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ЗАКОН ПРО ЖКГ У ДІЇ

КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО
ОПРИЛЮДНИЛА ВІЙСЬКОВУ
ДОКТРИНУ
читайте на стор. 4

здоров’я

ЯКІ ШТРАФИ ЧЕКАЮТЬ БОРЖНИКІВ ТА
КОМУ МОЖУТЬ ВІДМОВИТИ В НАДАННІ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

читайте на стор.

5

ПО ТОЙ БІК

ЗА НАРУГУ НАД
УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ –
КРИМІНАЛ

читайте на стор.

5

за кермом

ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ

ПАРКУВАННЯ – ШТРАФИ

ЕМІГРАНТСТВА

ЗАРОБІТЧАНСТВО В ІТАЛІЇ: ВАЖКО, ВИСНАЖЛИВО ТА ПРИНИЗЛИВО

П

аркування недобросовісних водіїв
із порушеннями усіх можливих
норм і правил у Луцьку вже давно
переросло в серйозну проблему. Для
протидії цьому явищу Департамент
муніципальної варти Луцької міської
ради запровадив сучасну європейську
систему накладення штрафів на
водіїв-порушників.
читайте на стор.
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народне мистецтво

НАЙКРАЩА ПИСАНКА –
В ЛУЦЬКУ

П

В

Україні виїзд жінок за
кордон став масовим
явищем. Мало яка
з родин на Волині може
похвалитися тим, що всі

дорослі працюють у рідній
державі. Заробітчанами
загалом стають жінки
молодого або середнього
віку. Саме на їхню працю,

незламні

переважно як наймичок,
є попит у європейських
країнах.

читайте на стор. 8

смачна екзотика

ДІТОК ІЗ ДЦП
ОБ’ЄДНУЄ «КОЛЬОРОВА
КАПУСТИНКА»

Л

учанка Іванна Соха разом із чоловіком
виховують чотирирічного Данила та
дворічного Дмитрика. У старшого сина –
ДЦП. Щоб мати більше можливостей для
реабілітації таких діток, спілкування з
іншими батьками, які виховують малюків
з подібним діагнозом, Іванка заснувала у
Луцьку ГО «Ресурсний центр «Кольорова
капустинка».
читайте на стор.
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УНІКАЛЬНЕ ВАРЕННЯ

З ПОЛЬОВИХ КВІТІВ

Т

радиційною
консервацією овочів
та фруктів здивувати
важко, адже з приходом
літа господиньки, наче
бджілки, починають
закривати на зиму ягоди.
Трошки пізніше – огірки,
помідори, а восени –
пряні грибочки. Але й
до такої процедури, як
виготовлення варення,
як з’ясувалося, можна
підійти досить творчо.
Зокрема ароматний
конфітюр можна робити
і з лісових та польових
квітів.
читайте на стор.

9

івтисячі робіт, виконаних на
курячих, гусячих та навіть
страусиних яйцях, подали цьогоріч
на ювілейний конкурс «Волинська
писанка ІІІ тисячоліття».
читайте на стор.

9

екологія

РТУТНІ ТЕРМОМЕТРИ
НЕ МОЖНА
А
ВИКИДАТИ НА
СМІТНИК
Куди можна здати на утилізацію
сцентні
використані люмінесцентні
тутні
лампи та несправні ртутні
и
термометри? Із такими
ції
запитаннями до редакції
ачі.
не раз звертаються читачі.
ри
Адже і лампи, і термометри
не можна викидати як
звичайне побутове сміття.
читайте на стор.
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П’яний за кермом – убивця

ра доправили в лікарню.
Ще одна смертельна аварія
трапилася в Луцьку 29 квітня.
Свідки стверджують, що за кермом легковика нібито перебував

на злодієві шапка горить

Посадовець списав
палива на 99 тис. грн
Директора шахти №9 «Нововолинська»
судитимуть за зловживання службовим
становищем та підроблення документів.
Про це інформує прес-служба
прокуратури Волині.

ДИРЕКТОРА ШАХТИ СУДИТИМУТЬ
з діяльністю шахти, внаслідок чого підприємЗА МАХІНАЦІЇ
ством списано паливо-мастильних матеріалів
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив і
скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором відокремленого підрозділу «Шахта №9
«Нововолинська» державного підприємства
«Волиньвугілля» зловживання службовим
становищем, що завдало суттєвої шкоди інтересам юридичної особи, підроблення офіційного документа, а також подання завідомо недостовірних та підроблених доказів,
поєднаних зі штучним створенням доказів
захисту.
Використовуючи службове становище
всупереч інтересам служби, посадовець з вересня 2016 до вересня 2018 року здійснював
службовим автомобілем поїздки, не пов’язані

Щороку напередодні Великодня обласний
фонд «Милосердя і здоров’я» привозить
смаколики людям з обмеженими
можливостями, ветеранам війни, праці та
просто одиноким людям поважного віку.

Заступник голови фонду, укропівець Олександр Лукашевський зазначає, що акція відбувається вже не вперше. З роками список осіб, якими опікується фонд, збільшується.
«Цьогоріч ми доставили 280 пасочок малозабезпеченим. Дехто приходить сам, а тим, хто не
має такої можливості, наші активісти приносять
їх додому. Цьогоріч смачні та вже освячені паски
надав Свято-Покровський храм, за що ми дуже

вдячні», – зазначає пан Олександр.
Фонд «Милосердя і здоров’я» не обмежується лише пасхальними акціями. «Ми часто
організовуємо різноманітні заходи та тематичні
вечори. Але все це було б неможливим без допомоги спонсорів. Зокрема це партійний осередок
УКРОПу, Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», ПрАТ
«СКФ Україна». Також фонд плідно співпрацює з
Луцькою районною організацією «Спілка Чорнобиль» та багатьма громадськими організаціями.
До наших заходів долучається і «Центр фізичної
культури та оздоровлення», який я очолюю. Не
лишається осторонь і часто допомагає фонду
депутат-укропівець Луцької міської ради Сергій
Балицький», – каже Олександр Лукашевський.

кримінал

ШПИГУНА –
ПІД СЛІДСТВО

Жителя Волинської області підозрюють
у державній зраді. Чоловік став агентом
іноземної спецслужби та здійснював
розвідувально-підривну діяльність на
території України.

Як інформує прокуратура Волині, Управлінням Служби безпеки України в області зібрано докази умисного скоєння чоловіком
діянь на шкоду інформаційній безпеці нашої
держави та надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Громадянин, перебуваючи на території ін-

Паску отримав і учасник Другої
світової війни Ігор Мисенко

ГОРБАТОГО МОГИЛА ВИПРАВИТЬ

За крадіжку валізи з особистими речами
зловмисник поплатився свободою.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інцидент трапився ще у січні 2015
року. Неодноразово судимий чоловік, перебуваючи біля потяга сполученням Москва-Ковель
на залізничному вокзалі Луцька, викрав валізу в
пасажирки. У валізі було чимало вартісних особистих речей та $2 тис. Загальна сума матеріальної шкоди склала майже 60 тис. грн.
Проте обвинувачений визнав свою вину
частково, мовляв, допомагав потерпілій винести валізу з вагона. Спокусившись на крадіжку,
неподалік вокзалу чоловік обшукав валізу, ви-

на суму майже 99 тис. грн. Державному підприємству «Волиньвугілля» такими діями директора відокремленого підрозділу завдано
суттєвої шкоди.
Звільнений із посади екс-директор, якому
повідомлено про підозру у вчиненні цього
злочину, за попередньою змовою зі ще двома посадовцями шахти, аби приховати факт
зловживання й уникнути кримінальної відповідальності, підробив офіційні документи про
використання у відокремленому підрозділі
транспорту, які насправді у вказаний період
на підприємстві не видавали й вони не діяли,
та подав органу, що здійснює досудове розслідування, копії цих документів як докази
своєї невинуватості. Невдовзі колишній посадовець постане перед судом.

ВЕЛИКОДНЯ ПАСОЧКА – В КОЖНУ РОДИНУ!

милосердя

по заслузі

працівник СБУ. Щоправда, і загиблий, і водій були у стані алкогольного сп’яніння.
Біда сталася і 23 квітня поблизу села Переспа Рожищен-

ського району. Там під колеса
вантажного потяга сполученням
«Здолбунів-Ковель» потрапила
пенсіонерка. Жінка лежала на залізничній колії, проте навіть екстрене гальмування не допомогло
уникнути наїзду.
А 27 квітня в Лугинському
районі Житомирської області загинув волинянин, який керував
автомобілем MAN з напівпричепом. Молодик не впорався з
керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з вантажівкою Scania з напівпричепом
під керуванням жителя Рівненщини. Ще раніше, 23 квітня, поблизу села Майстрова НовоградВолинського району загинув
поліцейський з Ківерцівщини.

Олена Семенова
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априкінці квітня
у дорожньотранспортних
пригодах загинуло кілька
волинян.
Як повідомили в поліції, 24
квітня в селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль
Volkswagen Caddy на смерть збив
велосипедиста. Поліцейські встановили, що винуватцем аварії є
житель Карпилівки, який сів за
кермо нетверезим. В аварії також
постраждав односелець водія,
його госпіталізували.
А 29 квітня між селами Чевель та Поліське Старовижівського району мотоцикл Viper
150 з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП
молодий водій, житель Турійського району, загинув, пасажи-

nvip.com.ua

ШРІ-ЛАНКУ Й ДАЛІ
ЛИХОМАНИТЬ
26 квітня внаслідок стрілянини між військовими та ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці
загинули 15 людей, із них – шестеро дітей. Серед загиблих – троє терористівсмертників. А під час спецоперації сил
безпеки Шрі-Ланки 26 квітня загинули
троє родичів підозрюваного в організації вибухів. Тим часом кількість
жертв кривавих терактів, які сталися
21 квітня, досягла 359 осіб. Затримано
вже понад 100 людей. Крім того, після
терактів на Шрі-Ланці заборонили носити паранджу.
ІДІЛ ГОТУЄ НОВІ ТЕРАКТИ?
Розвідслужби припускають, що бойовики терористичної організації «Ісламська
держава» можуть вчинити нові атаки в
туристичних зонах Азії і Африки, подібні
до тієї, яку було здійснено на Шрі-Ланці.
Уразливими в плані можливості нових
терактів експерти називають Індію,
Мальдіви, а також туристичні місця в
Кенії і Танзанії.
СМЕРТОНОСНІ ВИБОРИ
В Індонезії вибори 2019 року стали найскладнішими у світі – проголосувати
прийшли близько 154 мільйонів громадян, які заповнювали по п’ять бюлетенів, адже обирали і президента, і депутатів двопалатного парламенту, і членів
регіональних й місцевих законодавчих
органів. Найбільше від виборчого процесу постраждали ті, хто працював у
комісіях. У день волевиявлення та в
подальші десять днів від перевтоми
померло 272 співробітники виборчих
комісій, ще 1878 захворіли. Також від
перевтоми та пов’язаних з нею ДТП загинуло 15 поліцейських.
ІМПЕРАТОР ЯПОНІЇ ЗРІКСЯ
ПРЕСТОЛУ
85-річний імператор Японії Акіхіто
30 квітня залишив трон у зв’язку з поважним віком та станом здоров’я. Це
перше зречення імператора за останні 200 років. Акіхіто – 125-й імператор Японії і представник найстарішої
в світі правлячої династії. 1 травня на
престол зійшов син Акіхіто, 59-річний
принц Нарухіто.
БАЙДЕН – КОНКУРЕНТ ТРАМПА
Колишній віце-президент США 76річний Джо Байден, який був у команді
президента-демократа Барака Обами,
оголосив, що виставить свою кандидатуру на президентських виборах 2020
року. Виклик республіканському президенту 72-річному Дональду Трампу
мають намір кинути уже майже два десятки кандидатів.
УКРАЇНА – БЕЗ РОСІЙСЬКОГО
БЕНЗИНУ
Росія встановила заборону на експорт
до України вугілля, нафти та нафтопродуктів. З 1 червня товари можна буде
вивозити в Україну лише на підставі
спецдозволів. Також розширено заборону на ввезення в Росію української
продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки. У 2018 році
імпорт нафтопродуктів з Росії в Україну
становив понад 3,3 млн т. На ринку нафтопродуктів України російське дизпаливо, зріджений газ та бітум займають
понад 32%.
США ВИЙДУТЬ ЗІ
«ЗБРОЙНОГО» ДОГОВОРУ
Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Штатів із Міжнародного
договору про торгівлю зброєю, який
регулює її міжнародну торгівлю. Попередній президент Барак Обама підписав цю угоду в 2013 році, але її досі
не ратифікували в американському
Конгресі. За деякими оцінками, обсяг міжнародної торгівлі зброєю сягає
$70 млрд на рік. До слова, Трамп також
планує укласти грандіозну ядерну угоду з Росією і Китаєм.
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Викрав $2 тис. і сказав,
що не помітив грошей

кинувши з неї ліки, одяг, засоби гігієни, косметику, документи. Натомість усі інші речі продав на
ринку, а отримані кошти витратив на власні потреби. Більше того, обвинувачений стверджушої країни та потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням
правопорушень, у жовтні 2017 року надав
добровільну усну та письмову згоду співробітнику іноземної спецслужби на конфіденційне
співробітництво, обравши собі псевдонім.
Вступивши в агентурні відносини зі спецслужбою, волинянин розпочав здійснювати
розвідувально-підривну діяльність на території України.
Нині у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, з’ясовують обставини вербування громадянина та вчинення ним дій на шкоду державним інтересам.
За державну зраду санкцією ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12
до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
Мета – це шлях у часі. Карл Ясперс

вав, що доларів у валізі не помітив, мовляв, грошей не викрадав, а тому винний хіба частково.
Потерпіла ж розповіла, що протягом ночі
у вагоні обвинувачений вживав спиртне та
чіплявся до пасажирів. З її слів, вийшовши з
потяга на перон вокзалу, вона помітила відсутність однієї валізи, яку так і не знайшли. Матеріальних претензій до обвинуваченого жінка
не мала, щодо міри покарання покладалася на
розсуд суду. Незважаючи на те, що обвинувачений визнав вину частково, її було доведено в
повному обсязі. Зрештою суд призначив непутящому чоловікові покарання у вигляді одного
року позбавлення волі.

кров холоне

НЕВІДОМІ ПРОЛАМАЛИ
ЛУЧАНИНУ ЧЕРЕП
У Луцьку 23 квітня невідомі жорстоко
побили громадського діяча Ігоря
Кінаха.

Як повідомила його дружина, адвокат
Яна Чуріна, він отримав дуже важкі травми,
зловмисники проламали чоловіку череп,
вибили зуби. З її слів, він ішов додому з автостоянки, саме розмовляв із дружиною телефоном, як на нього накинулося кілька незнайомців. Нападники орудували, ймовірно,
битою або арматурою.
Нагадаємо, у березні подружжю спалили два автомобілі. Вони пов’язували цей
інцидент із професійною діяльністю.
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НАЛЯКАЛИ БАБУСЮ ДО СМЕРТІ

феміда

шахрайство
slavdelo.dn.ua

Не довіряйте
незнайомцям
Днями 10-річного лучанина намагався
ошукати телефонний шахрай. І тільки
випадковість завадила незнайомцю,
повідомили у прокуратурі Волині.

вирок

Як ідеться у вироку, 5 квітня 2018
року обвинувачений після завершення судового засідання умисно плеснув
в обличчя прокурору Луцької місцевої
прокуратури рідину рожевого кольору.
Відповідно до висновку експерта, вона
містила барвник «Фуксин основний». У
такий спосіб обвинувачений спричинив
працівнику правоохоронного органу тілесні ушкодження: хімічний опік правого ока. Окрім того, речовина пошкодила

Трьох злочинців покарано

ХЛОПЧИК ЛЕДЬ НЕ ВИНІС ВСІ
йому теж не вдалося, телефонний зв’язок пеГРОШІ З ХАТИ
рервався та до дитини в цей момент дотеле-

Зателефонувавши до хлопчика, шахрай назвався його татом. При цьому розмовляв дуже
тихо. Попрохав піти додому й поскладати всі
наявні в квартирі гроші та цінності у пакет.
У ході розмови з дитиною зловмисник
з’ясував, що в помешканні також є сейф, який
хлопчик самотужки відчинити не може. Тоді
він запропонував звернутися по допомогу до
когось із дорослих.
Хлопчик вийшов надвір та попросив перехожого допомогти й передав йому телефон.
Чоловіка нічого не насторожило у проханні
незнайомця на тому кінці дроту – він взявся
допомагати дитині. На щастя, відчинити сейф

фонувалася бабуся. Тож лише завдяки випадковості від цього злочину ніхто не постраждав
та цінності залишилися неушкодженими.
Правоохоронці встановили, що, ймовірно, телефонували до дитини з однієї з установ
відбування покарання з іншої області. У кримінальному провадженні триває досудове
розслідування.
Прокурори ж звертаються до волинян із
проханням задля уникнення неприємних або
й загрозливих ситуацій ще раз розповісти дітям про небезпеку та можливі наслідки спілкування із незнайомцями (у тому числі з тими,
хто телефонує з невідомих номерів).

ДОВГИЙ ЯЗИК ЗА ҐРАТИ ЗАВЕДЕ
дорогий костюм та сорочку.
У вчиненому чоловік не розкаявся. Відтак, призначаючи покарання, суд
врахував молодий вік обвинуваченого,
відомості про те, що він неодноразово
судимий та має судимості, які не зняті та
не погашені, інформацію про стан його
здоров’я, зокрема те, що він перебуває
під наглядом медиків з діагнозом «дисоціальний розлад особистості», думку
потерпілого, який в судовому засіданні
просив призначити йому суворе покарання. Таким чином, чоловікові призначено покарання у вигляді позбавлення
волі на чотири з половиною роки.

volynnews.com

Засудили чоловіка, який у залі
Луцького міськрайонного суду облив
прокурора речовиною з барвником
та погрожував йому насильством і
вбивством.

Після марних обшуків один із чоловіків почав різати ножем ковдри, диван та матраци, однак знайти гроші нападникам так і не вдалося.
Відзначимо, що в суді жоден із трьох обвинувачених не визнав свою вину, хоча під
час досудового розслідування зізнавалися у
злочині. Зловмисники заявляли, мовляв, на
них здійснювали тиск працівники поліції. Однак жоден із них не зміг пояснити, як на місці
злочину з’явилися їхні відбитки пальців.
До слова, потерпіла померла до початку
судового розгляду кримінального провадження по суті.
У підсумку суд визнав чоловіків винними,
призначивши одному з них покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення
волі з конфіскацією майна, два інші отримали по сім років тюрми також з конфіскацією
майна.

vgorode.ua
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а Волині троє чоловіків проникли
до помешкання пенсіонерки
та вимагали віддати пенсію,
погрожуючи вбивством.
Про це йдеться у вироку Ковельського
міськрайонного суду. Як вдалося встановити
під час судового засідання, 22 березня 2018
року троє чоловіків у стані алкогольного
сп’яніння, скориставшись поважним віком та
безпорадністю пенсіонерки, через незамкнені вхідні двері проникли в будинок, аби заволодіти грішми жінки.
Старенькій закрили рот тканиною, щоб
вона не змогла покликати на допомогу. Потому, взявши господарський ніж, приставляли жінці до горла та погрожували вбивством,
вимагаючи віддати пенсію. Після цього один
зі злочинців вдарив жінку по голові, від чого
вона знепритомніла.

У суді емоції зайві

У цьому світі можливо майже все, але тільки не все одночасно. Прагнучи до одного,
доведеться відмовитися від іншого. Дмитро Леонтьєв

2 травня 2019 року
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українська хроніка
ГОРІВ РІВНЕНСЬКИЙ
ЗАПОВІДНИК
24 квітня у Рівненському природному
заповіднику, що в Рокитнівському районі, спалахнула пожежа. Загорання локалізували, вигоріло близько 2 га лісу. Ліс
зайнявся від сухостою, який підпалили
невідомі. Рівненський природний заповідник – другий за розміром в Україні
після Кримського.
СПРАВУ ГАНДЗЮК
ЗРУШИЛИ З МІСЦЯ
П’ятеро підозрюваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини
Гандзюк визнали свою провину і почали давати викривальні покази. Йдеться
про Сергія Торбіна, Микиту Грабчука,
Володимира Васяновича, В’ячеслава
Вишневського та Віктора Горбунова.
Нагадаємо, на жінку напали 31 липня
2018 року, обливши сірчаною кислотою.
4 листопада вона померла.
МАЖОРКА-УБИВЦЯ ХОЧЕ
ВИЙТИ СУХОЮ З ВОДИ
Засуджена за смертельне ДТП Олена
Зайцева хоче оскаржити вирок в апеляції, оскільки їй не зрозуміло, за які
саме дії вона отримала 10 років. Як відомо, у жовтні 2017 року в центрі Харкова Lexus 20-річної студентки врізався у
Volkswagen Tuareg під керуванням підприємця Геннадія Дронова, якого, до
слова, також засудили на 10 років. Внаслідок аварії загинуло шість людей, ще
шістьох було важко травмовано.
ЗБАГАЧЕННЯ НА ВІЙНІ
Президент Петро Порошенко зробив
усе можливе, щоби усунути конкурентів
на ринку оборонних технологій. Замість
новітньої розробки українських інженерів БКМ «Геккон» у ЗСУ поставили учетверо дорожчі «Тритони» від «Ленінської
кузні», яка належить Порошенку. Ціна
питання – сотні мільйонів гривень.
СУБСИДІЇ ПЕРЕОФОРМЛЯТЬ
АВТОМАТИЧНО
Кабінет Міністрів ввів автоматичний
перерахунок субсидій для більшості домогосподарств. З 1 травня 90% субсидіантів отримають перерахунок субсидій
на новий опалювальний сезон в автоматичному режимі.
ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ –
ПІД ОГОРОЖУ
Нові норми, які покликані підвищити
безпеку людей біля залізничних колій
і мінімізувати кількість нещасних випадків та аварій, ввело Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства.
Йдеться про обов’язкове облаштування
спеціальних огороджувальних парканів
або лісонасаджень задля недопущення
виходу на залізничні шляхи сторонніх
людей. За підрахунками експертів, це
дозволить на 30% зменшити аварії і нещасні випадки на коліях.
ВИКРАДЕНУ У ФРАНЦІЇ
КАРТИНУ ЗНАЙШЛИ В
УКРАЇНІ
В ході обшуків у підозрюваних в убивстві екс-власника заводу ювелірних
виробів Сергія Кисельова знайшли картину «Порт Ла-Рошель» Поля Сіньяка
1915 року, яка є коштовним оригіналом,
викраденим із французького музею.
Полотно вартістю $1,5 млн передадуть
Франції.
ІСПИТИ З МОВИ Й
МАТЕМАТИКИ – ДВОРІВНЕВІ
З 2021 року суттєво зміниться система
складання зовнішнього незалежного
оцінювання для випускників шкіл – стане
більше обов’язкових предметів, а тестування з української мови та математики
матимуть два рівні складності. Як повідомила міністр освіти Лілія Гриневич,
базовий рівень – українська мова як
державна, складніший – це поглиблене
вивчення української мови і літератури.
Аналогічно і з математикою – залежно
від своїх потреб вступник матиме змогу
обрати рівень складності.
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по суті

нова влада – нові підходи

ПУТІН ХОЧЕ СПРОСТИТИ
ОТРИМАННЯ
ГРОМАДЯНСТВА РОСІЇ
ДЛЯ ВСІХ УКРАЇНЦІВ

НА АУДИТ
«УКРОБОРОНПРОМУ»
ПОТРІБНО ДО $5 МЛН
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос анонсував плани ліквідації
держконцерну «Укроборонпром».
За словами Кривоноса, замість
«Укроборонпрому» буде створено
окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть
підпорядковані підприємства-учасники
концерну. Про це він розповів в ефірі
«5 каналу». Йдеться про ліквідацію великої кількості фірм-прокладок.
До слова, за інформацією Сергія
Кривоноса, міжнародний аудит «Укроборонпрому» може коштувати до
$5 млн. Рішення про виділення коштів
має ухвалити Кабінет Міністрів.

РОЗКРИТО МІЛЬЯРДНІ
КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В
ГЕНПРОКУРАТУРІ

АХМЕТОВ РОЗШИРИВ
СВОЮ МОНОПОЛІЮ,
ПРИДБАВШИ ЩЕ ДВА
ОБЛЕНЕРГО
Антимонопольний комітет на засіданні 25 квітня надав дозвіл компанії ТОВ
«ДТЕК Нафтогаз» на придбання у групи
російських бізнесменів «VS Energy» акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» у розмірі, що забезпечує контроль
понад 50% в обох підприємствах.
Як повідомляють «Наші гроші», цим
придбанням група олігарха Ріната Ахметова суттєво перевищила поріг 35% на
ринку постачання електроенергії, що є
структурною ознакою монополії.
Наразі група Ріната Ахметова
контролює понад 80% теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енергетичного вугілля, Бурштинський енергоострів, через який може здійснюватись,
але не здійснюється імпорт в Україну
дешевшої електроенергії з Європи.
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окумент про
військову
доктрину
переможця другого туру
президентських виборів
Володимира Зеленського
передав журналістам
Іван Апаршин –
радник новообраного
Президента з питань
безпеки та оборони.
«Ми забезпечимо об’єднане
керівництво силами оборони
відповідно до принципів і стандартів, ухвалених державамичленами НАТО», – йдеться в документі, передає «Новое время».
Команда Зеленського планує
якнайшвидше розв’язати проблему переведення системи органів
військового управління на J-, G-,
S- структури. Відзначається, що
посаду начальника Генерального штабу планують відокремити
від посади Головнокомандувача
Збройних сил. Планування оборони та стратегічне застосування
ЗСУ буде в компетенції Генштабу,
формування та підготовка військ
і сил – командування видів ЗСУ
та окремих родів військ, застосування військ та сил – об’єднаного
оперативного штабу.
Армія буде добровільною.
Зокрема в тексті йдеться, що
«протистояти противнику, який
переважає нас чисельно та матеріально, буде професійна, добровільна та мотивована армія, взаємосумісна з арміями країн-членів
НАТО». Також армія буде посилена резервом постійної готовності та системою територіальної
оборони. У команді Зеленського
стверджують, що залучать до керівництва армією бойових офіцерів. «Командири та органи управління тактичного і оперативного
рівня отримають максимально
можливу самостійність в ухваленні рішень щодо відсічі збройної
агресії», – йдеться в тексті.
У Зеленського також обіця-

«НЕ ВІДДАМО
ВОРОГУ ЖОДНОГО
МЕТРА ТЕРИТОРІЇ»

КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО ОПРИЛЮДНИЛА ВІЙСЬКОВУ ДОКТРИНУ

Президент Володимир Зеленський
планує навести лад в армії

Володимир Зеленський переміг на президентських
виборах. Офіційні результати оголосила Центральна
виборча комісія 30 квітня.
За результатами другого туру виборів шоумен Володимир
Зеленський отримав 73,22% голосів виборців
(13 541 528 людей), які взяли участь у голосуванні.
Його опонент, чинний Президент Петро Порошенко, набрав
24,45% (4 522 450 людей).
Загальна явка у другому турі президентських виборів, який
відбувся 21 квітня, склала 18 491 837 виборців (61,37%).
Інавгурація нового Президента має відбутися до 3 червня.

ють, що «жодного метра нашої території не віддадуть ворогу». «Ми
створимо сучасну систему планування та управління оборонними
фінансовими і матеріальними
ресурсами, виходячи не з мінімально необхідної потреби на
оборону, як роблять у нас сьогодні, а з нормативної потреби, як це
роблять у провідних арміях світу.
Ми позбавимо ЗСУ невластивих
функцій. Військове майно, яке не
використовують за призначенням, буде передано в управління
центральних або місцевих органів влади, інших органів, уповноважених управляти державним
майном», – йдеться в заяві.

на часі
Юлія ТЕРПЕЛЮК

П

ро те, де закінчується функція
народу й куди буде рухатися
країна наступні п’ять років,
у студії телеканалу «Аверс»
розповів депутат-укропівець
Волинської обласної ради Михайло
Імберовський.
«Україна рухається до Європи. Про це
заявили обидва фіналісти передвиборчих
перегонів. Але тут потрібно розуміти, як живуть європейські країни, які ми ставимо собі
за приклад. Влада в них – нецентралізована,
а у нас навпаки. Усі фінансові ресурси акумульовані й розподіляються урядом та парламентом у столиці. І на ці рішення навіть обласні депутати, не кажучи вже про районних,
впливати не можуть. Ніхто, окрім нас, життя
кращим не зробить. Як на мене, результат виборів є таким собі «майданом» біля виборчих
скриньок. Народ зробив це цивілізовано, але
прослідковується незадоволення владою через її зловживання та корупцію. Ми маємо не
тільки говорити і писати про свою європейськість, а й усвідомлювати та чітко розуміти,
що в Європі люди досить активні. Зараз ми
маємо вимагати від влади завершення реформи децентралізації, в тому числі фінансової.
А новообраний Президент має опікуватися
такими глобальними речами, як війна, енергетична безпека, загалом безпека в державі.
Все це він буде робити зі своєю командою, яку
після інавгурації вестиме за собою», – зазначає Михайло Імберовський.
«Зараз тривають консультації, переговори, всі звикають до нових реалій. Але мене
більше турбує, яким буде підхід до призна-

Також у команді нового Президента України йдеться про
фінансову відкритість сектору
безпеки і оборони. «Буде забезпечено відкритість фінансової
інформації щодо функціонування
сектору безпеки і оборони та доступ громадськості до контролю
за ефективністю використання
кожної копійки виділених фінансових ресурсів», – зазначають у
«Зе!Команді».
Щодо стандартів НАТО, то
оточення Президента планує
розподілити фінансовий ресурс:
50% фінансів спрямовуватимуть
на утримання ЗСУ, 30% – на їх переозброєння, 20% – на підготов-

ку військ та сил.
«Укроборонпром» буде позбавлено функцій щодо формування
військово-технічної
політики. «Формуванням та реалізацією військово-промислової
політики опікуватиметься новий
центральний орган виконавчої
влади. Більшість оборонних закупівель буде переведено на
електронні майданчики без можливості втручання у процес їх
роботи. Ціна буде лише одним із
критеріїв визначення переможця», – йдеться в документі.
Контрактники матимуть пріоритетне право вступу до навчальних закладів, безплатну освіту,
медичне страхування тощо. Військовослужбовців будуть забезпечувати службово-посадовим
житлом, а тих, хто має вислугу понад 20 років, забезпечуватимуть
квартирами через накопичувальні цільові програми, довгострокове та іпотечне кредитування.
Також планують забезпечити
прозорість державного оборонного замовлення та створити конкурентні умови для приватного
бізнесу і держпідприємств. Пріоритетом армії має бути забезпечення сучасною високотехнологічною зброєю, зокрема засобами
розвідки, ППО, зв’язку, РЕБ.
Крім того, як заявив в ефірі
«СТБ» Іван Апаршин, військові
на передовій мають отримувати не менш ніж €1 тис. зарплати
(за нинішнім курсом – близько 30 тис. грн), а полковники –
€2,5 тис. (близько 75 тис. грн). Він
прогнозує такі зарплати для військових через п’ять років. Зараз
же військові на передовій отримують трохи більш як 20 тис. грн.

МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ:
«СЬОГОДНІ УКРАЇНІ
ПОТРІБНІ ПРОФЕСІОНАЛИ»
з особистого архіву

У рапорті начальника відділу процесуального керівництва в кримінальних
провадженнях Генпрокуратури Костянтина Кулика від 24 квітня на ім’я Генпрокурора Юрія Луценка розкрито створену під керівництвом останнього схему із
розвалу кримінальних справ на десятки
мільярдів гривень і зняття підозр із тих,
хто ці гроші привласнював.
Як повідомив журналіст-розслідувач
Олександр Дубінський, Костянтин Кулик під час розслідування справи банди
Віктора Януковича висував підозри найближчому оточенню Петра Порошенка.
Своєю чергою, Юрій Луценко зі своїми
рішеннями анульовував ці підозри.

Борис ХВИЦЬ
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві думають над наданням
російського громадянства в спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО,
а й усім українцям. Про це повідомляє
«Європейська правда» з посиланням на
російське агентство «Інтерфакс».
Путін назвав «страшилками» твердження про те, що надання паспортів
РФ жителям Донбасу дорого обійдеться
російському бюджету. Він підкреслив,
що рішення про громадянство не було
спонтанним. «Ми все прорахували. І
кількість можливих претендентів на
наші паспорти, і кількість пенсіонерів з
цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство», – відзначив він.
Як відомо, 24 квітня Путін підписав
указ про спрощений порядок отримання
російського громадянства для жителів
окупованих районів Донецької та Луганської областей. За його словами, витрати
в зв’язку з наданням громадянства РФ жителям Донбасу можуть досягти 100 млрд
рублів за кілька наступних років.

Ч И Т А Й

ПОЛІТИКА
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Депутат вважає, що ніхто, окрім
нас, життя кращим не зробить

чення керівників – і місцевих, і на ключові
посади. І тут я знову ж таки хочу апелювати
до нашої європейськості. Адже якщо говорити про «совок» чи тоталітарний режим, то
в цьому випадку керівники призначають на
ключові посади своїх. Це аж ніяк не демократичний підхід, за якого не буде розвитку. Я
хотів би, аби було, як в країнах західної демократії, де на такі посади призначають спеціалістів. Україна має йти до такої практики, бо

європейськість – це свобода, яка породжує
довіру. І якщо ці ключові речі є, тільки тоді ти
можеш бути впевненим у призначеннях. Як
виборець, депутат органу місцевого самоврядування я хотів би, щоб ми нарешті отримали
фахових менеджерів і контролювали це», –
каже депутат.
Зокрема Михайло Юрійович зауважив,
що у нас є чимало фахівців, але на Волині мають керувати волиняни, які вболівають за свій
край.
«Ми маємо переглянути діяльність кожного керівника установи, відділу чи організації.
Це мають бути фахівці в тій чи тій сфері, а їх
є достатньо. Нам є над чим працювати, тільки потрібно усе це детально проаналізувати
й поставити питання, чи перебувають люди
на своїх місцях. Потрібно провести аудит усіх
працівників виконавчої гілки влади і призначати спеціалістів, які орієнтуються в проблемах тієї чи тієї галузі і знають, на що там варто
звернути увагу», – вважає політик.
Наприкінці депутат наголосив, що потрібно не лише говорити про те, що ми йдемо в
Європу, а потрібно дивитися, як європейці
працюють, і брати з них приклад.
«У Європі так само проходить передвиборча боротьба, але там після виборів сідають
і працюють, а не кидаються звинуваченнями.
Сьогодні потрібно засукати рукави і працювати, а не створювати одне одному проблеми», –
зазначає Михайло Імберовський.

Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе! Сократ
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ЗАКОН ПРО ЖКГ У ДІЇ

комуналка
Наталія ЯРМОЛА
tsn.ua
інець вічному
протистоянню
комунальників і
громадян має покласти
закон про ЖКГ. Його
ухвалили ще наприкінці
2017-го. Але найбільш
революційні зміни стають
чинними уже 1 травня.
У новому законі про ЖКГ чітко
прописано правила гри. І їх треба знати. Бо від 1 травня українці
можуть зіштовхнутися з такими
новаціями, як-от пеня, штрафи,
перевірки й навіть відключення.
Якщо у вашому будинку є
ОСББ чи управитель, грати за
правилами легше. Договір із постачальником послуг від імені
всіх мешканців укладає він. Або
ж разом із сусідами ви обираєте
компанію та підписуєте колективний договір. І в цих відносинах з’являється чіткий поділ на
«наше» і «не наше».
Труби в будинку – ваша відповідальність. За дірки й латання
цих труб платите ви. За все, що
витече з них дорогою до вашої
квартири, теж. А ось комунікації,
прокладені до будинку, обслуговують комунальники власним
коштом.
З
індивідуальним
споживачем усе інакше. Кожен
власник
квартири
окремо
укладає договір із водо-газоелектропостачальником. Якщо
ви з сусідами домовитесь, за всі
труби аж до крана у вашій квартирі відповідатиме постачальник. І тут є кілька неприємних
сюрпризів.
Закон тепер чітко наголошує:

закон
Дарина ГОГОДЗА

ерховна Рада
25 квітня ухвалила
законопроект «Про
забезпечення
функціонування
української мови як
державної».
За проект закону в другому читанні та в цілому проголосували 278 народних депутатів, пише «Громадське». У
першому читанні парламент
ухвалив цей законопроект
ще 4 жовтня. Відтоді його доопрацьовував комітет з питань культури і духовності.
Згідно із законопроектом,
єдиною державною мовою в
Україні є українська, а «спроби запровадження в Україні
офіційної
багатомовності»
всупереч Конституції України
і встановленій конституційній
процедурі «провокують мовний розкол країни, міжетнічне
протистояння та ворожнечу і
спрямовані на насильницьку
зміну чи повалення конституційного ладу».
Закон передбачає, що
українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти
на українське громадянство.
Українською мовою мають
розмовляти всі високопосадовці та керівники силових
структур. Також українська
обов’язкова для депутатів усіх
рівнів, суддів, адвокатів, керівників вишів, медпрацівників тощо. Українською мовою
мають проводити всі засідан-

1 травня набув чинності новий закон про ЖКГ

боржники, нарікайте на себе.
Усі, хто від 20 травня не встигне
заплатити за комуналку, будуть
отримувати пеню – 0,01% від
суми боргу за кожен день затримки. Тобто якщо у платіжці за
комуналку у вас 1 тис. грн, то за
місяць затримки ви отримаєте
символічну, порівняно з європейськими штрафами, пеню –
3 грн.
Але враховуючи, що борг
українців за комуналку станом
на лютий сягає 69 млрд грн, можна собі уявити, як ця сума збільшиться, якщо з кожного зібрати
ще по кілька гривень. Уникнути
пені можна, якщо доведете, що
зарплату затримують чи держава
невчасно видала субсидію.
Вам знайома ситуація, коли
кілька родин у будинку злісно не
платять за комуналку місяцями,
а то й роками? Усе, що їм загрожувало, – це позов до суду, куди
вони, звісно ж, могли не прийти.
Ця практика і зараз лишається.

Але є іще дещо – радикальніше. Боржнику надсилатимуть
лист-попередження, на який
він протягом 30 днів має якось
відреагувати: погасити борг або
укласти договір про реструктуризацію. Якщо проігнорує – відключать від води й опалення. Не до
кінця зрозумілий лиш механізм,
як відключатимуть: поквартирно
чи страждатиме весь будинок. Не
мають права припиняти тільки
подачу газу та електрики.
А ще одного дня до вас може
прийти перевіряльник, звірити
квартирний чи загальнобудинковий лічильник. Якщо не впустите – знову можуть відключити.
Водночас на постачальника
можна і навіть треба скаржитися,
якщо він порушує умови договору. Наприклад, вас не можуть
відключити від будь-чого безпідставно. За це – штраф. Або
розірвання договору. Щоправда,
треба попередити про це за два
місяці.

Так само ви можете не платити за ненадані чи неякісні послуги. Є розроблена Кабміном
форма акта-претензії, який ви
заповнюєте, і він є підставою для
перевірок. Якщо комісія підтвердить, що, наприклад, гаряча вода
у вашому крані зовсім не гаряча,
то платити ви будете менше, ніж
за тарифом. Те саме з опаленням.
За холодні батареї платити не
варто.
Щодо абонплати, то якщо ви
уклали індивідуальний договір
з постачальником послуг, кожен
постачальник стягуватиме з вас
«плату за абонентське обслуговування». Це така собі компенсація
за повірки лічильників, обслуговування розподільчих вузлів,
і цей список довгий. Формула
заплутана. Максимальний рубіж
цієї плати встановили в Кабміні –
від 13 грн за вивезення сміття до
27,38 грн за постачання води на
місяць. Навіть якщо і краплі води
ви не використали.
По суті, цей закон має намалювати чітку лінію між правами й обов’язками споживачів і
комунальників. Але насправді
це реальний батіг для тих, хто й
досі сам і ніяк не познайомиться з сусідами, щоб об’єднатися
в ОСББ чи найняти управителя.
З таких колективних споживачів
не стягують абонплату, разом
легше залагодити питання боргів і контролювати якість послуг.
Закон без підтекстів каже: ваша
відповідальність давно не лише
ваша. Тож уже сьогодні скликайте сусідів радитися, як жити далі.
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СЕС НА ЗЕМЛІ – БЕЗ
«ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ
Верховна Рада внесла в закон про
«зелені» аукціони правку про ненадання
«зеленого» тарифу наземним домашнім
сонячним електростанціям (СЕС). Тобто
умовою для отримання «зеленого» тарифу для СЕС потужністю до 50 кВт є їх
установка на дахах, фасадах будівель та
інших капітальних спорудах. Ця умова
почне діяти з 2020 року.
Зараз тариф на відпуск електроенергії в оптовий ринок для домашніх
СЕС (їх потужність – до 30 кВ, розміщення – без обмежень) становить 18 євроцентів. З наступного року він знизиться
на 10%. Де-факто заборона призведе
до того, що мало хто з українців зможе
встановити СЕС потужністю понад 10 кВ,
оскільки на даху не поміститься об’єкт
більшої потужності.
Нагадаємо, законопроект про «зелені» аукціони для інвесторів відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) Рада
ухвалила 25 квітня. Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і
обов’язкову в них участь інвесторів сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій
(ВЕС) більш як 5 МВт (або одна турбіна).

екологія

ЗА НИЩЕННЯ ЛІСУ –
ТЮРМА
25 квітня Верховна Рада ухвалила
закон, який захищає ліси. Тепер, якщо
незаконна вирубка принесе збитків понад 20 тис. грн, «лісорубу» загрожує від
3 до 7 років неволі, за контрабанду у великих розмірах – від 5 до 12 років.
З 1 січня обов’язковою вимогою для
настання кримінальної відповідальності за незаконні порубки було нанесення суттєвої шкоди природному середовищу розміром в майже 2 млн грн
(2 тис. неоподатковуваних мінімумів), це
близько гектара лісу. Все, що менше, –
адміністративна відповідальність.

ЗА НАРУГУ НАД УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ – КРИМІНАЛ

24tv.ua

В

ЯКІ ШТРАФИ ЧЕКАЮТЬ БОРЖНИКІВ ТА КОМУ МОЖУТЬ
ВІДМОВИТИ В НАДАННІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
bc-like.com
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Закон «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» покликаний унормувати законодавство України про мову
після того, як Конституційний Суд скасував ухвалений у 2012 році
так званий закон Колесніченка-Ківалова. Він передбачав можливість
офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин
перевищує 10%. Тоді низка обласних та місцевих рад визнали
російську мову регіональною. Окрім того, регіональними у західних
областях було визнано угорську, молдовську та румунську мови.
ня, зустрічі тощо у владних
органах та установах – і центральних, і регіональних.
Українську мають використовувати також у сфері
обслуговування, у підписах
та маркуванні товарів і послуг. Комп’ютерні програми муситимуть мати інтерфейс державною мовою та/
або англійською чи мовами
країн Євросоюзу. Сайти за
замовчуванням спочатку повинні будуть завантажуватися українською, але можуть
мати також інші версії. Пресу
можна буде видавати кількома мовними версіями, одна з
яких має бути українською.
Передбачено й створення посади Уповноваженого
з захисту української мови,
який регулюватиме впровадження цього закону.
Документ також передбачає введення адміністративної відповідальності за
порушення законодавства у
сфері застосування державної мови. Як передає УНІАН,
голова комітету ВР з питань

культури і духовності Микола
Княжицький повідомив, що
введення штрафів наразі відтерміновують на три роки.
Прикінцевими
положеннями внесено зміни до
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Передбачено, що порушення
вимог закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
щодо застосування державної мови під час засідань,
заходів, зустрічей і робочого
спілкування, в актах, діловодстві та документообігу
в органах державної влади,
органах влади АР Крим і
органах місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в
установах та організаціях, інших суб’єктах господарювання державної і комунальної
форм власності, у судочинстві та діловодстві в судах
України, у Збройних силах
України та інших військових
формуваннях, в органах правопорядку, розвідувальних

органах, державних органах
спеціального призначення з
правоохоронними функціями, на державному кордоні
України, у процесі виборів
та референдумів, у міжнародних договорах України
тягнуть за собою накладення
штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання,
у користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та
веб-сайтів, у сфері інформації
для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації,
реклами, охорони здоров’я,
спорту, телекомунікацій та
поштового зв’язку, транспорту тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до
трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог закону
щодо застосування державної мови друкованими засобами масової інформації

Доля людини визначається тим, що відбувається в її голові, коли вона вступає
у протиріччя з зовнішнім світом. Ерік Берн

тягнуть за собою накладення
штрафу від чотирьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Інші порушення закону
щодо порядку застосування
державної мови тягнуть за
собою накладення штрафу
від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Ще вищі
штрафи передбачені за повторне порушення закону.
Ч И Т А Й

Крім того, законопроектом передбачено кримінальну відповідальність «за публічне приниження і зневагу до
державної мови». Вона буде
аналогічною тій, що передбачена за публічну наругу над
державним прапором, гербом та гімном – штраф до 50
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, або арешт
до 6 місяців, або позбавлення
волі на строк до 3 років.
Д У М А Й
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за кермом
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РТУТНІ ТЕРМОМЕТРИ
НЕ МОЖНА ВИКИДАТИ
НА СМІТНИК
zoda.gov.ua

К

уди можна здати на
утилізацію використані
люмінесцентні лампи
та несправні ртутні
термометри? Із такими
запитаннями до редакції
не раз звертаються читачі.
Адже і лампи, і термометри
не можна викидати як
звичайне побутове сміття.
Кожна люмінесцентна лампа
містить у своєму балоні пари ртуті
у кількості від 1 до 70 міліграмів,
термометр – до 2 грамів рідкої
ртуті. За рівнем токсичності ртуть
належить до надзвичайно небезпечних речовин першого, найвищого класу небезпеки. Потрапивши до організму людини, вона
накопичується протягом життя,
вражаючи центральну нервову
систему, печінку, нирки, дихальні
шляхи.
У Луцьку відпрацьовані компактні люмінесцентні лампи та
ртутні термометри можна залишати у спеціальних контейнерах, інформує сайт Луцької міської ради.
Вони встановлені біля міського
ЦНАПу на вулиці Лесі Українки, 35
та біля ЖКП №11 на вулиці Федорова, 9.
Контейнери виготовлено за
кошти міського фонду охорони
навколишнього середовища з ініціативи відділу екології, щоб убезпечити життя і здоров’я жителів
міста від контакту з рідкою та газоподібною ртуттю.
До слова, збір ртутовмісних
приладів налагоджено лише в
кількох містах України, Луцьк –
одне з них. В обласному центрі Волині відпрацьовані люмінесцентні
лампи та медичні термометри
приймають на утилізацію підприємства з Рівного та Львова – ТзОВ
«Еко-Хелп» та НТПП «Галекоресурс». Однак лише від бюджетних
організацій: шкіл, лікарень, державних установ. Їм цю послугу
оплачує міський фонд охорони
навколишнього природного середовища. Приватна особа теж
може здати ртутовмісні елементи
на демеркуризацію небезпечних
токсичних відходів, але за це доведеться заплатити. Вартість утилізації термометра – 25 грн, люмінесцентної лампи – 8 грн.
Менеджер ТзОВ «Еко-Хелп»
Віктор Ковальчук розповів, що

Ртутовмісні предмети
небезпечні для здоров’я

вони утилізовують люмінесцентні
лампи і ртутні термометри з 1995
року. Представники фірми збирають відпрацьований товар на
території Волині та Рівненщини.
Тісно співпрацюють з лікарнями.
Машина ТзОВ «Еко-Хелп» приїжджає в Луцьк раз на квартал.
Дату завчасу узгоджують із міською владою. Менеджер зазначає,
що вони задоволені співпрацею
з ЛМР. «Ми могли б їздити і по районах Волині, але це вплине на
ціну послуги. Хто хоче, доправляє
ртутовмісні відходи у Луцьк. Ми
забираємо лампи і термометри
з Ківерців, Ковеля, Рожища. Приємно, що процес пішов, адже закопувати в землю ці відходи категорично заборонено», – зазначає
Віктор Ковальчук.
За словами менеджера, щороку з Волині забирають близько
25 тисяч люмінесцентних ламп.
Ті, кого цікавить співпраця з ТзОВ
«Еко-Хелп», можуть телефонувати
на номер (0362) 63-40-67. Адже
підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці,
відповідно до чинного законодавства, зобов’язані самостійно
укладати угоди з ліцензованими
підприємствами, передавати відпрацьовані люмінесцентні лампи
на утилізацію та оплачувати ці послуги.
Однак бувають і недобросовісні особи, які підкидають у контейнери для твердих побутових
відходів ртутовмісні предмети.
Нещодавно у смітник біля ЦНАПу
хтось викинув 48 відпрацьованих ламп. А поблизу гаражного
кооперативу «Стир-2» на вулиці
Електроапаратній
працівники
відділу екології забрали 102 люмінесцентні лампи, які хтось викинув у кущі.
Екологи закликають волинян
не завдавати шкоди природі і людям, а відносити ртутовмісні елементи в спеціальні контейнери.

ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ
ПАРКУВАННЯ – ШТРАФИ

Ольга ФЕДОРЕНКО

П

аркування
недобросовісних
водіїв із порушеннями
усіх можливих норм і
правил у Луцьку вже давно
переросло в серйозну
проблему. Для протидії
цьому явищу Департамент
муніципальної варти
Луцької міської ради
запровадив сучасну
європейську систему
накладення штрафів на
водіїв-порушників.
Уже з середини квітня інспектори муніципальної варти в Луцьку
можуть не тільки фіксувати факти
порушень правил зупинки, стоянки
та паркування автомобілів, але й одразу роздруковувати повідомлення
чи постанови про порушення і вручати їх водіям, або ж прикріплювати
їх на вітровому склі автомобілів, як
це роблять в країнах Європи та США.
Луцьк – перше місто в Україні,
де запроваджують сучасну електронну систему для фіксації порушень
і накладання штрафів. У двох інших
містах країни, де муніципали вже
працюють із порушниками правил
паркування, протоколи виписують
вручну, що значно уповільнює роботу. Як відбуватиметься процес фіксації
порушень та накладення штрафів, ми
довідалися, отримавши роз’яснення
від працівників Департаменту і оглянувши роботу в тестовому режимі.
Нагадаємо, 27 вересня 2018 року
вступив у дію закон, згідно із яким на
Департамент муніципальної варти
Луцької міської ради поклали функції контролю за дотриманням правил паркування у місті. Інспектори
з паркування тепер уповноважені
складати протоколи про адміністративні порушення за неправильне
паркування транспортних засобів.

ЯК ПРАЦЮЄ НОВА
СИСТЕМА
Новий закон дозволяє накладати штрафи за порушення правил
паркування після виявлення та фотофіксації доказу порушення. Тому
інспектори муніципальної варти
більше не мають потреби чекати
водія, щоб скласти протокол про
вчинення адміністративного порушення. Вони фотографують факти
порушення на робочий планшет,
вводять потрібні дані й одразу роздруковують припис про порушення
та умови виплати штрафу із допомогою портативного принтера. А за
відсутності водія усю інформацію в
роздрукованому вигляді закріплюють на вітровому склі автомобіля.
«У нас використовують систему
фотографування порушень, – розповів старший інспектор аналітично-

дорогі документи

Відповідне рішення ухвалили
на засіданні уряду 24 квітня, передає прес-служба Кабміну. Зміни набудуть чинності з 1 липня.
Так, отримати закордонний паспорт (до 20 робочих днів) буде коштувати 682 грн (раніше – 557,32 грн).
При терміновому оформленні закордонного паспорта доведеться
заплатити 1034 грн (раніше така послуга коштувала 810,32 грн).
Д У М А Й
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У Луцьку запрацювали перші
інспектори з паркування

інформаційних технологій Департаменту муніципальної варти Віктор
Денисюк. – Наприклад, якщо машина стоїть у забороненій зоні, інспектор фотографує цей факт, вводить
дані на планшет й одразу роздруковує повідомлення про вчинення
порушення на портативному принтері. Номерний знак транспортного
засобу, на якому вчинили порушення, інспектор вводить в єдину базу
МВС – Національну автоматизовану
інформаційну систему. Отримує
інформацію про власника транспортного засобу, вводить дані в
систему й одразу на місці друкує
повідомлення, яке передає водіям
або за їх відсутності прикріплює до
автомобіля. Фотодокази порушень
теж вносять в систему. У роздрукованому повідомленні вказують
всю інформацію про порушення, а
також там зазначено посилання на
інтернет-ресурс. На сайті Луцької
міської ради буде діяти окремий
сервіс під назвою «Постанови у
справах про адміністративні правопорушення», доступний за адресою
inspector.lutskrada.dov.ua. Особа, яка
отримала повідомлення про порушення, ввівши номер постанови про
адміністративне порушення, вказаний зверху в повідомленні, і державний номерний знак транспортного засобу, отримає доступ до всієї
інформації про правопорушення й
передбачену суму штрафу, а також
термін та умови його оплати».
ЯКИМИ БУДУТЬ ШТРАФИ
За порушення правил зупинки,
стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі
пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а також порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися
тротуарами чи пішохідними доріжками передбачено штраф у 255 грн.
За порушення правил руху і
зупинки на смузі для маршрутних
транспортних засобів, а також порушення правил зупинки, стоянки,
що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці
руху, штраф становитиме 510 грн.

Законодавством передбачено
пільговий період оплати штрафу.
Протягом 10 банківських днів після
скоєння адміністративного правопорушення порушник зможе оплатити лише 50% від вартості штрафу.
У випадку його несплати протягом
30 днів з дня набуття законної сили
постанови про вчинене адмінправопорушення постанова підлягає
примусовому виконанню.
«Ми працювали над впровадженням системи в дію близько
семи місяців у посиленому режимі, –
зауважила директор Департаменту
муніципальної варти Юлія Сиротинська. – Вирішили впровадити сучасну
електронну систему роботи із використанням новітніх технологій, щоб
отримати максимальний результат
і працювати оперативно та якісно.
Коли порушника буде виявлено на
місці порушення, він зможе одразу
своєю карткою оплатити штраф через POS-термінал. POS-термінали
працюватимуть також у Департаменті муніципальної варти, тож людям не
потрібно буде бігти у відділення банку, вони зможуть здійснити всі необхідні процедури одразу й на місці. В
Україні ми перші починаємо працювати за такою сучасною моделлю
роботи й готові продемонструвати
наші досягнення і поділитися досвідом із колегами з інших областей».
«Для реалізації проекту ми доклали чималих зусиль, – зауважив
перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
– Розробляли найсучаснішу систему,
аби йти в ногу з часом і використовувати сучасні технології, працювати
прозоро й відкрито. Вся інформація
про діяльність інспекторів та порушників буде у відкритому доступі. А в
Луцьку відбуватиметься ефективна
й оперативна робота із боротьби з
правопорушниками, які створювали
дуже багато проблем і водіям, і пішоходам. Проблема недобросовісного
паркування заважала всім. Тепер ми
маємо ефективний інструмент, який
дозволить розвантажити вулиці й автошляхи Луцька та полегшить життя і
водіям, і всім лучанам».

ПАСПОРТИ ЗДОРОЖЧАЮТЬ
Також зросла вартість оформлення ID-карток: звичайне оформлення (до 20 робочих днів) здорожчало на 66 грн – до 345 грн. При
терміновому оформленні доведеться заплатити 471 грн, тоді як раніше
така послуга коштувала 366 грн.
«Вартість оформлення документів вперше зросла з 2016 року.
За підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження
до місцевих бюджетів у 2019 році
на близько 200 млн грн, які буде
спрямовано зокрема на виконання
програм місцевого значення», – пояснили в Кабміні.
Як відомо, у листопаді 2016 року
в Україні почали видавати «пласти-

pasportist.com

Кабінет Міністрів України
ухвалив рішення підвищити
тарифи на послуги Державної
міграційної служби України з
видачі закордонних паспортів
та ID-карток.

lutskrada.gov.ua

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Ч И Т А Й

www.volynnews.com

Уряд підвищив тарифи
на послуги ДМС

кові паспорти» – ID-картки з фото
громадянина і чипом, куди записані
дані власника, а також можуть бути
занесені відбитки пальців і цифровий підпис.
Нагадаємо, у 2018 році українці
оформили понад 1 млн ID-карток. Раніше також повідомляли, що Мін’юст
готує законопроект про онлайн-зміну
прописки для власників ID-карток.

Те, що в тебе виходить найкраще, і є твоїм покликанням. Арнольд Бейссер
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ДІТОК ІЗ ДЦП ОБ’ЄДНУЄ

незламні
Оксана КУЦИК

ГОЛОВНЕ – ВЧАСНО
ВИЯВИТИ ПРОБЛЕМУ
Іванка не любить розповідати,
через що їм із чоловіком довелося
пройти, коли вони зіткнулися з діагнозом, усвідомили його, прийняли
і почали щось робити, щоб допомогти синові. Лаконічно зазначає,
що дорогоцінний час для ранньої
реабілітації було втрачено. Про те,
що з хлопчиком щось не так, дізналися через кілька місяців після
пологів. Звістка про другу дитину
дуже схвилювала, вся вагітність
супроводжувалася страхами та переживаннями, і радше навіть для
власного спокою після народження
Дмитрика одразу показали остеопату, як це роблять у багатьох країнах. Фахівець запевнив, що дитина
не має проблем з опорно-руховим
апаратом. Безперервна робота зі
старшим сином не зупинялася ні на
хвилину.
– Виховання дитини з ДЦП – це
не просто опіка і догляд, а щоденна боротьба, розписаний графік,
постійні візити в лікарні, басейни,
пошук нових методів реабілітації
та унікальних лікарів. Ми щиро віримо, що Данилко зміцніє і стане на
ноги, – каже Іванка.
У Луцьку є громадські організації, які турбуються про дітейаутистів, малюків із синдромом
Дауна. Вони мають можливість навчатися та проходити реабілітацію.
А для дітей із ДЦП в обласному
центрі нема таких умов. Ресурсний
центр «Кольорова капустинка» буде
надолужувати цю прогалину. Улітку
громадській організації виповниться рік. До її складу входять 25 родин,
які виховують діток із ДЦП. Поки що

«КОЛЬОРОВА КАПУСТИНКА»
з особистого архіву

Л

учанка Іванна
Соха разом із
чоловіком виховують
чотирирічного Данила та
дворічного Дмитрика. У
старшого сина – ДЦП. Батьки
докладають усіх можливих
зусиль, аби Данилко зміг
стати на ніжки й навчився
самостійно ходити. Щоб
мати більше можливостей
для реабілітації таких
діток, спілкування з іншими
батьками, які виховують
малюків з подібним
діагнозом, Іванка заснувала
у Луцьку ГО «Ресурсний
центр «Кольорова
капустинка». Громадська
організація об’єднує батьків,
які виховують дітей із ДЦП.

Батьки кажуть, що Данило їх багато чого навчає

вони не мають окремого приміщення. Однак дуже потребують, щоб
батьки могли там залишити дитину
під наглядом спеціаліста, доки будуть залагоджувати нагальні справи. Періодичні зустрічі дозволяють
батькам не замикатися у чотирьох
стінах, а виходити в люди і спілкуватися. Іванка зазначає: поки що батьки здобувають досвід, отримують
корисну інформацію, якою вкрай
потрібно ділитися з іншими.
– Світ не стоїть на місці. Постійно з’являються нові методи реабілітації, ми про них дізнаємося з інтернету. Наразі організація працює
на волонтерських засадах. Але нам
потрібні приміщення, обладнання,
спеціалісти: психологи, реабілітологи, дефектолог. Насправді хороших фахівців, які знають специфіку
таких діток, дуже мало. Працювати
на ентузіазмі з ними можна кілька
занять, але не постійно, – констатує
Іванка.
За словами жінки, дитина з ДЦП
вимагає постійного перебування
поряд когось із дорослих. Данилко
поки що не може стояти на ніжках,
батькам доводиться його носити на
руках або використовувати візок.
Віддати хлопчика в дитсадок неможливо. Головна умова таких закладів – дитина має обслуговувати
себе сама. Тому найбільше навантаження лягає на материнські плечі.

добра справа
Олена СЕМЕНОВА

У

Чистий четвер, як здавна у народі
називають цей день, з Луцька
в чергову поїздку у зону ООС та на
прилеглі території вирушили активісти
волонтерського центру «Серце патріота».

МАСАЖ ДЛЯ ДІТОК МАЄ
БУТИ БЕЗБОЛІСНИМ
Іванка Соха каже, що їй довелося цікавитися всіма можливими й
неможливими методами, які потенційно могли б допомогти Данилкові. Якось відшукала інформацію про
метод Фельденкрайза. Він вчить
мозок контролювати м’язи, оскільки робота м’язів залежить саме від
сигналів мозку, а не навпаки. Робота фахівця полягає в навчанні правильно контролювати свої м’язи за
допомогою мозку. І робить він це,
використовуючи дуже м’які контрольовані рухи, залишаючись весь час
в діапазоні легкості.
– Заняття за цією методикою
перевернули значною мірою моє
бачення свого тіла і функціонування тіла моєї дитини. Метод Фельденкрайза відкрив мені очі на те,
як я можу допомогти своєму синові
«познайомитися» з його тілом і порозумітися з ним. І неважливо, це
здоровий організм чи з серйозними
функціональними порушеннями,
метод працює однаково ефективно.
Іванка вже відвідала кілька навчальних програм з різними практиками, які і навчають, що ж таке
цей метод та як його застосовувати,
але це лише крапля в морі. Невтомна жінка намагається застосовувати
принципи, що їх опанувала, в роботі з сином. Каже, це працює. І головне – у неї виходить.
Іванна мріє допомагати іншим
діткам відчути легкість, покращити їхні функціональні можливості.
Адже сертифікованих і професій-

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
СТВОРИМО СВЯТО ДЛЯ
НАШИХ ЗАХИСНИКІВ!

Волонтери та активісти вирушають в дорогу

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
№11 – колегіум Луцької міської ради» Олена
Янчук разом з учнями принесли коробки з
подарунками – 40 пасочок та інші смаколики.
Також учні підготували для наших захисників
пакуночки зі святковими вітаннями, шкарпетками, засобами гігієни тощо.

Усе це освятив настоятель Свято-Михайлівського храму ПЦУ протоієрей Степан Гейгель.
– У ці святкові дні нами має керувати почуття єдності, – переконаний священик. – Ми
хочемо, щоб у нашій країні настав мир, тому я
закликаю усіх в ці дні особливо молитися за
тих, хто захищає Батьківщину.

У кожної людини є бажання, які вона не повідомляє іншим, і бажання,
в яких вона не зізнається навіть собі. Зигмунд Фрейд
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них спеціалістів з цього методу в
Україні немає. Всі, хто працює з дітками, – це запрошені практики з-за
кордону, адже навчання є дорогим і
проводять його лише в країнах Західної Європи, США чи Ізраїлі.
І цього року вперше запускають
масштабну чотирирічну професійну програму навчання практиків
методу Фельденкрайза в традиції
Йоханана Ріверанта, яку розробила
його послідовниця Елізабет Блум.
На курс набирають лише вісьмох
учнів, Іванна – серед них.
– Проаналізувавши всі за і
проти, я зважилася на навчання.
17 квітня стартувало навчання на
першому сегменті Професійної
програми, яка триватиме з 2019 до
2023 року. На власний страх і ризик
я почала навчання, проте лишається проблема, яка може стати на заваді в подальшому, – це гроші, адже
навчання коштує €12 тисяч за весь
курс, – каже Іванка.
Це дешевше від вартості подібного навчання за кордоном, до того
ж, не доведеться витрачатися на
проїзд та проживання, адже все відбуватиметься в Україні. Іванка дуже
хоче опанувати цей метод і допомагати своєму синові та іншим дітям
з подібними діагнозами, а також
дорослим з проблемами опорнорухового апарата.
На жаль, такої суми родина не
має. Але відкрита для всіх, хто може
фінансово підтримати цей перспективний задум. Допомогти Іванні можна, переказавши гроші на картку.
Реквізити для допомоги:
Іванна Соха (тел. 095-205-18-51):
ПриватБанк
р/р 5168757293299691
ГО «Ресурсний центр
«Кольорова капустинка»:
р/р 26004055525745
МФО 303440
ЄДРПОУ 42344907

Іванка рада, що потрапила на професійне навчання

Олена Семенова

На Театральному майдані міста встановили
скриньки для збору коштів на потреби наших
захисників. Тож люди активно кидали гроші.
– Ми вдома, – каже пенсіонерка Мирослава Крушко, яка щоразу, коли організовують чергову поїздку, приносить 100 гривень.
– У власних оселях, у комфорті. А вони щомиті ризикують життям заради миру в Україні.
Тому вважаю, що нині кожен мусить долучитися до збору всього, що їм потрібно. Завдяки
цим хлопцям ми живемо під мирним небом.
Краяни активно долучалися до збору великодніх подарунків для бійців. Тож ящиків з
пасочками було чимало.
– У мене син в зоні ООС, – каже Оксана
Хотеєнко. – Тому напекла пасочок, ковбаси та
інших смаколиків для наших дітей.
Люди приносять коробки з печеним салом, м’ясними виробами, печивом, цукерками та іншими продуктами. Керівник волонтерської організації «Добродій», яка діє в КП

Для діток із ДЦП, особливо зі складними порушеннями, єдина можливість соціалізації у Луцьку – Державна реабілітаційна установа «Центр
комплексної реабілітації для дітей з
інвалідністю «Промінь», або ж Луцький
навчально-реабілітаційний
центр для дітей шкільного віку. Однак для школяриків, які не можуть
самі себе обслуговувати, там переважає домашнє навчання. Батьки
розуміють, що відповідальність за
діток несуть вони. Іванка зазначає,
що їй дуже допомагають чоловік,
батьки, друзі.
– Нині багато говорять про
інклюзивне навчання, однак реалізувати його на практиці не так
просто, – каже Іванка. – Інклюзія –
хороша ідея, але не до кінця продумана. Чомусь усю відповідальність і
навантаження з догляду за дитиною
перекладають на мам. А мама має
бути щаслива! Їй просто необхідно
хоча б кілька годин на день працювати, виходити в люди, міняти обстановку.
Однак Іванка твердо переконана, що зможе витягнути сина і
Данилко самостійно зробить перші
кроки. Для цього мама перечитує
купу інформації, часто на іноземних
сайтах. Іванка закінчила факультет
прикладної лінгвістики, знає англійську та німецьку мови. Це неабияк
допомагає жінці в пошуках новітніх

реабілітаційних програм. Адже від
реабілітації залежить якість життя
дитини в майбутньому.
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– Ми щиро вдячні всім, хто долучився
до збору допомоги, – каже депутат Луцької
міської ради від УКРОПу, засновник волонтерського центру «Серце патріота» Сергій
Балицький. – Хочу подякувати головній освітянці Луцька Зіновії Лещенко. Саме вона організувала школи та ДНЗ, які підготували нашим
хлопцям різноманітні подарунки – продуктові набори, одяг, засоби гігієни, вітання з Великоднем. А також – ківерцівським волонтерам
на чолі з Сергієм Гетьманчуком, які взяли на
себе ремонт медичного автомобіля, що його
ми також веземо в зону ООС. Фінансово з ремонтом мені допоміг підприємець Мирослав
Гордійчук. До речі, авто використовуватимуть
і для аеророзвідки. Веземо й адресні передачі у Мар’їнку, Піски, Світлодарськ та інші міста.
Окрім цього – гуму для авто, зарядні пристрої,
ліхтарики, маскувальні сітки, вітаміни та інші
речі. Також є чимало солодких подарунків
та одягу для діток, які навчаються в школіінтернаті у Слов’янську. Нехай у це велике
християнське свято і наші захисники на сході
поїдять пасок, домашніх ковбас, крашанок та
інших пасхальних смаколиків і відчують, що їх
пам’ятають, цінують і чекають!
Волонтери «Серця патріота» щиро дякують усім, хто долучається до збору допомоги. Це підприємці, вихованці навчальних
закладів області та просто небайдужі волиняни.
Ч И Т А Й
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наші – там
Галина ТЕРНОВА

В ІТАЛІЮ – ЗБИРАТИ
ГРОШІ НА КВАРТИРУ
30-річна волинянка Тетяна Кравець поїхала на заробітки в Італію
разом з чоловіком та маленьким
сином кілька років тому. Нестача
грошей змусила жінку кинути рідну землю та їхати в світ. Свекруха
Тетяни працювала в цій країні уже
понад 20 років. Тож пообіцяла, що
допоможе молодій сім’ї з житлом та
роботою.
«Тоді якраз почалася АТО. Мама
чоловіка дуже переживала, аби
його не забрали на війну, – розповідає Тетяна. – Тому вирішили поїхати
туди на рік. Спочатку все було ніби
нормально. Однак згодом ми з чоловіком розійшлися. І так не жили
як одна душа, а в Італії стали сваритися ще більше. Повернулася в
Україну. Але мені вдалося отримати
документи на проживання в Італії
ще на два роки».
Тетяна добре розуміла, що з чоловіком уже не помириться. Після
багатьох років життя у місті повертатися в село жінка була неготова.
А орендувати в Україні квартиру та
виховувати самій дитину було нереально. Вона мала трохи грошей,
цього вистачало лише на перший
час, але було недостатньо, щоб
влаштувати собі нове життя.
«Тому вирішила, що повернуся
в Італію, щоб заробити грошей на
квартиру в Україні. Адже з українськими зарплатами і з малою дитиною на руках годі заробити на
житло. Не хотілося зводити кінці з
кінцями. Як кожна мама, прагнула
для сина кращого життя. Тож погодилася працювати на городі в Італії.
Звісно, це не найкраща робота, – зізнається вона. – Але в нас і того не
матимеш за таку працю. Обробляла
то полуниці, то помідори. Це пекельно. Сонце смажить безбожно.
Сховатися немає куди. Відпочити
теж не можеш, адже за тобою постійно стежить патрон».
Жінка мала в Італії знайому
українку. Вона допомогла їй знайти роботу неподалік від Салерно.
Майже рік Тетяна жила у її квартирі,
адже та була в Україні.
«Забрала сина з собою. З маленькою дитиною не могла когось
доглядати чи прибирати будинки
італійців, хоч за це більше платять і
то легша робота, ніж на полі, – каже
вона. – Однак тоді весь час треба
було б бути у будинку свого господаря. А на полі – працювати тільки
сім годин на день. Якщо державні
Ч И Т А Й
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ПО ТОЙ БІК ЕМІГРАНТСТВА
ЗАРОБІТЧАНСТВО В ІТАЛІЇ: ВАЖКО, ВИСНАЖЛИВО ТА ПРИНИЗЛИВО
vladtime.ru
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Україні виїзд жінок за
кордон став масовим
явищем. Мало яка
з родин на Волині може
похвалитися тим, що всі
дорослі працюють у рідній
державі. Заробітчанами
загалом стають жінки
молодого або середнього
віку. Саме на їхню працю,
переважно як наймичок,
є попит у європейських
країнах.
Життя українських жінок за кордоном важке та виснажливе. Вони
працюють там упродовж багатьох
років. Жертвують здоров’ям, часом,
який могли б приділити рідним.
Хтось забирає на заробітки дітей.
Інші ж залишають їх в Україні з дідусем чи бабусею.
Деякі українки живуть за кордоном на чесно зароблені гроші,
деякі використовують будь-який
шанс, аби підзаробити. І секс з італійцями за гроші – зовсім не міф.
Жінки зізнаються: якщо вже тут,
то яка різниця. Головне – якомога
більше заробити. Мовляв, удома
про це не дізнаються.

ЖИТТЯ

Правда життя не завжди солодка, а надто, якщо
обставини змусили податися в заробітчани

вихідні, то шість. Працювала з п’ятої
ранку, а о 14:00 вже була вдома. Ідеальний графік для мами з малюком.
Добре, що вдалося знайти для малого няньку, вона була з дитиною
на час моєї відсутності. Платила їй
по €10 на день».
За роботу на полі Тетяна спочатку отримувала €28 на день, потім –
майже 40. На ці гроші орендувала
двокімнатну квартиру, купувала їжу,
одяг для себе та дитини. Вдавалося
ще щось відкладати.
«Коли малому виповнилося три
роки, віддала його в державний
дитсадок. Спочатку платила за його
перебування там €65 на місяць. Але
коли мала усі потрібні документи,
де було вказано, що у мене мінімальні доходи, то тоді не платила за
цей навчальний заклад ні копійки.
Суттєва економія».

ГНИЛІ ПОМІДОРИ
З ЧЕРВ’ЯКАМИ
І ТЕПЛИЦІ З
ХІМІКАТАМИ
«Спочатку соціальні служби нас
постійно перевіряли. Коли приходять вперше, можна, щоб контракту на роботу не було. А вже
коли вдруге – має бути обов’язково.
Тоді вже кличуть у міську раду, питають, як адаптувалися. З нами говорили лише італійською. Я вже з
чоловіком не жила. Але він також
працював в Італії, ми прикинулися,
що досі живемо разом. Аби уникнути зайвих проблем. Соцпрацівники
питали нас, де проводимо час та
де працюємо, чи маємо знайомих,
що син робить, чи має друзів та чи
подобається йому в садочку. Розпитували, скільки заробляємо. А вже
через кілька місяців соціальні працівники прийшли до нас додому,
аби переконатися, чи хороші у нас
умови для дитини».
Жінка каже, що у квартирі заробітчан з дітьми в малюка має бути
окрема кімната. Оглядають одяг та
іграшки. Можуть і в холодильник
заглянути. З дитиною також розмовляють. Після цього соціальні
служби передають справу в суд, де
це все переглядає суддя. А тоді вже
надають документи.
Тетяна розповідає, що в Італії
важко і морально, і фізично. На полі
за €36 на день італійці витискають з
робітників усе на повну. Не всі витримують. Працівники і плачуть, і
сваряться, і кидають таку роботу.
«На перерву дають лише 10
хвилин. За цей час маєш і поїсти, і
в туалет сходити. А хто курить, то
ще й покурити, – розповідає жінка.
– Перші дні я ніяк не могла звикнути. Жінки, які там працюють уже багато років, навчилися дуже швидко
їсти. Вони за п’ять хвилин з’їдають
Д І Й

величезне паніно, ідуть в туалет і
ще мають час на перекур. До речі,
там жінки дуже багато курять. Зі
ста італійок, які працюють на полі,
може, п’ять не курить. Перші півроку я навіть бутербродів не брала,
їла тільки зернистий сир чи яблуко.
Не могла за 10 хвилин з’їсти те паніно. Я ним просто давилася. А зараз
уже звикла. Адаптувалася. Їм так
швидко, як і італійки».
Молоді італійки на такій роботі
майже не працюють. Трудяться переважно старші жінки. Тетяна каже,
що на полі дуже тяжко працювати.
Спека. +35°C. На вулиці повітря бракує, в теплиці взагалі можна задихнутися. А перебувати в ній треба
майже цілий день.
«Найгірше працювати в теплиці
з помідорами, де висока вологість.
З мене просто тік піт, – каже вона.
– За день треба добряче натягатися
ящиків з овочами. Працювали, як
коні. Але людина до всього звикає.
Перший рік було дуже важко. Через
день приходила додому і плакала.
Хотіла кинути. А потім втягнулася.
Підкачалася. Тепер навіть у зал не
треба ходити», – жартує вона.
Пасинкувати помідори – справа
не з простих. Це все треба робити
дуже обережно, щоб не поламати
рослини. Від спеки вони й так падають. За працівниками постійно наглядають. Можуть оштрафувати чи
взагалі звільнити.
«Збирати помідори не дуже
важко, – каже вона. – Звісно, то
не байдики бити, але працювати
можна. А от зачищати поле після
урожаю тяжко. Постійно працюєш
в теплиці, дихати важко, бо все оброблено хімічними препаратами. В
одній теплиці працюємо, а в іншій
уже кроплять хімікатами. Іноді, як
повіє вітер, то можна задихнутися
від самого запаху. Жодних тобі респіраторів. Нічого не видають. Якось
дали пов’язки, але в них ще гірше.
Піт аж у рот затікає. Це жахливо незручно. Я ніколи не фарбувалася на
таку роботу. По-перше, нема потреби, бо на городі працюю. А по-друге,
на сонці уся косметика розмазується. Усе бадилля заввишки два-два з
половиною метри треба виривати
з сухої землі. Гнилі помідори, листя, земля – все сиплеться, падає на
голову. Ми весь цей непотріб витягували і складали між теплицями.
Потім усе це перебивав трактор. Від
того, що постійно працює техніка,
можна оглухнути. Пекельна робота.
Жахливі умови. Коли гнилі помідори обсипалися, нас змушували їх
збирати. Тепер для мене нема нічого жахливішого за цю гниль у руках.
Смердять, нагріваються на сонці, аж
гарячі, а всередині – черв’яки».
Крім італійців та українців, на

італійських полях працюють румуни, болгари, поляки та марокканці.
«Атмосфера на цій роботі така,
ніби потрапила в тераріум зі зміями, – каже вона. – Жінки одна одну
закладають. Роботодавці за людей
не вважають. Рідко хороші трапляються. Прийшла працювати – працюй. Нікого не хвилює, чи ти хвора,
чи маєш проблеми. Одна румунка
була вагітна. Нікого це не цікавило.
Для неї не було поблажок. Мусила
працювати нарівні з усіма. Ще одна
жінка – прооперована, а носила
ящики, хоч просила дати їй легшу
роботу».
Тетяна розповідає, що марокканці – підлизи. Той, хто придобряється, має легшу роботу. А хто не
вміє – робить найважчу.
«Вони привозять в Італію золото й дарують начальству, у Марокко
воно не таке дороге. Завдяки цьому
їм вдається отримувати легшу роботу, – каже Тетяна. – Це вже заробітчани, не лише українці, навчили
італійських роботодавців приймати
хабарі. Що більше даєш, то легше
тобі працюється. Знущаються. По
дві коробки з овочами не можна носити і переставляти, треба по три.
Не менше. До кінця дня вже важко
ходити, не те, що носити. Нікого не
цікавить, що носити важкі ящики –
чоловіча робота. Вона не для жінок.
Хоч зарплата в усіх однакова. Ніхто
нікого не тримає. Кожному заміну
знайдуть».

СЕКС – ЗА ЇЖУ
Якось патрон Тетяни ні з того ні
з сього почав давати їй легшу роботу. Жінка вже втішилася. Наївно думала, що він просто так це робить.
«Дівчата, з якими на полі працювала, відразу це помітили. Кажуть:
«Дивись, бо добром це не закінчиться. Патрону років 70. Будь готова,
що він буде до тебе залицятися, молоденькі йому до вподоби», – розповідає вона і зізнається, що її це
відверто шокувало, адже йдеться
про різницю у віці в 40 років. – Але
по ньому і не скажеш. Не спрацьований, стежив за собою. Одного дня
після роботи запропонував підвезти мене додому, дав свій номер телефону, сказав, що зможе підвозити
щоразу. А пізніше став кликати мене
в ресторан. Мовляв, нічого не буде,
повечеряємо та й розійдемося по
домівках. Я вже добряче злякалася.
Думаю, відмовлюся – то про роботу
можна буде забути. Ну, і погодитися
не було як. Він був мені огидним. На
секс з ним я ніколи не погодилася
б. Хай скільки грошей мені пропонував би. Це для мене табу. Якось
обережно сказала, що не можу пристати на його пропозицію, що він
гарний чоловік, але одружений, а

Любов до батьків – основа всіх чеснот. Цицерон

для мене це неприйнятно. Слава
Богу, він мене правильно зрозумів
і все обійшлося».
Тетяна каже, що найбільш доступні в Італії – румунки. Вони готові спати з ким завгодно. Аби добре
платили. Українки, на жаль, теж не
відстають. В Італії вони використовують усі шанси, аби більше грошей
додому привезти. Не гребують і таким промислом. Хай як це прикро
звучить, але часто українки сплять з
італійцями за їжу. Дешеві жінки – за
піцу, дорожчі – за морепродукти.
«Така сувора реальність. Їх і
повіями не назвеш, і чесними також, – каже вона. – Це принизливо і
огидно. Звісно, не всі такі. Але саме
через таких жінок італійці дивляться на усіх нас, українок, як на ласий
та доступний шматок м’яса. Деякі
ставляться до нас як до повій. Чоловікові невтямки, що ти його не хочеш, бо йому 70 років і він міг бути
тобі не те, що батьком – дідом. Мене
вернуло тільки від думки про те, що
старий патрон має намір домогтися
мого тіла».
Тетяна зізнається: коли їхала в
Італію, то навіть не здогадувалася,
що на неї чекає. Італійки не соромляться курити і не ховаються.
«З часом і ти здаєшся, починаєш
і собі курити, – розповідає Тетяна.
– Хоч до цього вважала таке заняття просто огидним. Але... Сигарета
за сигаретою. А там і ціла пачка. Так
втомишся за день, що вже просто
мрієш присісти, закурити і розслабитися. Такий самообман, ніби нерви заспокоюєш. Насправді повільно
себе вбиваєш. Ще й смердиш, як помийне відро. Але незважаючи на
це, все одно куриш. Хоч в Україні я
не курю зовсім. Навіть не тягне. Куріння – не від доброго життя».
Крім цигарок, багато італійців
курять травку. Молодь робить це
просто в кафе та барах. У цій країні
це легалізовано.
«Якщо ти не під кайфом, то тебе
вважають ненормальним, – каже
вона. – Тому я хочу якнайшвидше
заробити на квартиру і забрати звідти свою дитину. Син росте. Хто знає,
що спаде йому на думку, коли буде
підлітком. Страшно й подумати».
Нині Тетяна – в Україні. Приїхала відвідати рідних. І хоч на заробітках в Італії жінці працювати
важко та виснажливо, залишитися
на батьківщині вона наразі не може
собі дозволити.
«Після заробітків у мене вісім
банок дорогих парфумів, – каже
вона. – В Україні мала б одні, і то
дешеві. Як подивилася, які тут
ціни – жахнулася. Там ми з сином
щотижня їмо червону рибу й інші
смаколики. Тут собі такого не дозволили б. Хоч я там мучуся, але так
моя дитина має краще життя. Це
мій вибір. На жаль, у світі все не так,
як нам хочеться. Іноді доводиться
іти на жертви, – провадить Тетяна. – І хай як мені тут важко, але в
Італії все-таки жити комфортно, тут
гарний клімат, якісніші продукти. Та
й ставлення людей одне до одного якесь доброзичливіше. В Італії
я можу зайти у старому одязі, без
макіяжу в будь-який брендовий магазин – і продавці зустрінуть мене
привітно, з усмішкою, вони не оцінюють за зовнішнім виглядом, жодної зверхності. Все-таки мені здається, це залежить від рівня життя.
В Україні чимало людей змушені
виживати, тому й злості більше, це
закономірно. І все ж колись я мрію
повернутися на батьківщину, мені
хочеться жити саме тут, бо тут мій
дім і моє серце. Вірю, що моя доля –
щасливо жити в Україні».

ЖИТТЯ
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смачна екзотика
Дарина ГОГОДЗА

Т

народне мистецтво
Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

Для того щоб його виготовити,
потрібно зібрати 300 квіток кульбаб, а ще знадобиться 1 кг цукру,
400 мл води та половинка лимона.
«Закип'ятіть воду, засипте туди
цукор і варіть сироп, доки він повністю не розчиниться. Суцвіття
кульбаб вимийте і засипте в сироп,
суміш варіть 20 хвилин. Наприкінці
додайте до сиропу сік лимона і проваріть ще три хвилини. Зніміть сироп з вогню і залиште на добу, аби
настоявся. Після цього процідіть і
відтисніть через марлю. Отриманий
сироп проваріть ще 20 хвилин. І насолоджуйтеся приємним смаком
та ароматом меду. Для тривалого
зберігання мед з кульбаб можете
закрутити в баночки», – ділиться
секретами приготування лучанка.
З її слів, приготувати конфітюр
з кульбаб нескладно. Однак зовсім
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ФІАЛКОВИЙ
КОНФІТЮР

Квіти слід зібрати й
відділити пелюстки. Додати
удвічі більше цукру. Головна
суть конфітюру – зберегти
запах і колір фіалок. Смак
даватимуть цукор, кориця і
цитриновий сік.
Пелюстки з цукром та
іншими складниками
перетирають у порцеляновій
ступці. Вона дозволить
зробити це рівномірно. Не
варто збивати у блендері,
бо сировина перетвориться
на слизьку кашу. Перед
тим як терти фіалки з
цукром, ступку кладуть у
морозилку, щоб охолодити.
Для перетирання ніжних
пелюсток добре, щоб вони
не перегрівалися.
Зберігають фіалковий
конфітюр у щільно
закритому слоїчку в
холодильнику. Це варення
слугує прекрасною
начинкою для рогаликів і
пампушок.

Щоб приготувати фіалковий конфітюр, треба запастися терпцем

ня», – розповідає Вікторія.
Жінка зізнається, що консервацією почала цікавитися, перебуваючи у декретній відпустці з двійнятами – Ростиславом та Емілією.
«Спочатку спробувала закрити
у банки малину. В мене вийшло, але
це заняття здалося занадто банальним. Тоді я подумала: а чому б не
зробити варення з квітів? Почала
шукати інформацію в інтернеті. Виявилося, що рецептів та ідей у глобальній мережі – море. Лише бери
та втілюй. Я пригадала, що моя мама
колись варила варення з кульбабок.
Тож, заручившись її підтримкою, вирішила спробувати й собі», – усміхається журналістка.
Вікторія запевняє, що окрім чудових смакових властивостей, кульбабковим медом можна ефективно
лікувати кашель та застуду.
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інша ситуація з фіалковим варенням, адже для того, аби виготовити 120 грамів солодкого делікатесу, потрібно витратити близько
чотирьох-п’яти годин.
Як пояснила Вікторія, досить
клопітким заняттям є збір голівок
фіалок. Адже велика миска квітів –
це всього лиш 80 грамів сировини,
яку ще й треба перебрати. Після
відділення пелюсток від чашолистиків залишається всього 40 грамів.
Ось із цих пелюсток і роблять ароматний конфітюр.
«У мене є старовинна ступка,
у якій я розтирала фіалкові пелюстки з цукром, додаючи для
збереження кольору сік лимона.
Фіалкова паста має дуже гарний
синьо-фіолетовий колір. Виготовлення такого варення – справа досить марудна, зате результат вра-

жає! Смак десерту специфічний, на
любителя. Але особисто мені дуже
подобається! На ту стограмову баночку вже є багато охочих дегустаторів серед друзів. Тому запросимо
усіх до себе на каву і кожен зможе
скуштувати того дива», – усміхається лучанка.
У планах Вікторії – конфітюр з
акації, бузку, лаванди, цикорію та
липи. А загалом такі ласощі можна
приготувати з чебрецю, м’яти, шавлії, бузини, каштана, ірисів, червоних тюльпанів, садової гвоздики,
ружі й навіть шишок.

НАЙКРАЩА ПИСАНКА – В ЛУЦЬКУ
volynnews.com

Півтисячі робіт, виконаних
на курячих, гусячих
та навіть страусиних
яйцях, подали цьогоріч
на ювілейний конкурс
«Волинська писанка ІІІ
тисячоліття».
Підбиття підсумків та нагородження переможців 25 обласного
конкурсу «Волинська писанка ІІІ
тисячоліття» відбулося 24 квітня у
Волинському краєзнавчому музеї.
Цей рік став рекордним за кількістю поданих на конкурс робіт – 507
писанок від 106 учасників – студентів, учнів середніх та старших класів, а також дорослих писанкарів,
учителів, викладачів. Учасники були
з Луцька, Володимира-Волинського,
Камінь-Каширського, Маневицького районів, а одна з учасниць навіть
передала свої роботи зі Славути
Хмельницької області.
Як розповіла виконувач обов’язків завідувача відділу етнографії та народних промислів Волині
Оксана Моренчук, у конкурсі представлені Володимир-Волинський
педагогічний коледж, Луцький
педагогічний коледж, Волинський
коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, Луцька та
Володимир-Волинська
художні
школи, художні та писанкарські студії, гуртки.
Цьогоріч більшість авторів використовували природні барвники, наприклад, відвари чорниць,
кропиви, цибулиння, кави та чаю.
Деякі роботи були виконані методом витравлення (використовується оцет для витравлювання яєчної
шкаралупи і створення орнаменту
на білому тлі).
Унікальну писанку цьогоріч
створила Вікторія Мазур з Луцька.

УНІКАЛЬНЕ ВАРЕННЯ
З ПОЛЬОВИХ КВІТІВ
Вікторія Семенюк

радиційною
консервацією овочів
та фруктів здивувати
важко, адже з приходом
літа господиньки, наче
бджілки, починають
закривати на зиму ягоди.
Трошки пізніше – огірки,
помідори, а восени –
пряні грибочки. Але й
до такої процедури, як
виготовлення варення, як
з’ясувалося, можна підійти
досить творчо. Зокрема
ароматний конфітюр
можна робити і з лісових та
польових квітів.
Такий незвичний спосіб консервації свого часу для себе відкрила
журналістка Інформаційного агентства «Волинські Новини» Вікторія
Семенюк.
Лучанка запевняє, що виготовити незвичний десерт-делікатес
можна фактично з будь-якої квітки,
що зростає на території Волині – за
умови, що рослинка є їстівною.
«Ще з дитинства я захоплювалася лікарськими рослинами. Любов до лікування з допомогою трав
мені прищепила прабабуся. Так
трапилося, що читати я навчилася
раніше, ніж ходити на горщик. Тому
вже з чотирьох років неодноразово
гортала стареньку книгу «Лікарські
рослини» та перечитувала кольорові вкладки з травами в журналі
«Здоров’я». З книгою в руках я виходила на вулицю і шукала живі зелені
аналоги чорно-білих зображень у
книзі. Так і дізналася, яка рослинка є безпечною для людини, а яка
може спричинити серйозні отруєн-
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Виставка діятиме у Волинському
краєзнавчому музеї протягом місяця

Переможців відзначили дипломами та подяками

У віковій категорії від 18
років нагородили Ольгу
Балаганську (друге
місце) та Світлану Шуляк
(перше місце). А диплом
імені Модеста Левицького
вручили викладачеві
Луцького НТУ Анні Дідух.

Робота виконана на шкаралупі яйця
страуса воском технікою витравлення. Серед робіт є традиційно
волинські – на одноколірному тлі,
з зображенням вітрячків, розет, сосен, вербових гілочок. Багато традиційних писанок створив Артем
Подзізей зі студії «Сигма», що у
Володимирі-Волинському.
Учасники змагалися в трьох вікових категоріях: перша – до 14 років, друга – від 14 до 18 років, третя – 18 років та старші.
Одна з переможниць конкурсу,
вчитель Княгининівської дитячої

школи мистецтв Світлана Шуляк
розповіла, що розписувала писанки вночі. Жінка каже, що не могла

робити це вдень. Працювала тоді,
коли вкладала спати двійко дітей.
Старшому синочку виповнилися
п’ять років, тож він уже виготовляв
крапанки разом з мамою.
Світлана Шуляк вивчала образотворче мистецтво у ВНУ імені Лесі Українки. У писанкарстві
вправляється вже десять років. На
виготовлення писанки зі складним
візерунком вона витрачає до чотирьох годин. У цьому конкурсі Світлана неодноразово брала участь та
посідала призові місця.
Директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк
розповів, що свого часу музей ви-

Пізнання країн світу – прикраса і їжа для людського розуму. Леонардо да Вінчі

ступив ініціатором цього конкурсу.
Цікаво, що в першому конкурсі брали участь лише 40 учасників.
Традиція писанкарства на Волині не вмирала, хоча й тривалий час
лишалася не дуже поширеною. За
25 років в області з’явилися школи
та осередки писанкарства, у Луцьку
та в районах навіть є окремі конкурси для писанкарів.
Головна умова конкурсу – писанка має бути волинською за візерунками, композицією, автентичною за використанням барвників.
Голова журі обласного конкурсу, заступник директора музею з
наукової роботи Євгенія Ковальчук
зазначила, що приз імені Модеста
Левицького вручають педагогупопуляризатору цього виду народного мистецтва. Саме Модест
Левицький започаткував першу
школу писанкарства в Луцьку. Протягом років змінювалися умови
конкурсу та вимоги до учасників.
Звертали увагу на творче вирішення та особливості колориту писанки. Географія конкурсу за ці роки
розширилася. Тепер це і Волинське
Полісся, де не був поширений писанковий розпис, здавна волиняни
робили лише крашанки.

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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компетентно
Ольга ШЕРШЕНЬ

доров’я і самопочуття
людини значною
мірою залежать
від того, що вона їсть.
Лучанка Ольга Іваніщук
понад чотири роки
досліджує науку про
їжу та харчування.
Жінка постійно вчиться,
відвідує різноманітні
курси та тренінги.
Ольга – сертифікований
коуч (персональний
тренер) з нутриціології
(фахівець із грамотного
харчування). Вона вміє
пояснювати складні речі
просто та доступно.

ХУДНУТИ ТРЕБА
ПОСТУПОВО І
ГРАМОТНО
– Нутриціологи досліджують
вплив продуктів на людину і її
здоров’я, допомагають міняти харчові звички. Для нашої країни це
поняття досить нове, – пояснює
Ольга Іваніщук.
Жінка зауважує, що нутриціолог має орієнтуватися в багатьох
темах. Він мусить знати біохімію,
основи ендокринології, психології,
мікробіології, нейробіології (із нахилом на функціонування мозку),
вміти складати план харчування на
зниження ваги тощо. Це комплексна спеціальність, яка спонукає до
постійного вдосконалення, адже
слід постійно бути в темі.

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ – НУТРИЦІОЛОГ
До Ольги звертаються ті, хто
хоче скласти раціон на схуднення
збалансовано. Радяться, як скомбінувати продукти, як не вийти за
свій енергетичний баланс, як набрати потрібну кількість жирів, білків, як вибрати продукти в магазині.
Її завдання – зрозуміти, яка фізична
активність людини, чим вона харчувалася раніше, як усе скоригувати,
щоб перехід відбувся плавно. Залежно від цього може мінятися першочерговість порад. Любителям
експрес-схуднень нутриціолог пояснює: неможливо за один-два дні
скинути багато кілограмів. Процес
має бути поступовим і грамотним.
Ольга пояснює: нема правильних і неправильних продуктів. Усе
залежить від способу приготування
та складу. Наприклад, картопля – абсолютно нормальний продукт. Однак картопля фрі шкідлива, оскільки містить величезну кількість солі
та жирів, особливо насичених. Навіть найбільш зеленою гречкою чи
найзнежиренішим м’ясом можна
наїсти будь-яку форму ожиріння.
Питання – в кількості.
У щоденному меню слід мати
п’ять основних продуктів: овочі,
фрукти, зернові, молоко (або альтернативу) та інші джерела тваринного білка. Фахівець радить уявити
денне харчування як тарілку, поділену на три рівні частини. Одну
третю складатимуть овочі та фрукти (без картоплі), інша третина – це
зернові плюс картопля, туди може
належати і хліб. Третю частинку ді-

благодійність

Перехід на правильне харчування має бути поступовим

лимо ще на дві – на молочні продукти та тваринні білки.
Дорослим здоровим людям радять пити воду згідно з відчуттям
спраги. Не стосується це тільки
старших людей і дітей, яким потрібно пропонувати воду. Для здорової
людини норма становить орієнтовно півтора літра, куди може належати і чай, але не соки. Міжнародні організації не радять вживати фрешів
більш як 150 мілілітрів на день, тому
що з соками і фрешами ми перебираємо вільні цукри.

КЕФІР НА ВЕЧЕРЮ –
ПОГАНА ІДЕЯ
Запивати їжу – абсолютно нормально. Шлунок має досить неправильну форму, і якщо їжа затриму-

ється довший час, то вода просто
проходить далі в кишківник, де буде
всмоктуватися. Це те ж саме, що їсти
суп чи борщ.
Вважається, що мінімально потрібно харчуватися три рази на
день, а максимально – шість. Кожна
людина ухвалює рішення індивідуально. І після 18 години можна
їсти. Лише не варто виходити за
межі свого енергетичного балансу.
На вечерю як гарнір можуть бути
злаки чи бобові, обов’язково мають бути овочі, також можна додати
якесь джерело тваринного білка.
Комбінувати лише йогурт чи кефір
із фруктами не варто. Особливо
охочим схуднути, тому що так вони
на вечір підвищують інсуліновий і
глікемічний індекси, що перешко-

джатиме схудненню.
При переході на раціональне
харчування потрібно буде просто
додати більше овочів, бобових, натомість забрати насичені жири та
солодощі.
Кожна людина може визначити
самостійно, чи вона їсть дуже багато солодкого. Тоді поставити за
мету наступного тижня зменшити
кількість солодкого удвічі, натомість замінити його чимось іншим.
Адже від споживання солодкого
людина отримує позитивні емоції.
Тому в цей тиждень треба або піти
на шопінг, або записатися на танці,
адже відмова від того, що нам подобається, зокрема від смачної їжі,
провокуватиме негативні емоції.
Коли ми тільки робимо перехід на правильне харчування, один
раз на тиждень зранку можна дозволяти собі якісь послаблення. На
загальну динаміку в межах року це
значно не впливатиме, а психологічно буде легше.
Вже в молодому віці ми маємо
задумуватися про те, як у зрілих
роках почуватися активними, мати
змогу тішитися внуками й жити довше. Людина має пильнувати, чим
харчується, і активно рухатися.
Корисно щодня влаштовувати
хоча б півгодинні прогулянки на
свіжому повітрі. Споживати достатню кількість овочів і фруктів, а
також уважно вивчати вміст у продуктах солі, цукру та трансжирів.
Якщо продукт містить трансжири,
його взагалі не варто купувати.

нетрадиційна медицина

ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ОТРИМАЛА
Волинське обласне
дитяче територіальне
медичне об’єднання
(ВОДТМО) плідно
співпрацює з німецьким
фондом «Чорнобильська
допомога». Загальна
сума благодійної
допомоги, отриманої від
фонду, складає понад
€1 млн.
Голова фонду Рита Лімрот нещодавно вчергове прибула на Волинь із гуманітарним вантажем.
Вона привезла в заклад якісне дороге медичне обладнання, придбане за кошти благодійників, повідомили у ВОДТМО.
У переліку гуманітарного вантажу – колоноскоп Karl Storz вартістю понад €28 тис., медичний
бор, відсмоктувач, операційні
столи та крісло, операційний мікроскоп з камерою та монітором,
відеоларингоскоп з клинком, дитячі дихальні апарати і контури
для них, лампи для фототерапії й
обігріву дітей, ендоскопічна дитяча стійка та інший медичний інструментарій загальною вартістю
понад €100 тис.
Щоразу Рита Лімрот цікавиться, як використовують медичне

обладнання, що його передали благодійники. Тому відвідує
структурні підрозділи, які його
отримали. Цього разу гостя відвідала хірургічні й анестезіологічні відділення Волинської обласної дитячої клінічної лікарні
(ВОДКЛ), операційну, неонатологічний центр, санаторій для дітей
з батьками «Дачний», спілкувалася з лікарями закладу. Також відбулися змістовні робочі зустрічі з
представниками владних структур різних рівнів, на яких обговорювали перспективи подальшої
співпраці.
До слова, ВОДКЛ – єдиний заклад України, який долучився до
проведення міжнародного дослідження TROPHY з використанням
нейроендоскопічного
лаважу.
Це особливий напрямок дитячої
нейрохірургії, нейрохірургії новонароджених та новий метод лікування внутрішньошлуночкових
крововиливів у новонароджених.
Ще одним важливим напрямком співпраці з фондом «Чорнобильська допомога» є підготовка
кадрів. Згідно з домовленістю, 20
лікарів-спеціалістів ВОДКЛ навчатимуться на робочих місцях у
клініках Німеччини.

facebook.com/vodtmo2

Благодійники обговорили
перспективи подальшої співпраці
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хідна медицина
пов’язує цю хворобу з
недостатнім кровообігом.
Причиною варикозу може
бути надто густа кров, якій
важко рухатися судинами,
або ж крихкі судини.

ЛІКУЮТЬ ПРОДУКТИ
Найефективніші засоби лікування недуги – продукти з умістом калію і магнію, які покращують еластичність судинних стінок. Доречно
мати в щоденному меню страви з
кукурудзи, ячменю, рису, бобових.
Корисні також селера, морква, петрушка, коріандр, гранат, журавлина. Ці продукти наділені легкими
сечогінними властивостями. Сильніші засоби не рекомендовано,
оскільки за тривалого застосування ослаблюють нирки. Розрідженню крові сприяє рясне пиття чистої
води.
Корисні оливкова олія, імбир,
цитрусові, інжир, малина, полуниця,
вишня, смородина, часник, насіння
соняшнику. З рослин – каланхое,
кропива (настоянки), каштан (мазі
й настоянки). Імбир добре розганяє
кров у венах. Його вживають з медом і яблучним оцтом. Натще зранку корисно пити склянку теплої
води, в якій розчинено по чайній
ложці меду і яблучного оцту.
Ще одна рекомендація східної
медицини – до їди пити по 0,5 ст.
ложки соку алое з дрібкою імбиру й
кардамону. Курс може тривати протягом двох місяців, потім роблять
двотижневу перерву і продовжують лікування, доки не зникнуть
симптоми варикозу. Кардамон та
імбир відновлюють кровообіг, зміцнюють стінки судин. Алое запобігає
можливим запальним реакціям. Такий засіб діє м’яко, не перевантажує
організм хімією, а ще – дозволений
алергікам.

Впевнені у собі люди
не мають варикозу

Згущують кров:
цукор, гречка, банани,
картопля, білий хліб,
алкоголь, солодощі, жирна
білкова їжа, копченості,
соління, газовані напої.
Зміцнюють і тонізують
судини: кінський каштан,
мускатний горіх, корінь
женьшеню, імбир, часник.

Інжир у будь-якому вигляді –
свіжий, відварений у воді або молоці – рекомендований при варикозі.
Однак протипоказаний за цукрового діабету, запальних захворювань
шлунково-кишкового тракту і подагри.

ФІЗИЧНІ
НАВАНТАЖЕННЯ
Проблеми ніг виникають внаслідок поганого кровообігу (кров
погано надходить від ніг до серця),
ослаблення стінок вен нижніх кінцівок, погано розвинутих або зруйнованих внаслідок запалення венозних клапанів. Покращити ситуацію
допоможуть катання на велосипеді

(або ж вправи, що імітують ці рухи),
плавання. Щоб венозні клапани
правильно працювали, слід виконувати дуже просту, але ефективну
вправу: в положенні лежачи тягнути
пальці ніг до обличчя, а п’ятки – від
себе. Це значно покращує природний кровообіг.
Японська система загального
оздоровлення радить таку вправу:
підніматися на пальчики ніг і з силою опускатися на п’ятки 50 разів.
Виконувати її так часто, як можна.
Рухи активізують канал нирок (позиви до сечовипускання ідуть відразу). Корисно ходити на п’ятках,
часто – задом наперед, втискаючи
п’яти в землю. 15 хвилин достатньо,
щоб канали нирок працювали краще. Корисно також кілька разів на
день ходити сходами замість ліфта.

«ТОНКІ» ПРИЧИНИ
Східна медицина вважає, що
одна з головних причин варикозу – психосоматична. Зазвичай
ноги – показник внутрішнього
стану впевненості. Не лише в собі,
а й у будь-якій сфері – людина почувається невпевнено на ментальному рівні. Проблеми приниження
можуть іти з дитинства від авторитарних батьків.
Також психосоматичною причиною може бути партнер, що домінує у родині або на роботі. Тисне
відчуття, що годі щось зробити, випнуті вени – ніби протест, проблеми
«лізуть» нагору. У впевнених людей
варикозу не буває, у них завжди
гладкі ноги.
Доказ цьому – історії людей, які
змінили своє життя. Якщо в підприємця раптом налагодився бізнес
або невпевнена жінка вдало вийшла заміж, варикоз зникає. Людина ніби промовляє: «Я відчуваю, що
впевнено стою на ногах. Проблеми
з мене більше не випирають». Якщо
проблема зникає з мозку людини,
хвороба зникає з фізичного плану.

Здоров’я – вид гармонії, але його межі дуже широкі й не у всіх однакові. Гален

СПОРТ
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красиві та стрункі
Іван БОГДАНОВИЧ

С

СПОРТ НА ВІДКРИТОМУ
ПОВІТРІ КОРИСНИЙ
ДЛЯ ЖІНОЧОЇ ПСИХІКИ.
ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ?
pixabay.com

порт корисний
для здоров’я, а
тренування на
відкритому повітрі є
особливо корисними
для жіночої психіки,
доводять останні
дослідження вчених.
Жінки, які регулярно здійснюють сплави на байдарках, бігають
або займаються лижним спортом,
можуть похвалитися найвищим
рівнем психічного благополуччя.
Британські психологи провели дослідження під назвою «Психічне благополуччя жінок при
активному відпочинку», яке розглядає вплив спорту на відкритому повітрі на психічне здоров’я
жінок. Його результати здивували самих фахівців, які проводили
опитування.

№ 17 (167)

ЩО КРАЩЕ?

ВИХОДЬТЕ НА СВІЖЕ
ПОВІТРЯ
Було опитано 2,7 тисячі жінок з 44 країн у період з жовтня
2017-го до січня 2018 року. Всі
опитані займаються екстремальними видами спорту і люблять
активний відпочинок.
Учасницям, переважно віком
від 18 до 65 років, було поставлено запитання про те, як вони
проводять час на свіжому повітрі
і як це впливає на чотири головні складові їхнього психічного
здоров’я: щастя, цінність, задоволеність життям і занепокоєння.
Початкові результати показали: 99% опитаних вважають,

критому повітрі підвищилися
їхня стійкість і здатність долати
стрес. Ще 67,3% повністю згодні
з тим, що жіночі пригодницькі
фільми надихають їх виходити
на вулицю.

Який вид спорту обрати, щоб
бути і спокійною, і стрункою?

що перебування на відкритому
повітрі чинить позитивний вплив
на їхнє психічне благополуччя.
Однак (це для багатьох може бути
несподіванкою) результати також
засвідчують: середній рівень психічного благополуччя серед усіх
опитаних був нижчим за середній
показник за даними Управління
національної статистики Великобританії для жінок.

СПОРТ НА
ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ
Й ЖІНОЧА ПСИХІКА
Майже 92% жінок погодилися з тим, що заняття спортом на
вулиці позитивно впливають на
їхній фізичний стан, 73,5% – на
самооцінку, 70,1% – на їхній погляд на життя і перспективи, 69%
повністю згодні з тим, що на від-

В опитуванні також розглядали вплив на жінок конкретних видів активного відпочинку на природі, з акцентом на
11 найпопулярніших екстремальних видів спорту: піший
туризм, їзда на велосипеді, біг,
виживання в дикій природі,
плавання, скелелазіння, катання на байдарках, альпінізм, каное, лижі та серфінг.
Найбільш психічно благополучними виявилися жінкикаякери, трохи поступаються їм
любительки лижного спорту.
За ними у шкалі психічного
добробуту розмістилися ті, хто
займається плаванням, велосипедним спортом, альпінізмом,
серфінгом. Найбільш «нещасними» виявилися скелелазки, найспокійнішими – шанувальниці
серфінгу.
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справжній футбол

ЗАХИСТ РОЗСТУПИВСЯ,
ЩОБ ДАТИ ЗАБИТИ
СУПЕРНИКУ:
БОЖЕВІЛЬНИЙ МАТЧ В
АНГЛІЇ

У

рамках 45-го туру другого
за силою англійського
дивізіону в матчі між «Лідсом»
та «Астон Віллою» (1:1) стався
цікавий епізод. На 72-й хвилині
поєдинку один з футболістів
левів отримав пошкодження
в ігровому епізоді та не зумів
піднятися на ноги, залишившись
лежати на газоні.
Суддя не зупинив гру, а футболісти
«Лідса» не стали вибивати м’яч в аут,
навіть незважаючи на прохання опонентів.
Підопічні Марсело Б’єлси продовжили свою атаку та забили гол. Відразу
після взяття воріт на полі почалася бійка – арбітр видалив форварда «Астон Вілли» Ель-Газі.
Після такого суперечливого епізоду
тренер «Лідса» попросив своїх футболістів дати супернику можливість зрівняти
рахунок, щоб відновити справедливість.
З побажанням тренера погодилися всі й
розступилися перед гравцями «Вілли».
Усі, крім захисника команди Янссона:
швед захищався до останнього, але «Астон Віллі» все одно вдалося відновити
рівновагу. Після цього епізоду бурхливу
реакцію всіх футболістів відчув на собі
Янссон, а Б’єлса був готовий накинутися на зіркового Джона Террі, який зараз
грає за левів.
Додамо, що перемога була дуже
потрібна «Лідсу», який б’ється за третю
сходинку в чемпіонаті. Але в Англії воліють перемагати чесно.

легка атлетика

історія

КІПЧОГЕ ГОТУЄТЬСЯ
РОЗМІНЯТИ ДВІ
ГОДИНИ У МАРАФОНІ

ВІТАННЯ ДЛЯ ГІТЛЕРА: ЯК ЗБІРНА
ШВЕЙЦАРІЇ ВИГРАЛА У НІМЕЧЧИНИ
В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ФЮРЕРА

а Лондонському
марафоні було
показано другий в історії
результат. Кенієць
Еліуд Кіпчоге, якому
належить світовий
рекорд у марафоні,
виграв Лондонський
марафон з результатом
2 год 2 хв 38 с. Це другий
найкращий результат
(з офіційно визнаних) в
історії цього виду спорту.
Світовий рекорд Кіпчоге –
2:01:39, але в 2017 році він був ще
швидшим, пробігши 42 км 195 м
за 2 год 24 с. Цей результат було
здобуто у рамках показового
забігу в спеціальних кросівках,
тому його не зарахували.
Лондонський марафон – одні
з найпрестижніших змагань легкоатлетів, в яких беруть участь
більшість найкращих бігунів планети. Маршрут марафону проходить берегами Темзи, повз Тауер,
Біг-Бен та інші туристичні визнач-

ні пам’ятки. Фінішують спортсмени біля Букінгемського палацу.
Кіпчоге був переможцем Лондонського марафону в 2018 році,
а всього він чотири рази фінішував тут першим.
Кіпчоге і легендарний британський бігун Мо Фара очолювали список професійних
спортсменів, які брали участь в
марафоні, їхня дуель була однією
з найбільш очікуваних подій цього забігу.
У результаті Фара прийшов до
фінішу лише п’ятим з результатом
2:05:38. Йому навіть довелося одного разу призупинити біг.
Цікаво, що за день до марафону в Лондоні рекордсмен світу
в напівмарафоні Абрахам Кіптум
потрапив у допінгове відсторонення. Кенійську зірку забанили
за ненормальні показники біологічного паспорта. Кіптум щойно
встановив рекорд світу в напівмарафоні, прибув до Лондона,
але його відправили додому.
bbc.com

Фініш Кіпчоге у Лондоні

Іван БОГДАНОВИЧ
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бірна Швейцарії провела
один з найвизначніших
матчів у своїй історії
20 квітня 1941 року. Більш
ніколи вона не мала такої
шаленої підтримки у рідних
стінах, але й водночас
палких шанувальників
ворога, причому у прямому,
нефутбольному значенні.
Матч проводили в Берні. У цей
час нейтральна Швейцарія стояла
на межі окупації гітлерівцями, адже
24 дивізії Вермахту розташувалися
на її кордоні. Німці тим часом методично шматували Європу й душили
Великобританію.
За два дні до матчу, 18 квітня, урядові структури Швейцарії
оголосили громадянам програму
протидії нацистській пропаганді.
Сусіди ж закликали до об’єднання
країн і всіляко плекали чутки про
невідворотність перемоги німецької зброї. Країна реально готувалася до страшної війни, але водночас
мусила грати у футбол з потенційним окупантом. У тому не було нічого дивного, адже Швейцарія стала
прихистком не лише для біженців, а
й для купи шпигунів і провокаторів.
У країні відкрито діяли партії нацистського напрямку, орієнтовані
на Берлін. Стати членом націоналсоціалістичної партії можна було
лише завітавши до німецької амбасади, а їх було кілька в країні. Що
й казати, якщо найкращий тренер
усіх часів для Швейцарії Карл Раппан і вся його родина від дорослих
до малих були активними членами
НСРПН. Щоправда, саме тоді збірну

Якщо не готовий трудитися, отже, готовий програти. Марк Спітц

undrd.com

Н

Швейцарці своєрідно привітали Гітлера
за мить до окупації своєї країни

він не тренував.
Такою була атмосфера навколо
нього. На гру з’їхалися тисячі патріотично налаштованих громадян
країни, а поряд з ними на стадіон
ішли й відверті прихильники анексії
та пангерманської нації.
Неподалік, в Альпах, зібралися
всі лідери Третього Райху. 20 квітня
вони вітали фюрера, який був на
хвилі успіху. За два місяці до того
він остаточно зібрав у своїх руках
усі важелі влади – став ще й Верховним головнокомандувачем. Того
дня Гітлер відзначав 52-й день народження.
І хоч він був абсолютно байдужим до футболу та всього спорту
(лише фаном здорового способу
життя та ранкової зарядки), в оточенні фюрера вистачало тих, хто
прагнув, окрім звичних подарунків,
принести ще й перемогу над Швейцарією. Хай поки тільки футбольну,
а далі...
Перед матчем для німців про-

лунав не офіційний гімн, а пісня
Горста Весселя, суто націоналсоціалістична
пропагандистська
мелодія.
Матч за всіма розкладами мали
виграти гості, вони були сильнішими за суперника. У березні вдома
німці обіграли швейцарців 4:2, потім розтрощили сильну збірну Угорщини 7:0.
Але все вийшло інакше. Швейцарці на чолі зі своїм найкращим
оборонцем в історії – не надто
юним та змученим травмами Северіно Мінеллі – виграли 2:1. Команда
ветеранів та «сірих мишок» прибила фаворита і своєрідно «привітала» Адольфа Алоїзовича.
У німців з того складу до великої
історії футболу увійшли двоє – Гельмут Шьон став видатним тренером,
а Фріц Вальтер виграв чемпіонат
світу 1954 року і його вважали другим після Франца Беккенбауера
героєм усієї німецької футбольної
історії.
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МЕДОВИЙ ТОРТИК

«ХУСТИНКИ»
З ЯБЛУКАМИ
domovyk.com

Обприскувати дерева треба правильно

інших, а також проти збудників
хвороб. У цей період пестицидами обробляють сорти всіх плодових культур. Обприскують одним

ГЛАЗУРОВАНІ СИРКИ
novosti.in.ua

• 300 г домашнього сиру
• 20 г кокосової стружки
• ванільний цукор • 3 ст. ложки молока
• плитка шоколаду

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОБПРИСКУВАННЯ

Д І Й

Під час обприскування треба змочити не
тільки верхній, але й, головне, нижній бік
листків, де найчастіше харчуються шкідники
та розвиваються хвороби.
Робочий розчин має не стікати з рослин, а
осідати у вигляді тонкого шару. Цього можна
досягнути тільки із застосуванням оприскувачів,
коли розчин розпорошується під тиском.
Під час обприскування не можна допускати
зносу рідини й осідання її на сусідні рослини,
які не підлягають обробці.

Норми витрати робочої рідини залежать від віку
дерев: до 5 років – 0,5-1 л/дерево, 6-10 років –
2,5-3 л/дерево, 11 і старші – 3-3,5 л/дерево.
У разі рясних та частих опадів обприскування
треба повторити.
Якщо купуєте препарат у роздрібній торговій
мережі, вимагайте чек та сертифікат якості,
позаяк в останні роки дуже багато засобів
захисту рослин на ринках – неякісні підробки.
Не можна проводити обприскування на
палючому сонці та в дощову погоду.

смачного

Грецький йогурт. Його калорійність –
лише дев’ять калорій на одну столову ложку
і близько 60 калорій на 100 грамів!
180 мл грецького йогурту, 1 середній огірок, 2 зубці часнику, 1 ст. ложка лимонного
соку, 1 ст. ложка дрібно посіченої зелені (кріп,
петрушка, кінза), дрібка чорного перцю.
Огірки обібрати, натерти на дрібній тертці. Часник пропустити через прес. Змішати всі
інгредієнти й витримати в холодильнику хоча
б годину. Якщо заправка вийшла надто густою, додайте до неї ще трохи йогурту.
Авокадо. Завдяки ніжному смаку і кремовій текстурі, авокадо може стати несподіваною й дуже корисною заміною майонезу.
Потрібно лише вибрати досить стиглий плід і
розім’яти виделкою, додавши спеції та трішки
овочевого бульйону (або кип’яченої води) до
отримання пасти.
Авокадо чудово поєднується в салатах
з рибою, яйцями і овочами. Він досить калорійний – 160 калорій на 100 грамів, але
жирні кислоти, які в ньому є, підуть тільки на
користь. Також авокадо містить залізо, мідь,
магній, кальцій і калій. В одній столовій ложці
заправки з авокадо близько 32 калорій.
1 авокадо, 1 зубчик часнику, сік половинки лайма, 1 ч. ложка зелені, по дрібці солі й
чорного перцю, 60 мл кип’яченої води.

дивина
На Центральному ринку Луцька у
продажу з’явилися незвичайні курячі
яйця зеленувато-блакитного відтінку.
Ціна незвичного товару – 50 грн за
десяток. З’ясувалося, що це яйця курей
породи араукана, пише Fermer.blog.

А десяток звичайних домашніх яєць у
Луцьку коштує вдвічі менше. Заповзятливі
продавці пояснюють таку високу ціну тим, що
яйця зеленого кольору нібито не містять холестерину, хоча це геть не так.
На Волині є господарства, в яких вирощують курей породи араукана. Саме вони несуть ці яйця незвичайного кольору.

СОУСИ-ЗАПРАВКИ ЗАМІСТЬ
МАЙОНЕЗУ
З авокадо дістати ложкою м’якоть, часник
пропустити через прес, зелень посікти. Подрібнити всі інгредієнти за допомогою блендера до однорідної маси. Для отримання бажаної консистенції додають воду або пряний
овочевий бульйон.
Хумус. Густа паста з нуту може внести навіть у звичні страви пряну нотку. Якщо хумус
занадто густий, його також можна розбавити
овочевим бульйоном. Пасту не можна назвати
низькокалорійною, бо в традиційний рецепт
входить оливкова олія. Зате хумус дуже ситний, містить багато овочевого білка і клітковини, тому може стати гарною підмогою в схудненні. Калорійність хумусу – 166 калорій на
100 грамів, лише 25 калорій на столову ложку.
400 г вареного нуту, 60 мл свіжого лимонного соку, 2 ст. ложки оливкової олії,
2 ст. ложки води, 1 ч. ложка кмину, 0,5 ч. ложки коріандру, 1 зубець часнику, сіль і чорний
перець до смаку, дрібка паприки.
Нут відварити до готовності. Він має вийти досить м’яким, навіть злегка розваритися. Часник пропустити через прес. У блендері збити нут, лимонний сік, олію, воду, кмин,
коріандр і часник. Додати сіль і перець. Для
отримання потрібної консистенції влити трохи води або овочевого бульйону.
Сметана з гірчицею. Нежирна сметана
(10-15%) – ще одна прекрасна основа для соусу, дуже схожого на майонез. У столовій ложці сметанної заправки з гірчицею міститься
близько 28 калорій, але для збереження такої
невеликої калорійності обов’язково потрібно
брати гірчицю без додавання цукру або меду.

Звичний майонез можна замінити
менш калорійними соусами

3-4 ст. ложки сметани, 1 ч. ложка діжонської гірчиці, 1 ст. ложка соєвого соусу, сіль,
зелень.
Змішати всі інгредієнти, крім зелені, і поставити в холодильник на 20 хв. Зелень додають безпосередньо перед подаванням.
Тофу. Це традиційний інгредієнт японської кухні, але він чудово доповнює смак
європейських страв. Альтернатива майонезу
з соєвим сиром посмакує всім, хто дотримується вегетаріанської дієти або страждає на
непереносимість лактози. Цей недооцінений
продукт багатий на білок, кальцій і залізо, а
також є антиоксидантом. У столовій ложці
отриманого соусу буде близько 45 калорій.
150 г тофу, 2 ст. ложки лимонного соку,
2 ч. ложки оливкової олії, 3 великі зубці часнику, 0,5 ч. ложки солі, дрібка чорного перцю.
Тофу розім’яти виделкою разом з рідиною
в упаковці. Всі інгредієнти подрібнити за допомогою блендера. Олії можна додавати удвічі менше, замінивши її овочевим бульйоном.
Соус має настоятися протягом 20 хв.

ЗА БЛАКИТНІ ЯЙЦЯ ПЕРЕПЛАЧУВАТИ НЕ ВАРТО
zooclub.org.ua

Сир перетерти через сито або збити
у блендері, посолодити, додати кокосову стружку (якщо суміш рідка – додають
кокосову стружку, якщо густа – розбавляють вершками). З отриманої маси
сформувати брусочки й поставити у морозилку на 15 хв.
Шоколад розтопити на паровій бані
з молоком. За допомогою силіконового
пензлика сирки покрити помадкою і посипати кокосовою стружкою. Поставити
в холодильник до повного застигання
шоколаду.

із наступних препаратів: «Конфідор» (2,5 г/10 л води), «Матч»
(10 мл/10 л води), «Нурел-Д»
(15 мл/10 л води). З фунгіцидів у

робочий розчин до інсектицидів потрібно додавати «Мобіл»
(3 г/10 л води), «Скор» (2 мл/10 л
води) або його аналог «Камелот»
(10 мл на 10 л води). Ці препарати
особливо ефективні на персику
проти кучерявості листя та дірчатої плямистості.
Після цвітіння дерева обприскують проти гусені, яка
пошкоджує листя, попелиць,
щитівок, медяниць, кліщів та
хвороб.
Успіх у боротьбі зі шкідниками й хворобами саду залежить
від своєчасного та правильного
застосування хімічних і біологічних засобів захисту дерев та
кущів, але це не означає, що слід
щорічно бездумно обприскувати
сад препаратами. Треба врахувати ступінь зараженості рослин
шкідниками та хворобами, а також погодно-кліматичні умови
(дощове або спекотне літо).

edimdoma.ru

Сир змолоти або перетерти, всипати
цукор і сіль. Додати кефір та борошно.
Замісити м’яке еластичне тісто.
Яблука обібрати й порізати тоненькими плястерками. Розкачувати тісто
завтовшки 2-3 мм, нарізати невеликими квадратиками розміром приблизно
5х5 см. Розкласти яблука і посипати цукром та корицею, загорнути. Викласти
печиво на деко, застелене пергаментом.
Випікати за 180°С 20 хв. Готове печиво
охолодити, накривши рушником. Потім
посипати цукровою пудрою.

Д У М А Й

ГОЛОВНЕ – ВЧАСНО ЗНИЩИТИ
ШКІДНИКІВ САДУ

Не будемо сперечатися, що майонез –
смачний і універсальний соус. Однак
дуже калорійний. В одній столовій
ложці майонезу – близько 100 калорій і
10 грамів жиру. Причому півтора грама
з цих десяти – нездорові насичені жири,
яких у харчуванні слід уникати. Кухарі
радять замість майонезу готувати інші
не менш смачні заправки.

• 250 г борошна • 250 г сиру
• 100 г кефіру • 1-2 яблука • 100 г цукру
• дрібка солі • цукрова пудра до смаку

www.volynnews.com

У

сі ми любимо
ласувати свіжими
ягодами та
фруктами. Та щоб їх
виростити і зібрати
врожай, слід докласти
чимало зусиль.
Як правильно
доглядати за плодовими
деревами та ягідними
кущами, розповідає
садівник, засновник
розплідника «Лучиця»
Олександр Бонк.
Щойно з’являться перші
листочки і цвіт, потрібно провести весняну обробку садків
від шкідників та хвороб, радить
Олександр. Захисні заходи приурочують до певних фаз розвитку рослини.
Під час масового розпускання бруньок треба провести
обприскування 3% бордоською сумішшю або «Чемпіоном»
(30 г/10 л води) чи «Хорусом»
(2 г/10 л води). До робочого розчину фунгіцидів потрібно додати
один з інсектицидів проти шкідників – «Карате зеон» (4 г/10 л
води), «Альфа-супер» (2,5 мл/5 л
води), «Твікс» (10-15 мл/5 л води),
«Актар» (1,4 г/10 л води).
У фазі утворення суцвіть дерева обприскують проти гусені,
листокруток, жуків-довгоносиків,
попелиць, несправжньої гусені,
пильщиків, личинок щитівок та

www.volynnews.com

facebook.com

edinstvennaya.ua

Для тіста:
• 150 г масла • 2 яйця • 200 г цукру
• 320 г борошна • 1 ч. ложка соди
• 2 ст. ложки меду
Для крему:
• 2-3 ст. ложки цукрової пудри
• 400 г сметани
Змішати масло, цукор і мед. Поставити на парову баню й довести до кипіння.
Додати соду і перемішати. Коли схолоне, вбити яйця та розмішати блендером.
Потім всипати борошно й гарно перемішати.
Тісто розділити на дві частини і спекти. Потім кожен корж розділити на дві
частини. Вийде чотири коржі.
Сметану збити з цукровою пудрою і
перемастити коржі. Залишками коржів
посипати тортик зверху.

Ч И Т А Й
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Кольорові яйця несуть
кури породи араукана

Ця порода курей родом з Південної Америки, названа так на честь племені індіанців.
Характерною особливістю цих птахів є яйця,
які можуть бути бірюзового, зеленого або
світло-блакитного кольору. Зеленкуватий колір шкаралупи з’являється від білівердину –
речовини, яка утворюється у жовчі. Це продукт розщеплення червоного гемоглобіну. А
якщо араукану схрестити з курми, які відкладають коричневі яйця, то нова порода нестиме яйця з оливково-зеленою шкаралупою.
Незважаючи на незвичне забарвлення,
курячі яйця блакитного кольору не відрізняються за складом від звичайних і не мають
жодних особливих властивостей.

У мене нема ні колекції «Феррарі», ні розкішної яхти. Я щасливий на кухні, і це – найголовніше.
Ферран Адріа

РОЗВАГИ

www.volynnews.com

погляд у минуле

svoboda-news.com

Л

ітературний
образ циганки
Ази з’явився
в далекому 1854
році, пише «Свобода.
Газета української
діаспори». Повістю
про неї зачитуються,
фільмом переймаються,
постановками в театрах
повсякчас поповнюється
репертуар. Утім мало хто
знає, що цей образ – не
вигадка автора.
Вперше в Україні на театральну сцену «Циганку Азу»
вивели у Луцьку 60 років тому.
А після 1987 року вона стала
улюбленицею мільйонів‚ коли
на екрани вийшов однойменний
фільм режисера Георгія Кохана
за п’єсою-драмою Михайла Старицького.
Відомий український драматург в умовах гострого репертуарного голоду не тільки створював власні оригінальні п’єси,

ЛЕГЕНДАРНА ЦИГАНКА
АЗА – З ПОЛІСЬКОГО СЕЛА

Письменник Юзеф Крашевський та
його літературна героїня – циганка Аза

а й пристосовував для потреб
національної сцени твори інших письменників, як-от повість
«Хата за селом» Юзефа Крашевського, де, власне, вперше й
постає сюжет про циганку, її коханого і суперницю‚ про споконвічну боротьбу вірності та зради
на тлі невзаємного кохання.
У село Городець, що на
рівненському Поліссі, Крашев-

ський приїхав на запрошення
друга Антонія Урбановського.
Тут і назбирав цілу низку прототипів для своєї «Хати за селом».
Сюжет узяв із реальної історії
любові приїжджого з табором
цигана та місцевої селянкиукраїнки, від яких відреклися
і родини, і громади, ще й прокляли їх. Зі щасливим життям
у закоханих не склалося. Дра-

матизму в їхні стосунки додала
інша чорнява красуня, закохана
в цигана.
За часів радянської влади
деякі повісті та романи Крашевського були забороненими. За
завісою цензури перебувала і
драма Старицького про циганку
Азу. Першим, хто цю завісу почав привідкривати, став український режисер Володимир Грипич. Свого часу він працював
у Волинському, Рівненському,
Донецькому театрах і всюди ставив «Лиху долю» (так називався
початковий варіант драми Михайла Старицького).
«У Волинському театрі я
здійснив 32 постановки п’єс.
Одна з них – про циганку Азу.
На той час вона вважалася забороненою. Із текстом мене ознайомив мій друг Петро Перепелиця. Пішов по дозвіл в комітет
у справах культури і мистецтва.
За якимось разом мені таки дозволили здійснити постановку
«Лихої долі», яку я перейменував на «Циганку Азу», – згадував
Володимир Грипич.

судоку
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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.

У сучасному автомобілі все продумано
до дрібниць. Заснув за кермом – бах, і твоє
обличчя вже на подушці...
___________________________
– Щось тебе на роботі давно не було
видно. Де пропадав?
– Відправили на курси підвищення
кваліфікації.
– Навчився чогось корисного?
– Ще б пак! Тепер вмію спати на робочому місці з розплющеними очима.
___________________________
Знаєш, даремно ми сварили дочку за
пірсинг. Тепер, коли в неї кільце в носі, піднімати її в школу стало набагато легше.
___________________________
– Привіт! Розказуй, як справи.

– Та не маю чим тебе потішити. У мене
все гаразд.
___________________________
Знаєте, як українською буде Клаудія
Шиффер, Леді Гага, та Він Дизель? Клава Черепиця, Пані Шошо, та Іван Солярка.
___________________________
Покликала мама хопчика й каже:
– Ось тобі гуска, іди до тітки і продай за
10 гривень.
Ну, хлопчик і пішов. Приходить до тітки,
а в неї коханець якраз. Вона племінника запхала в шафу і розважається з коханцем.
Тут раптом приходить додому чоловік. Жінка коханця – також в шафу. І починається
там така розмова:
– Вуйку, купи гуску за десять гривень, а
то закричу!
– Ось, бери.
– Вуйку, віддай гуску, а то закричу!

– Ось, бери!
– Вуйку, купи гуску за десять гривень, а
то закричу!
– Ось, бери!
І так тривало, поки в бідного вуйка не
скінчилися всі гроші. Тоді хлопчик виліз,
забрав гуску, пішов додому й розказав усе
мамі. Ввечері приходить з роботи тато, він
до нього біжить і каже:
– Тату, а я сьогодні...!
А тато йому:
– Та замовкни, ти мені ще в шафі набрид!
___________________________
– Тихше! – каже учитель. – Щоб чутно
було, як муха пролетить.
Всі одразу замовкають. Через хвилину
Петрик, втративши терпець, пошепки запитує:
– Іване Дмитровичу, а коли ж ви муху
випустите?

Найбільший банкрут у цьому світі – людина, яка втратила життєвий ентузіазм. Метью Арнолд
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 2 – 8 травня

ОВЕН (21.03 – 20.04). Під
Підготуйте до насиченого та досить напружетеся
н
ного
тижня. Треба сконцентруватися на
на
найголовнішому
й не розпорошуватися
д
на дрібниці.
Навантаження на роботі бажано звести до мінімуму.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Не пее-ревантажуйте себе роботою, затримуючись в офісі. Вам треба повноцінно
відпочивати. Саме час для підведення
певних підсумків і розв’язання давніхх
проблем, не варто нічого змінювати.
Б
БЛИЗНЯТА
(21.05 – 21.06). Тижде буде вдалим у різних сферах. Ви
день
п
перестанете
сумніватися в собі, своєму
ус
успіхові,
в тому, що потрібні й кохані. Усе
б
буд
буде
складатися саме так, як ви бажаєте. У
вас з’являться яскраві ідеї, які принесуть успіх.
шее
РАК (22.06 – 22.07). Обережніше
з екстравагантними ідеями та пропозиціями. Ви багато чого встигнете залагодити, перед вами можуть відкритися
нові можливості. У вихідні постарайтесяя
не піддаватися на звабливі пропозиції.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). На роботі
м
можливі
зміни на вашу користь, причо не останню роль зіграє особиста
чому
ча
чарівність.
У вас є всі шанси добре зароб
робити
й піднятися кар’єрними сходами.
Ухвалюйте рішення виважено, не кваптеся хапати
те, що доступніше.
с
сДІВА (24.08 – 23.09). Прекрасний тиждень для роботи, відрядженьь
і подорожей. Протипоказана поспішність, робіть усе неквапливо, якщо хоачете уникнути помилок. Краще втриматися від активної діяльності та зайвих контактів.
Т
ТЕРЕЗИ
(24.09 – 23.10). Вам треба підвищити свій професійний рівень,
зд
здобути
нові знання. Будьте готові до
зм на роботі та додаткових вимог назмін
чал
чальства.
Бажано більше часу проводити
на самоті, що буде корисно для вас і вашої кар’єри.
що
о
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Ніщо
не пророкує труднощів, настає помітнее
потепління у ваших стосунках з фортуною. Можливі різкий кар’єрний стрибок
аі збільшення зарплати. У будь-яких обставинах ви зможете зберегти внутрішній спокій.
С
СТРІЛЕЦЬ
(23.11 – 21.12). Досить
еф
ефективними
виявляться ділові зустрічі.
Га
Гарний
настрій буде супроводжувати
ва весь тиждень, а будь-які зміни вивас
явл
являться
на краще. Не метушіться, будьте
послідовними, щоб уникнути непорозумінь.
аКОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Настали одноманітні трудові будні, дове-деться просто виконувати завдання.
Втім нині сприятливий час для старту
нових бізнес-проектів. Не відкладайтее
на потім намічені справи, саме зараз важливо не
упустити момент.
В
ВОДОЛІЙ
(21.01 – 20.02). Імові
вірна
ситуація, коли плани доведеться
зм
змінювати
через нові обставини. Слід
за
заздалегідь
домовитися про умови, на
яки ви це зробите. У вихідні цікавість не
яких
доведе до добра, намагайтеся стримувати себе і
не втручатися в чужі справи.
ж
РИБИ (21.02 – 20.03). Перш ніж
щось робити, подумайте. Не намагайтеся за будь-яку ціну довести свою
правоту, в цій ситуації краще відступи-ніі
ти. Життя покаже, чия правда. Вихідні
краще присвятити тихому пасивному відпочинку.

іменинники тижня
2 травня – Христофор, Іван, Никифор,
Георгій, Трифон, Віктор, Дмитро, Денис
3 травня – Гаврило, Григорій, Марія,
Олександр, Федір
4 травня – Денис, Кіндрат, Федір,
Федот, Євтихій, Ісак, Микола, Олексій
5 травня – Гаврило, Віталій, Всеволод,
Климентій, Лука, Федір, Клим
6 травня – Анатолій, Сава, Олександра,
Юрій, Панас, Георгій, Валерій, Лазар,
Валерія
7 травня – Валентин, Єлизавета,
Олексій, Хома, Леонтій, Інокентій,
Сусанна, Йосип
8 травня – Марк, Сильвестр, Ярослав,
Сергій

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

6 травня
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, 05.40 «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»
20.15 Х/ф «Скажене
весілля»
22.00 Х/ф «Інша жінка»
00.00 Х/ф «З іншого боку
ліжка»
01.45 Х/ф «Фейкові копи»
04.40 «Розсміши коміка»

ВІВТОРОК
1+1

05.30, 23.00 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Стосується кожного
11.10, 12.25 Х/ф «Три
мушкетери: Підвіски
королеви»
12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Три мушкетери:
Помста міледі»
15.50 «Чекай на мене.
Україна»
18.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Слідчий Горчакова»
23.55 «Алегро з вогнем»
03.10 «Орел і Решка.
Шопінг»
05.00 «Top Shop»

7 травня
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, 05.35 «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»
20.15 Х/ф «Кредо вбивці»
22.15, 01.35 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
23.55, 04.10 Х/ф
«Похований живцем»

СЕРЕДА
1+1

05.30, 22.00 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого
серця»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Охоронець для
доньки»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.45 «Речдок»
18.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.45 «Подробиці»
21.00 «Слідчий Горчакова»
03.05 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.20 «Школа лікара
Комаровського.
Невідкладна допомога»

8 травня
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, 05.20 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.05, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Х/ф «В бій ідуть
тільки старі»
22.00 Х/ф «Крути 1918»
00.00 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
01.35 Х/ф «Кредо вбивці»
04.30 «Розсміши коміка»

ЧЕТВЕР
1+1

05.30, 22.00 «Слідство
вели...»
07.00 Х/ф «Індокитай»
10.00 Т/с «Султан мого
серця»
12.00, 17.40 Новини
12.25 Х/ф «Куди приводять
мрії»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.10, 02.10
Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.55 «Подробиці»
21.00 «Слідчий Горчакова»
12+
23.45 Х/ф «Мерседес тікає
від погоні»
03.40 Д/п «Чорна піхота»
04.30 Х/ф «Вони воювали
за Батьківщину»

9 травня
ІНТЕР

06.15, 01.45 Т/с «Артистка»
09.50 Х/ф «За правом
любові»
17.40 Х/ф «В бій ідуть
тільки старі»
19.30, 05.40 «ТСН»
20.15 Х/ф «Шукаю жінку з
дитиною»
23.50 Х/ф «Інша жінка»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

07.00 Марафон «Наша
Перемога»
12.20 Х/ф «Йшов
четвертий рік війни»
13.40 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
15.00 Т/с «Ні кроку назад»
20.00, 03.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Перемога.
Одна на всіх» Прем’єра
23.00 Д/п «Люди Перемоги.
Наша справа права!»
Прем’єра
23.50 Х/ф «Гу-га»
02.15 Д/п «1377 спалених
заживо»
03.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
04.15 «Орел і Решка.
Шопінг»

10 травня
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»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 22.55 «Ліга сміху
2019»
22.15 «#гуднайт_клаб»
00.55 «Київ Вечірній»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА

2 травня 2019 року

05.30 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Х/ф «Христина»
12.25 Х/ф «Як прогуляти
школу з користю»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45, 23.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 02.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Дванадцятий»
03.40 Х/ф «Міцний
горішок»
04.55 «Top Shop»

Д У М А Й

www.volynnews.com

ICTV
04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.40 Служба розшуку дітей
04.45 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.20, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
06.55, 19.20 Надзвичайні
новини
07.45 Секретний фронт.
Дайджест
09.15 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф «Загін
героїв»
13.35, 16.20 Х/ф «Робін
Гуд»
16.45 Х/ф «Три ікси-3:
Реактивізація»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Конвой»
01.20 Х/ф «Секретний
фарватер»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі. Дайджест
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф
«Врятування рядового
Райана»
16.45 Х/ф «Загін героїв»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Один у полі
воїн»
01.40 Х/ф «Секретний
фарватер»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50, 10.00 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.00, 13.20 Т/с «Один у
полі воїн»
16.15 Х/ф «Лють»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с «Наказано
знищити»
23.50 Д/ф «Вони закінчили
війну»
01.35 Т/с «Володимирська,
15»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.00, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Секретний фронт.
Дайджест
12.10, 13.05, 16.05 Т/с
«Наказано знищити»
16.30 Х/ф «Ворог біля
воріт»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с «Танк»
00.20 Х/ф «Лабіринт
Фавна»
02.20 Т/с «Володимирська,
15»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 00.50, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі. Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф «Ворог
біля воріт»
14.50, 16.20 Х/ф
«Врятування рядового
Райана»
18.45 Факти. Вечір
20.05, 21.35 Дизель шоу
22.50 Скетч-шоу «На трьох»
01.15 Т/с «Кримінолог»

Д І Й

СТБ

УКРАЇНА

06.40 Моя правда. Віктор
і Ірина Салтикови,
Володимир Пресняков
08.40 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
11.20 Х/ф «Олександр і
жахливий день»
13.05 Х/ф «Знахар»
15.10 Хата на тата 12+
18.00, 02.15 Слідство
ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки – матері»
21.55, 22.55 Т/с «Несамотні»
23.55 Один за всіх 16+

06.30, 07.10, 08.15, 09.30
Зірковий шлях
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
11.20, 03.40 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

сусідству»
14.50 Х/ф «Відчайдушні
напарники»
17.00 Х/ф «Обладунки Бога
4. У пошуках скарбів»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
00.10 Х/ф «Бої без правил»
02.45 Служба розшуку дітей

04.00, 02.50 Зона ночі
06.00 Абзац
08.00, 09.10 Kids Time
08.05 М/с «Том і Джеррі»
09.15 Х/ф «Артур і помста
Вурдалака»
11.10 Х/ф «Містер Крутий»
12.55 Х/ф «Шпигун по

СТБ
06.35 Моя правда. Лінда.
Біла ворона
07.30 Моя правда. Барі
Алібасов: криве дзеркало
08.20, 23.55 Містичні історії
з Павлом Костіциним 16+
10.10 МастерШеф 12+
15.05 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки – матері»
21.55, 22.55 Т/с
«Несамотні»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.25 Зона ночі
04.00 Абзац
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Хай живе
король Джуліан»
07.10 Т/с «Мерлін»

СТБ
06.10 Моя правда. Олена
Проклова
07.05 Моя правда Віктор
Цой. Кумир під каблуком
08.05, 23.45 Містичні історії
з Павлом Костіциним 16+
10.50 МастерШеф 12+
15.00, 18.00 Слідство
ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки – матері»
21.55 Х/ф «Лабіринти
кохання»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 06.40 Kids Time
05.40 М/с «Лунтик»
06.45 Т/с «Мерлін»
10.15 Х/ф «Ворог
держави»

СТБ
06.05 Моя правда. Джуна
Михайло Коло: життя в
стилі 90-х
07.55, 23.55 Містичні історії
з Павлом Костіциним 16+
09.45 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки – матері»
21.55 Х/ф «Довгоочікуване
кохання»
00.50 Т/с «Коли мі вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Т/с «Загублені»
03.55 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.15 Абзац
07.05, 08.25 Kids Time
07.10 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.30 Т/с «Мерлін»

СТБ
06.55, 17.10 Хата на тата
12+
09.40, 20.00 Холостяк 12+
12.35 Х/ф «Любий Джоне»
14.50 Х/ф «Найкраще в
мені»
22.55 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
23.50 Т/с «Коли мі вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
03.40 Служба розшуку дітей
03.45 Зона ночі
04.15 Абзац
06.00, 07.00 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе
король Джуліан»
07.05 Пацанки. Нове життя
10.50 Х/ф «Перл Харбор»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15, 09.30
Зірковий шлях
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
11.20, 03.40 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин
10.50 Х/ф «Час»
13.00 Екси 16+
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Х/ф «Ворог
держави»
23.45 Т/с «Загублені»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15, 09.30,
04.45 Зірковий шлях
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
11.20, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
13.00 Кохання на
виживання 16+
17.00 Х/ф «На глибині 6
футів»
19.00 Х/ф «Перл Харбор»
22.50 Х/ф «З міркувань
совісті»
01.35 Т/с «Загублені»

УКРАЇНА
06.30, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30, 03.30 Зірковий шлях
10.00, 15.20, 20.00 Т/с
«Чуже життя»
00.30 Т/с «Незламна»
04.45 Агенти
справедливості 12+
11.10 Х/ф «Обладунки Бога
4. У пошуках скарбів»
13.10 Хто проти блондинок
12+
17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Втікач»
23.50 Т/с «Загублені»
01.35 Х/ф «Відчайдушні
напарники»

УКРАЇНА
06.30, 06.30, 07.10, 08.15,
09.30 Зірковий шлях
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
11.20, 04.35 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
22.00 Т/с «Специ» 23.20
Слідами 00.00, 02.15 Т/с
«CSI. Місце злочину»
14.20 Х/ф «Люди Ікс:
Початок. Росомаха»
16.30 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
19.05 Х/ф «Ло´ан:
Росомаха»
22.00 Х/ф «Шпигуни –
союзники»
00.40 Х/ф «З міркувань
совісті»

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.30 Х/ф
«Щоденник
слабака»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 21.00
Танька і Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 Х/ф «Осляча
шкура»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 21.00
Танька і Володька
15.00 Панянкаселянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
00.00 Щоденники
Темного
01.40 Лис Микита
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.45 М/ф «Якось
у лісі»
11.00 Х/ф «Холодне
серце»
12.30 Т/с
«Зачароване
королівство»
17.00 Х/ф «Проти
природи: Велика
подорож слонів»
18.30 Х/ф «Проти
природи 2:
Вижити в
Серенгет»
20.00 М/ф «Норм та
Незламні»
21.30 Х/ф «Дика»
23.40 Щоденники
Темного
01.00 Панянкаселянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 Х/ф
«Хоробрий
кравчик»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 21.00
Танька і Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.40 Х/ф
«Невидима
сестра»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00 Х/ф «Сам
удома»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Сам
удома 2»
23.00 Х/ф «Хороші
діти»
01.00 Панянкаселянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки
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UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 Х/ф «Підмінена
королева»
10.50 М/с «Кмітливий
Сяоцзі»
11.45, 14.20, 16.05 Погода
11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна
природа»
15.15 Д/с «Секрети замків
Великобританії»
16.15 Докудрама «Мисливці
на нацистів»
18.20, 02.40 Тема дня
19.25, 03.40 Разом
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.45 Д/ц «Світ дикої
природи»
22.50 Перша шпальта
04.05 Спільно

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 Х/ф «Біляночка та
Розаночкаі»
10.50 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
11.45, 14.20, 16.05 Погода
11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна
природа»
15.15 Д/с «Секрети замків
Великобританії»
16.15 «Мисливці на нацистів»
18.20, 00.10 Тема дня
19.25, 22.50 Спільно
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.25, 23.55 UA:Спорт
21.45 Наші гроші 22.20 Д/ц
«Світ дикої природи»
01.00 Світло. Біль примирення
02.25 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ
06.30, 07.00 «Срібна
земля. Хроніка Карпатської
України. 1919-1939»
07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.50, 02.00 Новини 08.05
«Золотий вересень. Хроніка
1939-1941» 09.10, 10.45
«Молодість 1927» 09.35
Док. фільм 10.35, 03.50,
05.25 Погода 11.05, 15.10
Українці у Другій світовій
війні 12.00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
12.01 Розсекречена історія.
Чому вибухнула Друга
світова війна 13.15, 04.05
:РадіоДень 13.45 Світло.
Біль примирення 16.15
Докудрама «Мисливці на
нацистів» 18.20 Тема дня
18.50 Х/ф 21.25 UA:Спорт
21.45, 01.05 Спецпроект до
Дня пам’яті і примирення
22.40, 02.25 Перша хвилина
миру 23.15 Схеми 00.15,
03.00 Розсекречена історія

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 01.25 «Генічеськ»
06.30 Світло. Біль примирення
07.30 Спецпроект до Дня
пам’яті і примирення
09.30, 14.05 Розсекречена
історія. Чому вибухнула
Друга світова війна
10.30 «Січ»
10.55, 15.15, 18.50 Док. фільм
13.15, 04.15 :РадіоДень
17.00 Докудрама «Мисливці
на нацистів»
19.50 Художественная
передача
20.05, 00.30 Спецпроект до Дня
перемоги над нацизмом
21.00, 00.00, 02.00 Новини
21.30 Як дивитися кіно?
22.00 Х/ф «Донбас»
00.20, 02.20 Погода
02.30 По обіді шоу
03.20 #ВУКРАЇНІ
03.50 Наші гроші
04.40 «Хроніка Української
повстанської Армії. 19421954»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 Х/ф «Розбійники
мимоволі»
10.50 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
11.45, 14.20, 05.30 Погода
11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна
природа» 15.15 UA:Фольк
16.15 По обіді шоу
17.20 Д/с «Жива природа»
17.30 Д/ц «Супер Чуття»
18.25, 02.45 Тема дня
19.25 Перший на селі
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.25 Д/ц «Світ дикої
природи» 23.00 #ВУКРАЇНІ
03.40 Букоголіки

Впевненість починається з усмішки.
Фільм «Незламна»

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 Чілі»
09.55 «Радіодень «Життя+»
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Своя земля» 11.34 «Вечір
на Суспільному» 12.02 «Плічо-пліч» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 12.50
М/с «Дуда і Дада» 13.40
«Вечір на Суспільному» 14.07
Х/ф «Мисливці на нацистів»
14.50 «Wise cow» 15.15
Радіодень «Модуль знань»
15.55 «Українська література
в іменах» 16.05 «Відкривай
Україну» 16.32 «Хто в домі
хазяїн?» 17.13 «100 років
українського кіно» 17.40
Д/ц «Цікаво.com» 18.10 Д/ц
«Морська кухня» 19.20 Погода
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»
09.55 «Радіодень «Життя+»
10.15 «Сильна доля»
11.05 «Ранковий гість»
11.21 Д/ц «Своя земля»
11.45, 13.40, 19.22 Тема дня
12.15 «Радіодень.Луцьк»
12.40 Лайфхак
12.50 М/с «Дуда і Дада»
14.08 Х/ф «Мисливці на
нацистів»
14.50, 15.55, 22.45 «Wise cow»
15.15 Д/ф «Ловець слів»
16.05 «Хто в домі хазяїн?»
16.32 Д/ц «Елементи»
17.13 «100 років укр. кіно»
17.40 Д/ц «Цікаво.com»
18.10 Д/ц «Морська кухня»
19.20 Погода 19.50 «Разом»
20.15 «Своя земля»
20.30 Новини. Сурдопереклад
20.52 #ВУкраїні
21.20 «Спільно»
22.17 «Букоголики»

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 Д/ф
«Золотий вересень. Хроніка
Галичини 1939 – 1941» 10.00
«Київ. Початок війни» 10.10
Д/ф «Іспит на людяність»
11.05 «Розсекречена історія»
12.00 Хвилина мовчання 12.01
Д/ф «Молодість 1927» 12.15
«Радіодень.Луцьк» 12.45 Х/ф
«Мисливці на нацистів» 13.40
Х/ф «Мисливці на нацистів»
15.10 «Розсекречена історія»
16.00 «Wise cow» 16.10
Д/ф «Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя Йосифа
Вітер» 17.13 Д/ф «Останній
напис» 18.00 «Світло» 19.20
Погода 19.22, 21.50 Тема
дня 19.55 Д/ф «Молодість
1927» 20.05 Анімаційний
фільм «Причинна» 20.30
Новини 20.52 Д/ф «Війна на
нульовому кілометрі» 22.20
Д/ф «Весна 68»

UA: ВОЛИНЬ
07.00 «Розсекречена
історія» 07.45 «Wise
cow» (100 років історії)
08.05 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля праведниці»
08.45 Анімаційний фільм
«Причинна» 09.10 Д/ф
«Молодість 1927» 09.30
«Розсекречена історія»
11.55 Д/ф «Чесно жити і
чесно померти. Ігуменя
Йосифа Вітер» 12.45 Х/ф
«Мисливці на нацистів»
15.00 Анімаційний фільм
«Причинна» 15.20 Д/ф «Війна
на нульовому кілометрі»
16.15 Д/ф «93: бій за Україну»
17.05 Д/ф «Перехрестя
Балу» 18.00 Д/ф «Одесити на
Донбасі» 19.00 Новини 19.20
Погода 19.22 Д/ф «Генічеськ»
19.55 Д/ф «Січ» 20.30
Новини. Сурдопереклад 20.52
Художній фільм «Підірвати
Гітлера»

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» 09.55 Д/ц
«Аромати Мексики» 10.20
«UA:Фольк» 11.10 «Ранковий
гість» 11.25 Д/ц «Своя
земля» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак
12.50 М/с «Вруміз» 13.40
Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит Незалежності –
над Срібною землею» 14.00
«Розсекречена історія» 14.55,
15.55 «Wise cow» 15.15
РадіоДень «Модуль знань»
16.05 «Хто в домі хазяїн?»
16.32 Д/ц «Елементи» 17.13
Лайфхак 17.40 Д/ц «Цікаво.
com» 18.10 «Морська кухня»
19.20 Погода 19.22, 21.50
Тема дня 19.50 #ВУкраїні
20.15 «Пліч-о-пліч» 20.30
Новини. Сурдопереклад 20.52
Т/ц «Напам”ять» (Р.Руденко)
21.20 «Своя земля» 22.18
«Букоголики» 22.45 StopFake

АВЕРС
06.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00
На Часі: Гість
06.30, 08.30 Підсумки тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 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, 15.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
16.30 Княжий
17.30, 23.00 У фокусі Європа
18.00 Пряма трансляція матчу ФК
«ВОЛИНЬ» – ФК «КОЛОС»
20.00 На часі: Питання/Відповіді
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.30, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 09.00, 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, 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, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Співай за мрію!
11.00 У фокусі Європа
11.30, 17.00, 03.00 Знай більше!
12.30 Завтра сьогодні
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Огляд світових подій
14.45 Життя в цифрі
15.30 Співай за мрію!
16.30 Княжий 17.30, 23.00 Глобал
3000 19.15 Місто
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Д/ф «Грані війни.
Логвиново»

АВЕРС
06.00, 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, 10.45, 12.15, 15.45, 18.30,
19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.00, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
09.13, 15.13 М/с «Гон»
09.25, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00 Глобал 3000
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 Місто
15.30 Ландшафтний бум
16.30 Західний форпост
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада. Область
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

АВЕРС
06.00 М/ф «Велика книга»
07.00, 10.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
07.30, 09.30 Новини «На Часі»
08.00, 09.00 Добрий ранок
08.45, 15.45, 18.30, 19.00, 20.45,
21.45, 00.15, 02.45 Як це було
10.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
10.43, 15.13 М/с «Гон»
10.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
11.00 Євромакс
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.00 Західний форпост
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. Область
15.30 Співай за мрію!
16.00 Д/ф «Полонені»
17.30 Завтра сьогодні
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі». Спецвипуск
19.15 Д/ф «Грані війни. Логвиново»
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Д/ф «Бог з нами»
01.00 Спецпроект «Право на
крила» 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 Новини «На Часі».
Спецвипуск
06.45, 07.45, 08.45, 12.15, 15.45,
18.30, 19.00, 20.45, 22.00 Як
це було
07.00, 08.00 Добрий ранок
09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Співай за мрію!
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі»
13.00 Євромакс
13.30 Д/ф «Грані війни. Логвиново»
15.30 Співай за мрію!
16.30 Княжий
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Бандерштат

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

СУБОТА
1+1

11 травня
ІНТЕР

06.00, 23.25, 00.25
«Світське життя. 2019»
06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.00, 11.55,
12.45, 13.40, 14.40,
15.40 «Світ навиворіт –
4: В’єтнам»
16.35, 21.30 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Українські
сенсації 2019»
01.20 «Ліга сміху 2019»
03.50 «Київ Вечірній»

НЕДІЛЯ
1+1

05.25 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
07.00 «Чекай на мене.
Україна»
08.50 «Слово
Предстоятеля»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом»
11.00 Д/п «Люди
Перемоги»
11.50 Х/ф «В бій ідуть
одні «старики »
13.40 Концерт «Перемога.
Одна на всіх»
16.10 Т/с «Султан мого
серця»
20.00, 05.05 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Гра в
імітацію»
23.00 «Творчий вечір»
01.05 Х/ф «Любов на
асфальті»
02.50 Х/ф «Стежкидоріжки»

12 травня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 10.40, 11.40
«Світ навиворіт – 4:
В’єтнам»
12.15 Т/с «Артистка»
15.50 Х/ф «Шукаю жінку
з дитиною»
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 Х/ф «Полюби
мене такою»
00.45 «Ліга сміху 2019»
02.45 «#гуднайт_клаб»
03.15 Х/ф «Крути 1918»

05.35, 11.00 «Орел і
решка. Морський
сезон 3»
06.20 Х/ф «Я нічого не
знаю, але скажу все»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
12.00 Х/ф «Моя родина
вже любить тебе»
13.35 Т/с «Слідчий
Горчакова»
17.50 Х/ф «Гра в
імітацію»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила
виживання»
22.00 «Творчий вечір
Алли Пугачової»
00.35 «Речдок»

ICTV

СТБ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30, 12.45 Факти
04.55 Більше ніж правда
06.25 Секретний фронт.
Дайджест
08.10 Т/с «Відділ 44»
10.00 Х/ф «Лють»
12.30, 13.00 Т/с «Танк»
16.55 Х/ф «Епоха героїв»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «На межі
майбутнього»
21.10 Х/ф
«Тихоокеанський
рубіж»
23.40 Х/ф «Каратель:
Територія війни»
01.35 Т/с «Кримінолог»

ICTV

08.10 Т/с «Дочки –
матері»
16.05, 22.05 Хата на
тата 12+
19.00 МастерШеф.
Професіонали 12+
НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 02.55 Зона ночі
05.55 М/с «Лунтик»
06.35, 08.00 Kids Time
06.40 М/с «Хай живе
король Джуліан»
07.30 М/с «Том і Джеррі»
08.05 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент

СТБ

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25, 12.45 Факти
04.50 Громадянська
оборона
06.25 Антизомбі
08.10 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Епоха
героїв»
13.55 Х/ф
«Тихоокеанський
рубіж»
16.30 Х/ф «На межі
майбутнього»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Розлом СанАндреас»
22.50 Х/ф «Погоня за
ураганом»
00.40 Скетч-шоу «На
трьох» 16+

купи-продай

07.15 Страва честі 12+

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30, 05.00 Зірковий
шлях
09.50, 15.20 Т/с «Специ»
20.00 Х/ф «Скарб нації»
22.40 Х/ф «Скарб
нації 2»
01.20 Телемагазин
01.50 Т/с «CSI. Місце
злочину»
03.20 Реальна містика
13.10 Заробітчани
15.10 Хто зверху? 12+
17.10 М/ф «Іван Царевич
та Сірий вовк »
19.00 Х/ф «Книга
джунглів»
21.00 Х/ф «Планета мавп»
23.15 Х/ф «Піраньї»
01.00 Х/ф «На глибині
6 футів»

УКРАЇНА

06.50 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
07.50, 09.55 Хата на
тата 12+
09.00 Страва честі 12+
15.55 МастерШеф.
Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь
свого тіла 16+

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Експресвідрядження»
13.00 Т/с «Мій
найкращий ворог»
17.00, 21.00 Т/с «Солона
карамель»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Два квитки
до Венеції»
00.50, 02.15 Історія
одного злочину 16+

НОВИЙ КАНАЛ

джунглів»
14.00 Х/ф «Планета мавп»
16.20 Х/ф «Повстання
планети мавп»
18.40 Х/ф «Світанок
планета мавп»
21.00 Х/ф «Війна за
планету мавп»
23.50 Х/ф «Піраньї 3DD»
01.30 Х/ф «Піраньї»

06.00 Стендап шоу
07.00, 08.25 Kids Time
07.35 М/с «Том і Джеррі»
08.30 Х/ф «Артур і війна
двох світів»
10.30 М/ф «Іван Царевич
та Сірий вовк»
12.00 Х/ф «Книга

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 Х/ф «Невидима
сестра»
12.30 Х/ф «Холодне
серце»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Сам
удома 2»
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30,
22.30 Танька і
Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 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
10.40 Д/ц «Браво, шеф!»
11.45 Д/ц «Супер Чуття»
12.10 Д/ц «Спільноти тварин»
13.05 Х/ф «Пармська обитель»
15.10 БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
17.15 Спільно
17.45, 03.40 Своя земля
18.05 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
19.55 Д/с «Імперія»
21.25 Розсекречена історія
22.30 Д/ц «Погляд зсередини»
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Греції»
04.30, 05.30 Погода
04.35 Світло

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
02.00, 04.10 Новини
09.30 Х/ф «Пармська обитель»
11.40 Д/ц «Супер Чуття»
12.10 Д/ц «Кухня По»
13.20 Д/ц «Неповторна природа»
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк
16.00 Країна на смак
17.10 Д/ц «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
19.55 Д/с «Імперія»
21.25 Арсена Мірзояна «Київ»
22.30 Д/ц «Мальовничі села»
02.25 По обіді шоу
03.15 Д/ц «Аромати Греції»
03.40 Своя земля
04.30, 05.30 Погода
04.35 Розсекречена історія

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
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).

Щовівторка
купуємо ВОЛОССЯ
від 300 до
75000 грн за 1 кг
При обрізанні від 42 см –
СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА
Звертатися за адресою: м. Луцьк,
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося»
Редактор – Ірина Качан.
Контакти редакції: (0332) 788-005,
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46,
gazeta.volynnews@gmail.com.
Передплатний індекс: 98008.

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Х/ф «Ганс Рьокле та чорт»
08.05 М/с «Вруміз»
08.20 «Світ навколо»
08.30 «Ранок «Нової Волині»
09.30 UA:Фольк
10.25 Д/ц «Аромати Іспанії»
10.50 «Країна на смак»
11.45 Хто в домі хазяїн?
12.15 Д/с «Мегаполіси»
12.40 Лайфхак
12.45 «Українська література»
12.55 Радіодень
13.40 «Вечір на Суспільному»
14.05 «Розсекречена історія»
15.00 Д/ф «Ловець слів»
15.45 «Букоголики»
16.15 Чемпіонат світу з
фігурного катання
17.15 «Сильна доля» (Hudaki)
18.05 UA: Фольк
19.00 «Своя земля»
19.25 «Разом» 19.50 «Спільно»
20.22 «Візитівки Карпат»
20.30 #ВУкраїні 21.00 Т/с
«Монро» 21.50 «Візитівки
Полтавщини» 21.55 XIX
міжнародний фестиваль –
конкурс «Акорди Хортиці»

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
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.

Відділ реклами: (063) 481-82-44.
volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій
та достовірність фактів несуть автори
та рекламодавці.
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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 Іспанії»
10.51 UA:Фольк
11.40 «Хто в домі хазяїн?»
12.12 Д/ц «Мегаполіси»
12.35 Лайфхак
13.40 Тема дня
14.06 «Розсекречена історія»
15.02, 16.20 «Wise cow»
15.15 «Радіодень»
16.10 «Українська читанка»
16.30 Лайфхак
16.40 Чемпіонат світу з
фігурного катання
17.10 «Сильна доля»
18.05 UA:Фольк
19.00 Новини
19.12 «Вечір на Суспільному»
19.40 «Своя земля»
20.10 Лайфхак 20.30 #ВУкраїні
21.00 Т/с «Монро» 21.50
«Візитівки Полтавщини»
21.55 XIX міжнародний
фестиваль – конкурс
«Акорди Хортиці»

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

БУДІВНИЦТВО

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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Софія
Перша. Жила собі
принцеса»
12.50 Х/ф «Осляча
шкура»
14.00 4 весілля
17.15 М/ф «Норм та
Незламні»
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30,
22.30 Танька і
Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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Редакція залишає за собою право
літературного редагування
матеріалів.
Публікації із позначкою * друкуються
на правах реклами.
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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, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.15 Бандерштат
17.00 Все про спорт
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

АВЕРС
06.00 М/с «Гон»
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15 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, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Бандерштат
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі:
Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

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

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
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.
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: 26946.
Наклад – згідно із замовленням.
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Джеймс Кук

ДЖЕЙМСА КУКА
ВБИЛИ ГАВАЙСЬКІ
ТУБІЛЬЦІ

П

аква віта
argumentua.com

ід час третьої навколосвітньої
подорожі наприкінці
1778 року мореплавець Джеймс
Кук дістався до Гавайських
островів, пише Gazeta.ua. Кілька
тисяч місцевих прийняли його
за одного зі своїх богів. Але з
кожним днем кількість крадіжок,
що їх скоїли гавайці, зростала.
Сутички, які виникали через
спроби повернути вкрадене,
ставали дедалі гарячішими.
4 лютого 1779 року Кук покинув затоку, проте шторм, що почався незабаром, завдав серйозної шкоди кораблю,
тож мореплавці мусили повернутися в
гавань. Ставлення гавайців до експедиції стало тим часом відверто ворожим.
В окрузі з’явилося багато озброєних людей.
14 лютого було вкрадено баркас
англійців. Кук вирішив узяти на борт як
заручника одного з місцевих вождів. На
березі зібралося кілька тисяч гавайців.
Вони оточили Кука та його людей. У сутичці він і четверо матросів загинули, іншим вдалося відступити на корабель.
Матроси намагалися домогтися видачі тіла Кука мирним шляхом. Зазнавши
невдачі, вони захопили і спалили прибережні поселення й відтиснули місцевих
у гори. Після цього тубільці принесли їм
кошик із десятьма фунтами м’яса і людську голову без нижньої щелепи. Останки
Кука поховали в морі. В Англію кораблі
повернулися 7 жовтня 1780 року. Смерть
великого мореплавця Англія вшанувала
трауром. Лондонське королівське товариство, членом якого він був, розпорядилося виготовити на його честь медаль.

Професор з університету Радбаунд у Нідерландах Гейно Фальке, який запропонував експеримент, розповів, що чорну діру
знайшли в галактиці M87. «Те, що
ми бачимо, більше за всю Сонячну систему, – сказав він. – Її маса
у 6,5 млрд разів більша, ніж Сонця. І це одна з найважчих чорних
дір, які, як ми вважаємо, існують.
Це абсолютний монстр, чемпіон
у важкій вазі серед чорних дір
Всесвіту».
На зображенні видно інтенсивне яскраве «кільце вогню»,
як описує його професор Фальке. Воно оточує ідеально круглу чорну діру. Яскравий ореол
утворюється в результаті падіння перегрітого газу в діру. Це
світло яскравіше, ніж усі мільярди інших зірок у галактиці, тому
його можна побачити на такій

Води на планеті
вистачає не всім

ЧОРНА ДІРА: ОПУБЛІКОВАНО

ПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ФОТО

Жоден телескоп не є достатньо потужним для отримання
зображення чорної діри. Під
час експерименту професор
Шеперд Доельман з ГарвардСмітсонівського центру астрофізики очолив проект створення
мережі з восьми пов’язаних телескопів. Разом вони формують
телескоп Event Horizon. Кожен з
телескопів розташований високо в різних екзотичних місцях,
включаючи вулкани на Гаваях і в
Мексиці, гори в Аризоні й іспанській Сьєрра-Неваді, у пустелі
Атакама (Чилі) і в Антарктиці.
Команда з 200 вчених скерувала всі телескопи мережі у
напрямку M87 і сканувала центр
галактики протягом 10 днів. Інформація, яку вони зібрали, була
надто об’ємною, аби її можна було
передати через інтернет. Замість
цього дані зберігалися на сотнях
жорстких дисків, які доправили
до центрів обробки в Бостоні
(США) і Бонні (Німеччина).
Команда також передбачає
наявність надмасивної чорної
діри у нашій галактиці – в центрі
Чумацького Шляху.
Хай як дивно, але отримати
зображення з віддаленої галактики на відстані 55 мільйонів
світлових років легше. Це пояснюється тим, що з невідомої
причини кільце вогню навколо
чорної діри в центрі Чумацького
Шляху менше і не таке яскраве.

bbc.com

А

строномам уперше
вдалося отримати
зображення чорної
діри, що розташована
в далекій галактиці. Її
діаметр складає понад
40 млрд км, що в три
мільйони разів перевищує
розміри Землі, вчені
назвали ї ї монстром. Чорна
діра розташована на
відстані 500 млн трлн км і
ї ї зображення сформували
на основі даних мережі
з восьми телескопів по
всьому світу.

www.volynnews.com

Чорна діра оточена ореолом яскравого
газу, що його затягує її сила тяжіння

відстані від Землі.
Край темного кола в центрі –
це точка, в якій газ потрапляє у
чорну діру, що має таку силу тяжіння, що навіть світло не може
її покинути. Зображення відповідає тому, як фізики-теоретики
й голлівудські режисери уявляли
чорні діри, стверджує доктор Зірі
Юнсі з Університетського коледжу Лондона.
Ідея проекту народилася у
професора Фальке у 1993 році,
коли він був докторантом. У той
час ніхто не думав, що це можливо. Науковець першим зрозумів,
що певний тип радіовипромінювання генерується близько до
чорної діри та навколо неї, і цей
тип є достатньо потужним для виявлення телескопами на Землі.
Він також пригадує, що читав
наукову статтю в 1973 році, у якій
висловлювали припущення, що
через величезну силу тяжіння
чорні діри видаються у 2,5 раза
більшими, ніж вони є насправді.

Чорна діра – це частина
простору, сили тяжіння якої
ніщо, навіть світло, не може
уникнути.
Попри назву, вони не порожні, а складаються з величезної кількості речовини, щільно упакованої на
невеликій площі.
За чорною дірою – ділянка простору, що називається горизонтом подій. Це
«точка неповернення», за
якою неможливо уникнути
гравітаційного впливу чорної діри.

Ці два раніше невідомі фактори раптом зробили можливим
те, що здавалося нереальним.
Після 20 років переговорів щодо
своєї ідеї професор Фальке переконав Європейську дослідницьку раду профінансувати проект.
Національний науковий фонд та
агентства у Східній Азії тоді приєдналися до фінансування на
суму понад $52 млн.

ПОНАД ДВА МІЛЬЯРДИ ЛЮДЕЙ НА
ЗЕМЛІ – БЕЗ ДОСТУПУ ДО ПИТНОЇ ВОДИ
Близько 2,1 мільярда людей
не мають наразі постійного
доступу до чистої питної
води. Ще 4,3 мільярда осіб
живуть, не маючи безпечних
санітарних умов.
Як передає «Кореспондент»,
про це йдеться в щорічній доповіді ЮНЕСКО про освоєння водних ресурсів у світі (World Water
Development Report), яку було
оприлюднено 19 березня.
Половина населення, яке потерпає через нестачу чистої питної води, живе у країнах Африки.
І лише 24% жителів африканських

країн на південь від Сахари мають доступ до неї. Найбільше обмежені в доступі до питної води
та безпечних санітарних умов ті
групи населення, які зазнають
дискримінації за статтю, віком,
соціально-економічним статусом,
етнічним походженням, релігійною приналежністю, мовою тощо,
повідомляє агенція DPA.
Окремо наголошено на нерівних умовах розподілу питної води
між бідними та багатими жителями Землі. За словами головного
укладача звіту Ріка Коннора, у
містах багаті сім’ї, що мешкають в

будинках із водозабезпеченням,
платять за літр води в 10-20 разів
менше, ніж бідне населення, що
живе у нетрях та змушене купувати її.
У звіті також роблять невтішний прогноз, що в майбутньому
ситуація із водозабезпеченням на
планеті лише погіршиться, а це негативно вплине на світову економіку. Так, до 2050 року 45% світового
ВВП та 40% світового виробництва
зернових опиняться під загрозою
через шкоду, якої людина завдала
навколишньому середовищу, та
брак водних ресурсів.

дослідження

У ЧОЛОВІЧІЙ БОРОДІ ЗНАЙШЛИ

БІЛЬШЕ БАКТЕРІЙ, НІЖ У СОБАЧІЙ ШЕРСТІ
ua.korrespondent.net

Дослідники зібрали зразки
з шерсті та з рота 30 собак
різних порід і зразки мікробіоти
з бороди і рота у 18 чоловіків,
щоб визначити й порівняти
кількість бактерій, пише УНІАН
з посиланням на Daily Mail.

ПОГОДА

Результати показали, що у всіх
чоловіків рівень бактеріального навантаження був вищим, ніж у собак.
Так, в усіх бородатих чоловіків віком
від 18 до 76 років, які брали участь в
експерименті, було зафіксовано високий рівень мікроорганізмів у бороді,
водночас тільки у 23 з 30 собак були
підвищені ці показники. Крім того, в
чоловіків з бородою було виявлено
більшу кількість небезпечних для
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Ч И Т А Й

Дослідження показало, що в
чоловічій бороді багато мікробів

здоров’я бактерій, ніж у шерсті собак. Такі патогени знайшлися у 7 з
18 чоловіків і в 4 з 30 тварин. Насправді метою дослідження було
визначити, чи є ризик, що людина
може заразитися від собаки через
МРТ-сканер, якщо його будуть використовувати ветеринари.
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Ми знаходимо в житті лише те, що самі вкладаємо в нього.
Ральф Уолдо Емерсон
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