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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИМАГАЄ
ПРИЗНАЧИТИ ІНАВГУРАЦІЮ
НА 19 ТРАВНЯ читайте на стор. 4

кримінал

інтерв’ю

ні сорому ні совісті

ФІЛАРЕТ ПРОТИ
ФІЛА
И
ЕПІФАНІЯ
ЕП

ІНАВГУРАЦІЮ
ВІДТЯГУЮТЬ

здоров’я

ЧИ Є РОЗКОЛ В ПЦУ І ЩО
БУ
БУДЕ З ТОМОСОМ?
читайте на стор. 4

«ПІШЛА НА ВІЙНУ,

МИТНИКИ
НАПАЛИ НА
ЖУРНАЛІСТІВ
читайте на стор.

5

у ногу з часом

ЩОБ НЕ ЩЕМІЛО СЕРЦЕ»

НА ВОЛИНІ ВВОДЯТЬ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕНСІЙНІ
ПОСВІДЧЕННЯ ТА
ТРУДОВІ КНИЖКИ

М

айже три тисячі жителів області
вже скористалися нововведеннями
у галузі надання послуг органами
Пенсійного фонду України й отримали
електронні пенсійні посвідчення, які є
одночасно й платіжними банківськими
картками.
читайте на стор.

6

АRТіль

ПЕРША КНИГА
ЛУЦЬКОГО АДВОКАТА

У

неї русяве волосся,
великі зелені очі та
сумна усмішка. Вона
не звикла розповідати історії
зі свого життя: про роботу
говорить чітко та холодно,
про особисте – хаотично та

сором’язливо. Зовні важко
ідентифікувати Ірину як 26річну картографістку, яка
служить на Донбасі майже
чотири роки.
Ірина Оніщук з Тристеня
Рожищенського району

не хворійте

народна медицина

САМОЛІКУВАННЮ –
БІЙ

В УКРАЇНІ ЗМІНЮЮТЬ ПРАВИЛА
ПРОДАЖУ АНТИБІОТИКІВ

М

айже 70% українських пацієнтів
вдаються до самолікування, не
звертаючись по допомогу до лікарів.
Про це свідчать результати дослідження
проекту USAID та фонду «Пацієнти
України».

читайте на стор. 10

вирішила іти служити через
кілька місяців після початку
бойових дій на Донбасі.
Однак потрапила на схід
майже через рік.

читайте на стор. 9

КВІТКА СОНЦЯ
ЗДОРОВ’Я ПОДАРУЄ

Д

освідчені
травники в
цей час активно
заготовляють
листочки та
квіти кульбаби –
маленькі сонечка,
з яких готують
різноманітні
смаколики. А також
корінь, який здавна
застосовують
для приготування
лікарських настоїв
та навіть... аналога
кави.
читайте на стор.

8

В

ідомий юрист, депутат Луцької
міськради попереднього
скликання, керівник Одеської
кіностудії Андрій Осіпов дебютував
як письменник. Нещодавно він
презентував у Луцьку свою першу
книгу «З особливою жорстокістю».
читайте на стор.

8

на часі

ЗМІЇ ПОЧАЛИ
ПОЛЮВАТИ
НА ЛЮДЕЙ

Н

а Волині
зафіксовано
два випадки укусів
змій – у Ківерцівському
та Ратнівському
районах. Натрапити на плазунів
можна в лісі, біля водойм чи навіть на
власному городі.
читайте на стор. 10
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добра справа

ПОТРІБЕН ТЕЛЕВІЗОР

Школярі радіють подарунку

його придбанні. І сьогодні щиро
дякую за новий сучасний телевізор».
На екрані – цікаві загадки.
Малюки охоче їх відгадують, а
через кілька секунд з’являється
зображення-відгадка. Батьки та-

кож втішені подарунком. «Раніше
вчителька ставила на стіл ноутбук
і показувала цікаві сюжети або ж
вмикала елементи пізнавальних
передач, – розповідає мама першокласниці Софійки Лілія Гринюк. – Однак дітки, які сиділи за

останніми партами, не завжди все
бачили й чули. А по телевізору усі
все добре бачать і чують».
Представниця Фонду Ольга
Матвійчук каже, що це не перший проект, реалізований у школі спільно з Фондом. «Раніше тут
було встановлено енергозберігальні вікна у спортзалі, – розповідає пані Ольга. – Також закупили спортінвентар, книги в
бібліотеку. Окрім цього, придбано сучасні антисколіозні парти
зі стільцями. Керівник школи та
педколектив дбають про дітей і
разом з батьками роблять усе для
того, аби навчальний процес був
якісним і відповідав усім вимогам
«Нової української школи».
«Ми вдячні Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» за сприяння, –
каже директор школи Юрій Максимчук. – Сподіваюся, що наша
співпраця триватиме і в майбутньому. Адже хочемо ще замінити покрівлю, встановити альтернативне електричне живлення,
утеплити фасад навчального закладу, замінити на енергозберігальні частину вікон».

СМІТТЄЗВАЛИЩЕ РОЗБУДОВУЮТЬ

екологія
На будівництво третьої черги
сміттєзвалища у ВолодимиріВолинському спрямували 5 млн грн
з держбюджету. Кошти виділили
відповідно до програми Мінекології
за сприяння нардепа Ігоря Гузя. Ще
півмільйона для співфінансування
робіт – ресурси міста.

«Відчуваємо результати зустрічей у
Верховній Раді, які відбулися за сприяння депутата (зустріч із міністром екології Остапом Семераком 23 березня 2018
року, – ред.). Ми чотири місяці плідно пра-

цювали з Міністерством екології. Після
цього виділили гроші. Кошти освоєно. За
них придбали техніку, майже повністю вирили котлован. Роботи проводили згідно з
генпланом на площі 2,2 га. А сам котлован
і те місце, де будуть складати сміття, займає 1,3 га», – розповів перший заступник
міського голови Ярослав Матвійчук.
Для завершення будівництва сміттєзвалища потрібно ще майже 6,4 млн грн.
Влада міста сподівається, що потрібну
суму з держбюджету знову буде виділено.

Ганна Марчук

Д І Й

СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Олена Семенова
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Ч

удовий подарунок
від Фонду Ігоря
Палиці «Тільки
разом» отримали
школярі ЗОШ І-ІІІ
ступенів села Журавичі –
новий телевізор. Тож
відтепер учні першого
класу мають змогу
подивитися цікаві
презентації, пограти в
рухливі ігри.
«Я дуже хочу, щоб обладнання
у нашій школі відповідало всім сучасним вимогам, – каже класний
керівник першого класу Оксана
Максимчук, яка є регіональним
тренером «Нової української
школи» у Ківерцівському районі.
– Адже світ стрімко розвивається, навчальний процес став більш
насиченим. Тому телевізор суттєво розширює можливості педагога в поданні матеріалу. Саме тому
я вирішила ініціювати звернення
до Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» з проханням посприяти у

www.volynnews.com

Роботи на полігоні тривають

СИСТЕМУ ОПОВІЩЕННЯ ОСУЧАСНЯТЬ

безпека
Система, яка слугує для
оповіщення про надзвичайні
ситуації, вже тричі
відпрацювала свій ресурс,
тож планують здійснити ї ї
модернізацію.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради
з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства. Депутати
розглянули проект змін і доповнень до Комплексної регіональної програми захисту населення
і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській

області на 2016-2020 роки.
Як поінформував начальник
управління цивільного захисту
Волинської ОДА Олександр Блащук, наразі система оповіщення
перебуває у робочому стані, однак вона морально та технічно
застаріла. Система ще радянського випуску 1985-86 років уже тричі відпрацювала свій ресурс. Тому
Кабмін видав концепцію розвитку
системи оповіщення, план її виконання. У концепції є план календарних заходів, кінцевий термін
модернізації цих систем – 2023
рік. Отже, наразі напрацьовують
нормативні документи щодо на-

прямків модернізації системи.
Пропонують внести відповідні
зміни до комплексної регіональної програми та передбачити
30 тис. грн на розробку проекту
щодо технічного переоснащення
територіальної автоматизованої
системи централізованого оповіщення. Йдеться про перерозподіл ресурсів у межах затвердженої програми.
Центр системи оповіщення
розташований в управлінні цивільного захисту ОДА, апаратура
з’єднана кабелями з усіма районами області, відділеннями ПАТ
«Укртелеком», також обладнання

традиція

ЛУЦЬК – РЕКОРДСМЕН

Луцьк знову потрапив до «Книги рекордів
України». Цього разу – за організацію
флешмобу «Подзвони своїй мамі, привітай
ї ї через SMS». Рекорд встановили 12 травня
під час десятого за ліком фестивалю
«Вишиті обереги єднання», приуроченого
до Дня матері.

Одвічний символ українського народу –
рушник – вже традиційно щороку вшановують
у Луцьку в рамках фестивалю, автором ідеї якого є заслужений діяч мистецтв України Віталій
Іваницький. Свого часу він виступив з ініціативою у День матері прикрашати вікна осель,
балконів, організацій, підприємств, державних
установ, навчальних закладів, офісів, вітрини
магазинів вишитими рушниками. Факт такого
оригінального оформлення всього міста є символічним, адже завдяки цьому народжується
сучасна традиція пошанування материнських
оберегів.
За креативне художнє оформлення вишитими рушниками міста у 2016 році Луцьк було
нагороджено дипломом національного проекту «Книга рекордів України». Це був перший в
Україні рекорд масового оформлення вулиць
міста вишитими рушниками.
Як розповів представник національного
проекту «Книга рекордів України» Олександр

розташоване в управліннях Нацполіції у районах та містах. Цією
системою передають, наприклад,
інформацію про штормові попередження, командні тренування
тощо. Прогнозують, що після модернізації система матиме сучасні засоби, які можуть перехоплювати сигнали FM-радіомовлення,
цифрового телебачення і за допомогою цих засобів доводити
інформацію до волинян. Наразі в
області лишилася невелика кількість радіоточок дротового радіо. Члени комісії рекомендували
підтримати пропоновані зміни
до програми.

нещастя

volynnews.com

ЗАТОНУЛИ МІГРАНТИ
10 травня в Середземному морі біля
узбережжя Тунісу затонув човен з лівійськими мігрантами. Загинуло щонайменше 70 людей.
ПАРАГВАЙ НАКРИЛА СТИХІЯ
У Парагваї вже кілька тижнів тривають
зливи та повені. Вода досягла майже 7 м.
Десятки тисяч людей покинули домівки
через затоплення. Під водою опинилася
частина столиці Парагваю Асунсьйон.
ЗАГИНУЛИ ТУРИСТИ
6 травня у Росії група туристів потрапила під лавину на Алтаї. Семеро людей
загинуло.
ІСЛАМІСТИ ПОСИЛЮЮТЬ
ПОЗИЦІЇ
Близьке до ІДІЛ агентство Amaq оголосило про те, що на території Індії бойовики створили власну провінцію.
Ісламісти захопили територію в районі
Кашміру. Це мусульманський регіон, де
сепаратисти десятиліттями вели збройний конфлікт проти індійської влади.
ЗБИТКОВА НАФТА
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що суму збитків від надходження забрудненої нафти в російський
нафтопровід «Дружба» оцінюють у сотні
мільйонів доларів. Точну суму назвуть
після ревізії нафтопереробних заводів.
ЕКС-ПРЕЗИДЕНТІВ – ПІД СУД
У Бразилії суд вирішив повернути експрезидента Мішеля Темера до в’язниці.
Його підозрюють в хабарництві у €230
тис. А у Вірменії розпочався суд в справі
екс-президента Роберта Кочаряна. Його
звинувачують у поваленні конституційного ладу в квітні 2008 року.
США ВІДГОРОДЯТЬСЯ
ВІД МЕКСИКИ
Пентагон скерував на будівництво стіни
на кордоні з Мексикою $1,5 млрд з коштів, що призначалися для оборонного
відомства. Уряд США вважає, що стіна
допоможе припинити нелегальну імміграцію та контрабанду наркотиків.
ЗАСУДИЛИ ТЕРОРИСТА
Головний організатор теракту 11 травня
2013 року в турецькому місті Рейханли
отримав 53 довічні терміни. Його було
оголошено у міжнародний розшук і затримано в Сирії.
МІЖ КИТАЄМ ТА США –
МИТНА ВІЙНА
Влада Китаю підніме податок на окремі
американські товари від 5 до 25%. Зміни
торкнуться товарів загальною вартістю
близько $60 млрд. З 10 травня США у 2,5
раза збільшили мита на китайські товари на суму близько $200 млрд.
НЕВАКЦИНОВАНИЙ? ШТРАФ!
У Німеччині батьки, які не вакцинують
проти кору дітей, можуть заплатити
штраф у €2,5 тис. Влада розробила законопроект, який також передбачає виключення дітей з дошкільних установ
через відсутність у них щеплень.
АМЕРИКАНЦІ ЗАДОВОЛЕНІ
ФІНАНСАМИ
Згідно з опитуванням Gallup, 56% американців позитивно налаштовані щодо
своїх персональних фінансів. 12% характеризують свої фінансові активи як
чудові і 44% – як хороші.
VOLKSWAGEN ОСКАНДАЛИВСЯ
Втрати
німецького
автоконцерну
Volkswagen у зв’язку з дизельним скандалом досягли €30 млрд. У вересні 2015
року внаслідок ініційованих владою
США розслідувань Volkswagen змушений був визнати, що більш ніж на 10 млн
проданих у світі автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке
дозволяло маніпулювати тестами на
відповідність двигунів екологічним
стандартам.
ДОЛАРИ – З ПОМИЛКАМИ
Резервний банк Австралії надрукував
46 млн банкнот номіналом $50 з одруком у слові responsibility. У банку помилку визнали та пообіцяли наступні
банкноти випускати без неї. Сумарна
вартість купюр – $2,3 млрд.
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Фестиваль «Вишиті обереги
єднання» відбувся уже вдесяте

Шустерук, Луцьк уміє дивувати, адже став містом рекордів. В обласному центрі Волині уже
зафіксовано 14 рекордів, серед яких – найдовший рушник, найбільший бутерброд із сала
тощо. І ось тепер у місті започаткували новий
рекорд завдяки флешмобу до Дня матері. Національний проект «Книга рекордів України»
проголосив: Луцьк отримує диплом за встановлення рекорду України в категорії масових
заходів за найбільшу кількість учасників з вишитими рушниками, які зателефонували і надіслали SMS-повідомлення представникам жіночої статі у свято Дня матері.

ЗБИВ
ЛЮДИНУ
НА ПЕРЕХОДІ

На Волині внаслідок дорожньотранспортних пригод днями
загинуло троє людей.

В аварії поблизу села Шклинь Горохівського району 7 травня загинув
водій шкільного автобуса, який, виїжджаючи на головну дорогу, не надав
перевагу в русі вантажівці. Автобус
злетів у кювет.
Ввечері 10 травня у Рованцях
Луцького району 28-річний лучанин
збив пішохода, який перебігав дорогу на зебрі. Особу загиблого чоловіка
встановлюють. Водій, імовірно, не помітив пішохода через вкрай погане
освітлення.
А в ніч на 13 травня у селі Старий
Чорторийськ Маневицького району
знайшли тіло 32-річного місцевого. Як
виявилося, на пішохода налетів Audi
80 під кермуванням 25-річного односельця загиблого, який утік з місця
ДТП.

Є три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Марк Твен
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для громади

Як розповів староста села
Микола Тюхта, загальна площа
даху, що потребує ремонту, становить 900 м2. Аби розпочати
роботи, виготовили технічний
паспорт приміщення. Зробили
його зусиллями громади. Після цього замовили експертизу,

ЗЛОЧИНЦІ ПРОДАВАЛИ НА ВОЛИНІ

Спритники постануть перед судом

Чорткова. Крім того, він сам мав
апаратуру для угонів машин.
Документи на легалізацію
автівок в Україні оформляв 41річний волинянин. У минулому
його притягували до відповідальності у складі організованої
злочинної групи за підроблення номерів на автівках. Чоловік
перебивав (змінював номери)
окремі автозапчастини в Луцьку та надсилав їх поштовим
зв’язком лідеру угруповання на
Тернопільщину.
Ще одним з головних фігу-

рантів виявився 34-річний уродженець Хмельницької області,
нині – житель Чорткова. Він був
раніше засуджений за крадіжки
і шахрайство. У злочинній групі,
яку викрили правоохоронці, чоловік виконував роль спеціаліста з електроніки в автомобілях,
цим ділом промишляв у власних
гаражах.
Серед інших учасників групи – жителі Києва, Чернівців,
Львівської, Волинської та Тернопільської областей. Кожен з них
виконував відведену роль.

Під час спільної спецоперації
внутрішньої безпеки НПУ, ГУНП
у Тернопільській області із залученням бійців спецпідрозділу
поліції КОРД, під керівництвом
прокуратури
Тернопільської
області було одночасно проведено 26 обшуків. Процесуальні
заходи пройшли на території
Тернопільської,
Волинської,
Львівської, Чернівецької та Київської областей. Їх проводили
за місцем мешкання учасників
групи та в місцях зберігання викрадених авто.
У результаті заходів виявлено і вилучено шість викрадених
транспортних засобів: Toyota
Auris, Toyota RAV4, три Lexus NX
300h та Audi Q5. Крім того, виявлено та вилучено три карабіни з
оптичними прицілами та глушниками, три тротилові шашки,
набої калібру 5,45 мм та 9 мм.
Також правоохоронці виявили
верстат для перебивання номерних агрегатів авто, заготовки та
приладдя для внесення змін в
номерні агрегати, GPS-трекери,
радіопередавачі,
радіостанції,
кілька десятків мобільних телефонів, документи на автомобілі
та номерні знаки.

НА РАДІСТЬ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА
що мала б надати висновки, чи
витримають стіни й фундамент
клубу.
«Майже місяць тривала
експертиза. Її вартість обійшлася місцевому бюджету в
40 тис. грн. Висновок експертизи підтверджує, що можна
проводити всі потрібні ремонтні роботи. Спочатку доведеться укріпити стіни, зробити відмостку», – повідомив
староста.
Планово роботи з ремонту
даху мали б розпочатися ще у
березні. Але затримка сталася
через виготовлення технічного паспорта та проведення

guz.in.ua

У селі Морозовичі
Поромівської ОТГ
Іваничівського району
відремонтують покрівлю
будинку культури. Зроблять
це за підтримки народного
депутата Ігоря Гузя.
Завдяки йому на ці потреби
з держбюджету виділили
200 тис. грн.

ВИКРАДЕНІ В ЄВРОПІ АВТІВКИ
npu.gov.ua

а території
Тернопільської
та Волинської
областей учасники
організованої злочинної
групи протягом 20182019 років промишляли
заміною номерів
агрегатів на автомобілях
еліт-класу, викрадених
в Іспанії, Італії та інших
країнах Євросоюзу.
Згодом зловмисники
збували ці авто
українцям.
Оперативники провели низку
обшуків, вилучили шість викрадених елітних авто та оголосили
підозру двом головним фігурантам угруповання, інформує сайт
Національної поліції.
Правоохоронці встановили,
що організатором кримінального бізнесу є раніше судимий
34-річний житель міста Чортків.
Чоловік замовляв у викрадачів
марку та тип автомобіля, мав у
наявності устаткування для перебивання номерних деталей.
Устаткування стояло в гаражних
приміщеннях з цілодобовим відеоспостереженням.
Його партнер-співорганізатор – 46-річний житель міста Заліщики. Чоловік відповідав за доправлення викрадених авто до
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Клуб відремонтують

експертизи. Крім того, загальна
вартість проекту – майже 1 млн
грн. Громада сподівається на по-

дальшу підтримку парламентаря.
Також залучатимуть кошти з місцевої казни.

Створення є кращим способом самореалізації, ніж володіння.
Суть життя розкривається через створення, а не володіння. Віда Скудер
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українська хроніка
ГРОШІ ЯНУКОВИЧА – В УКРАЇНІ
Державна виконавча служба Мін’юсту
стягнула на користь держави із кіпрських компаній, які пов’язані з Віктором
Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та $1 млн.
ПРОТИ ПОСАДОВЦІВ РФ –
САНКЦІЇ
Український уряд готує перелік посадовців Росії, причетних до організації
процесу видавання російських паспортів у ОРДЛО та окупованому Криму, для
запровадження персональних санкцій.
А ЄС не має наміру запроваджувати нові
санкції проти Росії через рішення Володимира Путіна роздавати російські паспорти на Донбасі.
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД –
НА СТАРТІ
Антикорупційний суд має запрацювати
5 вересня. 7 травня головою судового
органу обрали Олену Танасевич.
У ПОДАТКІВЦІВ НОВИЙ ШЕФ
Кабінет міністрів 8 травня призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової
служби.
НАРДЕПИ ЗАЛИШАЮТЬ
«САМОПОМІЧ»
Народні депутати Вікторія Войцицька,
Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник, Олександр Опанасенко виходять з партії «Об’єднання «Самопоміч». Раніше політсилу покинули Єгор
Соболєв і Семен Семенченко.
КЕРІВНИК «РИА НОВОСТИ» –
ПІД ВАРТОЮ
Подільський райсуд Києва продовжив
запобіжний захід керівнику «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському,
обвинуваченому в державній зраді.
Його залишили під вартою до 22 липня.
Правоохоронці виявили в банківській
скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ та понад
$200 тис.
ПРИВАТБАНК –
НАЙПРИБУТКОВІШИЙ
Шостий апеляційний адміністративний
суд 13 травня відхилив апеляційну скаргу НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва від 2 березня 2018 року, яким
було задоволено позов колишнього
акціонера ПриватБанку в кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. До слова,
ПриватБанк став найприбутковішим
українським банком у першому кварталі 2019 року – в січні-березні він отримав 7,612 млрд грн прибутку.
РАДАРІВ ПОБІЛЬШАЛО
Кількість радарів TruCam, які фіксують швидкість на українських дорогах,
зросла до 100. За перевищення швидкості понад 20 км/год штраф становить
255 грн, за понад 50 км/год – 510 грн.
НАЙСТАРШОМУ
МІЛЬЙОНЕРУ – 99 РОКІВ
В Україні 5143 особи отримали дохід у
понад 1 млн грн. Найстарішому мільйонеру, який задекларував свої доходи,
99 років, наймолодшому – 18.
УСІ – НА ЛІТНІ КАНІКУЛИ
Літні канікули розпочнуться для учнів
2-8 класів 23-24 травня, для старшокласників – 24 травня, для першачків –
20-21 травня.
УКРАЇНА ВТРАЧАЄ НА ТУРИЗМІ
У 2018 році українці купили туристичних
путівок за кордон майже на $8 млрд. А
іноземні відвідувачі витратили в Україні
$1,2 млрд. Щороку Україна втрачає від
туризму $10 млрд.
У ЧЕРВНІ – 12 ВИХІДНИХ
Українці матимуть 12 вихідних і 18 робочих днів у червні. 17 червня буде вихідним, адже днем раніше відзначають
Трійцю. А на 28 червня припаде День
Конституції.
МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ
СКОРИСТАЛИСЯ БЕЗВІЗОМ
Українські громадяни здійснили понад
33 млн поїздок до країн ЄС і Шенгенської
зони. Перевагами безвізу скористалося
понад 2 млн українських громадян.
Ч И Т А Й
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вибори президента

резонанс

obozrevatel.com

Борис ХВИЦЬ

У
Дарина ГОГОДЗА

Н

ардепи фракції БПП
«Солідарність» та частина
нардепів з інших фракцій, які негласно
підтримують Петра Порошенка,
намагаються відтягнути дату
інавгурації новообраного Президента
Володимира Зеленського, виступаючи
категорично проти офіційної церемонії
19 травня. Мовляв, цього дня
вшановують репресованих українців.

Інавгурація нового Президента має
відбутися протягом 30 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів – не пізніш як 3 червня. Команда
Зеленського запропонувала провести її
19 травня, аби новообраний Президент
міг якнайшвидше взятися за виконання
своїх обов’язків.
Водночас у траурній даті не бачить
проблеми міський голова Києва Віталій
Кличко, адміністрація якого організовує
святкування Днів Європи в Україні саме
в цей день.
Володимир Зеленський звернувся
до депутатів Верховної Ради з проханням
призначити інавгурацію на 19 травня, а
також звинуватив поки ще чинного Президента Петра Порошенка у перестановках в армії і роздаванні звань генералів.
Про це він заявив у своєму відеозверненні в Facebook.
«Я звертаюсь до українського парламенту. Шановні депутати, сподіваюсь, що
за три тижні, поки ви відпочивали, ви не
забули слова депутатської присяги: виконувати свої обов’язки в інтересах усіх
співвітчизників. Поки що ви діяли суто
в своїх інтересах, боїтесь розпуску Ради
і затягуєте призначення дати інавгурації. І поки ви трясетесь за свої мандати,
колишній Президент Порошенко коїть
незворотне: він робить активні перестановки у вищому командуванні армії,
намагається пропихнути свого голову
Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів Верховного
Суду, серед яких юристи «Рошена», судді
Майдану та родичі пана Ківалова. Роздає
звання генералів більш ніж 20 особам,
серед яких відповідальний за безпеку
арсеналів і складів, при якому сталися
вибухи у Балаклеї, Ічні, Калинівці та Сватово. Дає звання Героя України голові
Служби безпеки України пану Грицаку.
Але я розумію, що марно щось говорити
людині, яка каже «я готовий підставити
плече», а сама тримає дві дулі в кишенях.
Це нагадує мені туриста у єгипетському
готелі: завтра додому, валізи спаковані,
номер вже прибрали і нормальна вихована людина чекає на трансфер до
аеропорту. Але не Порошенко. Він ніяк
не заспокоїться. Тягне рушники, тапочки
та бере усе підряд зі шведського столу, –
заявив Зеленський. – Я вас дуже прошу,
здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар
і вперед. Вам ще митницю і паспортний
контроль проходити. Саме тому я звертаюсь до Верховної Ради. Найближчого
засідання ви маєте призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я,
цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти. Ви мусите
зупинити ці політичні судоми кульгавої
качки. Країна потребує нормальної роботи всіх інституцій, народ не має чекати, поки хтось напризначається перед
довгою відпусткою. Думайте, будь ласка,
не про депутатські ксиви, думайте про
Україну. 19 травня. Голосуйте», – заявив
Зеленський.
До слова, команда Володимира Зеленського підготувала проект указу про
достроковий розпуск Верховної Ради
після інавгурації.
Ч И Т А Й
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ФІЛАРЕТ ПРОТИ
ЕПІФАНІЯ

ЧИ Є РОЗКОЛ В ПЦУ І
ЩО БУДЕ З ТОМОСОМ?
informator.news

ІНАВГУРАЦІЮ
ВІДТЯГУЮТЬ

грудні минулого
року, коли
створювали помісну
Православну церкву
України, ї ї новообраного
предстоятеля
митрополита Епіфанія
називали ставлеником
і людиною патріарха
Філарета. І саме
колишній предстоятель
УПЦ КП Філарет
доклав максимальних
зусиль, щоб Епіфаній
очолив новостворену
церкву. Проте за п’ять
місяців між колишнім
наставником та молодим
предстоятелем назрів
конфлікт, що може
похитнути автокефальну
церкву.
Філарет далі наполягає на існуванні Української православної церкви Київського патріархату й називає себе її патріархом. І
навіть може спробувати посунути Епіфанія. Такі кроки не тільки
можуть загрожувати розколом,
а й навіть санкціями з боку Вселенського патріарха. Водночас в
оточенні Філарета заперечують
будь-які спроби похитнути позиції предстоятеля ПЦУ Епіфанія,
пише «BBC Україна».
«Прошу у Філарета, дайте
можливість Епіфанію бути предстоятелем церкви! Будьте духовним дідусем, татом, радьте, але
дайте можливість робити свою
справу», – саме такий сигнал надсилав Філарету колишній екзарх
Константинополя в Україні архієпископ Даниїл в інтерв’ю ВВС у
січні.
Тоді лунало багато застережень, що досвідчений Філарет
буде в ручному режимі керувати
новообраним молодим предстоятелем, а це завадить розвитку
автокефальної церкви. Проте ці
острахи не справдилися. Митрополит Епіфаній протягом п’яти
місяців на престолі провадив
достатньо самостійну політику,
що, зрештою, і призвело до протистояння між ним та колишнім
наставником, а нині Почесним
патріархом Філаретом. Великі непорозуміння й навіть серйозний
конфлікт між Філаретом та Епіфанієм підтверджують джерела ВВС
в оточенні обох ієрархів.
Про конфлікт у новоствореній Православній церкві України
знали тільки воцерковлені люди,
проте усі воліли мовчати й чекати. Але днями все оголилося й
ризикує перерости в дещо інше,
ніж звичайна сварка та боротьба
за владу, передає «ТСН.ua».
15 грудня у святій Софії відбувся Об’єднавчий собор, який
утворив нову Православну церкву України. Близько 70 українських єпископів УПЦ КП, УАПЦ
та УПЦ МП обрали нового предстоятеля митрополита Епіфанія і
створили нову церкву. Перед голосуванням УАПЦ та УПЦ КП провели помісні собори, де ухвалили
приблизно однаковий текст – у
разі створення помісної церкви
УПЦ КП та УАПЦ ліквідовуються.
Пізніше їх ліквідувала держава.
«Таким чином, від 15 грудня дефакто вже не існувало ні УАПЦ, ні
УПЦ Київського патріархату. Від
30 січня ліквідовано остаточно
статут про управління УПЦ Київського патріархату і зареєстровано статут нової церкви», – повідомив керівник Департаменту
у справах релігій Міністерства
культури України Андрій Юраш.
Але виявилося, що це аж ніяк
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Схоже, Філарет поставив патріарші амбіції вище за інтереси церкви

не кінець. Символічний статус
Почесного патріарха Філарета не влаштував. Новообраний
предстоятель Епіфаній на соборі
15 грудня був його креатурою,
але лояльний предстоятель був
не остаточним задумом очільника ліквідованого нині Київського
патріархату, тому що Філарет дефакто планував повернути собі
головну посаду уже в новій церкві. Та, схоже, митрополит Епіфаній на такий його план не пристав і шанована в Україні людина
раптом виявилася ініціатором
загрозливого скандалу.
Останньою краплею, коли
скандал виплив назовні, стали
листи із запрошенням на свято
Макарія 14 травня, які Філарет
на бланках та від імені вже ліквідованого Київського патріархату
розіслав архієреям Православної
церкви України. «Так, розіслав.
Розіслав на своєму бланку патріарха. А на якому я бланку повинен? Річ у тому, що Київський
патріархат не ліквідований. Не
ліквідований. Це хочуть подати,
що він ліквідований. Ліквідувати
Київський патріархат може той,
хто його створив», – заявив Філарет.
При цьому, як відомо, є документ із підписом Філарета про
розпуск Київського патріархату.
А також є його відмова від будьяких посад на ім’я Вселенського
патріарха.
За даними «ТСН.ua», які підтверджуються з багатьох джерел
навіть в оточенні Філарета, той
запрошував архієреїв на свято,
аби оцінити свій рівень підтримки в новій церкві та обговорити
перспективи повернення Київського патріархату, який він сам
воліє очолити.
В інтерв’ю «ТСН.Тиждень» Філарет вперше публічно говорив
речі, які він озвучував у своєму
оточенні лише кулуарно. Наприклад, довгоочікуваний для українців Об’єднавчий собор в Софії,
хай як боляче це звучить, він називає не українським. Це дуже
дивно, бо голосували на ньому
українські єпископи, і зверталися
по Томос до Константинопольської церкви-матері теж вони. «А
то собор був не наш. То був собор
Константинопольського патріархату. Тому на цьому соборі не
я головував як патріарх, а головував представник Вселенського
патріарха, тому то не наш собор.
То собор Константинопольської
церкви», – здивував заявою Філарет.
За його словами, він визнає
предстоятеля Православної церк-

ви. «Але з цим предстоятелем раніше, ніж він став предстоятелем,
було рішення архієрейського
собору нашого, що він представляє українську церкву ззовні, а
керую українською церквою я як
патріарх. Така була домовленість.
На цьому наполягав і Президент.
Зараз не так», – констатував колишній патріарх УПЦ КП.
Наразі, за словами Філарета,
в нього немає жодних стосунків із
Епіфанієм, мовляв, через порушені домовленості. Також Філарет
наголосив, що Епіфаній має співпрацювати із ним як з патріархом,
проте нібито за всі ці місяці вони
не здійснили жодної спільної
служби й навіть не спілкуються.
Так і є, за останні місяці Епіфаній
та Філарет офіційно так і не провели жодної служби. За канонами та логікою, вести службу має
предстоятель церкви Епіфаній,
проте Філарет, який називає себе
патріархом, не погоджується на
це, адже вважає себе головним.
Більше того, Філарет забрав
в Епіфанія контроль над фінансами і вже відкрито говорить про
розділення в церкві. До слова,
круглий стіл на першому синоді
ПЦУ з’явився лише тому, що Філарет не захотів сидіти як рядовий
єпископ церкви збоку.
Фактично Філарет підтвердив своє бажання відновити
Київський патріархат. Для цього, очевидно, він хоче провести
помісний собор і змінити статут
нової церкви. Для розуміння:
зміна статуту – це автоматична
втрата легітимності Томосу, який
видавали митрополії, а не патріархату.
Він переконує, що може самостійно скликати собор. Проте
керівник Департаменту у справах
релігій Андрій Юраш стверджує,
що це неможливо: «Згідно зі статутом церкви, має право скликати тільки предстоятель церкви
разом з річним постійним синодом церкви».
Таке відчуття, що Філарет
живе у своїй реальності, яку планує легалізувати врозріз з інтересами нової української церкви. З
наступних слів стає зрозуміло, що
патріархат, який хоче відродити
Філарет, буде знову невизнаним:
«Юридичний механізм повернення Київського патріархату є.
Його не треба повертати. Він існує. Якщо є патріарх – значить, є
патріархат. Є Київська патріархія.
І тому повертати патріархат не
потрібно. І ми його й далі будемо
повертати. І буде патріархат. І при
чому не тільки буде невизнаний.
Настане час, коли буде визнаний.

Хто сумнівом битий, той не може вести. Іван Драч

Впевнений стопроцентово», –
зазначив Філарет. Крім того, він
припускає розділення церкви,
після чого буде створено єдину
церкву – Київський патріархат.
Останні місяці Філарет повертає людей, яких колись заборонив у служінні або просто
вигнав з Київського патріархату,
шукає союзників навіть з числа
колишніх ворогів. Знайшов порозуміння він і з митрополитом
Луцьким і Волинським Михаїлом,
якого сам же змусив відмовитися
від висування на пост глави помісної церкви.
До слова, помічник Михаїла
Андрій Ковальов не приховує
планів з відсторонення нинішнього керівництва ПЦУ, фактично
озвучивши позицію церковного
путчу. «Він відкритим текстом
казав, що за його прогнозами, у
липні буде Помісний собор, на
якому долю церкви буде вирішено якось інакше, як ми її бачимо
зараз. Ця фраза звучала дослівно
так: «Епоха хлопчиків у липні закінчиться»», – пригадала розмову
з Андрієм Ковальовим кореспондент ТСН Неллі Ковальська.
Хлопчики – це предстоятель
митрополит Епіфаній та молодий
єпископат ПЦУ. Але, очевидно,
найбільше, на що ця група може
розраховувати, – це відхід та
створення невизнаної церкви,
яку після відходу Філарета й очолить не менш амбіційний Михаїл,
який навіть зараз не приховує
своїх планів стати предстоятелем. Він демонструє це навіть в
таких простих речах – на останній службі не поцілував руку Епіфанія, як це зробили інші єпископи. Тому тут інтереси Михаїла й
Філарета щодо революції та захоплення влади збігаються. Хоча
сам він це заперечує.
Очевидно, що в такий складний час, коли автокефальна
церква робить перші кроки на
шляху до світового визнання, Філарет поставив патріарші амбіції
вище за інтереси церкви, вірників та держави. Вселенський
патріархат, здається, шокований
цією ситуацією, бо йдеться про
підступний новий розкол. Натомість Російська церква тішиться
у передчутті скандалу в Україні,
бо повертає тут таким чином позиції свого ставленика Онуфрія.
Хочеться лише сподіватися,
що ті, кого Філарет скликає, зрозуміють загрозу, а Почесний патріарх одумається, відмовиться
від своїх планів та амбіцій і залишиться духовним лідером нації,
а не руйнівником того, до чого
Україна йшла століттями.
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ЛУЦЬК І БРИЩЕ

екологія
Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

співпраця
Олена СЕМЕНОВА

Д

ні сорому ні совісті

ШУКАЮТЬ КОМПРОМІС

МИТНИКИ НАПАЛИ
НА ЖУРНАЛІСТІВ

В

вечері 9 травня на «102»
надійшло повідомлення про те,
що в селі Світязь Шацького району
невідомі особи завдали тілесних
ушкоджень знімальній групі ТРК
«Аверс», пошкодили телекамеру
та відкрито заволоділи
документами й особистими
речами телеоператора, інформує
поліція Волині.

Сміттєзвалище вичерпує свій
ресурс і дошкуляє місцевим

горій Недопад наголосив, що ділянка, призначена для полігону, не до кінця освоєна,
хоча орендну плату за неї сплачують. «Полігон використовують з 1972 року, тому ми
не можемо нести відповідальність за те, як
відбувалася його експлуатація раніше. Зараз ту чергу полігону зроблено відповідно
до проекту. Наступні проекти робитимуть
також відповідно до стандартів», – зазначив Григорій Недопад та додав, що, окрім
Луцька, на полігон вивозять сміття ще шість
ОТГ.
З його слів, наразі виконують норму закону, зокрема щодо дегазації полігону та
сортування сміття. Натомість Валерій Кузьмич наголосив, що потужності полігону
може вистачити лише до кінця року. «Якщо
не будувати наступну чергу, то полігон фактично вичерпав свою потужність, хоча ми
збільшили об’єм для захоронення. За умови
нормальної експлуатації та введення сортувальної лінії до кінця року ми витримаємо.
Тому потрібно шукати компроміс із населенням. Ми уклали договір з проектантами,
які мають хороший досвід, тому взагалі не
має бути якихось зауважень. Наразі на полігоні є лише проблема фільтрату, тому тривають перемовини щодо будівництва станції з

його знезараження», – підсумував Валерій
Кузьмич.
Також під час комісії йшлося про встановлення контейнерів для збирання пластикових
пляшок. Для того аби встановити їх по всьому
місту, потрібно 1,8 млн грн. Звернули увагу й
на питання будівництва сміттєпереробного
заводу. «Це досить об’ємний проект, наразі
тривають перемовини з закордонними інвесторами. Є ділянка площею 4,7 га, призначена
для будівництва сміттєпереробного заводу.
Зараз є цікаві пропозиції щодо сміттєпереробного заводу, але на це потрібно 65 мільйонів євро. Ми розуміємо, що для міста це
непідйомна сума, тому шукаємо інші шляхи
залучення коштів», – поінформував Григорій
Недопад.
Відтак було вирішено, аби депутати відвідали полігон у селі Брище і вже після цього
залагоджували питання за підсумками зустрічі.
Нагадаємо, громада Княгининівської
сільської ради на минулій сесії міської ради
пропонувала Луцьку шукати альтернативну
ділянку для майбутнього полігону, а також
вимагала закінчити рекультивацію старого
полігону, залагодити питання збирання й утилізації фільтрату.

ЛУЦЬКИЙ ТА НАДВІРНЯНСЬКИЙ
РАЙОНИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ
ПРО СПІВПРАЦЮ

Партнери сподіваються на плідну співпрацю

господарства, освіти, туризму,
культури, спорту й підприємництва. Я щиро дякую Івану Гурмаку за запрошення, адже це був
важливий день у нашій спільній
історії. І сподіваюся, що наше
партнерство буде довгим та
успішним».
Поважних гостей з Волині

вітав голова Надвірнянської
районної ради Іван Гурмак. Він
розповів про особливості Надвірнянського району. Зокрема
про туристичну привабливість,
економічні потужності та перспективи.
«Наша районна рада співпрацює з містами-побратимами Рес-

публіки Польща та Чеської Республіки, – наголосив Іван Гурмак.
– Проте я вважаю, що передусім
потрібно налагоджувати партнерські відносини в самій державі, між областями, районами
та містами. Адже така співпраця
дасть змогу більше дізнатися про
особливості того чи того району
і спільними зусиллями розвивати
наш край. А також співпрацювати
в різних галузях, ділитися досвідом».
Чиновники домовилися про
те, що влітку частина учнів 10-11
класів зі шкіл Луцького району
поїдуть на відпочинок у Надвірнянський район.
«Там на них очікує чудовий відпочинок, – переконана
депутатка-укропівка
Луцької
районної ради Яна Гончарук.
– Окрім цього, вони зустрінуться
з місцевими пластунами. Хотілося б, щоб у нашому районі пластунський рух був розвинений на
такому ж рівні, як і в них».
Сторони зобов’язалися приділяти всебічну увагу реалізації
Угоди, а також впровадженню
спільних проектів для залучення
інвестицій у свої регіони.

Є купа методів, але всього кілька принципів. Той, хто притримуватиметься принципів, зможе успішно вибрати
собі методи. Але той, хто застосовує методи, ігноруючи принципи, точно матиме проблеми. Ральф Емерсон

Усе почалося з того, що 6 травня
поляки затримали партію бурштину з
Волині, загалом 1300 кг. За інформацією журналіста «1+1» Євгена Плінського,
контрабанду пропустили за негласним
розпорядженням начальника Волинської митниці Євгенія Шелігацького.
Тож журналісти ТРК «Аверс» у рамках
редакційного завдання намагалися поспілкуватися з митниками, які того вечора зібралися на приватне святкування
в ресторані «Лемарк», та розпитати про
інцидент. Але проти журналістів застосували фізичну силу, заламали їм руки,
забрали телефони й побили камери.
До слова, на митниці усе спростовують, пише «ТСН.ua». Мовляв, таку партію
сонячного каміння вони не пропускали,
а перевірити, що всередині фури – бурштин чи вугілля – важко. Мовляв, воно не
сканується, а перевірити усі вантажівки
фізично неможливо. Натомість журналісти навіть роздобули інформацію,
звідки рекордний контрабандний вантаж прямував: дві фури за документами
везли деревне вугілля з підприємства у
Ківерцівському районі.
Зрештою за підсумками інциденту
слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите
викрадення чужого майна – грабіж) та ч. 1
ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Справу про побиття митниками
журналістів телеканалу «Аверс» скерували до Державного бюро розслідувань. Санкції статей, що їх інкримінують
митникам, передбачають до чотирьох
років позбавлення волі.

кримінал

ДЕПУТАТУ
КИНУЛИ ГРАНАТУ
vl.npu.gov.ua

Олена Семенова

елегація з Луцької
районної ради на чолі
з головою Валентином
Приходьком завітала
з офіційним візитом у
Надвірнянський район
Івано-Франківської
області. Голови районних
рад підписали Угоду про
співпрацю районів.
Укропівець Валентин Приходько розповів, що Луцький
район має міста-побратими і
в Україні, і в Польщі – зокрема
місто Тересполь та Білостоцький
повіт, з якими вже реалізували
спільні проекти.
«Задум підписати Угоду з Надвірнянською районною радою
з’явився давно, – каже Валентин
Васильович. – Річ у тім, що в них
дуже розвинений пластунський
рух. Це, на мою думку, варто запозичити нам. Дещо зацікавило і
їх. Тому ми підписали Угоду про
співпрацю, в якій передбачено
обмін досвідом у галузях запровадження місцевого самоврядування, громадських зв’язків,
економічного співробітництва.
Також є певні задуми щодо обміну досвідом та майбутньої
співпраці в галузях сільського
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ТРК «Аверс»

отужності сміттєзвалища в
селі Брище вистачить лише
до кінця року. Наразі Луцька
міська рада орендує ділянку, яка
призначена для наступної черги
будівництва сміттєзвалища,
однак жителі Княгининівської ОТГ
проти будівництва полігону, хоча
місто намагається залагодити
питання поширення фільтрату
та інші проблеми. Натомість для
будівництва сміттєпереробного
заводу потрібно €65 млн, що
є непідйомною для обласного
центру сумою.
Про це йшлося 13 травня під час засідання постійної комісії міської ради з
питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житловокомунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження. Так, на розгляд
комісії винесли звіт про роботу переробних
ліній сміття на сміттєзвалищі в селі Брище
Луцького району.
Як розповів голова комісії Андрій Козюра,
раніше міська рада створила спеціальну комісію щодо роботи сміттєвого полігону в селі
Брище. Це питання піднімали також жителі
Княгининівської ОТГ.
Директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»
Валерій Кузьмич зазначив, що на сьогодні ситуація справді дуже складна, громадськість
та влада Княгининівської ОТГ приділяють
багато уваги полігону та виявляють чимало
проблем у його роботі. «Варто зазначити, що
на сьогодні стан полігону значно кращий,
аніж це було рік-півтора тому. Наразі є проблема із фільтратом, адже він почав виходити
за межі полігону. Ми намагалися залагоджувати це питання відкачуванням фільтрату
асенізаційними машинами та зливом його в
пожежну водойму. Минулоріч та цього року
виділено по 300 тисяч гривень на обвалування. Зараз полігон також пересипаний. Ми
повикачували фільтрат, витікання фактично
ліквідували. Однак знову пішли дощі, відтак
представники громади викликали поліцію та
знову зафіксували витікання. Ми забруднюємо територію максимум на 10-20 метрів від
полігону, хоча санітарна зона – 300 метрів від
полігону», – розповів Валерій Кузьмич, зазначивши: жителі ОТГ на зібраннях кажуть, що не
дадуть освоювати нову ділянку для будівництва полігону.
Перший заступник міського голови Гри-

16 травня 2019 року

volynnews.com

П

№ 19 (169)

На щастя, ніхто не постраждав

Вночі 8 травня в райцентрі КаміньКаширський на подвір’я 47-річного
місцевого жителя, депутата
Волинської обласної ради Анатолія
Буська невідомі зловмисники
кинули предмет, який вибухнув.

Як інформує прес-служба волинської поліції, пригода трапилася близько другої години ночі. Попередньо, вибухнула граната РГД-5. Внаслідок вибуху
пошкоджено фасад будинку, паркан.
Ніхто з людей не постраждав. Під час
огляду місця події поліція вилучила металеві уламки, важіль запалу та інші речові докази.
Наразі слідчі кваліфікують подію за
ознаками злочину, передбаченого ч. 4
ст. 296 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк
від 3 до 7 років.
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мовою цифр

у ногу з часом

НАЙБАГАТШІ
ПЕНСІОНЕРИ – СУДДІ

З

а словами начальника
Головного управління
Пенсійного фонду у Волинській
області Петра Філіпчука, на обліку
перебуває 260621 пенсійна справа.
253700 волинян – це так звані
цивільні пенсіонери. У той же час
12800 жителів області – пенсіонери
силових структур.

статистика

ЩОХВИЛИНИ
УКРАЇНУ ПОКИДАЄ
ДВІ ЛЮДИНИ
З кінця березня 2018 року з України
виїхали 1 175 823 громадян.
Щохвилини країну залишають дві
людини в пошуках кращого життя.

Про це повідомляють на сайті проекту
Ukrainianpeopleleaks. Статистику отримано від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.
До 2050 року населення України може
скоротитися на 18% – до 36 млн осіб. Це
підтверджують і дані ООН. Якщо такий варіант реалізується, то країна ризикує остаточно перетворитися на державу старих і
дітей. Один із основних факторів виїзду –
трудова міграція.

М

айже три тисячі
жителів області
вже скористалися
нововведеннями у галузі
надання послуг органами
Пенсійного фонду України
й отримали електронні
пенсійні посвідчення,
які є одночасно й
платіжними банківськими
картками. У найближчому
майбутньому на
громадян чекають
електронні трудові
книжки та лікарняні
листки.

Про це під час прес-конференції 7 травня повідомив начальник Головного управління
Пенсійного фонду у Волинській
області Петро Філіпчук. З його
слів, станом на сьогодні органи
Пенсійного фонду опікуються
не лише пенсіонерами, призначаючи та виплачуючи пенсії, а
й роботодавцями і страховими
особами.
«Сьогодні основне завдання
для Пенсійного фонду – максимально спростити процедуру
отримання цих послуг, а також
за можливості надавати послуги дистанційно за допомогою
сучасних електронних сервісів.
Ми перебуваємо на етапі реформування. На території Волинської області створили дев’ять
об’єднаних управлінь і одне
головне управління. При цьому
в районних центрах не скорочують жодного сервісного центру.
Їх будуть створювати й надалі», – зазначив очільник Пенсійного фонду області.
Він наголосив, що кожен
волинянин може отримати якісну консультативну допомогу в
будь-якому сервісному центрі
Пенсійного фонду незалежно від
місця фактичного проживання й
місця реєстрації.
Як пояснив Петро Філіпчук,
у кожному районному центрі
вже створили сервісні центри
Пенсійного фонду. Утім певні їх
відділи доведеться скорочувати, оскільки органи Пенсійного
фонду переходять на електронну форму обслуговування. «У
недалекому майбутньому розпочнуть роботу спеціальні підрозділи, що працюватимуть над
ретроконверсією
паперових
пенсійних справ – актуальні пенсійні справи будемо переводити
з паперових в електронні. Хоча

НА ВОЛИНІ ВВОДЯТЬ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕНСІЙНІ
ПОСВІДЧЕННЯ ТА
ТРУДОВІ КНИЖКИ
crimea.kp

Петро Філіпчук озвучив і середній
розмір пенсії в області – 2402 грн. А от
мінімальна пенсія на Волині сягає лише
1497 грн, однак протягом року ці показники дещо зростуть. У липні розмір мінімалки планують підвищити до 1564 грн, а
в грудні – до 1638 грн.
Максимальна пенсійна виплата і в області, і на території всієї України становить
десять прожиткових мінімумів – 14970 грн.
Таку пенсію на Волині отримують 10 тисяч
пенсіонерів, що становить 0,66% від загальної кількості.
Також Петро Філіпчук проінформував,
що 20% волинян отримують пенсію на
рівні прожиткового мінімуму, у 78% вона
вища за прожитковий мінімум і в середньому становить 2673 грн. 2% жителів
області отримують пенсію по втраті годувальника, її сума є меншою від прожиткового мінімуму.
Разом із тим, на Волині є 69 осіб, суддів у відставці, які в середньому одержують довічне щомісячне грошове пенсійне
утримання в розмірі 43808 грн.
Окрім цього, «волинську пенсію»
отримують 620 внутрішньо переміщених
осіб, які переїхали на територію області
з тимчасово окупованих територій – із
Луганської та Донецької областей та
АР Крим.

Вікторія СЕМЕНЮК
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Органи Пенсійного фонду осучаснюються

вже зараз пенсійні справи заводять тільки в електронній формі.
Є прилади сканування, тож усі
потрібні для заведення справи
документи сканують та скеровують на центральний сервер
Пенсійного фонду для нарахування пенсій», – пояснив Петро
Філіпчук.
Також посадовець повідомив, що незабаром планують
запровадити електронні трудові книжки та електронні лікарняні листки. До слова, наразі
вже майже три тисячі волинян
отримали електронні пенсійні
посвідчення, які водночас слугують банківськими платіжними
картками. «Це реально працює.
І сьогодні Пенсійний фонд намагається максимально спростити процедуру обслуговування
населення», – наголосив Петро
Філіпчук.
Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного

У Волинській області на веб-порталі
електронних послуг Пенсійного фонду
України зареєструвалися 29 тисяч
573 користувачі (фізичних осіб – 29164;
юридичних осіб – 409). З 1 січня 2017 року
на веб-портал надійшло 488 звернень
громадян.

кому вірити?
unian.ua

Н

аціональна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»
звинуватила облгази, які
належать бізнесменові Дмитру
Фірташу, в шантажі споживачів
шляхом відключення їх від
газопостачання до сплати
додаткових рахунків. Про
це повідомила прес-служба
«Нафтогазу».

«Облгази придумали новий спосіб для збору додаткових коштів зі
споживачів – відключають від газопостачання під приводом технічного
обстеження мереж. Перевіряти труби – цілком нормально й потрібно.
Але до суто технічного процесу облгази підійшли творчо. Відновити постачання газу обіцяють тільки після
оплати додаткових рахунків», – сказано в повідомленні.
Наголошується, що для відновлення газопостачання газовики вимагають близько 1000 грн з кожної
Ч И Т А Й
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управління Пенсійного фонду у
Волинській області Ольга Волдінер розповіла, що обласне
управління Пенсійного фонду
працює над тим, щоб запровадити дистанційні послуги в електронному вигляді. Фактично це
дистанційне самообслуговування в онлайн-режимі, що працюватиме цілодобово сім днів
на тиждень. З її слів, головним
інструментом надання таких
послуг є веб-портал Пенсійного
фонду України, який працює з
2013 року. «Наразі наші клієнти
можуть мати відкритий доступ
до сервісу SMS-інформування.
Уже понад 15 тисяч осіб виявили
бажання отримувати таку інформацію через SMS. На сайті Пенсійного фонду є відеоінструкції,
у яких крок за кроком розповідають, як скористатися сайтом,
власним кабінетом тощо. Також
на сайті можна знайти витяг з облікової картки, довідки тощо», –
пояснює Ольга Волдінер.

Стати користувачем вебпорталу ПФУ можна двома способами: за заявою та із допомогою онлайн-реєстрації (за умови
наявності особистого електронного цифрового підпису).
Для того щоб зареєструватися на сайті за заявою, потрібно:
1. Прийти у вибраний орган
Пенсійного фонду й оформити
заяву, при цьому маючи із собою
паспорт та ідентифікаційний
код.
2. Отримати розписку про
одержання заяви та реєстраційний код для реєстрації на вебпорталі.
3. Завершити реєстрацію,
зайшовши на веб-портал ПФУ в
інтернеті: вибрати пункт меню
«Реєстрація» і заповнити реєстраційну форму.
Для самостійної онлайнреєстрації потрібно:
1. Отримати електронний
цифровий підпис в акредитованому центрі сертифікації ключів
(такі послуги можуть надавати
і безплатно – центри, створені при податкових органах,
наприклад, ПриватБанк, і платно – недержавні центри сертифікації ключів). Ключ ЕЦП можна
записати на електронний носій.
2. Також ЕЦП можна отримати в Державній фіскальній
службі. Для цього треба принести в найближче регіональне
відділення ДФС такі документи:
заяву на приєднання до договору «Про надання послуг електронного і цифрового підпису»,
копію та оригінал ідентифікаційного коду, оригінал і копію паспорта; флеш-носії, оптичні носії
CD/DVD; захищені носії ключової інформації запису електронного ключа.
3. Для входу на веб-портал
ПФУ потрібно виконати такі кроки: вибрати пункт меню «Вхід» і в
закладці «За ЕЦП» ознайомитися
зі списком акредитованих центрів сертифікації (АЦСК), електронний цифровий підпис яких
підтримує веб-портал ПФУ.

«НАФТОГАЗ» – ПРОТИ
програми видобутку українОБЛГАЗІВ провалу
ського газу, співробітники виробляквартири. З них 500 грн нібито за
обслуговування колонки, яке не
проводили.
«А ще газовики заявили, що за наявності боргів не будуть відновлювати газопостачання. Але більшість цих
боргів сформовані через скандальні
газові коефіцієнти, які донараховують облгази групи РГК («Регіональна
Газова Компанія»). Нарахування таких коефіцієнтів не визнають в уряді
і в НКРЕКП (Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг), тому
люди не мають платити зайве. Але
фірташівські облгази вперто продовжують нараховувати незаконні
борги майже по всій країні», – йдеться в повідомленні.
При цьому в прес-службі «Регіональної Газової Компанії» назвали заяву «Нафтогазу» неправдивою. «Щоб
відвернути увагу людей від зловживань у самому «Нафтогазі» і повного

ють фейкові повідомлення про нібито
протиправну діяльність газорозподільних компаній. Ці фейкові повідомлення не містять ніяких фактів. Якщо
в «Нафтогазі» є реальні факти будьяких порушень, відповідальні особи
зобов’язані звернутися в поліцію із
відповідною заявою та доказами, а
не використовувати журналістів для
чергового чорного піару», – сказано в
повідомленні РГК.
НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають
близько 90% газу і нафти в країні.
НАК спеціалізується на розробці родовищ, видобутку нафти і газу, їх
транспортуванні, а також реалізації
нафтопродуктів через мережу АЗС.
«Регіональна Газова Компанія» управляє близько 20 газорозподільними
компаніями, які належать бізнесменові Дмитру Фірташу.

Я не можу дати універсальної формули успіху. Зате я можу дати формулу провалу:
спробуй всіх задовольнити. Герберт Баярт Своп
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програму з боку і об’єднань співвласників, й індивідуальних споживачів не буде потрібно додатково
виділяти кошти з бюджету. Треба
перерозподілити 400 млн грн, виділених на Фонд енергоефективності.
«Уже другий рік поспіль ніяк
не може запрацювати Фонд енергоефективності, в якому є близько
1 млрд грн. Поки його будуть запускати в роботу, думаю, що нашим
громадянам і ОСББ ці кошти були
б дуже корисні, оскільки тільки
за один місяць за програмою використовують 100 млн грн. За цей
літній період при перерозподілі
коштів можна було б підготувати
наш житловий фонд до опалювального сезону і забезпечити економію
енергоресурсів», – зазначив Олександр Слобожан.
Віце-президент громадської організації «Всеукраїнська рада голів
ОСББ» Роман Бондарук повідомив,
що у своєму зверненні до Прем’єрміністра представники ОСББ відзначають, що обсяг фінансування
державної програми «теплі креди-

uk.etcetera.media

П

редставники
Всеукраїнської
ради голів ОСББ
просять Прем’єр-міністра
Володимира Гройсмана та
Верховну Раду спільними
зусиллями залагодити
питання дофінансування
програми «теплих
кредитів» за рахунок
коштів, виділених на Фонд
енергоефективності, який
не може почати працювати
вже кілька років.
Як
повідомив
на
пресконференції в УНІАН виконавчий
директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан, на цей рік за
програмою «теплі кредити» було
передбачено 400 млн грн. «Звертаємося до Прем’єр-міністра і просимо збільшити цю суму вдвічі за
рахунок перерозподілу коштів за
окремими джерелами, які наразі
не так ефективно використовуються», – пояснив він.
Щоб покрити хоча б частину
попиту, який повсякчас зростає, на

Гроші є – роботи нема

ти» значно менший за реальний попит. «За даними Держенергоефективності, на сьогодні передбачені
ліміти фінансування програми вже
практично вичерпані. Отже, уповноважені банки повністю завершать приймання кредитних заявок
у травні-червні», – пояснив Роман
Бондарук.
Також він додав, що на Фонд
енергоефективності передбачено
не тільки більш як 1 млрд грн бюджетних грошей, а ще й донорські
кошти від Європейського Союзу.

Таким чином, близько 3 млрд грн –
це кошти, які не використовуються.
«Така ж ситуація була й торік, коли
гроші лежали і не працювали в очікуванні запуску Фонду. Тому звертаємося до Володимира Борисовича,
до депутатів Верховної Ради негайно підготувати документи і зробити
перерозподіл бюджетів, тому що
ми втрачаємо дорогоцінний час,
оскільки кошти є», – наголосив Бондарук.
Як зазначив перший заступник
Луцького міського голови Григорій

Недопад, коли лучани побачили, що
програма «теплі кредити» працює,
то почали масово утеплювати будинки й подавати заявки на фінансування, але великі проекти було
відкладено на невизначений час
через брак коштів. «Позитивний досвід використання програми «теплі
кредити» відразу видно і за платіжками, які зменшуються, і по тому, як
люди починають берегти своє майно, тому що частину коштів вони
вкладають своїх», – зазначив він.
Механізм фінансування «теплих кредитів» передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не
більш ніж 12 тис. грн) для громадян
при заміні газових котлів, 35% суми
кредиту (але не більш як 14 тис. грн)
на енергоефективне обладнання
і матеріали для фізичних осіб, 40%
тіла кредиту (але не більш як 14 тис.
грн у розрахунку на одну квартиру)
на енергоефективне обладнання
і матеріали для ОСББ й житловобудівельних кооперативів. При
цьому громадянам, які отримують
субсидію, компенсують 70% суми
кредиту.

екологія

пам’ятаємо

СТИХІЙНІ СМІТТЄЗВАЛИЩА –
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЖНОГО

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:

«ВАШ ПОДВИГ –
НЕОЦІНЕННИЙ»

Алла САДЕЦЬКА

З
imk.net.ua

Народний депутат Ірина Констанкевич, головний лікар
Волинського обласного госпіталю ветеранів війни
Тетяна Масікова та депутат облради Вячеслав Рубльов
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і сучасники, і майбутні покоління,
бо ваш подвиг неоціненний», –
звернулася до присутніх Ірина
Констанкевич.
Також нардеп подякувала керівництву та колективу закладу за
професіоналізм і чуйні серця.
Слова вітання цього дня звучали й від депутата Волинської обласної ради Вячеслава Рубльова,
який запевнив, що депутатський
корпус та голова обласної ради
Ігор Палиця зроблять усе, аби наші
захисники отримували якісну медичну допомогу.
Присутній на зустрічі директор ДВТП «Волиньфармпостач»
Михайло Півнюк передав чергову
партію медикаментів, потрібних
для лікування та реабілітації пацієнтів закладу, а завершилося все
святковим концертом від Луцького прикордонного загону.

Завдяки захисникам ми маємо нашу країну

ходи, – одна з причин високої захворюваності населення. «Тому на державному рівні має бути окреслена
стратегія, яку ми тут, на місцях, будемо реалізовувати», – каже Ігор Лех.
Ще одна проблема, яка неабияк впливає на екологічну ситуацію
в країні, – необізнаність населення
з правилами сортування сміття й зі
згубним впливом відходів на навколишнє середовище. Влада має почати
проводити масштабну просвітницьку роботу з українцями щодо необхідності сортування сміття. «Навіть
якщо в якомусь із сіл встановлюють
контейнери для пластикового сміття,
у сільських радах не завжди знають,
що робити далі, коли контейнер заповниться. Відтак пластик вивозять
на ті ж сміттєзвалища. Таку глобальну проблему неможливо залагодити
локально, лише на загальнодержавному рівні», – констатує Ігор Лех.

децентралізація

СЕКРЕТ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ
ГРОМАДИ – У СПІЛЬНІЙ ПРАЦІ

Юлія ТЕРПЕЛЮК

Д

ецентралізація набирає
усе більших обертів.
Об’єднані громади отримують
більше повноважень та
можуть самі розпоряджатися
коштами. Важливу роль у
цьому процесі відіграють і
місцеві жителі, і депутати.
Депутат Підгайцівської сільської
ради, укропівець Олександр Бляшук переймається проблемами не
лише свого округу, а й громади загалом і щиро вболіває за її розвиток.
Він проводить зустрічі з активними
жителями свого округу, аби обговорити проблемні питання та знайти
шляхи їх розв’язання.
«На таких зустрічах ми обговорюємо шляхи розвитку нашого
округу, а також громади загалом. На
одній з них місцеві жителі підняли
питання встановлення автобусної
зупинки. Після обговорення і визначення місця для її встановлення
я пообіцяв найближчим часом посприяти у залагодженні цього питання. Селяни ж виявили бажання
долучитися до прибирання прилег-

Юлія Терпелюк

День пам’яті та
примирення народний
депутат України Ірина
Констанкевич разом із
депутатом Волинської
облради, головою
фракції «УКРОП» в
облраді Вячеславом
Рубльовим побували у
Волинському обласному
госпіталі ветеранів
війни, де зустрілися
з ветеранами двох
поколінь та привітали
їх із прийдешнім Днем
Перемоги.
«Сьогодні ми цінуємо і дякуємо
кожному захиснику нашої батьківщини, адже ви ризикували життям
та здоров’ям заради нас та майбутнього наших дітей. Переконана, що ваш героїзм пам’ятатимуть

а офіційними даними,
загалом в Україні є близько
семи тисяч зареєстрованих
полігонів твердих побутових
відходів. А от стихійних
сміттєзвалищ – аж 35 тисяч.
Про це заявив депутат
Волинської обласної ради Ігор
Лех («Батьківщина») в ефірі
ТРК «Аверс».
«Щороку проблема зі сміттям в
Україні загострюється. Її можна залагодити лише шляхом будівництва
сміттєспалювальних або сміттєпереробних заводів. В Україні є лише
один сміттєспалювальний завод,
натомість сміттєпереробних немає
взагалі. Лише на 2020 рік заплановано будівництво першого сміттєпереробного заводу в Київській області», – розповів Ігор Лех.

Проте, як наголошує депутат, таких заводів потрібно щонайменше
два десятки, аби залагодити проблему з твердими відходами. «У влади має бути чітке розуміння, як боротися з цією проблемою. Як і те, яку
роль у її розв’язанні відіграє держава, яку – обласні або міські ради. У
Європі сміттєпереробка – це бізнес,
на якому можна заробляти. Проте в
Україні це хтось блокує, – стверджує
депутат. – Також є велика проблема з утилізаційними заводами, де
знищують тваринні рештки. Таких в
Україні є лише кілька, тож де переробляють тваринні рештки великі
підприємства, ми можемо тільки
здогадуватися».
На думку Ігоря Леха, саме незадовільна екологічна ситуація в державі, людська недбалість та величезна кількість стихійних сміттєзвалищ,
де просто неба перегнивають від-

Спільні інтереси об’єднують

лої території. Також болючою для
них темою є впорядкування кладовища, на якому пошкоджена огорожа та нема місця для сміттєвих баків», – каже пан Олександр.
Актуальним для села є питання
електрифікації вулиць, адже деякі
ділянки взагалі не освітлюються, але
завдяки ініціативам депутата це вдається поступово виправляти.
«За мого сприяння в Лищі на
вулиці Возз’єднання було встановлено вуличне освітлення. Але ще є

Цивілізація має занадто багато правил для мене, тож я роблю все можливе,
щоб їх переписати. Біл Косбі

й неосвітлені ділянки та недороблені тротуарні доріжки. Я впевнений, що найближчим часом спільно
нам вдасться розв’язати й ці проблеми. Щиро дякую небайдужим
активістам, які долучаються і до залагодження місцевих проблем, і до
загального розвитку округу та села.
Але на досягнутому не варто зупинятися, адже проблем у громаді вистачає і для їх розв’язання потрібно
наполегливо працювати», – зазначив депутат.
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ПЕРША КНИГА

ЛУЦЬКОГО АДВОКАТА
volynnews.com

ідомий юрист,
депутат Луцької
міськради
попереднього скликання,
керівник Одеської
кіностудії Андрій Осіпов
дебютував як письменник.
Нещодавно він
презентував у Луцьку свою
першу книгу «З особливою
жорстокістю» в рамках
дофестивальної частини
ІІ Міжнародного
фестивалю «Фронтера».
Адвокати просто «напаковані»
різними цікавими життєвими історіями. «Цей тягар змусив мене
писати. Я хотів сам його позбутися.
Вийшла книга. Для мене це була арттерапія», – розповідає Андрій Осіпов.

www.volynnews.com

ГЕРОЇ КНИГИ –
ВИГАДАНІ
На початку книги зазначено, що
всі події вигадані й будь-які збіги з
реальними особами випадкові. Автор визнає, що персонажі можуть
бути схожими на деяких лучан.
Адже це перша книга адвоката і
він, мовляв, має не таку багату уяву,
щоб описувати абсолютно незнайомих людей.
У книзі є епізод, де на судовому
процесі мати вбитого підраховує
матеріальну та моральну шкоду,
якої завдали їй вбивці. У реальному
житті, як розповідає Андрій Осіпов,
такі моменти трапляються рідко:
коли справа доходить до моральної
шкоди, зазвичай згорьовані родичі не можуть обґрунтувати суми і
суд визначає її розмір на власний
розсуд. Він розповів про один трудовий спір, що тривав у суді два
роки, а після повернення справи
з Верховного Суду в апеляційному
суді працівницю поновили на роботі. Тоді судді апеляційного суду
призначили компенсацію моральної шкоди в розмірі 200 гривень. У
приватній бесіді він сказав суддям,
що таким рішенням вони завдали
людині більше моральної шкоди,
ніж раніше.
В іншій справі за завдані тяжкі
тілесні ушкодження (зламаний хребет) у судді просили визначити компенсацію в сумі 100 тисяч гривень.
Вона ж на це сказала: «У вас надмірні апетити, я нещодавно у справі
про зґвалтування неповнолітньої
неприроднім способом призначила

Автор каже, що літературна праця була як арт-терапія

лише дві тисячі гривень». На що адвокат згодом пожартував: «Напевно, така сама ціна і вашого зґвалтування неприроднім способом».

ПРО ЩО БУДЕ
НАСТУПНА КНИГА
Андрій Осіпов розповів, що вже
є план наступної книги та кілька написаних аркушів. Твір матиме три
частини: у першій ітиметься про
роботу прокурора. Це буде перший
в українській літературі хороший
прокурор, який добросовісно прагне покарати злочинця. У наступній
частині діятиме адвокат Никанор
Скрипник, персонаж книги «З особливою жорстокістю». У третій частині вони зійдуться в батлі. У книзі
буде дві історії – про кохання ромів
аж до самоспалення та непросте питання статевих стосунків з розумово відсталими особами. За законом
вони прирівнюються до зґвалтування. Окрема риса наступної книги –
наявність алкоголю та наркотиків у
житті юристів та їх згубний вплив.
«Там буде про дороги і доріжки», –
жартує автор.

народна медицина
Олена СЕМЕНОВА
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ДІТИ – НЕ ВЛАСНІСТЬ
БАТЬКІВ
У своїй книзі адвокат розвиває тему стосунків батьків та дітей.
Батькам важливо зрозуміти, що
діти – це не їхня власність, у них є
своє життя. Обов’язок батьків – уберегти нащадків і дати їм можливість
далі йти в життя, не покалічившись
у ніжний період. У книзі порушено
проблему спілкування батьків і дітей, батьківської любові.
Найкращим прикладом такої
ідеї він називає справу про вбивство батьків, де захисником виступав видатний юрист українського
походження Семен Арія. Адвокату
тоді випало захищати хлопця, якого
обвинувачували у вбивстві батьків.
Вбивство з особливою жорстокістю
в радянські часи карали розстрі-

лом, а з пристрасті – до 15 років
позбавлення волі. Адвокат наголошував: якби у залі суду були батьки
вбивці, вони просили б зберегти
хлопцеві життя, тому що той – єдине їхнє продовження.
Андрій Осіпов вважає, що його
книга – не з тих, які можна читати
двічі-тричі. Але якщо читачам цікаво, що буде з героєм книги Антоном
Михальчуком потім, через багато
років, варто прочитати восьмий
розділ та епілог, де зашифровано
те, що сталося з ним згодом.

МОВНИЙ ЗАКОН ТА
ЗІРВАНІ УКРАЇНСЬКІ
ПРАПОРИ В ОДЕСІ
Зазначимо, що з 2017 року Андрій Осіпов – голова правління
Одеської кіностудії. «Хочу досягти
того, щоб для дітей найкращою
спадщиною було моє ім’я, тому вирішив працювати на Одеській кіностудії», – розповідає Андрій Осіпов,
пояснюючи, чому юрист очолив кіностудію.
Він зазначає, що Одеса – місто
специфічне. Серед усіх його зна-

КВІТКА СОНЦЯ
ЗДОРОВ’Я ПОДАРУЄ
Олена Семенова

освідчені травники в цей
час активно заготовляють
листочки та квіти кульбаби –
маленькі сонечка, з яких готують
різноманітні смаколики. А також
корінь, який здавна застосовують
для приготування лікарських
настоїв та навіть... аналога кави.
«Передусім в цей час я намагаюся зібрати якомога більше квітів кульбаби, – розповідає знана травниця з Луцька Віра Крась. – Із
них готую настій, який дуже ефективний у лікуванні подагри, поліартриту, болю та запалення в суглобах. Отож, потрібно дві склянки щойно зірваного цвіту покласти у скляну
банку й залити півлітром горілки. Банку закриваю і на три тижні ставлю в темне місце.
На собі уже скільки переконувалася, що натирання хворих місць таким настоєм дуже
помічне. Також ще від своєї бабусі я успадкувала дуже давній рецепт приготування меду
з квіточок кульбаби. Такий смаколик чудово
підвищує імунітет, допомагає при авітамінозі. Окрім цього, його можна розсмоктувати
при ангінах, болях у горлі та гортані. Для
його приготування слід взяти 50 квіточок,
покласти в глибоку посудину і на годину

Якщо постане питання про
екранізацію книги, він не планує
особисто її продюсувати, тому що
вбачає у цьому конфлікт інтересів.
Сподівається, що хтось інший з продюсерів зможе взятися за справу, а
він позмагається за гонорар.

Травниця заготовляє кульбаби

залити холодною водою. Тим часом з однієї
склянки води та двох склянок цукру приготувати сироп. Коли схолоне, вкинути в нього
відціджені квіти. Через добу слід проварити
усе це протягом п’яти-семи хвилин і відставити з плити. Коли повністю охолоне – знову
на вогонь. Таку процедуру потрібно здійснити тричі, а тоді я перекидаю готовий мед у
банку і ставлю в погріб».
Здавна цінують і перші листочки кульбаби. Адже вони дуже багаті на різноманітні вітаміни, зокрема С, Е, В1, каротин і мінеральні
солі заліза, фосфору, магнію, кальцію. Тому з
листочків Віра Миколаївна радить приготувати корисні й дуже смачні салатики. Для цього зірвані листочки слід залити водою, в якій
попередньо розвести столову ложку солі.
Залишити на 30-40 хвилин, а тоді відтиснути
і дрібно порізати. Додати дрібно порізані варені яйця, спеції, заправити майонезом – вітамінний смаколик готовий.
«Цей салат нормалізує рівень цукру в крові, – розповідає травниця. – А ось тим, у кого
проблеми з печінкою, раджу робити такий са-

йомих там лише двоє спілкуються
українською, решта – російськомовні. «В Одесі мовний закон спричинить величезні хвилювання. Ба
більше, ми всі обговорюємо закон,
який не маємо можливості прочитати. Я не знаю, в якій редакції його
проголосували, бо була величезна
кількість правок і кінцевої редакції
немає», – зазначає Андрій Осіпов.
Це питання зараз паплюжать у
російських ЗМІ. Тож, на його думку,
Україна підставилася з цим законом. Небезпека також у тому, що
самі українці обговорюватимуть
закон, не читаючи. Тому має бути
сформована така політика, що закон мають «розжувати» для населення експерти, лідери суспільної
думки і блогери, інакше отримаємо
несприйняття та проблеми в Харкові, Одесі, Сумах – там буде багато
чуток, що не стосуватимуться закону.
Андрій Осіпов розповів, що
контрольним пакетом акцій Одеської кіностудії володіє держава. Коли
юрист приїхав на нове робоче місце, вважав, що на фасаді кіностудії
має висіти український прапор.
Кілька тижнів працівники студії саботували це рішення. Зрештою керівник сказав, що якщо приїде наступного разу і український прапор
не висітиме, то вивісить червоночорний стяг на фасаді. Працівники
студії впросили, щоб було три прапори: України, Одеси та кіностудії.
З фасаду вже тричі зривали саме
український прапор, тож можна
уявити настрої одеситів. Читаючи
сторінки працівників студії в соцмережах, він бачить, що серед них
є «ще ті хлопці». Отже, протистояння налаштованих проросійськи та
проукраїнськи є навіть серед колективу кіностудії.
Водночас за два останні роки
кіностудія взяла участь у понад 20
проектах, де 80% – україномовні, до
20% – болгарською та англійською
мовами. Російською відзняли лише
один ситком для одеського телебачення.
Зараз в роботі студії є проект
«Світоч свободи», який описує події, що трапилися в Україні 50 років
тому. Василь Макух на знак протесту проти введення російських
військ в Чехословаччину облив
себе бензином і підпалив на Хрещатику в Києві. Йтиметься про те, що
це був за чоловік, що він вчинив. А
найголовніше, що після його смерті дружина до кінця днів не могла
знайти роботу, хоч у них було двоє
дітей.

латик: 100 грамів листя на півгодини замочити в сольовому розчині, тоді дрібно порізати,
додати редиску та зелену цибульку. Заправити олією і, смакуючи, очищувати орган. З молодого листя, яке рвуть ще до цвітіння, можна
приготувати вітамінний салат, який збуджує
апетит та оздоровлює кров. Також його їдять
за недокрів’я. Ще листя можна кришити по
чотири-п’ять штук в суп, коли дошкуляє печія.
Окрім цього, листочки кульбаби обов’язково
сушу. Адже вони напрочуд корисні при діабеті. Хворим на цю недугу потрібно столову
ложку подрібненого листя залити склянкою
окропу, настояти, процідити й випити протягом дня. До речі, вчені довели, що настої, чаї
з кульбаби омолоджують організм, запобігають процесам старіння. Також вони допомагають при відчутті важкості у шлунку та при
накопиченні газів».
Наші предки здавна шанували цю рослину
і з її коріння готували ароматний напій, який,
як стверджують фахівці, чудово замінює магазинну каву. Адже добре тонізує і, на відміну
від звичної нам кави, не містить кофеїну. Для
приготування напою корінчики слід ретельно
помити, висушити в сушарці за температури
40 градусів, а тоді обсмажити у духовці й перемолоти на кавомолці. Коли таку каву пити
систематично, то з часом шкіра стане шовковистою і пружною, а також очиститься від
прищів.

Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю. Еріх Марія Ремарк
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жіноче обличчя війни
Лілія ХВИЦЬ

У

ВІЙНА НЕ ПУСКАЄ
НА ВОЛЮ
«Мій волонтерський вклад був
мінімальним. Тому хотілося зробити більший внесок. Знайома розповіла, що шукають картографа у полк
«Азов». Мене це відразу зацікавило, – каже вона. – Адже я навчалася на географічному факультеті.
Зателефонувала туди, домовилася
про зустріч. Сказали, що можна їхати відразу. Але тоді я ще навчалася
в університеті, треба було диплом
захистити. Тож відклала цю роботу.
Не хотіла їхати відразу, бо прагнула
потрапити ще й на фестиваль «Бандерштат». Туди якраз приїхав Левко
Лук’яненко. Взяла у нього автограф,
попросила підписати книгу для
батьків. Подарувала їм її. І їх тоді попустило. Вже не було цих сварок та
заборон. Зібрала речі, сіла в потяг і
поїхала. Дуже часто питали, як відпустили батьки. Ніяк. Просто мусили відпустити».
Мама Ірини цю звістку спочатку
не сприйняла серйозно. Думала,
що дівчина погарячкувала, мовляв,
охолоне і все буде гаразд. Однак,
коли зрозуміла, що дочка налаштована категорично, почала її всіляко
відмовляти. Як і кожна мама, вона
боялася за життя своєї дитини.
«Та і знала: якщо поїду на схід, то
вже не будемо так часто бачитися.
Мама навіть підключила до цього
своїх подруг. Ті телефонували, переконували, просили не їхати», –
розповідає військова.
Ірина каже, що на її вибір нікому
не вдалося вплинути. «Якось, за два
тижні, зателефонували, питають, чи
квитки купила. Кажу: «Ні, бо ще навіть не знаю, чим туди краще дістатися». Тоді мені їх купили й вислали.
Тільки у цей момент усвідомила, що
справді їду на Донбас. Страшно не
було зовсім. Радше цікаво. І навіть
зараз, коли чутно постріли, коли
хлопці показують зрешечені стіни,
де ще тільки вчора стріляли, я і тоді
не боюся. У такі миті думаю: двічі
ці кулі сюди не прилетять», – каже
вона.
Дівчина розповідає, що пішла в
добробат, бо то був найпростіший
спосіб потрапити із цивільного середовища у військове.
«Перший тиждень до мене при-
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«ПІШЛА НА ВІЙНУ, ЩОБ
НЕ ЩЕМІЛО СЕРЦЕ»
з особистого архіву

неї русяве волосся,
великі зелені очі та
сумна усмішка. Вона
не звикла розповідати
історії зі свого життя:
про роботу говорить
чітко та холодно, про
особисте – хаотично та
сором’язливо. Зовні важко
ідентифікувати Ірину як
26-річну картографістку,
яка служить на Донбасі
майже чотири роки.
Ірина Оніщук з Тристеня Рожищенського району вирішила іти
служити через кілька місяців після
початку бойових дій на Донбасі. Однак потрапила на схід майже через
рік. Їй виповнився 22 – закінчила університет і поїхала в гарнізон одного
із добровольчих підрозділів.
«Я серджуся, коли мене запитують, чому стала військовою, – каже
Ірина. – Серджуся, коли закидають,
мовляв, нащо мені та Україна, нащо
мені той схід. Найбільше болить,
коли повертаюся додому, а про це
питають дорослі чоловіки. Мені так
і хочеться заїхати їм у морду. Так і
хочеться сказати: я там, щоб ви не
знали біди, щоб війна не прийшла у
ваші домівки. Кажу всім, що це мій
конституційний обов’язок – захищати свою державу. Що мені буде
щеміти серце, якщо далі сидітиму
вдома під час війни».
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Тендітна волинянка служить нарівні з чоловіками

дивлялися: чи не тупа, чи щось
робитиму, а не просто сидітиму. За
збігом обставин, потрапила у відділ розвідки. Працюю картографом.
Наш підрозділ входить до Національної гвардії і підпорядковується
Міністерству внутрішніх справ. Не
планую пов’язувати життя з військовою справою, – каже вона. – Підписала контракт «До закінчення особливого періоду». Тобто зараз можу
будь-коли звільнитися й піти».
Після оновлення закону про
військову контрактну службу в ньому з’явився пункт про можливість
звільнення до моменту закінчення
особливого періоду в країні – після
вислуги терміном 24 місяці.
«Я не знаю, що робитиму після цього, – каже військова. – Іноді
мені здається, що більше нічого не
вмію. Та й страшно щось змінювати.
Страшно розпочинати нове життя,
робити щось інше. А раптом нічого
не вийде? Мої одногрупники працюють продавцями в магазинах.
Частина з них їздить на заробітки за
кордон. Складно знайти роботу. Не
знаю, де застосую свій військовий
досвід, чи буде він комусь потрібен
в тилу».
Ірина на самій передовій не
була. Лише в селах сірої зони. Вона
каже, що їй не лячно, навіть хоче
туди потрапити.
«Не знаю, що відчувають дівчата, які постійно на передовій.
Але не боюся, – каже вона. – Війну
не закінчено. Це не пускає мене на
волю».

ТОМУ ЩО ТИ –
ДІВЧИНА
Ірина каже, що спочатку чоловіки у війську ставляться до жінок з
пересторогою.
«З часом ти показуєш, чого при-

Ірина каже: коли усвідомлюєш, що війна
триває для того, щоб на ній могли наживатися,
віра в її переможний кінець розвіюється

йшла служити, робиш те, що й усі. А
потім приходять нові люди – і все
спочатку», – розповідає дівчина.
Вона каже, що тоді в чоловіків
одразу вмикається батьківська
опіка.
«Мовляв, вони – чоловіки, мають
захистити, а це ж маленька дівчинка.
Вони герої, а я маю вдома сидіти, народжувати дітей. Можливо, то було
не зі злості, але дуже неприємно
таке чути», – каже військова.
Свою боротьбу за місце у війську Ірина згадує емоційно і вже не
може перелічити, скільки разів їй
доводилося чути відмови з формулюванням «тому що ти – дівчина».
«Проблем у побуті не було. Я
хлопцям одразу пояснила, що приїхала не романчики крутити, ніякі
інтрижки мене не цікавлять», – каже
вона.
Ірина зізнається: найбільше гнітив на Донбасі чоловічий сексизм.
Каже, що чоловіки з презирством
ставляться до жінок у війську. Є ви-

сокий рівень неповаги.
«Коли дівчина симпатична, то
на неї відразу звертають увагу. Ніхто не дивиться, чи розумна ти, чи
щось вмієш. Тебе сприймають несерйозно. От ідеш в їдальню, а тобі
у спину: «Киць-киць». Це так бридко. Потім ображаються, бо ти не хочеш з ними стосунків. Часом мене
питали: «Чого приїхала? Чоловіка
тут шукаєш?». Це гидко. Бо в мене
зовсім інша мета. І таке чути дуже
неприємно. Коли ігноруєш їхні залицяння, ображаються. Іноді навіть
доходить до помсти. Розкидаються
злопам’ятством. Багато хто притягнув туди своїх дружин. Це теж жахливо. Бо вони ні стріляти не вміють,
ні нормативів не здають. Знають, що
є чоловік, і він прикриє. Ця картина
гнітюча».
Ірина розповідає, що додому
приїздить нечасто. Навіть на 50річчя мами не вдалося потрапити.
Перебування у зоні бойових дій
змушує цінувати прості речі. Хоч
Ірина не вважає, що умови для жінок у війську мають бути особливими. Як і чоловіки, вони можуть спати в бліндажах чи наметах.
«Мрію про те, що армія буде
професійною, а контрактники –
вмотивованими. Людина має відчувати, що хоче бути військовим,
захищати державу», – переконана
вона.
Ірина каже, що спочатку взагалі

Красуня військова пішла добровольцем на війну не заради
уваги чоловіків у формі, а щоб захищати Батьківщину

І все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити,
і за минулим плакати не варт... Ліна Костенко

не було нормального постачання
картографічними матеріалами. До
2017 року їй було дуже важко.
«Випрошувала ті карти. Просила
картографів із ЗСУ повчити мене.
Це були постійні пошуки того, чого
вкрай бракувало, – каже вона. – Було
важко і морально, і фізично. Найперше – бо далеко від дому. Цей Донбас,
де брудне навколишнє середовище,
інші люди, інше все. Сам військовий
підрозділ – це збірна України з усіх
міст. Більшість військових – російськомовні. Місцеве населення – теж
російськомовне. Принципово говорила з усіма українською, ніколи на
російську не переходила. Це дуже
тисне морально».
Дівчина розповідає, коли вперше стріляла з автомата, то її майже
здувало – був такий поривчастий
вітер. А Ірина тоді дуже схудла. Важила 49 кг.
«Мені насправді було той автомат важко тримати. Тоді й вирішила піти у спортзал. Стріляти після
цього стало значно легше», – каже
Ірина.
Дівчина розповідає, що на війні багато несправедливості. Одні
люди гинуть, втрачають здоров’я,
інші – наживаються.
«Це розчаровує. Коли усвідомлюєш те, що війна триває для
того, щоб на ній могли наживатися,
віра в переможний кінець розвіюється, – каже вона. – Єдиний щасливий кінець може бути тоді, коли Росія припинить постачання зброї та
продуктів. Коли у бойовиків не буде
підтримки, вони не зможуть там перебувати. Тоді, може, з’явиться шанс
відвоювати українські землі».
Ірина належить до людей, які
найбільше критикують себе, а не
інших.
«Мені завжди здається, що я
роблю надто мало. Це все – така
дрібничка. Шкодую, що зробила
менше, ніж могла, і бачу, що інші
люди роблять більше», – каже вона.
Дівчина досі картає себе за те,
що не змогла піти на війну з перших
днів, хоча й була волонтером. Вона
переконана: люди, які ризикували
на війні життям, стали безстрашнішими, мають загострене відчуття
справедливості й цим відрізняються від більшості цивільних.

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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не хворійте
naglyad.org

САМОЛІКУВАННЯ
МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ
На початку березня Міністерство охорони здоров’я затвердило
план дій із боротьби зі стійкістю до
протимікробних препаратів. Відповідно до нього, українські аптеки
продаватимуть антибіотики тільки
за рецептом. Лікарі й фармацевти

благодійність
Марта ЮЛАНТОВА

З

на часі
Дарина ГОГОДЗА

САМОЛІКУВАННЮ – БІЙ

В УКРАЇНІ ЗМІНЮЮТЬ ПРАВИЛА ПРОДАЖУ АНТИБІОТИКІВ

Антибіотики можуть наробити біди

отримають чіткі інструкції, у яких
випадках слід призначати антибіотики, аби мінімізувати ризики їх невиправданого використання. Також
обмеження торкнуться сільського
господарства, зокрема застосування антибіотиків як стимуляторів
росту в тваринництві та рослинництві.
«З кожним роком антибіотики
втрачають ефективність через неправильне застосування. Бактерії
видозмінюються через невиправдане приймання препаратів та
стають стійкішими до них. Лікувати бактеріальні хвороби стає все

неонатальний центр ВОДКЛ отримав сучасний дорогий прилад для
скринінгу слуху в новонароджених.
Він допоможе вчасно виявляти порушення слуху й дозволить фахівцям своєчасно і правильно вибрати
тактику лікування та реабілітації
дитини.
Нейро-аудіо-скрін – апарат отоакустичної емісії. Він реєструє електричні потенціали, що виникають в
різних структурах слухової системи у відповідь на звуковий сигнал.
Метод проведення безпечний і нешкідливий, надає об’єктивну інформацію про стан слухових шляхів та
центральної нервової системи. Реєстрація тесту не залежить від стану
пацієнта (спить дитина або не спить),
його можна проводити у дітей з перших годин життя, в тому числі у дочасно народжених малюків.

Укус гадюки надзвичайно рідко
призводить до смерті. Однак може
мати важкі вияви та серйозні наслідки, застерігають у МОЗ. Особливо небезпечними вони є для дітей,
Д У М А Й
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Більшість лікарів позитивно
відреагували на ініціативу міністерства. Так, глава правління Союзу споживачів медичних послуг,
ліків та виробів медичного призначення Владислав Онищенко
вважає, що сьогодні аптеки стали
магазинами, де можна придбати
що завгодно.
«Чинний закон і накази МОЗ забороняють продавати рецептурні

Сучасний апарат допоможе вчасно
виявляти порушення слуху

Особливими показаннями для
скринінгу слуху є:

– інфекції матері під час вагітності, зокрема цитомегаловірус,

краснуха, сифіліс, герпес, токсоплазмоз, ВІЛ;
– токсикози вагітності;
– недоношеність (вік гестації
менш як 37 тижнів);
– переношена вагітність;
– гемолітична хвороба новонароджених (резус-конфлікт);
– порушення слуху в найближчих родичів;
– штучна вентиляція легенів понад дві доби;
– асфіксія новонародженого під
час пологів;
– приймання ототоксичних медикаментів матір’ю під час вагітності або дитиною в період новонародженості;
– аномалії розвитку голови, обличчя, вушних раковин, незрощення піднебіння;
– неадекватна або відсутня реакція на звуки.

ЗМІЇ ПОЧАЛИ ПОЛЮВАТИ НА ЛЮДЕЙ
hronika.info

ЯКЩО ЗМІЯ ТАКИ
ВКУСИЛА

ЛІКАРІ СХВАЛЮЮТЬ

ліки без рецепта. Однак досі не вдавалося створити ефективний механізм контролю за фармацевтичним
лобі», – нарікає Онищенко.
Тож головне завдання міністерства – створити дієвий механізм
контролю та відповідальності під
час призначення й продажу антибіотиків і для лікарів, і для фармацевтичних компаній. Адже будь-яке
призначення – це відповідальність
лікаря, він ставить свій підпис на
рецепті, тому можна простежити
правильність призначень, а також
потребу в тих чи тих препаратах.
Експерти зауважують, що посилення контролю над антибіотиками
є викликом для всіх цивілізованих
країн, адже наслідки їх вільного застосування можуть бути катастрофічними.
«Уже через кілька років антибіотики можуть перестати діяти на
більшість недуг. Наприклад, пневмонія, гонорея, туберкульоз та серйозні постопераційні ускладнення
стануть смертельними для всього
людства», – пояснює голова ГО «Інфекційний контроль в Україні» Віктор Ляшко.
Фахівці сподіваються, що нові
правила доступу до ліків в Україні
зможуть змінити загрозливу статистику самолікування на користь
якісного і фахового лікування.

ВАДИ СЛУХУ ДІАГНОСТУВАТИМУТЬ
З ПЕРШИХ ГОДИН ЖИТТЯ

Н

а Волині зафіксовано
два випадки укусів
змій – у Ківерцівському та
Ратнівському районах.
Натрапити на плазунів можна в
лісі, біля водойм чи навіть на власному городі. Зазвичай, почувши
кроки чи голоси, гадюки втікають.
Проте у спеку вони стають лінивими і млявими. Тому люди отримують
укуси, якщо випадково наступають,
сідають чи лягають на плазуна. Злякана змія не втікає, а нападає. Якщо
ж так сталося, що вона вас укусила,
треба одразу звернутися до лікаря.

складніше», – обґрунтовує новації
завідувачка лабораторії Інституту
епідеміології ім. Громашевського
Алла Щербинська.
Нові правила розробляло Міністерство охорони здоров’я разом
із фахівцями Центру громадського
здоров’я МОЗ. За словами начальника відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру Олександра Мацькова, зміни
стосуватимуться не лише антибіотиків, а й противірусних, антигельмінтних та інших засобів.
В. о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун запевняє, що головна

причина посилення контролю – високий відсоток самолікування українців і збільшення кількості небезпечних вірусів. Водночас вона
зауважила, що ліки не подорожчають, а купити їх зможуть усі, хто потребує, але з дозволу лікаря.
«У плані жодним чином не передбачене обмеження доступу до
антибіотиків. Він також не вплине
на їхню вартість. План спрямований
на посилення контролю за продажем ліків – тобто їх продаватимуть
за рецептом лікаря», – наголошує
Супрун.
Тепер МОЗу належить розробити низку нормативно-правових
актів щодо посилення контролю
за продажами ліків, і до кінця 2020
року всі протимікробні препарати
будуть продавати тільки за рецептами.

facebook.com/vodtmo2

гідно зі статистикою,
порушення слуху
виявляють у 1-3 дітей
із 1000 народжених. У
20-40 малюків із 1000
новонароджених, що
перебували в палаті
інтенсивної терапії
Волинської обласної
дитячої клінічної лікарні
(ВОДКЛ), розвиваються
глухота або виражені
порушення слуху.
Ці вади можуть виникати до народження, під час пологів або після
народження. Основним методом
оцінки слуху є отоакустична емісія – точний, інформативний, при
цьому простий у виконанні метод,
що економить час.
Завдяки Риті Ліммрот, директору фонду «Акція допомоги Чорнобилю», та друзям із Німеччини
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айже 70%
українських
пацієнтів вдаються
до самолікування, не
звертаючись по допомогу
до лікарів. Про це свідчать
результати дослідження
проекту USAID та фонду
«Пацієнти України».
Лікарі б’ють на сполох, адже
більшість українців помилково вважають, що грип та застуду можна
вилікувати антибіотиками, і за першої потреби купують препарати в
аптеках без консультації. Насправді
антибіотики не лише не лікують інфекції, спровоковані вірусами, а й
можуть спричинити ускладнення.
Аби убезпечити українців від неправильного лікування, Міністерство охорони здоров’я розробило
план посилення контролю за продажем ліків. Що саме зміниться й
чому це важливо, дізнавалися експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Ч И Т А Й

ЗДОРОВ’Я

16 травня 2019 року

Змії нападають лише
у разі небезпеки

людей поважного віку та зі зниженим імунітетом.
Отрута швидко вражає життєво
важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість,
тиск сильно знижується, виникають
головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення
лімфатичних вузлів.
Д І Й

У разі укусу намагайтеся викликати екстрену медичну допомогу.
Доки бригада їхатиме, надайте домедичну допомогу постраждалому.
1. Не панікуйте і стежте, щоби
постраждалий менше рухався.
2. Звільніть уражену частину тіла
від одягу, взуття, прикрас тощо.
3. На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.
4.
Дайте
постраждалому
воду – після укусу змії важливо багато пити.
5. Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків
проти алергії.
6. Під час транспортування покладіть уражену кінцівку на підвищення.
7. Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, загорнутий у
тканину.
Чого не варто робити в разі
укусу змії:

• не намагайтеся обробляти
рану додатково;
• не припікайте місце укусу;
• не накладайте джгут;
• не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження
збільшується, до того ж, небезпеці
піддається й людина, у якої отрута
опинилась у роті (відсмоктувати
отруту можна тільки у тому випадку,
якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу);
• не вживайте алкоголь.
Найголовніша допомога для
постраждалого – медична, тому
якнайшвидше доправте його до лікарні. В Україні є антитоксин проти
зміїної отрути.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Якщо ви вирушаєте в місцевість,
де потенційно можуть бути плазуни, вдягайте одяг, що захистить від
укусів. Це мають бути довгі штани

з цупкої тканини, високі черевики.
Штани потрібно заправити в черевики.
Перед тим як сісти на траву,
камінь чи колоду, пошурхотіть чи
постукайте палицею. Це відлякає
змію. Зазвичай вони втікають від
людей, почувши кроки, стукіт чи
голоси та одразу ж ховаються або
відповзають подалі. Однак у спеку
їхня поведінка може змінюватися,
тому убезпечте себе цією простою
дією.
Змії часто ховаються в старих
пеньках, копицях сіна, під каменями
або стовбурами дерев. Саме тому
цих предметів краще не торкатися
руками, а користуватися ціпком.
Якщо ви все ж таки зустрілися
з плазуном, не робіть різких рухів,
змія просто не побачить нерухомий
об’єкт. Краще завмерти й чекати,
доки гадюка відповзе, або без різких рухів відійти вбік.

Найцінніший плід здоров’я – можливість отримувати задоволення. Мішель Монтень
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перша ліга
Юрій КОНКЕВИЧ

ЗА ТРИ КРОКИ ДО УПЛ
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«Волинь» має реальний шанс
зіграти в Прем’єр-лізі

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)

«Рух» з Винників і стежитимуть,
окрім матчів у Першій лізі, за поєдинками в другій групі УПЛ.
Турнірна ситуація у ній складається так, що за право зіграти в
еліті «Волинь» може потрапити
у плей-оф відразу на чотири команди – «Олімпік», «Карпати»,
«Арсенал-Київ» та «Чорноморець».

проекти

С

наша гордість

Н

нічого собі
Пам’ятаєте торішню
істерію з приводу диких
цін на житло в Києві у дні
фіналу Ліги чемпіонів? Це
коли іспанські ЗМІ катали
по дві-три статті на день
про жадібних українців,
а частина уболівальників
«Реала» відмовилася летіти
до нас через високі ціни
на житло. Мабуть, іспанці
так образилися на Київ,
що вирішили помститися
англійцям. І не тільки іспанці.

Фанати «Ліверпуля» і «Тоттенхема» у ці дні в дикому жаху
й шокові від того, як на них планують заробити.
Здавалося б, що вихід у фінал

Н
3
4
9
4
7

П
3
4
3
6
6

PМ
66 - 19
52 - 27
40 - 13
32 - 16
29 - 22

О
60
49
48
46
43

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

Десна

28

8

Ворскла

28

38
35

9

Олімпік

28

28

10 Карпати

28

26

11 Арсенал-Київ

28

25

12 Чорноморець

28

22

«ВЕРЕСУ»
ДОПОМОЖЕ
МІСЬКРАДА
Клуб Другої ліги «Верес» з
Рівного через важкий фінансовий стан звернувся по допомогу до міськради. Сподівання
на залучення нових спонсорів
з середовища місцевого бізнесу не виправдалися і грошей,
які клуб отримав від уже наявних партнерів, недостатньо
для продовження виступів.
Не вистачило «Вересу» й приблизно 5 млн грн, які вклав у
клуб його президент Олексій
Хахльов.
«Верес» міг не вийти на
наступні матчі, але команда
отримала позитивну відповідь
від рівненської міськради та
мера міста Володимира Хомка, який пообіцяв допомогти
клубу. Нині команда на п’ятому
місці в турнірній таблиці першої групи Другої ліги.

ЗАГРОЗА ДЛЯ БІДНИХ: УЄФА
РЕФОРМУЄ ЛІГУ ЧЕМПІОНІВ

Головна реформа – зменшення
кількості груп і водночас
збільшення команд у кожній з них

за нової схеми їх кількість збільшиться до 14.
УЄФА доведеться також переробити календар
проведення турніру. Крім того, топ-5 команд з
кожної групи автоматично будуть кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

При цьому в основному турнірі, як і раніше, гратимуть 32 клуби. Є ймовірність, що
після реформи в Лізі чемпіонів команди будуть підвищуватися і знижуватися в класі, як
це відбувається у національних чемпіонатах.
Провідні й багаті клуби матимуть більше шансів постійно грати в ЛЧ, адже їм буде простіше втриматися у групових етапах і не впасти
нижче за п’яте місце.
Ще одна зміна покликана пом’якшити нещодавню конфронтацію УЄФА з топ-клубами.
У Лізі чемпіонів планували проводити матчі у
вихідні дні, проте лідери європейського футболу різко виступили проти ігор по суботах
і неділях, оскільки для цього довелося б переносити зустрічі національних першостей.
Тому в УЄФА після жорстких розбіжностей
остаточно відмовилися від такої ідеї.

У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРНІРІ З ВІЛЬНОЇ
БОРОТЬБИ ПЕРЕМОГЛИ ЛЮБЕШІВЦІ
клубу «Скіф». Привітали учасників
турніру секретар селищної ради
Володимир Сергійчук, помічник
народного депутата України Ірини Констанкевич Сергій Неймарк,
депутат Волинської облради Микола Бущук.
У результаті арсенал любешівських борців, які тренуються в
клубі «Скіф», поповнили п’ять перших місць, шість других та три треті. Тож перше загальнокомандне
місце дісталося їм. Переможців та
призерів нагородили медалями,
грамотами, статуетками, за перші
місця – бійцівськими трико, а три

Учасники всеукраїнського турніру з вільної боротьби

найкращі команди – грамотами
та кубками. Турнір відбувався за
підтримки народного депутата

України Ірини Констанкевич та
депутата Волинської обласної
ради Миколи Бущука.

ФАНАТИ «ЛІВЕРПУЛЯ» І «ТОТТЕНХЕМА» ШОКОВАНІ

КВИТКАМИ НА ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ
Ліги чемпіонів – це щастя для клубу й команди, але водночас – фінансове розорення для фанатів.
Уболівальники англійських клубів
(об’єднання фанатів червоних
Spirit of Shankly і лондонський
Tottenham Hotspur Supporters
Trust) виступили зі спільною заявою, яку спрямували в УЄФА.
«Радість від того, що наші команди потрапили до фіналу, була
затьмарена цінами на проїзд,
проживання, квитки і самою системою розподілу квитків. Ціни на
перельоти в Мадрид і найближчі
аеропорти різко злетіли аж до
840%. Кімнати в готелях тепер

коштують понад 1 тис. фунтів за
ніч, нам уже відомі випадки, коли
раннє бронювання скасовували й
тут-таки призначали нові ціни на
житло», – йдеться у заяві фанатів
англійських клубів, які мали намір
прилетіти на фінал ЛЧ до Мадрида. Він відбудеться 1 червня.
Вони назвали рекетом і ціни
на квитки (від 500 фунтів) й вимагають від УЄФА справедливого їх
розподілу.
«Для багатьох наших фанатів
поїздка на фінал Ліги чемпіонів –
не разовий захід. Це кульмінація
всього сезону, коли ми їздимо
за командою, витрачаємо тисячі

Вершина ідеальності – в простоті. Брюс Лі

11

сильні та витривалі

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Волинянка Ірина
Климець завоювала срібну медаль на
міжнародних змаганнях у Кельце (Польща). Спроба на 71,09 м дозволила Ірині
випередити місцеву спортсменку Катаржину Фурманек. Першою в секторі була
Йоанна Федоров (73,10 м). Климець виступала у Польщі після травми спини,
яку ще не до кінця залікувала, тому вважає результат прийнятним.

Климець на змаганнях у Польщі

novezittya.in.ua

айбільше
призових місць у
всеукраїнському
відкритому турнірі
з вільної боротьби,
присвяченому Дню
пам’яті та примирення,
здобули борці з
Любешівського району,
пише місцева районна
газета «Нове життя».
У змаганні взяли участь 57
спортсменів 2002-2010 р. н. з
Володимира-Волинського, Ковеля, села Дубове Ковельського
району, Турійська та Ратного, а
також любешівці зі спортивного

В
19
17
13
14
12

uefa.com

оюз європейських футбольних
асоціацій (УЄФА) представив
проект нового формату Ліги
чемпіонів. Зміни торкнуться
групового етапу турніру, а також
дадуть більше свободи провідним
клубам Європи.
Остаточного рішення щодо реалізації
проекту поки немає, але, ймовірно, реформи
вступлять у дію вже в 2024 році.
Новий формат проведення турніру найбільше змінить груповий етап змагань: планують скоротити кількість груп до чотирьох,
проте збільшити кількість учасників кожної з
них до восьми команд. Це дозволить значно
збільшити кількість матчів, які проводять у
єврокубках.
Зараз на груповому етапі кожен клуб грає
по шість матчів (три вдома і три на виїзді), а

І
25
25
25
24
25

тим часом

16 травня 2019 року

facebook.com/volatletics

олинь» уп’яте
поспіль виграла
в Першій лізі
й тепер перебуває ще
ближче до перехідних
матчів за право зіграти
в Прем’єр-лізі. Минулого
тижня лучани здолали
на виїзді «Прикарпаття»
(3:1) та «Миколаїв» (2:1)
і майже забезпечили
собі місце у першій трійці
Першої ліги.
Чемпіонство в другому за
силою дивізіоні оформив СК
«Дніпро-1». Він напряму кваліфікувався до УПЛ. У минулому турі
поразка «Оболоні» від «Інгульця»
фактично викреслила пивоварів
з кола претендентів на підвищення. Боротьба за дві путівки в
плей-оф триватиме до останніх
турів між «Волинню», «Колосом»
і «Металістом-1925».
Хрестоносцям треба не програти в матчах з не найсильнішими суперниками. У неділю, 19
травня, лучани прийматимуть
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фунтів на ці подорожі й підтримку. Це ми приносимо в футбольний процес ту атмосферу, яку так
цінує телебачення», – наголошують уболівальники й вимагають
припинити наживатися на їхній
лояльності.
Фанати «Ліверпуля» й «Тоттенхема» закликали обмежити
верхній поріг цін на квитки, забезпечити прозорість у їх розподілі серед уболівальників, вжити
заходів щодо захисту прав споживачів, зупинити це шалене
зростання цін на послуги і переглянути ціни на вже здійснені
угоди.

ВЕЛОСПОРТ. У Львові на чемпіонаті України серед юніорів луцькі велосипедистки вибороли 9 медалей різного
ґатунку. У змаганнях брали участь 198
учасників з 22 команд. Дарина Логвінюк у складі збірної виборола золоту
медаль в командних перегонах, здобула срібло у кейріні й дві бронзи у
спринті і в командному спринті. Ірина
Шиманська була третьою в командних
перегонах і третьою у командному
спринті серед юніорок. Олександра
Логвінюк показала найкращий час в
командному спринті й третій у командних перегонах серед юніорок. Валерія
Іосенко була третьою в командному
спринті серед дівчат. У травні дівчата
стартуватимуть в Києві на весняному
чемпіонаті України з велотреку серед
дорослих.
ВОЛЕЙБОЛ. У Луцьку відбулися фінальні змагання ХІV літньої універсіади
України з волейболу серед жінок. Вісім
команд-переможниць зональних змагань сперечалися за звання найбільш
волейбольного вищого навчального закладу країни. Збірна Волинської області вже другий рік поспіль перемагає в
цьому турнірі. Її основу склали студентки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які
грають за «Волинь-Університет» – бронзового призера цьогорічної Суперліги.
За підсумками національної Універсіади
формуватиметься національна збірна,
яка на початку липня захищатиме честь
України на літній всесвітній універсіаді
в італійському Неаполі.
ФУТБОЛ. «Волинь» U-10 кваліфікувалася на елітний турнір у Польщі.
Підопічні тренера Віктора Попка на
турнірі в місті Рутро обіграли команди з білоруського «Мозиря», польської
академії «Фейєноорда», команди «Соколіки» та «Вавель», «Арена» та «Юніор» з Мінська, львівські «Карпати», київський «Локомотив», у нічию зіграли
з командою «СМС» і програли тільки
раз – «Короні» з Кельце. Друге місце
дозволило кваліфікуватися на еліттурнір «International Sokolik Cup», який
8-9 червня відбудеться також у Польщі.
Найкращим бомбардиром змагань став
Адріан Федецький.
ФУТЗАЛ. Команда «Ладомир» з
Володимира-Волинського кваліфікувалася до фіналу Кубка України, де
зіграє з «Будстар-НПУ». У повторній
зустрічі проти «Олімпа» зі Славутича
волинянки поступалися до 8 хвилини
1:4, але зуміли відновити статус-кво
до перерви, а після відпочинку оформили перемогу – 10:7. У першому матчі
володимирянки виграли 6:3. Фінал відбудеться 18 травня.
Ч И Т А Й
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нашвидкуруч

гаманець

БУТЕРБРОДИ НА
БУДЬ-ЯКИЙ СМАК
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ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ
НА СКОВОРОДІ

Д У М А Й

www.volynnews.com

Д І Й

дукції. Ще один чинник зростання цін – імпорт власних запасів
за кордон. «Торік у Європі був
неврожай, і Україна експортувала для неї ту ж цибулю, а тепер
для своїх громадян закуповує її
в Азії», – зауважує Заблоцький.

компетентно

У

сі рослини протягом вегетації
проходять фази, під час яких
активізуються певні хвороби і
шкідники. Cадівник Олександр
Бонк із власного досвіду радить,
як правильно доглядати плодові
дерева, щоб отримати щедрий
врожай фруктів та ягід.
При «рожевому бутоні» (фаза утворення суцвіть) обприскують дерева проти гусені,
що відроджується, листокруток, жуків довгоносиків, попелиць, несправжніх гусениць
пильщиків, мінуючих молей, личинок щитівок та несправжніх щитівок, а також проти
збудників хвороб. У цей період пестицидами
обробляють усі сорти різних строків дозрівання всіх плодових культур. Обприскують
одним із названих препаратів: «Конфідор»
(2,5 г/10 л води), «Матч» (10 мл/10 л води),
«Нурел-Д» (15 мл/10 л води). З фунгіцидів
у робочий розчин до інсектицидів потрібно додавати «Мобіл» (3 г/10 л води), «Скор»
(2 мл/10 л води), «Страж» (3 мл/5 л води). Ці
препарати особливо ефективні на персику,
абрикосі проти кучерявості листя.
Відразу після закінчення цвітіння проводять обприскування проти гусениць, які
пошкоджують листя, попелиць, щитівок, медяниць, кліщів та хвороб.

Із початком овочевого дефіциту на українських прилавках
оселилася цибуля переважно з
Казахстану та Узбекистану. Протягом лютого та березня її сюди
завезли аж 35 тис. т (такими є
дані Всеукраїнської асоціації ім-

САД ПОТРЕБУЄ ДОГЛЯДУ

Під час обприскування важливо дотримуватися правил

Головним чином боротьба зі шкідниками і
хворобами саду залежить від своєчасного та
правильного застосування хімічних і біологічних засобів захисту рослин. Але це не означає,
що слід щорічно обприскувати сад препаратами. Треба врахувати ступінь зараженості рослин шкідниками та хворобами. Не слід застосовувати хімічні засоби про всяк випадок.
Сім золотих правил обприскування
1. Норми витрати робочої рідини залежать від віку дерев: до 5 років – 0,5-1 л/дерево, 6-10 років – 2,5-3 л/дерево, 11 і старші –
3-3,5 л/дерево.
2. У разі рясних та частих опадів обприскування треба повторити.
3. Якщо препарат купуєте у роздрібній
торговій мережі, варто вимагати чек та сертифікат якості, позаяк в останні роки дуже

багато засобів захисту рослин на ринках – неякісні підробки.
4. Під час проведення обприскувань треба дотримуватися рекомендацій на упаковці.
Зберігати готовий робочий розчин можна не
більш як добу.
5. Під час обприскування треба змочити
не тільки верхній, але й, головне, нижній бік
листків, де найчастіше харчуються шкідники
та розвиваються хвороби.
6. Робочий розчин має не стікати з рослин, а осідати у вигляді тонкого шару, що
можливо створити тільки із застосуванням
обприскувачів, коли розчин розпорошується
під тиском.
7. Під час обприскування не можна допускати зносу рідини й осідання її на сусідні рослини, які не підлягають обробці.

дешево і добре

КУРЯЧІ ЛАПИ – ДЖЕРЕЛО КАЛЬЦІЮ
Зазвичай курячі лапки купують для домашніх улюбленців. Але японські вчені відзначають велику користь цього продукту
для людини. На їхню думку, регулярне споживання бульйону з курячих лапок допоможе гіпертонікам забути про свою хворобу. Секрет у тому, що лапки містять велику
кількість білка, який нормалізує артеріальний тиск.
Якщо вживати курячі лапки хоча б чоти-

натурпродукт
Дачники, які не мають
можливості удобрювати
город перегноєм,
залюбки готують для
рослин підживку з
натуральних компонентів.

Отож, у відро наливають
9 л води, кладуть 1 кг натертої
картоплі (на тертці з великими
вічками) і півбуханця сірого
хліба. Згодяться й сухі скибочки, що лишаються по обіді.
Туди ж додають жменю цукру й

ри рази на тиждень (але тільки домашніх курей) як самостійну страву, то можна поповнити в організмі запаси кальцію. Експерти
радять промивати продукт і в процесі приготування не солити.
Особливо корисні курячі лапки для людей поважного віку. Вони допоможуть відновити хрящову тканину і сприяють здоровій роботі опорно-рухового апарату.

УНІВЕРСАЛЬНЕ
ДОБРИВО
sadgorod.in.ua

• 1,5 скл. борошна • 1 скл. цукру • 1 ч. ложка
соди • 0,5 ч. ложки розпушувача
• 3 ст. ложки какао • 2 яйця • 50 мл олії
• 0,5 скл. молока • 0,5 скл. окропу
У мисці змішати всі сухі інгредієнти:
борошно, цукор, соду, розпушувач, какао.
В окремій посудині збити яйця з олією і
молоком, влити у суху масу, обережно
вимішати. Влити окріп і знову вимішати.
Тісто має бути рідким, як на млинці.
Смажити на сковороді під кришкою.
На один корж брати півтора черпачка
тіста. Слідкувати, щоб коржі не пригоріли. Щойно тісто підніметься і вкриється
маленькими дірочками, обережно перевернути і смажити ще кілька секунд.
З цієї норми продуктів виходить 4-5
коржиків. Охолоджені коржі перемащують сметанним або заварним кремом.
Зверху прикрашають помадкою. Торт
має «дозріти» у холодильнику 2-3 год.

Цибуля коштує
дорожче, ніж апельсини

портерів овочів та фруктів). Нинішній український та європейський
ажіотаж неабияк підігрів ціни на
азіатську цибулю нового врожаю.
У Таджикистані, наприклад, в понад
три рази: з $80 до $260 за тонну. А
в Узбекистані вдвічі: зі $100-150 до
$300 за тонну.
У самій Україні тим часом ціна
зросла не тільки на готову продукцію, але й на сіянку: якщо торік вартість посадкового матеріалу сягала
65-75 грн за кілограм, то навесні
цей же кілограм вже коштував до
200-300 грн.
Дехто побоюється, що за схожих умов навіть новий врожай
може мати такі ж високі, як і зараз,
ціни. Цього економіст Мар’ян Заблоцький не виключає, однак сподівається на більш позитивний розвиток ситуації. «Ціна на цибулю має
«просісти». Зниження цін, можливо,
побачимо вже до кінця місяця», –
припускає він.
Водночас більш песимістичні
прогнози передбачають зниження вартості цього продукту аж
наприкінці літа. Наразі ж ціна на
цибулю в Україні є навіть вищою,
ніж у сусідній Польщі, яка так
само, між тим, змушена продавати
імпортований товар, а не власну
продукцію.

mayak3.com.ua

спробуйте

Н

ині ріпчаста цибуля
коштує ушестеро
дорожче, ніж торік.
Експерти уточнюють, що
така ціна є найвищою
щонайменше за останні
10 років. Звичайна
цибуля тепер подекуди
вартує більше, ніж
імпортні апельсини та
банани. Чому склалася
така ситуація і чи варто
очікувати подешевшання
овоча?
Економісти пояснюють: збіглося кілька несприятливих факторів, повідомляє «Радіо Свобода». «В Україні овочі переважно
вирощують господарства і населення. Іншими словами, бабусі
на городах. Тож Мінагрополітики не може знати, скільки точно
планують виготовити тих чи тих
овочів, а також того, скільки їх потім надійде на ринок», – пояснює
економіст та заступник голови
«Української аграрної асоціації»
Мар’ян Заблоцький.
Окрім цього, в Україні також є
проблеми зі зберіганням цієї про-

ЦІНИ НА ЦИБУЛЮ
Б’ЮТЬ РЕКОРДИ

greensad.ua

ЯЄЧНО-ЦИБУЛЬНА
Зваріть яйця на твердо і натріть їх
на грубій тертці. Дрібно наріжте зелену
цибулю. Ріпчасту краще підсмажити в
олійці. Розітріть розм’якшене масло, змішайте його зі сметаною, сіллю і перцем.
Додайте дрібно нарізану зелень.
ГРИБНА
Підсмажте на олії 4 ст. ложки дрібно
нарізаних грибів, посоліть, поперчіть. Викладіть гриби на хліб, посипте великою
кількістю тертого сиру. Поставте в розігріту духовку, доки сир не розплавиться.
З ПЛАВЛЕНОГО СИРУ
Варені яйця натріть на грубій тертці.
Плавлений сир розітріть і змішайте з яйцями (2:1). Додайте сметану і дрібно нарізану зелень. Посоліть.
З ОСЕЛЕДЦЯ
Натріть варені яйця на тертці, дрібно
наріжте цибулю та філе оселедця. Розітріть до м’якості вершкове масло. Змішайте всі компоненти.
СИРНА
Дрібно наріжте пучок кропу, петрушку й цибулю, подрібніть зубець часнику.
Змішайте з 280 г домашнього сиру, посоліть за смаком.
ЕКЗОТИЧНА
Змішайте тертий плавлений сир,
пюре з авокадо, сіль, перець і дрібку меленого коріандру. Намажте хліб та прикрасьте гілочками кропу.
ГОРІХОВА
Змішайте 60 г змелених волоських
горіхів, 1-2 зубці часнику, 150 г м’якого
вершкового масла, 0,5 ч. ложки солі, перець за смаком.
З ЯЄЦЬ І ШИНКИ
3 варені яйця натріть на тертці, дрібно наріжте 100 г шинки. Змішайте все з
5 ст. ложками майонезу, посоліть.
З САЛА
Пропустіть 200 г свіжого сала через
м’ясорубку й 2 зубці часнику через прес.
Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль,
мелений чорний і червоний перець, посічений кріп і ретельно вимішайте.

Оксана ЮРКОВА

www.volynnews.com

gdb.rferl.org

У

сі дієтологи проти харчування
на ходу. Але в житті бувають
моменти, коли бутерброд –
найкращий варіант перекусу. Поперше, він ситний. По-друге, не
такий шкідливий, як шоколадний
батончик. Пропонуємо варіанти
найпопулярніших намазок для
бутербродів.

Ч И Т А Й

ПОРАДИ

16 травня 2019 року

пакетик сухих дріжджів. Відро
накривають кришкою і ставлять на тиждень у тепле місце.
Розчин виходить дуже
концентрований, тому його
розбавляють теплою водою
1:8. Можна сміливо лити 1 л
під корінь рослин. Особливо
любить таке добриво смородина. Кущ віддячить рясним
врожаєм великих ягід.

Дуже корисні курячі лапки
для людей поважного віку

до чаю

ПЕЧИВО З ПОВИДЛОМ
• 200 г сметани • 100 г топленого масла
або маргарину • 100 г цукру • борошно
Із продуктів замісити тісто, борошна додати, скільки візьме. Тісто вийде трішки липким. Тому його ставлять на півгодини в холодильник. Потім розкачують і викладають
начинку. Згортають рулетиком і ріжуть «пальчиками». Печиво викладають
адають на деко
де і
випікають за 180°, доки
ки не
зарум’яниться. Потім
посипають цукровою
пудрою.

Немає любові більш щирої, ніж любов до їжі. Джордж Бернард Шоу

РОЗВАГИ

www.volynnews.com

погляд у минуле

replyua.net

У

травні 1899
року у продаж в
аптеки вперше
надійшов аспірин –
найпопулярніший у світі
жарознижувальний
та болетамівний
засіб, пише
Gazeta.ua. До цього
високу температуру
та біль полегшували
настоянками із трав і
опіатами.
Німецька компанія Bayer &
Co три роки проводила досліди
над синтезом саліцину – елемента з відвару вербової кори,
що відповідає за лікувальну дію.
Він давав найпотужніший жарознижувальний ефект. Спочат-

АСПІРИНУ – 120 РОКІВ

Аспірин не такий безпечний,
як заведено вважати

ку аспірин продавали у вигляді
порошку, за чотири роки – в
формі таблеток та без рецепта.

Недорогі, ефективні й відносно
нешкідливі ліки швидко стали
найпопулярнішими у світі.

Аспірин пригнічує синтез
простагландинів і виробляється з дерева білої верби (Salix
alba). У разі тривалого використання навіть в помірних дозах
він може спровокувати шлункову кровотечу, пошкодження
нирок і дефекти слуху, тому
аспірин не рекомендують дітям
до 12 років.
Регулярний прийом аспірину призводить до часткового руйнування клітин. Він
може стати причиною розвитку ракових пухлин. Препарат
може спровокувати багато
побічних реакцій – внутрішню
кровотечу чи захворювання
нирок.

судоку

від 9 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.

– Ти могла б їхати не так швидко? В
мене все мерехтить перед очима!
– А ти зроби, так як я.
– Як?
– Заплющ очі.
___________________________
Гугл – це, напевно, жінка: ніколи не
дасть тобі закінчити фразу і запропонує
свій варіант продовження...
___________________________
Одному хлопцеві сподобалася дівчина. Він підійшов до неї і зізнався у своїх почуттях. Та у відповідь:
– А в тебе є три мерседеси?
– Ні...
– А двоповерхова вілла?
– Ні...
– Тоді розмову закінчено.
Він приходить до батька і просить поради. Батько:
– Ну, що я можу сказати... Бентлі продаси – купиш три мерседеси, але зносити
три поверхи в будинку через дівку... Синку,
це несерйозно.
___________________________

– Ой, сіль розсипалася – будемо сваритися.
– А може, обійдеться?
– Ні, любий. Я вже налаштувалася.
___________________________

– Лікарю, я з’їв піцу разом з упаковкою.
Я помру?
– Ну, всі коли-небудь помруть.
– Усі помруть? Боже, що я наробив?!
___________________________

Хлопчик кинув монету в фонтан, щоб
повернутися сюди знову. І повернувся,
тому що грошей на автобус не вистачило.
___________________________

Чоловік прийшов додому п’яний, весь
побитий і почав заклеювати лейкопластиром рани. Вранці встав, а жінка його питає:
– Що, вчора знову п’яний був?
– Ні.
– А яка твереза людина лейкопластир
на дзеркало приклеює?
___________________________

Шановні жильці багатоквартирного
елітного будинку! У зв’язку з плановим ремонтом теплотраси в вашому будинку з
20 травня до 20 червня буде відключено
подавання елітної гарячої води. Прийміть
наші елітні вибачення. Елітне управління
елітного ЖКГ.
___________________________
Жінка чоловікові:
– Любий, купімо авто. Навчуся їздити –
світ побачимо.
Чоловік:
– Той чи цей?
___________________________
Жінка грає на скрипці. Чоловік:
– Ну добре, припини. Куплю тобі нову
сукню.
___________________________
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Мер з дружиною приїхали на будівництво,
де до них підійшов робітник у касці і, звертаючись до дружини мера, запитав, чи пам’ятає
вона його, свого однокласника, і чи не забула,
як вони призначали одне одному побачення.
Потім мер піддражнював свою дружину:
– Хіба тобі не пощастило, що ти вийшла
заміж за мене? Інакше була б дружиною будівельника.
– Ні, любий, це тобі пощастило. Інакше
мером був би він...
___________________________
Тільки наші чоловіки сміються з жінки
за кермом, сидячи в трамваї.

Досконалість – це не тоді, коли немає чого додати, а тоді, коли нема чого забрати.
Антуан де Сент-Екзюпері

16 травня 2019 року
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 16 – 22 травня

ОВЕН (21.03 – 20.04). Б
Більше
сл
слухайте й менше говоріть. Вам доведе
деться
прикликати на допомогу свої
ін
інтуїцію та мудрість. Вчіться керувати
емо
емоціями. Бажано переглянути свій розпорядок дня, постарайтеся зрівноважити робочий час і час, присвячений домашнім справам.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Сприи-ятливий час у плані врегулювання
взаємин з партнерами по роботі й в
особистому житті. Спілкування з ціи
кавими людьми дозволить вам знайти
і
джерело додаткового заробітку. Женіть геть від
себе тугу і сумні думки.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). ЗоБ
се
середьтеся
на роботі, вона принесе
в задоволення й дохід. Однак і про
вам
ві
відпочинок
не забувайте. На вас чекає
цік
цікава
подорож у приємній компанії. Ви
отримаєте купу вражень, відчуєте спокій.
РАК (22.06 – 22.07). Професійй-на сфера зажадає від вас пильної уваги та особистої участі. Для того щоб
утримувати контроль над ситуацією,
нвам знадобляться розсудливість і вміння вчасно виконувати намічену роботу.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Тиждень
об
обіцяє бути насиченим подіями. Ваші
пл
плани втілюватимуться стрімкими
те
темпами. Можете розраховувати на
підт
п
підтримку та допомогу друзів. І самі пой
старайтеся
нікому не відмовляти в допомозі й
виконувати роботу вчасно.
ДІВА (24.08 – 23.09). Від вас буу
удуть потрібні організаторські здібності
та нові ідеї. Щоб досягти позитивного
результату в діловому співробітництві,
увам доведеться докласти максимум зусиль. Зате й винагорода буде відповідною.
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Не варТ
то сумніватися у власних силах, недові
вірливість
вже не раз підводила вас,
п
повірте,
цього разу ви зможете втілити
в життя
ж
свої задуми. Будьте чесні, тоді
жодніі чутки не зможуть зашкодити вам. Вихідні
бажано провести за містом.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Наа
вас очікують яскраві та цікаві події..
Уловіть напрямок вітру змін, щоб
максимально скористатися сприятливими можливостями. Чітко сплануйтее
свої справи, тоді вам усе вдасться.
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). ПоС
ст
старайтеся
стримувати емоції, уважно
ст
стежте
за своїми словами та поведінко співрозмовників. Можливо, в такою
к спосіб ви уникнете великих неприкий
й У вихідні відпочиньте від справ.
ємностей.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Настає
ає
сприятливий період для встановленняя
корисних і вигідних знайомств, пошуку додаткових заробітків. До речі, нині
той час, коли варто довіряти першомуу
враженню про людей.
ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Не
В
пе
переоцінюйте своєї значимості, щоб
не порушити реального балансу в коле
лективі. Є велика небезпека зіпсувати
ст
сто
стосунки з колегами. Виявіть всю свою
дипломатичність. Вихідні краще провести на самоті, щоб не посваритися з друзями.
РИБИ (21.02 – 20.03). Постаа-райтеся не нервувати. Не намагайтеся
встигнути все й одразу. Налаштовуйтеся на позитивні емоції. Продумай-де
те свої дії до дрібниць – так вам буде
простіше реалізовувати більші плани.

іменинники тижня
16 травня – Тимофій, Феодосій, Петро,
Мавр
Мавр, Павло
17 травня – Леонтій, Кирило, Никифор,
Микита, Пелагея, Клемент, Зосим, Ісак,
Клим, Лазар
18 травня – Ірина, Яків, Іван, Адріан
19 травня – Денис, Михайло, Василь,
Іларіон
20 травня – Антоніна, Марія, Давид,
Йосип, Тадей, Ніл, Антон, Іван, Пахом,
Степан
21 травня – Іван, Арсеній
22 травня – Микола, Христофор, Ісая,
Гаврило, Килина

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

20 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, 00.00, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
10.50, 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»
00.05 Х/ф «Тіні забутих
предків»
01.45 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

ВІВТОРОК
1+1

05.30, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Коханнязітхання по-французьки»
12.00 «Новини»
13.30 Х/ф «Святковий
переполох»
15.50 «Чекай мене.
Україна»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По ту лінію
фронту»
23.50 Т/c «Почати спочатку.
Марта» 16+
02.25 «Навколо М»
04.55 «Top Shop»

21 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, 00.35, 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»
22.45 Х/ф «Джон Уїк»
00.40 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

СЕРЕДА
1+1

05.30, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/c «Султан мого серця»
11.00 Т/c «Голос з
минулого» 12+
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Бум»
14.45 «Правила
виживання»
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По ту лінію
фронту»
23.50 Т/c «Почати спочатку.
Марта» 16+
02.30 «Навколо М»

22 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, 00.45, 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 Х/ф «Віктор
Франкенштейн»
00.50 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

ЧЕТВЕР
1+1

05.30, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з
Інтером»
10.00 Т/c «Султан мого серця»
11.00 Т/c «Голос з
минулого» 12+
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Бум 2»
14.45 «Правила
виживання»
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По ту лінію
фронту»
23.50 Т/c «Биття серця» 16+
02.30 «Навколо М»
04.55 «Top Shop»

23 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, 00.45, 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»
00.50 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

05.30, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.10 Т/c «Султан мого серця»
11.10 Т/c «Голос з
минулого» 12+
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Наречений
напрокат»
14.45 «Правила виживання»
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По ту лінію
фронту»
23.50 Т/c «Биття серця» 16+
02.20 «Навколо М»
04.55 «Top Shop»

24 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, 05.05 «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, 22.35 «Ліга сміху
2019»
00.30 «Київ вечірній»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА
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05.30, 22.00 «Слідство вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.10 Т/c «Султан мого
серця»
11.10 Т/c «Голос з
минулого» 12+
12.25 Х/ф «Нареченавтікачка»
14.45 «Правила
виживання»
15.45, 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
Комаровского.
Невідкладна допомога»
05.05 «Top Shop»

Д У М А Й
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ICTV
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Т/с «Відділ 44»
05.50 Громадянська
оборона
06.40 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.15, 13.20 Х/ф
«Місіонер»
13.40, 16.20 Х/ф
«Смертельна зброя 3»
16.25 Х/ф «Смертельна
зброя 4»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.20 Т/с «В полоні
перевертня»
22.10 Свобода слова
23.50 Х/ф «Чорнокнижник»
01.45 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, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Більше ніж правда
12.00, 13.20 Х/ф «Везучий»
13.45 Х/ф «7 секунд»
15.35, 16.20 Х/ф
«Детонатор»
17.50, 21.20 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.10 Х/ф «Виходу немає»
00.15 Х/ф «Анаконда 3:
Ціна експерименту»
01.50 Т/с «Володимирська,
15»

ICTV
04.10 Еврика!
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
11.25, 13.20 Х/ф «7 секунд»
13.50 Х/ф «Мистецтво
війни 2: Зрада»
16.20 Х/ф «Мистецтво
війни 3: Відплата»
17.50, 21.25 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.10 Х/ф «Інкарнація»
23.50 Х/ф «Анаконда 4:
Кривавий слід»
01.30 Т/с «Володимирська,
15»
02.35 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.20 Х/ф
«Мистецтво війни 2»
13.50 Х/ф «Мистецтво
війни 3: Відплата»
15.30, 16.20 Х/ф «Везучий»
17.50, 21.20 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.10 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрілець»
00.15 Х/ф «Привиди
Марсу»
01.55 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 00.35, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
11.00, 13.15, 22.45 Скетчшоу «На трьох» 16+
16.20 Х/ф «Національна
безпека»
17.50 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Дизель шоу
12+
01.10 Т/с «Прокурори»

Д І Й

СТБ
05.55 Профілактика
12.00 Т/с «Доньки –
матері»
14.25, 19.00 Хата на тата
12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21.00, 21.35 Т/с «Джованні»
22.45 Т/с «Загадка для
Анни»
00.50 Один за всіх 16+

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Профілактика
12.30 Х/ф «М’ята»

УКРАЇНА
07.30, 13.30, 15.30, 04.45
Агенти справедливості
09.00 Зірковий шлях
11.20, 03.40 Реальна містика
15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент.
Постшоу

14.30 Х/ф «Овердрайв»

00.10 Х/ф «Відчай»

16.30 Х/ф «Команда А»

02.50 Служба розшуку дітей

19.00 Ревізор. Магазини

02.55 Зона ночі

СТБ

УКРАЇНА

07.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.50, 10.20, 21.00, 21.35
Т/с «Джованні»
10.50 МастерШеф. Діти 12+
14.30 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Загадка для
Анни»

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»

НОВИЙ КАНАЛ

11.10 Х/ф «Стільниковий»
13.00 Екси 16+
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Х/ф «Таксі 4»
22.50 Х/ф «Поцілунок
дракона»
00.50 Х/ф «Оселя зла:
Потойбічне життя»

03.00, 02.40 Зона ночі
04.10 Абзац
06.05, 07.20 Kids Time
06.10 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.25 Т/c «Шлях чарівника»

СТБ

УКРАЇНА

07.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.50, 10.15, 21.00, 21.35
Т/с «Джованні»
10.45 МастерШеф. Діти 12+
14.25 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
18.55 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Загадка для
Анни»

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 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

11.25 Х/ф «Таксі 4»
13.10 Кохання на
виживання 16+
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Таксі 5»
23.00 Х/ф «Норбіт»
01.00 Служба розшуку дітей

03.00, 01.05 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.35 Kids Time
06.05 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.40 Т/c «Шлях чарівника»

СТБ

УКРАЇНА

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
09.40, 10.05, 21.00, 21.35
Т/с «Джованні»
10.35 МастерШеф. Діти 12+
15.05 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
18.55 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Загадка для
Анни»

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, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
00.00 Док. проект Радіо
Свобода «Балух»
01.10, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

10.50 Х/ф «Таксі 5»
13.00 Хто проти блондинок
12+
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Овердрайв»
22.50 Х/ф «Механік»
00.45 Служба розшуку дітей

03.00, 00.50 Зона ночі
03.55 Абзац
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.10 Т/c «Шлях чарівника»

СТБ

УКРАЇНА

05.55 МастерШеф. Діти 12+
10.35 Холостяк 12+
13.10 Х/ф «Замерзла в
Маямі»
15.15 Х/ф «Принцеса
спецій»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 22.50 Холостяк 16+
23.10 Х/ф «Найкраще в
мені»

06.00, 09.30 Зірковий шлях
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
11.30, 04.20 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Чужий гріх»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22.00, 00.00, 02.15 Т/с «На
самій межі»
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

містера Поппера»
17.00 Х/ф «Похмілля у
Вегасі»
19.00 Х/ф «Похмілля 2: З
Вегаса до Бангкока»
21.00 Х/ф «Похмілля 3»
22.45 Х/ф «Вен Вайлдер –
король вечірок»
00.40 Х/ф «Еверлі»
02.30 Служба розшуку дітей

03.00, 02.35 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50, 07.45 Kids Time
05.55 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.50 Т/c «Шлях чарівника»
11.30 Пацанки. Нове життя
15.05 Х/ф «Пінгвіни

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.25 Х/ф «Сам
удома 3»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
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 М/ф «Пташині
пригоди»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
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 М/ф
«Замбезія»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
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
09.25 М/ф
«Суперкоманда»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 21.00
Танька і Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «У
кожного Різдва
своя історія»
11.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00 Х/ф «Сам
удома 3»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Один
вдома 4»
22.30 Х/ф
«Найдовший
тиждень»
00.00 Панянкаселянка
02.00 Теорія зради
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

www.volynnews.com
UA: ПЕРШИЙ
12.00, 17.10, 23.50, 03.30,
05.25 Погода
12.05 Д/ц «Тайська кухня»
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.20, 02.00, 05.00 Новини
13.10 Д/ц «Аромати Греції»
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Перша шпальта
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Разом
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Особливий загін»
03.35 Схеми
04.05 Складна розмова
04.30 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, 17.10, 23.50 Погода
13.20 Енеїда
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 По обіді шоу
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Разом
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 #ВУКРАЇНІ
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Особливий загін»
03.35 Перша шпальта
04.05 Складна розмова
04.30 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, 02.00, 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, 23.50, 03.30,
05.25 Погода
13.20, 15.15 Енеїда
14.25 Д/ц «Кухня По»
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Наші гроші
18.20, 02.35 Тема дня
19.30, 04.30 Спільно
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Особливий загін»
03.35 #ВУКРАЇНІ
04.05 Складна розмова

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, 17.15, 23.50 Погода
13.20 UA:Фольк. Спогади
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Енеїда
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Схеми
22.15 Д/ц «Особливий загін»
03.35 Разом
04.05 52 вікенди
04.30 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, 01.35, 05.10 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, 02.45 Погода
13.20 Сильна доля
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Схеми
18.20, 01.50 Тема дня
19.30 Розсекречена історія
20.30 Перша шпальта
21.25 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 у Польщі.
Україна-США
22.15 UA:Спорт
23.20 Як дивитися кіно
23.50 Х/ф «Гарні часи»
03.45 Букоголіки
04.15 По обіді шоу

UA: ВОЛИНЬ
16.00 «Українськка література
в іменах»
16.05 «Чудова гра»
16.32 «Хто в домі хазяїн?»
17.00, 19.00 Новини
17.13 Д/с «Неповторна
природа»
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 «Спільно»
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 Південної
Африки» 09.55 «Радіодень»
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 «Wise cow»
15.15 «РадіоДень 15.55
«Українська література
в іменах» 16.05 «Чудова
гра» 16.32 Д/ц «Подорож
відкритим космосом» 17.13
Д/с «Неповторна природа»
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 20.52 #ВУкраїні 21.20
«#@)??$0 з Майклом Щуром»

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 Південної Африки»
09.55 «Радіодень» 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 «РадіоДень
15.55 «Українська література
в іменах» 16.05 «Чудова
гра» 16.32 Д/ц «Подорож
відкритим космосом» 17.13
Д/с «Неповторна природа»
17.40 Лайфхак 17.50 Д/ц
«Цікаво.com» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19.50
#ВУкраїні 20.15 StopFake
20.30 Новини 20.52 «Наші
гроші» 21.20 «Разом» 22.15
«Своя земля» 22.30 «#@)??$0
з Майклом Щуром»

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
Південної Африки» 09.55
«Радіодень» 10.15 «Сильна
доля» 11.05 «Ранковий гість»
11.21 Д/ц «Пліч-о-пліч» 11.45,
13.40, 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 Радіодень 15.55
«Українська література в
іменах» 16.05 «Чудова гра»
16.32 Д/с «Подорож відкритим
космосом» 17.13 Д/с
«Неповторна природа» 17.40
Лайфхак 17.50 Д/ц «Цікаво.
com» 18.15 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 19.22 «Звіти.
Наживо» 20.15 «Своя земля»
20.30 Новини 20.52 «Разом»
21.20 «Спільно» 22.18 «Наші
гроші» 22.45 StopFake

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00 Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д\ц «Аромати Південної
Африки» 09.55 «Радіодень
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 «Звіти.
Наживо» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 12.50
М/с «Дуда і Дада» 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня 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
Д/с «Неповторна природа»
17.40 Лайфхак 17.50 Д/ц
«Цікаво.com» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19.20
Погода 19.50 «Разом» 20.15
«Своя земля» 20.30 Новини
20.52 Схеми 21.20 #ВУкраїні
22.18 Букоголики 22.45
Лайфхак

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 «Ведмедісусіди»
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 «Дівчата війни»
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, 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 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 На часі: Спецтема
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»
09.25, 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, 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, 10.45, 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»
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

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

Страх породжує гнів. Гнів породжує ненависть. Ненависть – запорука страждань.
Серіал «Зоряні війни»

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

СУБОТА
1+1

25 травня
ІНТЕР

06.00, 23.30, 00.30
«Світське життя. 2019»
06.50 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 10.25, 11.35,
12.55, 13.55, 15.10
«Світ навиворіт – 3:
Танзанія, Ефіопія»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські
сенсації 2019»
21.40 «Вечірній квартал
№ 3 2019»
01.30 «Ліга сміху 2019»
03.55 «Київ вечірній»

НЕДІЛЯ
1+1

05.30 Х/ф «Сім няньок»
07.00 «Слово
Предстоятеля»
07.10 «Чекай мене»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готовимо разом»
11.00 Х/ф «Улюблена
жінка механіка
Гаврилова»
12.30 Х/ф «Вас
чекає громадянка
Никанорова»
14.10 Х/ф «Здраствуй і
прощавай»
16.10 Т/c «Султан мого
серця»
20.00, 04.00 «Подробиці»
20.30 Т/c «Голос янгола»
01.05 Х/ф «Двічі в одну
ріку»
02.45 «Орел і Решка.
Курортний сезон»
04.30 М/ф «Дикі лебеді»

26 травня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.25 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 10.45, 03.15 «Світ
навиворіт – 2: Індія»
11.40 Т/с «Школа»
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 Х/ф «Дім дивних
дітей міс Перегрін»
01.25 «Ліга сміху 2019»

05.30 Х/ф «Чарівний
голос Джельсоміно»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
12.00 «Орел і решка. Рай
і пекло»
13.00 Х/ф «Загублене
місто Z»
15.50 Т/c «Голос янгола»
12+
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила
виживання.
Спецвипуск»
22.00 Х/ф «Про Любов»
23.55 «Речдок»

ICTV

СТБ

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.40, 13.00 Дизель
шоу 12+
10.55 Особливості
національної роботи
15.20 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Кінгсмен:
Таємна служба»
21.35 Х/ф «Кінгсмен 2:
Золоте кільце»
00.05 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрілець»
01.55 Т/с «Прокурори»

ICTV

«Коли ми вдома»
09.00 Страва честі 12+
15.05 Т/с «Джованні»
19.00 МастерШеф.
Професіонали 12+
22.05 Хата на тата 12+
НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 02.40 Зона ночі
05.40 М/c «Лунтик»
06.20, 07.35 Kids Time
06.25 М/c «Дракони»
07.40 Ревізор. Магазини
09.40 Таємний агент
10.50 Таємний агент.
Постшоу

СТБ

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20, 12.45 Факти
04.45 Громадянська
оборона
06.25 Антизомбі
08.05, 13.00 Т/с «Відділ
44»
13.50 Х/ф «Кінгсмен:
Таємна служба»
16.05 Х/ф «Кінгсмен 2:
Золоте кільце»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Шпигунка»
22.50 Х/ф «Турист»
00.45 Х/ф «Анаконда 3:
Ціна експерименту»
02.20 Х/ф «Анаконда 4:
Кривавий слід»

купи-продай

07.05, 09.55, 01.05 Т/с

07.05 Т/с «Коли ми
вдома»
09.00 Страва честі 12+
09.55 Хата на тата 12+
15.50 МастерШеф.
Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь
свого тіла 16+
НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 02.50 Зона ночі
06.00 Стендап шоу
06.50, 08.25 Kids Time
06.55 М/c «Дракони.
Перегони
безстрашних»
08.30 Х/ф «Нащадки»
10.40 М/ф «Троллі»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30, 04.15 Зірковий
шлях
08.30, 15.20 Т/с «Білечорне»
17.10, 20.00 Т/с
«Утікачка»
22.00 Т/с «Цвіт
черемшини»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI. Місце
злочину»
12.50 Заробітчани
14.50 Хто зверху? 12+
16.45 Х/ф «Ніч у музеї»
19.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї 3:
Таємниця гробниці»
22.50 Х/ф «Оселя зла:
Потойбічне життя»
00.50 Х/ф «Вен Вайлдер
– король вечірок»

УКРАЇНА
06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Утікачка»
13.10 Т/с «На самій
межі»
17.00, 21.00 Т/с «Без
коливань»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.10 Т/с «Цвіт
черемшини»
02.45 Історія одного
злочину 16+
12.20 Х/ф «Ніч у музеї»
14.30 Х/ф «Ніч у музеї 2»
16.30 Х/ф «Ніч у музеї 3:
Таємниця гробниці»
18.30 Х/ф «Містер і місіс
Сміт»
21.00 Х/ф «Титаник»
01.00 Х/ф «Оселя зла:
Відплата»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
12.45 Х/ф «У кожного
Різдва своя історія»
14.15 4 весілля
17.30 Х/ф «Один
вдома 4»
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30,
22.30 Танька і
Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20,
02.00, 04.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.35 Енеїда
11.40 М/с «Вруміз»
11.50 М/с «Кмітливиий Сяоцзі»
12.50 Х/ф
14.45 Д/ц «Мальовничі села»
15.15 Д/ц «Фестивалі планети»
15.50 Д/ц «Браво, шеф!»
16.50 Разом
17.20 Д/с
18.20 Спільно
18.55 Д/ц «Мегаполіси»
19.50 Д/с «Імперія»
21.30 Розсекречена історія
22.30 Т/с «Окуповані»
23.45, 05.25 Погода
02.20 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Греції»
03.40 Своя земля
04.35 Світло

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20,
02.00, 04.10 Новини
09.30, 02.20 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.40 М/с «Вруміз»
11.50 М/с «Кмітливиий Сяоцзі»
12.50 Х/ф «Як вийти заміж за
короля»
14.20 Д/ц «Тайська кухня»
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі 17.20 Д/с
18.25 Д/ц «Фестивалі планети»
18.55 #ВУКРАЇНІ
19.30 Спецпроект до п’ятої
річниці початку оборони
Донецького аеропорту
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Світ дикої природи»
22.30 Т/с «Окуповані»
03.15 Д/ц «Аромати Перу»
03.40 Своя земля
04.35 Розсекречена історія

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

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

АВТО
Продам трактор ЮМЗ з великою кабіною в хорошому стані. Ціна договірна. 096-162-42-87.
Продам трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Недорого. 096-429-04-26,
067-790-86-29.
Продам трактор Т-25, картоплекомбайни
«Анна», «Болько», «Карлик», гноєрозкидач,
прес, підбирач, картоплекопалку, дворядну саджалку, привезені з Польщі. 066-299-23-28,
097-116-35-35.
Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, НШ100, колінвал, стартери, підшипники, пічку
ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 050-088-13-07,
068-907-06-22.
Продам «Москвич» ІЖ-комбі 1988 р. в.
Ціна – 15000 грн. (099) 797-51-64.

НЕРУХОМІСТЬ
Терміново продам цегляний газифікований
будинок (63 м2) у с. Грибовиця Іваничівського
р-ну. На подвір’ї – вода, великий хлів-гараж.
Є сад, город, приватизована земельна ділянка (0,75 га). Ціна договірна. 097-344-15-62,
097-556-94-66.
Продам будинок у м. Рожище. Загальна
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне опалення, вода в будинку. Житловий стан. Замінено всі вікна. Є великий цегляний гараж та
прибудинкові споруди, ставок. Усі деталі – телефоном. 068-139-63-12, 066-881-81-00, Іра.
Продам трикімнатний будинок (81 м2) у Горохівському районі. Є газ, світло (3 фази),
ванна. Біля будинку колодязь, 5 сараїв, льох,
земельна ділянка (0,57 га). Ціна договірна.
097-093-39-77.
Продам трикімн. квартиру в Луцьку на вул.
Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне
планування, є підвал. Ціна договірна. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

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

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Х/ф «Як вийти заміж
за короля» 08.15 М/с «Дуда
і Дада» 08.30 «Ранок «Нової
Волині» 09.30 Д\ц «Браво,
шеф!» 10.25 Д/ц «Аромати
Колумбії» 10.50 UA:Фольк
11.40 Хто в домі хазяїн? 12.15
Д/с «Мегаполіси» 12.40
Лайфхак 12.35 «Українська
література в іменах» 12.45
«Українська читанка» 12.55
Радіодень «Модуль знань»
13.40 «Вечір на Суспільному»
14.05 «Розсекречена
історія» 15.00 Д/ф «Федір
Стригун. Абриси долі»
15.45 «Букоголики» 16.15
XVII турнір зі спортивної
гімнастики 16.50 «Сильна
доля» 17.40 UA: Фольк 18.35
«Своя земля» 19.00 «Разом»
19.50 «Спільно» 20.22
«Візитівки Карпат» 20.30
#ВУкраїні 21.00 Т/с «Дірк
Джентлі» 22.00 «Букоголики»
22.25 «МузLove» 22.55 «Світ
навколо»

Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеплений, усі комунікації, газифікована літня
кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 20 сот.
У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 550 тис. грн.
099-315-22-72.
Продам дерев’яний будинок у м. Любомль,
вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж,
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.
Продам земельну ділянку під забудову
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенсь кий р-н.
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).
Продам великогабаритну двокімн. квартиру з індивідуальним опаленням у Луцьку. 2-й
пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.
Продам господарство в с. Колмів (2 км від
траси Горохів-Берестечко, 20 км до м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. Дерев’яна
обшальована хата 7х9 м. Два цегляні сараї.
Гараж 7х6 м. Два погреби та інші господарські споруди. Трифазне електрозабезпечення. Водогін (свердловина), хороший садок.
85 соток приватизованої землі. Будинок та
літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Євгеній, 099-187-74-91, 099-768-14-53.
Терміново продам трикімн. квартиру в районі ДПЗ. Власник. 050-438-31-57.
Продам однокімнатну квартиру в м. Володимир-Волинський у новобудові. Площа – 46 м2. 097-102-09-95.
Продам однокімн. квартиру в м. Воло димир-Волинський на вул. Луцькій. 460 000 грн,
новобудова. 097-10-20-995.

РОБОТА
Робота в Польщі та Європі. Потрібні працівники будівельних спеціальностей, різноробочі на склади, фабрики, заводи. Візова підтримка. Доїзд до місця праці. Ліц. АВ
№585198 від 30.07.2012. 096-956-37-96,
066-799-53-22.
На харчове та кондитерське виробництво
потрібні працівники (жінки) для роботи на
устаткуванні (з/п висока, робота позмінна – 15 виходів на місяць), водій категорій
В, С, змінний слюсар-механік, електрик. Навчаємо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96
(з 10:00 до 17:00).
Спільна польсько-українська агенція. Візи,
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварювальники, токарі, фрезерувальники, електрики, слюсарі, швачки, помічники кухаря, прибиральники, працівники на авто-радіозавод,
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. Робота в
Німеччині. 067-455-06-64, 099-634-80-31.
Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціальності; різноробочі на склади, фабрики; зварювальники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, перевірені роботодавці. Візова
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц.
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012).
096-956-37-96, 066-799-53-22.

Відділ реклами: (063) 481-82-44.
volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій
та достовірність фактів несуть автори
та рекламодавці.
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07.00 «Додолики» 07.10
М/с «Вруміз» 07.50 «Світ
навколо» 08.00 «Ранок «Нової
Волині» 09.30 «Країна на
смак» 10.25 Д/ц «Аромати
Колумбії» 10.51 UA:Фольк
11.40 «Хто в домі хазяїн?»
12.12 Д/ц «Мегаполіси»
12.35 «Українська література
в іменах» 12.45 Лайфхак
12.55 Радіодень «Модуль
знань» 13.40 Тема дня 14.06
«Розсекречена історія»
15.02, 16.20 «Wise cow»
15.15 «Радіодень. Книжкова
лавка» 16.10 «Українська
читанка» 16.30 Лайфхак 16.35
XVII Міжнародний турнір зі
спортивної гімнастики 17.10
«Сильна доля» 18.05 UA:Фольк
19.00 Новини 19.12 «Вечір
на Суспільному» 19.40 «Своя
земля» 20.10 #ВУкраїні 20.35
Д\с «Мегаполіси» 21.00 Т/с
«Монро» 21.50 «Букоголики»
22.15 «МузLove» 22.45 «Wise
cow». (100 років мистецтва)

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

БУДІВНИЦТВО

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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Банда
Тигрокачка»
12.30 Х/ф
«Королівське
Різдво»
14.00 4 весілля
17.30 Х/ф
«Найдовший
тиждень»
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30,
22.30 Танька і
Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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АВЕРС
06.00 Огляд світових подій
06.30 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, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
09.30 На часі: Спецтема
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.00, 18.30, 20.45, 21.45, 00.15,
02.45, 05.45 Як це було
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
17.45 Життя в цифрі
19.00 Співай за мрію! МАРАФОН
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Бандерштат
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, 20.00 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 Європа в концертах
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі:
Підсумки тижня
19.00 Співай за мрію! МАРАФОН
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

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

Візьму на роботу продавців у продуктовий магазин, з/п 7328 грн, офіційне працевлаштування, зручний робочий графік. Луцьк.
095-704-44-94.
РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год.
Після пробного періоду – можливість працевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою
зарплатою (від 5 €/год). Електрики (з досвідом роботи). Проживання безплатне. Офіційне працевлаштування. Можливість розвит ку.
073-012-40-35.

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

РІЗНЕ
Куплю снопи з очерету або жита для пошиття даху хати. 050-547-85-24.
Продам дубового воза на гумових колесах
у хорошому стані. 099-187-74-91.
Куплю вовну і хутро бобра та інших тварин.
097-645-15-54,
095-506-01-64,
066-150-49-86.
Худоба (дорізи): телята, бики, лошата,
коні, корови, тільки на забій. Куплю дорого.
097-412-15-16, 093-498-90-08. Василь.
КУПЛЮ неробочі, в будь якому стані холодильники, пральні машини, ванни, газові колонки, газові плити, котли, віт чизняні
телевізори, магнітофони, радіоли, старі
комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Вивозимо самі. 050-637-37-50.
Встановлення твердопаливних котлів усіх
типів, ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації. Якісно та швидко, ціни помірні. 095-577-78-31.
Відео-, фотознімання урочистих подій.
Можливий виїзд за межі міста. Організація
музичного супроводу. 050-985-41-13.
Куплю газові колонки, котли, холодильники, морозильні камери (всіх видів), пральні машини, несправні кондиціонери, радіодеталі.
Самовивезення.
096-340-85-25,
(0332) 20-18-20.
Продам будівельні матеріали: пісок, щебінь гранітний та базальтовий (різних фракцій), відсів; цеглу (м-100, перепал); вивезення будівельних відходів; доставка
матеріалів самоскидами; послуги навантажувача. 099-242-46-46, 068-242-46-46.
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська,
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46.
Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 27005.
Наклад – згідно із замовленням.
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крізь призму часу
24tv.ua

ХТО ТАКІ МАСОНИ ТА ЧОМУ ЇХНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАБОРОНЯЛИ
альний та політичний вплив, який
мали масони. У XVIІІ столітті масонські ложі були заборонені в Женеві,
Цюріху, Берні, їх переслідували у
Португалії, Іспанії та Італії. У царській Росії масонство забороняли
четверо імператорів – Катерина ІІ,
Павло І, Олександр І та Микола І.
Ложі почали відновлювати діяльність у 1905 році, проте й цього
разу ненадовго. Під час Жовтневого
перевороту організація знову опинилася поза законом, масонів переслідувала Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби із саботажем
та контрреволюцією. Відтоді табу на
масонські ложі зберігалося аж до
1991 року.
Масонство потрапило під заборону у всіх комуністичних державах.
Лише на Кубі воно змогло не тільки
зберегтися, але й успішно розвиватися – здебільшого завдяки участі
масонів у революційній діяльності
та поваленні режиму Батисти.
Противниками масонства були
й нацисти. Вони стверджували, що
представники ложі були добровіль-

24tv.ua

І

з масонами пов’язують
різноманітні теорії
змов, міфи про таємничі
вбивства та прагнення
правити світом. Статус
члена організації
мали сотні впливових
історичних особистостей. А
дослідники не припиняють
вивчати їхнє походження
та роль у суспільстві.
Перші масонські ложі було засновано в Англії ще у XVII столітті,
це було об’єднання мулярів, які будували храми. Саме слово муляр є
буквальним перекладом назви членів організації. Офіційною датою
заснування масонства вважають
24 червня 1717 року. Цього дня чотири лондонські ложі об’єдналися
у Велику Ложу, обрали Великого
Майстра, а згодом визнали спільну
конституцію. Проте є й інші версії,
згідно з якими організація начебто
бере початок від ордену тамплієрів
і гільдій каменярів ХІІІ століття.
Упродовж усієї історії масонство
неодноразово забороняли, членів
організації переслідували в десятках країн. Усе через великий соці-

www.volynnews.com

Масонів пов’язують з теоріями змов

ними членами єврейської змови,
що саме вони стали причиною поразки Німеччини в Першій світовій
війні. Адольф Гітлер у своїй книзі
Mein Kampf писав, що управління
масонами належить євреям, що організація використовує своє вчення
для втягнення вищих верств населення в організацію. У 1935 році Гіт-

лер заявив про остаточну заборону
всіх масонських лож на території
Німеччини.
Упродовж війни масонство забороняли й у всіх країнах, які були
союзниками нацистів, а членів організації піддавали репресіям. Точна кількість убитих та замордованих нацистським режимом членів

ФРАНЦУЗ ПЕРЕПЛИВ
АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН
У БОЧЦІ

З РОСІЇ
ВИЇХАЛИ
СІМ ТИСЯЧ
МІЛЬЙОНЕРІВ

Природний парк в індійському
штаті Керала завжди приваблював
безліч туристів. А нині їх стало
ще більше, адже там з’явилася
найбільша в світі скульптура птаха.
На ї ї створення пішло 10 років.

Росія нині на другому місці з
відтоку із країни багатіїв, поступившись лише Китаю, який залишили
15 тисяч мільйонерів. На третьому
місці – Індія, звідки поїхали п’ять
тисяч найбагатших громадян, далі
йдуть Туреччина (чотири тисячі) і
Франція (три тисячі).
Найчастіше мільйонери емігрують до Австралії, там за рік
приплив склав 12 тисяч людей.
На другому місці США – 10 тисяч,
третє місце дісталося Канаді, куди
емігрували чотири тисячі мільйонерів.

Гігантський Ятай, який лежить на
спині, – шедевр архітектури. Адже птах є
незвичним фасадом будівлі, яку назвали
Центром Землі Ятая. Розташована вона
на височині, тому звідти відкривається
чарівний краєвид, пише «24 канал» з посиланням на My Modern Met.
Втілювали ідею скульптор Раджів Аншал спільно із Міністерством туризму Індії. Птах Ятай має 60 метрів завдовжки, 45
метрів завширшки та 20 метрів заввишки.
Скульптура деталізована (йдеться
про фактурність пір’я) та функціональна – по ній дозволяють ходити. Оскільки
крила торкаються землі, то через них
можна залізти на самого птаха.
Ятай є символічною фігурою в індуїстському епосі (рамаяна). Він відомий як
благородний птах божественного походження. Побутує легенда про те, що Ятай
намагався врятувати Сіту – дружину Рами,
який є втіленням Вішну і Крішни. Сіту ви-

Французький мандрівник
72-річний Жан-Жак Савен
перетнув Атлантичний
океан у бочці. Його подорож
тривала 122 дні й 9 годин,
а завершилася ввечері
27 квітня, коли він опинився
в акваторії Карибського
моря. Про це інформує
Gazeta.ua з посиланням на
агентство France-Presse.

Заяву про закінчення подорожі чоловік відіслав у ЗМІ
електронною поштою, додавши свій GPS. «Після 122 днів і
9 годин меридіан позиціонує
мене в Карибському морі. Переправу закінчено. Спасибі
всім», – написав він, додавши
фотографію.
Колишній військовий вирішив самостійно перетнути
океан, дрейфуючи течіями.
Натхненником цієї ідеї був

Жан-Жак Савін розпочав
подорож 26 грудня
2018 року з острова
Ель-Ерро на Канарах

швейцарець Ален Бомбардьє,
який у 1952 році самостійно
переправився через Атлантику
на гумовому човні. Плавання
в бочці океаном француз пояснив бажанням довести, що
«є ще порох у порохівницях».
Бочка має 3 м довжини й 2 м
у діаметрі. Зроблена з фанери,
важить 450 кг. Двигуна в ній немає. Пливе за допомогою сили
вітру та океанських течій.

нічо’собі

Протягом 2018 року Росію
покинули сім тисяч доларових
мільйонерів. Такі дані
наведено в дослідженні
Global Wealth Migration Review
консалтингової компанії
New World Wealth, передає
Сharter97.org.

В ІНДІЇ МИТЕЦЬ 10
РОКІВ СТВОРЮВАВ
НАЙБІЛЬШУ В СВІТІ
СКУЛЬПТУРУ ПТАХА
24tv.ua

статистика

Georges Gobet

незвичайні мандри

масонських лож невідома, це число
у різних джерелах коливається від
80 до 200 тисяч людей.
Чимало відомих особистостей були масонами: Вольтер, Моцарт, Франклін Рузвельт, Вінстон
Черчилль, Бенджамін Франклін,
Джордж Вашингтон...
В Україні масонство розповсюдилося у XVIІІ столітті. Прихильники теорії змов знаходять масонські
символи на українських грошах – на
банкноті номіналом у п’ятсот гривень. Прес-службі НБУ свого часу
навіть довелося давати пояснення,
що це всього-на-всього графічне
зображення авторського малюнка
Григорія Сковороди до його творів
(«Піфагоровий трикутник», у який
філософ вкладав глибокий символічний зміст). Окрім того, приналежність Григорія Сковороди до масонства ніде не зафіксована. Серед
найвідоміших українських масонів –
Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Станіслав Щесний Потоцький.
Сьогодні на території України офіційно діє 12 масонських лож, всього ж у
світі їх налічується близько 50 тисяч.

Скульптура присвячена
безпеці жінок

крав демон Равана, і тоді птах прийшов
до неї на захист. У боротьбі Равана відрубав ліве крило Ятаю і втік із Сітою.
Автор Центру Землі Ятая присвятив
скульптуру жіночій безпеці та честі. Це
написано при вході у будівлю. Також, за
задумом автора, споруда «обертається
у минулу еру, коли люди, тварини та
інші живі істоти дбали одне про одного,
а товариші жили мирно на цій землі».

небезпека

ПРИРОДА – У НАЙГІРШОМУ
СТАНІ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Стан природи зараз є
найгіршим за всю історію
людства. Вимирання
загрожує майже мільйону
видів рослин та тварин,
йдеться в першому звіті ООН
з біорізноманіття, який було
оприлюднено 6 травня, пише
Deutsche Welle.

ПОГОДА

Як стверджують у звіті, види
вимирають в десятки або навіть
сотні разів швидше, ніж у минулому, і причиною такого прискорення є діяльність людей. Понад
півмільйона наземних видів мають
недостатнє природне середовище
для тривалого виживання. Якщо
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його не буде відновлено, ці види,
ймовірно, вимруть упродовж десятків років. Ситуація в океанах не
є кращою.
У звіті перелічено п’ять способів, у які людство впливає на
біорізноманіття. По-перше, перетворюючи ліси та луки на сільськогосподарські угіддя й населені
пункти. По-друге, надмірно виловлюючи рибу в океані. По-третє,
спричиняючи спалюванням викопного палива кліматичні зміни.
По-четверте, забруднюючи землю
та воду. По-п’яте, дозволяючи інвазивним видам рослин і тварин витісняти аборигенні.
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Уміння ігнорувати речі є одним із способів досягнути внутрішнього спокою. Роберт Сойєр
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