте
суттєво відстають від середньосвітових показників. З точки зору
розвитку хвороб, характерних
для старшого віку, старість в
Україні настає вже у 57 років –
гірше лише у 15 країнах світу.
У загальному рейтингу зі 195
країн Україна посідає 179 місце,

На честь екс-президента у Казахстані хочуть
назвати ще й вулиці в кожному облцентрі
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Коти – унікальні створіння, здатні
відновлювати біополе людини

і позитивна енергетика в оселі.
Якщо в сім’ї все гаразд – кіт добре їсть, багато спить, часто вмивається, дуже охайний. А якщо
є скандали і складні стосунки в
родині, він починає нервувати,
діставати винуватця проблем
своїми криками, перестає доглядати за собою, буде капостити і
псувати особисті речі.
Напевно, ви не раз помічали: якщо образити дитину, кішка
обов’язково підійде до неї попеститися – вона таким чином
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відновлює душевну рівновагу.
А якщо відбувається сварка, кіт
обов’язково зреагує на неї і завжди стане на бік того, чия правда,
а не того, хто більше кричить.
Психологи з’ясували основні
типи людей, які не можуть терпіти кішок.
Більш як 90% тих, хто має
пристрасть до алкоголю або мав
батьків-алкоголіків, не люблять
котів. Неприязні стосунки з ними
й у жінок зі складною долею, незаслужено скривджених чолові-
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ками, у людей, яких в дитинстві
піддавали фізичному і моральному насильству.
Просто бояться котів люди, у
яких є кармічні гріхи – злочинці,
ґвалтівники, злодії і шахраї. Вони
відчувають, що кіт на енергетичному рівні знає про ці таємні гріхи, тому відганяють тварину подалі від себе.
Негативні емоції до котів відчувають також люди, які себе вважають недооціненими, вони на
підсвідомому рівні розуміють, що
це недарма, але свідомо хочуть,
щоб весь світ ними захоплювався. А кішки відчувають саме те,
що на рівні підсвідомості, тобто
правду, і це у таких людей викликає відторгнення.
Але ж кішки для того й потрібні людині, щоб відновлювати
її енергетику, змінювати ауру і
карму. Тому тим, хто недолюблює
котів, варто серйозно задуматися
і змінити своє життя, щоб зробити його гармонійним та світлим.
Тоді налагодиться і зв’язок з кішками.
2 КВІТНЯ СЕРЕДА
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Після кожного падіння знову тягнись у висоту! Або ти розіб’єшся на смерть, або в тебе виростуть крила.
Марія Ебнер-Ешенбах

