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ЧОГО ЧЕКАТИ
ВЛАСНИКАМ
АВТО НА
ЄВРОНОМЕРАХ?
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здоров’я

кримінал

інтерв’ю

позиція

ЧАС НА
РОЗМИТНЕННЯ
ВИЙШОВ
5
читайте на стор.

СВЯТО, ЩО ОБ’ЄДНУЄ
МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

«ЗІ «СПІЛЬНОГО»
У НАС ІЗ РОСІЄЮ
ЗАЛИШИВСЯ ТІЛЬКИ
КОРДОН» читайте на стор. 4
новосілля

КВАРТИРНА ЧЕРГА –
СПРАВЕДЛИВА

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»
ПРИВІТАВ ВЕТЕРАНІВ З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ

Л

учанка Галина Драголюк днями
отримала пільгове житло –
однокімнатну квартиру. Ордер та
ключі від нової оселі їй вручили у
Луцькій міськраді.

читайте на стор.

5

комуналка

ЗМІНИ У ВИПЛАТІ СУБСИДІЙ:

КОГО ПОЗБАВЛЯТЬ ПІЛЬГ,
А КОМУ ПЕРЕРАХУЮТЬ

В

ід травня в Україні змінився
порядок виплат субсидій. Тепер
система субсидій – гнучка, пояснили в
Міністерстві соціальної політики.
читайте на стор.
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травня наша
країна традиційно
відзначає День пам’яті та
примирення і День Перемоги
у Другій світовій війні. Усе

далі в минуле відходять
ті страшні й важкі роки
боротьби з нацизмом. Проте
рани війни не загоюються.
В Україні, мабуть, немає

наші за кордоном

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ
ДО ЩАСТЯ В ІЗРАЇЛІ

І

сторія життя та кохання волинської
журналістки Вікторії Левітскі схожа
на казку. Фотознімки свідчать, що ї ї
родина щаслива на фоні мальовничих
краєвидів Ізраїлю. Проте шлях до щастя
і благополуччя українки був надзвичайно
тернистим. Яке ж насправді життя на
Святій землі?
читайте на стор.

9

жодної родини, яка у часи
воєнного лихоліття не
зазнала б втрат.

читайте на стор. 7
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умілі руки

ЖИТИ, ЩОБ ШИТИ
ВОЛИНЯНКА РОБИТЬ ЛЮДЕЙ
ЩАСЛИВИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОДЯГУ

ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!
Від щирого серця вітаю вас із Днем Перемоги
і Днем пам’яті та примирення!
Цей день нагадує нам про подвиг і незламність духу тих, хто боровся за наше сьогодення. Хто пройшов крізь полум’я боїв, страждання й смерть та гіркоту поразок.
Хочу, щоб усі ми закарбували в пам’яті уроки, які дала нам та кривава й лиховісна
війна. Щоби пам’ятали про сивочолих ветеранів, яких лишилося так мало, про тих,
р у з поля бою. Саме завдяки тахто загинув у концтаборах, тих, хто так і не повернувся
емоги добра над злом.
ким людям цей день увійшов в історію як День перемоги
шну і сувору школу
Низький уклін усім тим, хто пройшов страшну
війни, хто у повоєнні роки відбудовував зруйновані міста й села, хто
івщини, зразком
і сьогодні є для нас прикладом любові до Батьківщини,
мужності та мудрості, щирої віри у щасливе майбутнє.
тий рік поспіль
На жаль, цю знаменну дату ми вже шостий
одвиг ветеранів
зустрічаємо зі зброєю в руках. Та героїчний подвиг
бі за свододає нам сил і наснаги у нинішній боротьбі
ни.
боду, незалежність та суверенітет України.
ював
Схиляю голову перед усіма, хто воював
на фронтах Другої світової війни й заерагинув у боротьбі за мир. Вітаю ветераців
нів, учасників бойових дій, добровольців
ого
і волонтерів війни сучасної. Міцного
оздоров’я, довголіття, родинного благополуччя й мирного неба усім нам!
З повагою
голова Волинської обласної ради,
засновник Фонду «Тільки разом»
Ігор ПАЛИЦЯ

В

алентина Хвиць з Копачівки може
пошити все, що завгодно: від
весільної сукні до норкової шуби.
читайте на стор.
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світова хроніка

сумнівний промисел

них до виготовлення фальсифікату.
Самого ж організатора виявлено у
Володимирі-Волинському, він саме транспортував з метою збуту значну партію незаконно виготовлених горілчаних виробів.
Попередньо встановлено, що лучанин реалізовував власно виготовлений фальсифікат
в роздрібній торговельній мережі міста.
У результаті вилучено 700 літрів рідини
з характерним запахом спирту, майже 2000
пляшок готової горілчаної продукції, марки
акцизного податку з явними ознаками підробки, 500 пачок тютюнових виробів без
марок акцизного податку встановленого
зразка, порожні скляні пляшки з наклейками відомих виробників, корки, пластикову
тару, шланги, лійки й спиртометри. Крім
того, вилучено вантажний транспортний
засіб, який використовували для незаконного транспортування та розповсюдження
фальсифікату.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 600 тис. грн.

vl.sfs.gov.ua

Фальсифікат вилучено

ПСЕВДОМІНЕРАМ СВІТИТЬ КРИМІНАЛ

по справедливості
На луцькій автостанції, що
на вулиці Конякіна, 1 травня
трапилася надзвичайна
подія. Ввечері на лінію
«102» зателефонувала
34-річна жителька сусідньої
Рівненської області та
повідомила, що вона має
при собі вибухівку й підірве
автостанцію.

На місце події одразу ж прибули співробітники Управління
патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Під
час огляду будівлі автостанції та
прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявили.
Поліцейські затримали зловмисницю й вилучили в неї мобільний телефон, з якого вона

Жартувати про замінування не варто

зробила неправдиве повідомлення. Нині ж їй світить позбавлення волі на строк від двох до
шести років.

САПЕРИ ЗНЕШКОДИЛИ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗНАХІДКИ

будьте обережні
На Волині час до часу знаходять
боєприпаси часів Другої світової
війни.

Ось і днями працівники групи піротехнічних робіт обласного
Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 121
мінометну міну, знайдену в лісовому
масиві у Старовижівському районі.
За кілька днів до цього рятувальникам стало відомо про небезпеч-

нещастя
Попри дощову погоду,
волинським вогнеборцям доводиться часто
виїздити на пожежі.

Уночі 3 травня у приватному будинку в Ковелі
загинуло подружжя пенсіонерів – 91-річний чоловік
та його 87-річна дружина.
І хоча рятувальники прибули миттєво, зарадити
трагедії не вдалося. На момент прибуття пожежників
вогонь охопив дерев’яну
веранду, сягнув даху, перекриття й поширився на

шахрайство
У ювелірному магазині в
Нововолинську невідомий
придбав виробів на $950. Як
виявилося згодом, купюри
були фальшиві.

Як йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, сталося це ще 14 квітня, пише «БУГ».

Подібна ситуація трапилася
в Ковелі 12 березня. Тоді на лінію
«102» надійшло повідомлення
про замінування на вулиці Во-

лодимирській територіального
реєстраційного сервісного центру. Правоохоронці евакуювали
з приміщення 20 осіб. Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУ
Нацполіції у Волинській області
оглянули будівлю та прилеглу
територію. Вибухонебезпечних
предметів не виявили.
Як повідомляє прес-служба
волинської поліції, оперативники встановили, що кримінальне
правопорушення скоїв 22-річний
ковельчанин. Відтак Ковельський
міськрайонний суд визнав його
винним та призначив покарання у вигляді двох років та шести
місяців позбавлення волі зі встановленням річного іспитового
строку.

ні знахідки в Камінь-Каширському та
Володимир-Волинському районах. Відтак сапери знешкодили ще три боєприпаси часів Другої світової – одну ручну
протитанкову гранату та дві мінометні
міни.
Підозрілі предмети волиняни часто
знаходять під час земляних робіт чи прогулянок лісовими масивами. Рятувальники просять громадян бути свідомими
й одразу повідомляти про такі знахідки
на «101».

ПОДРУЖЖЯ ЗАГИНУЛО
житлові кімнати. Як інфорУ ВОГНІ
мує УДСНСУ в області, най-

Старенькі не змогли
вибратися з вогню

імовірніше, вогонь спалахнув унаслідок короткого
замикання електромережі.
А надвечір 5 травня пожежа сталася у селі Підріччя
Камінь-Каширського району.
Спалахнула дерев’яна літня
кухня. Під час гасіння в приміщенні виявили тіло чоловіка 1941 року народження.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок
необережного поводження
загиблого з вогнем.

НАКУПУВАВ ЗОЛОТА
ЗА ФАЛЬШИВІ ДОЛАРИ
Спритник заволодів ювелірними виробами із золота
585 проби. Загалом прикраси
коштували понад 31 тис. грн. За
покупку шахрай розплатився
19-ма банкнотами номіналом

по $50. Як виявилося згодом, на
банкноти номіналом $5 були наклеєні нулі.
Зловмисника шукають, відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

vl.dsns.gov.ua
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ЛУЧАНИН ОБЛАШТУВАВ
ПІДПІЛЬНИЙ АЛКОЦЕХ У ПІДВАЛІ

lutsk.rayon.in.ua
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П

одаткова міліція Волині
днями ліквідувала підпільний цех з виготовлення
горілчаного фальсифікату.
У ході проведення операції «Акциз2019» співробітники податкової міліції
Волині під процесуальним керівництвом
прокуратури області припинили діяльність нелегального виробництва горілчаного сурогату в обласному центрі. Цех для
виготовлення фальсифікату лучанин облаштував у підвальному приміщенні свого
будинку, інформує оперативне управління
ГУ ДФС у Волинській області.
Під час досудового розслідування в
кримінальному провадженні встановлено, що в обласному центрі функціонує підпільний цех, у якому здійснюють незаконне кустарне виготовлення алкогольних
напоїв під виглядом відомих торгових марок. Весь цикл незаконного виробництва,
що відбувалося у вкрай неприйнятних
санітарних умовах, співробітники ГУ ДФС
Волині документально зафіксували під час
огляду підвалу. Більше того, правоохоронці застали на гарячому одну з осіб, причет-

www.volynnews.com

vl.dsns.gov.ua

У МОСКВІ – АВІАКАТАСТРОФА
5 травня розбився літак «Аерофлоту»
Sukhoi SuperJet 100, який прямував з
Москви до Мурманська. Він здійснив
аварійну посадку в «Шереметьєво», під
час якої загорівся. На борту було 78 осіб,
41 людина загинула. Основні версії слідства – помилки пілотів, несправність
літака, несприятливі метеоумови. Пілот
каже, що у судно вдарила блискавка.
В ІНДІЇ ТА БАНГЛАДЕШ –
ПОТУЖНИЙ ЦИКЛОН
Циклон «Фанні» вирує на східному узбережжі Індії та в Бангладеш. Через сильні
дощі та вітер загинуло щонайменше 42
особи. Це найпотужніший буревій за
останні 20 років. Пориви вітру сягають
200 м/c.
У МЕКСИЦІ РОЗБИВСЯ ЛІТАК
6 травня в горах штату Коауїла впав
літак Bombardier Challenger 601, який
повертався із Лас-Вегаса. Загинуло
14 осіб – усі пасажири та члени екіпажу.
Літак потрапив у грозу.
У ВЕНЕСУЕЛІ – ПУТЧ
Сутички між військовими та мітингувальниками тривають у Венесуелі. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив про
фінальну стадію повалення режиму
Ніколаса Мадуро. Ситуація в країні загострилася 23 січня, коли Гуайдо на тлі
масових акцій протесту оголосив себе
тимчасовим президентом. Його легітимність визнали США, низка країн Латинської Америки та Європи. Росія підтримала чинного президента Ніколаса
Мадуро.
ПОТОНУЛИ МІГРАНТИ
3 травня біля північно-західного узбережжя Туреччини затонув човен з мігрантами. Загинуло мінімум дев’ятеро
осіб. Мігранти через Туреччину рятуються від злиднів і конфліктів в Африці
та на Близькому Сході.
ТРАМП ЗАБРЕХАВСЯ
Президент США Дональд Трамп за час
перебування на посаді зробив понад
10 тисяч помилкових або неправдивих
заяв. Його роботу не схвалюють 52%
опитаних американців, проте 59% не
бачать потреби в імпічменті.
КИРГИЗСТАН – БЕЗ УРАНУ
Парламент Киргизстану заборонив видобуток урану і розробку уранових
родовищ на території країни, щоб уникнути екологічної катастрофи. Жителі
Киргизстану неодноразово мітингували
з вимогами заборонити видобуток урану по всій країні.
КНДР ЗАГРОЖУЄ ГОЛОД
За даними ООН, запасів продовольства
в КНДР не вистачить до наступного
врожаю. Для забезпечення 25 млн населення бракує близько 1,4 млн тонн
продуктів харчування. Через посухи,
сильну спеку й повені останній урожай
виявився найгіршим за десятиліття.
НА АНОНІМНЕ
СПІЛКУВАННЯ – ТАБУ
В РФ набуло чинності правило ідентифікації користувачів месенджерів за
номером телефону. На це будуть давати
20 хв. Щоб скористатися сервісом, треба буде підтвердити номер телефону.
Якщо оператор не відповість, месенджер повинен буде заборонити користувачеві надсилати повідомлення. Якщо
користувач змінить номер телефону, то
муситиме проходити ідентифікацію повторно.
НА ЕВЕРЕСТІ – ТОННИ СМІТТЯ
Волонтери прибрали найвищу точку
світу – гору Еверест у Гімалаях. За перші
тижні акції 14 ентузіастів зібрали близько трьох тонн сміття. Також знайдено
кістки чотирьох загиблих альпіністів.
СТАРТУЄ «ЄВРОБАЧЕННЯ»
Перший півфінал «Євробачення-2019»
відбудеться 14 травня в Ізраїлі у ТельАвіві, другий – 16 травня, а фінал –
18 травня, де й визначать переможця
конкурсу.

Ч И Т А Й

ПОДІЇ

9 травня 2019 року

Вибухонебезпечні предмети в
жодному разі не можна чіпати

контрабанда

БУРШТИН
НЕ ДОЇХАВ
ДО ПОЛЬЩІ

На пункті пропуску «Устилуг»
митники вилучили прихований
у мікроавтобусі бурштин.

Волинські митники в співпраці зі Службою безпеки
України виявили у волинянина
11,6 кг сонячного каміння середньої фракції, яке він мав намір
вивезти до Польщі.
Як інформує ДФС в області,
каміння водій мікроавтобуса заховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу.
Бурштин вилучили та передали на експертизу. У чоловіка
також тимчасово, до рішення
суду про конфіскацію, на склад
митниці вилучено мікроавтобус. Крім конфіскації предмета
правопорушення та транспортного засобу, порушника очікує
штраф у розмірі 100% вартості
бурштину, її встановлять в ході
експертизи.

Усі минулі події через якийсь час мають по-справжньому залишитися в минулому. Берт Хеллінгер

ПОДІЇ
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аварія

П

кров холоне
Вранці 27 квітня після
дискотеки помер 24-річний
Микола Кривчук із села Губин
Перший Горохівського району.
Медики не змогли врятувати
хлопця.

Уночі біля сільського клубу
трапилася бійка. Свідки кажуть,
що Микола всього лиш заступився за сусіда. Побитого хлопця з дискотеки забрав брат, утім
швидку викликали тільки над
ранок, та зарадити біді не вдалося. Хоча видимих травм на
обличчі не було, як виявилося,
юнакові у тих фатальних розбір-

ЧЕРЕЗ ПЕРЕПАД НАПРУГИ
ПОГОРІЛА ТЕХНІКА
vinbazar.com

онад сотня будинків
у мікрорайоні
Вересневе в Луцьку
нещодавно залишилася
без електропостачання.
Місцеві пояснюють, що
трапилося це одночасно
через перепад напруги.
В результаті аварії
погоріли електроприлади
у понад сотні будинків,
проте представники
«Волиньобленерго» на
виклик так і не прибули.
Інцидент трапився пізно
ввечері 2 травня.
Депутат Луцької міської ради
від мікрорайону Борис Смаль
розповів, що аварія почалася
майже одночасно у всіх будинках
і супроводжувалась гучним тріском в розетках та задимленням
електроприладів. Зокрема, аварії зафіксували на вулицях Довженка, Новій, Польовій, Стрельникова та Куделі. Звернення на
гарячу лінію «Волиньобленерго»
результатів не дало – там відповіли, що майстри приїдуть лише
наступного дня.
Лучани Анатолій Петрук та
Вікторія Паньків, які мешкають на
вулиці Куделі, кажуть, що аварія
в їхньому будинку розпочалася
з мікрохвильовки, яку одразу ж
вимкнули й винесли на вулицю.
Далі стали стріляти лампочки,
задимілись патрони. «Почали збі-
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Детальні обставини інциденту
встановить слідство. Проте завдані
понад сотні осель матеріальні
збитки, найімовірніше, доведеться
відшкодовувати у судовому порядку.

гатися сусіди. На стабілізаторах
була напруга від 287 до 330 вольт
за норми в 220, почав горіти і
шкварчати котел», – розповідає
Анатолій Петрук. Вікторія Паньків
каже, що всі електроприлади, які
в той час були увімкнені в електромережу, почали диміти і стріляти, як феєрверки. «На щастя, це
сталося ввечері. Наша спальня
на другому поверсі, і якби вночі
це сталося, то не знаю, чи до ранку ми були б живі», – каже жінка.
Олександр Жолоб, який мешкає в будинку на вулиці Куделі,
розповів, що на момент аварії

було видно, як іскрився провід
між стовпами на вулиці. «Я відразу вийняв пробки з лічильника, але це ніяк не допомогло. Від
струму розплавило розетку так,
що не міг вийняти вилку», – розповідає чоловік.
Місцеві жителі нарікають,
що скаржилися на проблеми з
електропостачанням в обленерго і раніше. На їхню думку, ще з
зими були негаразди з трансформатором, проте майстри, зі слів
людей, приїхали напідпитку і сказали, що з приладом усе гаразд.
На виклик того вечора прибуло

27 квітня у селі Забороль Луцького району. Як повідомили в
поліції, між 18-річним і 42-річним
односельчанами виник конфлікт
під час розпивання спиртного.
Юнак ударив молотком в голову
товариша по чарці, проламавши
йому череп. Врятувати постраждалого не вдалося, через кілька
днів він помер у лікарні.
За інформацією «Під прицілом», хлопець одразу ж зізнався
у скоєному батькові. Вони вирішили позбутися тіла й потягнули
непритомного односельця на
город, аби закопати. Перевірити,

кілька екіпажів патрульної поліції
та слідчо-оперативна група, а от
від обленерго не було нікого.
Міська влада відреагувала на
інцидент і підготувала звернення
до прокуратури, СБУ та РНБО щодо
вжиття заходів для проведення
перевірки діяльності ПАТ «Волиньобленерго». Крім того, на розгляд
сесії міської ради буде подано
проект рішення про звернення до
Президента та Прем’єр-міністра
щодо перегляду умов приватизації
ПАТ «Волиньобленерго» за заниженою вартістю та здійснення заходів щодо повернення останнього в державну власність.
«Такий стан справ із постачанням електроенергії, аварії та
перебої з напругою становлять
загрозу техногенного характеру.
Цілком очевидно, що ПАТ «Волиньобленерго» при абсолютно необґрунтованих та надто дорогих
тарифах на електроенергію і для
громадян, і для юридичних осіб
реінвестує мізерні кошти в заміну
застарілих мереж та обладнання,
яке працює на межі», – зазначив
радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Тим часом, як пояснив керівник луцької філії «Волиньобленерго» Роман Рожило «Конкуренту», того дня на одному з
трансформаторів замість 220
вольт напруга піднялася до 320.

чи чоловік живий, не додумалися. Проте місцеві жінки побачили, що відбувається, й викликали швидку та поліцію. Винного у
злочині не затримали, адже усю
вину на себе намагається взяти
52-річний батько юнака, який нібито певен, що уникне покарання, адже має довідку про те, що
психічно хворий.
У селі розповідають, що хлопець усе життя поводився дуже
жорстоко й тримав у страху всю
школу. Його батьки нібито також
поводяться неадекватно, залякуючи односельців.

vl.npu.gov.ua

на гарячому

КАНАБІС – ДОРОГА ДО ТЮРМИ

Співробітники управління протидії
наркозлочинності в області спільно з
оперативниками кримінальної поліції
Ковеля викрили 24-річного волинянина у
збуті наркотиків.

За вчинення кримінального правопорушення йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2 травня правоохоронці спіймали на гаря-

чому ковельчанина, який збував канабіс. Як
інформує прес-служба волинської поліції, у результаті проведених заходів у правопорушника вилучили майже 200 г розфасованого порціями наркотику вартістю приблизно 20 тис. грн
та гроші за його продаж. Вилучене скерували
на дослідження. Чоловіка затримали. Триває
досудове розслідування.

вирок

Наркоторговця судитимуть

резонанс

У СІЗО ВБИЛИ В’ЯЗНЯ

ОБІКРАВ СКЛАД ЗАВОДУ
Й ОТРИМАВ УМОВНЕ

Як йдеться у вироку Луцького
міськрайонного суду, обвинувачений, який працював на той момент
в компанії, повідомивши охоронцям
неправдиву інформацію про необхідність вивезення товарно-матеріальних
цінностей як підставу для пропуску на
територію, проник у складське приміщення. До злочину він залучив чоловіка, який не знав про його наміри
крадіжки. Загальна вартість викраденого – майже 105 тис. грн.
Обвинувачений свою вину визнав,
розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати. Натомість пред-

У Луцькому слідчому ізоляторі 7 травня стався
жахливий інцидент – кілька ув’язнених вбили іншого.

volynnews.com

Працівник ТзОВ «Кромберг енд
Шуберт Україна ЛУ» викрав зі
складу, який належить компанії,
цінностей на чималу суму.

Як повідомили в поліції, померлий чоловік – 44річний житель Хмельницької області. Його тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Винуватцям загрожує
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до
15 років. Триває досудове розслідування.

усмішка фортуни
Чоловік поцупив товарів
на понад 100 тисяч

ставник «Кромберга» повідомив, що
збитки їм відшкодовано шляхом повернення майна.
Таким чином, суд визнав крадія
винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі,
проте змінив його на умовне строком
на один рік і шість місяців.

ВОЛИНЯНИН ВИГРАВ
МІЛЬЙОН

Мільйонером став гравець національної лотереї,
який придбав білет у Володимирі-Волинському.

Народженням нового мільйонера відзначився розіграш 1029-го тиражу «Лото-Забави», що відбувся 28 квітня,
пише ВолиньPost з посиланням на прес-службу «М.С.Л.».
Гравець закреслив три горизонталі з однією пільговою
підковкою та виграв 1 млн грн у рамках «Великої гри».
Переможець став 327-м щасливчиком на лічильнику
«Фабрики мільйонерів» і п’ятнадцятим цього року.

Щоб уникнути розчарування в людях, треба позбутися ілюзій. Абрахам Маслоу
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українська хроніка

ПОХОВАЛИ НА ВЕЛИКДЕНЬ
ках проламали череп.
Батьки стверджують, що уся
округа знає, хто убив їхнього
сина. Кажуть, що це кримінальний авторитет із сусідньої Сенкевичівки. Проте вказувати на
нього відкрито усі бояться, адже
раніше судимий забіяка вже
встиг залякати очевидців.
Як повідомляє ТРК «Аверс»,
Микола Кривчук жив у Луцьку,
планував невдовзі одружитися.
Поховали хлопця на третій день
Великодня, а його ймовірного
вбивцю навіть не затримали.
Ще одна трагедія сталася
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РОСІЯ ВИДАВАТИМЕ
ПАСПОРТИ УКРАЇНЦЯМ
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих
категорій громадян України. Проте люди,
які отримають паспорти в ОРДЛО, не
отримуватимуть російські пенсії, доки не
переїдуть та не зареєструються у Росії.
УБИВСТВО В ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ
5 травня невідомий у Баришівці Київської
області на терасі кафе застрелив заступника місцевого відділення поліції Антона
Павленка. Нападника не знайшли. Правоохоронець відзначав у кафе народження
первістка та свій день народження. У січні в Павленка стріляли на подвір’ї його
будинку. Тоді він дивом вижив.
У ЧЕРКАСАХ – ЗАМАХ НА
ЖУРНАЛІСТА
4 травня в Черкасах невідомий проламав череп місцевому розслідувачу
Вадиму Комарову. Журналіст отримав
відкриту черепно-мозкову травму й перебуває у комі. Напередодні Комаров
анонсував публікацію плівок, які доводять причетність деяких чиновників
Черкас до корупційних схем.
В ООС – НОВИЙ КОМАНДУВАЧ
Президент Петро Порошенко 6 травня
призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС. У 2014-2015
роках він був начальником штабу, а пізніше очолював АТО. На цій посаді Сирський замінить Сергія Наєва.
НАБУ – ПРОТИ ПАРУБІЯ
Національне антикорупційне бюро відкрило провадження проти голови Верховної Ради Андрія Парубія за підозрою
в нецільовому використанні бюджетних
коштів.
ПОГРАБУВАЛИ НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА
3 травня четверо невідомих у масках
скоїли розбійний напад на будинок
нардепа від «Народного фронту» Павла Пинзеника в Глевасі Васильківського
району на Київщині. Зловмисники, погрожуючи пістолетом, викрали $40 тис.
і €20 тис., а чоловіка й жінку, які перебували в будинку, зв’язали.
АВТОБУС ЗІРВАВСЯ В РІЧКУ
6 травня у Верховинському районі на
Прикарпатті вантажний автомобіль, в
якому їхали 23 туристи з Білорусі, з висоти 40 м зірвався у річку Чорний Черемош. Троє людей загинуло. Водій вантажівки був у стані алкогольного сп’яніння
і не впорався з керуванням.
ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ
АТАКУВАВ КІР
З початку року в Україні на кір захворіли
43 783 людини. Від ускладнень недуги
померло 16 осіб.
ОПЕРАТОРА ЗМІНИТИ,
НОМЕР ЗАЛИШИТИ
З травня українці можуть переносити свій
номер у разі зміни оператора. Ця послуга
має назву MNP. Функція працює завдяки
роботі централізованої бази даних, де є
інформація про всі збережені номери.
ЗА СИМВОЛІКУ ПОЛІЦІЇ –
ШТРАФ
В Україні 2 травня набули чинності норми законодавства щодо штрафів за незаконне використання символіки Національної поліції.
В УКРАЇНІ БУДЕ 5G
Національна комісія регулювання
зв’язку та інформатизації у 2020 році виставить на торги ліцензії на частоти 5G.
Проект реалізовують Nokia, Vodafone
Україна за підтримки Міністерства інфраструктури.
ДО МАГАЗИНІВ –
НОВІ ВИМОГИ
Усі нові й реконструйовані супермаркети та магазини продовольчих і непродовольчих товарів в Україні мають бути
зручними для людей з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення.
Такі зміни містяться в оновлених ДБН,
які набули чинності 1 квітня.
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нечисті на руку

війна триває

«ПРИВАТБАНК»
ПРОДАВ ПРОБЛЕМНІ
КРЕДИТИ ФІЗОСІБ
КОЛЕКТОРАМ

pravda.com.ua

Р

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«ЗІ «СПІЛЬНОГО» У НАС
ІЗ РОСІЄЮ ЗАЛИШИВСЯ
ТІЛЬКИ КОРДОН»

Н

овообраний Президент
України Володимир
Зеленський вважає, що
між Україною і Росією зі
спільного залишився тільки
державний кордон. Про це
він написав на своїй сторінці
у Facebook.
«Довго думав про «багато спільного» між Україною і Росією. Реальність
така, що сьогодні, після анексії Криму
та агресії на Донбасі, зі «спільного»
у нас залишилося тільки одне – це
державний кордон. 2295 кілометрів
і 400 метрів «спільного». І контроль
над кожним міліметром з українського боку Росія має повернути. Тільки
тоді ми зможемо продовжити пошуки
«спільного», – зазначає Володимир
Зеленський.
За його словами, заборона Росією
експорту нафтопродуктів, відкрит-

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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тя пунктів видачі паспортів жителям
окупованих територій України, утримування українців у полоні ні на йоту
не наближають врегулювання відносин між країнами.
«І «братніми» такі відносини точно
називати не можна», – підкреслив він.
Володимир Зеленський також
прокоментував анонсований російським федеральним телеканалом
НТВ вихід шоу «Магія» з ним у ролі
ведучого, який було знято ще в 2011
році. «Ефір цього шоу, знятого багато
років тому, на мій погляд, має дивний
вигляд – у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії», – зазначив Зеленський.
Тим часом нині вирішують, коли
проводити інавгурацію. Команда Володимира Зеленського озвучила як
можливу дату 19 травня, проте Верховна Рада затягує з рішенням.

Д І Й

Росіяни експериментують на Донбасі

чені точні координати, тому волонтери спільноти InformNapalm
переглянули загальнодоступні
супутникові знімки в Google Maps
і знайшли точне місце фіксації.
Вони встановили, що на знімках в
цьому районі, починаючи з 2017
року, періодично перебувають
кунги з антенами на армійських
вантажівках, що вказувало на постійну присутність систем РЕБ.

Фото «Тіради-2» з дрона
ОБСЄ допомогло звузити пошук
справжніх фотографій цього
таємного комплексу, які все ж
таки через необережність пресслужби Міноборони Росії потрапили в інтернет. Ймовірно, їх
спочатку опублікували на сайті
міністерства, далі підхопили російські «РИА Новости», бо саме з
посиланням на ці джерела і вда-

лося спіймати одне з небагатьох
справжніх фото «Тіради-2», яке
автори розслідування знайшли в
передруку новини на Baltnews.lt.
Проте фото не мало підпису,
що це саме «Тірада-2», а лише
містило підпис джерела «РИА Новости». Також вдалося знайти ще
одне фото, яке також без підпису
ілюструвало статтю про новітні
російські розробки РЕБ.
На задньому плані фотографії видно ту саму систему,
тільки з розгорнутою другою
антеною. А підпис, який був вшитий у фото, вказує, що його зроблено 18.07.2018 р. на НіколоАлександровському полігоні в
Ставропольському краї.
«Чітке визначення і фотофіксація цієї системи дуже важливі.
Росіяни намагалися приховати
витік фото цього комплексу РЕБ
і прибирали поодинокі фотографії з сайтів», – йдеться у розслідуванні.
Волонтери InformNapalm порівняли фото зі звіту СММ ОБСЄ
на Донбасі та фото цієї системи з
конкурсу на полігоні МО РФ і дійшли висновку, що це одна й та ж
система – «Тірада-2».
Раніше СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів
російських систем з постановки
радіоперешкод та радіоелектронної боротьби.

дорогі вибори

НА ЩО ВИТРАЧАВ
ГРОШІ ПОРОШЕНКО
ПІД ЧАС ВИБОРІВ

П

оки що чинний
Президент Петро
Порошенко виступив
єдиним донором власної
виборчої кампанії.
Найбільше коштів
кандидат витратив на
рекламу на телебаченні
та зовнішніх носіях.
Рух ЧЕСНО проаналізував
витрати Порошенка на передвиборчу агітацію в першому турі
згідно з його остаточним фінансовим звітом.
Фонд Петра Порошенка наповнювався лише з одного джерела – власних коштів кандидата,
він склав 585 млн грн. Це учетверо більше, ніж у його опонента в
другому турі виборів Володимира Зеленського.
Порошенко у 2018 році задекларував отримання близько
1 млрд грн дивідендів. У той же
час, лише офіційні витрати Порошенка на виборчу кампанію до
кінця першого туру склали понад
800 млн грн. Адже, згідно з інформацією у декларації, 122 млн грн
було витрачено на рекламу ще в
2018 році. Варто зауважити, що
за результатами аналізу моніторингу політичної реклами на ТБ,
ця сума мала б скласти щонайменше 175 млн грн, не враховуючи витрати на зовнішню рекламу
та рекламу в інтернеті, яку Порошенко також активно замовляв
протягом усього 2018 року.

24tv.ua

Зеленський вважає, що
наразі Україна не може
мати жодних дружніх
стосунків з Росією

ОРБІТАЛЬНОГО ПРИДУШЕННЯ

baltnews.lt

umoloda.kiev.ua

позиція

РОСІЯ ВИПРОБОВУЄ
НА ДОНБАСІ СИСТЕМУ
5.ua

Державний «ПриватБанк» у квітні
продав колекторським компаніям
портфель проблемних кредитів
фізосіб.
Під продажем мають на увазі передання на аутсорсинг, що означає передання компанією частини її завдань
або процесів стороннім виконавцям
на умовах субпідряду. Про це розповіло джерело в банку, йдеться на сайті
журналіста-розслідувача Олександра
Дубінського.
Зі слів джерела, було продано заборгованість приблизно 40 тисяч позичальників на суму близько 2 млрд
грн з дисконтом понад 95%. Йдеться в
основному про карткові кредити. Покупці – колекторські компанії, серед
яких є й такі, що нібито пов’язані з міністром юстиції Павлом Петренком.
Рішення було ухвалено правлінням
банку з подачі члена правління з питань
управління ризиками Лариси Чернишової та за підтримки заступника голови
правління Галини Пахачук, яка опікується питаннями управління проблемними
активами.
Зазначено, що в 2018 році кредити,
видані клієнтам «ПриватБанку», виросли з 237 до 291,9 млрд грн.
Заборгованість фізосіб за картковими кредитами збільшилася з 30 до
45 млрд грн. З них із простроченням у
понад 360 днів – близько 8 млрд грн.
Усього держбанк, за інформацією
джерел, планує продати або передати
в управління приватним колекторам
борги понад 200 тисяч фізосіб на суму
близько 9 млрд грн.

осія випробовує на
Донбасі новітню
систему «Тірада-2»,
яку ще не поставили на
озброєння російської
армії. Про це йдеться у
розслідуванні спільноти
InformNapalm.
Наявність системи «Тірада-2»
на Донбасі вказує не тільки на
проведення випробувань новітніх російських систем радіоелектронної боротьби в бойових умовах проти української армії, але
й на спроби Росії перешкодити
отриманню сигналу стратегічним
дроном США RQ-4B Global Hawk,
який періодично проводить моніторинг уздовж лінії зіткнення.
Уперше інформація про присутність на окупованій частині
українського Донбасу сучасної
системи орбітального придушення «Тірада-2» з’явилася 16 березня у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і
співробітництва в Європі. І це стало для волонтерів InformNapalm
справжньою сенсацією, адже за
даними відкритих джерел, комплекс «Тірада-2» в 2019 році тільки
планували поставити на озброєння в Центральний військовий
округ Росії.
3 квітня Twitter-канал української місії в ОБСЄ опублікував
фото з безпілотника автоматизованої станції перешкод Р-330Ж
«Житель» та комплексу «Тірада-2»,
які було зафіксовано СММ ОБСЄ
неподалік від населеного пункту
Южна Ломуватка на Донбасі.
На слайді ОБСЄ не були зазна-
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Старання виявилися марними

Найбільше коштів під час
першого туру Порошенко витратив на телерекламу – 329 млн
грн (56% від усіх витрат). Чинний
Президент замовляв рекламу на
телеканалах, зокрема на каналі
«Україна» – 96,4 млн грн, «Інтер» –
47 млн грн, «СТБ» – 31,8 млн грн,
«Прямий» – 21,8 млн грн.
Ще однією суттєвою статтею
видатків для Порошенка було
розміщення зовнішньої реклами під час передвиборчої агіта-

ції до першого туру – 58,2 млн
грн (10% від усіх витрат). Серед
ТОП-5
компаній-отримувачів
коштів із виборчого фонду Порошенка – фірми, що надають
послуги з виготовлення друкованих агітаційних матеріалів: ТОВ
«Інтерконтиненталь-Україна»
(44,5 млн грн) та ТОВ «ГК «Статус
Інвест Інжиніринг» (31,8 млн грн).
Ще 2,2 млн грн кандидат перерахував НСК «Олімпійський» за проведення заходів 14 та 19 квітня.

І жах не в тому, що щось зміниться, жах у тому, що все може залишитися так само. Ліна Костенко

СОЦІУМ
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за кермом

МОЖЛИВОСТІ
ПІЛЬГОВОГО ПЕРІОДУ
За офіційними даними Державної фіскальної служби, станом на листопад минулого року
в Україні перебувало близько
640 тисяч нерозмитнених авто
на єврономерах. За неофіційною
статистикою, в країну завезли
понад два мільйони нелегальних
автомобілів. Аби зупинити навалу
машин з-за кордону, 8 листопада
Верховна Рада ухвалила закони
про розмитнення авто на єврономерах (№8487 та №8488). Вони
передбачають зменшення митного акцизу, а також посилення
відповідальності за порушення
правил транзиту. На легалізацію
автівки на іноземних номерах
українці отримали півроку – до
25 травня.
Перші три місяці перехідного періоду власники могли розмитнити авто зі 50% знижкою.
Як свідчить статистика, з листо-

Нерозмитнена євробляха стане
проблемою для її власника

пада до лютого українці оформили 218 тисяч транспортних
засобів і сплатили до бюджету
13,6 млрд грн. Експерти зауважують, що більш ніж третина розмитнених автівок за кілька місяців – це хороший результат.
«Черги на кордонах практично зникли. Тому що ті люди, які
жили в прикордонних районах,
постійно мусили раз на п’ять діб
виїжджати й заїжджати. І тим самим створювали величезну чергу», – підсумовує результати пільгового періоду голова Державної
прикордонної служби Петро Цигикал.
Найбільше автомобілів оформили на Київській митниці – понад
20 тисяч, на Волинській – 15 тисяч, на Закарпатській, Львівській
та Чернівецькій – приблизно по
10 тисяч. Розмитнювали і старі та
дешеві автомобілі, і преміальні.
Найдорожчою розмитненою машиною став Porsсhe 911 Turbo S
2013 року вартістю $83 тис., за яку
власник сплатив 766 тис. грн податків. Проте більшість автівок
мали вік 10-20 років із вартістю
розмитнення у 40-50 тис. грн.
Пільговий період закінчився
22 лютого, але час розмитнити
авто все ще є. Це можна зробити до 23 травня, сплативши повну вартість акцизу. До цієї дати

комуналка
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ЧОГО ЧЕКАТИ ВЛАСНИКАМ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ?
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алишилося менш
як місяць до
того, як набудуть
чинності санкції
стосовно власників
авто на єврономерах.
Згідно із законом, від
24 травня поліція почне
зупиняти, штрафувати
та відправляти
нерозмитнені авто на
штрафмайданчики.
Залежно від строку
порушення митних
правил, доведеться
заплатити від 8,5 до
170 тис. грн. Чому
слід поспішити із
розмитненням авто з
іноземною реєстрацією
і до чого готуватися
в іншому випадку,
дізнавались експерти
Центру громадського
моніторингу і контролю.

ЧАС НА РОЗМИТНЕННЯ ВИЙШОВ

9 травня 2019 року

ідповідно до чинного
законодавства, встановлення
індивідуальних лічильників обліку
газу для пільгових категорій лучан
за кошти міського бюджету не
передбачене. Про це йшлося під
час ефіру на ТРК «Аверс».
24 квітня відбулася чергова сесія міськради, де на розгляд винесли проект рішення,
що передбачав встановлення індивідуальних
лічильників обліку споживання природного
газу за кошти міського бюджету.
Заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук зауважив, що в міськраді є

штрафи ще не діятимуть.
«Уже буде повна ставка,
людям доведеться заплатити
більше. Надалі зупинятимуть автомобілі, спочатку робитимуть
попередження, а потім уже застосовуватимуть штрафи до
тих, хто керує таким автомобілем», – зазначає експерт «Реанімаційного пакета реформ» Ілля
Несходовський.

РОЗМИТНЕННЯ АБО
ШТРАФ
У фіскальній службі наголошують, що наприкінці травня
ухвалені закони запрацюють
повною мірою і набуде чинності
ціла низка обмежень та штрафів.
Поліція буде зобов’язана зупиняти авто, які порушили термін
транзиту. Отримувати інформацію про порушення правоохоронці зможуть із митних баз, до
яких вони отримали доступ з
1 травня.
Суттєво зростуть і розміри
штрафів. Якщо водія зупинять за
кермом нерозмитненого авто, то
штраф становитиме 8,5 тис. грн.
Другий раз за таке ж порушення
доведеться заплатити вже 17 тис.
грн. Крім цього, можуть позбавити водійських прав на рік. За прострочення дозволеного періоду
більш як на 30 днів доведеться

заплатити 170 тис. грн. Рішення
про штраф ухвалюють митні органи, вони ж можуть замінити
його на конфіскацію.
В уряді сподіваються, що високі штрафи допоможуть дисциплінувати водіїв і побороти тіньові схеми завезення в Україну
автомобілів.
«Великі штрафи – для того,
щоб уникнути таких порушень,
які зараз спостерігаємо в країні», – наголошує голова комітету
з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

БЕЗ ХИТРОЩІВ
Юристи не рекомендують
їздити на нерозмитненій автівці,
аби не платити величезних штрафів і не ризикувати втратою водійського посвідчення.
«Не варто їздити на так званих євробляхах після 24 травня,
адже це призведе до низки проблем. Не треба заявляти про «викрадення», намагатися перебити
номери або вдаватися до інших
маніпуляцій. Усе це призведе не
тільки до штрафів, а й до кримінальної відповідальності», – пояснив адвокат Костянтин Воловик в ефірі програми «Голос.ua».
Чиновники допускають, що
для українців, які не скористаються нагодою розмитнити автомобіль у дозвільний період, є два
варіанти, як позбутися проблемного авто.
«На сьогодні ми бачимо дві
опції: це вивезення автомобіля за
межі території України, другий варіант – продаж на запчастини», –
вважає голова Державної податкової служби Сергій Верланов.
Експерти сподіваються, що
жорсткі санкції до власників
нелегальних авто допоможуть
розв’язати проблему з навалою
машин на єврономерах і врегулювати ринок вживаних авто в
Україні.

ПОПУЛІЗМ ПРОТИ ЗАКОНУ
група депутатів, які себе називають опозиційними і часто з метою піару подають популістські проекти рішень, про які завчасно відомо,
що вони порушують норми законодавства.
Згаданий проект рішення передбачав
купівлю пільговим категоріям громадян газових лічильників. Однак закон про комерційний облік газу містить норму, в якій ідеться
про те, що фінансування робіт з оснащення
лічильником газу населення здійснюється за
рахунок коштів суб’єктів господарювання,
що здійснюють розподіл природного газу на
відповідні території, коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів. Тобто

місцеві бюджети не можуть бути використані
для купівлі чи встановлення газових лічильників.
«Що ближче до виборів, то більше ми будемо мати популістських проектів рішень, у
яких певні депутати ініціюють нібито гарну
ідею, а більшість її не підтримує, тому вона
«погана», – зауважив заступник міського голови.
Як наголосив під час сесії секретар міськради Григорій Пустовіт, законодавство чітко
визначає, хто має встановлювати лічильники – суб’єкт надання послуг, тобто ПАТ «Волиньгаз».

lutskrada.gov.ua

naglyad.org
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Мрія лучанки нарешті здійснилася

КВАРТИРНА ЧЕРГА –
СПРАВЕДЛИВА
Лучанка Галина Драголюк днями
отримала пільгове житло –
однокімнатну квартиру. Ордер та
ключі від нової оселі їй вручили у
Луцькій міськраді.
Галина Драголюк усе життя пропрацювала медсестрою й навіть була мобілізована. Жінка без вагань вирушила на
службу, де надавала допомогу пораненим.
«Мене призвали у 2014 році. П’ять
місяців прослужила в АТО, загалом в армії провела рік, – розповіла пані Галина.
– А сьогоднішня подія для мене неймовірно щаслива, адже в чергу на отримання житла я стала 33 роки тому».
«Завдяки нашій новій політиці люди,
які десятки років стояли в черзі, отримують власне житло. Ця практика стає системною. Лучани, які по 20-30 років були
у черзі та втрачали віру, що зможуть
отримати квартиру, сьогодні реально
стають власниками житла, – зауважив
радник Луцького міського голови Ігор
Поліщук. – Пані Галина раніше проживала на маленькій житловій площі у 12 м2
разом із сином та чоловіком. Такі умови
неприйнятні, особливо для людини, яка
служила в зоні бойових дій. Сьогодні ми
вручили ключі від квартири вже увосьме. Маємо гарантійні листи від забудовників, уважно ставимося до виконання
всіх наших домовленостей. На жаль, з
2010 до 2016 року, попри те, що житла
будували дуже багато, лише одну квартиру отримали пільговики, решта йшли
чиновникам. Сьогодні ми домоглися
того, що всі квартири отримують люди,
які заслуговують на це, в порядку пільгової черги».
«Квартирна черга рухається відповідно до порядкового номера, – розповів перший заступник Луцького міського
голови Григорій Недопад. – Наша співпраця із забудовниками й надалі даватиме позитивні результати. Звісно, черга
досить велика, вона постійно поновлюється. Однак маємо низку програм із
забезпечення житлом і докладаємо
максимальних зусиль, щоб всі програми
працювали ефективно і своєчасно».
«Щиро вдячна міській владі за те, що
пришвидшили можливість отримання
власного житла, для нас це велика радість, – каже Галина Драголюк. – Багато років черга не рухалася, а ось зараз
наша мрія про власну квартиру здійснилася».

Дорогі жінки!
Вітаю вас із Днем матері!
Ìàòåðèíñòâî
î – öå ùàñòÿ ³
áëàãîñëîâåííÿ, à ùå – âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
òü òà âàæêà
ïðàöÿ. Àäæå ä³òè º â³ääçåðêàëåííÿì äîðîñëèõ. ² ñàìå âè
ñâî¿ì ïðèêëàäîì òà ìóäðèìè
óäðèìè íàñòàíîâàìè ôîðìóºòå ïîêîë³ííÿ
êîë³ííÿ íîâèõ óêðà¿íö³â, áî âè, ìàòåð³,
åð³, ìàºòå íà
íèõ íàéá³ëüøèé âïëèâ.
Ìè íèçüêî âêëîíÿºìîñÿÿ âàì,
ìàìè, çà òåðïåëèâ³ñòü, äèâîâèæíó ìóäð³ñòü
ð³ñòü
³ ìóæí³ñòü, ç ÿêèìè âè, äîëàþ÷è âñ³ íåãàðàçäè,
çäè,
âèõîâóºòå ñïðàâæí³õ óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â.
Òîæ óñ³ì ìàòåðÿì â³ëüíî¿ ³ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè
¿íè
áàæàþ, ùîá âàñ ëþáèëè é ö³íóâàëè ä³òè, ùîá íå çàðîñòàëà ñòåæêà äî áàòüê³âñüêîãî ïîðîãà. Áóäüòå ùàñàñëèâèìè ³ çäîðîâèìè íà ðàä³ñòü ð³äíèì.
² õàé ïàíóþòü ìèð òà ùàñòÿ íà íàø³é ð³äí³é çåìë³!!
Ç ïîâàãîþ ãîëîâà
âîëèíñüêîãî îñåðåäêó ÓÊÐÎÏó
Âÿ÷åñëàâ Ðóáëüîâ

З видимого пізнавай невидиме. Григорій Сковорода
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за кермом

комуналка

ЗМІНИ У ВИПЛАТІ СУБСИДІЙ:
КОГО ПОЗБАВЛЯТЬ ПІЛЬГ,
А КОМУ ПЕРЕРАХУЮТЬ

Влада обіцяє йти назустріч
отримувачам субсидій

міщені особи, орендарі житла
та люди, які не проживають за
місцем реєстрації. Також це стосується родин, у яких змінився
склад сім’ї протягом останнього
року або є працездатні особи
з доходами меншими, ніж мінімальна зарплата.
Для оформлення субсидій від
травня будуть брати доходи за
третій-четвертий квартал 2018
року. Подати заповнені документи можна навіть поштовим чи
електронним листом. Потім варто
лише прийти і підписати папери.
Оформити субсидію можна і
не виходячи з дому, але для цього потрібно мати електронний
підпис. Отримати його можна
самостійно протягом кількох
хвилин.

гроші хороші

За перші три місяці 2019-го
найбільше середня пенсія
зросла у Донецькій і Луганській областях – на 12,4%.
Волинь – у списку областей з
найнижчими пенсіями.

«На початок квітня поточного року середня пенсія в Україні
становила 2899 грн. На початок
січня – 2646 грн. Водночас тільки
в семи областях пенсія перевищує середню по країні. У Києві –
4059 грн, у Донецькій області –
3866 грн, Луганській – 3566 грн,
Дніпропетровській – 3337 грн,
Запорізькій – 3103 грн, Харківській – 2942 грн і Київській –
2935 грн», – написав у Facebook
голова Національної ради економічного розвитку Олексій До-

рошенко.
Найнижча середня пенсія по
країні в Тернопільській області – 2202 грн. У Чернівецькій в
середньому отримують 2285 грн
пенсії, у Закарпатській – 2289 грн,
у Хмельницькій – 2389 грн, у Волинській – 2402 грн.
«За перші три місяці найбільше
середня пенсія зросла у Донецькій
і Луганській областях – на 12,4%,
Дніпропетровській – на 11,2%, Запорізькій – на 10,5%, в Києві – на
10,4%. Найменшими темпами зростав середній показник у Тернопільській – на 6,9%, Закарпатській,
Хмельницькій і Чернівецькій – на
7%, а у Волинській області – на
7,3%», – пояснив експерт.

тарифи

В

раховуючи
зниження цін на
газ на європейському
ринку, в кінці квітня
Кабінет Міністрів
і НАК «Нафтогаз
України» погодили
зниження
регульованої ціни на
газ для населення і
теплової генерації на
травень поточного
року до 8,247 тис.
грн за тис. куб. м з
8,55 тис. грн.
У «Нафтогазі» зазначають, що за дорученням
КМУ «Нафтогаз» спільно
з представниками уряду
розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє
не тільки уникнути підвищення вартості газу для
населення і теплової генерації з 1 травня 2019 року,
але й зменшити її, інфор-

ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ

ПО-НОВОМУ

Сфасильфікувати протоколи ОТК стане складніше

транспортні засоби; легкові автомобілі, що використовуються для
перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку;
вантажні автомобілі незалежно
від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни із строком
експлуатації до двох років; технічні засоби для агропромислового
комплексу.
ОТК транспортного засобу пе-

редбачає перевірку його технічного стану: системи гальмового і
рульового керування, зовнішніх
світлових приладів, пневматичних
шин і коліс, світлопропускання
скла, газобалонного обладнання
тощо. На кожен транспортний засіб,
що пройшов ОТК і визнаний технічно справним, складають протокол
перевірки, який видають водію
транспортного засобу.

ЦІНУ НА ГАЗ ЗНИЗИЛИ
pravda.com.ua

ВОЛИНЬ – СЕРЕД ОБЛАСТЕЙ
З НАЙНИЖЧИМИ ПЕНСІЯМИ

ТЕХОГЛЯД

auto.24tv.ua

ід травня в Україні
змінився порядок
виплат субсидій. Тепер
система субсидій – гнучка,
пояснили в Міністерстві
соціальної політики.
Субсидію забирають, якщо
борг за комуналку сягнув 340 грн,
пише «ТСН.ua». Повернути пільгу
можна. Найпростіший спосіб – це
розрахуватися з боргами. Складніший – зробити реструктуризацію чи піти із заявою до суду.
«Від травня дещо змінили
правила нарахування субсидії на
користь споживачів. Тепер при
розрахунку субсидії братимуть
лише обсяги спожитого газу за місяць без додаткових нарахувань
постачальника. «Зараз відбувається нарахування облгазами
певних сум, які є не зовсім законними. Це приведення до стандартних умов, коли якісь відсотки чи коефіцієнти застосовують.
Коли нарахування відбуваються
за певними нормами, які не відповідають встановленим урядом
показникам», – каже директор
департаменту Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Цього місяця трьом мільйонам субсидіантів пільгу перерахують автоматично. Повторно
нести заяви і декларації про доходи мають внутрішньо пере-

lada.fm
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Україні з 1 травня
оновлено формат
документа,
що підтверджує
успішне проходження
транспортним засобом
перевірки технічного стану.
Як повідомили в Головному
сервісному центрі МВС, відтепер паперовий бланк протоколу
будуть видавати водієві у комплекті з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Водій
має закріпити цю мітку в правій
верхній частині вітрового скла
зсередини.
Таке нововведення, наголошують у МВС, дозволить зменшити
ризик фальсифікації протоколів
обов’язкового технічного контролю. Також це полегшить роботу
органам контролю: вони зможуть
перевіряти, чи допущено транспортний засіб до участі в дорожньому русі на відстані. Інформацію з
самоклейної мітки можна буде зчитувати за допомогою спеціального
технічного устаткування.
Нагадаємо, згідно із законом
«Про дорожній рух», обов’язковому технічному контролю підлягають: легкові автомобілі, що використовуються для перевезення
пасажирів або вантажів із метою
отримання прибутку; вантажні автомобілі та причепи до них; автобуси та спеціалізовані транспортні
засоби, що перевозять небезпечні
вантажі; таксі. Водночас не підлягають ОТК: легкові автомобілі усіх
типів, марок і моделей та причепи
до них; мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них

Блакитне паливо все одно дороге

мує УНІАН.
Цей механізм передбачає такий підхід до
формування ціни: якщо
ринкова ціна газу для
промислових споживачів нижча за встановлену
в постанові Кабміну від
19.10.18 р. №867, ціна для
населення, відповідно,
знизиться. Якщо ж рин-

кова ціна газу для промисловості перевищить
встановлений
урядом
рівень, то ціна для населення залишиться на
цьому рівні.
Очікується, що зміни в
чинні договори на продаж
газу між «Нафтогазом» і
усіма контрагентами, які
купують газ відповідно

до вимог «Положення про
покладення спеціальних
зобов’язань на суб’єктів
ринку природного газу
для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу», буде
внесено протягом травня
поточного року.
Як повідомляли, згідно з меморандумом за
програмою Stand-by з
Міжнародним валютним
фондом, Україна взяла на
себе зобов’язання підвищити ціну на газ для населення на 15% з 1 травня
2019 року, а також з 2020
року прирівняти ціни до
ринкових.
Національний банк України у своїх
прогнозах
відстрочив
підвищення цін на газ для
населення на 15%, раніше очікуване в травні, на
осінь.

patrioty.org.ua

закон

ЗА ВОДІННЯ У НЕТВЕРЕЗОМУ
СТАНІ ЗБІЛЬШИЛИ ШТРАФИ

В Україні ухвалено закон, що
запроваджує кримінальну
відповідальність за керування
транспортними засобами в
нетверезому стані. Відтепер
спійманий водій під мухою не
просто заплатить величезний
штраф, але й далі житиме із
судимістю. Закон запрацює
наступного року.
Якщо нетверезого водія затримають уперше, його оштрафують
на суму від 17 до 34 тис. грн (зараз
максимальний штраф становить
10200 грн) і позбавлять прав на
строк до трьох років. Якщо ж поЧ И Т А Й

Д У М А Й

www.volynnews.com

Д І Й

рушення буде скоєно повторно
(причому неважливо, через який
час після першого випадку), штраф
становитиме 51 тис. грн. Права в
такого водія заберуть на строк від
двох до трьох років. Проте для водіїв важливіше інше – те, що це буде
не проста адміністративка, а кримінальне порушення.
Нардеп від Волині Ірина Констанкевич теж підтримала цей закон, адже переконана, що покарання за водіння у нетверезому стані
має бути строгим. «Покарання за
кермування у стані алкогольного
сп’яніння має бути максимально

суворим, аж до довічного позбавлення прав на водіння. Адже нетверезий водій – потенційний вбивця.
На жаль, ми маємо надто багато
прикрих випадків, коли саме нетверезий кермувальник ламає людські
долі», – переконана укропівка.

Варто тільки повірити, що ви можете – і ви вже на півдорозі до мети. Теодор Рузвельт

СОЦІУМ

www.volynnews.com

шана
Ірина ЮЗВА
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таланти
іжні, ліричні, витончені,
часом драматичні
звуки вальсів, ноктюрнів,
полонезів, мазурок
Фридерика Шопена
бентежать серця не одного
покоління. Музика цього
видатного польського
композитора таїть в собі
силу, що об’єднує в одне
ціле виконавця і слухача.
Протягом трьох днів, 3-5 травня, в Луцькій музичній школі №1
імені Фридерика Шопена відбувався І міжнародний конкурс піаністів
«Шопенівська весна». Виконавську
майстерність продемонстрували 89
юних музикантів з різних куточків
України, Польщі, Білорусі.
Ідея проведення конкурсу виникла в 2010 році. Тоді це були відкриті шкільні творчі змагання серед
юних піаністів. Протягом кількох років конкурс набирав популярності
та викликав велику зацікавленість
музикантів. Це стало поштовхом для
організації та проведення у 2017
році І Відкритого дитячо-юнацького
конкурсу піаністів «Шопенівська
весна». Цього року він набув статусу
міжнародного. До організації заходу

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»
ПРИВІТАВ ВЕТЕРАНІВ З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ

Їм досі болить війна

Цьогоріч Фонд привітав 130 ветеранів

Час невблаганний, але пам’ять і вдячність – вічні

Красноярськ. Розмістили в батальйон лижних автоматників.
800 людей було у взводі. В жовтні
1942-го я стояв у строю, а в грудні
мені виповнилося 17, – ділиться
спогадами полковник у відставці Михайло Єрлін. – 27 червня
1944 року наш ешелон з Красноярська прийшов у Голоби (Ковельський район, – авт.). Далі
йти не міг. Там були сильні бої.
Нас погодували (дали консерви
з американською тушонкою), а
вже наступного дня ми розпочали бій на лівому фланзі першого
білоруського фронту».
Поряд з Михайлом Тимофійовичем – його друг та побратим,
полковник Олексій Тихонович
Ліхтарович. Бойовий шлях чоло-

вік розпочав з міста Алмаза. Брав
участь у звільненні Чернігова й
Дніпра. Потім тримав оборону в
Турійському районі. 460 важких
днів і ночей Олексій Ліхтарович
провів на фронті. Тепер сивочолому чоловікові болить інша
війна, що п’ять років триває на
сході України.
«Я служив у Харкові на Холодній горі. В середині травня мене
забрали на фронт. Командував
розвідкою. Мав у підпорядкуванні 45 людей. Там були представники одинадцяти націй, та ми
порозумілися зі всіма, – пригадує
воєнні будні ветеран Іван Павлюк.
– Перше бойове хрещення в мене
було під Полоцьком. Наш батальйон відбив 11 атак. Після першої

атаки нас лишилося 84. По завершенні одинадцятої –14 і я...».
Серед присутніх – ветеран
військової служби й голова ветеранської організації «Волинь обленерго» Євген Гринюк та члени
організації. Чоловік каже, що такі
заходи дуже важливі для ветеранів: «День Перемоги – знаменна
дата. Спогади про наших батьків,
братів, які загинули, захищаючи
Батьківщину. Це справжнє свято для нас всіх. Маємо пам’ятати
його завжди. Тут зібралися люди,
які як ніхто заслужили увагу до
себе. Ми дуже вдячні Ігорю Палиці за те, що не забуває нас».
Представник Фонду Назарій
Недбайло привітав ветеранів та
передав вітання від засновника
Фонду Ігоря Палиці: «Дякую вам
за мужність і героїзм у воєнні
роки. Ваш життєвий подвиг назавжди залишиться прикладом
того, як треба любити землю, свій
народ, будувати державу. Бажаю
вам міцного здоров’я, бадьорості
духу й мирного неба».
Потому луцьких ветеранів
привітали артисти аматорського
хору «Непокійні серця» та народний ансамбль «Джерела Волині».
У залі лунали і сучасні, і фронтові
пісні.
Далі були фронтові сто грамів за здоров’я тих, хто лишився,
й пам’яті тих, хто загинув, довгі
розмови та гіркі спогади про воєнні роки і втрачену молодість.

9 травня 2019 року

7

освіта

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:
«ГІДНІ ЗАРПЛАТИ В
ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ
ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ – ЦЕ ІНВЕСТИЦІЯ
В МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»
Дарина ТИХА

В окремих об’єднаних територіальних
громадах в Україні створюють
заклади позашкільної освіти, які
дозволяють розвивати творчі
здібності дітей. Про це під час
брифінгу у Верховній Раді заявила
народний депутат від УКРОПу Ірина
Констанкевич.

«Їх не так багато, як хотілося б. Але ми
маємо говорити про ці тенденції й наполягати на тому, що на місцевому рівні треба одразу й оперативно реагувати на такі
явища», – зазначила представниця «Українського об’єднання патріотів».
Водночас Ірина Констанкевич звернула увагу на два серйозні ризики, які суттєво впливають на розвиток позашкільної
освіти в Україні. Насамперед не виконано вимоги ухваленого торік закону «Про
освіту», який передбачав опрацювання
законодавчої бази та підвищення заробітної плати працівникам позашкільної освіти. Робота над відповідним законом досі
триває. «Ми бачимо, що ціла низка проблем, пов’язаних із пролонгацією цього
процесу, уже окреслилися дуже гостро», –
додала нардеп від УКРОПу.
Не менш гострою є також проблема,
пов’язана з реформою децентралізації.
«Оскільки повноваження було передано
на місцевий рівень, багато позашкільних
установ виявилися на межі виживання через бюджетні обмеження. В умовах децентралізації низка установ закривається –
лише за 2018 рік майже 30 таких закладів
було закрито, реорганізовано, укрупнено
тощо», – підкреслила Ірина Констанкевич.
У зв’язку з цим вона переконана, що
розвиток української позашкільної освіти
варто починати з відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічних
працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти.
Відповідний законопроект підготували нардепи від УКРОПу Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Валентин Дідич,
Олександр Дубінін та Віктор Шевченко.
Він перебуває у Верховній Раді з березня
минулого року. З огляду на це, Ірина Констанкевич закликає спікера Верховної
Ради та членів парламенту якнайшвидше
поставити на розгляд та підтримати відповідний документ і тим самим зробити
інвестицію в дітей та майбутнє України.

«ШОПЕНІВСЬКА ВЕСНА» ЗІБРАЛА ЮНИХ ПІАНІСТІВ
facebook.com/muzshopenalutsk
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Ірина ЮЗВА

СВЯТО, ЩО ОБ’ЄДНУЄ
МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ
Ірина Юзва

травня
наша країна
традиційно відзначає
День пам’яті та
примирення і День
Перемоги у Другій
світовій війні. Усе далі
в минуле відходять ті
страшні й важкі роки
боротьби з нацизмом.
Проте рани війни не
загоюються. В Україні,
мабуть, немає жодної
родини, яка у часи
воєнного лихоліття не
зазнала б втрат.
Традиційно напередодні Дня
Перемоги луцькі ветерани збираються, щоб пригадати воєнні
подвиги та вшанувати пам’ять загиблих побратимів. Кілька років
поспіль Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» організовує для них
свято з подарунками, піснями й
теплим спілкуванням. Цьогоріч
130 членів Луцької міської організації ветеранів України отримали від Фонду солодощі, квіти та
сертифікати на продукти. Також
для сивочолих ветеранів організували святковий обід і вітальну
програму.
«Завдяки Ігорю Палиці жоден
ветеран Другої світової війни не
залишився без уваги. Люди дуже
задоволені. Вони відчувають
свою значимість. Тут зібралися
ті, хто ще має силу ходити. Але
Фонд не залишив обділеними й
тих, кому здоров’я не дозволяє
прийти. Вони також отримали
подарунки. На жаль, щороку
кількість ветеранів зменшується.
Сподіваюся, що ювілейну 75-ту
річницю Дня Перемоги ми зустрінемо у повному складі», – сказав
голова Луцької міської організації ветеранів України Валерій
Севрюков.
Від Дня Перемоги минуло
74 роки. Проте тим, хто пройшов
крізь ці жахіття, ще досі болить
війна. З точністю до найменших
дрібниць ветерани згадують
фронтові події. А на очі навертаються непрохані сльози.
«На війну я пішов добровольцем. Нас посадили в пасажирський поїзд та повезли у
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Виконавську майстерність продемонстрували
89 юних музикантів з України, Польщі, Білорусі

долучився Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом».
Директорка Луцької музичної
школи №1 імені Фридерика Шопена Ольга Чуріна розповіла, що цьогоріч розширили вікову категорію
конкурсантів до 19 років, аби дати
можливість взяти участь у конкурсі
вихованцям мистецьких шкіл і коледжів. Відповідно, збільшили і склад
журі. Оцінювали юних музикантів відомі піаністи – професори музичних
академій з України, Польщі, Білорусі,
Угорщини. Також у рамках конкурсу
передбачено навчальний семінар
та майстер-класи для педагогічних
працівників закладів мистецької
освіти.

«Дуже дякуємо всім, хто долучився до проведення фестивалю. Не
вперше нам допомагає Фонд Ігоря
Палиці «Тільки разом». У 2014 році
Фонд придбав музичні інструменти:
цимбали, кофри для бандур, альти,
набір оркестрових сопілок. Це досить вагома підтримка для нашої
школи», – зауважила Ольга Чуріна.
Перший заступник голови правління Фонду Лариса Тарасюк зазначила, що розвиток культури посідає
вагоме місце в роботі Фонду упродовж восьми років.
«Фонд завжди підтримує талановитих дітей та стимулює їх до нових
досягнень. Адже вони – майбутнє
нашої країни. Нам дуже приємно

долучитися до такого масштабного
конкурсу. Музика – це світ емоцій,
вона здатна викликати посмішку,
сльози, хвилювання. Вона робить
світ кращим», – зазначила Лариса
Тарасюк.
Засновник і керівник фундації
Георгі Ференцзи (Угорщина), під
патронатом якої відбувся конкурс,
Ізабелла Дарська Хавасі подякувала
всім конкурсантам за те, що віддаються музиці, педагогам і батькам –
за опіку й за те, що вони сприяють
творчому розвитку дітей.
«Для мене велика честь бути головою журі такого конкурсу. Тут діти
випробовують свою відповідальність, показують знання. Я вважаю,
що не нагороди є головними в конкурсі. Найголовніше, щоб діти грали
так, як підказує їм серце», – каже пані
Ізабелла.
Вихованка Володимир-Волинської дитячої музичної школи Діана
Воронцова залюбки виконує твори
Шопена. Дівчина сьомий рік навчається гри на фортепіано. Вона й раніше брала участь у конкурсах, проте в міжнародному – вперше. Діана
мріє стати професійним музикантом.
Тому й до занять ставиться відповідально, а всіма своїми здобутками
завдячує викладачу Нелі Кандибі.

Якщо у вашому житті пішов дощ, зосередьтеся на квітах, які зацвітуть завдяки цьому дощу.
Радханатх Свамі

Кожен з учасників представив
по три фортепіанні композиції: твір
епохи бароко, твір авторства Шопена та твір країни, яку представляє. Як
зізналися члени журі, визначитися з
переможцями було важко, адже діти
продемонстрували високий рівень
професійної підготовки.
Під час гала-концерту на сцену вийшли і члени журі, і лауреати
конкурсу. Потому відбулася церемонія нагородження. Лауреати конкурсу отримали цінні призи: смартгодинники, бездротові навушники,
портативні колонки тощо.
Приємно відзначити, що чимало
дипломів та відзнак отримали саме
юні піаністи з Луцька.
«Чудово, що в Луцьку проводять
музичні конкурси, які сприяють розвитку творчих здібностей у молоді.
Сподіваюся, що й у наступні роки
музичне дійство збиратиме в цій
залі усе більше поціновувачів фортепіанного мистецтва. Дякую викладачам за те, що вкладають у своїх
учнів частинку душі, навчаючи їх
музичного мистецтва. Усі виконавці
продемонстрували висококласну
гру та подарували нам справжню
мистецьку насолоду», – резюмував
радник Луцького міського голови
Ігор Поліщук.

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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умілі руки
Лілія БОНДАР

Р

МРІЯ – ШИТИ,
ЯК МАРІЯ З
МЕКСИКАНСЬКОГО
СЕРІАЛУ
Жінка каже, що з дитинства малювала ескізи майбутніх суконь. З

ЖИТИ, ЩОБ ШИТИ
ВОЛИНЯНКА РОБИТЬ ЛЮДЕЙ
ЩАСЛИВИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОДЯГУ

Кравчиня може приховати усі ґанджі фігури, пошити костюм
чи сукню так, щоб людина у цьому вбранні була стрункою

дитсадка одягала ляльок. Зі шматків
тканини придумувала їм одяг, поєднувала кольори й фактуру. А от
шити навчилася сама. Допоміг журнал «Бурда».
«Хто хотів шити, то завдяки викрійкам з журналу було дуже легко
впоратися, – каже Валентина. – У
15-17 років уже шила для себе. Тоді
в магазинах ще не було такого вибору одягу. Але в радянські часи
можна було знайти багато натуральної тканини. Можливо, тоді не
так правильно конструювала одяг,
але завжди ходила гарно вбрана».
Потім вивчилася на кравчиню в
Луцьку. Жінка каже, що інколи так
була захоплена улюбленою спра-

life.pravda.com.ua

Л

на їжі, а відпустка – на городі. Але
діти – маленькі, гроші були потрібні.
Доводилося терпіти. Якось сказала
собі: «Годі!». Купила промислову
машинку, а чоловіка попросила облаштувати майстерню вдома – на
місці літньої кухні. Так розпочала
працювати на себе. Зрозуміла, що
нарешті почала жити. На повну. Не
хотіла більше підкорятися правилам і тенденціям. Не хотіла бути
прив’язаною до брендів чи дорогих
речей. Коли сама собі шию одяг, то
почуваюся вільною. Це неймовірні
відчуття – одягати свій одяг. Тоді
відчуваю незалежність від брендів.
Шию собі те, що хочу. І не витрачаю
на це багато грошей».

Д І Й

МОДУ НА ЧИТАННЯ
з особистого архіву

учанка Софія
Павловська – наймолодша в
Україні блогерка, яка розповідає
про книжки на YouTube. Дівчині
лише 14 років, а на ї ї каналі вже 47
відео, в яких вона розповідає про
книги, які прочитала. Школярка
веде канал понад два роки.
Ідея знімати відео зародилася у Софії випадково. Вона прочитала цікаву книжку, а
згодом захотіла дізнатися, що про неї думають інші діти. Втім не знайшла жодного відеоогляду. А в соцмережах про твір практично
не писали. Історія, яку прочитала дівчина,
була популярною, тож вона вирішила записати власне відео, аби зацікавити інших.
Оператором перших записів була мама,
але вже згодом Софія зробила спеціальну
конструкцію з мольберта, в якому, як і у штативі, можна регулювати висоту. На нього й
ставила телефон. Каже, це для того, аби ніхто
не міг побачити відео до виходу в мережу.
Перший ролик тоді ще семикласниці подивилися близько тисячі людей. Це надало
учениці натхнення. На противагу дорослим
блогерам, вона знімає відео найчастіше про
книги, які сподобалися, а не які розчарували.
Це аби не образити тих, чиї книжкові вподобання відрізняються від її, а також зацікавити
однолітків читати. Крім того, як стверджує Софія, про історію, яка не подобається, розповісти набагато важче.
Аби тримати себе у книжковому тонусі,
Софія в середньому читає сім книг на місяць.
Дівчина переконана: діти, які кажуть, що не
люблять читати, ніколи не розгортали справді
цікавої для них книги. Цей принцип поширюється і на дорослих.
Починала Софія читати з творів Василя
Д У М А Й

вою, що шила ночами. Іноді навіть
їсти забувала.
«У 1990-х по телевізору йшов
серіал «Просто Марія» про бідну
мексиканську дівчину, яка шила
одяг в ательє, а потім розбагатіла і
відкрила свою фабрику, – каже Валентина. – Я дивилася його з захопленням, уявляла, мріяла, що і я колись відкрию своє ательє або стану
дизайнером, як та Марія».
Багато років Валентина працювала в ательє. Вона каже, що заробляла копійки, а працювати треба
було багато. Та й на такій роботі не
можна цілком дати волю уяві.
«Це була справжня мука, – каже
вона. – Низька зарплатня, економія

ВІК – ПРИВІД
СМАКУВАТИ ЖИТТЯ
Валентина розповідає, що рідко
малює для себе ескізи речей. Заходить в магазин, вибирає тканину,
яка їй подобається, і вже бачить, яку
річ з цього матеріалу пошиє.
«Відразу приміряю ту тканину
на себе – моє чи не моє, – каже вона.
– Інколи приходжу додому і вже маю
кілька варіантів, як можна відшити
цю тканину. Починаю шити, а тоді
вже повністю віддаюся фантазії».
Жінка купує одяг дуже рідко.
Хіба що взуття, сумки, в’язані светри, пуховики, джинси. Зазвичай усе,
що треба, шиє.
«Інколи бачиш у магазині річ і
розумієш, що саме такої тканини в
Україні не знайти. Тоді купую її. Іноді все одно перешиваю. Ми живемо
в епоху споживання. По суті, треба
мати кілька базових речей, а все
інше можна відшити з якісних матеріалів. Треба бути впевненим: якщо
купуєш дорогу річ, то довго її носитимеш або зможеш віддати комусь
іншому», – вважає кравчиня.
Валентина каже, що не буває
жінок з негарними фігурами, не всі
вміють правильно підбирати собі
одяг.
«Жінка може мати непогану фігуру, але неправильно підібрана
сукня усе зіпсує, – каже вона. – Кравчиня може приховати всі ґанджі,
пошити костюм чи сукню так, щоб
жінка у цьому вбранні була стрункою і почувалася королевою. Найчастіше замовляють сукні прямого
крою, сукні-футляри, їх шию майже
з заплющеними очима. Маленька
чорна сукня має бути в гардеробі
кожної жінки».
Валентина каже, що жінки, яким
за 50, закриваються, соромляться
одягати яскраві речі. Іноді доводиться їх переконувати, що саме
цей вік – привід смакувати життя,
одягатися яскраво та стильно.
«Моя робота – це моє хобі, –
каже вона. – Іноді задумуюся, що ще
я могла б робити. Але крім пошиття одягу, на думку більше нічого не
спадає».

ЛУЦЬКА ШКОЛЯРКА «ПРОСУВАЄ»

хобі
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Лілія Бондар

аніше й повірити не
могла, що сукенка,
яку пошила кравчиня,
може бути кращою за
куплену в брендовому
магазині. Це було доти,
доки кравчиня не пошила
мені таку сукню. Пам’ятаю,
вона тоді сказала:
«Пошиєш одну сукню – і
вже не зможеш зупинитися,
захочеш пошити ще і ще».
Так і сталося. У цій справі
дуже важливо знайти
свого майстра, такого,
який не просто зшив би тобі
тканину, а за допомогою
одягу передав би твою
сутність та вдачу.
Саме така кравчиня – Валентина Хвиць з Копачівки Рожищенського району. Вона може пошити
все, що завгодно: від весільної сукні
до норкової шуби. Валентина зізнається: скільки себе пам’ятає, в руках
завжди були ножиці та голка.
«У 1990-х ми жили бідно, – каже
жінка. – Я не мала змоги купувати
собі дорогі речі. А хотілося мати
гарний вигляд, бути модною. Тепер
це смішно, але тоді брехала мамі, що
їду по продукти до Луцька, просила,
щоб вона посиділа з дітьми, а сама
купувала тканину. Тоді вже шила
собі сукню чи спідницю й почувалася щасливою. Відтоді мало що
змінилося. Бо мені й зараз потрібно
постійно щось шити, щоб почуватися щасливою. І не обов’язково для
себе. Аби замовниці це подобалося.
Коли жінка одягає сукню, яку я пошила, і тішиться, то для мене це найкраща нагорода».

Ч И Т А Й

ЖИТТЯ
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Школярка знає, як зацікавити
ровесників книгами

Сухомлинського. Далі перейшла до історій
Всеволода Нестайка: від «Чарівних окулярів»
до «Сонячного зайчика». Це був її улюблений
автор. Коли трішки подорослішала, почала
читати Джеремі Стронґа, наприклад, «Матильду». Це твір для дітей, яким 10-13 років.
Далі вже були книги для підлітків: «Абсолютно нецілована» Ніни Елізабет Грьонтведт (це
друга частина, перша – «Привіт, це я»), серія
«Суперкруті» Аудгільди Сульберґ, серія «Енн
із зелених дахів» Люсі Мод Монтгомері. Це
популярні книги, їх огляди мають більше переглядів у YouTube.

Обираючи книжку, дівчина обов’язково
звертає увагу на обкладинку: чи вона красива,
який шрифт, чи є малюнки. Верстка та дизайн
теж важливі. Добре зроблені книги не завжди
дешеві, але їх можна взяти у бібліотеці.
Батьки Софії відвідують місцеву бібліотеку, тож купують книги для себе рідко. Діти зазвичай хочуть новинок, а вони потрапляють
у книгарню швидше, ніж в дитячу бібліотеку.
Тому літературні забаганки чад батьки виконують. Аби лиш читали.
У Софії вдома читають усі. Найчастіше
перед сном. Молодші брати, коли бачили,
що ввечері усі брали до рук книги, й самі почали просити, щоб їм почитали. В кожного
свій стиль читання. Тато Софії поглинає книги
швидко і те, що йому не подобається, він пропускає, найчастіше йдеться про описи. Крім
того, він завжди обирає справді цікаві для
нього книги. Через це на швидкість читання у
сім’ї не змагаються.
У Софійчиній школі часто на позакласне
читання радять прочитати сучасних авторів,
які пишуть про підлітків ХХІ століття. Це заохочує навіть тих, хто не любить розгортати
книжку. Їм цікаво інколи почитати про однолітків з іншої країни. Якби Софія на день стала
міністеркою освіти, то вона такі книги додала
б і в шкільну програму.
А ще дівчина зробила б у кожному класі
літературний куточок. Учні могли б приносити по одній книзі, читати після уроків, брати
звідти примірники додому. А поки треба робити так, щоб і в шкільні бібліотеки завозили
нову літературу, бо це трапляється не так часто, як хотіла б Софія.

ПОРАДИ ОДНОЛІТКАМ
1. Читайте книги поза шкільною
програмою. Вони часто цікавіші!
2. Звертайте увагу на сучасних
авторів, які пишуть для дітей та
підлітків. Пошукайте в інтернеті,
що зараз популярне, або запитайте
поради в книгоманів.
3. Якщо книжка не подобається,
не варто її читати до кінця. Це
зекономить ваш час.
4. Не соромтеся запитувати, що читають
однокласники, позичати в них книги.

ПОРАДИ ДОРОСЛИМ
1. Водіть/возіть дітей на великі
книжкові події (наприклад,
«Книжковий Арсенал», Book Forum).
Це допоможе відчути літературну
атмосферу, поспілкуватися з авторами
і взяти у них автографи. Подібні
заходи стають поштовхом, аби діти
та підлітки починали відкривати для
себе літературний світ.
2. Читайте самі, аби подати добрий
приклад.
3. Умійте вислухати дитину, якщо
вона хоче розповісти про книжку, яку
щойно прочитала.
4. Розставляйте удома книги в
доступному для дітей місці.

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ
1. Організовуйте літературні зустрічі й
робіть це цікаво.
2. Рекомендуйте для позакласного
читання книжки не зі шкільної
програми, а історії, які пишуть молоді
автори.
3. У кожному класі має бути
невеличка бібліотека.

Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко
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наші за кордоном
з особистого архіву

Вікторія СЕМЕНЮК

І

сторія життя та
кохання волинської
журналістки Вікторії
Левітскі схожа на казку.
Фотознімки свідчать, що
ї ї родина щаслива на фоні
мальовничих краєвидів
Ізраїлю. Проте шлях до
щастя і благополуччя
українки був надзвичайно
тернистим. Яке ж насправді
життя на Святій землі?

ДОЛЕНОСНА ЗУСТРІЧ
Із майбутнім чоловіком Вікторія
познайомилася під час візиту до Ізраїлю в робочих справах. Російськомовний хлопець Женя розповів, що
працює ріелтором в Нетанії. Запропонував звертатися до нього, якщо
потрібна буде допомога, пов’язана
з орендою залів для проведення
урочистих подій. Пообіцяв приємні
ціни. «Наступного дня він додався
до мене в друзі у Facebook – в Ізраїлі люди додаються у соцмережі
раніше, ніж обмінюються номерами
телефонів», – пригадує знайомство
із майбутнім чоловіком Вікторія.
Їхня наступна зустріч була у
Львові. Євгеній приїхав туди з робочим візитом. На той час Вікторія
була вільна. Вона запевняє, що за
великим рахунком, її справжнє
знайомство з коханим відбулося в
аеропорту, а передувало йому двомісячне листування у соцмережі.
Під час першого його візиту до
України дівчина повела гостя в найкращі ресторації Львова. Він зняв
собі на п’ять днів президентський
люкс в одному з львівських готелів.
А за вечерю, не моргнувши оком,
заплатив шість тисяч гривень. Ще
й залишив непогані чайові. «І тоді я
зрозуміла, що мій обранець – чоловік не скупий», – усміхається журналістка.

ВИЙТИ ЗАМІЖ
ЗАПРОПОНУВАВ У
НОВОРІЧНУ НІЧ
Вдруге Євгеній приїхав до Віки
через три тижні – уже на десять днів.
Тоді закохані вирушили в тур Західною Україною – Тернопіль, Львів,
Івано-Франківськ, навіть у Карпатах
встигли побувати. Вирішили разом
відсвяткувати Новий рік.
«Так сталося, що в новорічну ніч
у подарунок від Жені я отримала й
пропозицію руки та серця, й доньку. І мені сподобалася його рішучість, тож я погодилася вийти заміж.
Через місяць дізналася, що вагітна.
Чекала дня народження коханого,
щоб йому розповісти, але не витримала й зізналася раніше. І вже на
його день народження я прилетіла
до Ізраїлю в ролі майбутньої дружини – знайомитись із батьками свого
обранця», – розповідає Вікторія.

Секрет щасливої родини – кохання

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ
ДО ЩАСТЯ В ІЗРАЇЛІ

9

рім тощо. Наприклад, на Пурім всі
перевдягаються у різні костюми
й виходять на вулицю. Євреї дуже
шанують суботу. В п’ятницю, коли
заходить сонце, у них заходить наступний день. А в суботу після 19
години вже неділя.
«День заходить увечері, пишуть
зліва направо, в алфавіті немає голосних букв. Шабат – один вихідний
день на тиждень, в цей час у країні
абсолютно все зачиняється. Ізраїль
наче завмирає. Всі відпочивають
удома, сідають за стіл, їдять і дякують Богу за те, що живі», – розповідає жінка.
Продукти харчування в Ізраїлі
дорогі, але дуже якісні. Є правила
кошерності їжі, що забороняють євреям їсти певні харчі. Зокрема свинину – її тут майже не знайти ніде.
Якщо контрабандою з України привозять сало, то продають у магазинах делікатесів за ціною тигрових
креветок. Тут хоч є море, та немає
риби, тому ціни на морепродукти
також високі.
Наразі Вікторія вивчає місцеву мову й чекає дозволу поїхати в
Україну.

ЗАКОН ПОВНІСТЮ НА
БОЦІ ЖІНКИ

Романтичне весілля для двох

Спочатку гуляли знаковими для них
місцями міста Лева, а увечері залишилися удвох в шикарному ресторані. «Офіціанти, багато свічок
і лише ми. На той момент минуло
півроку, я вже була вагітною, знайомою з його сім’єю. Все було швидко
і від цього кайфово», – зізналася
щаслива жінка.

ДЛЯ ГРОМАДЯНСТВА
РОБИЛИ ТЕСТ ДНК
Народжувати Вікторія планувала також в Ізраїлі. Але згодом стало
зрозуміло, що через бюрократію
вона не встигає в’їхати в країну до
пологів. Народжувати поряд із коханим чоловіком вона не змогла.
На щастя, малеча народилась здоровою. А щасливий татусь приїхав
до Луцька через тиждень після появи на світ немовля.
«От і вийшло, що після весілля
ми зустрілися аж тоді, коли народи-

лася доня. У чоловіка був шок. Поки
ми не переїхали до Ізраїлю, він не
вірив, що у нас вже є донька. Женя
боявся немовляти жахливо і зовсім
не знав, як поводитися з новонародженою. Але ще більший шок мій
чоловік пережив, коли йому вкотре
довелося залишати нас. І невідомо
було, коли це скінчиться, бо в посольстві лише до безкінечності казали «чекайте», – в очах співрозмовниці блиснула непрохана сльоза.
За словами Вікторії, щоб донечка Іринка отримала громадянство
Ізраїлю, їм довелося проходити тест
ДНК, щоб підтвердити батьківство
Євгенія.
Наступного разу чоловік приїхав до Луцька разом з мамою, бо
вона дуже хотіла побачити внучку.
«Поки ми чекали в’їзду, Женя
був у нас тричі. Щоразу з Луцька до
аеропорту у Львів його завозив мій
тато, який добре бачив, що на той

момент робилося в серці чоловіка.
Йому було дуже важко нас покидати, не знаючи, коли побачимося
наступного разу. Коли нам врештірешт дозволили переїхати, малечі
було дев’ять місяців. Я вже почала
планувати життя в Україні, підшукувала доні садочок. Але вкотре все
перевернулося з ніг на голову», –
каже Віка.

ЖИТТЯ В ІНШОМУ
СВІТІ
«В Ізраїлі все інше! Він живе на
своїй планеті. Наразі ми маємо 5779
рік, і це не жарт. У євреїв свої місяці,
я їх ще не знаю і не можу сказати,
який нині місяць. Новий рік у них в
вересні. До речі, наш початок року
вони не визнають – з 31 на 1 січня
тут немає вихідного дня», – дивується волинянка.
З її слів, на Святій землі у великій пошані такі свята, як Песах, Пу-

ШЛЮБ УЗЯЛИ У
ЛЬВОВІ
Пара терпеливо чекала на проходження бюрократичних процедур, адже Євгеній брав шлюб із
іноземкою. До речі, в Ізраїлі зовсім
немає громадянських шлюбів, а
лише релігійні. Дозволено одружуватися лише парам, у яких і чоловік,
і дружина – євреї.
«Перед одруженням вони йдуть
в рабанут і доводять своє «єврейство», показуючи документи дідусів, бабусь та сімейні альбоми.
І лише після цього їх розписують.
Але я хотіла до Львова, бо з цим
містом було пов’язано дуже багато
спогадів. Хотілося лишити якомога
більше від України в цій історії», –
згадує лучанка.
Вони розписалися 30 травня,
зробили собі весілля без гостей.
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Донька таки отримала громадянство Ізраїлю

Справжнє кохання долає всі перепони

Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість. Василь Сухомлинський

«У разі розлучення чоловіка
залишають з такими аліментами,
що йому дуже важко створити іншу
сім’ю. Відповідно, тут дуже маленький відсоток розлучень. Розлучаються ті, хто може собі це дозволити. Жінки в Ізраїлі народжувати не
бояться, проте грошової допомоги
на дітей тут держава не дає. Тільки у випадку, коли жінка – матиодиначка або вдова. Маючи чоловіка, ти не отримаєш ні шекеля від
держави», – розповідає лучанка.
Оплачувана декретна відпустка триває три місяці. Ще три місяці
більшість роботодавців йдуть назустріч жінці і зберігають за нею
посаду без збереження заробітної
плати. Саме тому в дитячих садочках можна зустріти немовлят, які ще
й голівки не тримають. Декрет тут –
розкіш.

ЖИТТЯ НА
ПОРОХОВІЙ БОЧЦІ
«У нас і досі триває війна. Тому
тут є така річ, як система перехоплення ракет «Залізний купол». Це
унікальна технологія, що захищає
територію від ракет. Я часто бачу
спалахи в небі. То «Залізний купол»
перехоплює ракети. Це дуже добре
видно вночі. Але, попри це, люди
на території Ізраїлю живуть досить
спокійно, привчають дітей до бомбосховищ. Ходять на роботу. Але
коли загострюється ситуація, зачиняються дитячі садочки, день-два
люди сидять удома, чекаючи, поки
політики владнають свої справи.
Тим більше, що війна триває стільки, скільки існує країна. І, схоже,
триватиме ще довго.
Дитяча кімната в нашій квартирі – це справжнє бомбосховище
з товстими стінами та дверима. Такі
ж повністю бетонні кімнати є й в інших квартирах. Зазвичай це дитячі
кімнати», – розповідає про своє
життя у зоні воєнних дій лучанка.
Насамкінець Вікторія зазначила, що феномен Ізраїлю в тому, що
тут найдорожча у світі нерухомість:
«Інвестиції в нерухомість Ізраїлю
вважають дуже вигідними, незважаючи на те, що в країні триває війна. Я веду до того, що війна в Україні – не вирок. І це не привід для
відмовок українських політиків. А
Ізраїль – яскравий тому приклад», –
резюмувала журналістка.
P.S.: Шлях до щастя звичайної
луцької жінки, мами був досить непростим. І хтозна, чи вдалося б
його пройти, якби не сила справжнього кохання. А для нього нема нічого неможливого.
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для людей
Вікторія СЕМЕНЮК

шпаргалка
Оксана ЮРКОВА

ВІД ІНФАРКТІВ РЯТУЮТЬ АНГІОГРАФИ
ційних втручань, із них 65% – лучанам. Понад 90% – це втручання
на судинах серця (коронарних
артеріях). Також у рентгенохірургічному блоці проводять процедури на судинах головного мозку та
нирок.
Зі слів працівників ангіографічного центру, кількість стентувань
збільшується щороку. Лише у 2018
році в лікарні провели понад 1052
коронарні втручання, з них – 398
стентувань. При цьому 81% всіх
втручань проводили пацієнтам з
гострою коронарною патологією
(інфаркт міокарда та нестабільна
стенокардія). Відкриття закритої
коронарної артерії та стентування
в перші години інфаркту дозволяє
врятувати життя пацієнту та зменшити ймовірність інвалідизації у
майбутньому.
Із 2018 року в рентгенохірургічному блоці ЛМКЛ розпочали стентувати судини нижніх кінцівок та
церебральних артерій. Триває підготовка до започаткування імплантації штучних водіїв ритму.
У ЛМКЛ є чотири обласні центри з надання невідкладної медичної допомоги та три реанімаційні
відділення. Таке поєднання є унікальним серед медичних закладів
України. На базі відділень кардіології, неврології та реабілітації працює Волинський обласний центр
кардіоваскулярної патології, де надають спеціалізовану невідкладну

Пацієнтам з інфарктом допомогу надають цілодобово

допомогу при інфаркті міокарда
та гострому порушенні мозкового
кровообігу, проводять лікування та
реабілітацію пацієнтів з патологією
серцево-судинної системи.
Завідувач обласного центру
кардіоваскулярної патології і тромболізису ЛМКЛ Андрій Ягенський
розповів про діяльність рентгенохірургічного блоку:
«Ми розпочали роботу в 2013
році. У цьому блоці виконують 70%
всіх стентувань, які проводять в області загалом. Зокрема пацієнтам з
інфарктом медичну допомогу надаємо у цілодобовому режимі. Бували
випадки, коли людина потрапляла
до нас з інфарктом міокарда, а за

wworld.com.ua

Зі стресом варто боротися, а не уникати його

стрес погіршує роботу нейронних
мереж і робить свій внесок в розвиток нейродегенеративних хвороб.
Для протистояння стресу є два
шляхи: подолання та уникнення.
Уникнення – це деструктивний
шлях, коли ми відкидаємо існуван-

ня проблеми, починаємо вдаватися
до алкоголю чи наркотиків, шукаємо викид емоціям (наприклад,
пишемо пости мовою ненависті) та
стаємо байдужими. Подолання – це
конструктивний шлях. Це прийняття ситуації, планування та активні

актуально
Марта ЮЛАНТОВА
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ня пішки змушують мозок виділяти
фактор росту нервів, який допомагає нейронам та сітківці ока виживати. Людям старшого віку краще
танцювати, ніж бігати, якщо йдеться
про здоров’я мозку.
Прибирати чи працювати в саду.
Ненависне прибирання може стати
в пригоді, якщо мова про подолання стресової ситуації. Поки ми
прибираємо, слід думати про саму
роботу, те, як усе впорядковується і
кращає. Так ми відволікаємося і робимо щось конструктивне.
Правильно харчуватися. Це
означає їсти прості продукти переважно рослинного походження, не
переїдати і не заїдати стрес. Запивати стрес алкоголем теж не варто.
У тих, хто хронічно вживає спиртне,
псується пам’ять, погіршується робота мозку.
Пам’ятайте: життя не минає без
ударів долі. Однак ви зможете їх
витримати, якщо дбатимете про
здоров’я і матимете підтримку.

дії із подолання, пошук підтримки і
позитиву.

ЯК ДОПОМОГТИ
СВОЄМУ ОРГАНІЗМУ?
Перебувати на природі хоча б
20 хвилин. У Британії навіть прописують спостереження за птахами як
терапевтичний засіб при гіпертензії, хворобах серця і стресі.
Спілкуватися з коханими людьми. Вони допомагають пережити
складні моменти – наше тіло інакше
реагує на стрес чи складні завдання, якщо ми відчуваємо підтримку.
Вчасно діагностувати симптоми
вигорання, щоб не допустити стресової ситуації.
Дотримуватися режиму дня,
спати і їсти в більш-менш комфортний для вас час.
Тренуватися або танцювати. Біг
на довгі дистанції чи навіть ходін-

НЕБЕЗПЕЧНІ КЛІЩІ
проханого гостя. Кліщі люблять
ховатися під пахвами, у вухах та
біля вух, на шиї, всередині пупа,
на вигинах колін і ліктів, у волоссі
й біля нього, між ніг та навколо талії. Пам’ятайте, що кліщ присмоктується до тіла протягом приблизно двох годин.
Те саме стосується і домашніх
улюбленців. Після прогулянки насамперед перевірте лапи, живіт
та морду. Якщо ж після укусу пес
ослаб, погано їсть, а білки очей
пожовтіли, терміново зверніться
до ветеринара.

ЯК ВИДАЛИТИ
КЛІЩА САМОСТІЙНО
Спосіб №1. Обгорнути пальці
марлевою серветкою і розхитувати кліща з боку в бік.
Спосіб №2. Можна скористатися пінцетом чи петлею з нитки, яку
слід закріпити між хоботком кліща
та шкірою людини, і повільно витягнути комаху разом із хоботком.
Не можна розчавлювати клі-
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Травень-червень – місяці
найбільшої активності
кліщів. Ці небезпечні комахи
є носіями енцефаліту та
хвороби Лайма і передають
захворювання через укуси.
Жертвами кліщів можуть
стати і люди, і домашні
тварини.
Хвороба Лайма вражає нервову та серцево-судинну системи,
суглоби й опорно-руховий апарат
і може призвести до інвалідності.
Фахівці наголошують, що найбільше слід остерігатися жителям Волині. Небезпечні комахи живуть
переважно у вологих місцях, на
прогрітих сонцем схилах, у високій
траві, кущах, біля стежок і лісових
доріг. У міських парках ризик стикнутися з цими малоприємними комахами дещо нижчий, ніж у лісі.
Після того як ви прийшли з
лісу чи парку, ретельно обдивіться, чи не прихопили з собою не-
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ним одразу ж ставався другий. Як
відомо, у таких випадках відлік часу
йде на хвилини. Буває, що за день
ми проводимо п’ять-шість термінових стентувань. Тому додаткове
обладнання, надане світовим банком, дасть нам змогу з мінімальною
затримкою виконувати втручання
при інфарктах міокарда. Не менш
важливим є те, що ми почали проводити інвазивні втручання при
інсультах. Саме тому луцька лікарня – на порозі нового етапу розвитку лікування найгостріших ситуацій», – запевняє медик.
Про роботу рентгенохірургічного блоку ЛМКЛ розповіла кандидат медичних наук, кардіолог Ірина

ЯК ПРОТИСТОЯТИ СТРЕСУ?

В

наслідок тривалої
суперечки або
нерозуміння інших часто
виникає цілий шквал
негативних емоцій. Їх
помилково вважають
стресом. Однак звичайні
життєві негаразди не
завдають шкоди. Їх варто
сприймати як виклики,
які лише вчать нас
пристосовуватися.
Стрес діє на мозок інакше, пояснює в. о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун. Особливо небезпечним є хронічний стрес. Він виникає
внаслідок перебування у зоні стихійного лиха, бойових дій чи в полоні, діагностування раку в себе чи
близької людини, його лікування,
неспроможності заплатити за кредит і безробіття. Саме хронічний

Січкарук. З її слів, ангіограф призначений для того, щоб обстежувати
стан судин всіх систем та органів.
Але 90% процедур, які проводять
пацієнтам луцькі медики, – це втручання на серці: коронографія, стентування та ангіопластика коронарних артерій.
«Більшість пацієнтів потрапляють до нас у гострих станах, як-от
інфаркт міокарда, інсульт тощо,
смертність від яких, на жаль, і
досі в Україні є дуже високою. Після того як у нас п’ять років тому
з’явився перший ангіограф, летальність при інфаркті міокарда в
стаціонарі зменшилася з 20% до
5%. Результатами роботи ми задоволені. Намагаємося усувати інші
патології. Травматизму від цих операцій практично немає, ускладнення трапляються досить рідко,
зазвичай це синці, гематоми в місці формування доступу до артерії
тощо. Сама процедура не шкідлива
для здоров’я. Велика шкода від тих
станів, у яких до нас потрапляють
пацієнти. Тому боятися процедур
не варто. Вони рятують життя», –
наголосила медик.
До слова, нещодавно лікарі
рентгенохірургічного блоку міської лікарні діагностували інфаркт
в двадцятирічного лучанина, який
пережив серйозний стрес. А торік
медики рятували від інфаркту 15річного хлопця, якому стало зле
після підйому на Говерлу.

Вікторія Семенюк

У

Луцькій міській
клінічній лікарні
запрацювала нова
ангіографічна рентгенсистема виробництва
Toshiba (Canon). Діагностику
на сучасному приладі
роблять у відремонтованому
рентгенохірургічному блоці
Луцької міської клінічної
лікарні (ЛМКЛ). Техніку
вартістю $600 тис. придбали
за кошти субпроекту
«Вдосконалення медичної
допомоги хворим з
хворобами системи
кровообігу у Волинській
області».
Основна функція ангіографічної
установки – допомога пацієнтам із
гострим інфарктом міокарда. Аби
врятувати життя людині з інфарктом, потрібно протягом 30-60 хвилин відкрити уражену судину.
Нагадаємо, у жовтні 2013 року
в ЛМКЛ встановили перший ангіографічний комплекс та прибудували приміщення, де працює рентгенохірургічний блок. Наявність двох
ангіографів – це стандарт для ангіографічних блоків в усьому світі.
Встановлення другої ангіографічної
установки було обов’язковим для
безперервної допомоги пацієнтам
із гострою коронарною патологією.
За цей період луцькі медики
провели понад 4 тисячі інтервен-
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слід звернутися до інфекціоніста.
Насторожити мають такі симптоми: місце укусу почервоніло та
сильно набрякло, вас лихоманить
і нудить, болить голова, відчуваєте сильну слабкість, з’явилися
судоми.

ЩОБИ КЛІЩ
НЕ ВКУСИВ
ща, щоб збудники хвороби, які
можуть бути в його організмі, не
потрапили в рану на тілі людини.
Після видалення комахи місце
присмоктування змастити розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився у
ранці, видаліть його стерильною
голкою, після чого ретельно вимийте руки з милом.

КОЛИ ТРЕБА
ДО ЛІКАРЯ
Якщо ви стали жертвою кліща,
уважно стежте за своїм самопочуттям. У разі, коли збільшилися
лімфатичні вузли, з’явилися болі в
суглобах, м’язах або навіть незначне підвищення температури тіла,

Обирайте світлий одяг, що
якнайкраще закриває тіло. Не
ігноруйте бейсболки, панамки,
капелюхи та капюшони – вони захистять вашу голову від кліщів.
Користуйтеся спеціальними
засобами, які відганяють кліщів.
Вони є для одягу та тіла.
Не треба кидатися на купи сухого листя та збирати гілки голими руками.
Після уїк-енду в лісі треба
оглянути шкіру та волосся, щоб
швидко видалити кліщів, які причепилися. Також обов’язково випрати речі в гарячій воді.
Час до часу на прогулянці перевіряйте, чи не сидять на вас кліщі. Що швидше виявите, то легше
буде зняти.

Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Григорій Сковорода

СПОРТ
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перша ліга
Юрій КОНКЕВИЧ

З

Вирішальний гол Кожанова «Колосу»
Турнірна таблиця Першої ліги (становище лідерів)
М
1
2
3
4
5

Команда
Дніпро-1 (Дніпро)
ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК)
Колос (Ковалівка)
Металіст 1925 (Харків)
Оболонь-Бровар (Київ)

табло

У

розпалі боротьба за медалі
чемпіонату області з футболу.
Цього сезону несамовита
конкуренція триває між чинним
чемпіоном «Луцьксантехмонтажем
№536» та «Вотрансом». Команди
йдуть ніc у ніс, а минулого туру вони
могли синхронно втратити очки.

ЛСТМ здійснив непростий вояж у Рожище,
де схилив шальки терезів на свою користь
тільки в другому таймі, програвши перший.

І
24
24
24
23
24

В
19
16
12
14
12

Н
3
4
9
3
7

П
2
4
3
6
5

PМ
66 - 15
50 - 26
36 - 13
31 - 15
27 - 19

О
60
46
45
45
43

Турнірна таблиця УПЛ
(нижня шістка)
М Команда
І
О
7

Десна

27

35

8

Ворскла

27

34

9

Олімпік

27

28

10 Карпати

27

25

11 Арсенал-Київ

27

24

12 Чорноморець

27

21

туація саме зараз загострилася.
Якщо раніше можна було стовідсотково стверджувати, що
без шансів потопає «Чорноморець» і падає вниз «Арсенал»,
то зараз із гірших шести команд
Прем’єр-ліги позмагатися з
Луцьком за право залишитися в
еліті можуть і «Олімпік» з «Карпатами». До речі, західноукраїнське дербі в плей-оф мало б надзвичайно апетитний вигляд...
Так може й статися, адже зафаршировані латиноамериканцями
леви провалюють весну. Чекати
розв’язки залишилося недовго – в УПЛ залишилося зіграти
п’ять матчів. Тут все вирішиться 30 травня, у Першій лізі все
з’ясується 25 травня.

ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНІ: ЛІДЕРІВ
ЗАЛЕДВЕ НЕ ЗУПИНИЛА ПОГОДА
Впевнено, проте важко переміг у Ківерцях «Вотранс». Відзначимо, що більш високий
клас лідерів у цих матчах знівелювали дощова погода і відповідний стан газону.
Центральним поєдинком туру, втім, був
матч у Ковелі, де «Ковель-Волинь» бився за
третє місце з «Боратином». У підсумку зафіксували бойову нічию, яка відклала питання
про бронзу на завершальні матчі чемпіонату.
Усі матчі туру: «Колос» (Іваничі) – «Агро-

легка атлетика

продукт» (Горохів) – 3:0, «Торпедо» (Копачівка) – «Шахтар» (Нововолинськ) – 0:2, «Колос»
(Ківерці) – «Вотранс» (Луцьк) – 0:2, «Надія» (Хорів) – ДЮСШ-ВІК (Володимир-Волинський) –
2:3, «Стир» (Старий Чорторийськ) – «Фенікс»
(Луцьк) – 2:4, «Ковель-Волинь» – «Боратин» –
1:1, «Рожище» – ЛСТМ №536 – 1:3.
Лідери чемпіонату області: ЛСТМ
№536 – 55, «Вотранс» – 55, НФК «Боратин» –
40, ФЦ «Ковель-Волинь» – 38.

нічого собі

УКРАЇНКА СТАЛА НАЙМОЛОДШОЮ
В ІСТОРІЇ ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ
«ДІАМАНТОВОЇ ЛІГИ»

Я

facebook.com/olympicua

Перший етап найпрестижніших
легкоатлетичних змагань у світі приймала столиця майбутнього чемпіонату світу – Доха. Українка з другої
спроби подолала 1,96 м і забезпечила
собі цим результатом перемогу. На додачу Ярослава виконала олімпійський
норматив на Ігри в Токіо-2020 і у свої
17 років стала наймолодшою переможницею на етапі «Діамантової ліги»
в історії.
Взимку цього року Магучіх уже

Ярослава була першою в
секторі для стрибків у висоту

долала 1,99 м, а торік виграла юнацький чемпіонат Європи в Угорщині та
юнацький чемпіонат України в Луцьку.
Наприкінці травня Магучіх готується стрибати на етапі «Діамантової ліги»
у Стокгольмі.

К

луби Бундесліги незадоволені поведінкою
уболівальників «Фортуни». Фанати клубу з
Дюссельдорфа здобули собі жахливу репутацію,
громлячи туалети на гостьових стадіонах.

«МЕССІ ГРАТИМЕ ДО 45 РОКІВ»
bbc.com

Мессі нікуди не піде з «Барси»

П

резидент футбольного
клубу «Барселона» Хосеп
Бартомеу поділився думкою
щодо того, коли нападник
Ліонель Мессі завершить
кар’єру.

Він упевнений, що форвард
буде здатний грати і в 45 років.
Бартомеу вважає, що аргентинець
може грати стільки, скільки захоче. «Барселона» готує футболістів
на заміну Мессі, але аргентинець

сильні та витривалі

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
ФУТЗАЛ. Маневиччанки стали призерками чемпіонату України з футзалу.
Фінальний турнір серед 13-річних дівчаток відбувся в Херсоні. Вихованки
Маневицької дитячо-юнацької спортивної школи змагалися зі спортсменками
з Київської, Чернігівської, Полтавської,
Черкаської, Сумської областей.
У матчі за третє місце бронзові медалі було здобуто завдяки перемозі над
однолітками з Конотопа – 5:3.

Волинянки виграли
юнацький чемпіонат України

САМБО. Збірна волинян з бойового
самбо посіла друге командне місце на
чемпіонаті України.
Змагання відбулися 4 травня в селищі Підгірці Київської області. На змаганнях призові місця здобули 11 волинян,
наша збірна виборола друге командне
місце серед юніорів. Основу збірної
склали спортсмени клубу «Воїн», які
вибороли одне перше та шість третіх
місць. Боєць клубу Garda Дмитро Ковальчук провів чотири бої, три з них виграв достроково, ще один – за кількістю
отриманих балів. Дмитро здобув звання
чемпіона України з бойового самбо у ваговій категорії до 68 кг серед юнаків.
ВОЛЕЙБОЛ. Чотири волейболістки
луцької команди «Волинь-УніверситетОДЮСШ» отримали запрошення в національну збірну. Головний тренер
збірної України Гарій Єгіазаров розраховує на Любов Ужву, Вікторію Даньчак,
Анастасію Карасьову та Олену Рудик.
За синьо-жовтих дівчата зіграють у «золотій» Євролізі-2019. Карасьову та Ужву
вже викликали цьогоріч на участь у відборі на чемпіонат Європи-2019, вони
допомогли збірній України відібратися
до фінальної частини змагань.
На першому етапі Євроліги-2019
наша збірна зіграє зі збірними Словаччини, Чехії та Швеції.
БОЙОВІ МИСТЕЦТВА. Головний тренер луцького клубу з бушинкан джиуджитсу, бразильського джиу-джитсу та
грепплінгу Garda Михайло Савчук став
срібним призером чемпіонату Європи
з бразильського джиу-джитсу. Змагання
відбулися 4 травня в Барселоні.

Серед постраждалих – вбиральні на аренах «Баварії»,
гладбаської «Боруссії», «Майнца» і «Вольфсбурга».
«Фортуна» зазнала матеріальних втрат через поведінку своїх уболівальників: клуб заплатив близько €150 тис.
штрафу за погроми.
Дехто в Німеччині після таких актів туалетного вандалізму навіть пропонував встановлювати відеокамери у
туалетах на стадіонах. Бундесліга вирішила по-іншому й
запровадила окреме правило для відвідування туалетів
уболівальниками «Фортуни». Під час гостьового матчу
вони будуть змушені пред’явити ідентифікаційне фото
стюардам на вході до вбиральні. Це дозволить у майбутньому вичислити порушника порядку. Цю систему випробували на матчі «Фрайбург» – «Фортуна» 5 травня.

ПРЕЗИДЕНТ «БАРСЕЛОНИ»:

зірка

піде ще не скоро. «Не думаю, що
цей день близький. Ми кажемо
гравцям, які тренуються з ним:
«Вчіться щохвилини», – заявив
глава клубу.
За словами Бартомеу, форвард назавжди залишиться в
«Барселоні».
«Мессі – геній, і він демонстрував це протягом багатьох сезонів.
Він належить світовому футболу,
але він назавжди наш. Це люди-

на одного клубу. Лео ніколи не
піде. Він перестане грати, але
завжди буде з нами», – підсумував функціонер.
Мессі виступає за каталонців з 2004 року. Цього року він
удесяте виграв чемпіонство в
Іспанії, є шестиразовим володарем Кубка Іспанії, чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів
і триразовим володарем Суперкубка УЄФА.
Нещодавно Ліонель забив
600-й гол за «Барселону» в півфіналі Ліги чемпіонів проти англійського «Ліверпуля» (3:0).

Іноді для великого стрибка потрібно зробити крок назад. Кріштіану Роналду
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рослава Магучіх цього року
закінчує школу, їй ще навіть
не виповнилося 18 років, а вона
вже змушує тремтіти іменитих
суперниць по всьому світу.
Українська стрибунка у висоту
почала літній сезон-2019 з
перемоги в «Діамантовій лізі».

БУНДЕСЛІГА ПОВСТАЛА
ПРОТИ ТУАЛЕТНИХ
ВАНДАЛІВ З
ДЮССЕЛЬДОРФА

9 травня 2019 року

rayon.in.ua

Після впевненої перемоги в
Івано-Франківську над «Прикарпаттям» (3:1) лучани у дуже важливому двобої пройшли «Колос»
із Ковалівки (2:1, голи на рахунку Карпенка та Кожанова), фактично розчистивши собі дорогу
до Вищої ліги. «Колос» до цього
йшов другим, тепер на його місці
«Волинь».
Саме лучани опинилися на
чолі четвірки команд, які наразі
претендують на вихід до плейоф. Отож, «Волині» залишилося
зіграти вдома із «Рухом» і тричі
поїхати на виїзд – до «ГірникаСпорту», «Балкан» і «Миколаєва».
У травні вболівальники уважніше придивлятимуться до того,
що коїться в другій групі команд
УПЛ, у якій грають невдахи першого етапу. Якщо припустити, що
«Волинь» виграє срібло Першої
ліги, вона потрапить в плей-оф на
11 команду УПЛ, якщо бронзу –
на 10 команду. Як на те, в УПЛ си-

ОДНІЄЮ НОГОЮ В УПЛ:
НА КОГО «ВОЛИНЬ» МОЖЕ
НАТРАПИТИ У ПЛЕЙ-ОФ?
Микола Мартинюк

а чотири тури до
фінішу чемпіонату
«Волинь» на 90%
забезпечила вихід до стадії
плей-оф, яка дозволяє у
стикових матчах із гіршими
командами Прем’єр-ліги
вибороти право піднятися
у класі.
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Михайло Савчук

БАСКЕТБОЛ. «Старий Луцьк-Університет» у завершальному домашньому
матчі сезону (плей-оф Вищої ліги) таки
вирвав з мінімальною перевагою перемогу в миколаївського «Ніко-Баскета» –
74:72. У першому матчі цих команд господарі програли 62:89 і залишилися
останніми в першій вісімці. Шанс позбутися статусу аутсайдера наші хлопці
мають у двох завершальних поєдинках
сезону. Вони відбудуться наступного
вікенду в Маріуполі.

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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спробуйте

їжа – ліки

Г

ПЕЧІНКА В КЛЯРІ

poradnik.net.ua

Печінку порізати шматочками 3 на
3 см, відставити. Цибулю посікти й обсмажити в олії до золотистого кольору.
Яйця збити з борошном і майонезом, додати цибулю та пропущений через прес
часник, посічену зелень. Добре вимішати
і замаринувати печінку на 15 хв. Викладати ложкою у киплячу олію. Смажити з
обох боків до рум’яної скоринки на невеликому вогні.

ХРУСТКІ ЧЕБУРЕКИ

Для тіста:
• 3,5 скл. борошна (його слід просіяти)
• 1 яйце • 1 скл. води • 0,5 ч. ложки солі
• 2 ст. ложки рафінованої олії
• 2 ст. ложки гopілки
Для начинки:
• 600 г фаршу • 600 г цибулі
• 50 г масла • сіль і перець до смаку

ЩОДНЯ ТРЕБА З’ЇДАТИ
ЖМЕНЬКУ ГОРІШКІВ
medporada.in.ua

• 300 г печінки • 2 яйця • цибулина
• по 2 ст. ложки майонезу і борошна
• зубець часнику • посічена зелень

ukr.media

оріхи й насіння
завжди були
популярні в
кухнях різних народів.
Наукові дослідження
підтверджують, що ці
продукти – важлива
складова здорового
харчування. Вони не
лише популярні, а й
помічні у боротьбі з
хворобами.
Насіння льону містить натуральні гормони, ефективні
проти збільшення ракових пухлин, зокрема молочної залози і
простати. Клітковина, огортаючи
стінки шлунка, перешкоджає розвитку запальних процесів. Столова ложка розмеленого насіння
містить майже 2 г омега-3 жирів,
які позитивно впливають на роботу серця і судин.
Насіння кунжуту знижує артеріальний тиск, відтак чинить
профілактику інфаркту міокарда,
інсульту та ниркової недостатності. У зернятах кунжуту містяться антиоксиданти, які значно
знижують показники холестерину. Високий вміст жирних олій
в складі насіння покращує стан
шкіри, волосся і нігтів.
Гарбузове насіння містить
величезну кількість аргініну. Ця
амінокислота сприяє розширенню судин, покращує потік крові
по них, що служить профілактикою гіпертонії. Незважаючи на
високу калорійність, у насінні є

Горіхи не лише смачні, а й корисні

багато білка, який легко засвоюється і нормалізує рівень цукру в
крові. Високий вміст вітамінів А і
Е, які відповідають за пружність
та гладкість шкіри, пояснює популярність застосування насіння
й олії гарбуза в косметології.
Мигдаль нормалізує рівень
ліпідів у крові, зменшує ризик
серцево-судинних захворювань
у пацієнтів з цукровим діабетом,
знижує рівень жиру в загальній
масі тіла. Оскільки продукт – альтернатива тваринному білку, він
дає тривале відчуття насичення,
отже, запобігає переїданню.
Волоські горіхи знижують
ризик серцево-судинних захво-

школа агронома

З

БІЛЯШІ

• 0,5 л води • 50 г дріжджів
• 1 ст. ложка цукру • 0,5 ч. ложки солі
Просіяти борошно і замісити тісто, як
на густі оладки. Поставити у тепле місце
на 30 хв. Перед вироблянням руки обмастити олією.
Фарш приготувати на ваш смак:
м’ясний, з рисом або яйця з цибулею.

без відходів

ЛІНИВА ШАРЛОТКА
• черства паска • 2 яблука
• 2 яйця • 2 ст. ложки цукру
• 1 ст. ложка сухарів • 1 ст. ложка
маргарину, • по 0,5 скл. чорносливу
і горіхів • 1,5 скл. молока
Черству паску нарізати скибочками. Чорнослив відварити,
дістати кісточки й покраяти соломкою. Яблука очистити від шкірки та
серцевини, нарізати скибочками.
Яйця розтерти з цукром і розвести
молоком.
Форму змастити маргарином
і посипати сухарями. Дно та стінЧ И Т А Й

Д У М А Й
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Для очищення ділянки від небажаних
рослин достатньо обрати гербіциди для
картоплі селективної дії, які не зашкодять
городині. Засоби, які пригнічують зростання
окремих культур, зазвичай вносять раз на рік
на початку вегетації.
Досвідчені господарі радять застосовувати препарати ґрунтової дії «Антисапа» або
«Антисапа Ліквід» на другий-третій день після садіння картоплі. Нанесений у такий спосіб гербіцидний екран не дасть проростати
однорічним бур’янам. Для повного знищення багаторічних рослин (пирій, осот, берізка
польова) підійде доступний та перевірений
часом «Антибур’ян». Гербіцид проти пирію
по картоплі – це теж «Антибур’ян». Обробляти слід за 10-14 діб до садіння: у нормі

ки викласти скибочками паски,
попередньо змоченими в яєчномолочній суміші. На них викласти
фарш із посічених горіхів, чорносливу та яблук. Зверху накрити
скибочками паски, вилити залишок
яєчно-молочної суміші. Випікати
півгодини за 180°С.
Д І Й

ки, налагоджує роботу нервової системи. Органічні кислоти в
складі – стеаринова, пальмітинова
і олеїнова – блокують збільшення
кількості холестерину в крові, перешкоджаючи виникненню і розвитку
серцево-судинних захворювань.
Арахіс. Один з найпопулярніших горіхів у нашому списку.
Поліфенол у його складі захищає
клітини організму від впливу
шкідливих вільних радикалів, допомагаючи зберегти молодість.
Лінолева кислота знижує рівень
холестерину в крові та служить
для профілактики склерозу. Препарат ефективний у дієтичному
харчуванні. Він надовго вгамовує
голод і може замінити один повноцінний прийом їжі.
Насіння чіа. Крихітні на вигляд насінинки дуже корисні
для людського організму. Жирні
кислоти омега-6 і омега-3, потрібні для правильного функціонування серця і судин, знижують
рівень холестерину, перешкоджають утворенню тромбів у судинах. Насіння корисне для жіночого здоров’я, особливо в період
клімаксу. Вітаміни групи B у його
складі захищають організм від
шкірних захворювань.
Не забувайте, що горіхи й насіння дуже калорійні і важливо
дотримуватися норм їх вживання – не більш як 30 г на добу.

КАРТОПЛЯНА ГРЯДКА –
БЕЗ БУР’ЯНІВ

Бур’яни сприяють
розвитку фітофторозу

30-50 мл на 2-3 л води на 1 сотку. Гербіциди
для картоплі досходові, такі як «Гліфовіт Екстра», ефективні при обприскуванні бур’янів,
що вегетують, до появи сходів культури.

Для цього розводять 20-35 мл препарату на
2-3 л води на 1 сотку.
Найкраще вносити такі гербіциди для
картоплі на злегка вологий ґрунт у помірно
теплу погоду. Не можна проводити обробку
за три години до та після дощу, оскільки це
погіршить результат. Якщо на грядці є дводольні види бур’янів, після появи сходів за
висоти бадилля картоплі до 10 см використовуйте гербіциди для картоплі післясходові
«Антисапа» або «Антисапа Ліквід». Розводять
їх у 4-5 л води на сотку. Це надзвичайно ефективні та безпечні для навколишнього середовища препарати.
Після сходів картоплі та до цвітіння між
рядками обробляють окремо засобами «Антипирій» або «Селеніт» (10-20 мл на 5 л води
на сотку) проти однорічних та багаторічних
злакових видів бур’янів. Також використовуйте «Тівітус» (2,5 г на 15-25 л води на 5 соток),
додаючи прилипач «Тандем» для подовження
дії препаратів. Максимальна кількість обробок такими препаратами – раз на сезон. Після обприскування ґрунту проводити роботи
можна через сім днів.

ДЕСЕРТИ З ЧЕРСТВОЇ ПАСКИ
populyarne.com.ua

У

кожної господині
залишаються зачерствілі
скибочки паски. З них можна
зробити оригінальні десерти.

абур’янений город – головний
біль та клопіт господарів. Перелік
шкідників на грядці вражає: осот, пирій,
берізка польова, хвощ, лобода... Інколи
здається, що землероби приречені
до вересня сапати й перекопувати
город. Адже шкідливі рослини
вибиратимуть поживні речовини з
ґрунту навколо картоплі, а їхнє листя
створюватиме вологість та умови для
розвитку грибкових хвороб, наприклад,
фітофторозу.

рювань, ішемічної хвороби серця. Ефективні для зменшення
симптомів, пов’язаних з віковими
і неврологічними розладами. Токофероли у складі горіхів захищають чоловіків від раку передміхурової залози.
Соняшникове насіння корисне для розвитку м’язових тканин і
поновлення кісток. Крім того, цінне антиоксидантними, антибактеріальними і протизапальними
властивостями. Його успішно застосовують для лікування і профілактики бронхіальних, гортанних
та легеневих інфекцій.
Фундук багатий на вітаміни
групи B, він зміцнює м’язи і кіст-

pp.ua

Воду закип’ятити, додати сіль, олію
і склянку борошна. Швидко розмішати,
щоб не було грудочок. Коли маса охолоне, додати яйце, гopілку, решту борошна.
Відставити і приготувати начинку.
У фарш додати сіль, перець і натерту
цибулю. Перемішати. Щоб начинка була
соковита, влити трішки води.
Тісто розкачувати й вирізати блюдцем кружечки. На один бік коржа викладати фарш і шматочок масла. Защипувати
краї, змочивши їх водою. Смажити у гарячій олії з обох боків.

www.volynnews.com

ПОВІТРЯНИЙ ПИРІГ
• 350 г черствої паски • 150 г цукру
• 200 мл молока • 60 г масла
• 5 яєць• 100 г сметани
• 80 г горіхів • 80 г шоколаду
• панірувальні сухарі
Паску нарізати невеликими
шматочками і замочити в холодному молоці. Розтопити масло й охолодити. Форму змастити маслом і
посипати сухарями.
Жовтки розтерти з цукром, додати розтоплене масло і сметану.
Все ретельно перемішати. В окремому посуді збити білки з дрібкою
солі. Розм’якшену паску залити
жовтками, добре перемішати та
збити міксером, щоб позбутися великих шматочків. Акуратно вміша-

ти білки і всипати посічені горіхи
й шоколад. З’єднати всі продукти і
викласти масу у форму. Випікати до
рум’яної скоринки. Охолоджений
пиріг посипати цукровою пудрою.
ТОРТ ІЗ ПАСКИ
• черства паска • 500 мл вершків
• 100 г цукру • фруктовий сироп
• консервовані персики
Паску нарізати невеликими шматочками й викласти на дно роз’ємної
форми для випічки. Просочити фруктовим сиропом і викласти зверху
шар зі збитих вершків з цукром.
На вершки викласти шматочки
паски, просочити сиропом, викласти нарізані персики та збиті вершки.
Прикрасити торт скибочками персиків. Поставити в холодильник на 6 год.

Усе красиве має бути їстівне! Сальвадор Далі

АПЕЛЬСИНОВИЙ ДЕСЕРТ
• 2 скл. нарізаної кубиками паски
• 0,5 скл. апельсинового соку
• цукор до смаку • 1 скл. вершків
• 2 ст. ложки цукрової пудри
• фрукти (банани, апельсини, ківі)
• шоколадд • лікер
А п е л ььсиносиновий сік піддсолодити
й злегка
уварити.
Охолодити і додати лікер.
р.
Просочити
шматочки паски. Вершки збити з
цукровою пудрою на круту піну та
охолодити. У креманку шарами викладати шматочки бісквіта, фрукти,
збиті вершки. Готовий десерт посипати шоколадною стружкою.

РОЗВАГИ

www.volynnews.com

погляд у минуле

1. Перші серії «СантаБарбари» не припали до душі ні
критикам, ні телеглядачам. Творцям довелося швидко шукати
вихід: героїв, які не сподобалися
публіці, вирішили швидко ліквідувати за допомогою... землетрусу і серійного вбивці.
2. Сценарій для проекту писала подружня пара – Бріджит
і Джером Добсони. Заради проекту Джерому навіть довелося
закинути бізнес – вирощування горіхів. «Розігнавши» письменницький талант до шаленої
швидкості, пара примудрялася

wellnesso.ru

Н

а телеканалі NBC
«Санта-Барбара»,
що складається з 9
сезонів і 2137 серій, йшла з
30 липня 1984-го до 2 січня
1992 року. На рахунку
мильної опери – більш як
20 «Денних премій Еммі»
у різних номінаціях, а
мільйони прихильників
у всьому світі досі з
теплотою згадують
улюблених героїв. А ось –
цікаві факти про серіал від
Depo.ua.

«САНТА-БАРБАРА»: ЦІКАВІ ФАКТИ
ПРО ЛЕГЕНДАРНИЙ СЕРІАЛ

Мильній опері було присуджено понад 20
«Денних премій Еммі» в різних номінаціях

видавати по 100 сторінок тексту
за день.
3. Одного з головних героїв – Мейсона Кепвелла – в юні
роки грав 16-річний Леонардо
Ді Капріо.
4. Серіал знімали в студії,
розташованій за 140 кілометрів
від справжньої Санта-Барбари.
5. Сюжетні перипетії захоплювали не тільки телеглядачів,
а й самих акторів. Виконавець
ролі Круза Кастільо Ей Мартінез,

розігруючи сварку з персонажем
Джастіна Діаса Кейтом, так увійшов в образ, що зіштовхнув напарника в басейн, хоча за задумом мав лише зобразити сварку.
6. Занадто захопитися процесом траплялося й Джеду Аллену – одному з виконавців ролі
СіСі. Пізніше в інтерв’ю актор
розповідав, мовляв, так експресивно зображував сцену сексу з
однією з коханих, що під парочкою зламалося ліжко.

7. У створенні проекту брала участь не тільки основна знімальна група, а й керівництво
телеканалу. Так, коли Мейсон
впав у кому і подумки вирушив
у рай, героя зустрічав бог, якого зіграв програмний керівник
денного ефіру NBC Браян Фрост.
8. Чутки про серіал зачепили навіть Білий Дім. Наприклад,
американські ЗМІ рясніли повідомленнями про те, що коли героїня Луїс Сорел Августа осліпла,
Рональд Рейган особисто надіслав актрисі лист зі співчуттями.
9. Голову клану Кепвеллів
СіСі зіграли шість акторів. При
цьому перший СіСі – Ллойд Бочнер – з’являвся тільки в рекламі
серіалу.
10. Хоча може здатися, що
«Санта-Барбарі» місце в Книзі рекордів Гіннеса, серіал аж ніяк не
найдовший в історії ТБ. У списку
затяжних телевізійних опер він
лише на десятій позиції. А починає список «Дороговказне світло», що налічує 18262 серії.

судоку

від 2 травня 2019 року

Відповіді на сканворд

Ігрове поле складається з квадрата
розміром 9х9, розділеного на менші
квадрати (їх ще називають «регіони»)
зі стороною 3х3 клітинки. Таким
чином, усе поле налічує 81 клітинку.
У деяких із них вже на початку гри
розташовані числа (від 1 до 9). Мета
головоломки – заповнити вільні
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку, в кожному стовпці
і в кожному малому квадраті 3х3
кожна цифра траплялася лише один
раз. Правильна головоломка має
тільки один розв’язок.

Найкращі подруги жінки – це її ноги.
Але через чоловіків розходяться навіть
найкращі подруги!
___________________________
Випили небагато – лише для того,
щоб підбадьоритися. Потім додали трішки, щоб веселіше було. Потім прийняли
по краплі, щоб пісні краще співалися. Наостанок пропустили по чарці, щоб дорога
рівненька була. Хильнули на коня, а потім
перекинули і на і другого, щоб коні грому
не боялись. І раптом хтось помітив, що
вже настав ранок. Вирішили дочекатися
вечора, а то незручно якось удосвіта розходитися.
___________________________

Чоловік телефонує лікареві:
– Лікарю, в мене до вас прохання. Якщо
днями будете проходити повз наш будинок,
зайдіть, будь ласка. Але спеціально їхати не
треба.
– А що ж трапилося?
– Моя теща вивихнула щелепу і не може
розмовляти.
___________________________
У дворі школи грається першокласниця
Оленка. До неї підійшов незнайомий хлопчик, який їй сподобався. Оленка вирішила
познайомитися.
– Як тебе звуть? – питає.
– Данько.
– А яка в тебе сім’я?
– Я ще не жонатий.
___________________________

Маленький Вовочка дивиться, як тато
фарбує скло. Мама його повчає:
– Дивися, Вовочко, і вчися, підростеш –
татові допомагатимеш...
– А що, він до того часу сам не дофарбує?
___________________________
Кореспондент запитує директора божевільні, який тест є критерієм для виписки.
– Ми наповнюємо ванну водою, кладемо поряд чайну ложечку й великий кухоль і
пропонуємо звільнити ванну від води.
Кореспондент усміхається і каже:
– Ну, будь-яка нормальна людина візьме кухоль.
– Ні, – заперечує директор, – нормальна людина вийме корка.

Успішних підприємців від невдах відрізняє лише наполегливість. Стівен Джобс
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 9 – 15 травня

ОВЕН (21.03 – 20.04). ДоведетьДове
ся напружено працювати, щоб домогти
тися
бажаного успіху. Не соромтеся
ви
виявляти
сміливість і наполегливість.
В перебуваєте в прекрасній фізичній та
Ви
інтелектуальній формі, тож максимально скористайтеся цією ситуацією.
и
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Ви
схильні думати, що світ не оцінив усі
ваші таланти як належить. Цілком імовірно, що так воно і є, але це ще не прих.
від зациклюватися на своїх претензіях.
Домогтися визнання й поваги вам допоможуть
коректність, терпеливість та позитив.
Б
БЛИЗНЯТА
(21.05 – 21.06). У
ва з’явиться можливість виявити свої
вас
н
найкращі
риси та здійснити мрії. Зміни
на роботі виявляться на краще. Постарай
райтеся
завершити початі справи. Поб
їздки будуть
вдалими. Менше хвилюйтеся, більше
вірте у свої сили.
РАК (22.06 – 22.07). Постарай-теся не складати грандіозних планів.
Таланитиме в малих справах. Начальство буде вами задоволене й навіть
ть
запропонує нову посаду або доручить
перспективний проект. Зосередженість дозвоу випадкових помилок.
лить ууникнути
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Багато часу
ць
цього тижня піде на обговорення плані
нів, а це – спосіб знайти однодумців.
М
Можуть виникнути непередбачувані обста
ст
ставини. У вихідні на вас чекають радісні
подіїії в родині.
е,
ДІВА (24.08 – 23.09). На все,
що відбувається, слід дивитися по-філософськи. Ви можете витягнути щось
корисне для себе, просто спостерігаючи
за розвитком подій. Брати активну участьь
у процесі не варто. Просто пливіть за течією.
Т
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Вам варто зосередитися на робочих справах,
як
які розраховані на перспективу. Ви буде
дете стрімко просуватися до намічених
ціл
цілей. Тиждень метушливий, але прибутй В
і
ковий.
Вихідні
– час для поїздок, відпочинку, зустрічей із друзями.
аСКОРПІОН (24.10 – 22.11). Багато питань вийде розв’язати, не зустрі-чаючи на шляху особливих перешкод.
Ваші заслуги оцінять належним чином,
к.
можете розраховувати на прибуток.
Приділіть особливу увагу коханій людині.
С
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Присл
слухайтеся до своєї інтуїції, тоді ви будете
ух
ухвалювати такі рішення, які забезпечать
ва
вам успіх. На роботі ймовірні позитивні
ззмі
зміни. Вам треба увесь час бути в курсі поій щоб
б не пропустити якусь важливу інформацію.
дій,
шаа
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ваша
бойова вдача дозволить подолати ба-гато перешкод. Можливий обман з
боку нових партнерів. Постарайтеся
не давати обіцянок, ви просто забудетее
р них і не виконаєте.
про
ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Якщо
ви не витрачатимете дорогоцінний час
на дрібниці, то у вас буде можливість
ба
багато чого встигнути. Може з’явитися
хор
хороший шанс змінити роботу. Цей крок
допоможе вам позбутися фінансових труднощів і
принесе моральне задоволення.
тіі
РИБИ (21.02 – 20.03). Нарешті
зрушаться з мертвої точки багато ваших
справ, матимуть продовження події,
м
про які ви вже майже забули. Тепер вам
стреба зосередитися на активній діяльності, забувши про сумніви та порожню балаканину.

іменинники тижня
9 травня – Василь, Степан, Іван,
Глафіра, Іриней
10 травня – Семен, Георгій, Микола
Анастасія, Петро, Павло, Іларіон, Йосип,
Марія
11 травня – Зіновій, Максим, Кирило,
Віталій, Анна, Ганна
12 травня – Артем, Богдан, Василь,
Арсеній, Іван, Федот, Филимон
13 травня – Максим, Микита, Яків, Гнат,
Клемент, Клим
14 травня – Тамара, Марк, Юхим,
Герасим, Макар, Ніна
15 травня – Борис, Гліб, Зоя, Панас,
Роман, Давид

Ч И Т А Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

13 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»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.45 «Гроші 2019»
00.00 Т/с «Полюби мене
такою»
01.00 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

ВІВТОРОК
1+1

05.40 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Ранок з Інтером
09.50, 18.00, 02.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11.35, 12.25 Х/ф
«Як одружитися і
залишитися холостяком»
14.00 Х/ф «Шалене
весілля»
15.50 «Чекай на мене.
Україна»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По ту лінію
фронту»
23.50 Х/ф «Линкольн для
адвоката»
02.50 «Орел і Решка.
Шопінг»

14 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»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.45 Т/с «Полюби мене
такою»
01.30 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

СЕРЕДА
1+1

05.25, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого
серця»
11.00 Т/с «Попелюшка «80»
12.25 Х/ф «Борсаліно та
компанія»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По ту лінію
фронту»
23.50 Х/ф «Вбити посланця»
02.45 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

15 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»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.40 Х/ф «Великий»
00.40 Х/ф «Винні зірки»
02.40 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

ЧЕТВЕР
1+1

05.25, 22.00 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого
серця»
11.00 Т/с «Попелюшка «80»
12.25 Х/ф «Операція
«Тушонка»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Ворон»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

16 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, 05.25 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.30 «Право на владу
2019»
00.45 Х/ф «Великий»
03.40 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

05.25, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Т/с «Попелюшка «80»
12.25 Х/ф «Попелюшка «80»
12.35 Х/ф «Осінь у НьюЙорку»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Побічний
ефект»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

17 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»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Ліга сміху 2019»
22.35 Х/ф «Віктор
Франкенштейн»
00.35 Х/ф «Будинок з
башточкою»
02.10 Х/ф «Винні зірки»
05.30 Мультфільми

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА

9 травня 2019 року

05.25, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00, 12.25 Т/с
«Попелюшка «80»
12.35 Х/ф «Фатальна
красуня»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»
18.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.10 «Орел і Решка.
Курортний сезон»
04.25 «Школа лікара
Комаровського.
Невідкладна допомога»
04.45 «Top Shop»
05.15 Х/ф «Білий птах із
чорною міткою»

Д У М А Й
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ICTV
04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська
оборона
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Секретний
фронт. Дайджест
14.05, 16.20 Х/ф «Погоня
за ураганом»
16.40 Х/ф «Розлом СанАндреас»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Кіборги»
22.20 Свобода слова
23.55 Місто
02.15 Т/с «Володимирська,
15»

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
12.00, 13.20 Антизомбі.
Дайджест
13.30 Х/ф «Підривник»
15.05, 16.20 Т/с «Один у
полі воїн»
17.50, 21.25 Т/с «Кіборги»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.15 Т/с «Конвой»
00.05 Х/ф «Місія спасіння»
01.50 Т/с «Володимирська,
15»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.00 Х/ф «Підривник»
13.20 Х/ф «Конго»
15.20, 16.20 Т/с «Один у
полі воїн»
17.50, 21.25 Т/с «Кіборги»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Т/с «Конвой»
00.20 Х/ф «Місія порятунку
2: Точка удару»
02.00 Т/с «Володимирська,
15»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Секретний фронт.
Дайджест
11.00 Х/ф «Місія спасіння»
13.20 Х/ф «Місія порятунку
2: Точка удару»
14.55, 16.20 Т/с «Танк»
17.45, 21.25 Т/с «Кіборги»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.15 Х/ф «Червоний»
00.30 Д/ф «Міф»
01.40 Т/с «Володимирська,
15»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 01.40, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20, 22.50 Скетчшоу «На трьох» 16+
15.15, 16.20 Т/с «Танк»
17.45 Т/с «Кіборги»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель шоу
23.50 Х/ф «Місіонер»
02.05 Т/с «Володимирська,
15»

Д І Й

СТБ

УКРАЇНА

05.35 Моя правда. Ганна
Гальерс. Чужа серед своїх
06.30 Моя Правда. Яків
Шнеєрсон
07.25, 20.00, 20.35, 20.55,
21.30, 21.55, 22.35 Т/с
«Доньки – матері»
09.20 Т/с «Повернення в
Едем»
14.10 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
22.55 Х/ф «Не підганяй
кохання»
01.10 Один за всіх 16+

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 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 «Біле-чорне»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

10.50 Х/ф «Планета мавп:
Революція»
13.10 Х/ф «Війна за
планету мавп»
16.00 Х/ф «Логан:
Росомаха»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
23.40 Х/ф «Піраньї 3ДД»
01.10 Служба розшуку дітей

03.50 Абзац
05.35, 06.45 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе
король Джуліан»
06.50 Х/ф «Артур і війна
двох світів»
08.50 Х/ф «Повстання
планети мавп»

СТБ

УКРАЇНА

05.15 Моя правда. Олена
Стеценко. У шлюбі з
садистом
06.10, 20.00, 20.35, 20.55,
21.30 Т/с «Доньки –
матері»
09.00 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
22.00 Євробачення 2019.
1-й півфінал

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 03.45 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 «Біле-чорне»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
07.05 Т/с «Шлях чарівника»

03.00, 01.50 Зона ночі

10.20 Х/ф «Втікач»

03.50 Абзац

13.00 Екси 16+

05.35, 07.00 Kids Time

17.00, 19.00 Заробітчани

05.40 М/с «Хай живе

21.00 Х/ф «Таксі»

король Джуліан»

22.50 Т/с «Сирена»

СТБ

УКРАЇНА

06.00 Моя правда.
Альона Курилова. Місія
здійсненна
06.55 Моя правда. Арман
та Рубіна Цибульські
07.50 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
08.40, 20.00, 20.35, 20.55,
21.30, 21.55, 22.30 Т/с
«Доньки – матері»
10.35 МастерШеф 12+
13.45 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 07.45 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе
король Джуліан»
07.30 М/с «Том і Джеррі
шоу»

СТБ

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.30 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 03.40 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
20.55 Футбол. Фінал Кубка
України. «Шахтар»- «Інгулець»
23.50 Гучна справа
00.20, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
07.50 Т/с «Шлях чарівника»
11.20 Х/ф «Норбіт»
13.20 Кохання на
виживання 16+
17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Таксі 2»
22.40 Т/с «Сирена»
01.40 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА

07.00 Моя правда. Урі
Геллер. Звичайне диво
07.55, 20.00, 20.35, 20.55,
21.35 Т/с «Доньки –
матері»
10.50 МастерШеф 12+
13.05 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
22.00 Євробачення 2019.
2-й півфінал

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.40 Зона ночі
03.15 Абзац
05.05, 07.00 Kids Time
05.10 М/с «Хай живе
король Джуліан»
07.05 Т/с «Шлях чарівника»

СТБ

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.45 Зірковий шлях
11.20, 03.45 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 «Біле-чорне»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
10.40 Х/ф «Метро»
13.00 Хто проти блондинок
12+
17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Таксі 3»
22.40 Т/с «Сирена»
02.35 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА

06.55 Хата на тата 12+
10.15, 20.00 Холостяк 12+
13.10, 23.55 Х/ф «Дорогий
Джоне»
15.35 Х/ф «Найкраще в
мені»
17.55 «Хата на тата»
22.40 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
23.40 Небачене
Євробачення 2019

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.35 Зірковий шлях
11.20, 03.55 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Солона
карамель»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

10.10 Пацанки. Нове життя
15.20 Х/ф «Таксі»
17.10 Х/ф «Таксі 2»
19.00 Х/ф «Таксі 3»
20.50 Х/ф «Команда А»
23.00 Х/ф «Стільниковий»
01.00 Х/ф
«Непереможний»

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.25, 06.45 Kids Time
05.30 М/с «Хай живе
король Джуліан»
06.50 Т/с «Шлях чарівника»

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 М/ф «Софія
Перша. Жила собі
принцеса»
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
«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 ТЕТ
Мультиранок
09.45 Х/ф «Шість
лебедів»
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 «Король
Дроздобород»
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
09.30 Х/ф «Міст у
Терабітію»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
14.30 Танька і
Володька
15.00 Х/ф «Сам
удома 2»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Сам
удома 3»
23.00 Х/ф «Я –
початок»
01.00 М/с «Лис
Микита»
04.50 М/ф «Енеїда»
05.50 Корисні
підказки

www.volynnews.com
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, 23.20, 02.30, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайська кухня»
13.10, 17.10, 23.50 Погода
13.20 По обіді шоу
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Перша шпальта
18.20, 03.05 Тема дня
19.30 Разом
19.55 Д/ц «Дикі тварини»
21.25, 02.55 UA:Спорт
21.45 Д/ц «Особливий загін»
22.45 Д/ц «Світ дикої
природи»
02.00 Схеми
04.00 Складна розмова
04.25 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, 02.30, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайська кухня»
13.10, 17.10, 04.50, 05.25
Погода
13.20 Про що співає Європа
15.15 По обіді шоу
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Разом
18.20, 03.05 Тема дня
19.30 #ВУКРАЇНІ
19.55 Д/ц «Дикі тварини»
20.30 Наші гроші
21.25, 02.55 UA:Спорт
22.00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Перший півфінал
04.00 Перша шпальта
04.25 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, 23.20 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайська кухня»
13.10, 23.50 Погода
13.20 Енеїда
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Аромати Греції»
15.45 Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Перший півфінал
18.20, 03.05 Тема дня
19.30, 04.25 Спільно
19.55 Д/ц «Дикі тварини»
21.25, 02.55 UA:Спорт
21.45 Д/ц «Особливий загін»
22.45 Д/ц «Світ дикої
природи»
02.00 Наші гроші
04.00 Схеми

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, 02.30, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайська кухня»
13.10, 17.15 Погода
13.20 Про що співає Європа
15.15 Енеїда
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20, 03.05 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/с «Боротьба за
виживання»
20.30 Схеми
21.25, 02.55 UA:Спорт
22.00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019. Другий
півфінал
04.00 Разом
04.25 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, 00.40, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайська кухня»
13.10 Погода
13.20 Сильна доля
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Аромати Греції»
15.40 Пісенний конкурс
Євробачення 2019
18.20, 01.30 Тема дня
19.30, 02.20, 04.05
Розсекречена історія
20.30, 03.15 Спільно
21.25, 01.05 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф «На межі»
03.40 Складна розмова
05.20 Свідки геноциду
1944-го

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 Мексики» 09.55
«Радіодень «Життя+» 10.15
«UA:Фольк» 11.05 «Ранковий
гість» 11.21 Д/ц «Своя земля»
11.45 «Вечір на Суспільному»
12.15 «Радіодень.Луцьк»
12.40 Лайфхак 12.50 М/с
«Дуда і Дада» 13.40 «Вечір на
Суспільному». Сурдопереклад
14.08 «Розсекречена історія»
15.02 «Wise cow» 15.15
Радіодень «Модуль знань»
15.55 «Українська література
в іменах» 16.05 «Хто в домі
хазяїн?» 16.32 Д/ц «Елементи»
17.13 «100 років українського
кіно» 17.40 Лайфхак 17.50
Д/ц «Цікаво.com» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі»
19.20 Погода 19.22, 21.50
Тема дня 19.50 «Разом» 20.15
«Своя земля» 20.30 Новини.
Сурдопереклад 20.52 «Наші
гроші» 21.20 #ВУкраїні 22.18
«Схеми. Корупція в деталях»
22.45 «Своя земля»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00 Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д\ц «Аромати Мексики»
09.55 «Радіодень «Життя+»
10.15 «Сильна доля» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Пліч-о-пліч» 11.45, 13.40,
19.22, 21.30 Тема дня 12.15
«Радіодень.Луцьк» 12.40
Лайфхак 12.50 М/с «Дуда і
Дада» 14.08 «Розсекречена
історія» 15.02 «Wise cow»
15.15 «РадіоДень «Модуль
знань» 15.55 «Українська
література в іменах» 16.05
«Чудова гра» 16.32 Д/ц
«Елементи» 17.13 «100 років
українського кіно» 17.40
Лайфхак 17.50 Д/ц «Цікаво.
com» 18.15 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 19.20 Погода
19.50 «Спільно» 20.15
«Своя земля» 20.30 Новини.
Сурдопереклад 20.52 #ВУкраїні
21.20 «Пліч-о-пліч»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 19.00
Новини 09.00 «Енеїда» 09.28
Д\ц «Аромати Мексики» 09.55
«Радіодень «Життя+» 10.15
«UA:Фольк» 11.05 «Ранковий
гість» 11.21 Д/ц «Своя земля»
11.45, 13.40, 19.22, 21.30
Тема дня 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 12.50
М/с «Дуда і Дада» 14.08
«Розсекречена історія» 15.02,
17.13 «Wise cow» 15.15
«РадіоДень «Модуль знань»
15.55 «Українська література
в іменах» 16.05 «Чудова гра»
16.32 Д/ц «Елементи» 17.40
Лайфхак 17.50 Д/ц «Цікаво.
com» 18.15 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 19.20 Погода
19.50 #ВУкраїні 20.15 StopFake
20.30 Новини. Сурдопереклад
20.52 «Наші гроші» 21.20
«Пліч-о-пліч»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00 Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д\ц «Аромати Мексики»
09.55 «Радіодень «Життя+»
10.15 «Сильна доля» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Пліч-о-пліч» 11.45, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня 12.15
«Радіодень.Луцьк» 12.40
Лайфхак 12.50 М/с «Дуда і
Дада» 14.08 «Розсекречена
історія» 15.02, 17.13 «Wise
cow» 15.15 Радіодень «Модуль
знань» 15.55 «Українська
література в іменах» 16.05
«Чудова гра» 16.32 Д/с
«Подорож відкритим
космосом» 17.40 Лайфхак
17.50 Д/ц «Цікаво.com» 18.15
Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
19.20 Погода 19.50 #ВУкраїні
20.15 «Своя земля» 20.30
Новини. Сурдопереклад 20.52
«Разом» 21.20 «Спільно» 22.18
«Наші гроші» 22.45 StopFake

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 19.00
Новини 09.00 «Енеїда» 09.28
Д\ц «Аромати Мексики» 09.55
«Радіодень «Життя+» 10.15
«UA:Фольк» 11.05 «Ранковий
гість» 11.21 Д/ц «Своя земля»
11.45, 13.40, 19.22, 21.50
Тема дня 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 12.50
М/с «Дуда і Дада» 14.08
«Розсекречена історія»
15.02 «Wise cow» 15.15
Д/ф «Казки для дорослих»
15.55 «Українська література
в іменах» 16.05 «Чудова
гра» 16.32 Д/с «Подорож
відкритим космосом» 17.13
«100 років українського
кіно» 17.40 Лайфхак 17.50
Д/ц «Цікаво.com» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19.20
Погода 19.50 #ВУкраїні 20.15
Пліч-о-пліч 20.30 Новини.
Сурдопереклад 20.52 Схеми
21.20 «Своя земля» 22.18
Букоголики 22.45 Лайфхак

Залиш живим хоч одного вовка – і вівці ніколи не знатимуть спокою.
Серіал «Гра престолів»

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 19.00, 22.00
Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.12 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00 Огляд світових подій
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.30, 15.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
16.30 Княжий
17.30, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 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 «Дівчата війни»
00.30 Бандерштат

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, 02.30 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 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 Співай за мрію!
16.30 Бандерштат
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада. Область
22.15 Т/с «Дівчата війни»
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, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі»
08.00, 09.00 Добрий ранок
08.45, 15.45, 18.30, 19.00, 20.45,
22.00 Як це було
10.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
10.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
11.00 Євромакс
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. Область
15.30 Співай за мрію!
16.30 Бандерштат
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем
05.00 Т/с «Справа Дойла»

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
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
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
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

18 травня
ІНТЕР

06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт – 4:
В’єтнам»
10.55, 12.00, 13.05,
14.10, 15.05, 16.00,
17.15, 18.25 «Світ
навиворіт – 3:
Танзанія, Ефіопія»
20.15 Х/ф «Той, що
вижив»
23.10 Х/ф «Чужа
молитва»
01.00, 04.35 Х/ф «Пісня
пісень»
02.25 Х/ф «Будинок з
башточкою»

НЕДІЛЯ
1+1

07.00 «Слово
Предстоятеля»
07.10 «Чекай на мене»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «У небі «Нічні
відьми»
12.30 Х/ф «А зорі тут
тихі...»
16.10 Т/с «Султан мого
серця»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Ні кроку назад»
00.50 Х/ф «Право на
Надію»
02.35 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
03.20 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
04.05 «Орел і Решка.
Курортний сезон»

19 травня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 11.00 «Світ
навиворіт – 3:
Танзанія, Ефіопія»
11.40 Т/с «Школа»
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 Х/ф «Джон Уїк»
22.55 Х/ф «Той, що
вижив»
01.35 Х/ф «Чужа
молитва»
03.20 «Світ навиворіт –
3: Танзанія, Ефіопія»
(16+)

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.05 Х/ф «Циганка Аза»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
12.00 Т/с «Голос з
минулого»
15.30 Т/с «Слідчий
Горчакова»
20.30 «Правила
виживання»
22.00 Т/с «Ні кроку
назад»
00.10 «Речдок»

ICTV

СТБ

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.20 Х/ф «Конго»
09.20 Т/с
«Володимирська, 15»
11.15, 13.00 Т/с
«Конвой»
15.15 Т/с «Кіборги»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Смертельна
зброя»
21.25 Х/ф «Смертельна
зброя 2»
23.30 Х/ф «Червоний»
01.35 Х/ф «Секретний
ешелон»

ICTV

05.15 Т/с «Загадка для
Аанни»
09.10 Т/с «Доньки –
матері»
19.00 МастерШеф.
Професіонали. 12+
22.00 Євробачення
2019. Фінал
НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 03.10 Зона ночі
06.00, 09.35 Kids Time
06.05 М/с «Лунтик»
09.40 Ревізор. Крамниці
11.20 Таємний агент
14.10 Заробітчани
16.10 М/ф «Як спіймати
перо Жар-птиці»

СТБ

04.20 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.40, 12.45 Факти
05.05 Громадянська
оборона
06.45 Антизомбі
08.30 Т/с
«Володимирська, 15»
12.15, 13.00 Х/ф
«Детонатор»
14.20 Х/ф «Смертельна
зброя»
16.25 Х/ф «Смертельна
зброя 2»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Смертельна
зброя 3»
22.55 Х/ф «Смертельна
зброя 4»
01.25 Х/ф
«Чорнокнижник»
03.05 Т/с «Кримінолог»

купи-продай

04.20 Страва честі 12+

УКРАЇНА

06.00 ТЕТ Мультиранок

17.40 М/ф «Іван Царевич
і Сірий вовк 2»
19.00 Х/ф «Хітмен»
21.00 Х/ф «Хітмен.
Агент 47»
23.00 Х/ф «Поцілунок
Дракона»
01.00 Х/ф
«Непереможний»

19.00 Т/с «Тут»

УКРАЇНА

06.20 Моя правда. Ектор
Хіменес-Браво
08.10 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
09.10 Страва честі 12+
10.05 Т/с «Загадка для
Аанни»
16.00 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
08.50 Т/с «Подаруй мені
життя»
13.00 Т/с «Кращий за
всіх»
17.00, 21.00 Т/с «Чужий
гріх»
19.00 Сьогодні. Підсумки
20.00 Головна тема
22.50, 02.00 Т/с «Вітряна
жінка»
04.00 «Говорить Україна»
05.00 Профілактика

НОВИЙ КАНАЛ

перо Жар-птиці»
13.50 М/ф «Іван Царевич
і Сірий вовк 2»
15.10 Х/ф «Хітмен»
17.10 Х/ф «Хітмен.
Агент 47»
19.10 Х/ф «Механік»
21.00 Х/ф «М’ята»
23.00 Х/ф «Еверлі»
02.00 Профілактика

03.00, 01.00 Зона ночі
06.00, 08.15 Kids Time
06.05 М/с «Лунтик»
08.20 Х/ф «Голос
монстра»
10.30 М/ф «Подорож на
край світу»
12.20 М/ф «Як спіймати

10.30 М/ф «Джастін та
лицарі доблесті»
12.15 Х/ф «Шість
лебедів»
14.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Поспішай
кохати»
23.30 Щоденники
Темного
01.00 М/с «Лис
Микита»
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф
«Суперкоманда»
12.10 Х/ф «Король
Дроздобород»
13.20 Х/ф «Міст у
Терабітію»
15.00, 01.00 Панянкаселянка
18.00 М/ф «Пташині
пригоди»
19.30 М/ф «Замбезія»
21.00 Х/ф «Я –
початок»
23.00 Х/ф «Поспішай
кохати»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 08.10, 05.20 Напам’ять
06.35, 07.05, 10.50, 16.30, 02.00
Розсекречена історія
07.00, 08.00, 09.00, 21.35, 02.50,
05.00 Новини
08.25 Док. фільм
08.45, 17.45 Свідки геноциду
1944-го
09.05 «Мустафа»
12.00, 12.00 Документальна
програма
13.00, 18.00 Спецпроект до
Дня пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу
22.00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019. Фінал
03.15 «Кенгір. Сорок днів
свободи»
04.35 Д/ц «Левко Лук’яненко. Йти
за совістю»

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 07.40, 08.10, 09.45
Напам’ять
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
07.10 Д/ц «Микола Руденко.
Формулу життя знайдено»
08.30 Д/ц «Левко Лук’яненко. Йти
за совістю»
09.05 Д/ц «Олесь Шевченко. Як
на сповіді»
10.25 Док. фільм
10.55, 12.00 «Кенгір. Сорок днів
свободи»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ:
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ
РЕПРЕСІЙ
12.35, 18.05 Розсекречена історія
13.45 «Етапом через півЗемлі:історія ув’язнення
Сенцова і Кольченка»
14.55, 16.30, 21.30
Документальна програма
15.55 Перший на селі
19.10 Спецпроект до Дня пам’яті
жертв політичних репресій
23.50 Погода

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 Д/п «Кенгір. Сорок
днів свободи» ф.1, ф.2,
ф.3 08.30 «Ранок «Нової
Волині» 09.30 Д/п «Чесно
жити і чесно померти» 10.15
Розсекречена історія 11.15
Д/п «Василь Макух» 12.00
Хвилина мовачання: пам’яті
жертв політичних 12.01 Д\п
«Етапом через пів-Землі:
історія ув’язнення Сенцова
і Кольченка» 13.05 Д\п
«Гібридна війна РФ проти
України». 1-2 с. 13.55 «Вечір на
Суспільному» 14.20 «Wise cow»
14.35 «Будинок «Слово» 15.55
Розсекречена історія 16.50
Д/п «Левко Лук’яненко. Йти за
совістю» 17.15 Д/п «Микола
Руденко» 17.40 Д/п «Олесь
Шевченко. Як на сповіді»
18.10 Мустафа Джемілєв
18.30 Кримськотатарський
досвід громадянського 18.45
Незламний Ільмі Умеров 19.00
Розсекречена історія 19.55
Д/п «Василь Макух» 20.40
Д\п «Гібридна війна РФ проти
України» 21.30 Д/п «Мустафа»

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 Розсекречена історія
07.45 Перфоманс «DevamПродовження» 07.50
Незламний Ільмі Умеров
08.00 «Ранок «Нової Волині»
09.30 Свідки геноциду 1944-го
09.40 Мустафа Джемілєв.
Із циклу Напам’ять, 1-2-3 ч.
10.20 Д/п «Кримські татари:
«Крим – наш!» (ф.1-2) 11.15
Д\п «Крим. Спротив» 11.40
Кримськотатарський досвід
громадянського суспільства.
Сінавер Кадиров 12.00 Хвилина
мовчання: пам’яті жертв
геноциду кримськотатарського
народу 12.01 Перформанс
«Devam-продовження» 12.05
Розсекречена історія. Сюргунвигнанн 12.50 Незламний Ільмі
Умеров 13.00 Спецпроект до
Дня пам’яті жертв депортації
кримськотатарського
народу 19.00 Новини
19.10 Спецпроект до Дня
пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу
21.30 «Вечір на Суспільному»
21.55 «Розсекречена історія»

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

07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30, 05.10 Зірковий
шлях
08.10, 15.20 Т/с «Білечорне»
16.50, 20.00 Т/с
«Подаруй мені життя»
22.00, 02.05 Т/с «Вітряна
жінка»
01.35 Телемагазин
03.30 Реальна містика
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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»
22.45 Т/с «Дівчата війни»
00.30 «Грані війни. Логвинове»
03.00 Знай більше!

АВЕРС
06.00 М/с «Гон»
06.30 Завтра-сьогодні
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 На часі: Спецтема
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Фільм «Надія»
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: 26987.
Наклад – згідно із замовленням.
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знай наших

демографія

НАЙКРАЩИЙ АНІМАТОР
УОЛТА ДІСНЕЯ – УКРАЇНЕЦЬ

УПЕРШЕ В ІСТОРІЇ НА ПЛАНЕТІ

П

Фернандо ДУАРТЕ
bbc.com

Володимир Титла вмів
передавати емоції персонажів

те, що він бачив щодня вдома.
Саме «Дамбо» 1941 року назвали
вершиною творчості Титли, а кінокритики присудили два «Оскари»
та «Пальмову гілку» за анімацію.
Підступний лялькар Стромболі з мультфільму «Піноккіо» став
новим проривом для студії. Титлі,
який і сам вирізнявся зростом,
кремезною статурою, густими
чорними бровами та волоссям,
легко дався візуальний образ
італійця. З емоціями теж було нескладно – про запальний характер Володимира знали всі. Відпрацьовуючи сцени з лялькарем, він
так входив у роль, що, за словами
колег, навіть трусилися стіни в
його кабінеті.
Коли для мультфільму «Фантазія» потрібно було створити
образ Чорнобога – бога темряви
у слов’янській міфології, це завдання теж довірили українцю,
розуміючи, що його походження
допоможе краще втілити фольклорного персонажа.
Аби додати Чорнобогові лиховісності, художник працював
практично у темряві, поставивши
на підлогу невелику лампу, і змальовував із дзеркала страхітливі
тіні на своєму обличчі. Експресивний за натурою, Титла зумів
відкрити нову еру в діснеївських
мультфільмах – еру емоцій та детально розроблених характерів.

дослідження

БЛИЗЬКО 40% МУРАХТРУДІВНИЦЬ ПРОСТО БІГАЮТЬ
ТУДИ-СЮДИ, НЕ ПРАЦЮЮЧИ
zhitomir-online.com

У багатьох культурах мурахи
асоціюються із працьовитістю
та постійною зайнятістю. А
дарма, вважають науковці
Університету Арізони. Бо
близько 40% мурах насправді
марнують час без роботи.
Своє дослідження вони
опублікували на платформі
Plos One, повідомляє
«Українська правда. Життя».

ПОГОДА

Науковці припускають, що
ледацюги є запасною робочою
силою у мурашнику або стають
продуктами харчування під час
ЧЕТВЕР
НІЧ

+20C

Ч И Т А Й

+140C
Д У М А Й

www.volynnews.com

Н

а Землі зараз живе
близько 705 мільйонів
людей, яким за 65.
А тих, кому менш як п’ять
років, близько 680 мільйонів.
Нинішні тенденції вказують на
те, що до 2050 року ця різниця стане ще значнішою – на кожну дитину до п’яти років буде припадати
більш ніж дві людини, яким за 65.
Цей тренд демографи виявили і
відстежують вже давно: у більшості
країн люди живуть довше і мають
менше дітей.
«Буде дуже мало дітей і дуже
багато старших людей, яким за 65,
через що стане дуже важко підтримувати світове співтовариство в
нормальному стані», – каже директор Інституту оцінки стану здоров’я
при Вашингтонському університеті
Крістофер Мюррей.
Частка тих, кому понад 65 років, у деяких країнах і регіонах за
даними ООН/Світового банку: Японія – 27%; Італія – 23%; Євросоюз –
19,7%; США – 15,4%; Китай – 10,6%;
Бразилія – 8,5%; Туреччина – 8,15%;
Індія – 5,9%; Іран – 5,4%; Близький
Схід/Північна Африка – 4,9%; Африка на південь від Сахари – 3%.
Мюррей зазначає, що майже
половині всіх країн світу загрожує
«банкрутство народжуваності» – дітей народжується недостатньо для
того, щоб підтримувати кількість
населення тієї чи тієї держави. «Подумайте тільки про всі глибокі соціальні й економічні наслідки, що
загрожують суспільству, в якому
дідусів і бабусь більше, ніж внуків і
внучок», – додає він.
Згідно з даними Світового банку, в 1960 році коефіцієнт народжуваності в світі становив близько
п’яти дітей на кожну жінку. Через
майже 60 років він скоротився вдвічі – до 2,4.
Однак суспільно-економічний
розвиток пішов на користь тим, хто
народився в наш час. У 1960 році

Людству загрожує «банкрутство народжуваності»

люди в середньому жили трохи довше, як 52 роки. Нинішня ж очікувана
тривалість життя досягла 72 років.
Це означає, що нам потрібно все
більше ресурсів. Тиск на пенсійну
систему і охорону здоров’я збільшується.
Проблема старіння населення
гостріша в розвинених країнах. Там
зазвичай нижча народжуваність.
Причина цього здебільшого – економіка: рівень дитячої смертності
нижчий, засоби контролю над народжуваністю загальнодоступні, а
ростити й виховувати дітей – досить
дорого. У таких країнах жінки часто
народжують пізніше, тому мають
менше дітей.
Більш високі стандарти життя
означають, що люди живуть довше.
Найкращий приклад – Японія, де
очікувана тривалість життя – близько 84 років (найвища у світі) і 27%
населення старше за 65 (теж найвищий показник у світі). А частка тих,
кому ще не виповнилося п’яти років, – близько 3,85%. Такі цифри вже
давно турбують японську владу. Торік уряд країни оголосив про намір
змінити обов’язковий вік виходу на
пенсію з 65 до 70 років.
У Китаї частка старших людей

менша, ніж в Японії (10,6% від усього населення), але через суворі заходи з обмеження народжуваності,
введені в 1970-х, у другій за величиною економіці світу відносно низький коефіцієнт народжуваності – в
середньому 1,6 дитини на жінку. І
тих, кому ще не виповнилося п’ять
років, у материковому Китаї зараз
менш як 6% від усього населення.
Серед держав, де висока народжуваність, домінують країни
Африки. Наприклад, Нігер – «найбільш фертильна країна світу»: там у
2017 році в середньому на одну жінку припадало 7,2 дитини. Однак у
тих самих країнах – високий рівень
дитячої смертності. У Нігері, наприклад, – 85 дітей на кожну тисячу.
Для демографів цифра 2,1 – магічна. Вважається, що такого коефіцієнта народжуваності достатньо
для того, щоб населення відтворювало себе. Найбільш свіжі дані ООН
свідчать: лише трохи більш як половина країн світу (113) відповідають
цій вимозі. Дослідники вказують
також, що країнам з більш високою
дитячою смертністю і більш низькою очікуваною тривалістю життя
потрібен коефіцієнт 2,3, а цього порога досягнули тільки 99 держав.

важких канібалістичних періодів.
Таких висновків учені дійшли після того, як проаналізували відеозаписи життя однієї мурашиної
колонії.
Виявилося, що мурахи поділяються на чотири основні «касти»:
ледарі, ходаки, які більшість свого
часу витрачають на блукання навколо мурашника, трударі, серед
обов’язків яких є укріплення житла, забезпечення харчами, а також «медсестри» – відповідальні
за потомство.
Дослідники помітили, що животи у мурах-ледацюг трохи довші. Щоб подивитися, які зміни відбудуться у мурашнику, науковці
забрали 20% лінивців. Спостереження показали, що їхню позицію
у касті ніхто не зайняв.
Коли ж із мурашника забирали
трударів, на їхнє місце приходили
інші мурахи.

9 ТРАВНЯ П’ЯТНИЦЯ 10 ТРАВНЯ СУБОТА
ДЕНЬ

СТАЛО БІЛЬШЕ СТАРШИХ
ЛЮДЕЙ, НІЖ ДІТЕЙ
seniorshome.cl

Він народився 25 жовтня 1904
року в Нью-Йорку у родині українських емігрантів. Батьки Петро
та Марія Титли переїхали до США
з містечка Підгайці Тернопільської
області, пише «24 канал».
На
анімаційній
студії
Paramount Pictures Титла почав
працювати з 16 років. У 1934 році
його запросили в студію Діснея.
Тоді вони готували лише коротенькі мультики з простою анімацією, і ось раптом амбітний
план – мультфільм тривалістю годину двадцять.
З Білосніжкою все було зрозуміло – з-поміж 200 кандидаток
обрали танцюристку і лише перемальовували її рухи. А от просто
гарно промалювати персонажів
було недостатньо. В обриси кожного коротуна він вселяв справжній характер. У порухах губ і брів
легко читалися емоції вічно незадоволеного Буркотуна і розсудливого Дока. Саме момент зміни
емоцій зачарував глядачів.
Мультфільм став справжньою
сенсацією і навіть отримав «Оскара». До заповітної статуетки додали ще сім мініатюрних, тим самим
віддаючи належне і персонажам
Титли.
Після «Білосніжки» українець
перейшов у ранг топ-аніматорів
з найвищою зарплатою у $300 на
тиждень. Коли Уолтові Діснею спало на думку створити мультфільм
про слоненя Дамбо і його маму,
він одразу звернувся до Титли. У
того якраз підростав дворічний
син Петро, тож на папір лягало

dojo.net.ua

ерший у світі
повнометражний
мультфільм «Білосніжка
та сім гномів» обійшовся
Уолту Діснею у $1,5 млн.
Так вправно передавати
емоції діснеївські
мультиплікатори вміли не
завжди. У цьому їм допоміг
син українських емігрантів
Володимир Титла.
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Час до часу корисно зупинитися й нічого не робити. Це дає можливість поміркувати.
Це заряджає наші тіла та розум новою енергією. Річард Бренсон
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