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ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ:
«ВОЛИНЯНИ,
ЯК І БІЛЬШІСТЬ
УКРАЇНЦІВ, ХОЧУТЬ
ЗМІН»
читайте на стор.

кримінал

інтерв’ю

принципово

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ –
ПІД ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ
ІРИНИ КОНСТАНКЕВИЧ

5

здоров’я

читайте на стор.

6

ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ПЕРЕМІГ ПОРОШЕНКА

А ВЖЕ У ДРУГОМУ ТУРІ ЙОМУ ПРОГНОЗУЮТЬ ПРЕЗИДЕНТСТВО

ІГОР ПАЛИЦЯ:

«ВИГНАЛИ ЯНУКОВИЧА,
АЛЕ ПОМИЛИЛИСЯ,
ВИБРАВШИ
ПОРОШЕНКА»
читайте на стор. 5
не такі, як усі

«ЗА ПАРКАНОМ»

ЦИГАНСЬКОГО ЖИТТЯ
ЧОМУ РОМИ СОРОМЛЯТЬСЯ
СВОГО ПОХОДЖЕННЯ?

Л

учанка Тетяна Логвінюк понад усе
хоче примирити ромів та українців.
У 2003 році вони з чоловіком Сергієм
Григориченком заснували громадську
організацію «Терне Рома». ГО видала
першу в Європі циганську азбуку,
допомагає ромам отримувати
паспорти, навчати дітей грамоти.

читайте на стор. 8-9

диваки

ЗІ ШВЕЙЦАРІЇ ДО
ІНДІЇ – ПІШКИ

31

березня відбувся перший
тур президентських
виборів. На посаду глави
держави претендували 39 кандидатів,
проголосувати мали змогу близько
30 мільйонів зареєстрованих виборців.
компетентно

ШКОДИТЬ НЕ
ПЕРЕВЕДЕННЯ
ГОДИННИКІВ,
А НЕДОСИПАННЯ

В

останню неділю березня Україна
перейшла на літній час. Це
означає, що нам доведеться спати на
годину менше. А метеозалежні люди
страждатимуть від зміни часу. Як
цьому зарадити, пояснюють сімейні
лікарі.
читайте на стор. 10

Як і прогнозували експерти, лідером
першого туру став шоумен Володимир
Зеленський, здобувши понад 30% голосів
виборців.

читайте на стор. 4

професіонал

ДЕСЯТЬ ІСТОРІЙ
ПРО ВАСИЛЯ САЧКА

ПРИЙШОВ У «ВОЛИНЬ» ДІЛЬНИЧНИМ МІЛІЦІОНЕРОМ,

А ПІШОВ ІЗ «ВОРСКЛИ» ІСТОРИЧНИМ ТРЕНЕРОМ

З

авершив тренерську
каденцію у «Ворсклі»
легендарний нападник луцької
«Волині» Василь Сачко. Він
став легендою хрестоносців
на початку 2000-х. У п’яти
сезонах в Луцьку забив 63 голи
у 171 матчі і посідає четверту
сходинку у списку бомбардирів
«Волині». Василь Сачко
залишив «Ворсклу» клубною
легендою, такий же статус він
давно має у вболівальників
«Волині».

читайте на стор. 11

«Життя прекрасне! Кожен його
день особливий по-своєму, треба
лише вміти це роздивитися
серцем, сповненим любов’ю», – не
втомлюється нагадувати швейцарець
Томас Періссінотто. Іноземець пішки
мандрує зі Швейцарії в Індію заради
того, щоб допомогти дітям.
читайте на стор.

9

демографія

ЗДОРОВІ ДІТКИ
НАРОДЖУЮТЬСЯ У
ЗДОРОВИХ БАТЬКІВ
Щороку у світі народжується
15 мільйонів недоношених діток.
Зокрема в Україні – 20 тисяч
малюків. Чому це відбувається? Чи
можливо цьому запобігти? На ці та
інші запитання в ефірі ТРК «Аверс»
розповіли фахівці Луцького клінічного
пологового будинку.

читайте на стор. 10
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«ВОЛИНЬГАЗ» ОСКАРЖУВАТИМЕ
ШТРАФ НКРЕКП У СУДІ
vl.104.ua

НКРЕКП оштрафувала низку облгазів
за донарахування в платіжках

600 гривень,
гривен
нь, а штраф
при цьому – в 1417 ра
разів», – пояснює фінансовий директор ПАТ
«Волиньгаз» Андрій Тимчишак.
ПАТ «Волиньгаз» та інші оператори ГРМ наголошують на
тому, що тариф на розподіл газу
НКРЕКП не переглядала з травня
2016 року. Обмеження в приве-

денні газу до стандартних умов є
дискримінаційними для газорозподільних компаній, а спожитий
газ оплачують у неповному обсязі. При цьому, за інформацією
Асоціації газового ринку України,
в тарифах операторів ГРМ ще з
2016 року не враховано витрати
на приведення обсягів газу до

стандартних умов. Це призводить
до збитків операторів ГРМ. Тому,
як наголошено в заяві, рішення
НКРЕКП ухвалено під тиском влади на користь окремого учасника
газового ринку – НАК «Нафтогаз
України», яка намагається витіснити з ринку операторів ГРМ,
щоб розширити свою монополію
на сферу розподілу газу. Компанія «Волиньгаз» не погоджується
з цим рішенням держрегулятора
і буде його оскаржувати в судовому порядку.
«Саме «Нафтогаз» продає постачальникам газ, приведений
до стандартних умов, та отримує
близько 90% від коштів, що їх
сплатили споживачі. Натомість
побутовим споживачам продавали газ з 2015 року до листопада 2018-го в робочих умовах. У
зв’язку з чим утворюється різниця в обсягах, яку називають температурними втратами – втратами від неприведення обсягів газу
до стандартних умов», – йдеться
у заяві «Волиньгазу».

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КРИТИЧНО БРАКУЄ

служити і захищати
Рівень злочинності в обласному центрі
у розрахунку на 10 тисяч населення
за 2018 рік знизився до 148%. Для
порівняння, за аналогічний період 2017
року цей показник становив 180%.

Зі слів заступника керівника Луцької місцевої прокуратури Юрія Леськіва, за минулий
рік у Луцьку зменшилася кількість розпочатих кримінальних проваджень на 19,5%. У
2018-му зареєстровано 5389 кримінальних
проваджень, тоді як у 2017-му – 6693. Також
минулоріч вдалося знизити кількість тяжких
злочинів майже на 24%, а злочинів середньої
тяжкості – на 26,2%. До слова, торік зареєстрували шість умисних вбивств та чотири випадки завдання тяжких тілесних ушкоджень.
На 27,8% зменшився показник злочинів

проти власності – торік їх було вчинено 1949,
натомість у 2017-му – 2701. За минулий рік на
31,9% знизилася кількість кражідок: квартирних – на 33,4%, грабежів – на 23,2%. У той же
час побільшало вчинених на території міста
вимагань – від 5 у 2017 році до 9 в 2018-му.
Зросла кількість розбійних нападів – з 17 до
23, проте усі було розкрито.
Тим часом у Луцьку працює 23 дільничні
офіцери, однак цього вкрай мало. Саме тому
виникла гостра потреба у збільшенні штату
Луцького відділу поліції. За словами начальника міськвідділу Олега Кічука, раніше, коли
поліція була міліцією, на кожному опорному
пункті працювало по п’ять-шість дільничих
офіцерів, нині ж – максимум два. Тобто на 10
тисяч лучан припадає лише один дільничний.

ukranews.com
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У Луцьку – лише 23 дільничні

ПІД КОЛЕСАМИ – РАПТОВА СМЕРТЬ

нещастя

Поліція закликає бути уважними
на дорозі, надто затемна

Минулих вихідних на Волині трапилося
кілька смертельних автопригод.

Увечері 31 березня на вулиці Польовій в
Луцьку Volkswagen Т4 збив дев’ятирічного місцевого жителя. Від отриманих травм дитина
померла в машині швидкої медичної допомоги.
За кермом транспортного засобу перебував 23річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку
та раптово виїхав на проїжджу частину.
Смертельна аварія трапилася й поблизу
Старої Вижівки. Легковик BMW врізався у дере-

во, загинув 30-річний водій, житель райцентру.
Троє пасажирів автомобіля отримали тілесні
ушкодження, їх госпіталізували.
А на Житомирщині в ніч на 1 квітня 22річний водій вантажівки Volvo, житель Волині,
здійснив фатальний наїзд на 22-річного жителя
Коростенського району, який рухався узбіччям
в попутному напрямку.
У поліції вкотре закликають усіх учасників
дорожнього руху бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог правил
безпеки дорожнього руху.

контрабанда

слідство

СБУ РОЗСЛІДУЄ ПОДВІЙНУ
ПЕРЕПЛАТУ НА ЛУЦЬКОМУ ЗАВОДІ
Служба безпеки України у
Волинській області з листопада
2018 року розслідує переплату
державним підприємством
«Луцький ремонтний завод
«Мотор» за авіаційні деталі.
Про це з посиланням на судові
матеріали повідомляє проект
«Марлін», пише «Економічна
правда».

За версією слідства, завод «Мотор» у кінці 2017 року придбав
підшипники марки 85-1126928Р1
ЕТУ100/12 за ціною 106 тис. грн за
штуку на загальну суму 1,6 млн грн.
Однак аналіз цінових пропозицій
встановив, що ціни, за якими придбано підшипники, перевищують ринкові більш ніж удвічі. Зокрема, приватна фірма ТОВ «ЄПК Україна» продала
авіаційні підшипники на ПАТ «Мотор
Січ» за ціною 41,8 тис. грн за штуку.
У січні 2019 року СБУ провела об-
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Ш

траф у
850 тис. грн
для компанії
ПАТ «Волиньгаз» –
політичне рішення
Нацкомісії, що здійснює
державне регулювання
в сферах енергетики
та комунальних послуг.
У ньому нема жодної
конкретики щодо норм
законодавства, які було
порушено компанією.
Про це йдеться у заяві
«Волиньгазу».
Усі рішення щодо низки опеераторів газорозподільної мережі
жі
держрегулятор ухвалив за єдиним
им
шаблоном. Було складено іденентичні акти про порушення, без достатніх юридичних обґрунтувань,
ань,
наголошують у «Волиньгазі».
«Перевірку проводили за
зверненням лише одного споживача, а їх у нас 250 тисяч. Ми допустили комісію, сподіваючись,
що перевірка буде всебічною і незаангажованою. Донарахований
обсяг становив близько 67 кубічних метрів, його вартість лише

bc-like.com

СМЕРТЕЛЬНИЙ ЦИКЛОН
На південному сході Африки через циклон «Ідай», що в березні накрив частину
континенту та спричинив масштабні повені, постраждало 1,85 мільйона людей.
Стихія забрала життя близько 800 осіб у
Мозамбіку, Зімбабве та Малаві.
СТРАШНА АВАРІЯ НА ТРАСІ
28 березня у Гватемалі на Панамериканському шосе вантажівка на швидкості
в’їхала у натовп. Загинуло щонайменше
32 особи.
У БАНГЛАДЕШ ГОРІВ
ХМАРОЧОС
28 березня в центрі Дакки у 22-поверховому будинку сталася пожежа.
Причина – порушення будівельних
норм. Мінімум 25 осіб загинуло.
У КАЗАХСТАНІ РОЗБИВСЯ
ВЕРТОЛІТ
У Кизилординській області 27 березня
розбився гелікоптер Сил повітряної
оборони Казахстану. Загинуло 13 військових.
У ПОЛЬЩІ – БАЗА США
НАТО побудує склад для американської
армії у Польщі в селі Повідз (Великопольське воєводство). На будівництво
виділять $260 млн. Там зберігатимуть
броньовані машини, боєприпаси і зброю
американців.
ВИЛУЧИЛИ ТОННУ КОКАЇНУ
Румунські правоохоронці 22 березня
вилучили понад тонну висококласного
кокаїну на €300 млн. Наркотики перевозили на човні, він перекинувся в дельті
Дунаю.
ЧЕРЕЗ BREXIT –
МІЛЬЙОННІ ВТРАТИ
Лондон до 12 квітня має вийти з ЄС без
угоди, якщо не представить Брюсселю
альтернативних варіантів реалізації
Brexit. Британська економіка втрачає
близько $786,5 млн на тиждень через
рішення покинути Євросоюз. До слова,
уряд Великобританії відхилив петицію з
5,8 млн підписів, яка вимагає припинення виходу країни зі складу ЄС.
ПРЕЗИДЕНТ СЛОВАЧЧИНИ –
ЖІНКА
Адвокатка й громадська активістка Зузана Чапутова перемогла в другому
турі виборів президента Словаччини.
45-річна ліволіберальна активістка стала першою жінкою-президентом за всю
історію країни.
ЗАСУДИЛИ ЕКС-МІНІСТРА
ОБОРОНИ СРСР
Колишнього міністра оборони СРСР
Дмитра Язова та колишнього офіцера
КДБ Михайла Головатова визнали винними у військових злочинах і злочинах проти людяності. Литовський суд
заявив, що радянські військовослужбовці винні в тому, що під час масових
заворушень у Вільнюсі в січні 1991 року
загинули 14 осіб, а понад 700 отримали
поранення. Головатов отримав 12 років
тюрми, Язов – 10.
«ЄВРОБАЧЕННЯ» –
ПІД ЗАГРОЗОЮ
Проведення
пісенного
конкурсу
«Євробачення-2019» опинилося під загрозою зриву через конфлікт Ізраїлю із
Сектором Гази. 25 березня звідти було
випущено ракету, що впала за 17 км від
місця проведення конкурсу.
СМЕРТНА КАРА –
ЗА ОДНОСТАТЕВИЙ СЕКС
У Брунеї з квітня запровадили смертну
кару за одностатевий секс, подружню
зраду та зґвалтування. Порушників закидатимуть камінням. Зміни до кримінального кодексу країни передбачають
також ампутацію кінцівок за крадіжки, в
тому числі для дітей.
ГРУЗІЯ – БЕЗ ПАКЕТІВ
З квітня в Грузії заборонено виробництво, імпорт і продаж пластикових пакетів будь-якої товщини. За порушення
заборони підприємцям загрожує штраф
у 500 ларі (5088 грн) і конфіскація товару. В разі повторного порушення сума
санкцій подвоюється.
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КОНФІСКУВАЛИ 800 КГ СИРУ
У пункті пропуску «Устилуг» прикордонники
Львівського загону днями затримали автобус із
контрабандним сиром.

Як інформує Держприкордонслужба, рейсовий автобус із польською реєстрацією мандрував із Хелма до
Володимира-Волинського. За кермом перебував громадянин України.
Під час поглибленого контролю прикордонники виявили 800 кг твердого сиру. Увесь прихований молочний
продукт, оцінений у майже 100 тис. грн, правоохоронці вилучили. Разом із товаром водієві довелося попрощатися й з
автобусом, оціненим у майже 350 тис. грн.

біда
«Луцький ремонтний
завод «Мотор» входить до
концерну «Укроборонпром»

шуки на заводі, під час яких було вилучено документи щодо закупівлі вказаних підшипників. Минулого місяця
суд дозволив слідчим провести низку
товарознавчих експертиз, у результаті
яких має бути визначено реальну вартість цих авіадеталей.

СИН НАЇХАВ ТРАКТОРОМ
НА БАТЬКА

Днями поблизу села Сільця-Млинівські, що на
Ратнівщині, трапилася трагедія.

Як повідомили в поліції, 45-річний житель Ратнівського району, керуючи у полі трактором МТЗ з причепом,
ймовірно, не помітив і здійснив наїзд на свого 77-річного
батька. Пенсіонер загинув на місці пригоди.
За фактом розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Завжди пробачайте своїм ворогам, ніщо їх не дратує сильніше. Оскар Уайльд

ПОДІЇ

www.volynnews.com

вирок

ЗАСУДИЛИ БРАТІВ-УБИВЦЬ
bug.org.ua
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воє братів, які
вбили волинянку
Катерину Литкіну,
відбуватимуть тюремне
покарання.
Ковельський міськрайонний
суд 26 березня виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі про вбивство
16-річної жительки Нововолинська Катерини Литкіної, яке було
скоєно в ніч з 1 на 2 серпня 2016
року, пише «БУГ».
Статочнюка засудили до 14
років і шести місяців, Терлецького – до 13 років і шести місяців.
Обом врахують строк перебування під вартою.
Як повідомили в суді, дівчині

Хлопці сидітимуть у тюрмі

було завдано мінімум вісім ударів. Під час слідчого експерименту колишній хлопець Катерини
Литкіної Максим Терлецький роз-

У місто Володимир-Волинський та район
додатково зайде майже 1,7 млн грн. У розвиток громад Любомльщини інвестують майже
1,2 млн грн. Для потреб міста Нововолинська
цього разу надійде більш як 1 млн грн, а для
Іваничівщини – понад 380 тис. грн.
Серед найбільших об’єктів – реконструкція спортивного майданчика на території
школи №8 у смт Благодатне. Для цього передбачили 800 тис. грн. У центрі Любомля планують створити паркову зону, а «Центр освіти» у

Нардеп з помічниками та директором
школи №8 оглядають генплан
майбутнього спортмайданчика

ЛІЦЕЙ ПЕРЕТВОРЯТЬ НА
«ДЕМОКРАТИЧНУ ШКОЛУ»
volynnews.com

– Програма «Демократична
школа» стартувала в 2016 році.
Це четверта хвиля, куди ми потрапили за конкурсним відбором.
Вже відбулися тренінги у Львові,
з нами й надалі працюватимуть
фахівці та допомагатимуть впроваджувати зміни у нашому освітньому закладі, – зазначає Іванна
Мислива.

Володимирі-Волинському отримає кошти для
ангара під спортивну споруду. 80-річний ювілей школа №1 у княжому місті, найпевніше,
відзначатиме теж із новозбудованим спортмайданчиком на її території.
Крім того, цього разу гроші спрямують у
невеликі та віддалені села на облаштування
дітям місць для проведення дозвілля, на оновлення освітніх закладів та придбання техніки й
меблів.
Ігор Гузь активно лобіює інтереси жителів
Прибужжя у парламенті. Йому вдається залучати ресурси на найрізноманітніші потреби людей. Їх перелік формується відповідно
до офіційних звернень, що надходять у приймальні нардепа.

Ганна Марчук

За поданням народного депутата Ігоря
Гузя на розвиток округу №19 уряд
спрямує з державного бюджету майже
4,3 млн грн. Цьогоріч це вже другий
транш коштів для Прибужжя.

Протягом півтора року в ліцеї у
селі Княгининок втілюватимуть
програму «Демократична
школа». Авторка однойменного
проекту, який стартував за
підтримки Норвегії, – вчителька
української мови та літератури
Іванна Мислива-Бунько.

повів, що дівчину били битою.
Суд визнав пом’якшувальними
обставинами стосовно Терлецького каяття і часткове сприяння

слідству. «Суд врахує те, що обвинувачений Терлецький попросив
пробачення та своїми свідченнями
й участю в слідчому експерименті
частково об’єктивно посприяв досудовому розслідуванню,
з’ясуванню обставин вчинення
злочину та встановленню істини у
справі. Суд також врахував думки
потерпілих, які не простили обвинуваченим і просили для них найсуворішого покарання», – зазначила суддя Ірина Логвинюк.
Варто зауважити, що Назар
Статочнюк так і не розкаявся у
вчиненому та не попросив вибачення у батьків убитої дівчини.
Нагадаємо, Катерина Литкіна
зникла 1 серпня 2016 року. Через
десять днів тіло дівчини знайшов
її батько. Загибель юнки сколихнула всю Волинь.

ПРИБУЖЖЯ ОТРИМАЄ МАЙЖЕ 4,3 МІЛЬЙОНА

розвиток громад

новації
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Позитивні зміни підтримують учителі та учні

Педагог додає, що проект навчатиме дитину висловлювати
свою думку, співчувати, критично мислити й не боятися думати.
Основні механізми, наголошує

вчителька, – дотримання громадських правил та обов’язків.
Тренер програми «Демократична школа» Андрій Мельник каже,
що педагогам надаватимуть усю

можливу методичну підтримку.
«Цього року ми оцінимо
ситуацію в школі, а педагоги
побачать себе збоку. Основна
діяльність почнеться з нового
навчального року. Ми прагнемо демократизувати школу, а це
процес активних дій. Батьки, учні
та педагоги мають зрозуміти, що
їх не задовольняє, і це змінити.
Тому ми не даємо стандартних
рецептів, бо кожна школа унікальна, – зазначає тренер».
Після аналізу ліцею експерти
мають намір розробити документ, який передбачить механізм
голосування педагогів та учнів
за важливі для школи рішення і
нововведення.

Ненасилля є потужною і справедливою зброєю, що ріже не ранячи і облагороджує людину,
яка володіє нею. Це меч, що зцілює. Мартін Лютер Кінг-молодший
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українська хроніка
УКРАЇНА РОЗІРВАЛА
ДРУЖБУ З РОСІЄЮ
З квітня втратив чинність Договір про
дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Росією, який у 1997 році
підписали Леонід Кучма та Борис Єльцин.
ЗАЙЦЕВА ПОДАЛА АПЕЛЯЦІЮ
Олена Зайцева, яку засудили до
10 років ув’язнення за резонансну ДТП,
і її нова захисниця подали апеляційну
скаргу на вирок Київського райсуду
Харкова. Захист другого засудженого
до 10 років у цій справі Геннадія Дронова також подав апеляційну скаргу на
вирок суду. Як відомо, з вини Зайцевої
у жовтні 2017 року в Харкові загинуло
шестеро людей.
ПІВМІЛЬЙОНА –
НА БЛАГЕ ДІЛО
Екс-нардеп Олександр Онищенко пообіцяв заплатити проекту Dubinsky.pro 500
тис. грн за розслідування щодо мережі
з підкупу виборців командою БПП у Київській області. Якщо гроші таки заплатять, журналіст Олександр Дубінський
хоче передати їх на лікування дітей.
АХМЕТОВ БАГАТІЄ
З 2014 року компанії олігарха Ріната Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 млрд грн. У нього з’явилися
нові обленерго, шахти, сонячні електростанції, металургійні заводи, хімічне
виробництво. У 2016 році міжнародне
агентство Bloomberg оцінювало статки
Ахметова у $4,26 млрд, зараз вони складають $6,23 млрд.
ВИТРАТИ НА ДОРОГИ –
В ІНТЕРНЕТІ
У 2018 році на українські дороги витрачено понад 35 млрд грн. Проте
близько 95% автошляхів все одно в
незадовільному стані, 40% з них потребують повного відновлення. Тепер використання коштів можна перевірити
в інтернеті – через портал моніторингу
фінансування будівництва та ремонту доріг. Планують змінити і склад дорожнього покриття з асфальтобетону,
зобов’язавши проектувальників застосовувати модифіковані бітуми під час
його облаштування.
США ДОПОМАГАЮТЬ ЗСУ
Америка з 2014 року витратила на українську армію понад $1,3 млрд.
СТАРТУВАВ ВЕСНЯНИЙ
ПРИЗОВ
З початку квітня і до 30 червня триватиме призов в українську армію. На строкову службу планують призвати майже
19 тисяч юнаків, яким виповнилося 20
років. З них до ЗСУ скерують 9 тисяч
осіб, у Нацгвардію – 5 тисяч, в Держприкордонслужбу – 4 тисячі призовників.
До війська призвуть і 595 волинян.
СТРАХОВКА – З ЕКРАНА
ҐАДЖЕТА
Тепер водій може пред’явити поліцейському страховий поліс на телефоні,
планшеті чи іншому ґаджеті. Поліцейський при цьому перевірятиме його
дійсність за допомогою спеціального
пристрою.
«СВАТІВ» ДОЗВОЛИЛИ
Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну російського актора Федора Добронравова
та анулював заборону на ретрансляцію
деяких фільмів за його участі, зокрема
серіалу «Свати». Суд задовольнив позов
каналу «1+1» та компанії «Кіноквартал».
ПЕРЕКАЗИ – НА ПОШТІ
Нацбанк планує поширити на операторів поштового зв’язку вимоги щодо
здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу.
ЖУРНАЛІСТІВ Б’ЮТЬ
В Україні за минулий рік зафіксовано
86 випадків фізичної агресії стосовно
журналістів. Зафіксовано 12 інцидентів,
коли нападниками були чиновники, і
10 нападів, які вчинили правоохоронці.

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

www.volynnews.com

4

№ 13 (163)

ПОЛІТИКА

4 квітня 2019 року

ЗЕЛЕНСЬКИЙ

вибори президента
Борис ХВИЦЬ

31

ПЕРЕМІГ ПОРОШЕНКА

А ВЖЕ У ДРУГОМУ ТУРІ ЙОМУ ПРОГНОЗУЮТЬ ПРЕЗИДЕНТСТВО
rbc.ua

березня відбувся
перший тур
президентських
виборів. На посаду глави
держави претендували 39
кандидатів, проголосувати
мали змогу близько 30
мільйонів зареєстрованих
виборців.
Загалом вибори по всій
Україні минули спокійно.
Цього дня критичних
порушень, які могли б
суттєво вплинути на
результати голосування,
спостерігачі не
зафіксували.

www.volynnews.com

РЕЗУЛЬТАТ
ОЧІКУВАНИЙ
Як і прогнозували експерти, лідером першого туру став шоумен
Володимир Зеленський, здобувши
понад 30% голосів виборців. Відтак
разом із ним до другого туру потрапляє чинний Президент Петро Порошенко, не набравши навіть 16%.
Тобто 41-річний новачок у політиці
Зеленський впевнено переміг досвідченого 53-річного Порошенка,
отримавши вдвічі більше голосів,
ніж людина, якій ще п’ять років тому
українці довірили керувати державою. Третьою стала Юлія Тимошенко, здобувши понад 13% голосів. Щоправда, вона заявила про
тотальні фальсифікації на користь
Порошенка, які буцімто завадили їй
вийти у другий тур. Четвертим став
Юрій Бойко, за якого проголосувало понад 11% українців. П’ятірку
лідерів замикає Анатолій Гриценко,
який не дотягнув до 7%. Шостим
став Ігор Смешко – понад 6%. Олег
Ляшко із майже 5,5% – на сьомому
місці. Восьмий – Олександр Вілкул,
у якого понад 4%. Дев’яте місце посів Руслан Кошулинський, отримавши близько 1,6%. Решта кандидатів
набрали менш як 1%.
Одразу після оголошення результатів екзит-полів симпатики
Петра Порошенка почали критикувати, принижувати та обливати
брудом у соцмережах українців, які
голосували не за їхнього кандидата. Так звані порохоботи на емоціях
пропонували абсурдні речі: відділити від України області, які підтримали Володимира Зеленського, або
навіть розстрілювати тих, хто голосував за нього. Висловлювалися
навіть за доречність фальсифікацій,
аби тільки Порошенко не втратив
президентство.
Неймовірно високий рейтинг
довіри до Зеленського почали виправдовувати будь-чим. Навіть тим,
нібито його виборці – здебільшого
люди недалекі, без освіти і життєвого досвіду. Проте за матеріалами
дослідження аудиторії Зеленського
на прикладі Сумської області бачимо, що виборець Володимира – це
здебільшого вікова група від 25 до
44 років, спеціалісти вузького профілю з вищою освітою.
Результати голосування вибили
команді Порошенка з рук зброю у
війні за електорат. Як з’ясувалося,
українські військові на Донбасі проголосували проти Порошенка і здебільшого підтримали Зеленського.
Отже, ставка на армію, мову й віру
не спрацювала настільки, наскільки
розраховувала команда Порошенка. Тому з ким він буде домовлятися, аби хоч трохи зменшити відрив
майже удвічі від Зеленського – питання часу, якого в команди поки
що чинного Президента залишилося обмаль.
Низка політичних експертів переконані, що Порошенку не вдасться втриматися на посаді, а наступним главою держави таки стане
Ч И Т А Й
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Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня

Зеленський – людина хоч і без політичного досвіду, але й без корупційного шлейфа. Так, глава Центру
протидії корупції Віталій Шабунін
вважає, що Петро Порошенко не
має політичного майбутнього. За
словами Шабуніна, у чинного Президента було все – і уряд, і Верховна
Рада, але він не виконав багато своїх політичних обіцянок. «Це не означає, що будь-який кандидат на 100%
виконає обіцяне, але ми як виборці
зможемо вимагати від майбутнього
Президента виконання своїх обіцянок. Натомість суттєва різниця
між Порошенком та іншими кандидатами полягає у тому, що чинний
гарант має не обіцяти, а звітувати.
Це важливо», – цитує Шабуніна «24
канал». Наразі ж, наголосив глава
ЦПК, українці мають унікальну можливість змінити владу в країні, адже
після президентських виборів будуть парламентські, а в 2020 році –
вибори місцевої влади.
Очільник «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко заявив,
що за жодних умов не підтримає у
другому турі Петра Порошенка. «Я
не хочу ще п’ять років обману і мародерства. І тому за жодних умов
не підтримаю і не проголосую за
Порошенка. Я його добре знаю, –
заявив тепер уже екс-кандидат у
президенти. – Я не можу так само
закликати голосувати чи не голосувати за Володимира Зеленського.
Я його просто не знаю, як не знає
його ще країна».

РЕАКЦІЯ СВІТУ
Перемога Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів в Україні, судячи з
публікацій у іноземних ЗМІ, не приголомшила захід. Хоча багато хто
все ж не приховує здивування, яке
знаходить відображення в численних заголовках на кшталт «Це не
жарт», передає «Страна.ua».
Корупція і скандали при Порошенку, втома від старих політиків з
їхніми схемами і запит на нові обличчя очікувано вивели артиста на
перше місце, констатують західні
експерти. «Невдоволення народу
керівництвом Порошенка глибоД І Й

Н

а Волині у першому турі президентських
виборів найбільше голосів набрав Володимир
Зеленський – 21,61% виборців. На другому місці з
результатом 19,84% – Юлія Тимошенко. На третьому –
Петро Порошенко із 18,97%. Четвертим став Олег
Ляшко – 9,90%. На п’ятому – Анатолій Гриценко із
9,01%. Шостий – Ігор Смешко із 6,92%. Сьомим став
Юрій Бойко – 3,63%. Восьмий – Руслан Кошулинський,
який здобув 2,85%. На дев’ятому місці з результатом
1,66% – Олександр Шевченко. Замикає десятку
Олександр Вілкул – 1,10%. Решта кандидатів набрали
менш як 1%. Явка становила 68,4%, проголосували
520 тисяч 164 виборці.

ко вкоренилося в масах», – пише
Politico. Times зазначає, що Зеленському вдалося «піднятися на хвилі
гніву виборців». Reuters причину
перемоги Зе бачить в тому, що «виборці ситі по горло вкоріненою
корупцією в країні». «Зеленський
використав невдоволення виборців млявою економікою, корупцією і незавершеною війною на
сході країни», – солідарне видання
Washington Post. «Порошенко не
зміг виправдати довіру дуже великої кількості людей. Надто мало реформ, надто багато скандалів, ніякої реальної боротьби з корупцією,
недостатньо змін в країні», – погоджується Bild. Zeit назвала вибори
в Україні сенсаційними і зауважила,
що результат, який отримав Зеленський, навіть кращий від прогнозованого. А от New York Times перемогу шоумена назвав «розгромним
докором політичному класу».
Втім про перемогу Зеленського
у фінальній сутичці світові ЗМІ говорять обережно. «Комік на вершині,
але в Україні все може статися», –
пояснює Gazeta Wyborcza. Видання
не виключає спроб зібрати людей
на наступний Майдан після другого туру 21 квітня і пророкує Україні
довгий час невизначеності. Загалом
же, на думку Politico, нинішні президентські вибори «докорінно змінюють українську політику».
Більшість медіа в своїх прогнозах на другий тур одностайні:
Зеленському радять не розслаблятися, адже в наступні тижні буде
серйозне протистояння з Порошен-

ком і його адмінресурсом. Але найголовніше: артисту потрібно зважувати кожне слово і показати себе.
«Щоб здолати Порошенка, йому,
ймовірно, доведеться виявити більше сміливості, більше взаємодіючи
з критичними журналістами, або
погодитися на безпосередні дебати», – вважає Politico. В той же час у
Guardian менше сумнівів у перемозі
Зеленського. «Комедійний актор,
який не має політичного досвіду,
може зробити крок вперед, щоб у
результаті стати наступним президентом країни», – пише британська
газета.
У перемозі Зеленського на Заході бачать кілька тенденцій. Поперше, загальносвітовий протест
правлячим елітам (порівняння з
перемогою Трампа в США і Brexit).
«Злет Зеленського збігся з тим, як
виборці усього світу перевертають
статус-кво, приводячи до влади антисистемні сили, такі як президент
США Дональд Трамп та італійський
«Рух п’яти зірок», – пише Reuters.
«Дивовижний підйом Зеленського,
який тепер може поповнити ряди
особистостей, що виступають проти
істеблішменту і приходять до влади
по всьому світу», – погоджується
Times. Інші фактори – вплив соцмереж і телешоу, а не звичних мітингів
та реклами, в передвиборних кампаніях і роль молоді, яку старі політики недооцінили, вважаючи, що
вона проігнорує вибори. «Зеленський розірвав шаблони передвиборної агітації, не проводив мітингів і давав мало інтерв’ю. У нього,

схоже, немає твердих політичних
поглядів, крім бажання бути новим
та іншим. Широке використання
соціальних мереж привернуло молодих виборців», – аналізує BBC.
«Порошенко, шоколадний магнат,
який є одним з найбагатших людей в країні, де домінують олігархи,
ніби мовчки визнав те, що молоді
виборці масово його кинули», –
так New York Times описує реакцію
чинного Президента на результати
голосування, які, на думку видання,
допоможуть визначити майбутнє
країни.
Консервативність
передвиборної кампанії Порошенка на тлі
сучасних методів Зеленського, на
думку західних ЗМІ, зіграла з чинним президентом злий жарт. І якщо
у Зеленського рекламною кампанією став його серіал «Слуга народу», то Порошенко, повідомляє
CNN, навпаки, проводив кампанію
на патріотичній платформі та платформі національної безпеки, спираючись на гасло «Армія. Мова. Віра»,
а також в останні місяці посилив
протистояння з Росією, що не допомогло йому виграти у коміка. «Цей
гуморист, повний неофіт в політиці,
зумів перевершити всі очікування
щодо мобілізації виборців, тоді як
чинний Президент співав відому
пісню про корупційні скандали, які
на фінішній прямій заплямували
його мандат», – пояснює прорив
Зеленського Le Monde. У той же час
Володимир, як і популярний кіноперсонаж, якого він грає, зробив
корупцію головною темою своєї
кампанії. «Він висміює кризу, війну
і корупцію», – пише Zeit. «Зеленський запропонував довічну заборону на обіймання державних
посад для всіх, хто засуджений за
хабарництво. Він також закликав
до прямих переговорів з Росією
про припинення конфлікту на сході
України», – пише Washington Post.
Щоправда, стосовно Зе, який
вискочив як чорт із табакерки, не
приховують скепсису. «Політичні
позиції Зеленського залишаються
значною мірою невідомими, за винятком обіцянки провести вкрай
потрібні реформи», – пише Politico.

Через корумпованих політиків і про решту 10% створюється погане враження. Генрі Кіссінджер
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Укропівцю пророкують прем’єрство

придбати зброю, техніку, обладнання, амуніцію. Все, аби зберегти мир і спокій в регіонах, за які
вони несли відповідальність першою чергою перед людьми.
Серед них – команда ексголови Дніпропетровської ОДА
Ігоря Коломойського та колишнього очільника Одеської ОДА
Ігоря Палиці. З поставленими
перед собою завданнями вони
впоралися – і Дніпропетровськ,

і Одеса дали чітко зрозуміти, що
«руского міра» там не буде.
У 2015 році Одеса відзначила
травневі свята гідно – суспільнополітичну стабільність було забезпечено. І в цьому суттєва заслуга губернатора регіону.
Пригадуючи події тих років,
люди зазначають, що саме завдяки команді Коломойського-Палиці вдалося зупинити поширення
сепаратистських псевдореспуб-

лік на територію Дніпропетровської, Харківської та Одеської
областей.
До слова, напередодні президентських виборів Ігор Палиця
поділився думками щодо ситуації
в державі та результатів роботи
команди чинного Президента
України Петра Порошенка.
«У 2014 році, вигнавши Януковича, ми проголосували емоціями. І внаслідок цього дуже помилилися з вибором. Одну банду
при владі змінили на іншу, яка і
далі грабує український народ,
прикриваючись війною та вішаючи ярлики російських шпигунів
на всіх опонентів. На сході досі
гинуть наші хлопці, а в столиці
чиновники ще цинічніше, ніж раніше, розкрадають бюджет. Хай як
це прикро, винні у цьому і всі ми.
Бо обрали тих, хто тепер дбає не
про Україну та українців, а лише
про власні кишені, – цитує Ігоря
Палицю «Під прицілом». – Тепер
маємо шанс позитивно змінити хід історії країни. Тож якщо
прагнемо правди та незалежної,
сильної, економічно стабільної
України, то маємо обрати не такого Президента, який лише обіцятиме покращення, а такого, який
насправді зможе його досягти».

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ:
«ВОЛИНЯНИ, ЯК І
БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ,
ХОЧУТЬ ЗМІН»
Анна Волощук

Укропівець переконаний: люди хочуть
бачити нові обличчя в політиці

до влади приходили люди, які кардинально відрізнялися від старих
політиків, і саме вони провадили
в цих державах політику, що призвела до економічного зростання.
– Бюджет Волинської області заблокований чи ні?
– Офіційно бюджет не заблокований і має працювати. Проте
ті пропозиції, які внесли депутати
під час його ухвалення в грудні
2018 року, не виконано. Позиція
голови
облдержадміністрації
така: те, що не внесла облдержадміністрація, не треба виконувати.
Тому вважаю правильним те, що
на найближчій сесії обласної
ради депутати мають проголосувати за висловлення недовіри
голові ОДА, адже він і далі працює проти волинян та блокує виконання бюджету області.
– На які потреби ви відстоювали кошти в бюджеті?
– На те, що найнагальніше в
районах, містечках та селах Волині, та на те, з чим зверталися

громади. Так, ми передбачали
кошти на встановлення вуличного освітлення в селах, на закупівлю техніки та комп’ютерного
обладнання в освітні заклади
області, на ремонти ФАПів та будинків культури у селах, на встановлення вікон і дверей в школах
та багато іншого. Кожна фінансова пропозиція була підкріплена
листами відповідних установ,
сільських рад, люди збирали підписи, аби переконати депутатів,
що фінансування тих чи тих потреб їм вкрай потрібне. Виявилося, що депутатів переконувати не
треба – нас обрали волиняни і ми
відстоюємо їхні потреби. Натомість чиновники, які отримують
зарплату з податків кожного з нас
і яких прислав сюди Президент,
працюють проти нас самих.
– Яка ситуація з тими фінансовими пропозиціями, які ви
внесли на початку року? Коли
виділятимуть кошти?
– Їх виконання перенесли на

другий квартал 2019 року. Наприклад, депутати проголосували за виділення 6,4 млн грн на
звернення волинян щодо допомоги на лікування. Проте за перший квартал 2019 року ці кошти
не використали. І навіть тепер,
коли бюджет офіційно розблоковано, фінансове управління
блокує ці виплати. Крім того, досі
не використовують кошти, які ми
виділили для комунальних підприємств області. Найболючіше,
коли через таку бездіяльність ми
не можемо належно фінансувати комунальні заклади області, в
яких тренуються волинські діти. З
обласного бюджету виділили півмільйона гривень на тренування
та виїзди на змагання футболістів
Володимир-Волинського ліцею,
днями вони приїхали зі змагань
з перемогою. Проте з обласного бюджету гроші їм так і не надійшли. Тобто і вчителі, і учні з
власної ініціативи проводять
роботу, шукають кошти на доїзд
на змагання, тоді як гроші є, проте їх і далі блокують. Така ж ситуація і з виділенням коштів для
Турійської лікарні. У бюджеті ми
передбачили гроші на рентгенапарат та закупівлю комп’ютерів
для цього закладу, своєю чергою,
гроші передбачили в бюджеті Турійської громади та залучили під
ці потреби кошти з Європи. Проте досі цей лікувальний заклад не
отримав жодного фінансування.
– Що може змінитися на Волині після виборів і в який бік?
Чого чекати волинянам?
– Передусім, думаю, зміниться голова облдержадміністрації
(бо нині він – ставленик чинного
Президента), і обласна рада зможе працювати як належить.

Нація народжується стоїчною, а вмирає епікурейською. Біля її колиски стоїть релігія,
а філософія супроводжує її в могилу. Уїлл Дюрант
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резидент Петро Порошенко
подав декларацію про доходи
за минулий рік. Щоправда, з
невеликим запізненням. Він мав
подати ї ї до 1 квітня, але зробив
це за 11 хвилин до дедлайну.
Схоже, Петро Олексійович
соромився показати свої доходи
до закінчення голосування.
Втім таку затримку можна виправдати – було над чим попрацювати. Виявилося, що доходи Порошенка виросли у
понад 95 разів порівняно з 2017 роком і
становлять 1,6 млрд грн (минулий рік гарант закінчив з 16 млн грн).
Головна стаття доходу – дивіденди зі
сліпого трасту Ротшильдів. 1,1 млрд грн
надійшло від компанії Rothschild Trust
Schweiz AG (Швейцарія). Друга стаття доходу – 400 млн грн дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Третя – дохід від облігацій. 28,8 млн
грн – повернення Мінфіном вартості облігацій внутрішньої держпозики та інвестиційного прибутку при погашенні ОВДП.
Четверта стаття – 21 млн грн відсотків від
Міжнародного інвестиційного банку. А ще
800 тис. грн доходу від відчуження майна
та 400 тис. грн президентської зарплати.
Тенденція до збільшення грошових
надходжень у Порошенка зберігається
весь період його президентства. Хоча, як
зізнається сам, він більше не керує своїм
бізнесом, передавши його в сліпий траст.
У підсумку вимальовується кумедна ситуація: що менше президент «рулить» своєю
бізнес-імперією, то більше грошей вона
йому приносить. Хоча насправді питання
не в цьому.
У 2017 році доходи Президента теж
підросли – з 12 млн грн роком раніше
до 16 млн грн. Але це зростання було
відновленням після спаду. Річ у тім, що в
2015 році Порошенко заробив набагато
більше – 62 млн грн. А ще роком раніше –
369 млн грн. Тобто після 2013 року, коли
Порошенко отримав 51 млн грн, його
гривневі доходи стали різко рости – саме
з першого року його президентства. І не
до кінця зрозуміло, з чим це пов’язано.
Експерти, які підтримують Порошенка,
заявляють, що за цей час впала гривня –
відповідно, і доходи глави держави в цій
валюті збільшилися. Однак це не пояснює
«феномену 2014 року», коли гривня впала менш ніж удвічі, а доходи Президента
Порошенка зросли всемеро, незважаючи
на Майдан, війну й анексію Криму. Тому
багато хто вважає, що саме вища посада в
країні допомогла гаранту стати багатшим.
З 2017 року він пішов у стабільний плюс.
Якщо ж брати перший і передостанній
роки правління Порошенка, то його доходи зросли вчетверо.
Навряд чи офіційні суми в декларації
відображають реальність – розбагатів Порошенко чи ні. Реальний рівень доходів
будь-яких бізнесменів при владі суттєво
відрізняється від офіційного. А політики рівня Порошенка зазвичай сидять на
мільярдних потоках. І проблеми у них не
з грошима, а з їх легалізацією.
Втім у нинішнього Президента є безліч способів отримати білий дохід: це дивіденди, облігації тощо. Питання тільки
в тому, навіщо Петро Порошенко почав
різко світити багато грошей. Експерти
називають дві можливі причини: це передвиборна кампанія і чемоданний настрій – підготовка до виведення капіталу
після втрати влади.
politeka.net

ка ситуація з
бюджетом області,
як відбулися
вибори Президента на
Волині та чого очікувати
волинянам, розповів
депутат Волинської
обласної ради, очільник
обласного осередку
УКРОПу Вячеслав
Рубльов.
– Відбулися вибори Президента України. Як оціните їх
результати?
– Результати виборів показують, що люди розчарувалися
в чинній владі і в тій політиці,
яку провадять на місцях останні
п’ять років і 27 років Незалежності. Люди хочуть бачити нові
обличчя, тих, хто не корумпований, хто не мав стосунку до політики і хто може змінити країну.
Навіть військові на сході України
проголосували не за чинного
Президента.
– Які порушення зафіксували на виборах та чому, попри
тотальний підкуп від одного з
кандидатів, про який ви говорили раніше, волиняни проголосували за іншу людину?
– Депутати від УКРОПу пильно спостерігали за ходом голосування у всіх районах області. Так,
у Ківерцівському районі укропівець Олександр Омельчук зафіксував, як невідомі люди ходили
зі списками та відмічали тих, хто
прийшов голосувати. Загалом, на
щастя, вибори на Волині відбулися спокійно, було зафіксовано
лише технічні порушення з боку
членів виборчих комісій.
– Які ваші прогнози на другий тур президентських виборів? Хто переможе?
– Думаю, що українці віддадуть голоси Зеленському, бо більшість населення держави хоче
змін. Є позитивні приклади інших
країн, як-от Сінгапур, Чилі, коли

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ВИГНАЛИ
ЯНУКОВИЧА, АЛЕ ПОМИЛИЛИСЯ,
ВИБРАВШИ ПОРОШЕНКА»
ukrop.party

разі перемоги
Володимира
Зеленського на
президентських
виборах уряд України
може очолити голова
Волинської обласної
ради Ігор Палиця. Про
це одеському виданню
«Таймер» повідомили
відразу кілька
компетентних джерел.
За плечима політика, бізнесмена та мецената Ігоря Палиці –
чималий управлінський досвід і в
комерційних структурах, і в державному управлінні.
Нагадаємо, нинішній очільник Волиньради під час активної
фази агресії Росії проти України в 2014-2015 роках очолював
Одеську облдержадміністрацію.
Як повідомляло УНІАН, Ігоря Палицю призначили губернатором
найбільшої в Україні області у
непростий для регіону час, коли
Одеса ось-ось могла перетворитися на другий Донецьк. Південна Пальміра, яку після подій
2 травня 2014 року роздирали
ненависть і страх, зустріла нового голову облдержадміністрації
без притаманного їй колориту і
гумору.
У той час чимало людей, не
афішуючи того, доклали максимум зусиль і власних коштів, аби
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день з депутатом
Сергій ВОРОНОВ
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ЧИ Є ПОРУШЕННЯ
В УТРИМАННІ УВ’ЯЗНЕНИХ?
Приводом для відвідин Маневицької ВК42 став лист до народної обраниці від Уповноваженого з прав людини та громадської
організації «Україна без тортур», в якому зазначалося, що під час однієї з перевірок було
виявлено низку порушень щодо утримання
ув’язнених в цій установі, зокрема камери
штрафних приміщень та дільниці слідчого ізолятора не забезпечені належним природним
та штучним освітленням, у них відчувається
задуха, відсутня припливно-витяжна вентиляція; через невеликий розмір та надмірну заґратованість вікон бракує свіжого повітря, стіни та стелі вкриті пліснявою. Також ув’язнені,
яких утримують в СІЗО, змушені вживати воду
із централізованої водопровідної мережі через відсутність бачків з питною водою.
Начальник колонії Сергій Ховайло розповів народному депутату, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, житлові площі луцького
СІЗО не дозволяли утримувати таку кількість
ув’язнених, які там були. Тому на рівні Міністерства юстиції було вирішено створити
дільницю СІЗО в Маневичах, де сьогодні можна розмістити 35 осіб.
– Усі недоліки умов перебування ув’язнених
адміністрація установи виправила. Найпроблемніше питання полягає у тому, що дільниця
слідчого ізолятора при виправній колонії має
бути в окремому приміщенні, щоб ув’язнені
не мали змоги пересікатися та спілкуватися
із засудженими. Однак у Маневицькій ВК-42
дільниця СІЗО розташована в одній будівлі
з дисциплінарним ізолятором та приміщенням камерного типу (утримують порушників
дисципліни) та сектором максимального рівня
безпеки (засуджені до найвищої міри покарання). Це не є порушенням працівників колонії,
оскільки питання вирішували на рівні Міністерства юстиції, – зазначив начальник ВК-42.
За його словами, незважаючи на теперішні доволі прийнятні умови утримання (зроб-
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СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ –
ПІД ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ
ІРИНИ КОНСТАНКЕВИЧ

Прилісненська ОТГ отримала спецавтомобіль
для перевезення осіб з інвалідністю

лено косметичні ремонти, проведено ледосвітлення), ув’язнені скаржаться на те, що на
них психологічно тисне сусідство із засудженими суворого режиму, тому вони й просяться назад в луцький СІЗО, де їм комфортніше. А
от інших варіантів розміщення в колонії дільниці СІЗО немає. У супроводі начальника установи Ірина Мирославівна оглянула дільницю
СІЗО та пересвідчилась у належних умовах
тримання ув’язнених.
У ході зустрічі Сергій Ховайло також ознайомив Ірину Констанкевич із основними напрямками діяльності виправної колонії, де наразі утримують півтисячі осіб, що скоїли тяжкі
та особливо тяжкі злочини повторно. Розповів він і про порядок забезпечення речовим
майном та харчуванням, повідав про кадрові
питання, у тому числі й про відокремлення
медичної служби та пов’язані з цим незручності в роботі.
Разом з директором підприємства Маневицької ВК-42 Дмитром Борисом народний
депутат побувала у виробничій зоні колонії, де
трудиться 150 засуджених, та оглянула цехи з
виробництва пелетів із тирси та дерев’яних
піддонів. Серед проблем виробничої діяльності – неможливість повноцінно конкурувати на ринку через відсутність податкових

послаблень, а також виплата боргів за минулі
роки. Однак і за таких умов підприємство при
планових показниках реалізації продукції на
місяць на близько 700 тис. грн має втричі вищі
показники. Засуджені, які мають виконавчі
листи та аліменти, працюючи на виробництві,
сплачують за рахунками, мають кошти для
отоварювання в магазині установи приблизно
на 100 тис. грн на місяць, а також заробляють
заохочення, що суттєво впливає на позитивні
рішення комісій і суду під час розгляду питань
щодо заміни режиму та умовно-дострокового
звільнення.
ЄДИНИЙ СПЕЦАВТОМОБІЛЬ,
ЩО НАДІЙШОВ НА ВОЛИНЬ, –
У ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ ГРОМАДИ
Завітавши в Прилісне, Ірина Констанкевич разом з очільниками громади пораділа
отриманню нового спецавтомобіля для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Машину
укомплектовано пасажирським підйомником
з дистанційним пультом, перехідним містком,
а основні технічні параметри відповідають
директивам безпеки ЄС.
Головний критерій відбору громад на
отримання автомобіля, відповідно до бюджет-

ної програми «Заходи із соціальної, трудової та
професійної реабілітації осіб з інвалідністю», –
рішення органу місцевого самоврядування про
створення служби перевезень та наявність
коштів на утримання такої служби. Таке звернення із заявою та відповідними документами
й подала Прилісненська сільська рада.
– Це єдиний автомобіль, що надійшов на
Волинську область, з-поміж 25, передбачених
на всю Україну, – зазначила Ірина Мирославівна. – У Прилісненській сільській раді проведено велику роботу, вони вчасно подали пакет
документів. Моє сприяння полягало в тому,
що іноді до паперів потрібно було «приробити ноги» – проконтролювати, щоб усе вчасно
реєстрували тощо. Але мені було ясно: цій
молодій громаді, що вірить у своє світле майбутнє, потрібна така допомога. Для мене це
було нескладно і приємно. І я вітаю колектив
сільської ради зі ще однією невеличкою перемогою, адже це додасть наснаги упевнено
рухатися далі.
Очільник громади Ігор Терещенко зазначив, що служба надаватиме людям з інвалідністю, престарілим пільги у вигляді перевезення до підприємств, організацій різної
форми власності, банківських, медичних установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, протезно-ортопедичних
підприємств, для участі в культурно-масових
заходах тощо. У штаті служби будуть диспетчер та водій.
Під час зустрічі нардепа з керівництвом
сільської ради обговорили питання перспективи відкриття інклюзивно-ресурсного центру.
Йшлося і про сприяння у виділенні земель для
житлового будівництва. Із директором ДП «Волиньторф» Іваном Киричиком обговорювали
питання внесення змін у чинне законодавство
України про спрощення процедури виділення
земельних ділянок для торфовидобувної галузі.
Ірина Мирославівна порадила колективу
Прилісненської сільської ради брати участь у
різних програмах та конкурсах культурного,
екологічного й мистецького напрямків, які фінансують із державного бюджету України.

МАЙБУТНІ ЕЙНШТЕЙНИ І АМОСОВИ
НАВЧАЮТЬСЯ В НАУКОВОМУ ЛІЦЕЇ
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ещодавно у Волинському
науковому ліцеї-інтернаті
Волинської обласної ради
відбулися Дні науки.
Захід, на якому ліцеїсти
презентували наукові
результати навчального
року, провели тут уперше.
Свої винаходи і роботи
демонстрували переможці
обласних та всеукраїнських
предметних олімпіад і
науково-дослідницьких
конкурсів МАН.
Перспективних досягнень у ліцеїстів чимало. Адже в навчальному
закладі працюють 12 наукових відділень, у яких активно беруть участь
понад 130 учнів. Діють 28 гуртків, які
відвідують 210 ліцеїстів. Ефективну
роботу забезпечують 65 досвідчених педагогічних працівників. Ліцей
творчо співпрацює з Інститутом інформаційних технологій та засобів
навчання АПН України, Інститутом
проблем виховання АПН України,
СНУ імені Лесі Українки.
– І вчителі, і учні ліцею працюють
на результат, – наголошує заступник
директора з наукової роботи Ірина
Бабула. – Протягом чотирнадцяти
років навчальний заклад очолює
обласний рейтинг у предметних
олімпіадах та захистах наукових робіт учнів. За результатами олімпіад
та конкурсів-захистів МАН стипендіатами Президента України було
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березня народний депутат від
УКРОПу Ірина Констанкевич,
перебуваючи з робочим візитом на
Маневиччині, відвідала державну
установу «Маневицька виправна
колонія №42» та Прилісненську
сільську раду.
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хилом. Юнак вважає: щоб знайти
своє місце у житті, слід постійно
розвиватися. Ліцеїст планує обрати
професію, пов’язану зі сферою інформаційних технологій. Тому поглиблено вивчає мову програмуван-

ня й опановує програму InDesign.
Високий рівень навчання відчиняє ліцеїстам двері до обраних
закладів вищої освіти України III та
IV рівнів акредитації. Студентами
стають 98-100% випускників.

Ліцеїсти мають чимало наукових досягнень

9 учнів, у 2018-2019 навчальному
році стипендію Кабміну отримує
учениця 10-Б класу Марія Деркач.
За словами директора Волинського наукового ліцею-інтернату
Ірини Лозовської, у 2018 році ліцей
увійшов до сотні навчальних закладів України та трійки обласних за
результатами ЗНО.
– У нашому науковому ліцеї навчаються 277 учнів із 8 до 11 класу.
Для їхнього успішного навчання
і гармонійного розвитку створено комфортні умови: навчальний,
спальний корпуси, спортивний і
тренажерний зали, дендропарк.
Кабінети біології, хімії, фізики та
географії обладнані інтерактивниД І Й

ми комплексами та вимірювальноцифровими лабораторіями, – розповідає Ірина Лозовська.
Учні визнають, що навчатися в
ліцеї важко. Але це дає результат.
Випускники певні, що стануть студентами омріяних вишів.
– Коли я навчався у звичайній
школі, ніколи не готувався допізна.
Сам визначав, що мені треба зробити, а що ні. А в ліцеї нема непотрібних предметів, – каже одинадцятикласник Орест Кальковець. – Але
наші мудрі вчителі протягом першого семестру привчають новачків до
навантажень.
Випускник Андрій Герасимчук
вчиться у класі з математичним на-

Уподібнюйся пальмі: що міцніше її стискає скеля, то швидше і прекрасніше здіймається вона догори.
Григорій Сковорода
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ШЛАПАНЬ: ВИБОРИ
І МЕДИЧНА ГОРЕРЕФОРМА
Візит відбувався напередодні
президентських виборів, тому не
дивно, що саме це було темою №1,
яка цікавила жителів села Шлапань.
Жінки емоційно обговорювали підкуп виборців. Ірина Констанкевич зазначила: за кого голосувати – справа
кожного, але варто іти на вибори, аби
ніхто не скористався їхнім голосом.
Крім того, жителі Шлапаня озвучили проблему, яка найбільше їх
турбує: робота місцевого медпункту.
Адже через впровадження медичної
реформи мешканці малих сіл просто
позбавлені права на отримання якісних і доступних медичних послуг.
Щодо цього дольський сільський
голова Ігор Кузьмич розповів: тепер
один медичний працівник має обслуговувати населення їхньої сільради, а це майже тисяча осіб. Тому
фельдшер із Дольська приїжджає
періодично на дві години в Шлапань,
більшість жителів якого – пенсіонери. Одна із присутніх жінок песимістично зазначила: «А хвороба ж не дивиться, працює медпункт чи ні».
Ірина Мирославівна пообіцяла,
що не залишить жителів сіл наодинці з проблемами. Зауважимо, що вже
два роки за ініціативи та підтримки
Ірини Констанкевич триває програма «Здоров’я – кожному мешканцю
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села», в рамках якої відбуваються
виїзні прийоми лікарів у селах чотирьох районів 23 округу.

Мирослава Струк

березня
народний
депутат України
Ірина Констанкевич з
робочим візитом відвідала
Любешівський район.
Цього разу парламентар
спілкувалася з жителями
сіл Шлапань, Мукошин,
оглянула будівництво
Гірківської школи та
приміщення Музею
сучасного та минулого.

СОЦІУМ

ГІРКИ: ТРИВАЛЕ
БУДІВНИЦТВО
ШКОЛИ
У Гірках Ірина Констанкевич зустрілася з педагогічним колективом.
Основна тема розмови – будівництво
місцевої школи, адже нині двозмінне
навчання відбувається у стареньких
приміщеннях, де катастрофічно бракує місця, немає спортзалу, а опалення – пічне.
Орієнтовно років сім тому розпочалося будівництво нової сучасної школи, однак згодом воно
зупинилося. Але народний депутат
посприяла виділенню 735 тис. грн з
фонду соціально-економічного розвитку, тож будівництво об’єкта було
розморожено.
Наразі ж уже зведено стіни, цьогоріч будівельні роботи розпочнуться орієнтовно в травні. В. о. старости
Гірківського старостинського округу Галина Зелик зауважила: «Нам
головне – аби школу цього року накрили».
Парламентар наголосила: «Спільно ми цю школу збудуємо. Сподіваюся, що у 2020 році буде зроблено всі
внутрішні роботи та вже у вересні
перерізатимемо стрічку».
При нагоді озвучили педагоги ще
одну проблему – відсутність інтернету в Гірківському ліцеї. «Інтернет є
лише на одному комп’ютері, до якого під’єднаний модем. Напевно, ми
єдина школа в районі без всесвітньої
павутини», – розповіли освітяни. Ірина Мирославівна зазначила, що це
питання її помічник Сергій Неймарк
візьме на особистий контроль.

Зустріч з громадою в селі Гірки

Повідала народний депутат і про
нововведення, які планують впроваджувати в освіті, зазначивши: «Я до
всіх учителів кажу: читайте, обговорюйте, пропонуйте. Лише тоді можна буде щось відстоювати».
Цікавилися гірківчани й питанням відшкодування чорнобильських грошей та темою укрупнення
районів. Щодо останнього Ірина
Мирославівна поінформувала: «Має
бути комплексне обговорення, щоб
усе вирішити з користю для людей.
Звернення від Любешівської селищної та районної рад взято в роботу».

МУКОШИН:
ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК ПІД
ЗАБУДОВУ НЕМАЄ
У Мукошині народний депутат
побувала вперше, тому зустріч, яка
проходила в місцевому будинку
культури, розпочалася зі знайомства. Ірина Мирославівна коротко
поінформувала про свою діяльність
у 23-му окрузі.
Жителів турбувало питання про-

ЧИНОВНИКИ ГАЛЬМУЮТЬ
ЗІ ЗВЕДЕННЯМ ДИТСАДКА
Й АМБУЛАТОРІЇ

Іван САВИЧ
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У Волиньраді кажуть, що недопрацьовує облдержадміністрація

2018 році. А цинізм полягає в тому,
що станом на сьогодні тендер на
будівництво дитячого садочка проводить той же Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА, і його досі не завершено.
Отже, садочок не будують не з вини
обласної ради, а через непрофесійність чиновників ОДА, – пояснює
Дмитро Дубняк. – Спеціально для
сільського голови Валентина Арчибасова: на території сіл Прилуцьке
та Дачне, де мають бути розташовані об’єкти, поки що порожньо не
через те, що обласна рада мала розподілити кошти, а через недолугі дії
чиновників ОДА, які не вміють або
не хочуть якісно виконувати свою
роботу. Шкода жителів Прилуцького
та Дачного, які мають такого «проффесіонала» на чолі сільської ради. Як
кажуть, вчіть матчастину, пане Арчибасов, поки не пізно».

грами соціального захисту для учасників АТО і ООС, адже якщо раніше
за службу за контрактом чоловіки
могли отримувати одноразову допомогу в розмірі 10 тис. грн, то тепер –
зась. Ірина Мирославівна зазначила:
«Нещодавно ми проводили круглий
стіл з учасниками АТО та ООС в Ківерцях. Було визначено три основні проблемні фактори: виділення
земельних ділянок, підключення
нових житлових масивів до електромережі та санаторно-курортне лікування. Плануємо організувати таку
зустріч і в Любешеві, аби вивчити те,
що хвилює захисників».
В. о. старости Галина Зелик озвучила болючу проблему – відсутність
в селі місця, де можна будуватися
молоді: «Свого часу люди навіть самі
кошти зібрали (в межах 15 тис. грн),
аби внести зміни до генплану. Було
зроблено знімання окремої території. Тепер же нам кажуть, що треба
всього села. А це – великі кошти.
Окрім того, є збудовані будинки, які
не можна узаконити». Тож було написано відповідне звернення до народного депутата.

Після спілкування з жителями
сіл народний депутат завітала в історичне приміщення, де триває робота зі створення Музею минулого і
сучасного. Його директор Геннадій
Сарапін розповів про зроблене й заплановане.
Оглянувши зібрані експонати
й зауваживши, що немає належних
умов для існування музею, Ірина Мирославівна розповіла про можливі
шляхи розв’язання проблеми. «Музейництво в Україні наразі – справа
радше приватних осіб, ентузіастів,
ніж держави. Тому що державне фінансування культури – мізерне, і ви
на нього навіть не розраховуйте.
Торік ми проголосували і створили
так званий культурний фонд, який
фінансує проекти. У нього ви маєте
подати свій проект, і він мусить бути
дуже переконливим. Також можна
організовувати платні послуги – благодійні музичні концерти, пленери
тощо», – зазначила парламентар.
Затим Ірина Констанкевич провела особистий прийом громадян.
Так, люб’язівський сільський голова
Борис Шубич звернувся із проханням щодо сприяння в облаштуванні
автобусної зупинки, а малоглушанський в. о. старости – у сприянні ремонту сільського будинку культури.

нагальна потреба

КОЛИ У СТОБИХІВЦІ ПОЧНУТЬ
БУДУВАТИ НОВУ ШКОЛУ?
Петро РОЙКО
У селі Стобихівка КаміньКаширського району селяни вже
понад десять років чекають на будівництво нової школи.
Старе приміщення освітнього
закладу збудовано ще в 1974 році.
Воно розраховане лише на 70 учнів.
Наразі тут навчається понад 260 дітей. Ще у 2018 році голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко пообіцяв батькам,
що будівництво розпочнуть, проте
цього так і не сталося. Зараз місцева влада обіцяє, що роботи розпочнуть вже у квітні цього року.
Торік батьки влаштували акцію
протесту і у вересні дітей до школи
не пустили. «Немає дітям де навчатись, школа є не такою аварійною,
як тісною. Навчання відбувається
у три зміни. Народжуваність в селі
збільшується, тому через рік не
буде де посадити дітей, або ж доведеться навчатися у три-чотири
зміни, а заняття закінчуватимуться
о 20:00», – розповідає директор

Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними.
Бо бути вільним – це бути відповідальним. Любомир Гузар

школи Юлія Сущ.
У рамках робочого візиту Стобихівку відвідала народний депутат України Ірина Констанкевич.
За її ініціативи в червні 2018 року
з коштів фонду соцеконому на
будівництво цієї школи було виділено півмільйона гривень. Місцеві
чиновники запевнили нардепа, що
будівництво розпочнеться вже у
квітні цього року. Забудовник вже
виграв тендер, кошти у держбюджеті закладено, однак ще потрібне співфінансування і на районному рівні у розмірі 650 тис. грн.
«Валерій Дунайчук (голова
Камінь-Каширської РДА, – ВН) підтвердив, що адміністрація надала
гарантійний лист на співфінансування у розмірі 650 тис. грн», – каже
Ірина Констанкевич.
Аби розв’язати всі питання
щодо будівництва школи, буде
скликано
позачергову
сесію
Камінь-Каширської районної ради,
тож є надія, що цього разу чиновники дотримають слова.
Петро Ройко

виділила обласна рада, а це близько
58% від загальної вартості об’єкту,
було цілком достатньо на початок
та продовження будівництва. Проте
з незрозумілих причин відповідний
аванс ОДА не сплатила підряднику в
2018 році.
У березні 2019 року ОДА подала
проект змін до незаконного, на їхню
думку, рішення, де знову просять
виділити таку ж суму на будівництво
тієї ж амбулаторії – 3,78 млн грн.
«Дивує цинізм сільського голови Валентина Арчибасова щодо будівництва дитячого садочка, який
будують суто за кошти Державного
фонду регіонального розвитку та
співфінансування сільської ради.
Цей проект у 2018 році було відібрано для будівництва за кошти ДФРР. В
обласну адміністрацію навіть надійшло три мільйони на будівництво.
Але кошти знову не було освоєно у

Озвучили місцеві й проблему
відсутності в районі програми підтримки дітей, які хворіють на цукровий діабет. Ірина Мирославівна відразу ж зазначила: «Обов’язково має
бути затверджена програма. Тому
мій помічник Сергій Неймарк підніме це питання на найближчій сесії
Любешівської селищної ради».

У МУЗЕЇ МИНУЛОГО
І СУЧАСНОГО

знайшли крайнього

ерез непрофесійність
чиновників Волинської
облдержадміністрації
дитячий садочок на
території Прилуцької
сільської ради досі не
збудовано.
Як повідомив керуючий справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк,
днями у ЗМІ з’явилася інформація,
буцімто через зволікання облради у
Прилуцькому не можуть розпочати
зведення дитсадка та амбулаторії.
З його слів, збудувати нову амбулаторію в селі Прилуцькому у планах
ОДА та Прилуцької сільської ради
було з липня 2018 року, коли Мінрегіон затвердив відповідний перелік
для будівництва. Своєю чергою, Волинська обласна рада ще у вересні
спрямувала 3,78 млн грн Департаменту регіонального розвитку та
ЖКГ Волинської ОДА на будівництво
амбулаторії. Проте тендер було проведено лише через два місяці. Договір підряду уклали 27 листопада
на 6,5 млн грн. Договором було передбачено оплату авансу в розмірі
30% від вартості об’єкта та складено
календарний графік оплати і виконання робіт з листопада 2018-го до
червня 2019 року. Отже, коштів, які

4 квітня 2019 року

Село чекає на будівництво школи

Ч И Т А Й
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не такі, як усі
Лілія БОНДАР

Л

учанка Тетяна Логвінюк
понад усе хоче примирити
ромів та українців. У 2003
році вони з чоловіком Сергієм
Григориченком заснували
громадську організацію «Терне
Рома». ГО видала першу в Європі
циганську азбуку, допомагає
ромам отримувати паспорти,
навчати дітей грамоти.
«На жаль, нині є неповага до ромів. Ось почуєш, що цигани щось там вкрали. Потім уже
кажуть, що це не цигани. Це дуже болить, –
каже Тетяна Логвінюк. – Чи йду я в магазин –
на мене нуль уваги, а інші смагляві жінки відчувають, що за ними стежать. Це образливо,
бо ми виросли у цьому місті, в цій державі. Я
українка. Так, циганка, хоч і не чистокровна.
Але ми живемо в одній державі».
Вона каже, що в українському суспільстві переважає негативна інформація, є міфи
та стереотипи про ромські громади, а ромів
вважають асоціальними людьми, тобто закритими у своєму середовищі. На сьогодні
невідомо, скільки громадян України ромського походження проживає в державі, яка
кількість із них живе у таборах, водночас поза
увагою соціальних служб залишаються ромські діти.
«Знаєте, як живуть нині роми на Волині?
Як і всі інші українці, – каже вона. – Турбуються, чим заплатити за газ, бо у платіжках страшні цифри. Переживають, чим годувати дітей».

ЗА ПЕРЕПИСОМ –
ТІЛЬКИ СОТНЯ РОМІВ

– Скільки ромів живе на Волині?
– Від 4500. Конкретну цифру назвати важко, бо деякі вже не ідентифікують себе як
роми, приховують своє походження. Офіційним даним теж не можна довіряти – згідно з
останнім переписом населення, на Волині
проживає лише 103 роми.
– А паспорти мають?
– Так, більшість ромів мають ідентифікаційні документи. Але все ще є такі, які не мають жодних документів. Це тому, що треба
зібрати дуже багато різних довідок, щоб встановити особистість. Наша країна не визнає,
що є ще люди і без документів.
– Загалом в Україні скільки ромів проживає?
– Приблизно до 500 тисяч. Роми дуже нерівномірно розселені. Найбільше – на Закарпатті.
– Які заняття волинських ромів?
– Зазвичай такі, як і в пересічних громадян. Хай як прикро про це говорити, але нині
є безліч стереотипів стосовно ромів. Мовляв,
це наркоторговці й крадії. Тому офіційно працевлаштуватися досить важко. А ще важче,
якщо маєш зовнішні ознаки. Усе це створює
перепони. Більшість ромів працюють у роздрібній торгівлі. Продають горіхи, одяг на
ринку. Їздять за кордон на заробітки. Панові байдуже, хто на нього працює – циган чи
українець. Головне – добре працювати. І це
дуже добре, бо так роми можуть заробляти.
– Правда, що роми ліниві?
– Через те, що жебракують? Саме це відразу впадає в очі. Буде жебракувати 10 українців і один ром, то чомусь запам’ятають того
одного цигана. Якби всі роми були ліниві, то
вже вимерли б. Усі національності мають і негативні, і позитивні риси. Якщо людина вчиняє злочин, то аж ніяк не через свою національність. Серед ромів, як і серед українців,
усякі люди є: добрі, злі, багаті, бідні.

У РОМСЬКИХ
ДІТЕЙ – КОМПЛЕКС
ОСТАННЬОЇ ПАРТИ

– Чому ромські діти неохоче йдуть до
школи?
– Справді, у них дуже високий рівень неграмотності. Усе залежить від виховання у
сім’ї. І тут не завжди причина в бідовості. Є
бідні ромські сім’ї, в яких дітей у школу відправляють обов’язково. Головна причина небажання ромів йти до школи – це ксенофобія.
Діти не йдуть у школу, бо з них там сміються,
знущаються. І не тільки учні, а й вчителі. Цю
проблему намагаються розв’язати не лише в

Ч И Т А Й
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«ЗА ПАРКАНОМ»

ЦИГАНСЬКОГО ЖИТТЯ
ЧОМУ РОМИ СОРОМЛЯТЬСЯ СВОГО ПОХОДЖЕННЯ?

Ромська спільнота залишається
найбільш закритою у світі

Україні, а й у всьому світі. Є дуже багато батьків, які не відпускають дітей до школи, а є й
такі діти, які не бачать потреби в освіті. Думають: навіщо вчитися, якщо я все одно не стану професором? Мовляв, мене однаково не
візьмуть на роботу, бо я циган. Багато ромів
уміють писати і рахувати. Цього їм достатньо,
щоб торгувати на ринку. Якщо батьки неграмотні, то й діти неграмотні. Бо вдома ніхто не
підкаже дитині й не допоможе з домашнім
завданням. Багато учителів психологічно не
готові до інших діток. Підвищення кваліфікації – це лише галочки. Перевчити педагога, у
якого 30 років стажу, працювати з цими дітьми
дуже важко. Але я вірю, що усе зміниться, і
молоде покоління зовсім не так сприйматиме ромських дітей. У наших дітей – комплекс
останньої парти. Усі звикли, що вони не хочуть вчитися і їм нічого не треба, тому на них
не звертають належної уваги. Усю цю систему
дуже важко зламати.
– Але і серед ромів є сумлінні учні?
– Так, звісно. Деякі ромські діти навіть навчаються в Польщі. Наприклад, у Горохівському районі живе багато заможних родин, чиї
діти добре вчилися і тепер працюють на престижних роботах. У Володимирі-Волинському
є фермер, який успішно веде бізнес. Багато
людей, які мають хороші роботи, перебувають на серйозних посадах, не афішують, що
вони роми. Соромляться. Важко бути успішним, якщо в тебе не вірить суспільство.
– Неграмотні, але ромську мову опановують легко?
– Мало хто знає, але нині ромська мова
на межі зникнення. Споконвіку вона була
розмовною. Нею дуже мало книг написано.
Серед ромів немає таких, які володіли б мовою на академічному рівні. На жаль, з кожним
роком вона забувається. Роми цього навіть
не усвідомлюють. У нашій мові тільки 700
слів. Вона містить дуже багато діалектів. Нема
пестливих слів та зворотів. Нині роми ведуть
осілий спосіб життя. Коли переїжджали з країни в країну, то потрібно було спілкуватися. А
зараз це відходить. Спілкуються мовою тієї
держави, у якій живуть.

«ВІД РОМІВ ТРЕБА
ТРИМАТИСЯ
ЯКНАЙДАЛІ»

– Якими відомими особистостями пишається ваш народ?
– Письменник Міха Казимиренко. Але про
нього знають хіба освічені роми. Мало хто
знає і про польську ромку Папушу. Ліна Костенко присвятила їй свою прекрасну поему
«Циганська муза». Циганське коріння мали і

Елвіс Преслі, і Чарлі Чаплін, і Фредді Меркюрі. Але завжди це приховували. Елвіс Преслі
взагалі був готовий звертатися до суду, якщо
йому натякали про це. Усім відомі співаки
Петро Чорний, Дмитро Клімашенко, Стас Міхайлов. Є версія, що і Валерій Леонтьєв має
ромське походження. А королева Великобританії Єлизавета ІІ заснувала освітній фонд для
ромських дітей. Кажуть, що її бабуся теж була
ромкою. До речі, кілька ромів були президентами Португалії та Бразилії. Є багато відомих
спортсменів. Річ у тім, що спорт не вимагає
національної приналежності. Тут мають значення лише твої досягнення.
– А серед волинян є роми-спортсмени?
– Так, моя донька. Вона велосипедистка. У
2018 році їздила на Юнацькі Олімпійські ігри.
Не раз посідала призові місця. Мало хто знає,
що вона ромка. Донька цього соромиться,
старається не афішувати.
– Чому?
– Це все через стереотипи. Таке у нас суспільство: якщо ти ром, то від тебе слід триматися якнайдалі. Мої діти свого часу дуже від
цього потерпали. Приходили додому і плакали, бо їх постійно ображали й принижували.
Питали мене: «Мамо, а що з нами не так? Чому
до нас так ставляться?». Важко пояснити дитині, що це ксенофобія. Сподіваюся, з часом усе
зміниться. Україна стає багатонаціональною
державою. Нині у світі зовсім не так ставляться до ромів. От, наприклад, моя сестра уже 20
років живе в Італії. Там зовсім інший менталітет. Усі звертають увагу на те, яка ти людина:
хороша чи погана.
– Правда, що ромам неприємно чути
слово циган?
– Усе залежить від того, в якому контексті це сказано. Ми ж самі себе теж циганами
називаємо. Нічого поганого в цьому немає,
якщо не говорити це зі зневагою.

«У НАС СВОЄ ЖИТТЯ,
У ВАС – СВОЄ»

– Які стосунки у ромів з поліцією? Чому
ніяк не вдається розв’язати проблему з
жебракуванням на автостанції у Луцьку?
– Питання автостанції можна було б
розв’язати за п’ять хвилин. Хтось просто зацікавлений, щоб це не зрушувалося з місця.
Ця проблема виникла давно і на неї ніхто не
звертає уваги. А щодо поліції, то коли розпочалася громадська діяльність ромських
організацій по всій Україні, коли ухвалили
різні програми, то й до цієї проблеми почали
ставитися зовсім по-іншому. Ромів дуже ображали, принижували і били. Бо ж легко образити людину, яка не знає своїх прав. На ромів

вішали усіх псів, бо вони беззахисні. А коли
ми почали втручатися в поліцейські рейди,
то тоді вже стали задумуватися, варто так чинити чи ні. Усе слід розв’язувати у правовому
полі. Якщо людина справді скоїла злочин, то
має бути покараною.
– А вам соромно за тих, хто жебракує?
– Соромно. Нині ромська нація залишається найбільш закритою у світі. Дуже багато
звинувачень. Нас називають і злочинцями, і
крадіями. Втомлюєшся бити себе в груди, переконувати людей, що ми не такі. Замовкаєш
і все. У нас своє життя, а у вас своє. Суспільство має залишити ці стереотипи щодо ромів
в минулому. Бо світ не стоїть на місці. Прогрес
впливає і на ромів.
– Багато ромів потрапляють за ґрати?
– Ні. Вони не впливають на криміногенну
ситуацію в області. Надто вже багато стереотипів стосовно ромів, мовляв, дурять наліво і
направо, наркотиками торгують. Річ у тім, що
40% ромів – неграмотні. А якщо людина неграмотна, то відразу потрапляє у зону ризику.
Якщо не має освіти та знань, не виходить заробляти чесним шляхом, то буде йти на злочин.
– Правда, що роми вправно володіють
гіпнозом?
– Усе це стереотипи та міфи. Коли роми
кочували, то в таборі обов’язково була шувані. Жінки приходили до неї, аби та їм поворожила. Це не могла бути будь-яка дівчина чи
жінка. Бо це передається з покоління в покоління. Так і з гіпнозом: кожен, хто захоче, не
може ним володіти, не може напустити дурману в очі.
– Чимало людей переконані в тому, що
у ромів своя релігія...
– Ми – християни. Ходимо до церкви. Звісно, серед ромів є багато протестантів. Релігія
залежить від території, на якій живуть роми.
У нас такі ж звичаї, як і в українців. Так само
печемо паску і варимо кутю. Для нас Різдво та
Великдень дуже великі свята.
– Майже всі цигани курять. І не тільки
чоловіки, а й жінки та діти...
– І українки курять, не лише ромки. Тільки
приховують це від чоловіка та дітей. А ромські
жінки ніколи не ховаються. Це залежить не від
національності, а від самої людини. Є жінки,
діти, які не знають іншого життя. Курять, бо
батьки так роблять. Якось проводили опитування, то багато дітей навіть не знали, у якій
країні вони проживають. Якщо дитина бачить,
що мама ходить в село і просить, то й сама
буде так робити. Бо не знатиме іншого виду
заробітку, не матиме іншої моделі поведінки.
– Як з цим боретеся?
– Не тільки ми боремося, а й школа, куди

Усі ми маємо один обов'язок – робити добро. Папа Франциск
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КОДЕКС
ЦИГАНСЬКОЇ ЧЕСТІ:
СЛУХАЙ СТАРШИХ

Оксана КУЦИК
«Життя прекрасне!
Кожен його день
особливий по-своєму,
треба лише вміти це
роздивитися серцем,
сповненим любов’ю», – не
втомлюється нагадувати
швейцарець Томас
Періссінотто. Іноземець
пішки мандрує зі
Швейцарії в Індію заради
того, щоб допомогти
дітям.
Томас розпочав подорож у
серпні минулого року. Перші 305
кілометрів ішов із другом Філіпом. Однак товариш травмував
ногу і змушений був повернутися додому. Але Томас від свого
задуму не відмовився.
Його подорож відбувається
в рамках кампанії One step, one
smile. Це швейцарська благодійна організація, яка допомагає
гуманітарним проектам. Її мета –
збір коштів для потреб дітей.
Рух Томаса можна відслідковувати майже в режимі реального часу: один раз на кілька годин
його локація з'являється на карті. Також за мандрівкою можна
стежити на сторінці проекту в
Facebook.
Нам вдалося поспілкуватися
з Томасом, коли він мандрував

ІНДІЇ – ПІШКИ

Томас планує пройти половину довжини земного екватора

через Волинь. Чоловіка із величезним наплічником та палицями для скандинавської ходьби
ми зустріли у Звірові Ківерцівського району. На рюкзаку напис – «One step, one smile. A walk
for the children» («Один крок, одна
усмішка. Прогулянка заради дітей», – ВН).
Незважаючи на те, що мандрівник спілкується суто англій-

ською, мовний бар’єр не став
перепоною. Україна стала для
Томаса десятою країною на його
шляху. Мандрівник не прагне
слави через свою подорож, він
іде заради того, щоб допомогти
дітям. Здійснити задумане чоловік планує за три роки.
– В Україні я лише кілька днів,
це просто неймовірна країна.
Люди тут дуже щирі та відкриті,

facebook.com/onesteponesmile

Мандрівник сподівається лише на свої ноги

у ритмі танцю
Ірина ЮЗВА

Я

скраві костюми,
цікаві постановки,
танцювальні па різних
стилів – понад 800 юних
танцюристів з Луцька
та сусідніх населених
пунктів дивували
своїми талантами під
час IV хореографічного
фестивалю «Золота
лілея». Відбірковий етап
конкурсу пройшов у ЗОШ
№11-колегіумі міста
Луцька. Гала-концерт
відбувся у Палаці
культури.
Вперше «Золоту лілею» провели у 2016 році за підтримки
фонду розвитку «Ерудит», що діє
при ЗОШ №11. Відтоді фестиваль
став традиційним і з кожним роком набирає все більших масштабів. Укотре до організації танцювального свята долучився Фонд
Ігоря Палиці «Тільки разом».
Директор фестивалю «Золота лілея» Аліна Панасевич каже:
чотири роки тому це був фестиваль шкільного танцювального
мистецтва. Тоді в хореографічній
боротьбі взяли участь 400 дітей.
З кожним роком кількість охочих
взяти участь у заході збільшується. Зараз фестиваль охоплює
колективи районних будинків
культури, Палацу учнівської молоді тощо.
– Цьогоріч у нас додалося
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всі пропонують допомогу, запрошують у гості. Навіть якщо не знають англійської, то намагаються
зі мною порозумітися й запропонувати свою допомогу. Хтось запрошує на вечерю, хтось допомагає з ночівлею. Тобто, дізнавшись
про мету акції, мені всіляко намагаються допомогти, – поділився
враженнями Томас.
З його слів, в Україні поки не
виникало проблем, адже українці завжди готові прийти на допомогу. Зокрема під час перетину
кордону, на якому немає пішохідного переходу, йому відразу
запропонував допомогу один з
водіїв, тож Томас минув кордон
без жодних проблем.
Мандрівник розповів, що
несе з собою всі потрібні речі, а
ночує здебільшого в наметі, однак за потреби зупиняється в
готелі.
– У Польщі доводилося зупинятися на ночівлю в лісах. Там
дуже багато диких звірів, які пошкоджували намет. Якщо підводила погода і лили дощі, я ночував
у готелях. Там просушував одяг і
взуття, підзаряджав батарею мобільного, – розповів Томас.
Коли мандрівник дістався
України, йому довелося пристосовуватися до багатьох змін:
нового часового поясу, нової валюти, нової мови і абетки. Однак
через кілька днів Томас зрозумів,
що це прекрасна держава, у якій
живуть гостинні люди. Іноземцю
запропонували скуштувати національних страв, запросили на
нічліг і подарували SIM-карту з
безлімітом у соцмережах.
За день Томас долає від 40
до 62 кілометрів. Усе залежить
від погоди й самопочуття. Уже
кілька разів чоловік міняв взуття, ремонтував намет і спальний
мішок. Однак його не зупиняють
жодні випробування. Щовечора він пише на своїй сторінці у
Facebook: «Дякую Всесвіту за ці
прекрасні моменти! Нові зустрічі і
враження дозволяють мені рости,
вчитися, розвиватися. Життя – це
подарунок».

«ЗОЛОТА ЛІЛЕЯ» ЗІБРАЛА
ПОНАД 800 УЧАСНИКІВ
Ірина Юзва

– Нині роми одружуються з українцями. Це не суперечить вашим традиціям?
– Ні, колись суперечило. Коли було
таборування, то до цього ставилися зовсім по-іншому. Зараз роми беруть собі в
дружини українок. Дуже багато змішаних
шлюбів. І нічого поганого в цьому немає.
Але якщо українка одружується з ромом,
то вона перебирає наші традиції, а не навпаки.
– Хто у ромській сім’ї головний: чоловік чи жінка?
– У кожній родині – по-різному: в одній
сім’ї більше до чоловіка прислухаються, а
в іншій – до жінки. У нас дуже важливо шанувати жінку-матір. Закон поваги до старших – непорушний. Діти мають слухати
батьків. А дружини – у всьому прислухатися до чоловіків. У нас вже немає баронів. Є
старші люди, які серед ромів мають авторитет. Також є розподіл за столом. Якщо
це весілля чи похорон, то жінки сидять
окремо від чоловіків. І не тому, що хтось
важливіший. Чоловіки розмовляють про
одне, а жінки – про інше. Щоб одне одному не заважати, сідають окремо.
– Роми дотримуються своїх традицій?
– Так, звичайно. Ромські традиції перегукуються з традиціями українського
села. Жінки ще й досі носять довгі спідниці, а коли дівчина стає жінкою, то покриває голову хусткою. На весілля печемо
коровай з квіткою. Вона символізує цнотливість. А традиція перевіряти дівчину на
незайманість у нас ще й досі збереглася.
Після першої шлюбної ночі вона має показати закривавлене простирадло.
– Ромські жінки рано народжують?
– По-різному буває. Для ромських
сімей завжди було невигідно довго тримати доньок в дівках. Тому їх рано віддавали заміж. Але й українські жінки також
колись рано народжували. У 15-16 років.
Приводили невістку до хати, щоб були додаткові руки. Або ж навпаки – віддавали
у іншу сім’ю в невістки, щоб менше ротів
годувати.
– Зараз у якому віці одружуються?
– В одній сім’ї можуть у 14 років заміж
віддати, а в іншій і в 20 років про це навіть
не думають.
– Чому ромська спільнота така закрита?
– Більшість ромів – «за парканом». Що
змогли побачити за ним, те і роблять. Всіх
усього вчить мама, в дитячих садочках –
вихователі, у школі – вчителі. Мама каже:
так робити можна, так не можна поводитися. А хто навчить ромську дитину, якщо
самі матусі не були навчені? Що вони
можуть знати про життя? «Циганське» виявляється як захист. Це від неприйняття.
Ромів завжди роблять крайніми. Якщо
щось зникло, то відразу в рома питатимуть, чи не вкрав. Навіть у моїх доньок
був випадок. Дівчинка, з якою вони гралися, згубила годинник. Її батьки сказали, що це мої діти вкрали. Хоч потім він і
знайшовся. Це дуже принизливо. У мене
є ромське коріння, хоч я не чистокровна
ромка. Коли вийшла заміж за рома, то
для багатьох людей я за один день стала
чужою. Вони відмовилися він мене, перестали вітатися, бо мій чоловік циган.

ЗІ ШВЕЙЦАРІЇ ДО

диваки

Олександр Зелінський

ходять ці діти, і суспільство, у якому вони
живуть. Не можна сказати, що це боротьба. Звісно, стараємося це якось донести,
говоримо з батьками, переконуємо, що
треба дітей віддавати до школи. Багато
неграмотних батьків стараються віддати
дітей до школи, щоб їх там вивчили. Бо не
хочуть для них такого ж життя, як самі мають. Хочуть кращого.
– Часто ромам відмовляють у лікарні?
– Ні, не часто. Хоч для ромів є окремі
палати. Немає стовідсоткової дискримінації. Це поодинокі випадки. Проблема в
іншому. Є багато бідних ромів, які в лікарню не звертаються, бо не мають грошей
на лікування. Вони змушенні залишатися
на тому найнижчому рівні. Також усе залежить від лікаря. Якщо він ксенофоб, то
тут уже нічого не вдієш.
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Участь у фестивалі взяв 21 хореографічний колектив
Проект «Фонд розвитку навчального закладу», який
діяв з 2015 до 2017 року, відкрив додаткові можливості
для розвитку освіти Луцька. Завдяки зусиллям небайдужих
батьків та команди Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» у
Луцьку, єдиному з обласних центрів України, зареєстровано
36 фондів розвитку навчальних закладів. У 18 школах та 18
дитячих садочках ці структури працюють над покращенням
навчально-методичної бази, умов навчання та дозвілля дітей,
залученням додаткових джерел фінансування.
Одним з досягнень фондів є залучення понад 3 млн грн
додаткових коштів на розвиток освіти, з них 1,4 млн грн
виділив Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». За ці кошти
покращили безпеку навчальних закладів, стан актових та
спортивних залів, облаштували навчальні кабінети та класні
кімнати, придбали мультимедійне обладнання, оргтехніку,
музичну апаратуру тощо.

дві номінації – «Бебі», де свої таланти демонстрували вихованці
дитсадків, та «Особлива дитина –
особливий талант». У діток з інвалідністю – великий потенціал.
Його потрібно розвивати, – переконана Аліна Панасевич.

Голова правління фонду розвитку «Ерудит» Наталія Гунько
зазначила, що фестиваль народився фактично зі створенням
фонду розвитку. Адже ідея провести такий захід в Аліни Панасевич була давно, але потрібна

Ми живемо справами, а не роками; думками, а не числами на циферблаті. Найбільше живе той,
хто думає найбільше, відчуває найблагородніше, діє найкраще. Філіп Джеймс Бейлі

Ч И Т А Й

була фінансова підтримка. Завдяки фонду розвитку задум вдалося реалізувати.
– Робота фонду розвитку скерована на те, щоб покращити навчальний процес наших дітей та
зробити їхнє дозвілля цікавішим.
Тому «Ерудит» не лише працює
над поліпшенням матеріальної
бази школи, а й активно підтримує шкільні творчі колективи
та розвиток учнів загалом. Для
цього ми беремо участь у грантах. Приміром, у 2018 році нам
вдалося виграти чотири грантові
проекти. Ми встановили ігровий
гімнастичний майданчик для
школярів, у холах, де навчаються
діти початкової школи, створили
локації для відпочинку на перерві, облаштували профільні кабінети інтерактивними дошками.
Зараз ми беремо участь у ще двох
проектах. Один з них спрямований на відновлення родинних
традицій та сімейних цінностей.
Мета другого проекту – створити наукове товариство. Його робота буде націлена на розвиток
та заохочення дітей, які пишуть
наукові роботи. Фонд розвитку
«Ерудит» ми створили за допомогою Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» у 2015 році. За цей період
нам вдалося залучити у навчальний заклад 1 млн грн, – резюмує
Наталія Гунько.
Д У М А Й

Д І Й
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ЛІКИ – ЛИШЕ ЗА
РЕЦЕПТОМ

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

МОЗ виступає за збільшення
штрафів і запровадження
кримінальної відповідальності за
продаж ліків без рецепта. Про це в
інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила
в. о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун.

ЕЛЕКТРОННІ
ЛІКАРНЯНІ

До кінця року в Україні з’являться
електронні лікарняні. Таку
інформацію оприлюднила в. о.
міністра охорони здоров’я Уляна
Супрун, передає «Кореспондент».

За словами чиновниці, електронна
система допоможе розв’язати проблеми
з корупцією. «Лікарняні будемо отримувати від своїх сімейних лікарів, від тих
лікарів, які нас лікують. Медпрацівник
відповідатиме за свій електронний підпис на цьому лікарняному. Як прийдуть
до лікарні або додому, а цієї людини немає на місці, то відповідатиме не тільки
вона, а й лікар, який видав лікарняний.
І коли буде професійне ліцензування,
буде спосіб, щоб покарати також і лікаря, можна навіть відібрати ліцензію», –
сказала Супрун.

НЕ УКЛАЛИ
ДЕКЛАРАЦІЮ –
ПЛАТІТЬ

Із 1 квітня МОЗ хоче припинити
фінансування пацієнтів, які ще
не уклали декларацій з лікарем,
пише «Сегодня». Згідно з даними
Нацслужби здоров’я, укласти
декларації встигли майже 26 млн
українців. Їх внесли до «зеленого»
списку. Всі інші опинились у
«червоному» списку.

Нині за одного пацієнта з обох списків лікарі отримують 370 грн на рік. Якщо
Кабмін схвалить ініціативу медчиновників, уже з 1 квітня за людину з «червоного» списку лікарі отримуватимуть по 120
грн на рік. Раніше таке зниження планували з 1 липня. У МОЗ переконують, що
цей крок дозволить заощадити 360 млн
грн. Їх використають на фінансування
«зеленого» списку.
Медексперти заспокоюють, що допомогу отримають всі. Адже це гарантує
закон. Якщо хтось порушить цю норму,
то йому загрожуватиме кримінальне
переслідування за ненадання медичної
допомоги.

Щ

ороку у світі
народжується 15
мільйонів недоношених
діток. Зокрема в Україні – 20 тисяч
малюків. Чому це відбувається? Чи
можливо цьому запобігти? На ці та
інші запитання в ефірі ТРК «Аверс»
розповіли фахівці Луцького
клінічного пологового будинку.
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ЗДОРОВІ ДІТКИ
НАРОДЖУЮТЬСЯ У
ЗДОРОВИХ БАТЬКІВ
hitgid.com

Зараз штраф становить 120 грн.
Держлікслужба розробляє зміни до
закону, які передбачають підвищення
штрафу і кримінальну відповідальність
за продаж ліків без рецепта. Очільниця
МОЗ додала, що особливу увагу треба
приділити вільному продажу антибіотиків. Адже неправильне застосування
цих ліків є великою проблемою.

НЕДОНОШЕНИХ МАЛЮКІВ
УСПІШНО ВИХОДЖУЮТЬ
– Дітки, які з’являються на світ дочасно,
завдають чимало клопотів своїм родинам і
державі. Вони більш схильні до хвороб, перинатальна смертність серед них зростає на 80%.
Тому ВООЗ ще в 2012 році створила програму
із запобігання дочасним пологам. Медики рятують життя малюків, які народилися з вагою
менш як кілограм. Однак про їхнє подальше
життя і здоров’я треба посилено турбуватися, – каже завідувачка Центру планування сім’ї
і репродукції людини Луцького клінічного пологового будинку Лариса Шендибило.
Медик пояснює: діти, які з’явилися на
світ на 22-24 тижнях вагітності, мають дуже
низькі шанси на виживання. Із них – 80-90%
хворі. Згодом ці малюки мають великий відсоток інвалідності. Їм важко соціалізуватися
й адаптуватися у суспільстві. Тому в пологовому будинку приділяють багато уваги запобіганню дочасним пологам та перериванню
вагітності.
– Причин невиношування вагітності досить багато. На першому місці – генетичні
чинники і з боку плода, і з боку батьків. Ми
можемо вирахувати ці ризики, коли сімейна
пара планує вагітність. Друге місце належить
анатомічним чинникам. Переважно це порушення будови статевих органів, особливо
матки, і вроджені, і набуті. До вроджених вад
належать дворога або сідлоподібна матка,
перегородка матки. Кількість таких пацієнтів
зростає. До набутих – міома матки, анатомія
шийки матки. Найнебезпечніша міома – підслизова, вона впливає і на невиношування
плоду, і на розташування плаценти. Якщо
жінка мала хірургічні втручання на шийці матки, вона не зможе витримувати навантаження, – пояснює доктор медичних наук, акушергінеколог Назарій Адамчук.
Третя причина, за словами науковця, – соціально-економічні фактори. Сюди
належать шкідливі звички, умови проживання і праці майбутніх батьків, психоемоційна
атмосфера в родині.

ПО ПОРАДУ – ДО МЕДИКІВ
На жаль, часто майбутні батьки шукають
порад в інтернеті. Однак Назарій Адамчук пояснює, що консультуватися слід у фахівця. Для
цього є поліклініки, центри планування сім’ї.
Жінка і чоловік мають розуміти, що здоров’я
майбутньої дитини залежить від них.
– Пара обов’язково має готуватися до вагітності. І в чоловіка, і в жінки мусить виробитися батьківський інстинкт. Якщо вагітна вди-

Оксана ЮРКОВА

І в чоловіка, і в жінки мусить
виробитися батьківський інстинкт

хає тютюновий дим, дитинка в утробі дуже
страждає. Токсично діють алкоголь і хімічні
сполуки. Навіть якщо вагітна по кілька годин
сидить у перукарні, маля страждає від запахів
лаку й фарби, – наголошує акушер-гінеколог
Анжела Рибанович.
Важлива і вага майбутньої мами. Є жінки
з ожирінням, а є з недостатньою масою тіла.
Якщо жінка намагається схуднути, її організм
робитиме все, щоб вижити. Натомість страждатиме репродуктивна система. Тоді у двачотири рази збільшується ризик невиношування вагітності. Проблеми будуть і в жінок із
зайвою вагою, пояснює Анжела Рибанович.
Якщо жінка планує вагітність, вона має
відмовитися від надмірних фізичних навантажень. У цей час не слід відвідувати тренажерні зали й відмовитися від препаратів, які негативно впливають на репродуктивну функцію.
Можна переключитися на ходьбу, танці, плавання, фітнес, але без силових навантажень.
Майбутній мамі не можна хвилюватися, її слід
оберігати від стресових ситуацій.

ВИНОСИТИ ДИТИНКУ
ДОПОМОЖУТЬ ВІТАМІНИ
Не останню роль у перебігу вагітності відіграє правильна робота ендокринної системи організму, підкреслюють медики. Волинь –
зона ендемічного зобу, йоду бракує в повітрі,
у продуктах харчування. Внаслідок цього
страждає щитоподібна залоза, яка відповідає
за дуже багато процесів у нашому організмі.
Зокрема – за правильну функцію яєчників.
– Саме тому перед плануванням вагітності жінці треба проконсультуватися в ендокринолога. Якщо фахівець виявить проблеми в
роботі щитоподібної залози, їх можна буде
усунути й жінка зможе успішно виносити ди-
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ГОДИННИКІВ, А НЕДОСИПАННЯ
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останню неділю березня Україна
перейшла на літній час. Це
означає, що нам доведеться спати на
годину менше. А метеозалежні люди
страждатимуть від зміни часу. Як
цьому зарадити, пояснюють сімейні
лікарі.
– У кожної людини свої біоритми. Всі вони
закладені на добу. Увечері, коли світла мало,
організм готується до спокою. Своєю чергою, зранку в певний час відбувається викид
гормонів, підвищуються тиск і пульс, щоб
людина могла прокинутися. Якщо час змінюється навіть на годину, людина прокидається, коли ще не готова до цього. Тоді вона
млява, апатична, дратівлива, зі зниженими
увагою, працездатністю та порушенням координації, що може призвести до аварій на
дорогах. Усе це не варте економії світла, – зазначає сімейна лікарка Юлія Мірошниченко.
– Найбільше зміну часу відчувають соціально активні люди, які працюють, навчаються.

Пристосуватися до змін
допоможе режим дня

Тоді ми перебуваємо в розбалансованому
стані з навколишнім світом. Людина, яка си-

тинку, – радить Лариса Шендибило.
Жінкам не слід забувати про елементарну
фолієву кислоту. За три місяці до планування
вагітності слід приймати по 400 мкг фолієвої кислоти на добу. Протягом року майбутня мама має приймати препарати йоду – по
200 мкг йодомарину на день. На виношування вагітності впливають вітамін Д та достатня
кількість заліза. Навіть вегетаріанки мають
їсти м’ясо, щоб виконати репродуктивну
функцію.

ЖІНКАМ – ДО ГІНЕКОЛОГА,
ЧОЛОВІКАМ – ДО УРОЛОГА

ШКОДИТЬ НЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ

компетентно

Ч И Т А Й

ЗДОРОВ’Я

4 квітня 2019 року

дить вдома, не відчуває залежності від інших
ритмів життя, окрім свого, тому краще переносить зміну часу.
Лікарка радить пристосовуватися до нових біоритмів. Важливо не просто лягти раніше, а вимкнути світло, відкласти ґаджети,
вимкнути телевізор тощо. Також варто вечеряти на годину раніше і загалом харчуватися
раціонально.
– З точки зору фізіології людини зміна
часу несприятливо впливає на організм.
Щойно він звик до зимового часу, а його вже
змінюють на літній. Та для молодих і здорових людей зміни майже не відчутні. У старших чи тих, хто має хронічні захворювання
(наприклад, серцево-судинні), може бути загострення хвороб. Метеочутливі люди важко
звикають до часових переходів, можуть відчувати сильну втому, – наголошує лікаркасомнолог Софія Устьянцева.
Щоб пристосуватися до змін, слід більше відпочивати. Краще мінімізувати фізичні

– Окрема тема – інфекції вірусної та бактеріальної етіології, які передаються статевим
шляхом. Часто їх виявляють лабораторно, бо
пацієнти ні на що не скаржаться. Однак приховані інфекції спричиняють затримку внутріутробного розвитку, порушують матковоплацентарний кровообіг, від чого страждає
плід. До дитинки не потрапляють корисні
речовини і її розвиток порушується. Тому ще
до вагітності треба виявляти захворювання
сечостатевої системи й нирок, щоб пролікуватися. Зазначу, що зростає кількість молодих пар, які приходять проконсультуватися у
Центр планування сім’ї. Ми наголошуємо, що
жінка має раз на рік відвідувати гінеколога, а
чоловік – уролога, – каже Анжела Рибанович.
– Дитинку, яка народилася дочасно, виходити непросто, але можливо. При Луцькому
пологовому працює дитяча реанімація, яка
обладнана сучасною технікою. Недоношеним
малюкам надають усю потрібну допомогу, –
наголошує Назарій Адамчук.
За словами Лариси Шендибило, із березня 2013-го до 2015 року в Луцькому пологовому будинку діяв проект «Виходжування недоношених дітей», започаткований Фондом
Ігоря Палиці «Тільки разом». Батькам, у яких
народилися дітки до 32 тижнів з вагою менш
як 1,5 кг, безплатно надавали препарати для
виходжування.
– Ампула курасурфу, який запобігає злипанню альвеол і дає можливість дихати, нині
коштує до 16 тис. грн. А для дитини їх потрібно
мінімум три. Інколи більше. І не кожна сімейна пара могла собі дозволити такі препарати.
Завдяки цій програмі багато діток змогли вижити і залишатися здоровими. Зараз держава
безплатно виділяє курасурф для таких діток, –
зазначає Лариса Шендибило.
Медики покладають великі надії на роботу
обласного перинатального центру. Адже там
народжуватимуть мами із усієї області, в яких
внутріутробно діагностують ризик дочасних
пологів. У перинатальному центрі буде зосереджено відповідний комплекс сучасного
обладнання та працюватимуть кваліфіковані
фахівці. Нині ж усі важкі пологи приймають у
Луцькому пологовому будинку.
навантаження. Також дотримуватися гігієни
сну: ввечері уникати подразників, не переїдати, не ухвалювати серйозних рішень, спокійно проводити час, тоді сон буде повноцінним.
Бажано протягом місяця або тижня поступово раніше лягати спати: на 10, 15 хвилин,
щоб уникнути сильного стресу. Прислухайтеся до організму, якщо хочеться спати більше –
спіть. Це рекомендації, яких потрібно дотримуватися завжди, але в період переведення
годинника вони особливо важливі.
Лікарі переконують: не перехід на літній
чи зимовий час шкодить здоров’ю, а недосипання. Тому в першу чергу потрібно нормалізувати режим дня: вчасно лягати спати
(до 22:00) та обмежити розваги з ґаджетами
перед сном.
Щоб прокинутися бадьорими та повними
сил, слід подбати про здоровий сон та виконувати кілька простих правил: влаштовувати
вечірні прогулянки, звечора збирати речі на
ранок, лягати спати на 10-15 хвилин раніше,
ніж зазвичай, і в провітреній кімнаті, прокинувшись уранці, приймати контрастний душ
та робити розминку, замінити каву на чай із
м’ятою, мелісою та шипшиною.

Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я. Артур Шопенгауер
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ПРИЙШОВ У «ВОЛИНЬ» ДІЛЬНИЧНИМ
МІЛІЦІОНЕРОМ, А ПІШОВ ІЗ «ВОРСКЛИ»
ІСТОРИЧНИМ ТРЕНЕРОМ

Сачко у матчі проти
«Динамо», 2003 рік

23 роки в складі «Таврії». Без належного досвіду йому було важко, адже фізичні навантаження
Вищої ліги він витримував, але
не знався на тактичних схемах.
Довелося повернутися в аматорську «Шахту Україна».
«АВАНГАРД». Уперше на
луцькому «Авангарді» Сачко зіграв 27 жовтня 1999 року. Його
команда в аматорському Кубку
України зустрілася з «ТрояндоюЕкспрес» із села Гірка Полонка.
У Полонці не було належного
поля, тому грали на «Авангарді».
Донеччани виграли, Василь завоював перший у кар’єрі трофей.
Через два роки він повернеться
до Луцька, щоб закохати в себе
тутешніх уболівальників.
«ВОЛИНЬ». Луцьк вийшов на
Сачка перед сезоном 2001-2002
років, коли «Волинь» отримала
завдання виходити у Вищу лігу.
Василь вагався, бо не знав, чи
адаптується до менталітету Західної України, переживав і щодо

мовного бар’єру. Він так адаптувався до Луцька, що його родина
тепер мешкає на Волині.
КВАРЦЯНИЙ. У Василя не
відразу пішло у «Волині», але
Кварцяний продовжував довіряти Сачку місце основного нападника, і в нього все вийшло. Більшість голів Василь забив ударами
головою. Жартували, що навіть
коли легше вдарити ногою, Сачко підставить голову і заб’є.
КАПІТАН. Наприкінці 2003
року Василь посів 14 місце серед
найкращих українських футболістів за версією газети «Український футбол». У «Волині», як завжди, були фінансові проблеми, і
київський «Арсенал» хотів придбати Василя. Нападник полетів
із новою командою на збори, але
«Арсенал» так і не зміг знайти потрібних коштів, і Василь повернувся у «Волинь». У Луцьку він
згуртував колектив навколо себе
і став капітаном.
ПЕНАЛЬТІ. Матчем, який дов-

У ЛУЦЬКУ ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ ЗМАГАЛИСЯ

НА ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

Ірина Юзва

Участь у змаганнях взяли
19 навчальних закладів

Ірина ЮЗВА

ФУТБОЛЬНОГО
МАНІЯКА З
ТУРЕЧЧИНИ
ПОМИЛУВАЛИ

За цим фото ніколи не скажеш, що
футболісту спаде на думку різати
суперників під час матчу

Одного з найбільш мерзенних
спортсменів в історії фактично
виправдали у Туреччині.
Футболісту з третьої за силою
турецької ліги Мансуру Чалару
місцева федерація футболу
вирішила пом’якшити покарання
за завдання тілесних ушкоджень
суперникам. Вона замінила
довічну дискваліфікацію на
20 матчів поза грою.
Окрім дискваліфікації, 33-річного
півзахисника зобов’язали сплатити
штраф у розмірі €4 тис. У федерації не
повідомляють про причину, яка змусила
чиновників переглянути рішення.
Кричущий випадок стався під час
гри між «Амедспором» і «Сакарьяспором». Матч завершився з рахунком 1:1,
але після гри вибухнув скандал, оскільки Чалар проніс на поле лезо й різав
ним опонентів.
Суперники після закінчення гри
опублікували в соцмережах фото порізів. Чалар ще під час передматчевого
рукостискання сховав у руці щось схоже
на лезо і почав штрикати ним суперників. В «Амедспорі» спочатку відхрещувалися від цієї інформації, але представники «Сакарьяспора» звернулися у
поліцію. Футбольні фанати вимагали
навіть депортувати Чалара з країни. Сам
футболіст так і не пояснив причин своєї
агресії.

увагу спорту та здоровому способу життя. Такі заходи однозначно потрібно розвивати», – переконаний президент Федерації волейболу Волинської
області Ігор Рясик.
Уперше такий турнір Фонд провів у 2017 році.
Змагання були новинкою в спортивному житті міста. Проте турнір не лише прижився, а й став одним з
найяскравіших та найпопулярніших заходів року.
– Про це свідчить шквал емоцій гравців та уболівальників на спортивному майданчику, – зауважує представник Фонду Дмитро Піддубний. – Дуже
приємно, що багато шкіл зголошується до участі, що
батьки активно долучаються, показують приклад
своїм діткам.
Дмитро Піддубний вручив подяки та сувенірні
подарунки суддівській колегії, а також найстаршому
учаснику турніру – вчителю фізкультури НВК №26
Сергію Довгополюку. Брендовані м’ячі з логотипом
Фонду отримали всі команди-учасники, а призерів нагородили кубками, медалями, дипломами та
спортивним інвентарем.
Восени 2018 року Фонд започаткував аналогічний турнір серед батьків та вчителів з міні-футболу.

Травмувати суперника – це травмувати себе. Керувати агресією, не завдаючи травми –
це мистецтво миру. Моріхей Уесіба

ПЕРСОНАЛЬНИЙ
РЕКОРД І
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
РІВЕНЬ ІРИНИ
КЛИМЕЦЬ
Волинянка і далі показує чудову
форму, з якою вона увірвалася
в літній легкоатлетичний сезон.
Після індивідуальної бронзи на
Кубку Європи в словенському
Шаморині й виконання нормативу
на цьогорічний чемпіонат світу в
Досі Іра продовжила тренування
у Луцьку і запланувала кілька
стартів, аби підкорити норматив на
Олімпіаду в Токіо-2020 та спокійно
готуватися до поїздки в Катар.

Климець запланувала участь у кількох змаганнях, зокрема в традиційному Кубку пам’яті Піскунова у Новій Каховці. Іра виграла його і вже в першій
спробі метнула молот на 72,65 м. Це на
2 см перевищило її особистий рекорд,
встановлений рік тому в Конча-Заспі.
Завершальна спроба виявилася також
далекою – на 72,29 м. При цьому п’ять
із шести спроб Ірини стали вдалими і всі
вони були за 70 м – це справді європейський рівень у метанні молота.
gathletics.com.ua
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Турнір з волейболу серед вчителів
та батьків учнів закладів загальної
середньої освіти Луцька, що його третій
рік поспіль організовує Фонд Ігоря
Палиці «Тільки разом», з кожним роком
набирає все більшої популярності.
Цьогоріч участь у змаганнях взяли 19 навчальних
закладів. Турнір приймав НВК №26. Господарі поля
вигравали у 2017-2018 роках і потрапили до фіналу
цьогоріч. Але виграти в НВК №9 не вдалося. У грі за
третє місце команда гімназії №14 переграла ЗОШ
№20, яку нагородили призом «Воля до перемоги».
«Для НВК №9 цей турнір є змаганнями року. Ми
заздалегідь готуємося до нього. За нас вболіває й
наш директор», – розповів учитель фізкультури НВК
№9 Ігор Кравчук.
Команда 9-ї школи впевнено йшла до перемоги,
у 2017 році посівши третє місце, а торік – друге.
«Цей турнір об’єднує навколо спорту, навколо
школи. Батьки, попри зайнятість, до змагань готуються заздалегідь. Фонд справді приділяє велику

злочин і кара

легка атлетика

Волинь спортивна

Матч 20-го туру в Першій
лізі «Волинь» мала б зіграти
у Сумах проти місцевого клубу. Але довелося провести
його на рідному «Авангарді»
в Луцьку, оскільки у сумчан
проблеми – вони були за крок
до того, щоб знятися зі змагань, не отримали дозволу на
використання місцевої арени,
а також в останній момент заявили футболістів.
Отож, лучани грали виїзний матч вдома й перемогли
знекровлені «Суми» з рахунком 7:0. Розгромна перемога
стала для «Волині» рекордною у виїзних матчах. Попередній рекорд протримався
31 з половиною рік.
Раніше найбільшим виїзним успіхом для луцької
команди була перемога, здобута 30 вересня 1987 року в
Маріуполі над тоді ще «Новатором» з рахунком 6:1.
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перша ліга
НАЙБІЛЬШУ
«СУХУ» ГОСТЬОВУ
ПЕРЕМОГУ «ВОЛИНЬ»
ЗДОБУЛА… УДОМА

ВАСИЛЯ САЧКА

dynamo.kiev.ua

авершив тренерську
каденцію у
«Ворсклі»
легендарний нападник
луцької «Волині» Василь
Сачко. Він став легендою
хрестоносців на початку
2000-х. У п’яти сезонах
в Луцьку забив 63 голи
у 171 матчі і посідає
четверту сходинку у
списку бомбардирів
«Волині». Василь Сачко
залишив «Ворсклу»
клубною легендою,
такий же статус він давно
має у вболівальників
«Волині».
МІЛІЦІЯ. Сачко народився у
селі за 100 км на захід від Донецька. Улюбленим його гравцем
був нападник «Шахтаря» Віталій
Старухін. Його гру головою Василь вважав за взірець. Почав
грати у футбол з хлопчаками на
галявинах, а потім у звичайній
сільській ДЮСШ. Відслужив в
армії. Після демобілізації грав за
сільські команди.
У великий футбол Василя привів легендарний гравець «Шахтаря» Віктор Грачов, який тренував
аматорський ФК «Шахта Україна»
з міста Українськ. За матчі тут
нічого не платили, тому Василь
влаштувався на роботу міліціонером – у відділ боротьби з наркотиками. Він вже хотів зав’язувати
зі спортом, але Грачов переконав
зосередитися на футболі. Довелося піти на хитрість і домовитися з
директором шахти, яка спонсорувала команду. Той попросив
місцевого начальника міліції підписати документ, у якому запевнив, що якщо припиниться фінансування команди, то Сачка знову
приймуть на роботу в міліцію.
«ТАВРІЯ». У професійному
футболі Сачко дебютував у

го снився Василеві у страшних
снах, став завершальний поєдинок чемпіонату в Луцьку сезону
2005-2006 років проти «Таврії».
«Волинь», яка перше коло закінчила на третьому місці, вилітала
у Першу лігу. Щоб урятуватися, вдома слід було вигравати у
кримчан. Сачко не забив пенальті, матч закінчився з рахунком
0:0 і «Волинь» понизилася в класі.
При цьому Василь забив у сезоні 13 голів та посів друге місце в
списку бомбардирів вищої ліги.
«ВОРСКЛА». Перше близьке
знайомство Сачка із «Ворсклою»
відбулося 30 квітня 2005 року.
У грі «Волині» проти полтавчан
Василь отримав струс мозку та
перелом щелепи. До Полтави
переїхав у 2007 році. Він віддав
«Ворсклі» 11 років – приблизно
порівну як гравець та головний
тренер. Василь забив найважливіший м’яч в історії полтавського
клубу. Це сталося у фіналі Кубка
України з «Шахтарем». А також
досягнув найвищої точки в чемпіонаті України (бронза минулого сезону та груповий етап Ліги
Європи).
«МАТЧ СТОЛІТТЯ». Він для
Василя Сачка відбувся 31 травня
2009 року в Дніпрі. Це був фінал
Кубка України проти донецького
«Шахтаря». Спочатку Василь двічі
забив у півфіналі «Металісту», а
на 50-й хвилині фіналу 34-річний
Сачко забив переможний гол гірникам. Василь став найстаршим
автором гола у фіналах Кубка
України.
ВЕТЕРАН. У першому турі сезону 2010-2011 років «Ворскла»
грала проти «Волині». Василь забив своїй колишній команді двічі,
а його команда виграла з рахунком 0:4. Того року у грі проти «Іллічівця» його команда перемогла
6:2, а Сачко вперше у професійній кар’єрі забив тричі в одному матчі (у 35 років та 6 місяців).
Після гри тренер Микола Павлов
сказав про Сачка: «Васю, ми витримали тебе, як добре вино!».

4 квітня 2019 року

Ірина Климець
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пісні страви

школа агронома

ЛІНИВІ ГОЛУБЦІ
ПЕЧУТЬ У ДУХОВЦІ

Х

КАРТОПЛЯ З ПОМІДОРАМИ

• 1 кг помідорів • 1 кг картоплі
• 1ч. ложка насіння кмину

Помідори промити і просушити, зробити надрізи навхрест біля плодоніжки,
залити окропом на 30 с. Потім обдати холодною водою і зняти шкірку. Розрізати
на 4 частини.
Картоплю обібрати й на кожній картоплині зробити густо поздовжні надрізи
«гармошкою». Насіння кмину розтовкти
у ступці.
У форму викладати шарами помідори й картоплю. Посолити і поперчити
до смаку, залити 2 ст. ложками олії, посипати кмином і влити 1 скл. овочевого
бульйону. Поставити в духовку, розігріту
до 200°С, на 40 хв.
Тим часом подрібнити 5 зубців часнику і розтерти з 1 ст. ложкою олії та 4 ст.
ложками пісного майонезу. Поставити в
духовку ще на 15 хв. Перед подаванням
на стіл посипати посіченою зеленню.

ЛІНИВІ ГОЛУБЦІ
З ШАМПІНЬЙОНАМИ

Д

РОЗСАДА МАЄ
ЦВІСТИ НА ГРЯДЦІ

Розсаду томатів захищають від бур’янів і шкідників

ґрунт. Якщо допустити цвітіння
в горщику, то на городі рослина
вже нормально не виросте і врожай вийде мінімальним.
Ділянку городу, відведену під
висаджування томатів, навесні
обприскують препаратом «Антисапа» або «Антисапа Ліквід». Так

nastanova.com

РАННЯ КАРТОПЛЯ – У ЧЕРВНІ

об у червні ласувати
молодою картопелькою
з власної грядки, про це слід
подбати вже. На початку квітня
картоплю слід занести в тепло
і позеленити. Потім розкласти
на невисокі піддони. На дно
стелять поліетилен, потім
картон, наверх – ґрунт: перегній,
торф, попіл.
Землю полити марганцівкою червоного кольору та щільно викласти насіннєву
картоплю розміром з куряче яйце вічками догори. Засипати такою ж ґрунтовою
сумішшю і знову полити марганцівкою.
Вкрити плівкою і поставити у тепле місце.
Наприкінці квітня чи 1 травня картоплю можна висаджувати. У кожну лунку
покласти лопату хорошої землі (перегній,
торф, попіл, жменю піску). Картопля до
того часу вже пустить пагони по 5-10 см.

Д І Й

ТУРЕЦЬКІ ПЛЯЦКИ

Ці коржики популярні в Туреччині. Їх готують
без яєць і молока, смажать на сковороді. Турки
їдять їх з чаєм на сніданок, змащуючи шматочком вершкового масла. А ще пляцки дуже смачні
з твердим сиром. За класичним рецептом коржі
готують на дріжджах і воді. Але їх можна замісити
й на соді.
400 г пшеничного борошна, 250 мл кефіру або
сироватки, сіль, 1 ч. ложка соди.
Борошно просіяти, додати сіль. Соду погасити
кефіром і поступово влити у миску з борошном.
Замісити м’яке тісто. Кефіру можна додати більше або менше, головне, щоб тісто вийшло ніжне.
Щоб не прилипало до рук, долоні змащують олією. Тісто має «дозріти» у холодильнику протягом
10 хв.
Розкачати у вигляді невеликої ковбаски й
розділити на 5 частин. Кожну розкачувати тонким
круглим млинцем. Проколоти виделкою і смажити на розігрітій сковороді, посипаній борошном.
Ці коржики можуть замінити хліб.

до кави

СЕКРЕТИ ІДЕАЛЬНОЇ ГОСПОДИНІ

ТОРТИК З КИСЕЛЕМ
Складники для випічки одного коржа:
2 яйця, 0,5 скл. цукру, пачка киселю, 0,5 ч. ложки
розпушувача, 2 ст. ложки з чубком просіяного борошна.
Для торта спекти три коржі. В кожен додати
желе різного кольору. Випікати 20 хв за 180°С.
Для крему збити масло зі згущеним молоком
або сметану з цукром. Як загусник у сметанний
крем можна додати желе (пачка на 1 скл. сметани).

СОЧНИКИ З СИРОМ

Молоко й молочна каша не втечуть з
каструльки, якщо замість кришки покласти дерев’яну лопатку.
Зелень, що лежала в холодильнику
кілька днів, знову стане свіжою, якщо
її опустити в холодну воду, підкислену
оцтом.
Щоб яйця під час нарізування не кришилися, змочіть ніж у холодній воді.
Якщо цибулю перед обсмажуванням
посолити, у кухні не буде неприємного
запаху.

700 г борошна перетерти з 150 г масла або
маргарину. 1 ч. ложку соди погасити у 200 г сметани. Збити 2 яйця, склянку цукру й дрібку солі. З
усіх складників замісити тісто і винести на півгодини на холод. Розкачувати й вирізати кружечками по 13 см у діаметрі. На один бік класти начинку, а іншим накривати, не защипувати. Змащувати
верх жовтком. Пекти півгодини за 180°С.
Начинка: 400 г сиру, 150 г цукру, 2 ст. ложки
манки, 1-2 яйця.

Користь посту не обмежуй лишень одним стриманням від їжі, тому що справжній піст полягає в тому,
щоб уникати злих справ. Василій Великий

cooktips.com.ua

Д У М А Й

Після посадки грядку розворушити
граблями, а через 7 днів – ще раз. Якщо
є загроза заморозків, картоплю слід обгорнути, засипавши зелені листочки. Або
ж укрити перегноєм, соломою чи старою
плівкою кожен кущ. На Трійцю можна буде
копати молоду картоплю.

edna.bg
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Бульбу з паростками
висаджують у теплу землю

кулінарна абетка

Перед смаженням присипте дно сковорідки дрібкою солі: олія не буде бризкати.
Щоби булочки або пироги були пишними, додавайте в тісто трохи картопляного крохмалю.
Яєчний омлет буде пишним і повітряним, якщо під час збивання додати трохи
холодної води (приблизно 1 ст. ложку на
3 яйця).
Білок яйця збивається в густу пишну
піну, якщо його попередньо охолодити й
додати кілька крапель лимонного соку.
Яєчні жовтки перед збиванням потрібно витримати за кімнатної температури й
додати дрібку цукру.
М’ясо вийде при обсмажуванні золотистим та ароматним, якщо змастити його
медом.
Щоб під час варіння яйця не розтріскувалися, перед приготуванням їх слід
промити в холодній воді.
Перед тим як смажити печінку, посипте її цукром, вона буде м’якою і ніжною.
Рис буде розсипчастим, якщо перед
варінням його замочити в холодній воді
на 40 хв.

ґрунт на відстані 40-50 см між
стеблами. Ямки слід копати глибші за корінь на 10 см. Під час висаджування стебло кладуть під
кутом, на кілька сантиметрів присипаючи землею трохи вище від
кореневої шийки, щоб швидко
відростали нові корінці.
Часто після висаджування
розсада помідорів кілька днів стоїть квола. Листя може пов’янути
через спеку, тож краще висаджувати сіянці увечері в похмуру погоду. Або ж це означає, що молоді
корінці присмакували личинкам
хрущів. Велетенські білі личинки
за ніч можуть знищити половину
розсади. Щоб цього не сталося,
треба обробляти корінці перед
висаджуванням.
10 мл препарату «Антихрущ»
розчиняють в 1 л води, замочують корінці томатів на годину-дві.
Залишок виливають у десятилітрове відро з водою і поливають
лунки після висаджування. Ця обробка повністю захистить томати
також від колорадського жука,
попелиць, трипс та інших комах.

спробуйте

alltomtradgard.se

Гриби подрібнити у блендері. Рис відварити в підсоленій воді до готовності.
Цибулю покраяти кубиками, моркву натерти і обсмажити в олії. Капусту нашинкувати дрібною соломкою і залити на
10 хв крутим окропом.
Рис і капусту відцідити, додати подрібнені гриби, засмажку, 0,5 ч. ложки
солі й 10 г сушеного часнику. Вимішати
і сформувати мокрими руками продовгуваті котлетки. Обсмажити в киплячій
олії до золотистої скоринки й викласти
у форму для запікання. Залити соусом із
кетчупу та пісного майонезу. Поставити в
розігріту до 180°С духовку на 15 хв.

влітку буде менше бур’янів і зайві
рослини не перешкоджатимуть
вентиляції грядки. Розводять 15 г
одного з препаратів на 5 л води
з розрахунку на сотку землі. Достатньо однієї обробки на сезон.
Після цього розсаду висаджують у добре розпушений

щедра грядка

Щ

• 0,5 кг шампіньйонів • 200 г рису
• 600 мл води • 3 цибулини
• 2 морквини • 350 г капусти

www.volynnews.com

dachaproekt.ru

арчування у піст може бути не
лише корисним, а й смачним
та різноманітним. Адже для
приготування ситних і ароматних
страв використовують лише
натуральні продукти.

ружні та не
дуже щільні
сходи томатів
потребують
проріджування. Щойно
з’являться два перші
справжні листки
(зазвичай через тижденьдва), пересадіть
помідори в окремі
скляночки. Розсаду
треба переносити
разом із грудкою
землі максимально
акуратно, бо будь-яке
пошкодження коренів
обернеться затримкою
зростання щонайменше
на тиждень.
Ще через два тижні зміцнілі
рослини пересаджуйте у більшу
тару: півлітрові пластикові склянки чи зрізані пластикові літрові
пляшки.
Приблизно через півтора
місяця від сходів на стеблах починають утворюватися квітки.
Якщо насіння висівали в лютому,
бутонізація почнеться у середині квітня. Якщо затягли із цим
до середини березня – чекайте
на суцвіття на початку травня.
Це сигнал городнику, що розсаду слід пересадити у відкритий

ПОРАДИ

www.volynnews.com

погляд у минуле

М

В УКРАЇНІ РОЗСТРІЛЯЛИ
ПОНАД 600 ЗЛОЧИНЦІВ

У світі смертну кару заборонили в 140 країнах

визнав, що смертна кара суперечить Конституції України. Остаточну крапку в цьому
питанні було поставлено 22 лютого 2000

року. У результаті ультиматуму Ради Європи
з Кримінального кодексу вилучили поняття
про страту.

судоку

від 28 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.

Зустрічаються два сусіди.
– Слухай, поясни, чому твоя теща вечорами так кричить?
– Я їй ноги мию.
– Я своїй теж, але моя задоволена.
– Так? Дивно... А що робиш, як помиєш?
– Рушником витираю.
– А я викручую...
___________________________
– От як все-таки дівчатам легко увагу
до себе привернути: вдягнула коротку
червону сукню, губи намастила малиновою помадою. І все, на тебе дивляться!
– А начебто якщо ти, Толику, те саме
зробиш, на тебе ніхто дивитися не буде.
___________________________
Чоловік вирішив купити квартиру.
Коли його запитали, якою вона має бути за
площею, він відповів:
– Настільки великою, щоб через домашні справи у моєї дружини не було часу
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ораторій на смертну
кару в Україні почав
діяти 11 березня
1997 року. Відсутність
смертної кари є обов’язковою
умовою для перебування
держави в Раді Європи. Відмова
від страт відбувалася в кілька
етапів.
Смертну кару Україна успадкувала від
СРСР разом з Кримінальним кодексом,
який діяв з 1961-го. Засуджених на таке
покарання українців розстрілювали. З
1991 року майже всі положення про страту було вилучено, проте практика смертних вироків не припинялася. Протягом
1991-1999 років в Українi виконали 612
розстрілів.
У 1997 році під натиском європейських
установ Президент Леонід Кучма наклав мораторій на смертну кару.
29 грудня 1999 року Конституційний Суд

РОЗВАГИ

стирчати в своєї матусі, й настільки маленькою, щоб теща не переселилася до нас.
___________________________
– Цікаво, яка каша буває в голові?
– Перлова, звичайно. Дивись, скільки
перлів видаю!
___________________________
– Навіщо тобі дзеркало в гаражі?
– Як навіщо? Завжди є з ким випити!
___________________________
У нас вдома, коли дружина, накривши
на стіл, кличе вечеряти, чомусь тільки кота
не доводиться кликати двічі. Хоча його
якраз і не запрошували.
___________________________
Прочитав, що не можна їсти за дві години до сну. Так і не зміг лягти спати.
___________________________
– Зустрінемося в спортзалі.
– Добре. Як я тебе впізнаю?
– Я буду при смерті.
___________________________

Сто мільйонів, виділених на ремонт доріг, витратили на сто тисяч знаків «Погана
дорога».
___________________________
Сильний чоловік – це не той, у якого все
гаразд. Це той, у якого все гаразд незважаючи ні на що...
___________________________
Добре погуляв – це коли в понеділок
прокидаєшся на підлозі й бачиш, що обведений крейдою.
___________________________
– Ось бачиш, люба, дива бувають! Сьогодні вечір суботи, а я тверезий, як скельце!
– Не хочу тебе засмучувати, але сьогодні вже вечір вівторка!
___________________________
– Спасибі, дідусю! Скрипка, яку ти подарував мені на день народження, справді
приносить купу грошей!
– Тобто ти вже так добре граєш?
– Ні, просто мені всі рідні й сусіди платять, щоб я не грав...

Той, хто боїться страждань, уже страждає, бо боїться. Мішель де Монтень
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13

АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 4 – 10 квітня

ОВЕН (21.03 – 20.04). Обст
О
Обстановка в професійній сфері надзвичайно
вд
вдала
для активних дій і досягнення
ка
кар’єрних
висот. Але постарайтеся ставити перед собою реальні цілі, щоб уникнути ілюзій і розчарувань.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Намаагайтеся розв’язувати ті завдання, якіі
вам до снаги. Є ймовірність, що вимоги до вашої роботи можуть бути зави-ащеними, контролю буде занадто багаі
то. Вихідні сприятливі для встановлення дружніх
контактів і зав’язування корисних знайомств.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Перед
Б
ва відкриється достатньо різноманітвами
ни можливостей. Ви будете спілкуваних
ти з людьми, які вам приємні. Робота
тися
мож зайняти левову частину вашого
може
часу, але вона буде цікавою та прибутковою.
РАК (22.06 – 22.07). Практиччо
ність і витриманість – от риси, що
приведуть вас до успіху. Ви можетее
познайомитися з людиною, яка зіграєє
аважливу роль у вашій кар’єрі. Постарайтеся по максимуму скористатися сприятливими можливостями.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Ваша самоЛ
кр
критичність
і вимогливість до себе й
от
оточення
дозволить творити дива в
пл
плані роботи, але може зіпсувати стосунк
су
сунки. Будьте обачні в контактах, не шой колег і друзів своєю прямолінійністю й
куйте
зайвою різкістю.
ДІВА (24.08 – 23.09). Вам може
же
здатися, що ви заплуталися в ситуа-ції, яка виникла. Вам потрібні спокій і
тиша, аби зрозуміти, що робити далі..
д-Імовірне просування по службі. Не відвертайтеся від допомоги, ваші сили не б
безмежні.і
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Гострі
Т
жи
життєві
моменти згладяться, буде більше
вз
взаєморозуміння
з навколишнім світом.
Пр
Професійні
справи почнуть просуватися ззавдяки підтримці партнерів. Цілком
імовірне отримання спонсорської допомоги.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Сиии
туація, що склалася, буде сприяти
ю
усуненню непорозумінь і зміцненню
вашого авторитету. Ви зможете успіш-ти
и
но завершити важливі справи й дістати
ій
прибуток. Підключайте до роботи тільки надійних і перевірених людей.
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). НемиС
ну
нучі зміни і в режимі роботи, і в способі
жи
життя, але вони будуть на краще. Будьтте добрішими та привітнішими. Доклавши трохи зусиль, ви зможете повернути
свою любов і налагодити сімейне життя.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Імомо
овірні ділові зустрічі, які будуть кон-структивними та відкриють гарні пер-спективи. Тільки поводьтеся чесно, нее
то
обіцяйте золоті гори. Результати багато
в чому будуть залежати від вашої працьовитості
та вміння аналізувати ситуацію.
ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). У неВ
фо
формальній обстановці можна буде зала
лагодити досить значні ділові проблеми
ми. Перед вами можуть відкритися нові
мож
мо
можливості. Не варто багато балакати і
б
брати участь в інтригах на роботі.
РИБИ (21.02 – 20.03). Заради
ди
и
досягнення мети вам доведеться по-жертвувати вільним часом і своїми
планами. Але тіштеся думкою, що все,,
ок.
що ви робите, обіцяє успіх і прибуток.
Матимете купу нагод блиснути талантами.

іменинники тижня
4 квітня – Василина, Сергій, Клавдій,
Василь
Дарина Ісак,
Ісак Таїсія
Василь, Дарина,
5 квітня – Лідія, Марія, Макар, Пелагея,
Ілля, Олексій, Георгій, Никон, Пахом, Іван
6 квітня – Артем, Захар, Петро, Яків,
Володимир, Мартин, Степан
7 квітня – Марія, Йосип, Тихон
8 квітня – Лариса, Гаврило, Василь,
Ганна, Алла, Авраам
9 квітня – Мануїл, Мефодій, Мотря,
Феодосій, Іван, Макар, Анастасія,
Олександр, Павло
10 квітня – Іларіон, Степан, Василь,
Євстрат, Іона

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

8 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»
11.35, 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, 04.35 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»

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, 01.40
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11.15, 12.25 Т/с «Прекрасна
Рані»
12.00 «Новини»
15.50 «Чекай на мене.
Україна»
20.00, 03.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Під чужим
іменем»
23.50 Х/ф «Розмах крил»
02.25 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

9 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»
11.15, 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,
00.35 Т/с «Кухня»
22.45 «Одруження наосліп
5»

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 «Апачі»
11.20, 12.25 Х/ф «Вірна
рука – друг індіанців»
12.00 «Новини»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Під чужим
іменем»
23.50 Х/ф «Гроші для
дочки»
02.20 «Орел і Решка.
Шопінг»

10 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,
02.15 Т/с «Кухня»
22.45, 00.05, 01.15 «Світ
навиворіт – 10: Бразилія»

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 «Северіно»
11.10, 12.25 Х/ф «Оцеола:
Права рука відплати»
13.45 «Правила
виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Т/с «Плата за
порятунок»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

11 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»
11.25, 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»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15,
02.00 Т/с «Кухня»
22.30 «Право на владу
2019»
01.00 «Гроші 2019»

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 «Чінгачгук –
Великий Змій»
11.15, 12.25 Х/ф
«Смертельна помилка»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Під чужим
іменем»
23.50 Т/с «Плата за
порятунок»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг»

12 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»
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 «Вождь Вінету 3:
Слід головорізів»
11.20, 12.25 Х/ф «Вождь
Вінету і напівкровний
Апаначі»
13.45 «Правила
виживання»
14.50, 15.50, 16.45, 00.00
«Речдок»
18.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 Ток-шоу «Подробиці
вибору»
03.15 Д/п «Життя в кредит»
03.55 Х/ф «Нічна подія»
05.20 Д/п «Перший»

Д У М А Й
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ICTV
04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Т/с «Відділ 44»
05.55 Громадянська
оборона
06.45 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.40, 13.20, 23.55 Х/ф
«Агент Гамільтон:
Викрадена»
13.55, 16.20 Х/ф «Міцний
горішок 4.0»
16.55 Х/ф «Міцний
горішок 5»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-Бідняк 2
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
01.40 Т/с «Кримінолог»

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
11.10 Антизомбі. Дайджест
11.55, 13.20 Х/ф
«Відступники»
15.15, 16.20, 21.25 Т/с
«Пес»
17.50 Битва версій
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.35 Т/с «Юрчишини»
23.30 Х/ф «Куля в голову»
01.10 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 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05 Х/ф «Куля в голову»
13.15 Х/ф «Миротворець»
15.35, 16.20, 21.25 Т/с
«Пес»
18.20, 22.35 Т/с
«Юрчишини»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.05 Х/ф «Патруль часу»
00.50 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 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
13.50 Х/ф «Патруль часу»
15.35, 16.20, 21.25 Т/с
«Пес»
18.20, 22.35 Т/с
«Юрчишини»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
23.00 Х/ф «Швидше кулі»
00.50 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 00.45, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
11.00, 13.20, 22.50 Скетчшоу «На трьох» 16+
15.35, 16.20 Т/с «Пес»
18.20 Т/с «Юрчишини»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель-шоу
12+
01.20 Т/с «У полі зору»

Д І Й

СТБ

УКРАЇНА

06.20 Боротьба за право
бути: Любов Поліщук
07.20 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.10 Х/ф «Мачуха»
11.50 Х/ф «У ліжку з
ворогом»
13.50 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я
на тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.50 Один за всіх 16+
02.35 Найкраще на ТБ

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Артист» 16+
23.30 Х/ф «Наказ вбити»

НОВИЙ КАНАЛ

12.45 Х/ф «Пограбування
по-італійськи»
15.00 Х/ф «Останній
мисливець на відьом»
17.00 Х/ф «Час відьом»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент 22.15
Таємний агент. Постшоу
00.00 Х/ф «Знайомство зі
спартанцями»

05.15 Абзац
07.00, 08.55 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.55 М/с «Том і Джеррі
09.00 Х/ф «Крихітка із
Беверлі-Хіллз»
10.45 Х/ф «Зубна фея»

СТБ

УКРАЇНА

06.20 Моя правда. Микола
Гринько. Любов папи
Карло
07.10 Моя правда. Едіта
П’єха та її чоловіки
08.05 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
10.55 МастерШеф 12+
14.05 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я
на тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Артист» 16+
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/c «CSI»

НОВИЙ КАНАЛ

09.00 Т/с «Мерлін»
12.30 Т/с «Загублені»
15.00 Х/ф «То що,
приїхали?»
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах
16+
21.45 Екси 16+

03.00, 01.40 Зона ночі
05.00 Абзац
06.40, 08.55 Kids Time
06.45 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.40 М/с «Том і
Джеррішоу»

СТБ

УКРАЇНА

06.10 Моя правда. Наталя
Медведева: антизірка
07.10 Моя правда. Любов
Успенська
08.05 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
10.00 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство екстрасенси
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я
на тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 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/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Артист» 16+
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/c «CSI»

НОВИЙ КАНАЛ

12.40 Т/с «Загублені»
15.00 Х/ф «То що,
приїхали: Ремонт»
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 Кохання на
виживання 16+
01.45 Служба розшуку дітей

03.00, 01.50 Зона ночі
05.00 Абзац
07.00, 08.55 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.55 М/с «Том і
Джеррішоу»
09.00 Т/с «Мерлін»

СТБ

УКРАЇНА

05.10 Моя правда
05.55 Моя правда. Світлана
Крючкова: жінка-воїн
06.50 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
08.45 МастерШеф 12+
13.10 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство екстрасенси
16+
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я
на тебе чекала»
22.50, 23.45 Т/с «Тато Ден»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Артист» 16+
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/c «CSI»

НОВИЙ КАНАЛ

08.55 Т/с «Мерлін»
12.20 Т/с «Загублені»
15.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 Хто проти блондинок
12+
01.55 Служба розшуку дітей

03.00, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
07.00, 08.50 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.55 М/с «Том і
Джеррішоу»

СТБ

УКРАЇНА

05.45, 18.00 Хата на тата
12+
09.10, 20.00, 23.05 Холостяк
12+
12.30 Х/ф «Свекруха –
монстр»
14.35 Х/ф «Охоронець»
17.30, 22.00 Вiкна-новини
22.50 Небачене
Євробачення 2019
00.00 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
01.00 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.45 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/c
«Торкнувшись серця» 12+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/c «Секрет
Майя» 12+
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

08.30 Пацанки. Нове життя
16+
15.00 Зіркові яйця 12+
16.50 Хто зверху 12+
19.00 Імпрув шоу 16+
21.00 Аферисти в мережах
16+
21.50 Х/ф «Заручниця 3»
00.05 Х/ф «Кікбоксер»
02.00 Служба розшуку дітей

03.00, 02.05 Зона ночі
03.35 Абзац
05.20, 06.35 Kids Time
05.25 М/с «Майлз із
майбутнього»
06.00 М/с «Том і
Джеррішоу»
06.40 Ревізор. Крамниці

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.30 М/ф
«Діномама»
11.00, 17.00 Серіал
«Рання пташка»
12.00 Рятівники
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
09.30 М/ф «Ліно»
11.00, 17.00 Серіал
«Рання пташка»
12.00 Рятівники
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
09.45 М/ф «МаркоМакако»
11.00, 17.00 Серіал
«Рання пташка»
12.00 Рятівники
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
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 Х/ф «Принцведмідь»
11.00, 17.00 Серіал
«Рання пташка»
12.00 Рятівники
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
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «Мій
улюблений
динозавр»
11.00, 17.00 Серіал
«Рання пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00 Х/ф
«Озброєні і
небезпечні»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Ерагон»
23.00 Х/ф «Не
погрожуй
Південному
Центру,
попиваючи
сік у чорному
кварталі»
00.45 Панянкаселянка

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 «Таємниці Борго Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Шотландії»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30, 04.30 :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
18.25, 02.35 Тема дня
19.25 Разом
19.55 Д/ц «Особливий загін»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.20 Д/с «Життя з левами»
22.50 Перша шпальта
03.40 Розсекречена історія
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 «Таємниці Борго
Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Шотландії»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20, 23.50, 03.30 Погода
15.15 Т/с «Римська імперія»
16.55 UA:Фольк. Спогади
18.25, 02.35 Тема дня
19.25, 22.50, 04.05 Спільно
19.55 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
03.40 Складна розмова
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 «Таємниці Борго
Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Шотландії»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20, 23.50, 03.30 Погода
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с «Римська імперія»
16.55 Сильна доля
18.25, 02.35 Тема дня
19.25 Своя земля
20.00 Д/ц «Спільноти тварин»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Разом
22.20 Д/ц «Супер Чуття»
22.50 Схеми 03.40 #ВУКРАЇНІ
04.05 Спільно
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 «Таємниці Борго Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Іспанії»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20, 23.50, 03.30 Погода
15.15 Т/с «Римська імперія»
16.50 Пліч-о-пліч
17.05 Фільм-концерт
«SUPERNATION» «Друга ріка»
18.25, 02.35 Тема дня
19.25 #ВУКРАЇНІ
20.00 Д/ц «Спільноти тварин»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Схеми
22.20 Д/ц «Супер Чуття»
22.50 Наші гроші
00.00 Телепродаж Тюсо
03.40 Разом 04.05 Спільно

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, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Іспанії»
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.20 Погода
15.15 Т/с «Римська імперія»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.25, 02.45 Тема дня
19.25 Перший на селі
20.00 Д/ц «Спільноти тварин»
21.25, 02.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.25 Д/ц «Супер Чуття»
23.00 #ВУКРАЇНІ
00.00 Телепродаж Тюсо
03.40 Букоголіки
04.05 Своя земля
04.30 52 вікенди

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 Радіодень
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21
Д/ц «Своя земля» 11.34
«Вечір» 12.02 «Пліч-опліч» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак
українською 12.50 М/с
«Вруміз» 13.40 «Вечір
на Суспільному» 14.08
«Розсекречена історія»
15.02, 17.13 «Wise cow»
15.15 Радіодень 15.55
«Укр. література в іменах»
16.05 «Чудова гра» 16.32
Д/с «Елементи» 17.40
Д/ц «Погляд з середини»
18.10 Т/с «Еліза» 19.22,
21.50 Тема дня 19.50
«Разом» 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 Шотландії»
09.55 «Радіодень
«Життя+» 10.15 «Сильна
доля»11.05 «Ранковий
гість» 11.21 Д/ц «Плічо-пліч» 11.34, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня
12.02 «Своя земля» 12.15
«Радіодень. Луцьк» 12.40
Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз» 14.08
«Розсекречена історія»
15.02, 15.55, 17.13 «Wise
cow» 15.15 Радіодень
16.05 «Чудова гра» 16.32
Д/ц «Супер Чуття» 17.40
Д/ц «Погляд з середини»
18.10 Т/с «Еліза» 19.50
«Разом» 20.15 «Своя
земля» 20.30 Новини
20.52 #ВУкраїні 21.20 #@
()?S0 з Майклом Щуром
22.18 «Спільно» 22.45
«Пліч-о-пліч»

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 Шотландії»
09.55 Радіодень 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 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак
українською 12.50
М/с «Вруміз» 14.08
«Розсекречена історія»
15.02, 17.13 «Wise cow»
15.15 Радіодень 15.55
«Wise cow» 16.05 «Чудова
гра» 16.32 Д/ц «Супер
Чуття» 17.40 Д/ц «Погляд
з середини» 18.10 Т/с
«Еліза» 19.20 Погода 19.50
«Спільно» 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 Шотландії»
09.55 Радіодень 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
«Радіодень.Луцьк» 12.40
Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз» 14.08
«Розсекречена історія»
15.02, 17.13 «Wise cow»
15.15 Радіодень 15.55
«Wise cow» 16.05 «Чудова
гра» 16.32 Д/ц «Супер
Чуття» 17.40 Д/ц «Погляд
з середини» 18.10 Т/с
«Еліза» 19.20 Погода 19.50
#ВУкраїні 20.15 «Своя
земля» 20.30 Новини
20.52 «Разом» 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 Шотландії»
09.55 Радіодень 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
«Радіодень.Луцьк» 12.40
Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз» 14.08
«Розсекречена історія»
15.02, 17.13 «Wise cow»
15.15 Д/ф «Блукаюча
зірка Ісаака Бабеля» 15.55
«Wise cow» 16.05 «Чудова
гра» 16.32 Д/ц «Супер
Чуття» 17.40 Д/ц «Погляд
з середини» 18.10 Т/с
«Еліза» 19.50 #ВУкраїні
20.15 «Пліч-о-пліч» 20.30
Новини. Сурдопереклад
20.52 Схеми 21.20
«Своя земля» 22.18
«Букоголики»

Ризикни вийти з зони власного комфорту. Винагорода варта цього.
Мультфільм «Рапунцель»

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
тижня
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, 02.30 Новини
«На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 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

13 квітня
ІНТЕР

06.00, 23.35, 00.35
«Світське життя. 2019»
06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.05, 12.05,
13.05, 14.15, 15.20
«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»
01.35 «Ліга сміху»
04.00 «Київ вечірній»

НЕДІЛЯ
1+1

05.50 «Великий бокс.
Василь Ломаченко –
Ентоні Кролла»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00, 03.20 Х/ф
«Зайчик»
12.40, 04.40 Х/ф
«Приборкувачка
тигрів»
14.30 Х/ф «Максим
Перепелица»
16.15 Т/с «Прекрасна
Рані»
20.00, 02.50 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
22.30 Т/с «Господиня
великого міста»
02.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»

14 квітня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 04.10 «Світ
навиворіт – 10:
Бразилія»
11.00 Т/с «Кухня»
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос країни 9»
00.30 «Ліга сміху 2019»
02.25 «Київ вечірній»

06.10 Х/ф «Максим
Перепелица»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка»
12.00 «Орел і решка.
Морський сезон 2»
13.00 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
15.00 Д/п «Життя»
16.00 Т/с «Таїсія»
20.00 «Подробиці»
20.30 Д/п «Пліснява»
22.00 Концерт «Алла
Пугачова. Сни про
кохання»
00.05 Х/ф «Жінка, яка
співає»
01.45 Д/п «Алла
Пугачова. Чоловіки її
величності»
02.25 «Речдок»

ICTV

ICTV

06.25, 17.00, 22.50 Хата
на тата 12+
08.05 Страва честі 12+
09.00 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
19.00 МастерШеф.
Професіонали 12+
НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
05.10 М/с «Лунтик»
06.10, 08.00 Kids Time
08.05 Таємний агент
09.20, 11.20 Подіум
13.15 Імпрув шоу 16+
15.15 Хто зверху? 12+
17.15 М/ф «Добриня

СТБ

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25, 12.45 Факти
04.50 Громадянська
оборона
06.30 Антизомбі
08.20 Т/с «Відділ 44»
11.50, 13.00 Х/ф «11
друзів Оушена»
14.10 Х/ф «12 друзів
Оушена»
16.30 Х/ф «13 друзів
Оушена»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.30 Х/ф «Паркер»
22.50 Х/ф «Без
компромісів»
00.35 Т/с «У полі зору»

купи-продай

05.30, 08.10, 09.55 Хата
на тата 12+
07.10 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
09.00 Страва честі 12+
15.10 МастерШеф.
Професіонали 12+
19.00 Слідство
екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь
свого тіла 16+
НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 08.10 Kids Time
08.15 Х/ф «Крихітка із
Беверлі-Хіллз 2»
10.00 Х/ф «Час відьом»
11.45 М/ф «Добриня
Микитич та Змій Горинич»
13.00 Х/ф «Той, що
біжить лабіринтом»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 02.50
Сьогодні
07.30, 05.20 Зірковий
шлях
08.00, 15.20 Т/c «Артист»
16.00, 20.00 Т/c «Бійся
своїх бажань»
21.00 Шоу «Дивовижні
люди»
23.00, 02.15 Т/c «Печалірадості Надії» 12+
01.45 Телемагазин
03.40 Реальна містика
Микитич та Змій
Горинич»
18.45 Х/ф «Той, що
біжить лабіринтом»
21.00 Х/ф «Той, що
біжить лабіринтом:
Випробування вогнем»
23.30 Х/ф «Мисливці на
відьом»
01.10 Х/ф «Кікбоксер»

УКРАЇНА
06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.10 Т/c «Бійся своїх
бажань»
13.20 Т/c «Секрет Майя»
17.00, 21.00 Т/c
«Конюшина бажань»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Роза
прощальних вітрів»
00.50, 02.15 Історія
одного злочину 16+
15.20 Х/ф «Той, що
біжить лабіринтом:
Випробування
вогнем»
18.00 Х/ф «Той, що
біжить лабіринтом:
Ліки від смерті»
21.00 Х/ф «2012»
00.10 Х/ф «Загибель:
Лос-Анджелес»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.20 М/ф
«Супергерой»
12.50 Х/ф «Принцведмідь»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Монте
Карло»
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
11.45 М/ф
«Дюймовочка»
13.15 Х/ф «Мій
улюблений
динозавр»
15.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Ерагон»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Танька і
Володька
00.00 Х/ф «Не
погрожуй
Південному Центру,
попиваючи сік у
чорному кварталі»
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.05, 08.05, 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
10.35 Хто в домі хазяїн?
11.05 Д/ц «Погляд зсередини»
12.00 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
16.50 Д/ц «Особливий загін»
17.50 Т/с «Римська імперія»
19.30 Війна: історії початку
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»
04.35 Світло 05.25 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
02.00, 04.10 Новини
09.35 XVII Мiжнародний турнiр зi
спортивної гімнастики «Ukraine
International Cup 2019»
12.00 Д/ц «Кухня По»
13.05 Д/ц «Неповторна природа»
13.40 Пліч-о-пліч
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.25 Перший на селі
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 Країна на смак
17.05 Д/ц «Особливий загін»
18.00 Т/с «Римська імперія»
19.50 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Елементи»
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

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

БУДІВНИЦТВО
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, базальт), камінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем.
Послуги самоскидами: ЗІЛ, ВОЛЬВО. Послуга

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

05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50, 12.45 Факти
06.15 Більше ніж правда
07.55 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу 12+
11.00, 11.50 Особливості
національної роботи
13.00 Т/с «Юрчишини»
14.35 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «11 друзів
Оушена»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «12 друзів
Оушена»
21.20 Х/ф «13 друзів
Оушена»
23.40 Х/ф «Відступники»
02.25 Т/с «У полі зору»

№ 13 (163)

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, НШ100, 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.
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
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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. Воло димир-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.
РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год.
Після пробного періоду – можливість працевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою

КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок»
вивчає попит на об’єкти оренди: служб. приміщ.
одноповерх. нежитл. будівлі (адмінбудинку) заг.
пл. 14,9 м2 для забезпечення населення, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення (аптека)
за адресою КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок», с. Грем’яче, Ківерцівський р-н, Волинська
обл., 45235; нежитл. приміщ. стоматологічного
кабінету №14 (ІІ поверх) у лікувальному корпусі

Відділ реклами: (063) 481-82-44.
volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій
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UA: ВОЛИНЬ
07.00 «Додолики» 07.10
М/с «Вруміз» 07.50 «Світ
навколо» 08.00 «Ранок
«Нової Волині» 09.30
«Країна на смак» 10.25
Д/ц «Аромати Греції»
10.51 UA:Фольк 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/ц «Двоколісні
хроніки» 17.00 «Сильна
доля» 17.53 UA:Фольк
18.45 Лайфхак укр. 19.00
Новини 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» 22.00
Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»

UA: ВОЛИНЬ
07.00 М/ф «Саффі» 08.05
«Казки Лірника Сашка»
08.15 «Додолики» 08.30
«Ранок «Нової Волині»
09.28 UA:Фольк 10.20 Д/ц
«Аромати Греції» 10.50
«Країна на смак» 11.40
«Хто в домі хазяїн?»
12.12 Д/ц «Мегаполіси»
12.46 Радіодень 13.25
«Українська читанка»
13.40 «Вечір» 14.06
«Розсекречена історія»
15.02 Д/ф «Іван
Боберський. Де сила,
там воля витає!» 15.40
«Букоголики» 16.10
Лайфхак українською
16.31 Д/ц «Двоколісні
хроніки» 17.00 «Сильна
доля» 17.53 UA:Фольк
18.45 Лайфхак укр. 19.00
«Своя земля» 19.23
«Разом» 19.50 «Спільно»
20.18 #ВУкраїні 20.50
Лайфхак українською
21.00 Т/с «Монро» 21.50
«Букоголики» 22.18
МузLove 22.45 Лайфхак

15

АВЕРС
06.00, 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, 02.30 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, 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
14.30 Т/с «Домашні вогнища»
16.15 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Домашні вогнища»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

АВЕРС
06.00 М/с «Гон»
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15 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, 05.45 Життя в цифрі
11.30 Уроки тітоньки Сови
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
14.30 Т/с «Домашні вогнища»
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 Т/с «Домашні вогнища»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

ЄДРПОУ 41637310 в
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Р/Р № 26003055518827,
МФО 303440

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, радіодеталі.
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.

заг. пл. 23,7 м2 для надання медичних послуг за
адресою КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок», с. Грем’яче, Ківерцівський р-н, Волинська
обл., 45235. Заяви приймають з 04.04.2019 р. до
17.04.2019 р.
По детальну інформацію звертатися за
адресою с. Грем’яче, Ківерцівський р-н, Волинська обл., КП «Санаторій матері і дитини
«Пролісок» та тел. (03365) 9-44-66, 9-68-19,
(097) 212-50-61.
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: 26877.
Наклад – згідно із замовленням.
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українців
задекларували
доходи за 2018 рік, що становлять
понад мільйон гривень,
повідомляє Державна фіскальна
служба. Це проміжні результати
кампанії з декларування доходів,
що триватиме до 2 травня.
Понад третина мільйонерів (35%) зареєстровані в Києві, на другому місці –
Харківська та Дніпропетровська області
(по 9%). Наймолодшому мільйонеру майже 18 років, він отримав майно у спадок.
Найстаршому – 83 роки, доходи отримано від операцій з відчуження майна.
40% усіх мільйонерів в Україні є жінками. Наймолодшій із них – 18 років, вона
задекларувала дохід від успадкування
майна. Найстаршій українській мільйонерці – 78. Найбільшу суму задекларував
житель Дніпра, його дохід становить понад 500 мільйонів. Він отримав майно у
дарунок від члена сім’ї.

багатії

У США БІЛЬШЕ
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саме на тій фермі, де народилася
і виросла корова, що буде його
споживати.
Італійки завжди давали скибочку пармезану немовлятам, в
яких починали різатися зубки.
Такий сир і сьогодні прописують
хворим будь-якого віку.
Пармезан дворічної витримки
можна їсти людям із непереносністю лактози. Через її відсутність сир
легше перетравлюється, а його білки та поживні речовини краще засвоюються. Він ідеально підходить
для тих, хто потребує негайного
вливання білків, як-от спортсмени.
Пармезан містить дев’ять вільних
амінокислот, які легко всмоктуються організмом. 28 г пармезану
містить 9 г білка – на 2 г більше, ніж
яловичина, і 321 мг кальцію – майже у 10 разів більше, ніж молоко.
У ньому 12 мг магнію (більше, ніж
у лососі), 28 мг калію (приблизно
на третину більше, ніж у банані) і
0,12 мг вітаміну А (майже стільки ж,
скільки у моркві такого ж обсягу). А
ще – цинк, залізо, мідь, марганець,
біотин і вітамін В6.
«Це справжня харчова добавка, здатна забезпечити потрібні
організму вітаміни й білки лише
у кількох грамах продукту», – зазначає дієтолог Валентина Фратоні. Вона рекомендує пармезан
дітям, важкоатлетам і вагітним.
Хоч пармезан виробляють із
сирого молока, а не з пастеризованого, через дозрівання протягом принаймні року він стає
абсолютно безпечним.

рейтинг

березня
відзначали
Всесвітній день
захисту лісів. Дату
запровадили 48 років
тому на Генеральній
асамблеї ООН, пише
«ТСН.ua».
Лісами вкрита третина
усієї суші планети. Це природні легені Землі, борці
з усілякими катаклізмами
та кондиціонери для мегаполісів. Ліси поглинають
вуглекислий газ і виділяють
життєво важливий кисень.
Утім ще 200 років тому загальна площа лісів була
удвічі більшою. Щороку
планета втрачає понад три
мільйони гектарів лісу. Це
приблизно дорівнює площі
Молдови. Одне дерево протягом року виробляє від 100
до 700 кілограмів кисню. Це
забезпечує життя невеликої
сім’ї на рік. І за одну годину
гектар лісу поглинає стільки
вуглекислого газу, скільки
видихають за годину дві
сотні людей. Ліси запобігають руйнівним повеням
і посухам, протидіють зсувам ґрунтів та допомагають
зберегти їхню родючість,
охолоджують розпечені асфальтом міста й очищують
повітря від шкідливих вики-
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почала продавати пармезан по
900 доларів за головку, вона потрапила в заголовки преси, й не
в останню чергу через те, що це
була дуже низька ціна.
Причина високої вартості – в
унікальності інгредієнтів. У справжньому пармезані їх всього три:
молоко, сіль та сичуга – фермент,
який згортає молоко. Але воно
має бути суто від рідкісної породи
червоних реджанських корів, яких
всього три тисячі, тобто 0,01% всіх
молочних корів у ЄС. Але й це не
все. Секрет цього сиру полягає не
лише в породі корів, але й у тому,
чим їх годують. Приблизно половину сухої їжі для них має складати сіно, щонайменше 75% якого
має бути з регіону виробництва
пармезану. І не менш як половина
цього сіна має бути вирощеним
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ількість громадян США, статки
яких перевищують $1 млн, на
1,8 мільйона людей перевищує
населення Швеції, йдеться у
дослідженні консалтингової
компанії Spectrem Group, передає
Financial Club.
За даними дослідження, кількість
мільйонерів у США складає близько
11,8 мільйона осіб, а населення Швеції –
9,95 мільйона. Американців, чиї статки
торік складали від $1 млн до $5 млн,
наразі 10,23 мільйона осіб. Також стало
більше громадян США, чиї статки склали від $5 млн до $25 млн, їх 1,4 мільйона
осіб, а людей, чиї статки перевищують
$25 млн, – 173 тисячі.
У дослідженні зазначено, що в
2018 році збільшення кількості мільйонерів у США дещо сповільнилося. Головними причинами цього стало уповільнення зростання світової економіки.
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складніший і гостріший, а сам сир
легше розсипається на долоні.
У ЄС «парміджано-реджано»
і його англійська версія «пармезан» є юридично зареєстрованими термінами, захищеними сертифікатом про походження (PDO)
з 1996 року. А в США закон захищає тільки назву «парміджанореджано». Більша частина того,
що продається у вигляді тертого
пармезану в США, взагалі не є
сиром. Дослідження Bloomberg
News виявило, що деякі види
такого сиру містили до 9% целюлози. Справжній пармезан не
містить не тільки цієї речовини,
а й взагалі будь-яких добавок або
консервантів, окрім солі.
Зрештою, такий сир – недешеве задоволення. Коли американська оптова мережа Costco

ЛІСИ – ЛЕГЕНІ ПЛАНЕТИ Й БОРЦІ
З ПРИРОДНИМИ КАТАКЛІЗМАМИ
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Для приготування 1 кг
пармезану потрібно 14 л молока,
для однієї головки – 550 л

екологія

Американці багатіють
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а вмістом
кальцію, корисних
амінокислот, білків
і вітаміну А італійський
делікатес парміджанореджано легко конкурує
з будь-яким харчовим
продуктом. Його
навіть призначають як
лікувальний засіб.
Парміджано-реджано, на відміну від звичайного пармезану,
виготовляють тільки з певних
інгредієнтів, які походять лише з
одного регіону Італії. Це географічна зона площею 10 тис. км2,
обмежена настільки суворо, що
на одному кінці невеликого міста Болонья можна виготовити
справжній пармезан, а на іншому – вже ні. Територія виробництва сиру, таким чином, обмежена провінціями Парма, Модена,
Реджо-Емілія, Мантуя (на схід від
річки По) та Болонья (на захід від
річки Рено). Результатом таких
жорстких умов, закріплених, до
речі, законодавством, є дивовижні властивості сиру, завдяки яким
кухарі, дієтологи й самі італійці
вважають його досконалою їжею.
Пармезан має солонуватосолодкий, пікантний і насичений
смак та тверду зернисту структуру. Смак з часом набуває нових
відтінків: дворічний сир пахне
свіжими фруктами і має різкосолодкий присмак. Трирічний
пармезан нагадує сушений виноград і мускатний горіх, його смак
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40% українських мільйонерів – жінки

www.volynnews.com

ПАРМЕЗАН: ПРЕКРАСНИЙ
І КОРИСНИЙ

смачніссімо

В УКРАЇНІ –
ПОНАД ТИСЯЧА
МІЛЬЙОНЕРІВ

ЧЕТВЕР
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200 років тому на Землі було вдвічі більше лісів

дів. Протягом року дерево
поглинає стільки ж вуглецю, скільки виробляє автомобіль за поїздку в тисячу
кілометрів.
Найбагатша на ліси європейська країна – Фінляндія. Деревами тут вкрито
70% території. А найбідніша – Великобританія, адже
має лише шість відсотків території, вкритої лісами.
В Україні площа лісів
складає понад 10 мільйонів гектарів. І саме в нашій
країні розташований найбільший у світі штучний ліс.
Його висадили на Херсон6 КВІТНЯ НЕДІЛЯ
ДЕНЬ
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щині, щоб зупинити пустелю Олешківські піски –
найбільшу в Європі. Площа
Цюрупинського штучного
бору – понад 100 тисяч
гектарів. Тут ростуть 12 видів сосен, а також листяні
дерева. Саме завдяки густим лісам найбільш екологічним регіоном України є
Карпати. Але щороку лісові угіддя тут катастрофічно
зменшуються. Найчастіше
ліси гинуть через забудови, пожежі та незаконні вирубки. Невиправної шкоди
завдають лісам засмічення
побутовими відходами.
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УКРАЇНА –
НАЙМЕНШ
ЩАСЛИВА
КРАЇНА ЄВРОПИ
Україна опинилася на 133 місці серед
156 держав-учасниць рейтингу, який
склав Підрозділ ООН з пошуку рішень
для стабільного розвитку (United
Nations Sustainable Development
Solutions Network) і на останній
сходинці серед усіх європейських
держав, пише Deutsche Welle.
Перше місце в рейтингу найщасливіших
країн світу посіла Фінляндія. Згідно зі щорічною доповіддю організації World Happiness
Report 2019, до десятки найщасливіших країн
світу увійшли також Данія, Норвегія, Ісландія,
Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада та Австрія.
Україна ж розташувалася між Чадом
(132 місце) та Ефіопією (134). Росія опинилася
на 68 місці, Молдова – на 71-му, Білорусь – на
91-му, Грузія – на 119-му.
Німеччина посідає 17 сходинку, Сполучені Штати Америки – 19-ту, Китай – 93-тю. Замикають рейтинг Центральноафриканська
Республіка (155 місце), Південний Судан (156),
та Афганістан. Серед держав-членів Організації економічного співробітництва та розвитку найменш щасливими виявилися Греція
(82 місце) та Туреччина (79).
Для розрахунку рівня щастя експерти
враховували низку чинників: ВВП на душу
населення, тривалість життя, щедрість, соціальну підтримку, а також свободу і корупцію в
частині впливу на ухвалення важливих життєвих рішень. Кожен з цих факторів оцінювали
за десятибальною шкалою, після чого виводили середній для країни бал.
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Ніхто не може змусити вас почуватися неповноцінними без вашої згоди.
Елеонора Рузвельт
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