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БЮДЖЕТ, ЖИТЛО
І МЕДЗАКЛАДИ:
ГОЛОВА ВОЛИНЬРАДИ
ІГОР ПАЛИЦЯ ПРОЗВІТУВАВ
ЗА РІК РОБОТИ читайте на стор. 5

здоров’я

кримінал

інтерв’ю

гріш ціна

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ПРИСЯГНУВ НА
ВІРНІСТЬ УКРАЇНІ

читайте на стор.

4

ПРАВО НА ЖИТТЯ

САВЧЕНКО
ПОПРОСИВ
ВИБАЧЕННЯ В
УКРОПу читайте на стор. 5
немало-небагато

ПОЖЕРТВА
ПОКРОВСЬКОГО
ЛУЦЬКІЙ ПОЛІЦІЇ:
ХАБАР ЧИ ВДЯЧНІСТЬ?

П

івмільйона гривень на
облаштування Ситуаційного центру
Головного управління Національної
поліції у Волинській області – саме
стільки пожертвував луцький депутат
Андрій Покровський «задля безпеки
лучан».
читайте на стор. 4

відкриття

У БОГОЛЮБАХ –
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР

М

айже 3000
загиблих бійців
і понад 7500
покалічених – таку ціну вже
заплатила Україна у війні з
Росією. І це лише офіційні
дані. А точної кількості тих,

кого з надією і молитвою
чекають удома, ніхто не
знає.
Вони боролися і борються
за мирне небо для своїх
дітей, батьків, країни. І
держава вустами найвищих

підтримка

для людей

ПІДКОРЮВАЧІ ЧИСЕЛ:
НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ
З МАТЕМАТИКИ ВОЛИНСЬКІ
ШКОЛЯРІ ВИБОРОЛИ СРІБЛО

Т

ри дипломи ІІ ступеня – результат,
з яким повернулися юні волиняни з
ІІ Всеукраїнської олімпіади з математики
для учнів 5-7 класів, що відбувалася на
базі факультету комп’ютерних наук та
кібернетики та Інституту післядипломної
освіти Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
читайте на стор.

6

посадових осіб обіцяла: ми
віддячимо за ваш героїзм,
забезпечимо ваші сім’ї
і подбаємо про вас. На
словах. І на папері.

читайте на стор. 7

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СТАНЕ МІСЦЕМ ЩАСТЯ
ДЛЯ МАМ І ДІТОК

В

олинський обласний
перинатальний центр
вже цьогоріч розпочне
роботу. Цей унікальний
для України заклад
прийматиме породіль не
тільки з Волині та України,
але й, як сподівається
його керівництво, з-за
кордону. Концепція
закладу передбачає
поєднання сучасних
технологій та передових
медичних практик з
комфортом та турботою
для мам, дітей і членів
їхніх сімей.

читайте на стор. 10

Н

а базі Волинської обласної клінічної
лікарні відкрили найсучасніший
у Західній Україні реабілітаційний
центр для пацієнтів, які перенесли
складні операції. Відновитися після
хірургічного втручання тут зможуть
атовці, ветерани війни та волиняни, які
потребуватимуть реабілітації.

читайте на стор. 10

солодке життя

«ЛЮБОВ – ЦЕ ПЕКТИ
ДЛЯ НЬОГО ТОРТИ»

«Родинне свято
пахне домашньою
випічкою», – переконана
лучанка Олександра Савчук.
Дівчина рано навчилася
готувати, бо виросла без
батьків. Тато кинув їх відразу,
коли дізнався, що стане
батьком. Мама померла. Її
виховала тітка.
читайте на стор. 9
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нують 26 смуг руху із забезпеченням їх повного розмежування на
«зелений» і «червоний» коридори
та використанням фільтру пункту
пропуску. Щодоби на «Ягодині»
можуть обслужити 3000 легкових
автомобілів, 75 автобусів, 8500 пасажирів та 800 одиниць вантажного транспорту. Однак протягом

двох минулих років ситуація на
кордоні погіршилася, адже ПП
«Ягодин», як і решта пунктів пропуску на українсько-польському
кордоні, суттєво скоротив норми
пропуску.
«У пункті пропуску регулярно
утворюються кілометрові черги з
вантажівок. У більшості випадків

ЗА ІНДУСТРІАЛЬНИМИ
ПАРКАМИ – МАЙБУТНЄ
cheline.com.ua

айбільш
перспективним
напрямком розвитку
промисловості у
Волинській області є
створення індустріальних
парків.
Про це йшлося 14 травня під
час засідання постійної комісії
Волинської обласної ради з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, паливно-енергетичного
комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства.
Директор департаменту економіки та європейської інтеграції
Волинської обласної державної
адміністрації Ігор Чуліпа розповів про стан і перспективи розвитку промислового комплексу
в області. «На сьогодні найбільш
перспективним є створення ме-

sklepy.com.ua

Волинь потребує залучення інвестицій

режі індустріальних парків. Якщо
ми говоримо про перетворення нашої області з аграрної на
промислову, то без залучення
серйозних інвестицій і створення нових робочих місць це буде
практично неможливо», – зазначив Ігор Чуліпа.

Він нагадав, що зараз на
опрацюванні перебуває закон
«Про індустріальні парки», який
передбачає сприяння інвесторам у питаннях, зокрема, сплати
податків на прибуток протягом
перших п’яти років. «Зараз ми
вже маємо зареєстрований Ново-

вирок

вони формуються через певні
обмеження з польської сторони, яка має чітко регламентовану кількість здійснених митних
оформлень за зміну. Проблему
ускладнює й недостатня пропускна спроможність мосту через Західний Буг. Очікування в черзі на
виїзд з України забирає від однієї
до трьох діб. Вітчизняні перевізники та експортери зазнають
значних збитків. Наявність черг
породжує й інші негативні явища,
зокрема відсутність елементарних побутових умов для водіїв,
засміченість прилеглої до кордону території, загрозу аварій для
учасників дорожнього руху», –
вказано в зверненні.
Аби покращити ситуацію, запропоновано впровадити електронний сервіс, наприклад, сервіс управління чергами GoSwift,
який застосовують на пунктах
пропуску в Естонії.
волинський індустріальний парк,
а у процесі реєстрації перебуває
Ковельський. Індустріальні парки, які будуть включені в реєстр і
затверджені Кабінетом Міністрів,
мають можливість претендувати
на включення в державний бюджет на фінансування щодо розвитку інфраструктури», – наголосив посадовець.
За його словами, у проекті
Нововолинського індустріального парку передбачено створення близько 3500 нових робочих
місць із залученням інвестицій
на суму $600 млн.
Ігор Чуліпа акцентував, що
для розробки проекту індустріального парку потрібна передусім наявність вільної земельної
ділянки або суміжних ділянок
загальною площею не менш як
10 га. До слова, наміри розробити проекти створення індустріальних парків мають кілька громад на Волині.

кримінал

ВИНЕСЛИ З ХАТИ ГРОШІ Й СІЛИ В ТЮРМУ
У селі Новий Мосир, що на
Ковельщині, двоє чоловіків винесли з
будинку чималу суму.

Як ідеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, 8 квітня 2018 року один з
обвинувачених запропонував іншому викрасти гроші з чужої оселі. За домовленістю
один зі злочинців мав виконувати роль пособника, попередивши іншого в разі появи
очевидців злочину.
Підійшовши до будинку, один з обвинувачених залишився зовні, натомість інший

Двоє спритників обікрали чужу оселю

чоловік розбив скло та проник у помешкання, звідки викрав 147 тис. грн, а також
мобільний телефон та парфуми. Заплативши спільнику 400 грн, крадій розпорядився грошима на власний розсуд.
У судовому засіданні злодій свою вину
визнав частково. Він розповів суду, що інший обвинувачений просто пішов з ним по
самогон, а крадіжку він вирішив вчинити
сам. Також чоловік стверджував, що вкрав
118 тис. 800 грн, мовляв, перераховував
гроші. Щодо того, чому дав компаньйону
400 грн, зауважив, що в того просто було
складне матеріальне становище, тому вирішив допомогти. Інший обвинувачений
також підтвердив слова спільника. Незважаючи на це, вину обох було доведено зібраними доказами.
Таким чином, одному з чоловіків суд
призначив покарання у вигляді восьми
з половиною років позбавлення волі з
конфіскацією майна, а інший злочинець
отримав менший строк – три з половиною
роки.

феміда

ПЕРЕВІЗНИК ВІДСУДИВ У ЗАМОВНИКА
МІЛЬЙОННИЙ БОРГ
Луцька компанія «Віта-Авто»
стягнула з підприємства «ВК Імпекс»
мільйонну заборгованість за надання
транспортних послуг.

Як йдеться у рішенні Господарського суду Волинської області, 18 березня
виробничо-комерційна фірма «Віта-Авто»

АДВОКАТ ПРОДАВ

КВАРТИРУ ПОКІЙНИЦІ

Волинському адвокату повідомлено
про підозру у вчиненні шахрайства
та підроблення й використання
підробленого офіційного документа.

Як повідомили у прокуратурі Волині, достовірно знаючи, що громадянка, якій на
праві власності належала квартира в Луцьку,
померла понад десять років тому, адвокат
спільно із особою, яку він під час вчинення
нотаріальних дій представляв як «власницю
квартири», звернувся до приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу з
проханням видати та посвідчити довіреність
від імені цієї громадянки на право представляти її інтереси щодо продажу житла.
Після того як обманутий приватний нотаріус виготовив довіреність, адвокат власноручно написав прізвище, ім’я та по батькові довірителя у графі «підпис», а «власниця
квартири» підписала документ. Таким чином
адвокат отримав довіреність задля подальшого її використання під час продажу квартири від свого імені.
Використовуючи отриманий документ,
спритний юрист продав квартиру, завдавши
законному спадкоємцю – чоловікові померлої власниці житла – майнової шкоди на суму
майже 190 тис. грн. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

звернулася до суду з позовною заявою, в
якій просила стягнути з малого приватного
підприємства «ВК Імпекс» майже 1,340 млн
грн заборгованості згідно з договором про
надання транспортних послуг. Усе – через
неналежне виконання умов договору. Суд
задовольнив позов перевізника.

Не грайте в ігри, яких ви не розумієте, навіть якщо бачите,
як безліч людей заробляють на цьому гроші. Тоні Шей

prodengi.kz
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Довжелезні черги уже всім набридли

zak.depo.ua
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епутати
Волинської
обласної ради
скерували звернення
Прем’єр-міністру
Володимиру Гройсману
та в.о. голови Державної
фіскальної служби
Олександру Власову.
Обранці громади
просять запровадити
на міжнародному
автомобільному пункті
пропуску «Ягодин»
електронну чергу
для вантажного
автомобільного
транспорту, що прямує з
України до Польщі.
Про це стало відомо 16 травня
під час 23-ї сесії Волинської обласної ради. Як наголошено у зверненні, пункт пропуску в Ягодині є
найпотужнішим на західному кордоні України. Зараз там функціо-
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ініціатива

У НІГЕРІ НАПАЛИ НА
ВІЙСЬКОВИХ
14 травня у південно-західному регіоні Нігеру колона військових потрапила в засідку терористів. 28 військових
загинуло. Відповідальне за напад терористичне угруповання «Ісламська
держава».
БУНТ У В’ЯЗНИЦІ
Троє охоронців та 29 засуджених загинули 19 травня внаслідок заворушень
у тюрмі в Таджикистані. Бунт розпочали
в’язні, засуджені за участь в ІДІЛ.
НЕВІДОМІ НАПАЛИ НА БАР
19 травня в бразильському місті Белен
відбулася стрілянина у барі. 11 осіб загинуло. Сім озброєних чоловіків зайшли
до бару та відкрили вогонь.
УКРАЇНІ ДОПОМОЖУТЬ
ГРІШМИ
Палата представників Конгресу США
затвердила законопроект з виділенням
$445,7 млн для підтримки України. А Німеччина 20 травня вирішила виділити
Україні €82 млн технічної та фінансової
допомоги на реформи.
БРАТ ПУТІНА ОСКАНДАЛИВСЯ
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь
у відмиванні $230 млрд через естонське
відділення Danske Bank.
БІЛИЙ ДІМ НЕ ВИЗНАЄ
АНЕКСІЮ КРИМУ
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Білий дім не визнає анексію
Росією Криму. На цьому він наголосив
у Сочі після переговорів з главою МЗС
Росії Сергієм Лавровим.
ЄВРОПА – ПРОТИ РОСІЙСЬКИХ
ПАСПОРТІВ З ЛДНР
У ЄС розглядають можливість заборонити в’їзд на свою територію для громадян України, які отримали паспорт РФ за
спрощеною процедурою.
«ЄВРОБАЧЕННЯ» ЇДЕ В
НІДЕРЛАНДИ
У пісенному конкурсі «Євробачення2019», фінал якого відбувся 18 травня
в Тель-Авіві, переміг представник Нідерландів Дункан Лоуренс. На другому
місці – представник Італії Махмуд, на
третьому – росіянин Сергій Лазарєв.
РОСІЯНИ УВ’ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНЦІВ
Близько 5,1 тисячі українців перебувають під вартою в Росії. Тільки за
три місяці 2019-го РФ заарештовано
225 українців.
ЛАТВІЯ – ПРОТИ
ГЕОРГІЇВСЬКИХ СТРІЧОК
Латвійська партія VL-TB/LNNK подала в
парламент поправки до закону, що забороняють носити георгіївські стрічки
на громадських заходах – як символ російського неоімперіалізму.
PORSCHE ОШТРАФУВАЛИ
Німецького виробника спортивних автомобілів Porsche, що входить до концерну Volkswagen, оштрафували на
€535 млн через дизельні двигуни, які
викидали у повітря більше шкідливих
речовин, ніж було дозволено.
ОБСЯГ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ
ПОБИВ РЕКОРДИ
У Світовому банку повідомляють, що
у 2018 році грошові перекази до країн
із низьким і середнім рівнем доходів
досягли рекордних обсягів – $529 млрд.
КОЖЕН П’ЯТИЙ РОСІЯНИН
ПРАГНЕ ЕМІГРУВАТИ
За даними дослідження соціологічної
служби Gallup, Росія перебуває на межі
масштабної демографічної кризи. Адже
20% росіян хочуть виїхати зі своєї країни. Це підтверджують і цифри: населення РФ з 2013 року різко скоротилося й
нині складає близько 144 млн осіб. За
прогнозами ООН, населення Росії до
2050 року скоротиться на 8%. Аналітики
переконують, що політика Володимира
Путіна та економічна ситуація є одним із
факторів, які посилюють бажання росіян емігрувати.
Ч И Т А Й
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Адвокат виявився шахраєм
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ШАХТІ ПОТРІБНІ МІЛЬЙОНИ

фінансування

за кермом

Д

Депутати виступають за добудову шахти №10

тримки виплати заробітної плати
шахтарям.
«Лише чотири з 33 державних шахт, що розташовані на підконтрольній Україні території,
є прибутковими. Усі ці негативні явища відбуваються на фоні
зростання соціальної напруги та
регулярних протестних акцій гірників», – вказано у зверненні.

Також зазначено, що шахта
№10 у Нововолинську є єдиним
підприємством
гірничодобувного комплексу, яке будують в
Україні за часів незалежності.
Його розвідані запаси становлять близько 40 млн тонн вугілля.
Готовність першої черги шахти
до запуску складає 89%. Однак
упродовж останніх років на бу-

дівництво об’єкта з держбюджету
виділяють недостатньо коштів.
У 2018 році на будівництво
шахти №10 було передбачено
10 млн грн, у 2019 році – 25 млн
грн. «Очевидно, що такі незначні кошти не дадуть змоги продовжувати будівельно-монтажні
та прохідницькі роботи, забезпечити підтримку підприємства
у безпечному стані, зберегти колективи шахтобудівельників та
пом’якшити соціальну напругу
серед багатотисячного колективу гірників міста Нововолинська.
Лише для безперебійного та якісного обслуговування шахтних
комплексів потрібно, за відповідними розрахунками, не менш як
55 млн грн», – наголошують депутати облради.
Отож, у 2019 році на добудову шахти Волиньрада просить
передбачити у державному бюджеті 150 млн грн.

ВОЛИНЬРАДА – ЗА
ЗНИЖЕННЯ АКЦИЗІВ НА АВТО
жують ставки акцизного збору і
змінюють правила розмитнення
автомобілів. Це дало змогу суттєво знизити розмір акцизу для
відносно нових автомобілів. Водночас акциз для авто, яким більш
як 10 років, залишається надто
високим.
До того ж, окрім акцизу, власник автомобіля на іноземній реєстрації має сплатити ввізне мито,
пенсійний податок та податок на
додану вартість. «У підсумку витрати на розмитнення автомобіля віком 3-5 років складуть приблизно 30-40% його ввізної ціни,
а десятирічного авто – 60-70%.
Узаконення автомобіля віком
понад 15 років потребує сплати податків і зборів у розмірах,
які значно, інколи в кілька разів,
перевищують його закупівельну

втрата

Акциз для старих автівок надто високий

вартість», – вказано у зверненні
депутатів.
Тому обранці громади вирішили звернутися до центральної
влади з проханням внести зміни
до Податкового кодексу щодо
оподаткування акцизним податком легкових транспортних
засобів, повністю виключивши з

формули розрахунку ставки акцизного податку для транспортного засобу коефіцієнт віку або
принаймні передбачити його мінімальне значення.
«Витрати на всі митні платежі
не мають перевищувати 40% вартості ввезеного легкового автомобіля», – акцентували депутати.

розвиток

ПОМЕР ЕКС-МЕР
ЛУЦЬКА

Відійшов у вічність Петро
Афанасьєв, який у 1980-х роках
обіймав посаду міського голови
Луцька. Його серце зупинилося
16 травня.

Тут жителям громади
надаватимуть різноманітні послуги

Будуть шукати й інші джерела фінансування.
До складу Литовезької громади увійшло
шість сіл: Литовеж, Заболотці, Заставне, Мовники, Біличі та Кречів. Кількість населення сягає
понад чотири тисячі осіб.

контрабанда
vl.sfs.gov.ua

Народився Петро Іванович у
1936 році в Курській області у сім’ї
колгоспника. Трудову діяльність
розпочав у 1955 році в місцевому
колгоспі «Ленінський шлях». Потім
служив в армії, навчався у Львівському політехнічному інституті.
Після його закінчення працював інженером з експлуатації на автобазі у
Луцьку, згодом – інструктором промислового відділу міськкому партії,
директором міжобласної контори
зрідженого газу експериментального заводу комунального устаткування. У 1973 році був обраний заступником голови Луцької міської Ради
народних депутатів. З 1975 року він
очолював картонно-руберойдовий
завод. З жовтня 1984 року до лютого
1987-го перебував на посаді голови
Луцького міськвиконкому.

Облаштування ЦНАПу ініціював народний
депутат Ігор Гузь. За його поданням уряд виділив для втілення проекту 180 тис. грн.
Під ЦНАП реконструюють колишнє приміщення школи, що стояло порожнім з 2004 року.
Будівля розташована в центрі Литовежа.
Перші будівельні роботи розпочалися
у 2017 році. Проект дорогий – до 3 млн грн.
Перший мільйон з бюджетів різних рівнів уже
отримали: виготовили проектно-кошторисну
документацію, замінили вікна та двері, а також
розпочали перекриття даху.
Зі слів голови ОТГ Івана Іванчука, від імені
громади вже скерували лист до обласної ради з
проханням виділити кошти на добудову ЦНАПу.

Ганна Марчук

lutskrada.gov.ua

Петро Афанасьєв

У ЛИТОВЕЖІ ЗБУДУЮТЬ СУЧАСНИЙ ЦНАП

Литовезька об’єднана територіальна
громада має амбітні плани –
створити сучасний центр з надання
адміністративних послуг.

ЧЕРЕЗ КОРДОН ТИХЦЕМ
ВЕЗЛИ 30 ТИСЯЧ ЄВРО

Днями на посту «Ягодин»
волинські митники
вилучили у водіїв
рейсового автобуса
незадекларовану валюту.

Усі гроші вилучили

Як інформує ГУ ДФС в області, водії рейсового автобуса
«Варшава-Чернігів» приховали від митного контролю готівку, перевищивши встановлений законодавством ліміт
на €30 тис. Митники з’ясували
це під час перерахунку купюр.

Як відомо, постановою
Нацбанку визначено межу дозволеної до транскордонного
переміщення готівки валюти
без письмового декларування
до €10 тис. (в еквіваленті). А
митне законодавство передбачає за недекларування товару конфіскацію та накладення
штрафу в розмірі його повної
вартості. Відтак надлишок валюти тимчасово вилучили, а
справу передадуть до суду.

Найбільш серйозні помилки трапляються не в результаті неправильних відповідей.
По-справжньому небезпечна річ – це ставити неправильні питання. Пітер Друкер
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епутати Волинської
обласної ради
підготували звернення
до Президента, Кабінету
Міністрів і Верховної Ради
з пропозицією внести
зміни до законодавчих
актів, які регулюють
оподаткування
автомобілів, ввезених на
митну територію України.
Про це йшлося 16 травня
під час сесії Волинської
обласної ради.
Наголошено, що за останні
роки збільшилася кількість українців, які користуються автомобілями на іноземній реєстрації
і для власних потреб, і для регулярного перевезення через митний кордон товарів у комерційних цілях.
Так, наприкінці 2018 року
набули чинності закони, що зни-

нововолинськ.com.ua

Д

епутати
Волинської
обласної ради
повторно скерують
звернення до Кабміну
і Верховної Ради щодо
сприяння завершенню
будівництва шахти №10
«Нововолинська».
Про це стало відомо 16 травня під час 23-ї сесії Волинської обласної ради. Попередньо обранці
громади скеровували звернення
до Києва щодо фінансування добудови шахти у грудні.
Як наголосили обранці громади, вугільна галузь переживає
складний період, що підтверджують масові закриття шахт,
зменшення виробничої потужності наявних вугледобувних
підприємств, значна зношеність
їх
промислово-виробничих
фондів, недостатні обсяги капітальних вкладень, регулярні за-
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ГРОШІ ЄВРОСОЮЗУ НЕ
ВИКОРИСТАНО
Україна не використала близько
€8 млрд допомоги, які виділив ЄС на підтримку реформ. Представники України і
ЄС у вересні підписали кредитну угоду
про надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на
€1 млрд. Грошей не нададуть, поки не
буде використано попередній транш.
У КОЖНІЙ ОБЛАСТІ – СВОЯ
ЦІНА НА ГАЗ
НКРЕКП запроваджено нові тарифи
для АТ «Укртрансгаз». З травня у кожному регіоні країни діє своя ціна на газ
для побутових споживачів. До цього
нововведення вартість газу була єдина
для споживачів у всіх регіонах. Її зміна
залежно від регіону зумовлена рішенням НКРЕКП запровадити для дочірньої
компанії «Нафтогаз України» – АТ «Укртрансгаз» – тарифу на транспортування
газу, виходячи із замовленої потужності.
Для волинян вартість природного газу в
червні становитиме 8792,60 грн/1000 м3.
САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ
РОЗШИРИЛИ
Кабмін доповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії з 1 серпня груп
промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції,
транспортних засобів. Нові обмеження
є дзеркальними до дій і рішень уряду
Росії.
ЄВРОБЛЯХИ ПОКИ В ЗАКОНІ
В Україні відтермінували на три
місяці введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах. Штрафи діятимуть з 24 серпня.
8500 грн – за порушення умов розмитнення авто, 34 тис. грн – за комерційне
використання авто, 170 тис. грн – за повторне порушення закону.
ЗАКОН ПРО МОВУ ПІДПИСАНО
15 травня Петро Порошенко ще у
статусі Президента встиг підписати закон про функціонування української
мови як державної. Закон набуде чинності через два місяці після публікації.
ПОГОРІВ НА ХАБАРІ
17 травня Військова прокуратура
затримала групу посадових осіб на чолі
з в. о. голови Держслужби зайнятості
Валерієм Ярошенком за відкати під час
будівництва об’єктів соціального призначення. Суд обрав для чиновника запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою з можливістю внесення застави
у розмірі 20 млн грн.
ЕКС-ДЕПУТАТ НА ВОЛІ
Дніпровський районний суд Києва достроково зняв судимість з ексдепутата Верховної Ради Віктора Лозінського, якого засудили у 2010 році
за причетність до вбивства у 2009 році
жителя села Грушка Валерія Олійника. У 2014 році Лозінського через стан
здоров’я випустили з колонії, але потім
повернули, оскільки Апеляційний суд
Київської області скасував рішення суду
про його звільнення через хворобу.
БУРЕВІЙ ПОВАЛИВ ЛІС
17 травня буревій пошкодив понад
100 га лісу на Житомирщині, що може
стати причиною оголошення надзвичайної ситуації місцевого рівня.
МЕДИЧНУ МАРИХУАНУ
ДОЗВОЛИЛИ
15 травня комітет Верховної Ради з
питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин ухвалив рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект
про легалізацію медичного використання канабісу.
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ЗАМІНЯТЬ
ЗБРОЮ
У поліції введуть нову зброю, яка
дозволить зупинити правопорушника
і зберегти йому життя. Як заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, автомати
Калашникова замінять на пістолетикулемети МР-5.
Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

www.volynnews.com

4

№ 20 (170)

по суті

зміна влади

ПОРОШЕНКА
ЗВИНУВАЧУЮТЬ У
ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ

Борис ХВИЦЬ

ФІЛАРЕТ ЗАКИДАЄ
ЕПІФАНІЮ ПОРУШЕННЯ
ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Почесний патріарх Філарет звинуватив предстоятеля Православної
церкви України Епіфанія в порушенні
домовленостей, досягнутих в рамках
Об’єднавчого собору 15 грудня в присутності Президента Петра Порошенка,
у результаті чого в церкві виникло двовладдя, пише «Новое время».
За його словами, домовленість полягала в тому, що предстоятелем буде
митрополит Епіфаній, кандидатуру якого висунув сам Філарет, але керувати
церквою в Україні продовжить патріарх.
Предстоятель мав представляти церкву в православному світі, «тому що УПЦ
отримує статус митрополії», а також він
мав допомагати патріарху в управлінні
церквою, але керівництво нею мало залишатися за патріархом.

НА ПЕРШИЙ-ДРУГИЙ
РОЗРАХУЙСЬ… У
ВІДСТАВКУ!
З перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах й офіційним
його вступом на посаду низка представників органів влади подали у відставку.
Із посади глави Адміністрації Президента звільнено Ігоря Райніна та його
заступника Сергія Марченка. З посади
секретаря Ради національної безпеки
та оборони України пішов Олександр
Турчинов. У відставку подали і глава Кабінету Міністрів Володимир Гройсман,
і очільник МЗС Павло Клімкін, і міністр
оборони Степан Полторак. Глава СБУ Василь Грицак також заявив, що він зі своїми заступниками йде з відомства.

ЗАТРИМАНО ЕКСКОМАНДУВАЧА
НАЦГВАРДІЇ

немало-небагато

У ХАРКОВІ – СКАНДАЛ
Тривають протистояння міської
влади та активістів у Харкові. 8 травня
на сайті міськради було зареєстровано
петицію, автор якої просив прибрати з
площі намет, який використовували для
збору допомоги військовим. Ініціативу
підтримав мер Харкова Геннадій Кернес.
20 травня апеляційна інстанція не задовольнила скаргу Харківської міськради на рішення суду першої інстанції відмовити у вимозі прибрати з центру міста
волонтерський намет. Уранці 20 травня
зловмисники навіть підпалили його.

ВАКАРЧУК ІДЕ В
ПОЛІТИКУ
Лідер гурту «Океан Ельзи» презентував свою партію й оголосив про намір
балотуватися до Верховної Ради. «Ми,
партія «Голос», йдемо в парламент знищити стару політику і створити політику
нову», – заявив рок-музикант. Як відомо,
Святослава Вакарчука пов’язують із олігархом Віктором Пінчуком.
Д У М А Й

Д І Й

Дарина ГОГОДЗА

П

івмільйона гривень
на облаштування
Ситуаційного центру
Головного управління
Національної поліції у
Волинській області – саме
стільки пожертвував
луцький депутат
Андрій Покровський
«задля безпеки
лучан». Щоправда,
як звертають увагу
городяни, така пожертва
органам правопорядку
більше схожа на
хабар чи подяку.
Такі думки, зокрема,
публікують користувачі
соцмереж. От тільки
на сторінках видання,
підконтрольного
депутатові, ці коментарі
видаляють.
Так, депутат з власної кишені пожертвував 500 тис. грн для
поліції. Зауважимо, створення
Ситуаційного центру, як зізнався
начальник ГУ Нацполіції в області Петро Шпига, передбачене реформою Нацполіції. А у 16 областях вони уже діють. Тобто кошти
на ці потреби виділяє державний
бюджет. Але Андрій Покровський, імовірно, вирішив додати
собі піару, фінансуючи державну
структуру.

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ПРИСЯГНУВ НА
ВІРНІСТЬ УКРАЇНІ

Із шоуменів – у президенти

ГОЛОВНІ ТЕЗИ ЗЕЛЕНСЬКОГО
ПІД ЧАС ІНАВГУРАЦІЇ
«Нас 65 мільйонів. І ви всі нам необхідні. Ви маєте їхати
в Україну не в гості, а додому. Сувеніри з-за кордону не
потрібні, привезіть нам свій досвід і ментальні цінності».
«Я готовий на все, щоб українці не гинули на війні».
«Тепер я зрозумів, що це істина – кожен з нас президент.
Не 73%, які за мене голосували, а всі 100%».
«Я дам громадянство всім українцям, які живуть за
кордоном і хочуть будувати Україну».
«Не буває сильної армії там, де влада не поважає
людей, які гинуть за Україну».
«Прошу не вішати в кабінетах моїх фотографій, тому що
Президент – не ідол і не ікона».
«Я прошу парламент зняти з поста Генпрокурора,
очільників СБУ і МВС».
«Я розпускаю Верховну Раду VIII скликання».
«У наступні п’ять років я зроблю все, щоб українці не
плакали».

строкові парламентські вибори.
Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні», –
заявив Володимир Зеленський.
Уже наступного після інавгурації дня новий гарант Конституції домовився з лідерами
фракцій Верховної Ради про розпуск парламенту та проведення

дострокових виборів. Експерти
прогнозують, що вони відбудуться у липні.
Промова новообраного Президента на церемонії інавгурації
у Верховній Раді базувалася на
простих фразах, що свідчить про
апелювання не до парламентарів
та еліт, а безпосередньо до наро-

ду. Таку оцінку дав політолог Олег
Саакян в коментарі «Главреду».
«Його промова відрізняється від тих, що були у нас раніше,
тому що це малополітичний виступ. Більше особистого досвіду,
переживань і апелювання до
запитів суспільства, ніж формувальної політики», – зазначив
експерт.
За словами політолога, Зеленський, як і раніше, був досить
скромним в обіцянках. «Більше
загальні фрази, загальні установки і жодної конкретики. Він
розкрив тематику щодо війни,
економічної ситуації, антикорупції. Ми почули всі ті ж слогани, на
яких базувалася його виборча
кампанія. Апелювання до Верховної Ради там, де її відповідальність, ми не почули. При цьому
побачили розпуск парламенту як
очікування суспільства», – додав
Саакян.
Загалом, зазначає політолог,
виступ Зеленського базувався
на простих фразах, повторенні
простих слів. «Це було звернення не до парламентарів, не до
еліт, а безпосередньо до народу.
Промову добре написано, але
погано прочитано. Очевидно, що
йому ще треба набиратися досвіду публічних виступів, але вже в
статусі політика. Та судячи з тексту, команда, яка його формувала, підійшла досить непогано до
написання», – уточнив Саакян.
Також, на думку політолога, промову нового Президента можна
вважати стартом виборчої кампанії. «Промова Зеленського
була не так програмною промовою Президента, як програмною
промовою виборчої кампанії
лідера однієї з партій», – упевнений політолог.

ПОЖЕРТВА ПОКРОВСЬКОГО
ЛУЦЬКІЙ ПОЛІЦІЇ: ХАБАР
ЧИ ВДЯЧНІСТЬ?
konkurent.in.ua

Детективи НАБУ під процесуальним
керівництвом прокурорів САП затримали
колишнього командувача Національної
гвардії України генерал-полковника Юрія
Аллерова, який перебував на посаді з
30 грудня 2015 року до 7 травня 2019 року,
за підозрою в заволодінні майном Головного Управління Нацгвардії на 81,64 млн грн.
Крім того, затримано Олега Майбороду, гендиректора компанії-забудовника
«Укрбуд Девелопмент», яка будувала
квартири для нацгвардійців, а також приватного підприємця-оцінювача.

www.volynnews.com

В

олодимир
Зеленський, який
здобув упевнену
перемогу в другому турі
президентських виборів,
офіційно став шостим
Президентом України.
20 травня у Верховній
Раді відбулася церемонія
інавгурації.
«Я, Володимир Зеленський,
волею народу обраний Президентом України, заступаючи
на цей високий пост, урочисто
присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про
благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати
права і свободи громадян, додержуватися Конституції України
і законів України, виконувати свої
обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет
України у світі», – зачитав Зеленський текст присяги.
Нагадаємо, у другому турі
президентських виборів за Володимира Зеленського віддали
голоси 73,22% виборців. П’ятий
Президент України Петро Порошенко отримав лише 24,45%.
«Українці хочуть не слів, а
дій. Тож, шановні депутати, ви
призначили самі інавгурацію
у понеділок, в робочий день. Я
бачу у цьому плюс. Це значить,
що сьогодні вечірок не буде. Будемо з вами працювати. А тому я
дуже вас прошу ухвалити закон
про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за
незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І
зробіть, будь ласка, відкриті списки. Також прошу вас звільнити з
посад голову СБУ, Генерального
прокурора, міністра внутрішніх
справ. І це аж ніяк не все, що ви
можете зробити. У вас на це буде
два місяці. Зробіть це і повісьте
медалі собі, непогані бали на до-
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Екс-заступник глави Адміністрації
Президента Андрій Портнов подав у Державне бюро розслідувань заяву проти
екс-Президента України Петра Порошенка. Чиновник часів Януковича вважає Порошенка причетним до державної зради,
спроби захоплення державної влади та
звинувачує в перевищенні влади і службових повноважень.
21 травня ДБР внесло до ЄРДР відомості про можливе скоєння кримінальних злочинів. Розпочато досудове розслідування. Йдеться, зокрема, про інцидент
у Керченській протоці.

Ч И Т А Й

ПОЛІТИКА

23 травня 2019 року

Андрій Покровський позиціонує себе як благодійник,
провадячи при цьому нелегальний гральний бізнес

Зауважимо, Нацполіція – це
орган державної влади, а тому
таку спонсорську допомогу можуть розцінювати як неправомірну вигоду, простіше кажучи,
хабар.
Що ж треба депутатові від поліції, що він так відкрито ризикує
своєю репутацією і розщедрився
на таку суму? Відповідь цілком
може критися в його причетності
до незаконного грального бізнесу. Нагадаємо, на Волині діє низка
підприємств, тісно пов’язаних з
Андрієм Покровським, які спеці-

алізуються на гральному бізнесі.
Зареєстровані ці фірми на партнерів депутата-бізнесмена. Сам
він, звісно, цей зв’язок заперечує.
Саме щодо цих фірм у волинських судах розглядають справи
в численних кримінальних провадженнях. Йдеться, зокрема,
про те, що свого часу поліція
вилучила під час обшуків чимало комп’ютерної техніки, яку використовували для незаконного
грального промислу.
Інтернет-користувачі
уже
висловили думку, що пожертва

для поліції – це або вдячність за
закриття кримінальних справ
проти його фірм, або ж хабар,
щоби гарантувати недоторканність його підпільним казино.
Ймовірно, раніше таку відносну
недоторканність бізнесменові
вдавалося отримати завдяки лояльності до Президента Петра
Порошенка.
Зауважимо, такі висловлювання, очевидно, не сподобалися адміністраторам сторінки у
Facebook, оскільки наступного
ранку багатьох коментарів під
постом з цією новиною уже не
було. Залишилися лише позитивні та нейтральні відгуки про діяльність Андрія Покровського.
Отож, можна зробити висновок, що несприйняття критики
в оточенні депутата вилилося в
цензуру. Варто додати, що вже
кілька незалежних джерел повідомляють, що Андрій Покровський всерйоз планує штурмувати столицю – луцький депутат
хоче балотуватися до Верховної
Ради від Луцька на парламентських виборах. Тож подарунок
волинській поліції може бути
лише початком сезону засівання
електорального поля зі щедрої
кишені бізнесмена, пов’язаного з
нелегальним гральним бізнесом.

Успіх явно пов’язаний із конкретними діями. Успішні люди не перестають весь час ворушитися.
Вони роблять помилки, але ніколи не виходять із гри. Конрад Гілтон

ПОЛІТИКА
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звіт
Іван САВИЧ

БЮДЖЕТ, ЖИТЛО
І МЕДЗАКЛАДИ:
ГОЛОВА ВОЛИНЬРАДИ ІГОР ПАЛИЦЯ
ПРОЗВІТУВАВ ЗА РІК РОБОТИ

volynnews.com

Ігор Палиця впорався з роботою

ного майна. Чимало приміщень
орендують держоргани за 1 грн,
проте юристи Волиньради вивчають механізм підвищення тарифів.
Щодо діяльності КП «Волиньприродресурс», то Ігор Палиця
висловив сподівання, що новообраний Президент не буде заглядати в кишені підприємцям
та не видаватиме розпоряджень
«наїжджати» на бізнес на місцях,
як це робив Петро Порошенко.
«Хотів би, щоби Президента ціка-

гріш ціна
Алла САДЕЦЬКА

Г

САВЧЕНКО ПОПРОСИВ
ВИБАЧЕННЯ В УКРОПу
volynnews.com

олова Волинської ОДА
Олександр Савченко на останній
сесії Волиньради попросив
вибачення у членів партії «УКРОП»
та голови фракції Вячеслава
Рубльова за слова щодо ймовірної
причетності політсили до підпалу
техніки сім’ї голови Підгайцівської
ОТГ.
Під час звіту губернатора депутат Олександр Омельчук поцікавився в Олександра
Савченка, який ще не так давно «оголосив війну УКРОПу», хто ж насправді взимку
2019 року підпалив техніку сільського голови і чи готовий Савченко перепросити за
голослівні звинувачення. На що Олександр
Савченко відповів, що винних встановить
слідство, та попросив вибачення за свої слова: «У Підгайцях був конфлікт між депутатами
УКРОПу і головою Підгайцівської ОТГ. Тому в
мене були підстави зробити таку емоційну заяву. Прошу вибачення у всіх членів УКРОПу і
голови фракції. Все інше встановить слідство.
У них є напрацювання. Будуть прізвища замовників підпалу техніки – їх назвуть».
Нагадаємо, Савченко «оголосив війну
УКРОПу» після того, як у ніч на 30 січня невідомі підпалили екскаватор і дві вантажівки, що
належать дружині голови Підгайцівської ОТГ
Юрія Семенюка. Тоді голова Волинської ОДА,
не чекаючи початку слідства, заявив, що за
цим стоїть не хто інший, як «представники місцевого УКРОПу». Цю заяву спростував очільник волинського осередку партії Вячеслав
Рубльов, який зазначив, що Савченко взяв на
себе функцію суду і тисне на правоохоронців.
Його заява про «оголошення війни» викликала у волинян найрізноманітнішу реакцію: від
подиву та обурення до жартів і кепкувань.
Згодом Савченко пообіцяв, що волиняни «ахнуть», коли дізнаються, хто стоїть за підпалом
техніки. Утім все це виявилося пшиком.
Крім того, під час сесії від депутата Юрія
Ройка прозвучала заява про те, що справжня

вило, аби запрацювали «Волиньприродресурс» і Конституція
України, де написано, що надра
належать народу», – зазначив
Ігор Палиця та додав, що два
роки тому підприємству надали
ліцензії на видобуток бурштину і
міді, але за цей час воно отримало лише кримінальні справи, які
блокують його роботу.
Ігор Палиця зазначив, що
завдяки «творчому підходу» до
роботи із забудовником вдається
залучати житло для квартирної

черги, яка вперше за багато років почала рухатися. Зокрема, понад 50 квартир отримає область
в будинках, які зводитимуть на
вулицях Залізній і Січовій. «Понад 10% забудовники віддають
області», – пояснив Ігор Палиця
і додав, що завдяки цьому квартири отримують лікарі, вчителі,
бійці АТО і соціально незахищені
верстви громадян.
Ігор Палиця висловив подяку депутатам за плідну роботу, а
також за те, що погодилися виділити кошти не кожен окремо на
свій округ, а на великі та важливі
в масштабі області проекти. Це і
зведення найсучаснішого в Україні перинатального центру, ремонт інфекційної лікарні та інші
важливі проекти.
Голова Волиньради висловив
сподівання, що з приходом нової влади буде нарешті втілено
сповна децентралізаційну реформу, аби області самостійно
могли вирішувати, як їм жити.
Також важливим є припинення
тиску численних перевіряльних
органів на бізнес. Це дозволить
підприємцям платити достойні
зарплати, аби люди не виїжджали на заробітки.
Наостанок Ігор Палиця закликав вести політичні баталії
коректно, а також припинити
корупцію на виборах в ОТГ, коли
виборців банально купують, а на
працівників бюджетних установ
чинять тиск. Депутати зустріли
звіт голови Волиньради оплесками та проголосували за прийняття його до відома.

На сесії Волиньради звіт губернатора
депутати не затвердили

мета роботи голови ОДА та його команди на
Волині – забезпечити рейтинг Петру Порошенку на президентських виборах. На думку
депутата, голова ОДА займався політикою, а
не питаннями розвитку області, які мали би
бути пріоритетними для посадовця. «Нічого
дивного: політична боротьба – так політична
боротьба. Але якими методами і засобами
ви пробували досягти результату? Це адміністративний тиск, використання адмінресурсу.
Проте нічого не вийшло, і слава Богу», – зазначив Юрій Ройко й додав, що замість дбати про
розвиток області, Олександр Савченко перешкоджав діяльності КП «Волиньприродресурс» та саботував роботу ДП «Волиньторф».
Зі слів Юрія Ройка, найкраща оцінка діяльності Олександра Савченка – це низький рівень
довіри українців, і волинян зокрема, до Петра
Порошенка, що яскраво продемонстрували
результати виборів.
Також на сесії перший заступник голови
Волиньради Олександр Пирожик підняв пи-

тання, хто понесе відповідальність за те, що
громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах, не змогли отримати допомоги. Йдеться про блокування обласного
бюджету саме з ініціативи губернатора, через
яке, власне, волиняни не змогли отримати
очікуваної фінансової підтримки. Зі слів Пирожика, йому відомо щонайменше про п’ять
випадків, коли люди, які розраховували на
допомогу, померли, так її й не дочекавшись.
«Хто візьме на себе відповідальність за те,
що станом на 16 травня жодної копійки цих
коштів не змогли використати, аби врятувати
людей?» – обурився Олександр Пирожик.
Натомість голова ОДА відповів, що кошти
буцімто відпускав департамент соціального
забезпечення, реагуючи на всі заяви, що надходили. Тож, мовляв, «нічого не було заблоковано». Обранці громади, проте, наголосили,
що йдеться саме про заблоковані 6,415 млн
грн за зверненнями депутатів. Голова облради Ігор Палиця закликав правоохоронців перевірити інформацію про блокування коштів
та смерті людей.
А депутат Михайло Імберовський під час
сесії наголосив, що громада вимагає інформації про розслідування фактів, викладених у судовому позові облради стосовно голови ОДА
Олександра Савченка та директора департаменту фінансів Ігоря Никтитюка, які блокували
ухвалення обласного бюджету. З відповідним
запитом обранець громади звернувся до прокурора області й начальника обласної поліції.
Він нагадав, що на початку 2019 року облрада
отримала «привітання» від ОДА у вигляді судового позову на рішення облради про бюджет,
це стало безпрецедентним випадком для органів місцевого самоврядування в Україні. Одним із заходів реагування на це були позови
облради щодо фактів вчинення головою ОДА
та директором департаменту фінансів кримінального правопорушення.

Капітан не може бути щасливим, поки його корабель бездіяльний; і корабель, звичайно, не може діяти
ефективно, поки капітан нещасливий. Вільям Едвардс Демінг
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з громадою

ЩО ПРОСЯТЬ В ІГОРЯ
ГУЗЯ У ДВОРАХ
ВОЛИНСЬКИХ МІСТ?
guz.in.ua

Г

олова Волиньради
Ігор Палиця на
останній сесії ради
відзвітував за минулий
2018 рік роботи та
висловив сподівання,
що з приходом до влади
нового Президента і
парламенту припиниться
тотальна корупція і тиск
на бізнес.
Як зазначив Ігор Палиця, за
останній рік роботи рада ухвалила
45 регіональних програм та виділила 112 млн грн на їх реалізацію.
З його слів, рада працювала чітко
і злагоджено. І депутатська більшість, і меншість, яка конструктивно могла ставити питання, в
результаті чого депутатський корпус знаходив консенсус і депутати
дослухались одне до одного.
Очільник депутатського корпусу наголосив, що протягом
2018 року депутати зберегли обличчя ради, аби не соромно було
дивитися людям в очі й відкрито
казати, що в раді немає корупції.
Разом з тим, голова Волиньради
заявив, що був збентежений рішенням голови ОДА Олександра
Савченка заблокувати вчасно і
без проблем ухвалений депутатами бюджет. «Вважаю, це було
не по-людськи стосовно волинян,
які обирали депутатів Волиньради», – зазначив він та додав, що
депутати мають робити все, аби
покращити умови життя своїх
земляків. «Нас обрали волиняни,
нам перед волинянами і відповідати», – зазначив він.
Щодо надходжень до обласного бюджету, то, зі слів Ігоря Палиці, додаткові кошти планують
отримати від оренди комуналь-
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Нардеп завжди з людьми
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зустрічі у дворах
Нововолинська та
Володимира-Волинського провів
народний депутат Ігор Гузь з
осені 2018-го до весни 2019го. Лише нещодавно таких
зустрічей відбулося 15.
У невимушеній обстановці парламентар поспілкувався із сотнями людей.
Як і зазвичай – звітував про роботу в
окрузі щодо залучення коштів з державного бюджету на соціально-економічні
потреби. Говорили і на актуальні загальнодержавні теми – про інавгурацію новообраного Президента, мовний закон,
вибори до парламенту.
Людей цікавило питання, від якої
партії Ігор Гузь піде у Верховну Раду на
наступних виборах. На що він відповідав, що тісно співпрацює та дружить з
головою Волиньради Ігорем Палицею,
тому буде об’єднувати свої сили з ним.
У кожному дворі люди зустрічають
парламентаря по-різному. Хтось спочатку слухає, хтось відразу просить. Одні
хочуть зробити селфі, інші зразу переходять до претензій та критики.
Жителі багатоповерхівок часто
просять відремонтувати дахи, аварійні ліфти, бідкаються через занедбаний
стан підвальних приміщень. Більшість
запитань – про проблеми місцевого
значення, які мають залагоджувати
міська рада або співвласники будинку.
Та депутатів місцевих люди в дворах не
бачать і в кого просити помочі – теж не
знають.
У команді парламентаря запевняють: ті проблеми, що потребують
глибинного вивчення і роз’яснення,
опрацюють юристи, а люди, які звернулися до нардепа з офіційними запитами,
отримають відповідні роз’яснення щодо
кожної ситуації.

кримінал

ДЕПУТАТ – ПІД
ПРИЦІЛОМ?

В

ранці 20 травня у КаменіКаширському до будинку
депутата облради Анатолія
Буська проник невідомий
чоловік з метою викрадення
авто.
Як повідомили в поліції, на місце одразу ж виїхали керівництво поліції області, місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія та
слідчо-оперативна група. Поліцейські
встановили, що зловмисник проник у
помешкання та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти автомобіль. Однак правопорушник не зумів виїхати з двору й утік.
Менше ніж за півдоби співробітники
поліції встановили особу зловмисника.
Ним виявився 38-річний житель цього ж
району. Тепер йому світить позбавлення
волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування
триває.
Нагадаємо, 8 травня на подвір’я тому
ж таки Анатолію Буську невідомі кинули
гранату. Як відомо, він – не лише депутат
Волиньради, а й бізнесмен, має чималі
статки. Річний дохід родини Анатолія
Буська торік сягнув понад 7,5 млн грн.
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підтримка

партнерство

ПІДКОРЮВАЧІ ЧИСЕЛ:
НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ
ОЛІМПІАДІ З МАТЕМАТИКИ

Ірина Юзва

Можливість взяти участь в олімпіаді школярі
отримали завдяки підтримці Фонду «Тільки разом»

Ірина ЮЗВА

Т

нями в рамках
субпроекту
із земельних
питань німецькоукраїнського
агрополітичного
діалогу, який
запроваджують в
області, відбулася
двостороння
робоча зустріч.
У заході взяли участь
народний депутат Ірина
Констанкевич, заступник
голови Волинської облдержадміністрації Сергій
Кошарук, директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Юрій
Горбенко.
«Дякую нашим колегам з Німеччини за допомогу, яку надають Україні.
Одним із напрямків співпраці з урядом Німеччини
є німецько-український
агрополітичний
діалог.
Сподіваємося, що Волинь
матиме у цій співпраці
гідне місце, що буде знайдено конкретні точки дотику для подальшої співпраці», – наголосила Ірина
Констанкевич.
Очільник
головного
аграрного
відомства області Юрій
Горбенко представив німецьких колег: Крістофа

Волинь співпрацюватиме з
німецьким регіоном Стендаль

Гільгена – керівника субпроекту земельних питань
німецько-українського
агрополітичного діалогу,
Деніса Грубера – першого
заступника ландрату краю
Стендаль, Хрістіана Вісе –
спеціаліста з питань водного господарства служби
з питань навколишнього
природного середовища
краю Стендаль, спеціаліста
з охорони ґрунтів, Андре
Грютцмана – керівника
консалтингового товариства WaldCare (консалтинг
і впровадження заходів зі
збереження лісових ресурсів) з Берліна, а також
представників
органів
влади, партнерів аграріїв,
науковців, голів ОТГ.
Участь у проекті, ініці-

СУЧАСНА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА МАЄ
ГОТУВАТИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО РОБОТИ
З НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

С

учасна фахова передвища
освіта в Україні має
готувати спеціалістів нового
рівня та можливостей,
аби вони були здатні до
ефективної роботи в умовах
активного впровадження
новітніх технологій.
Про це заявила народний депутат від УКРОПу, співавтор законопроекту «Про фахову передвищу
освіту» Ірина Констанкевич, коментуючи ухвалення Верховною Радою
документа в першому читанні.
Проект закону підготувала робоча група з понад сотні експертів. Їхньою метою було створення
документа, ухвалення якого дасть
можливість підготувати конкурентоспроможного фахівця для роботи
в Україні.
«Законопроект стосується найближчого майбутнього українських

«Застаріла, складна програма»
і «відсутність матеріальнотехнічної бази» – слова, які
зараз можна почути на адресу
більшості українських шкіл.
Ще складнішою ситуація
виявляється в районних та
сільських освітніх закладах, де
до зазначеного додаються «брак
кадрового забезпечення» та
«малокомплектні класи».

Реформа
освіти,
тісно
переплітаючись із територіальноадміністративною реформою, покликана розв’язати основну проблему – низьку якість освітніх послуг
у сільській місцевості. Наразі спостерігається суттєвий дисбаланс якості
середньої освіти в містах та селах.
«Опорні школи – одне з рішень,
яке пропонує МОН для подолання
очевидного розриву між якістю освіЧ И Т А Й

Д У М А Й
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надаватимуть консультативну допомогу, а налагодження партнерських
відносин сприятиме впровадженню нових проектів
для розвитку територій.
Деніс Грубер окреслив
особливості регіону Стендаль та зазначив, що готовий підписати контракт
про співпрацю. Агропромисловий комплекс регіону Стендаль презентував
Хрістіан Вісе. Він охарактеризував земельний фонд,
розповів про особливості
сільського господарства
та збереження екології.
Андре Грютцман розказав
про особливості лісового
господарства та збереження лісових ресурсів у
Німеччині.
У рамках проекту в
червні відбудеться зустріч та буде продовжено
роботу з напрацювання
вітчизняної моделі із використанням німецького
досвіду в сфері земельних
відносин. Очікують також
відповідних законодавчих ініціатив. Уже незабаром заплановано поїздку
волинської делегації до
регіону Стендаль з метою
обміну досвідом.

законотворчість

право на освіту

www.volynnews.com

атором якого стала Ірина
Констанкевич, візьмуть
три райони – Ківерцівський, Луцький та Маневицький.
Про стан, проблеми
та перспективи використання ґрунтів земельного
фонду Волині розповів директор Волинської філії ДУ
«Інститут охорони ґрунтів
України» Микола Зінчук та
висловив сподівання на
подальшу співпрацю з німецькими колегами.
Крістоф Гільген повідомив, що в рамках проекту
Волинська область буде
співпрацювати з німецьким регіоном Стендаль,
оскільки земельні ресурси
в обох регіонах дуже подібні. Експерти з Німеччини

imk.net.ua

ри дипломи ІІ
ступеня – результат,
з яким повернулися
юні волиняни з ІІ
Всеукраїнської
олімпіади з математики
для учнів 5-7 класів,
що відбувалася на
базі факультету
комп’ютерних наук та
кібернетики та Інституту
післядипломної освіти
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка.
Волинь представили найкращі математики області – учениця
5 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №13
міста Ковеля Вікторія Смаль,
шестикласник Луцького НВК №9
Антон Добровольський та учень
7 класу НВК №9 міста Луцька Денис Майко.
Зазначимо, торік троє школярів з Луцька, які представляли область на олімпіаді, здобули треті
місця. Цьогоріч юні підкорювачі
чисел піднялися на сходинку
вище. Два роки поспіль участі
школярів в олімпіаді сприяє Фонд
Ігоря Палиці «Тільки разом». І торік, і цього року Фонд повністю
профінансував поїздку.
Старший викладач кафедри
алгебри і математичного аналізу Східноєвропейського націо-

нального університету імені Лесі
Українки, член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики Оксана Мекуш розповіла,
що відбір на олімпіаду для учнів
п’ятих та шостих класів проходив
під егідою факультету інформаційних систем, фізики та математики Східноєвропейського національного університету ім. Лесі
Українки. Участь у ньому взяли
понад сто дітей. Учня 7 класу було
відібрано згідно з результатами
обласної олімпіади з математики.
Рівень учасників олімпіади з Волині був дуже високим, але посилена підготовка таки дала своє.
– Ці діти – гордість нашого
краю. Впевнена, у них велике математичне майбутнє.
Я дуже вдячна всім, хто доклав зусиль до цієї перемоги.
Адже все це – на ентузіазмі. І хоча
така робота потребує багато часу
й зусиль, ми не можемо кинути
обдарованих та талановитих дітей. З ними потрібно працювати,
щоб вони й надалі показували високі результати. Також величезна
вдячність за фінансову підтримку
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Не всі батьки можуть витратити такі кошти, щоб дитина взяла
участь в олімпіаді. Завдяки Фонду
наші діти не лише поїхали, здобули новий досвід, а й показали
дуже достойний рівень підготовки, – резюмувала викладач.
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Ірина Констанкевич

коледжів і технікумів. Відтягування
ухвалення документа поставило б
під питання існування цих закладів
та цілої ланки освіти, яка могла б залишитися без законодавчого забезпечення», – зауважила представниця УКРОПу.
Ірина Констанкевич пояснила,
що проектом закону визначаються
статус, структура, права та обов’язки,

джерела фінансування технікумів,
коледжів і прирівняних до них училищ (вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації).
Також у документі прописано
принципи, закладені в основу управління у сфері фахової передвищої
освіти, визначено органи управління
для закладів різних форм власності.
Водночас створено законодавче
підґрунтя для реалізації автономії
закладів фахової передвищої освіти.
«Підтримка цього закону показала підтримку змін у вітчизняній освіті, однак попереду велика і складна
робота над документом до другого
читання. Разом з тим, закликаю народних депутатів долучитися до роботи над законопроектом, подавати
свої правки та пропозиції. Усі проблемні питання, які ще є, ми врахуємо», – резюмувала нардеп від «Українського об’єднання патріотів».

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ
ПРОСИТЬ МІНІСТРА ЗВЕРНУТИ
УВАГУ НА СІЛЬСЬКІ ШКОЛИ
ти в селах та містах. Я вже неодноразово наголошувала, що одна з причин цього розриву – низька якість
викладання у малокомплектних
школах сільських територій», – зазначила міністр освіти і науки Лілія
Гриневич.
Народний депутат Ірина Констанкевич під час робочих візитів у
свій округ в першу чергу заходить
до сільських шкіл, тому про освітні
проблеми знає не з чуток.
Зокрема під час нещодавнього
візиту до сіл Радошинка, Стобихівка, Карасин, Карпилівка КаміньКаширського району до нардепа
звернулися батьки, педагоги з питанням підвищення якості освіти.

Варто зауважити, що 80% шкіл у 23му окрузі припадає саме на сільські
заклади освіти. З цього приводу
Ірина Констанкевич скерувала депутатське звернення на адресу міністра освіти Лілії Гриневич, у якому
просить звернути особливу увагу
на сільські школи та забезпечити
фінансування в межах бюджетних
коштів, передбачених на проведення інтернету, закупівлю дидактичних матеріалів, оснащення закладів
загальної середньої освіти засобами
навчання й обладнанням для кабінетів
математично-природничих
предметів, забезпечення санітарногігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Вам потрібно думати про великі справи, коли робите незначні, аби всі незначні просувалися
в потрібному напрямку. Елвін Тоффлер
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айже 3000 загиблих
бійців і понад 7500
покалічених – таку
ціну вже заплатила Україна
у війні з Росією. І це лише
офіційні дані. А точної
кількості тих, кого з надією
і молитвою чекають удома,
ніхто не знає.
Вони боролися і борються за
мирне небо для своїх дітей, батьків,
країни. І держава вустами найвищих
посадових осіб обіцяла: ми віддячимо за ваш героїзм, забезпечимо ваші
сім’ї і подбаємо про вас. На словах. І
на папері.
Але сьогодні понад 329 тисяч
учасників бойових дій на сході (а
саме стільки учасників АТО/ООС
отримали вже цей статус) і 1,6 мільйона ветеранів, по суті, лишаються
кинутими напризволяще.
ЛІКУВАННЯ: ПОТРЕБА Є,
МОЖЛИВОСТІ – ВІДСУТНІ
«Мій брат Андрій Андрєєв, учасник АТО, живе в селі Краснилівці.
2 квітня його самопочуття раптово
дуже погіршилося. Правда, оперативно приїхали на виклик медики
швидкої, надали першу допомогу й
доправили хворого в райлікарню.
На цьому безплатне забезпечення
ліками і обстеження учасника АТО
закінчилося», – про це написала до
редакції Камінь-Каширської районної газети «Полісся» сестра бійця
Оксана Деркач.
Заступник
голови
КаміньКаширської громадської організації
«Побратим» Валентин Мельник, який
служив у розвідці в зоні АТО з травня
2014 до липня 2015 року, також розповідає, що потреба у лікуванні для
бійців – значна.
«Я маю інвалідність ІІІ групи.
Згідно з медичними показами, мінімум двічі на рік потрібно проходити
стаціонарне лікування у госпіталі.
Але на Волині вже майже 13 тисяч
учасників бойових дій, а госпіталь за
рік може охопити вдесятеро менше.
Оплачувати ж самотужки 5-7 тисяч
за курс лікування у бійців немає змоги», – каже Валентин Мельник.
Головний лікар Волинського обласного госпіталю ветеранів війни
Тетяна Масікова зауважує, що торік
у їхньому закладі пролікувалися
1500 бійців.
«На медичне забезпечення одного хворого на день держава виділяє 65, а на харчування – 55 гривень.
Лікування для хворих з хронічними
захворюваннями, загостреннями ми
повністю покриваємо. Винятки становлять важкі випадки, наприклад,
інфаркти, панкреатити. Це дороге
лікування. У таких ситуаціях по допомогу звертаємося до родичів та
волонтерів», – пояснює Тетяна Олександрівна.
«Торік в Україні створили Міністерство у справах ветеранів, яке
безпосередньо
опікуватиметься
розв’язанням проблем бійців та членів їхніх сімей. Наразі напрацьовують
нормативну базу. За нещодавньою
інформацією, яку озвучила очільниця відомства Ірина Фріз, фінансування надійде у 2019 році, в тому числі
й від іноземних партнерів. Також передбачено створення територіальних підрозділів міністерства в кожній області», – розповідає народний
депутат Ірина Констанкевич.
ОЗДОРОВЛЕННЯ:
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА
НЕВИКОРИСТАНУ ПУТІВКУ
– КІЛЬКАСОТ ГРИВЕНЬ
«Друга проблема – це оздоровлення учасників АТО. У санаторії
хлопці їздять дуже мало. В осінній
період путівка безплатна, а у літній
сезон потрібно доплачувати, – каже
заступник голови ГО «Побратим» Валентин Мельник. – Цього року путівок у нашому районі ще взагалі ніхто
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Зустріч народного депутата Ірини Констанкевич з бійцями
у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни

не отримав, адже обласний бюджет
було заблоковано (нагадаємо, що
Волиньрада ухвалила обласний бюджет, однак голова Волинської ОДА
Олександр Савченко оскаржив його
в суді, – авт.). Якщо цього року хоч
п’ять людей поїде в санаторій, то
буде добре. А в нас у районі вже понад 300 учасників бойових дій».
Секретар Маневицької селищної
ради Володимир Черчик, кадровий
офіцер, який пройшов Іловайський
котел, каже, що два роки поспіль путівку на санаторно-курортне лікування йому таки вдавалося отримати.
«Того року на санаторно-курортне лікування в «Лісовій пісні»,
що у Шацькому районі, мені виділили 6300 грн. Путівка була розрахована на 18 днів. Відпочивав у літній
сезон з дружиною та 10-річною донечкою. Путівку скоротили до 9 днів,
за дитину доплачували окремо», –
пояснює Володимир Васильович.
Якщо ж боєць не отримав можливості скористатися своїм правом
на оздоровлення, держава виплачує
компенсацію. А вона мізерна. Як повідомило Міністерство соцполітики
у відповіді на запит народного депутата Ірини Констанкевич про забезпечення санаторно-курортним
лікуванням учасників бойових дій,
«середня вартість путівки для виплати компенсації для осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп –
524 грн, ІІІ групи – 393 грн».
«Згідно з пунктом 7 Порядку виплати грошової компенсації вартості
санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, середню
вартість путівки обчислюють із розрахунку 35% розміру одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні цей
показник – 1497 гривень, – пояснює
народний депутат. – Окрім того,
таку компенсацію виплачують лише
раз на два роки. Цілком очевидно,
що цих коштів навіть на мінімальне
оздоровлення не вистачить. Я скерувала запит до Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана з
пропозицією внести зміни до відповідних документів, передбачивши
розрахунок суми компенсації за невикористану санаторно-курортну
путівку в розмірі, не меншому за
мінімальну вартість такої путівки в
санаторіях, з якими укладають договори структурні підрозділи органів
виконавчої влади».
Міністерство соцполітики також
повідомляє, що в 2018 році вдалося
оздоровити 100% осіб з інвалідністю
внаслідок війни, а учасників бойових
дій – 38%, на що витратили 50,9 млн
грн держкоштів. На 2019 рік на ці видатки передбачено 50,1 млн грн.
А показники кількості оздоровлених членів сімей загиблих атовців
за 2017-2018 роки дуже дивують. У
своїй відповіді Мінсоцполітики зазначає, що ця категорія має право

на оздоровлення у чотирьох спеціалізованих санаторіях, які належать
до сфери управління Міністерства:
миргородському санаторії «Слава»,
клінічному санаторії «Перемога»
в Києві, трускавецькому санаторії
«Батьківщина» та одеському санаторії «Салют». І от за два роки тут оздоровилося лише шість (!) членів сімей
загиблих учасників АТО.
РЕАБІЛІТАЦІЯ:
ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ НЕ
РОЗРОБЛЕНО
Парадоксально, але за п’ять років російсько-української війни в
нашій країні й досі не розроблено
стандарти психологічної допомоги
ветеранам та членам їхніх сімей.
«Багато розповідають про тих,
хто гине в зоні АТО, але не кажуть,
скільки бійців вчиняють самогубства, повертаючись додому. Замовчують про тих, хто помирає від хвороб. На психологічну реабілітацію
держава має звернути увагу», – наголошує секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик.
«Повертаючись з війни, чимало
хлопців замикаються в собі, намагаються самотужки дати раду емоціям.
А вдається це не всім. І, хай як прикро, розради починають шукати в алкоголі. І ми не знаємо, чого очікувати
від бійця, якщо його хтось спровокує
на конфлікт, має він у цей момент
при собі зброю чи ні, не можемо передбачити, як він може в такому стані
повестися. А психологічну допомогу
можна отримати лише в Луцьку. Хоча
на базі райлікарень було б доцільно
облаштувати реабілітаційні центри
для бійців, спеціалізовані палати. Та
цього всього немає», – ділиться думками Валентин Мельник.
Головний лікар Волинського обласного госпіталю ветеранів війни
Тетяна Масікова розповідає, що в їхньому лікувальному закладі працює
два психологи, які з початку війни
почали надавати допомогу бійцям.
«Сьогодні у нас проводять й індивідуальні бесіди, і групові заняття
не лише з атовцями, а й із членами
їхніх сімей. У роботі використовуємо різні методи – піщану терапію,
пет-терапію (коли в реабілітації
допомагають домашні тварини),
каніс-терапію, під час якої залучають сертифікованого лабрадора. У
проведенні останньої допомагають
волонтери з громадської організації
«Друг героя», – каже Тетяна Олександрівна. – Війна – це надзвичайно
великий стресогенний фактор. Наш
психолог Руслан Ізмаїлов з автоцями
працює дуже тісно, він вивчив поведінку бійців, взаємини між побратимами. Але багато хлопців живуть у
селах. Ми завжди піднімали питання,
що психолог має бути там, де проживає боєць. На жаль, до такого нам ще
далеко. Нещодавно в нас був заступник міністра у справах ветеранів,

кіборг, який у результаті поранення
втратив обидві руки, Олександр Терещенко. Він розповідав, що при Міністерстві планують створити центр
навчання психологічної допомоги,
де фахівці зможуть проходити навчання, в тому числі й щодо посттравматичного синдрому».
Ще в 2015 році у Луцьку затвердили комплексну програму підтримки учасників АТО та членів їхніх
сімей. Її ініціювала тоді ще голова
депутатської групи «Новий Луцьк»,
заступник голови правління Фонду
Ігоря Палиці Ірина Констанкевич.
Одна з частин програми була присвячена саме питанню психологічної
реабілітації бійців.
Додамо, що Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» реалізовував два
проекти, в рамках яких надавали
психологічну допомогу бійцям АТО.
Проект «Зігрій душу» започаткували
волонтери Ковельського центру допомоги 14-й ОМБр, а фінансово підтримав Фонд. У його рамках сотні військовослужбовців з Волині пройшли
реабілітацію в санаторно-курортних
закладах та на базах відпочинку,
працюючи з психологами та психіатрами. А під час майже трирічного
проекту «Психологічна допомога
учасникам АТО та їх сім’ям» щомісячно родини учасників АТО відвідували
психологічні заняття, індивідуальні
консультації, які проводили психологи кафедри практичної психології
та безпеки життєдіяльності Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
ЗЕМЛЯ Й ЖИТЛО: ГРОШЕЙ
НЕМА, ДІЛЯНОК ОБМАЛЬ
Складна ситуація із забезпеченням учасників бойових дій житлом та
земельними ділянками під індивідуальне будівництво чи садівництво.
«У 2018 році на житло ветеранам
та сім’ям загиблих надали 393 мільйони гривень. А це надзвичайно мало.
Адже черга військовослужбовців, які
потребують покращення житлових
умов, вже налічує понад 48 тисяч осіб,
серед яких ветеранів АТО – 25 тисяч», – зазначає Ірина Мирославівна.
За останні два роки Міноборони побудувало тільки один 70квартирний будинок у Кропивницькому. У деяких областях самотужки
розв’язувати це питання взялися органи місцевої влади. Так, у Луцьку діє
програма забезпечення житлом на
умовах співфінансування за схемою
50% на 50%, де половину вартості
квадратних метрів сплачує атовець,
іншу частину покривають за кошти
міського бюджету та з інших джерел.
Голова Волинської обласної ради
Ігор Палиця вважає, що розв’язання
житлового питання можливе, якщо
активно почати працювати із забудовниками, які могли б передбачати
до 20% квартир у новобудовах для
бійців.

Не обмежуйте себе. Багато людей штучно ставлять собі рамки, оскільки думають,
що на більше не здатні. Ви здатні зайти так далеко, як дозволить ваш розум. Мері Кей Еш
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Та коли в містах багатоповерхівки
ще будують, то у сільській місцевості,
як-от в чотирьох районах 23-го виборчого округу, про це годі й мріяти.
Заступник голови ГО «Побратим» Валентин Мельник каже, що в
Камінь-Каширському районі чотири
бійці отримали наділи під індивідуальне будівництво.
«Але ми зіштовхнулися з проблемою виділення ділянок (2 га) під садівництво чи дачу. Міська рада не має
земель під дачні масиви, адже це вже
поза межами Каменя-Каширського,
а отже, в розпорядженні Держгеокадастру, – пояснює Валентин Іванович.
– У нас вісім бійців уже два з половиною роки намагаються отримати
землі під садівництво чи дачі. Однак
документи в Головному управлінні
Держгеокадастру у Волинській області в нас не приймають, мовляв, не
все правильно там зазначено. Наші
ж проектувальники запевняють, що
з нас просто знущаються. Врешті
ми втомилися оббивати пороги чиновницьких кабінетів і по допомогу
звернулися до народного депутата
Ірини Констанкевич. Саме з її ініціативи подали на Держгеокадастр до
суду, а наш юридичний захист у цьому питанні також забезпечено з її допомогою».
Зауважимо, що бійці АТО/ООС
довго не могли порозумітися з тепер вже екс-очільником Головного
управління Держгеокадастру у Волинській області Олесем Іващенком
через аналогічні ситуації, про які
розповідає Валентин Мельник. А нещодавно Олесь Іващенко став героєм корупційного скандалу: вимагав
від підприємця $20 тис. хабара (це
552 тис. грн).
Неодноразово звернення щодо
розв’язання земельних питань бійців до Держгеокадастру скеровувала й Ірина Констанкевич. Також
народний депутат зверталася до
Прем’єр-міністра щодо передання
земель з державної у комунальну
власність Прилісненській ОТГ. Залагодження цього питання блокували
саме з подачі Іващенка.
Секретар Маневицької селищної
ради Володимир Черчик вважає, що
проблема з отриманням земельних
ділянок дедалі загострюється, адже
кількість учасників АТО/ООС збільшується.
«Поблизу Маневичів вільних наділів немає. Ми могли б отримати
450 ділянок під забудову, на яких
зараз росте ліс. Але потрібне розпорядження Кабміну про переведення
державного лісового фонду в комунальну власність під забудову. Та
отримати землю – це одна справа, а
для будівництва потрібні кошти», –
каже Володимир Черчик.
«Під час засідання круглого столу
з питань підтримки демобілізованих
учасників АТО і членів їхніх сімей, а
також родин загиблих Ківерцівського району, яке відбулося у березні,
до мене як до народного депутата
звернулися демобілізовані бійці та
їхні родини з проханням залагодити
проблеми електрифікації житлових
масивів, де вони є забудовниками.
Учасники АТО вказують на свою
неспроможність оплатити високу вартість підключення будинків
до електричних мереж. Аналогічні
звернення надходять від учасників
АТО з інших районів округу», – зауважує Ірина Констанкевич.
Народний депутат скерувала
депутатський запит до Володимира
Гройсмана, у якому вимагає розробити дієвий механізм зниження вартості робіт з електрифікації нових
житлових масивів, де забудовниками є громадяни з числа демобілізованих учасників АТО і членів їхніх сімей, а також родин загиблих воїнів.
НАОСТАНОК
«Немає слів, аби передати біль і
тривоги цих людей. Ми робитимемо
все, щоб допомогти бійцям, членам
їхніх сімей відчути підтримку держави і кожного з нас», – каже Ірина
Констанкевич.
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру,не зазначається суб'єктом господарювання)

201853706
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Видобування торфу на родовищі «Велике Багно» з метою виготовлення
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

паливного торфобрикету, залучення місцевих паливних ресурсів в економіку області. Площа торфородовища 885,4 га, середня глибина покладу
– 1-1,5 м, земельні запаси ресурсів –
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо,
місце провадження планованої діяльності)

2,663 млн. тонн, видобувні – 2,1219 млн. тонн. Місце провадження планованої діяльності ____ визначено спеціальним дозволом на користування
надрами № 6178 від 02.02.2017р , а це _територія Колківської селищної
об’єднаної територіальної громади та Копиллівської сільської ради Маневицького району Волинської області.
2. Суб'єкт господарювання
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної
ради, код ЄДРПОУ 40422121, майдан Киівський 9, м. Луцьк, 43027, Волинської області.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

РЕКЛАМА
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 6178 від 02. 02. 2017 р,
наказ Державної служби геології та надр України від 19 січня 2017 року
№29
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган,
уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
16. 07. 2019 року о 10.00 годині, Колківська ОТГ, вул. Грушевського, буд. 42,
смт. Колки Маневицького району Волинської області

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

Громадські слухання (другі) відбудуться

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

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

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)

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

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

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,
номер телефону та контактну особу)

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

201853707
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Видобування торфу на родовищі «Коза-Березина» з метою виготовлення паливного торфобрикету,
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

залучення місцевих паливних ресурсів в економіку області. Площа торфородовища 554,7 га, середня глибина покладу – 1-1,5 м, земельні запаси
ресурсів –
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованої діяльності)

1,432 млн. тонн, видобувні – 1,045 млн. тонн. Місце провадження планованої діяльності визначено спеціальним дозволом на користування надрами №6177 від 02. 02. 2017 р , а це територія Прилісненської сільської
об’єднаної територіальної громади Маневицького району Волинської
області.
2. Суб'єкт господарювання
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної
ради, код ЄДРПОУ 40422121, майдан Киівський 9, м. Луцьк, 43027, Волинської області.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу
на довкілля, вул.Митрополита Василя Липківського,35 м. Київ, 03035,
тел.(044) 206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна –
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактна особа)
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4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 6177 від 02. 02. 2017 р,
наказ Державної служби геології та надр України від 19 січня 2017 року
№29
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
16. 07. 2019 року о 15. 00 годині, Прилісненська ОТГ, вул. Сойне, с. Прилісне
Маневицького району Волинської області

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

Громадські слухання (другі) відбудуться

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

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

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу
на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,
тел. (044) 206-20-89, контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна –
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 89 аркушах,
в тому числі додатки:
1. Спеціальний дозвіл на користування надрами № № 6178
від 02. 02. 2017р.
2. Угода № 6178 про умови користування надрами з метою
видобування корисних копалин від 02. 02. 2017 р.
3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля.
4. Публікації Повідомлення про планову діяльність у засобах масової
інформації.
5. Інформація про поширення Повідомлення про плановану діяльність
на території Колківської селищної об’єднаної територіальної громади та
Копиллівської сільської ради Маневицького району.
6. Копія листа Мінекології про зауваження і пропозицій від громадськості
щодо планованої діяльності.
7. Схема розташування джерел викидів.
8. Ситуаційна схема розташування ділянок родовища «Велике Багно».
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними

Ознайомитись зі змістом звіту з ОВД можна щодня крім
вихідних з 23. 05. 2019 року:
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс»
Волинської обласної ради, майдан Київський, 9,
м. Луцьк Волинської області, контактна особа –
Богута Світлана Дмитрівна, тел. 0956057446, приміщення
Колківської селищної ОТГ, вул. Грушевського, буд. 42,
смт. Колки Маневицького району Волинської області,
контактна особа – спеціаліст І категорії – землевпорядник –
Пархомова Олена Сергіївна,
приміщення Копиллівської сільської ради,
вул. Радянська, 43 с. Копилля Маневицького району
Волинської області, контактна особа – сільський голова
Давидюк Костянтин Степанович.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 81 аркушах, в
тому числі додатки:
1. Спеціальний дозвіл на користування надрами № № 6177
від 02. 02. 2017 р.
2. Угода № 6177 про умови користування надрами з метою видобування
корисних копалин від 02. 02. 2017р.
3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля.
4. Публікації Повідомлення про планову діяльність у засобах масової
інформації.
5. Інформація про поширення Повідомлення про плановану діяльність
на території Прилісненської об’єднаної територіальної громади
Маневицького району.
6. Копія листа Мінекології про зауваження і пропозицій від громадськості
щодо планованої діяльності.
7. Схема розташування джерел викидів.
8. Ситуаційна схема розміщення торфородовища «Коза-Березина».

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними

Ознайомитись зі змістом звіту з ОВД можна щодня крім вихідних
з 23.05. 2019 року:
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс»
Волинської обласної ради, майдан Київський, 9,
м. Луцьк Волинської області, контактна особа –
Богута Світлана Дмитрівна,
тел. 0956057446, приміщення Прилісненської сільської ОТГ,
вул. Сойне, 6б, с. Прилісне Маневицького району
Волинської області, контактна особа – заступник голови
з питань діяльності виконавчих органів ради –
Гнатюк Олексій Іванович

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження,
дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону
та контактну особу)

Добре бачить лише серце! Найголовнішого очима не побачиш. Антуан де Сент-Екзюпері

ЖИТТЯ
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солодке життя
з особистого архіву

Лілія ХВИЦЬ

«Р

одинне
свято пахне
домашньою
випічкою», – переконана
лучанка Олександра
Савчук. Дівчина рано
навчилася готувати, бо
виросла без батьків.
Тато кинув їх відразу,
коли дізнався, що стане
батьком. Мама померла. Її
виховала тітка.
«Пам’ятаю, це було перед Різдвом. Тітка хворіла. Лежала паралізована. Мені хотілося її здивувати, – зізнається вона. – Напекла
тортів, наготувала різної смакоти.
Пізніше, коли вона зрозуміла, що
мені вдається готувати навіть краще, ніж їй, я вже повністю замінила
її на кухні. Відтоді й готую всілякі
смаколики».

ЗВЕЛА «МАФІЯ»
Цікаво, що Олександра не дуже
любить солодке. Усю випічку дегустує чоловік. Саме заради нього вона
й стала кондитером. Хоч має зовсім
іншу професію – викладач іноземних мов, за другою освітою – юрист,
а до декрету працювала інженером з програмного забезпечення
комп’ютерів.
Родину Савчуків у Луцьку знають дуже добре. Роман – головний
барабанщик і очільник Garage Drum
Show.
«Нас із чоловіком звела гра
«Мафія», – каже Олександра. – Хоч
до цього ми були знайомі понад
п’ять років. До весілля зустрічалися
два роки. Майже відразу повінчалися. А розписалися, коли я була вже
вагітна. Не хотіли проблем з документами».
Роман освідчувався Олександрі
двічі – перед вінчанням та перед
весіллям.
«Перший раз було все дуже
скромно. Коли вибирали обручки,
я засмутилася, не було потрібних
розмірів. Золота не люблю. Хотіла
срібні обручки або з надписом. Він
знайшов таку обручку, яку я хотіла.
До речі, в нас один розмір. Купив,
прийшов додому і зробив пропозицію, – каже вона. – А вдруге він запропонував мені вийти за нього на
весіллі моєї подруги. Вона вийшла
заміж за голландця. Вже коли наречений кидав підв’язку, голландці
взяли Романа на руки й підкинули його так, що він зловив її. Тоді
й освідчився англійською мовою.
Було дуже романтично».
Олександра каже, що Бог послав їм дитину дуже вчасно. «Мабуть, якби її не було, то я була б
кар’єристкою і, можливо, ще й досі
не задумувалася б про малюка. Завдяки декретній відпустці я реалізувала себе – стала кондитером», –
переконана вона.
Хист до кондитерської справи
передався їй від бабусі, яка також
пекла різноманітні солодощі. А випікати торти на замовлення Олександра вирішила, коли була в декретній відпустці. Спочатку пекла
звичайні торти – на свята, на дні народження найближчих. Ті хвалили
і просили повторити. Тому з часом
узялася експериментувати.
Вона зізнається: коли почала
пекти торти, то в неї ніхто не вірив,
крім чоловіка.
«Усі були налаштовані якось
дуже скептично. Коли пішла в декрет, почала роздумувати, над чим
мені працювати, – каже Олександра.
– Хотілося, щоб дитина бачила, що
ми з чоловіком зайняті, що любимо
свою справу. Крім того, в мене закінчилися усі заощадження. Зрозуміла, що пора щось робити, бо бракує кишенькових грошей. Півтора

Олександра тепер не уявляє свого
життя без кондитерської справи

«ЛЮБОВ – ЦЕ ПЕКТИ
ДЛЯ НЬОГО ТОРТИ»

Прикрашати випічку – особливе задоволення

Друзі називають Савчуків Лекса і Рамон

року тому в мене замовили перший
торт. Це був звичайнісінький пляцок, нічого особливого. Замовниця
попросила зробити десерт синього
кольору з фруктами».

НА СТОЛІ ЗАВЖДИ Є
СОЛОДКЕ
Вдома у Савчуків завжди є солодке. Чоловік Олександри їсть
його чи не щодня.
«Макарон – мій улюблений десерт. Його також дуже любить мій

чоловік. Навіть був такий період,
коли він заходив у кав’ярню і брав
собі лише макарон. А потім тістечка подорожчали й він став просити
мене, аби навчилася пекти їх удома.
Передивилася дуже багато відео, як
готувати цей десерт, і таки навчилася. Бо ж любов – то ще й пекти для
нього торти», – усміхається вона.
Олександра каже, що тістечко
готувати неважко. Хоч їй довелося
пекти його кілька разів, поки макарон вийшов таким, як їй хотілося.

«Головне – не здаватися й експериментувати, – радить вона. – Це
вже тепер я знаю, яка має бути маса,
емульсія і всі пропорції. Я вже вивела свою рецептуру. Таку, яка мені
подобається. Мені дуже важливо,
щоб макарон мав запах мигдалю,
був хрумким».
Пече кондитерка й бісквітні торти. Вона каже, що це класика, яка ніколи не набридає. Готує мусові торти, шоколадні трюфелі, зефір, безе,
капкейки та пана-коти. Каже, що

Кондитерка каже, що мода на солодке не стоїть на місці. Тому доводиться вигадувати щось новеньке.

Людина, яка йде за натовпом, зазвичай пройде не далі, ніж натовп. Людина, яка ходить сама по собі,
зможе, ймовірно, опинитися в таких місцях, де ніхто ніколи не був. Альберт Ейнштейн

23 травня 2019 року
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мода на солодке не стоїть на місці.
Тому доводиться вигадувати щось
новеньке.
«Бісквітний торт – вигідний,
а мусовий – дуже смачний. Хочу
привчити людей саме до мусових
тортів. Вони хоч і дорожчі, але й
ситніші. Люблю поєднання фактур
та текстур. Особливе задоволення
приносить декорування. На дзеркальній глазурі можна зробити
просто неймовірні малюнки», –
каже кондитерка.
У Олександри замовляють солодощі й на весілля.
«Вперше було важко, але я з
усім впоралася сама, – каже вона.
– Не люблю, коли мені допомагають. Мені потрібно, щоб все було
виконано правильно, так, як я собі
запланувала. А коли вже хтось допомагає, то може зробити щось не
так. Звинувачуватиму потім лише
себе. Адже я сама це дозволила».

КОНДИТЕРСТВО
ТРЕБА ЛЮБИТИ
Олександра переконує: щоб започаткувати улюблену справу, багато грошей не потрібно. Головне –
бажання.
«Працюю з 12 років. То полуниці продавала, то солодощі. Якось
мала сто гривень, накупувала на
них жуйок та шоколадок, а продала все дорожче у себе в дворі. Так
заробила собі грошей. Всіх переконую: хочеш щось робити – роби, не
чекай ні від кого допомоги. Я спекла перший торт, продала, а гроші
відклала, – розповідає вона. – На
них купила свої перші інструменти.
Потім ще щось спекла, а тоді знову
продала. І так пішла справа. Кондитерство – це така річ, яка не приносить відразу великі прибутки. Це
треба любити».
Перші гроші, які Олександра
витратила на себе та сім’ю, а не на
кондитерську справу, були аж через шість місяців після того, як вона
почала пекти на продаж.
Кондитерка каже, що використовує тільки перевірені продукти.
Шоколад – лише італійський, вершки та крем-сири – польські. Масло
та сир – українські.
«Мої торти – не надто солодкі,
не нудні. Єдине, чого немає у моєму асортименті, це чізкейків. От не
люблю я цей десерт і все. А чоловік – ну дуже любить. Тому в нашій
сім’ї тепер буде два кондитери. Він
теж вирішив узятися за цю справу
і вже навчився готувати цей десерт».
Працює Олександра тоді, коли
дитина спить. Жінка каже, що час,
проведений з малюком, для неї
дуже цінний. Тому вона ніколи не
обирає між дитиною та роботою.
«Я з тих людей, які звикли все
планувати. Для мене дитина набагато важливіша за торт, – каже
Олександра. – Мій малюк – це капіталовкладення в майбутнє, яке розвиватиметься і даватиме дивіденди.
Тому увесь вільний час присвячую
лише йому».
За її словами, кожен торт – це
велика робота. «Сама випічка потребує найменших зусиль і часу, –
каже вона. – Дві-три години треба,
щоб спекти коржі. А от щоб збити
креми, перекласти, прикрасити
торт, іноді потрібен цілий день».
Рецепти Олександра бере з інтернету, іноді вдосконалює. Кондитерка каже, що в неї немає жодних
секретів успіху. Вона готує, бо їй це
подобається.
«А якщо людям це теж до вподоби, то я лише тішуся з того, – каже
вона. – Коли клієнтам смачно – це
для мене найкраща похвала».
Як і кожна кондитерка, вона
мріє про власну кав’ярню. Особливу
та затишну. Лише на кілька столиків,
але з купою всіляких солодощів.
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У БОГОЛЮБАХ – РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

відкриття
Іван САВИЧ

volynnews.com

Н

а базі Волинської
обласної клінічної
лікарні відкрили
найсучасніший у Західній
Україні реабілітаційний
центр для пацієнтів,
які перенесли складні
операції. Відновитися після
хірургічного втручання тут
зможуть атовці, ветерани
війни та волиняни,
які потребуватимуть
реабілітації. Комплекс
розрахований на 20 ліжкомісць, проте прийматимуть
тут від 50 до 150 пацієнтів.
На урочисте відкриття центру
в селі Боголюби завітали голова
Волинської обласної ради Ігор Палиця, митрополит Луцький і Волинський Михаїл і голова правління
Фонду «Тільки разом» Олександр
Товстенюк.
Як розповів т.в.о. директора
ВОКЛ Іван Сидор, реабілітація –
невід’ємний компонент лікування.
Ідея спорудити центр реабілітації
виникла давно, проте на заваді став
брак фінансування. Власними силами лікарня залучила кошти для початку робіт. Успіхи закладу помітив
голова Волиньради Ігор Палиця,
з ініціативи якого облрада профінансувала облаштування центру.
Загальна вартість проекту – близько 10 млн грн. Із них 3,5 млн грн.
виділили з обласного бюджету, ще
близько 6 млн грн залучили від бізнесменів, меценатів, спонсорів.

Перерізати стрічку довірили митрополиту Михаїлу та Ігорю Палиці

«Коли Ігор Петрович вперше
приїхав подивитися робочу обстановку, то побачив, що в нас виходить. Після цього виділив нам кошти і ми за них розширили центр.
Думаємо, через два тижні будемо
відкривати оновлене гематологічне відділення. Також плануємо ще
один етап – створення рекреаційної зони: очистити озеро, висадити дерева, встановити альтанки і
лавочки. Щоб хворі в літній період могли відпочивати на свіжому
повітрі. Світ змінюють ефективні
люди, такі, як Ігор Петрович. Дякую
вам за допомогу!» – зазначив Іван
Миколайович.
Голова Волиньради Ігор Палиця
після екскурсії закладом зазначив,
що він приємно вражений обсягом
робіт, які вдалося реалізувати за
9 місяців. «Я радий, що люди після

для людей
Іван САВИЧ
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важких хвороб матимуть можливість пройти реабілітацію на якісному рівні. Тому треба допомагати,
фінансово підтримувати тих, хто
може і вміє втілювати такі проекти.
Ми підвищуємо рівень медицини в
області: це і реабілітаційний центр,
і перинатальний центр, інфекційна
лікарня. Працюємо на те, щоб у нас
була найкраща медицина. Але треба вкладати гроші в профілактику.
Щоб менше людей потрапляли на
лікарняні ліжка», – заявив голова
Волиньради.
Сучасне обладнання дозволяє
ставати на ноги навіть після важких травм хребта, опорно-рухового
апарату, а також після протезування суглобів. У центрі реабілітують і
після важких хірургічних втручань,
інфарктів, інсультів, операцій на головному мозку тощо.

Сучасне обладнання дозволяє ставати на ноги навіть після важких травм

Реабілітаційний комплекс включає різні напрямки: починаючи від
базової лікувальної фізкультури й
закінчуючи лазеротерапією, магнітотерапією і навіть нетрадиційними
методами лікування, як-от голкорефлексотерапія, гірудотерапія та
су-джок терапія. У центрі практикують і бджолотерапію, яка, зі слів
Івана Сидора, демонструє чудові
результати. Всі зали оснащені сучасною апаратурою для занять і
моніторингу життєво важливих показників організму.
Окрема гордість центру – водолікувальний комплекс, до якого
входять спеціальні душі, гальванічні ванни, сауна і басейн. Останній,
до слова, оснащений підйомником,
аби тут могли відновлюватися пацієнти, які не здатні рухатись самостійно. Не менш важливим аспектом

реабілітації є і психологічне розвантаження. Для цього в центрі діє спеціальне відділення, де практикують
ароматерапію, поряд працює фітобар з напоями на основі цілющих
рослин, зібраних на Волині.
У західному регіоні аналогів
такому центру нема: «Є схожий у
Львові, але там і близько не те, що
в нас. Може, перебільшую, але мало
хто на заході міг би з нами позмагатись у технологіях і базі», – каже
Іван Сидор.
Основа будь-якої терапії чи лікування – не тільки сучасна апаратура, але й кадри. «За рік близько 50
наших лікарів проходять стажування і навчання у Франції, Німеччині,
Великобританії, Швейцарії тощо.
Ми постійно навчаємося, адже технології і наука не стоять на місці», –
резюмує Іван Сидор.

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР СТАНЕ
МІСЦЕМ ЩАСТЯ ДЛЯ МАМ І ДІТОК
volynnews.com

олинський обласний
перинатальний центр вже
цьогоріч розпочне роботу. Цей
унікальний для України заклад
прийматиме породіль не тільки
з Волині та України, але й, як
сподівається його керівництво,
з-за кордону. Концепція закладу
передбачає поєднання сучасних
технологій та передових медичних
практик з комфортом та турботою
для мам, дітей і членів їхніх
сімей. Під час створення закладу
орієнтувалися на найкращі
зарубіжні аналоги. У дечому,
можливо, навіть їх перевершили.
Нещодавно заклад проінспектували голова Волинської обласної ради Ігор Палиця та
голова правління Фонду «Тільки разом» Олександр Товстенюк.
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Позбутися проблеми допоможуть медики

Заклад потребує дооснащення

СУПЕРСУЧАСНІ УМОВИ
У закладі – 11 пологових залів, два з яких
мають окремий вхід на випадок інфекційних
пацієнтів. Зі слів в. о. гендиректора перинатального центру Ірини Горавської, їх намагалися зробити комфортними для породіль.
Тут – все потрібне для зручного проведення
процедур: ліжка-трансформери мають пульти
регулювання положень, у консоль над ліжком
виведено всі потрібні гази, повітря та вакуум. А
матрацики для новонароджених виготовлені зі
спеціального гелю, який тримає температуру.
Зали, в яких народжуватимуть мами, реанімаційні та операційні палати оснащені
системою «Чисті приміщення». Вони повністю
герметичні, замість вікон – пластикові матові
панелі, а повітря подається тільки очищене
через спеціальну установку, що мінімізує ризики під час проведення процедур.
Особлива гордість закладу – надсучасні
операційні. Лікарі потрапляють в це приміщення повністю «стерильними» – навіть двері
сюди відчиняються натиском ліктя на спеціальний важіль. «Таке обладнання і за кордоном не скрізь є. Приміром, сам наркознодихальний апарат Philips коштує близько
чотирьох мільйонів гривень», – зазначає Ірина Горавська.
Такого ж рівня оснащення і в реанімаційних залах, куди потраплятимуть жінки з
ускладненнями або після важких пологів.
Особливість, яку хочуть впровадити тут, –
монітори для мам. «Хочемо, щоб мами могли

У палатах створено максимально комфортні умови

бачити своїх діток в режимі реального часу.
Для жінок надзвичайно важливо бачити свою
дитину хоча б так, поки вона не може бути поряд», – розповідає медик.
Палати сімейного типу для породіль та
післяпологові візуально мало нагадують традиційні лікарняні палати – вони радше схожі
на готельні номери. В кожному блоці з двох
палат – душ, туалет, необхідні меблі та техніка.
Тут же – кнопка виклику медсестри, яка отримує сигнал на пульті.
«Хотілось би ще поставити невеликі комоди і холодильники в післяпологових, адже сім’я
породіллі перебуватиме з нею деякий час. Також потрібні м’які крісла для медсестер у реанімаційні. Для цього шукаємо спонсорів, охочих
допомогти», – розповідає Ірина Горавська.

ДЕ-ФАКТО ЗАКЛАД ГОТОВИЙ
ДО РОБОТИ
Очільниця закладу позиціонує перинатальний центр не як медичну установу, а як
комфортне місце, де мамам і діткам завжди
будуть раді допомогти. Сама ж вона охрестила його будинком щастя. Щоб створити
максимально комфортні умови, наближені до
домашніх, заклад відповідним чином декоруватимуть. Стіни холів уже розмалювали за підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».
Також за рахунок Фонду встановлять сучасну реєстратуру з електронним документообігом. Проте це тільки частина задумки. «У
нас є дитячі кімнати, малюнки на стінах, розмальований фасад. Хочемо створити атмосферу

любові й добра. Щоб люди приходили не як в
лікарняний заклад, а як у приміщення, де їм нададуть допомогу, аби вони могли вийти звідси
щасливими», – ділиться в.о. головного лікаря.
Де-факто заклад готовий до роботи. Деюре йому потрібно отримати акредитацію. «І
тільки після того, як ми будемо розуміти, що
заклад безпечний для пацієнта, сюди зможуть потрапити перша жінка і перше немовля. Отримання акредитації пов’язане не лише
з нашою відповідальністю. Адже документи
ми відправляємо в ліцензійний комітет, тому
коли отримаємо відповідь – не знаємо», –
каже Ірина Горавська.
Заклад потребує і дооснащення. Адже
частину придбаного обладнання залишили
в обласній дитячій лікарні. «Тому це обладнання на 17 мільйонів нам треба відновити,
також потрібне обладнання в лабораторію.
Заклад не має автомобілів, окрім двох швидких. Немає оргтехніки і програмного забезпечення для електронного документообігу. Все
це кошти, тому потрібно багато працювати», –
зазначає вона.
Гостро стоїть і кадрове питання: відповідно до штатного розпису, тут має працювати
430 осіб, при тому, що зарплати лікарів та
медсестер – на низькому рівні. Однак медики сподіваються, що внаслідок реформи їхню
працю будуть достойно оплачувати. Охочих
працювати в закладі такого рівня чимало.
Ірина Горавська переконана, що їм вдасться
сформувати потужний колектив, який буде
відповідати високому рівню центру.

У доброго лікаря ліки не в аптеці, а в голові. Василь Ключевський
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перша ліга
Юрій КОНКЕВИЧ

УПЛ НА ВІДСТАНІ
ОДНІЄЇ ПЕРЕМОГИ
Микола Мартинюк

Пенальті для волинян на останніх
секундах заробив іранець Хагназарі

Турнірна таблиця Першої ліги перед завершальним туром
М
1
2
3
4

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

легка атлетика

Командний залік у заходах на найдовшу дистанцію в цьому виді легкої атлетики виграли і чоловіча,
і жіноча збірні. Представники обох збірних не досягли п’єдесталу пошани в особистому заліку, але високі місця у підсумковому протоколі дозволили очолити командний залік. У складі обох збірних чудово
виступили волиняни.
У жінок на 50 км змагалися Валентина Мирончук
(підсумкове особисте четверте місце) і Олена Собчук (шосте місце). Українки випередили збірні Іспанії
та Італії.
За чоловіків дистанцію пройшли Іван Банзерук
(особисте шосте місце) і Дмитро Собчук (23). Другими в командному заліку стали іспанці, третьою –
збірна Білорусі. Крім того, Банзерук виконав норматив на участь в Олімпійських іграх 2020 року.
До перемог у командному заліку на 50 км волинянин Віктор Шумік додав бронзову медаль в заході
на 20 км. Марія Філюк (20 км, жінки) і Тарас Корецький (10 км, юніори) у командному заліку посіли п’яте
місце в Європі.
facebook.com/volatletics

Ірина ЮЗВА

иром справжніх емоцій і
неймовірною напругою
запам’ятаються змагання
з міні-футболу серед
луцьких школярок за
Кубок Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом».
Як розповів керівник програми
«Волинь спортивна» Дмитро Піддубний, Фонд раніше часто організовував різноманітні турніри з
міні-футболу серед хлопців. Проте
серед дівчат такі змагання відбуваються вперше. Боротьбу за Кубок
Фонду три дні вели 10 навчальних
закладів Луцька.
У матчі за третє місце команда
ЗОШ №12 перемогла дівчат ЗОШ
№13 з результатом 2:1. За головний
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пенальті, який наважився дати арбітр. Бартуловіч був точним і зберіг лучанам шанси на плей-оф.
Ці шанси зберегли й втрати
очок від головних конкурентів.
«Металіст 1925» вдома зіграв у
нічию з «Інгульцем», а «Колос»
програв «Дніпру».
Завершальні матчі чемпіонату будуть такими: «Колос»
–
«Оболонь-Бровар»,
«Гірник-Спорт»
–
«Волинь»,
«Авангард» – «Металіст 1925».
«Волинь», як бачимо, влаштує тільки перемога в Горішніх
Плавнях, або ж синхронна втрата
очок конкурентами. У цьому матчі і, сподіваємося, в перехідних
лучанам важко доведеться без
основного центрального захисника Міхи Горопевшека – через
травму він вибув до кінця сезону.

«ЛАДОМИР» – ВОЛОДАР

ЖІНОЧОГО КУБКА УКРАЇНИ

Підопічні Олега Бортніка вперше здобули
перемогу в національному кубку

В

олодимир-волинський
футбольний клуб
«Ладомир» виграв Кубок
України з футзалу. Команда
тренера Олега Бортніка
виступає в традиційному
жіночому футболі, але попутно
грає й у футзалі. Цього сезону
володимирянки дійшли до
фіналу Кубка країни, в якому
зіграли проти «БудстараНПУ» – одного з найкращих
українських футзальних
клубів.
Перед фінальним поєдинком головним болем для киянок стала відсутність їхнього капітана команди Юлії

Форсюк, яка пропускала зустріч через
перебір жовтих карток. Ще низка їхніх
гравців залишилися у лазареті, тож на
вирішальний поєдинок турніру команда
Костянтина Власенка пішла з заявкою
у вісім гравців. Натомість до складу волинянок встигли повернутися учасниці
жіночої збірної (WU-16) з футболу, що
дало їм змогу отримати непогану кількісну перевагу.
Саме кращі фізичні кондиції дозволили «Ладомиру» дотиснути більш іменитих суперниць у фіналі національного
кубка. Волинянки виграли обидва тайми, а кінцевий результат фіналу – 5:3 на
їхню користь. У наших футзалісток забивали Перевізник, Гірин (2), Кузьмич (2).
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чемпіонат області

ВІТАЛІЙ КВАРЦЯНИЙ:
«ЧЕМПІОНАТ
ВОЛИНІ СТАВ БІЛЬШ
КОНКУРЕНТНИМ»

Ч

емпіонат області цього сезону
став більш конкурентним, ніж
торік. Про це заявив голова Федерації
футболу Волинської області Віталій
Кварцяний. На змагання позитивно
вплинула поява ще одного сильного
колективу — команди «Вотранс».

Віталій Кварцяний

«Вотранс» грає в хороший футбол,
клуб зробив стадіон, поле, роздягальні.
Там є все потрібне й для того, щоб грати
на національних змаганнях, і «Вотранс»
уже грав на Кубок України серед аматорів», – вважає Кварцяний.
Крім того, він зазначив, що у другому
колі чемпіонату багато команд чинять
супротив грандам, і фактично всі ігри
проходять у напрузі навіть проти ЛСТМ
і «Вотранса».
Наступний чемпіонат має бути ще
більш цікавим, хоча багато залежить і
від ставлення влади до футболу.
Віталій Кварцяний навів приклади,
коли місцева влада посприяла розвитку
інфраструктури у районах.
«У нас в Горохові вже зробили футбольне поле завдяки Тарасу Щерблюку,
голові районної ради, який доклав до
цього чимало зусиль. Там зараз дороблюють роздягальні. У Рожищі почали
велику увагу звертати на якість поля на
центральному стадіоні. Покращення є в
Копачівці, де зробили також роздягальні та душ, і поле набирає потрібної якості. Покращилося поле у Городку, де грає
«Стир» зі Старого Чорторийська, однак
там ще мають доробити роздягальні. У
Камені-Каширському закінчують роздягальні і є дуже хороше штучне поле,
Любомль просунувся вперед, Іваничі
також зробили хороше поле, роздягальні з гарячою водою. У Шацьку допрацьовують питання роздягалень, адже
там команда готується до Вищої ліги
як чемпіон Першої. Тому в нас у цьому
плані проблемними залишилися всього
дві-три команди», – повідомив голова
обласної федерації.
Варіант проведення чемпіонату Волині сезону 2019-2020 років наразі ще
на стадії планування. У ФФВ є варіанти
щодо участі в ньому 12, 16 і 20 команд.
Кількість учасників обласного чемпіонату залежатиме від наявності придатних полів, умов для футболістів, суддів і
вболівальників.

ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРКИ ВПЕРШЕ ЗМАГАЛИСЯ ЗА
КУБОК ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»
Ірина Юзва
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З

бірна України виграла командний залік
Кубка Європи зі спортивної ходьби на 50 км.
Ці змагання відбулися в литовському місті
Алітус.

Волинь спортивна
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ЧЕТВЕРО ВОЛИНЯН
ВИГРАЛИ КУБОК ЄВРОПИ
ЗІ СПОРТИВНОЇ ХОДЬБИ

Жіноча збірна України на
п’єдесталі Кубка Європи
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27
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Турнірна таблиця УПЛ у ІІ групі
М Команда
І
О

23 травня 2019 року
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«Волинь» дотягнула до
останнього матчу, щоб
розв’язувати питання
участі в перехідних
матчах за право грати
в Прем’єр-лізі. Лучани
невчасно загальмували,
зігравши дві нічиї з
«Балканами» та «Рухом».
Причому у виїзному матчі
на Одещині «Волинь»
майже тайм грала в
більшості, але не зуміла
дотиснути суперника.
У домашньому ж протистоянні з винниківським «Рухом»
(хорошою укомплектованою командою з досвідченим білоруським тренером) усе вирішилося на
останніх секундах. Пропустивши
в першому таймі класний гол,
лучани висіли на воротах суперника, щоправда, без суттєвого
успіху. «Рух» зіграв відразу в 5
захисників і помилився тільки за
мить до фінального свистка. Навала лучан на ворота закінчилася
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Боротьбу за Кубок Фонду вели 10
загальноосвітніх навчальних закладів

приз – Кубок Фонду та звання найкращих футболісток – змагалися
команди гімназії №4 ім. Модеста Левицького й НВК №24. Переможний

гол у фіналі забила учениця гімназії
№4 Олександра Джафарова.
Разом з гімназистками радіє
їхній вчитель фізкультури Юрій Во-

линець. Він розповів, що у цьому
навчальному закладі позакласна
робота дозволяє дітям активно
проводити дозвілля й вдосконалювати спортивну майстерність.
Близькою до тріумфу була команда НВК №24. Вчитель фізкультури Віктор Єзерський зауважує, що
дівчата не відвідують додаткових
футбольних секцій, а лише грають
з хлопцями на уроках фізкультури.
Однією з найяскравіших футболісток змагань стала учениця НВК №24
Вікторія Семенюк.
Трішки забракло талану команді ЗОШ №2. Школу представляли семикласниці, які є чемпіонами міста
з міні-футболу. Проте в змаганнях за

У мене нема прагнення комусь щось довести, я доводжу собі, що можу стати ще кращим
і ще сильнішим з кожним тренуванням! Дуейн Джонсон

кубок їм не вдалося вийти з групи.
«Потрібно проводити якомога
більше таких змагань. Вони надають
масовості та залучають дітей до занять спортом, популяризують здоровий спосіб життя. У нас є багато
змагань для хлопців, хочеться, щоб
і дівчата не були обділені», – переконана вчителька фізкультури ЗОШ
№2 Олена Хомич.
Традиційно ніхто з командучасниць не залишився без подарунків. Усі спортсмени отримали
фірмові футбольні м’ячі з логотипом Фонду, призерів нагородили
медалями, а переможці повезуть
у свою школу головний приз змагань – Кубок Фонду.

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

www.volynnews.com

12

№ 20 (170)

смачного

делікатне питання

РЕЦЕПТИ
БІСКВІТІВ
kakotvet.com

ДЛЯ РУЛЕТУ
Складники беруть у пропорції 1:1:1.
Знадобиться 5 яєць, 5 ст. ложок цукру,
5 ст. ложок борошна.

просіяне. Його обережно всипають,
вимішуючи лопаткою в одному
напрямку.

Яйця обов’язково мають бути
кімнатної температури.

Випікають бісквіт 25-30 хв за 180°.
Тісто викладають на застелену
пергаментом форму. Готовність
визначають дерев’яною шпажкою.

До бісквіта завжди додають

крохмаль, замінивши ним 2 ст. ложки
борошна.

Щоб випічка вийшла смачною і

пухкою, білки та жовтки збивають
окремо, білки додають в останню
чергу.

Готовий корж має постояти ніч. Його
розрізають наступного дня.

Д У М А Й

www.volynnews.com
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станом, адже доза для кожного
індивідуальна.
Гарбуз. Стиглий овоч містить клітковину, яка сприяє
більш легкому проштовхуванню
калових мас, а також допомагає
очистити кишечник від шлаків і

практичні поради
Довгожданий відпочинок на природі
часто псують комарі. Особливо комахи
допікають малим діткам, для яких
звичайний укус може закінчиться
важкою алергічною реакцією. Як
позбутися комарів, не застосовуючи
сумнівних засобів побутової хімії?

Відвар гвоздики. 5 г бутонів спеції залити 1 скл. води і прокип’ятити 15 хв. 10 крапель
відвару додавати в 1 ст. ложку будь-якого одеколону. Отриманою сумішшю можна натирати відкриті ділянки шкіри. Тільки врахуйте, що
діяти вона буде лише кілька годин.
Ефірні олії. Відкриті ділянки тіла змащують оліями гвоздики, анісу, базиліку або
евкаліпта. У квартирі можна застосувати
інший спосіб – капнути ефірну олію на розпечену сковорідку. Аромат відлякає ненависних комах.
Тютюн і хвоя. Ефективним є і запах тютю-

токсинів. До того ж, гарбуз зміцнить імунну систему й нормалізує роботу серцевого м'яза.
А ще корисний овоч не тільки
врятує від запору, а й допоможе
позбутися зайвих кілограмів.
Насіння льону. Додавайте

КОМАРАМ –
БІЙ!
нового диму, спаленої хвої, ялівцю або валеріани. Цей спосіб згодиться, якщо хочете ввечері спокійно посидіти біля багаття на дачі.
Ароматні трави. Позбутися комарів допоможуть рослини з нестерпними для кровожерів запахами. Наприклад, бузок, черемха,
лаванда, м’ята. Їхні гілочки можна розкласти
на підвіконні або ж поставити у букет.
Пастка з пляшки. Зріжте верх пластикової пляшки. Залийте в нижню частину ємності
1 скл. теплої води. Киньте в воду 2-3 ст. ложки
цукру і розмішайте. Додайте 1-2 г дріжджів.
Накрийте пастку зрізаною горловиною пляшки шийкою вниз. Встановіть пастку неподалік
від місця відпочинку.
Пастки-липучки проти комарів. Це рулон липкої стрічки, який розтягують і підвішу-

Комарі бояться запаху бузку й черемхи

ють в тому місці, де хочуть позбутися паразитів. Комар летить на спеціальний запах, сідає
на стрічку, а злетіти вже не може. На такій
пастці будуть збиратися мухи, дрібна мошка
й навіть оси.

ПЕТРУШКА У... СТАРИХ КОЛГОТАХ

без відходів

Кожна жінка знає, що життя капронових
колготок нетривале. Продірявлені
панчохи і викинути шкода, і штопати не
випадає. Пропонуємо використати їх у
господарстві. Отож, із випраних старих
колготок можна зробити...

АРОМАТИЧНІ МІШЕЧКИ
Обрізати верх і низ, а колоші розрізати
навпіл. Кожен із чотирьох шматків наповнити
пахучою травою: лавандою, мелісою, м’ятою,
любистком... Обидва кінці зв’язати. Запашні
мішечки кладуть у ящики для білизни. Вони
не лише відганяють міль, а й ароматизують
одяг.
ПІДПОРИ ДЛЯ РОСЛИН
Колготки – ідеальні підв’язки рослин до
решіток і паличок для їх підтримки. Еластичні й тонкі, вони не пошкоджують ніжних
пагонів.

«ХАТИНКИ» ДЛЯ КАВУНІВ І ДИНЬ
Якщо ви хочете, щоб диня або кавун
не гнили на землі, покладіть їх у колготи й
підвісьте до сітки чи штахети.
МИЛО-МОЧАЛКУ
Змилки покласти у колошу від колгот
та зав’язати кінці на вузол. Вийде мочалкаскраб.
ХАТНЮ КЛУМБУ
Відрізану з обох боків колошу наповнити
землею і насінням (пряної зелені або квітів).
Покласти в посудину з водою і чекати, доки
з’являться сходи.

альтернатива

ГРЯДКА З
СОЛОМ’ЯНИХ
ТЮКІВ

Прогресивні дачники рекомендують
висаджувати помідори й перець у
тюки соломи. Переваги такого способу,
переконують вони, очевидні.

По-перше, тюки – прекрасні акумулятори
води. По-друге, солома починає нагріватися і
розкладатися при великому вмісті вологи, відповідно, виділяється велика кількість вуглекислоти,
потрібної рослинам. Пориста структура соломи
дозволяє їй дихати, тобто втягувати кисень всередину і забезпечувати бактерії, що виділяють
вуглекислий газ.
Тюки викладають у ряд і отримують прекрасні
грядки, які не треба перекопувати, розпушувати й

ukrenerho.com

Борошно для бісквіта має бути

Роботу травної системи
нормалізують проносні продукти

1 ст. ложку меленого насіння в сир,
йогурт або кефір, готуйте відвари
на основі насіння льону або густий
фруктовий кисіль.
Огірковий розсіл. Приймайте
напій по 1 скл. 4 рази на добу. Розсіл має бути з квашених огірків, без
оцту.
Медова вода. Вранці натщесерце випивайте склянку теплої води,
розчинивши в ній 1 ст. ложку меду.
Медова вода налагодить травлення, допоможе організму впоратися
з хронічними недугами, зміцнить
імунітет.
Кефір з олією. Змішайте 1 ст.
ложку кефіру з 2 ч. ложками олії і
випийте перед сном. Кефір покращує процес засвоєння їжі в кишечнику, нормалізує його моторику і
покращує прохідність. Олія ж має
проносний ефект. У комплексі ці
два продукти не тільки позбавлять
від закрепів, а й усунуть їх причини – наслідок неправильного харчування.
Салат «Віник». Він вимітає з
кишечника все зайве. Натріть на
тертці буряк, моркву, білокачанну
капусту, селеру і редьку. Ретельно
перемішайте і з'їжте. Заправляти не
треба.

politeka.net

ПАМ’ЯТКА

КИШЕЧНИК МАЄ ПРАЦЮВАТИ,
ЯК ГОДИННИК

crafta.ua

ДЛЯ ТОРТА
Рецепт №1
Щоб отримати високий бісквіт, складники беруть у пропорції 1:2:2. Це 5 яєць,
10 ст. ложок (без чубка) цукру і стільки ж
борошна. Одну ложку борошна можна
замінити крохмалем.
Яйця збивають із цукром до густої
піни (готовність можна перевірити, вмочивши палець, на ньому має «стояти»
шапочка). Додати просіяне борошно й
легенько вимішати.
Рецепт №2
4 яйця, 1 скл. борошна, 1 скл. цукру.
Яйця збивати з цукром протягом 10 хв,
доки маса не стане пишною, як густа
сметана. Поступово всипати просіяне
борошно.
Рецепт №3
5 білків збити міксером із дрібкою
солі. До жовтків додати 1 ст. ложку олії і
2 ст. ложки окропу. Збити масу на високій швидкості, щоб не згорнувся жовток.
Влити у білки, продовжуючи збивати. Поступово всипати борошно й вимішувати
на малих обертах.
Рецепт №4
За цим рецептом пекли коржі в кондитерських цехах за часів СРСР. 5 білків
збивати доти, щоб, коли перевернете
ємність догори дном, вони не випадали.
Додати 1 скл. цукру і збивати, доки цукор
не розчиниться. Додати жовтки й легко
збити. 1 скл. борошна вимішати з 1 ч.
ложкою розпушувача й додати до яєць.
Легко вимішати лопаткою, зробивши не
більш як 5 рухів.
Рецепт №5
5 яєць збити з 1 скл. цукру протягом
5 хв. Додати дрібку ваніліну і просіяне
борошно. Тісто вилити в підготовлену
форму і закрити фольгою, змащеною зсередини маслом. Випікати 25 хв за 170°,
потім ще 20 хв за 150°.

оловною причиною
закрепів медики
називають
неправильне харчування.
Тому радять регулярно
їсти сирі овочі та
фрукти, що містять
клітковину. Вона чистить
кишечник і стимулює
його роботу. Якщо у
вас виникли проблеми
з випорожненнями,
спробуйте внести
до щоденного меню
проносні продукти.
Висівки. Щоб волокна клітковини змусили працювати
шлунково-кишковий тракт і
очистили його від усього зайвого, продукт потрібно розмочити.
Замочіть висівки в гарячій воді
у співвідношенні 1:5. Через годину зайву воду злийте, а кашку
споживайте. Можна підсолодити
страву медом.
Чорнослив. Розпарені сухофрукти стимулюють травлення, виводять з організму шлаки й
токсини, нормалізують обмін речовин і чинять антибактеріальну
дію. На день можна з'їдати від 5
до 10 плодів, але стежте за своїм

www.volynnews.com
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Пухкі бісквіти виходять
зі свіжих продуктів

Ч И Т А Й

ПОРАДИ
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Солома прекрасно нагрівається
й утримує вологу

прополювати. Єдиний догляд – вчасне поливання. Надмірно перезволожити тюки годі, оскільки
зайва вода піде в землю.
Ще один позитивний момент у тому, що під
солом’яним тюком перепріють усі бур’яни, розведеться багато дощових черв’яків і перепріла
солома збагатить ґрунт поживними речовинами.
Якщо через рік тюки прибрати, то залишиться
чиста родюча земля, яку достатньо розпушити
плоскорізом. А тюки перекласти в інше місце і ще
раз використати.

смачного

ЛАВАШ ІЗ
НАЧИНКОЮ

На дно форми викласти листок лаваша, утворивши бортики.
Начинка: сирий фарш, як на
котлети, посипаний тертим сиром. Накрити листком лаваша.
Начинка: сир із кропом та
зеленою цибулею. На третій
листок викласти тушковані
шампіньйони з цибулею і тертим сиром.
Зверху прикрасити кружальцями помідора й залити
сметаною, збитою з двома сирими яйцями. Затерти сиром і закрити бортики. Випікати 45 хв.

Краще час до часу недоїдати, ніж постійно об’їдатися. Абу-ль-Фарадж

РОЗВАГИ

www.volynnews.com

погляд у минуле

72 РОКИ ТОМУ НОРВЕЖЕЦЬ НА
ПЛОТУ ПЕРЕПЛИВ ТИХИЙ ОКЕАН
youtube.com
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орвезький дослідник
Тур Хеєрдал із
п’ятьма товаришами
28 квітня 1947 року на
бальзовому плоту відплив
від західного узбережжя
Південної Америки (Перу)
до Таїті, пише Gazeta.ua.
Завдяки цій подорожі Хеєрдал
довів, що такі плавання могли відбуватися й три-чотири тисячі років
тому. Так люди з Латинської Америки мігрували на острови Полінезії. До мандрівки на плоту через
Тихий океан його підштовхнули
старовинні літописи й малюнки із
зображеннями плавзасобів інків.
У легендах йшлося, що між Південною Америкою і Полінезією могли
бути контакти.

Свою мандрівку Тур Хеєрдал описав
у книзі, яку переклали 66 мовами

Щоб це довести, наприкінці 1946 року Хеєрдал із
помічниками взяли дев'ять

п’ятнадцятиметрових стовбурів бальзового дерева, скріпили їх конопляними мотузками

й вистелили бамбуком. Пліт назвали Кон-Тікі – за іменем легендарного полінезійського героя. Він
очолював плем'я, яке припливло
на острови зі сходу. Пливли три
місяці й десять днів, подолали
майже сім тисяч кілометрів.
Після повернення на батьківщину Тур Хеєрдал описав мандрівку в
книжці. Її переклали 66 мовами. Тираж перевищив 50 мільйонів примірників. Документальний фільм
«Кон-Тікі-2» 1951-го здобув премію
«Оскар». 1961 року на Х конгресі з
археології визнали, що ПівденноСхідна Азія та Південна Америка
були батьківщиною народів, що
жили на островах Тихого океану.

судоку

від 16 травня 2019 року

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.

Відповіді на сканворд
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Увірвався вранці шеф і почав кричати:
«Ви всі нероби! Позвільняю!». Ми так засмутилися, що навіть не стали допивати
коньяк.
___________________________
– Як твій новий бос? Із ним можна працювати?
– Прекрасна людина! З ним можна взагалі не працювати!
___________________________
Розлючений батько:
– Я тобі покажу, як цілувати мою дочку!
Василь:
– Спасибі, я й сам вмію.
___________________________
Микола застудив горло. І під вечір у
нього зник голос. Він вирішив не чекати
ранку й піти до знайомого лікаря просто
додому. Піднявшись на потрібний поверх,
подзвонив. Відчинила дружина лікаря.
– Чоловік вдома? – ледь чутно прошепотів Микола і навіть замружився від болю.
– Ні, – прошепотіла у відповідь дружина лікаря. – Заходьте швиденько, поки
сусіди не побачили.

Тільки наші чоловіки сміються з жінки
за кермом, сидячи в трамваї.
___________________________
У лікарню привозять чоловіка із травмою черепа. Медсестра поспішно заповнює карту і запитує:
– Одружений?
– Ні, це я під машину потрапив.
___________________________
– Куме! А ти бачив коли-небудь детектор брехні?
– Чи я бачив?! Та я з ним одружений!
___________________________
– Куме, Свєтка двійню народила!
– Та йди ти!
– Іди ти, я свого вже забрав!
___________________________
Сьогодні розпаковував дитині чупачупс, так хотілось крикнути: «Краще б ви
чоботи так клеїли!».
___________________________
Віні-Пух не хотів одружуватися, але
думка про медовий місяць зводила його з
розуму!

Султан ввечері приходить в гарем,
втомлено сідає і, повернувшись до коханої
дружини, каже:
– У тебе очі – як зірки. Передай по ланцюжку...
___________________________
– Куме, а ви знаєте, що гарний коханець
той, у кого знесилена жінка одразу після
сексу засинає?
– Слабаки. У мене жінка засинає ще під
час сексу.
___________________________
– Я хотіла б купити у вас автомобіль...
– Модель?
– Ні, бухгалтер, але за комплімент дякую.
___________________________
– Мені одну капустину, будь ласка.
– Ви собі чи на подарунок?
___________________________
У ресторані:
– Пані, чому ваш чоловік заліз під стіл?
– Це не мій чоловік, мій он в дверях
стоїть!

Людина не може змінитися, але вона може стати нестерпною або більш гнучкою, і останнього часто
цілком достатньо для того, щоб з нею співпрацювати. Іцхак Адізес

23 травня 2019 року
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 23 – 29 травня

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не варто
ро
робити
героїчних вчинків. Не оцінять.
К
Краще
постарайтеся впоратися з дрібни
ними
проблемами. Імовірні додаткові
тур
турботи,
пов'язані з організаційними заходами. У вихідні стережіться плутанини в справах.
авв
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Настав
час замислитися про професійне зрос-тання та зміцнення вашого авторитету.
Небажано відмовлятися від пропозицій
повчитися. Лінь і неуважність – це не те,,
що ви зараз можете собі дозволити. Не
р
у
провокуйте
конфліктних ситуацій.
Б
БЛИЗНЯТА
(21.05 – 21.06). Обся роботи можуть збільшитися, але ви
сяги
в
впораєтеся,
тому що вам подобається
те що робите. До того ж, у вас є надійте,
ний тил – кохана людина дає відчуття захищеності. Найкраще плисти за течією й не форсувати події.
и
РАК (22.06 – 22.07). Ваші спроби
абстрагуватися від навколишнього світу або хоча б усамітнитися на якийсь
час не дадуть бажаного результату.
Доведеться багато спілкуватися. Втім є
шанс зав'язати потрібне знайомство. Вашіі знання
у у затребуваними,
р
будуть
а гумор – доречним.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Виявіть
рі
рішучість
та активність, вони не залиш
шаться
непоміченими. Але надавайте
під
підтримку
тільки тим, хто для вас справді важливий
д
в
і цікавий, постарайтеся не
розпорошувати час і сили. Дозвольте собі відпочити у вихідні.
рее
ДІВА (24.08 – 23.09). Добре
не тільки складати плани, але й по-тихеньку починати їх реалізовувати.
При цьому не варто змінювати точку
и
зору комусь на догоду, тому що цим ви
й
можете підірвати свій авторитет. Не піддавайтеся
негативним емоціям.
Т
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Не задуму
муйте нічого нового, просто впорядкуйте все давнє, позбудьтеся дурних думок
п
про людей і життя загалом. Постарайтесся не дратуватися й не кривдити інших,
іінакше вам пригадають давні образи.
а-СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Настає час продемонструвати давно при-ховувані таланти, вами будуть захоплюватися, у вас закохаються. Зараз досить
то
успішний і плідний період. Не варто
бурхливо реагувати на зауваження з боку людей.
С
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Відчу
чуття непевності буде заважати вам
зо
зосередитися на роботі. Повірте, у вас
бі
більше сил і знань, ніж ви думаєте. На
вас чекають успіх у справах і прибуток.
Навіть у незвичних ситуаціях ви безпомилково
вгадаєте правильну лінію поведінки.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Гар-ний тиждень для збільшення енерге-тичного потенціалу і зміцнення влас-ного здоров'я. Ви можете розкрити своїї
ити
здібності та яскраво й талановито виявити
у Відчуєте приплив сил і активності.
свою натуру.
В
ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Удача
оп
опиниться на вашому боці, якщо будете
ув
уважні та працьовиті. Завоюйте довіру
на
начальства – і перед вами відкриються
нов
о можливості, доведіть свою надійнові
і
А от легковажне ставлення до роботи та
ність.
брехню вам не пробачать.
уРИБИ (21.02 – 20.03). Від вас будуть потрібні відповідальність і рішучість. На роботі будьте обережні, нехай
про ваші успіхи поки не знають колеги.
Сконцентруйтеся на головній меті, силл
для її реалізації у вас вистачить.

іменинники тижня
23 травня – Онисим, Симон, Сидір,
Таїсія
Таїсія, Семен
Семен, Василь
Василь, Денис
24 травня – Кирило, Мефодій, Йосип,
Костянтин, Ростислав, Никодим
25 травня – Денис, Герман, Іван, Федір,
Петро, Епіфаній
26 травня – Олександр, Макар, Василь,
Юхим, Георгій, Сергій, Ірина
27 травня – Максим, Микита, Сидір,
Леонтій, Іван, Марк, Тихон
28 травня – Дмитро, Пархом, Макар
29 травня – Охрім, Касян, Модест,
Олександр, Георгій, Федір, Микола,
Аркадій, Муза, Лаврентій

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І 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»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.35 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні
до кохання»
22.45 «Гроші 2019»
00.05 Т/с «Школа»
01.05 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, 01.45
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Серед
шулік»
12.00 «Новини»
13.40 Х/ф «Вождь Біле
Перо»
15.50 «Чекай на мене»
20.00, 03.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Сині як море
очі»
02.30 «Добрий вечір на
Інтері»
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, 00.45, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.20 «Сімейні мелодрами»
14.15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні
до кохання»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»
00.50 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

СЕРЕДА
1+1

05.25, 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/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Текумзе»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Про Любов»
02.30 «Добрий вечір на
Інтері»
05.00 «Top Shop»

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»
13.25 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні
до кохання»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»
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, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Скарб Срібного
озера»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Влітку я надаю
перевагу весіллю»
02.30 «Добрий вечір на
Інтері»
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»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дні
до кохання»
22.30 «Право на владу
2019»
00.50 Х/ф «Дім дивних
дітей міс Перегрін»
02.50 Х/ф «Я знову тебе
кохаю»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

05.25, 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/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Білі вовки»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Дідька лисого»
02.25 «Добрий вечір на
Інтері»
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, 05.10 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.30 «Ліга сміху»
00.35 «Київ Вечірній»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА

23 травня 2019 року

05.25, 22.00 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.10 Т/с «Там, де твій дім»
12.25 Х/ф «Слід Сокола»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45, 23.50
«Речдок»
18.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.05 «Добрий вечір на
Інтері»
04.30 «Школа лікара
Комаровського.
Невідкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

Д У М А Й

www.volynnews.com

ICTV
04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська
оборона
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф
«Побачення наосліп»
14.10 Х/ф «Національна
безпека»
16.25 Х/ф «Шпигунка»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Перевірка на
міцність»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Привиди
Марсу»
01.50 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі. Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф «Зоряний
десант 2: Герой
Федерації»
14.35, 16.20 Х/ф «Зоряний
десант 3: Мародер»
17.00 Х/ф «Акула-робот»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Перевірка на
міцність»
22.20 Т/с «Майор і магія»
00.20 Х/ф «Пекельний
ендшпіль»
01.50 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
12.00, 13.20 Х/ф «Акуларобот»
14.10, 16.20 Х/ф «Морган»
16.30 Х/ф «Секретні
матеріали»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.25 Т/с «Перевірка на
міцність»
22.20 Т/с «Майор і магія»
00.20 Х/ф «Фортеця 2:
Повернення»
01.55 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Виходу
немає»
14.15, 16.20 Х/ф «Секретні
матеріали»
17.05 Х/ф «Інкарнація»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.20 Т/с «Перевірка на
міцність»
22.20 Х/ф «Морган»
00.10 Х/ф «Великий куш»
01.50 Т/с «Прокурори»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 00.45, 08.45, 12.45,
15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20, 22.50 Скетчшоу «На трьох» 16+
14.35, 16.20 Х/ф
«Побачення наосліп»
16.55 Х/ф «Мишаче
полювання»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель шоу
12+
01.20 Х/ф «Великий куш»
03.00 Т/с «Прокурори»

Д І Й

СТБ
04.00 Профілактика
12.00, 21.00, 21.35 Т/с
«Джованні»
12.55 Х/ф «Замерзла в
Маямі»
15.00 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 «Наречений»
00.55 Один за всіх 16+

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Профілактика
12.00 М/ф «Том і Джеррі:
Гобін Гуд і Миша
Сміхотунка»
13.00 Х/ф «13 воїн»
15.00 Х/ф «Титаник»

СТБ
06.10, 11.20 МастерШеф.
Діти 12+
10.20, 21.00, 21.35 Т/с
«Джованні»
15.05 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 «Наречений»
00.55 Детектор неправди

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.10 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 07.45 Kids Time
05.40 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
06.00 М/ф «Тролі»

СТБ
06.50, 11.50 МастерШеф.
Діти 12+
10.50, 21.00, 21.35 Т/с
«Джованні»
15.25 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 «Наречений»
00.55 Детектор неправди

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.10 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.20 Т/с «Шлях чарівника»
10.50 Х/ф «Великий Стен»

СТБ
06.15, 11.20 МастерШеф.
Діти 12+
10.20, 21.00, 21.35 Т/с
«Джованні»
14.50 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 «Наречений»
00.55 Детектор неправди

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.55 Зона ночі
04.00 Абзац
05.45, 07.35 Kids Time
05.50 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.40 Т/с «Шлях чарівника»
11.10 Х/ф «Ціпонька»

СТБ

УКРАЇНА
07.30, 12.45, 15.30, 04.45
Агенти справедливості
09.00 Зірковий шлях
10.40, 03.40 Реальна
містика
15.00, 19.00, 23.00, 02.50
Сьогодні
17.10 Т/с «Жіночий лікар»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин
19.00 Ревізор. Магазини
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент.
Постшоу
00.00 Х/ф «Оселя зла:
Відплата»
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Зона ночі

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 03.05 Реальна містика
12.45, 04.45 Агенти
справедливості 12+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
07.50 Т/с «Шлях чарівника»
11.20 Х/ф «13 воїн»
13.20 Екси 16+
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Х/ф «Великий Стен»
23.10 Х/ф «Похмілля у
Вегасі»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 03.05 Реальна містика
12.45, 04.45 Агенти
справедливості 12+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
13.00 Любов на виживання
16+
17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Ціпонька»
23.00 Х/ф «Похмілля 2: З
Вегаса до Бангкоку»
01.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 02.15 Реальна містика
12.45, 05.30 Агенти
справедливості 12+
14.45 Т/с «Жіночий лікар»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
13.10 Хто проти блондинок
12+
17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Білі ціпоньки»
23.10 Х/ф «Похмілля 3»
00.50 Х/ф «Із пітьми»
02.50 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА

07.00 Т/с «Коли мі вдома»
10.55 Холостяк 16+
13.25 Х/ф «Нерви на межі»
15.35 Х/ф «Історія
Попелюшки 3»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 22.50 Холостяк. Як
вийти заміж 12+
23.15 Х/ф «Принцеса
спецій»
01.25 Детектор неправди

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
10.45 Т/с «Без коливань»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.15 Т/с
«Всупереч долі»
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин
04.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

14.40 Х/ф «Мій хлопець з
зоопарку»
16.40 Х/ф «Містер і місіс
Сміт»
19.00 Х/ф «Відпадний
препод»
21.20 Х/ф «Відпадний
препод 2»
23.50 Х/ф «Відпадний
препод 3»
02.00 Служба розшуку дітей

03.00, 02.05 Зона ночі
04.20 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.20 Т/с «Геркулес»
10.50 М/ф «Геркулес»
12.50 Х/ф «Пінгвіни
містера Поппера»

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.30 Х/ф
«Королівське
Різдво»
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 «Риф 3D:
Приплив»
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
09.45 Х/ф «Співоче
деревце»
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
09.45 Х/ф «Казкова
країна достатку»
11.00 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 «Один на
Різдво»
11.00 Готель Галіція
13.00, 14.00, 15.00,
20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.30, 00.30
Панянка-селянка
16.30 Х/ф «Один
вдома 4»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф
«Сам удома
5: Святкове
пограбування»
22.45 Х/ф «Життя і
мета собаки»
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

www.volynnews.com
UA: ПЕРШИЙ
12.00, 17.15, 20.50, 23.50,
03.00, 05.25 Погода
12.05 Д/ц «Смак сиру»
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 Х/ф «Клара і
Франциск»
17.30 Перша шпальта
18.20, 02.35 Тема дня
18.55 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 у Польщі. КатарУкраїна
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45, 03.40 Разом
22.15 Д/ц «Тваринна зброя»
03.10 Спільно
04.05 Розсекречена історія

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»
11.20 Д/ц «Аромати Греції»
12.15, 13.10, 17.15, 23.50,
03.30, 05.25 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.20 Країна на смак
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15, 04.05 По обіді шоу
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Разом
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 #ВУКРАЇНІ
19.55 Д/с «Боротьба за
виживання»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц «Тваринна зброя»
03.35 Перша шпальта

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»
11.20 Д/ц «Аромати Греції»
11.50 Д/ц «Аромати Перу»
12.15, 13.10, 17.15 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.20 Енеїда
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Країна на смак
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Наші гроші
18.20, 02.35 Тема дня
19.30, 04.30 Спільно
19.55 Д/с «Боротьба за
виживання»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Тваринна зброя»
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»
11.20 Д/ц «Аромати Перу»
12.15, 13.10, 17.15, 23.50,
03.05, 05.25 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
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, 02.15 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/с «Супер-Чуття»
20.30 Схеми
21.25 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 у Польщі.
Нігерія-Україна
03.15 Разом 03.45 Букоголіки
04.15 52 вікенди

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.45, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.20 Д/ц «Аромати Перу»
12.15, 13.10, 17.15, 02.25,
05.20 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.20, 02.30 Сильна доля
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Схеми
18.20, 01.30 Тема дня
19.30 Розсекречена історія
20.30 Д/с «Супер-Чуття»
21.25, 01.05 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф «Тебе ніколи тут
не було»
03.25 #ВУКРАЇНІ
03.50 Своя земля

UA: ВОЛИНЬ
16.00 «Світ навколо»
16.05 «Чудова гра»
16.32 «Подорож відкритим
космосом»
17.00, 19.00 Новини
17.13 Д/с «Неповторна
природа»
17.40 Лайфхак
17.50 Д/ц «Мегаполіси»
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
«Вруміз» 14.08 «Розсекречена
історія» 15.02 «Wise cow»
15.15 «РадіоДень» 15.55
«Українська література в
іменах» 16.05 «Відкривай
Україну з Суспільним» 16.32
Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 17.13 Д/с
«Неповторна природа» 17.50
Д/ц «Мегаполіси» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19.50
«Спільно» 20.15 «Своя земля»
20.30 Новини 20.52 #ВУкраїні
21.20 «#@)??$0 з Майклом
Щуром» 22.15 «Букоголики»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00 Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д/ц «Аромати Чилії»
09.55 «Радіодень «Життя+»
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц
«Своя земля» 11.45, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня 12.15
«Радіодень.Луцьк» 12.40
Лайфхак 12.50 М/с «Вруміз»
14.08 «Розсекречена
історія» 15.02 «Wise cow»
15.15 «РадіоДень» 15.55
«Українська література в
іменах» 16.05 «Відкривай
Україну з Суспільним» 16.32
Д/ц «Супер чуття» 17.13
Д/с «Неповторна природа»
17.40 Лайфхак 17.50 Д/ц
«Мегаполіси» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19.20
Погода 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, 08.35 «Ранок
«Нової Волині» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00, 19.00
Новини 08.05 Ранок «Нової
Волині» 09.00 «Енеїда» 09.28
Д\ц «Аромати Чилії» 09.55
«Радіодень» 10.15 «Сильна
доля» 11.05 «Ранковий гість»
11.21 #ВУкраїні 11.45, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня 12.15
«Радіодень.Луцьк» 12.40
Лайфхак 12.50 М/с «Вруміз»
14.08 «Розсекречена історія»
15.02 «Wise cow» 15.15
Радіодень 15.55 «Українська
література в іменах» 16.05
«Відкривай Україну з
Суспільним» 16.32 Д/с «Супер
чуття» 17.13 Д/с «Неповторна
природа» 17.40 Лайфхак
17.50 Д/ц «Мегаполіси» 18.15
Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
19.20 Погода 19.50 #ВУкраїні
20.15 «Своя земля» 20.30
Новини. Сурдопереклад 20.52
«Разом» 21.20 «Спільно»
22.18 «Наші гроші» 22.45
StopFake

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00 Новини 09.00 «Енеїда»
09.28 Д\ц «Аромати Чилії»
09.55 «Радіодень «Життя+»
10.15 «UA:Фольк» 11.05
«Ранковий гість» 11.21
«Своя земля» 11.45, 13.40,
19.22, 21.50 Тема дня 12.15
«Радіодень.Луцьк» 12.40
Лайфхак 12.50 М/с «Вруміз»
14.08 «Розсекречена історія»
15.02 «Wise cow» 15.15
РадіоДень «Модуль знань»
15.55 «Українська література
в іменах» 16.05 «Відкривай
Україну з Суспільним» 16.32
Д/с «Супер чуття» 17.13 Д/с
«Неповторна природа» 17.40
Д/ц «Мегаполіси» 18.05
Т/с «Морська кухня» 19.20
Погода 19.50 #ВУкраїні 20.15
«Пліч-о-пліч» 20.30 Новини.
Сурдопереклад 20.52 Схеми
21.20 «Своя земля» 22.18
Букоголики 22.45 Лайфхак

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 19.00, 22.00
Як це було
09.30 М/с «Ведмеді-сусіди»
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
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.15 М/с «Черепашка Лулу»
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 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 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка
Лулу»
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
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30 Вголос 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, 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 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка
Лулу»
09.55, 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 На часі: Спецтема
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30 Вголос
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 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка
Лулу»
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
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
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 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 М/с «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Черепашка
Лулу»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.00 М/с «Листи від Фелікса»
15.30 Вголос
16.30 Княжий
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Бандерштат
05.00 Фільм «Наш чудовий
Всесвіт»

– Ти не хочеш, щоб хлопець, який тобі подобається, знав, що подобається тобі?!
– Саме так. – Логічно. Серіал «Альф»

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, 11.00, 12.00,
13.05, 14.00, 15.00,
15.55 «Світ навиворіт –
2: Індія»
16.30 «Вечірній квартал
2019»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські
сенсації 2019»
21.40 «Вечірній квартал»
01.30 «Ліга сміху 2019»
03.00 «Київ Вечірній»

НЕДІЛЯ
1+1

05.25 Х/ф «Чотири нуль
на користь Тетянки»
07.00 «Слово
Предстоятеля»
07.10 «Чекай на мене»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом»
11.00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннім вхід
заборонений»
12.30 Х/ф «Пригоди
Електроніка»
16.30 Х/ф «Невловимі
месники»
18.10 Х/ф «ФанфанТюльпан»
20.00, 02.40 «Подробиці»
20.30 Т/с «Побачити
океан»
00.20 Х/ф «Жіноча
інтуїція»
03.50 Х/ф «Чарівна
лампа Аладдіна»

26 травня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45, 10.05, 11.10,
12.10, 02.40 «Світ
навиворіт – 2: Індія»
13.15 Х/ф «Я, знову я
та Ірен»
15.40 Х/ф «Телефонна
будка»
17.05 Х/ф «Облога»
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 Х/ф «Готель ¥ранд
Будапешт»
01.00 «Ліга сміху»

06.35 Х/ф «У моїй смерті
прошу винити Клаву К»
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»
14.00 Т/с «Побачити
океан»
17.50 Х/ф «Агата
Кристі. Скорчений
будиночок»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила
виживання»
22.00 Концерт «Наташа
Корольова. 25 років на
сцені»
23.20 Х/ф «Тато
напрокат»
01.15 «Речдок»

ICTV

СТБ

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15, 12.45 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.05 Дизель шоу 12+
11.45 Особливості
національної роботи
13.00 Х/ф «Турист»
14.55 Т/с «Перевірка на
міцність»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Еквілібріум»
21.05 Х/ф «Я легенда»
22.55 Х/ф «Виходу
немає»
00.50 Х/ф «Фортеця 2:
Повернення»

ICTV

15.05 Т/с «Джованні»
19.00 МастерШеф.
Професіонали 12+
22.55 Хата на тата 12+
НОВИЙ КАНАЛ

05.10 М/с «Лунтик»
06.15, 07.35 Kids Time
06.20 М/с «Дракони.
Перегони
безстрашних»
07.40 Ревізор. Магазини
09.30 Таємний агент
12.40 Заробітчани

СТБ

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20, 12.45 Факти
04.45 Громадянська
оборона
05.35 Антизомбі
07.15 Т/с «Відділ 44»
10.55, 13.00 Т/с
«Перевірка на
міцність»
15.00 Х/ф «Я легенда»
16.45 Х/ф «Еквілібріум»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Васабі»
22.20 Х/ф
«Коматозники»
00.30 Х/ф «Пекельний
ендшпіль»

купи-продай

06.45 Т/с «Наречений»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30, 05.30 Зірковий
шлях
08.30, 15.20 Т/с «Чорна
кров»
17.10, 20.00 Т/с
«Потрібен чоловік»
22.20, 02.10 Т/с «Цвіт
черемшини»
01.40 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI. Місце
злочину»
03.50 Реальна містика
14.30 Хто зверху 12+
16.30 М/ф «Атлантида:
Загублена імперія»
18.40 Х/ф «Сім сестер»
21.00 Х/ф «Оселя зла:
Фінальна битва»
23.00 Х/ф «Оселя зла:
Відплата»
00.50 Х/ф «Орел
Дев’ятого легіону»

УКРАЇНА

05.45 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
08.10, 09.55 Хата на
тата 12+
09.00 Страва честі 12+
15.00 МастерШеф.
Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь
свого тіла 16+

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Потрібен
чоловік»
13.00 Т/с «Всупереч долі»
17.00, 21.00 Т/с
«Дружина з того світу»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с «Цвіт
черемшини»
03.00 Історія одного
злочину 16+

НОВИЙ КАНАЛ

12.40 Х/ф «Мій хлопець
з зоопарку»
14.40 Х/ф «Оселя зла:
Фінальна битва»
16.40 Х/ф «Хвиля»
18.50 Х/ф «Землетрус»
21.00 Х/ф «Армагеддон»
00.10 Х/ф «За подих від
тебе»

03.00, 02.00 Зона ночі
06.00 Стендап шоу
07.00, 08.45 Kids Time
07.05 М/с «Дракони»
08.50 М/ф «Атлантида:
Загублена імперія»
10.50 М/ф «Геркулес»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Цирк!
Цирк! Цирк!»
12.30 Х/ф «Один на
Різдво»
14.00 4 весілля
17.15 Х/ф «Сам
удома 5: Святкове
пограбування»
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
10.30 Енеїда
11.40 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.55 Х/ф «Клара і Франциск»
14.55 Д/ц «Мальовничі села»
15.25 Д/ц «Фестивалі планети»
16.00 Д/ц «Браво, шеф!»
17.05 Разом
17.35 Д/ф «Всесвітня Природна
Спадщина. Коста Ріка»
18.30 Спільно
19.00 Д/ц «Мегаполіси»
19.55 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 Перу»
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
10.30 Країна на смак
11.40 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.55 Х/ф «Співаюче дзвінке
деревце»
14.20 Д/ц «Тайська кухня»
15.20 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.50 Перший на селі
17.25 #ВУКРАЇНІ
17.50 Д/ц «Фестивалі планети»
18.25, 21.25 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 у Польщі. 1/8
20.15, 23.45, 02.15, 04.25, 05.25
Погода
20.30 з Майклом Щуром
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 «Король
Дроздобород» 08.05 М/с
«Вруміз» 08.25, 12.40,
22.55 «Світ навколо» 08.30
«Ранок «Нової Волині»
09.30 Д\ц «Аромати Іспанії»
09.55 Д/ц «Країна на смак»
10.50 UA:Фольк 11.40 Хто
в домі хазяїн? 12.12 Д/с
«Неповторна природа»
12.45 «Українська читанка»
12.55 Радіодень 13.40 «Вечір
на Суспільному» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00
Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Місія – Свобода» 15.50
«Букоголики» 16.20 Лайфхак
16.35 XVII Міжнародний
турнір зі спортивної
гімнастики 17.10 «Сильна
доля» 17.40 UA: Фольк 18.35
«Своя земля» 19.00 «Разом»
19.50 «Спільно» 20.22
«Візитівки Полтавщини» 20.30
#ВУкраїні 21.00 Т/с «Дірк
Джентлі» 22.00 «Букоголики»
22.25 «МузLove»

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.
Продам будинок (95 м2, опалення, вода, душ,
бойлер) у смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11 соток). Ціна договірна. 097-305-68-18.

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

Відділ реклами: (063) 481-82-44.
volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій
та достовірність фактів несуть автори
та рекламодавці.

23 травня 2019 року

07.00 «Додолики» 07.10 М/с
«Вруміз» 07.55, 22.45 «Світ
навколо» 08.00 «Ранок «Нової
Волині» 09.30 «Країна на
смак» 10.25 Д/ц «Аромати
Іспанії» 10.51 UA:Фольк 11.40
«Хто в домі хазяїн?» 12.12 Д/ц
«Неповторна природа» 12.35
«Українська література в
іменах» 12.45 Лайфхак 12.55
«Модуль знань» 13.40 Тема
дня 14.06 «Розсекречена
історія» 15.02, 16.20 «Wise
cow» 15.15 «Радіодень.
Книжкова лавка» 16.10
«Українська література в
іменах» 16.30 Лайфхак 16.35
XVII Міжнародний турнір
зі спортивної гімнастики
17.10 «Сильна доля» 18.05
UA:Фольк 19.00, 20.30 Новини
19.12 «Вечір на Суспільному»
19.40 «Своя земля» 20.05
#ВУкраїні 20.40 Д/ф «Іван
Терещенко» 21.00 Т/с «Дірк
Джентлі» 21.50 «Букоголики»
22.15 «МузLove»

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

БУДІВНИЦТВО

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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Принцеса
Лілліфі та маленький
єдиноріг»
12.50 Х/ф «Співоче
деревце»
14.00 4 весілля
17.15 Х/ф «Життя і
мета собаки»
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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Редакція залишає за собою право
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на правах реклами.
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АВЕРС
06.00 Огляд світових подій
06.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі»
07.30, 08.30, 21.00, 23.30, 02.00 На
Часі: Гість
09.30 На часі: Спецтема
11.00 М/с «Листи від Фелікса»
12.00, 20.45, 21.45, 00.15, 02.45 Як
це було
12.15 Говоримо польською
12.30 Євромакс
13.00 Гала-концерт «Співай за
мрію!». Пряма трансляція
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!
05.00 Фільм «Надія»

АВЕРС
06.00 М/с «Черепашка Лулу»
06.30 Завтра-сьогодні
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15 Як це було
07.30, 08.30, 21.00, 23.30, 02.00 На
Часі: Гість
09.15 Все про спорт
10.00 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
11.30 Уроки тітоньки Сови
12.00 Європа в концертах
12.45 Життя в цифрі
13.00 Гала-концерт «Співай за
мрію!». Пряма трансляція
20.00 Огляд світових подій
20.30 Завтра сьогодні
21.30, 00.00, 02.30 На Часі: Підсумки
тижня
22.00 Т/с «Дівчата війни»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!
05.00 Фільм «Життя після смерті»

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 в
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Р/Р № 26003055518827,
МФО 303440
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц.
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012).
096-956-37-96, 066-799-53-22.
Візьму на роботу продавців у продуктовий магазин, з/п 7328 грн, офіційне працевлаштування, зручний робочий графік. Луцьк.
095-704-44-94.
РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год.
Після пробного періоду – можливість працевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою
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: 27024.
Наклад – згідно із замовленням.
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СВІТ МОЖЕ
ЛИШИТИСЯ БЕЗ
БАНАНІВ
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Банани можуть
стати розкішшю

доходи

В УКРАЇНІ
НАРАХУВАЛИ
ПОНАД П’ЯТЬ ТИСЯЧ
МІЛЬЙОНЕРІВ
В Україні 5143 особи отримали
дохід у понад мільйон гривень. Про
підсумок кампанії з декларування
доходів повідомив виконувач
обов’язків голови Державної
фіскальної служби України
Олександр Власов.
tva.ua
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Їй от-от виповниться
60, вона має 12-річного
онука, але сама зовсім
не схожа на бабусю!
Ця струнка приваблива
жінка – володарка титулів
Найкрасивіша бабуся світу та
Ms. Transcontinental Classic.
Конкурси відбувалися у
Болгарії та США. Там українка
Світлана Гасс спричинила
справжній фурор.

Вона народилася в Одесі, отримала фах модельєраконструктора та фінансиста.
Згодом вийшла заміж і народила дитину. На жаль, чоловік
Світлани помер рано: на той
момент їхній доньці було лише
11 років, а в Україні лютувала
економічна криза 90-х, пише
«ТСН.ua».
Тоді жінці довелося піти у
торгівлю та самій почати розвивати бізнес. Ще через кілька
років Світлана відкрила салон

Шведсько-швейцарська
компанія ABB Ltd заявила,
що ї ї підприємство в
Люденшайді у Німеччині
стало першим в світі
заводом, який взагалі
не викидає у повітря
вуглекислого газу. Таке
підприємство може стати
моделлю для майбутніх
промислових проектів,
оскільки Німеччина прагне
скоротити свої викиди СО2 на
40% до 2020-го порівняно
з 2013 роком. Про це пише
MarketWatch.

Інженерний гігант ABB встановив власну сонячну ферму,
енергії якої вистачило б на 3360
домашніх господарств. Установка буде виробляти близько 1100
МВт/год сонячної електроенергії
на рік, що на 14% перевищує по-
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що не приживеться на новому місці, то й вирішив повернутися в Лаврів. День кота не
було, другий. Тиждень. Я дуже переживав. Навіть молився до святого Мартина, захисника
приблудних тварин, щоб уберіг його. Всякі

НАЙКРАСИВІШОЮ БАБУСЕЮ СВІТУ

Світлана Гасс доводить, що життя
після 50 лише починається

краси: мріяла, щоб українські
жінки доглядали за собою так,
як це роблять за кордоном. Зараз вона регулярно влаштовує в

своєму закладі безплатні дні для
пенсіонерів.
Увесь час Світлана Гасс не
лише багато працювала, а й ак-

тивно тренувалася – бігала, плавала у морі та ходила на фітнес.
Не зупинилася й тоді, коли стала
бабусею.
А нещодавно в життя Світлани несподівано увірвалася популярність. Її донька крадькома
записала маму на міжнародний
конкурс краси для бабусь. Світлана не лише перемогла всіх
конкуренток, її помітили представники Америки та запросили
на конкурс до Атланти на Ms.
Transcontinental Classic. 60-річна
українка і там стала першою.
Також Світлана Гасс потрапила до Книги рекордів України
як модель поважного віку. І на
пенсію вона не збирається. Зараз
Світлана їздить на фотосесії по
всьому світу, розповідає жінкам,
як доглядає за собою, та хоче запевнити усіх: життя після 50 лише
починається!

У НІМЕЧЧИНІ ВІДКРИЛИ ПЕРШИЙ
В СВІТІ ЗАВОД, ЩО НЕ ВИКИДАЄ
В АТМОСФЕРУ СО2
треби підприємства, йдеться в
прес-релізі ABB.
Завод виробляє розетки й вимикачі. Загалом у Німеччині ABB
має близько 30 заводів. Сонячна
енергія забезпечує 100% енергопотреб підприємства в сонячні
дні, а надлишкова енергія надходить у державну енергомережу
для споживання всього регіону.
Щоб покрити піки споживання в
похмурі дні, ABB заявила, що підписала угоду з MVV Energie AG
про додаткову екологічно чисту
енергію.
«Ця інтелектуальна екосистема дозволить підвищити
енергоефективність, стійкість
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За його словами, 70% мільйонерів задекларували доходи від 1 до 5 млн грн.
Найбільше коштів вони отримали від
іноземних доходів, операцій з продажу
об’єктів рухомого чи нерухомого майна,
від надання майна в лізинг, оренду або
житловий найм. Крім того, в Україні є три
мільярдери. З них одна особа задекларувала дохід у понад 10 млрд грн, повідомив Власов.
Більш як половина мільйонерів – віком від 40 до 60 років. Найстарішому з
них 99 років, наймолодшому – 18 (він задекларував доходи, отримані при успадкуванні майна).
Найбільше мільйонерів у Києві – 2194
особи, в Київській області – 378 осіб, у Харківській – 339, у Дніпропетровській – 333.
Загалом українці подали майже 529
тисяч податкових декларацій. Задекларовано загальний дохід у 83,6 мрд грн –
це на 26 млрд більше, ніж торік.

Мурчик повернувся в рідну
обитель, бо не прижився на Волині

картини собі уявляв, як він десь бродячий ходить, голодує. Цілий березень його не було,
трохи квітня. Вже й надію втратив, як тут мені
з Лаврова дзвонять: «Кіт прийшов!». Якраз на
Квітну неділю сталося. Яке то для мене свято було. Вірю, що Господь тварині допоміг
повернутися. Різне могло трапитись за цей
час – машина збити, пси роздерти, відстань
чимала. Навіть з голоду міг загинути, а він
прийшов», – додає священик.
Кіт повернувся на Старосамбірщину дуже
худий і зморений. Його спочатку навіть зачинили, боялися, чи не заражений сказом.
«Брат Орест ним опікувався, підгодовував його бульйоном. Тварина за кілька днів
поправилася та вигладилася, – провадить
отець Теодор. – Возили кота до ветеринара.
Сказав, що все гаразд. Зараз як справжній
господар удома. Я багато читав про поведінку цих тварин. Вони набагато мудріші, ніж
люди. У головах наче навігатор якийсь чи
компас мають. Можуть їхати сотні кілометрів
із заплющеними очима, але в уяві збережуть
маршрут і за потреби безпомилково повернуться».

60-РІЧНА УКРАЇНКА СТАЛА

краса поза часом

екологія

Найбільше
багатіїв – у столиці

КІТ ПРОЙШОВ ПОНАД
300 КМ З ЛУЦЬКА ДО
МОНАСТИРЯ НА ЛЬВІВЩИНІ

1plus1.ua

Це може спричинити подорожчання
бананів, адже попит на них залишається
стабільним. До того ж, щоб боротися з інфекцією, використовують багато дорогих
протигрибкових спреїв. Про це йдеться у
повідомленні CNN, передає «Еспресо».
Уперше чорну сигатоку помітили в
Гондурасі. Відтоді вона поширилася у
Бразилії, на Карибських островах, Гренадинах і в Пуерто-Рико. Наразі грибок
знайшли ще й у Флориді.
З 1960-х років ризики зараження бананів цією хворобою зросли на 44,2% у
країнах Латинської Америки й на Карибських островах. Це пов’язано зі збільшенням вологості та зміною температури, які
спричинило глобальне потепління.

онад місяць із Луцька до
монастиря в селі Лаврів,
що у Старосамбірському
районі Львівської області,
йшов семирічний кіт. Тварина
повернулася худа й покусана, але
дійшла до рідного місця.
«Для мене це як історія з якогось фільму.
Мурчика нам до монастиря привіз фермер з
Івано-Франківська. Розказував, що він якось
впав йому до хати з комина. Жартував, що
кіт з неба звалився. Чоловік возив тварину
до ветеринара. Ще тоді йому казали, що кіт з
інтелектом. У нас він прожив три роки. Такий
гоноровий. Все йде попереду, виляє хвостом.
Умів насмішити. Хитрий трохи: чемний біля
когось, а як вийдеш з келії і на столі залишиш
рибку чи ковбаску – все, не застанеш наїдків», – розповідає отець Теодор Лев.
У лютому отець переїхав із Лаврова до
Луцька, котика взяв із собою. Але на новому
місці тварина не прижилася.
«Ігумен в Луцьку котів не любить. Одразу
сказав, щоб я його не випускав усюди гуляти.
Я й тримав у келії. Гуляти він виходив увечері. Ще знайшов собі якусь подружку. Тому,
видно, йому геть не подобалося, що вдень
мусить сидіти зачиненим. Певно, зрозумів,
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отепління призводить до
поширення грибкової хвороби
сигатоки, яка пошкоджує листя
бананів. Через це є велика
імовірність, що в деяких країнах
врожай може зменшитися на 80%.
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До 2020 року в Німеччині
планують на 40% скоротити
викиди СО2 в атмосферу

і економію ресурсів, зробить
реальним майбутнє з нульовим
рівнем викидів для промисло-

вості», – сказав президент підрозділу електрифікації ABB Тарак Мехта.
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Гроші – як бензин під час подорожі. Нікому не хотілося б залишитися без палива,
але подорож – це ж не тур заправками. Тім О’Рейлі
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