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ОСНОВНІ ЗМІНИ
В ТРУДОВОМУ
КОДЕКСІ
читайте на стор.

6

здоров’я

кримінал

інтерв’ю

кришування в дії

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:
«АБИ ЗРОЗУМІТИ ПРОБЛЕМИ
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕДУСІМ
ПОТРІБНО ЇХАТИ ДО НИХ»

читайте на стор.

5

ФІЛАРЕТ: «ТОМОС ПОТРІБЕН БУВ

ПОРОШЕНКУ ДЛЯ ВИБОРІВ»

ПІДКУП
ЧИ
ІМІТАЦІЯ?
читайте на стор.

5

умілі руки

СТАРИМ ГАЗЕТАМ –
НОВЕ ЖИТТЯ

МАЙСТРИНЯ З ЛУЦЬКА
ПЕРЕТВОРЮЄ МАКУЛАТУРУ НА
КОШИКИ ТА ЧЕРЕВИКИ

Хто міг би подумати, що коли старі
газети, журнали чи списані зошити
скрутити в трубочки, то можна сплести
чимало корисних речей?
читайте на стор.

9

наші – там

У НІМЕЧЧИНУ –
ВЧИТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ

У

Володимирському соборі Києва
20 червня патріарх Філарет оголосив
про відновлення Київського
патріархату. Назва заходу – Помісний
собор Української православної церкви
Київського патріархату – говорила сама за
себе. Незважаючи на мізерну підтримку,
глава Київського патріархату Філарет

Дорогі українці!

Щиро вітаю усіх
нас зі знаменною датою
в житті нашої держави –
Днем Конституції України!

28 червня 1996 року українці назавжди обрали
шлях незалежного розвитку, ухваливши основоположний державний документ. Лише на шостому році Незалежності, 23 роки тому, Україна законодавчо підтвердила
своє прагнення розвивати і зміцнювати могутню, демократичну, соціальну, правову державу.
Нехай Конституція і надалі лишається нашим дороговказом, який гарантує державі суверенітет, суспільству – консолідацію, а кожному громадянину – створення
належних умов для всебічної самореалізації. Нехай зростають громадянська свідомість та патріотизм.
Бажаю миру і процвітання Україні та благополуччя
й добра усім українцям. Будьмо сильними!

З повагою голова
Волинської обласної ради,
засновник Фонду «Тільки разом»
Ігор ПАЛИЦЯ

вважав присутніх цілком правомірними
ухвалювати історичні рішення. Він
оголосив про те, що не приймає Томос
і відновлює патріархат Київський. Тим
самим фактично вчинивши розкол в
новоствореній Православній церкві
України.

читайте на стор. 4

юні талан
таланти

ОБДА
ОБДАРОВАНА
ПІАНІСТКА
ПІАН
ПРОСЛАВЛЯЄ ЛУЦЬК
ПРОС
ЗА К
КОРДОНОМ

Л

учанці Терезі
ВерзунРолінгер – лише
9 років. Із п’ятирічного
віку дівчинка сумлінно
вправляється у
грі на фортепіано.
Результатом ї ї
наполегливості
стають перемоги у
конкурсах піаністів –
від районного рівня
до міжнародного.
читайте на стор.
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Лучанка Катерина
Куше потрапила
в Німеччину за
програмою Au-pair
сім років тому. Жила в
сім’ї, якій допомагала
доглядати за дітьми.
Так мала змогу
добре вивчити мову
та познайомитися з
країною. Після цього
дівчина вступила
до університету в
Німеччині. Зараз
вона живе у
Франкфурті й працює
стоматологом.
читайте на стор.
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домашня ферма

КОЗА В ГОСПОДАРСТВІ –
ГОДУВАЛЬНИЦЯ
І ДОМАШНІЙ ЛІКАР
Корова для бідних, або ж корова для
пенсіонерів – так у народі називають
козу. А старожили пам’ятають, як
колись кіз називали сталінськими
коровами. За часів Сталіна в людей
забирали корів, тому багато селян,
щоб прогодувати дітей, тримали кіз. Ці
тварини хоч і примхливі, але користь
від них у господарстві чимала.
читайте на стор.
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Днями співробітники
оперативних
підрозділів Північного
регіонального управління
Держприкордонслужби
запобігли незаконному
переміщенню до Польщі
майже ста тисяч пачок сигарет.

Як інформує Держприкордонслужба, 22 червня на околиці
одного з населених пунктів прикордоння було затримано мікроавтобус Mercedes-Sprinter під керуванням громадянина України.
В результаті огляду вантажного
відсіку автомобіля було виявлено 194 ящики тютюнових виробів
(97 тисяч пачок) без марок акцизного збору. Затримання вантажу
проведено у взаємодії з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби у Волин-

У псевдореабілітаційному центрі утримували навіть іноземців

Як відомо, днями затримали
винних у незаконному утриманні
понад 50 пацієнтів псевдореабілітаційного центру «Ренесанс»,
що розташовувався в Луцьку на

вулиці Володимирській. Не лише
українців, а й іноземних громадян неправомірно утримували
під виглядом лікування, застосовуючи фізичне насилля.

Ще у 2017 році під Луцьком
викрили і провели обшуки в так
званому реабілітаційному центрі
«Волна+» для алко- та наркозалежних. Центр «Волна плюс» оскандалився на всю Україну – пацієнти
заявили, що їх силоміць утримували в кількаповерховій хаті. Не
випускали на вулицю та відібрали
телефони, щоб неможливо було
зв’язуватися з родичами, які були
впевнені, що їхні рідні там лікуються, і платили за це «лікування»
десятки тисяч гривень. За словами
підопічних центру, ніякого лікування їм не проводили. Зрештою
полоненим вдалося зв’язатися з
рідними та правоохоронцями і
повідомити, що їх незаконно позбавили волі. Поліцейські тоді
визволили з реабілітаційного полону 20 людей та відкрили кримінальне провадження.

ЦИГАРКИ НА ПОЛЬЩУ – ЯЩИКАМИ
ській області. Тютюнові вироби
вилучено, сума оцінки підакцизних товарів та транспортного засобу становить 4 млн грн.
До слова, днями в пункті пропуску «Ягодин» перешкодили незаконному ввезенню в Україну
партії тканин, оздоблювальних
матеріалів та пластмасових засобів кріплення для штор на понад
2 млн грн. Як інформує Волинська митниця Державної фіскальної служби, товар на замовлення
турецької фірми у режимі прохідного транзиту віз через Україну та Польщу міжнародний
перевізник. У товаросупровідних
документах значилося, що отримувачем товару буде англійське
приватне товариство. Проте перевірка виявила, що вказана у

dpsu.gov.ua
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СУДИТИМУТЬ БАНДУ,
ЯКА ЗНУЩАЛАСЯ З ЛЮДЕЙ
Клініка «Ренесанс»
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рокуратура
Волині здійснює
процесуальне
керівництво досудовим
розслідуванням
у кримінальному
провадженні про
функціонування
незаконного
реабілітаційного
центру для алко- та
наркозалежних у
Луцьку та селі Гаразджа
Луцького району.
Шістьом громадянам, причетним до функціонування центру, в
тому числі організатору ОЗГ, 28річному жителю Луцька, повідомлено про підозру в незаконному
позбавленні волі, вчиненому з
корисливих мотивів, стосовно
двох чи більше осіб, здійснюваному протягом тривалого часу,
що супроводжувалось заподіянням потерпілим фізичних страждань, організованою групою.

www.volynnews.com

Вилучено майже 100 тисяч пачок курива

документах компанія припинила
діяльність. Відтак турецьку компанію за махінації притягнуть до

відповідальності – це конфіскація товару та штраф у повному
розмірі його вартості.

прикра статистика

феміда

П’ЯНІ ЗА КЕРМОМ – ЗЛОЧИНЦІ

ЗА РОЗБЕЩЕННЯ
ДИТИНИ – ПІД СУД

Протягом січня-травня на дорогах
Волинської області сталося 1078 аварій.

Як зазначають у патрульній поліції Волині,
262 ДТП були з потерпілими, в яких 42 людини
загинули, з них 6 – діти. У більшості випадків
громадяни померли на місці аварії (74%).
Загалом, збільшення кількості аварій було
зафіксовано у Луцькому, Іваничівському, Любешівському, Старовижівському, Рожищенському районах, Нововолинську та Луцьку.
Найпоширенішими видами автопригод
залишаються зіткнення, наїзд на пішохода,
наїзд на перешкоду, перекидання, наїзд на
велосипедиста.
За цей період зареєстровано 53 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані.
До слова, 19 червня поблизу села Уховецьк Ковельського району в аварії загинув
67-річний поляк. Автомобіль Fiat Ducato, за
кермом якого перебував 45-річний житель
Маневицього району, зіткнувся з легковиком
Citroen C4, в якому їхали поляки. Українець,
імовірно, не впорався з керуванням та виїхав
на смугу зустрічного руху.

vl.npu.gov.ua

АВТОБУС ЗІРВАВСЯ В
УЩЕЛИНУ
20 червня в Індії пасажирський автобус
упав в ущелину у гімалайському штаті
Хімачал-Прадеш. Загинуло мінімум 44
людини. Транспорт був перевантажений.
У КИТАЇ – ЗЕМЛЕТРУС
17 червня в провінції Сичуань на південному заході Китаю стався землетрус
магнітудою шість балів. Понад 30 осіб
загинуло.
ПАРЄ ПОВЕРНУЛА РОСІЮ
Парламентська асамблея Ради Європи
25 червня підтримала резолюцію про
повернення делегації Росії до роботи
у ПАРЄ без обмежень права голосу. Резолюція змінює правила ПАРЄ й ускладнює процедуру застосування санкцій,
зокрема щодо Росії. Як відомо, в 2014
році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією
Криму, а РФ у відповідь перестала брати
участь у сесіях асамблеї. Робота Росії у
всіх інших органах Ради Європи тривала. З 2017 року Росія не платить внески
до бюджету Ради Європи.
ЗАГИНУЛИ МОТОЦИКЛІСТИ
21 червня в американському штаті НьюГемпшир водій пікапа протаранив колону
з 10 мотоциклів. Сім байкерів загинули.
УКРАЇНЦІ ПЕРЕВОЗИЛИ
ГАШИШ
Іспанські оперативники та податківці
17 червня затримали торговельне судно, яке мандрувало під прапором Молдови. На борту виявили 10 тонн гашишу.
Екіпаж судна – громадяни України.
САРКОЗІ – ПІД СУД
Експрезидента Франції Ніколя Саркозі
судитимуть за звинуваченням у корупції.
У ПРАЗІ – ПРОТЕСТИ
23 червня в Празі почалася масштабна
антиурядова акція протесту – понад 250
тисяч протестувальників зібралися в
районі Летенського поля. Усі вони вимагали відставки прем’єр-міністра Андрея
Бабіша. Це найбільша акція протесту за
кілька десятиліть. Нещодавно в країні
ініціювали голосування за вотум недовіри уряду через ймовірний конфлікт інтересів. Бізнес-імперія Бабіша розміщена в цільових фондах, тому країна може
втратити частину фінансування ЄС.
БІЖЕНЦІВ БІЛЬШАЄ
В ООН повідомили, що кількість біженців у світі збільшилася в 2018 році на
2,3 мільйона і перевищила 70 мільйонів
осіб, що стало новим рекордом.
НАСЕЛЕННЯ – БЕЗ ЗБРОЇ
Уряд Нової Зеландії витратить понад
$130 млн на масштабну кампанію з викупу в населення напівавтоматичної зброї,
яка потрапила під заборону після нападу на мечеті в Крайстчерчі 15 березня.
BMW ТА MERCEDES-BENZ
ВІДКЛИКАЮТЬ АВТО
Німецький автоконцерн BMW відкликає
в Європі 560 тисяч автомобілів. З них
майже 274 тисячі буде відкликано в Німеччині. Причина – проблеми з проводкою. А Федеральне автотранспортне
відомство ФРН розпорядилося відкликати близько 60 тисяч дизельних автомобілів моделі Mercedes-Benz GLK 220
CDI. Компанія Daimler використовувала
в цих позашляховиках нелегальне програмне забезпечення, яке дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих
речовин.
ЛАТВІЯ – ПРОТИ НАЦИЗМУ І
РАДЯНЩИНИ
20 червня парламент Латвії ухвалив рішення про заборону носити на публічних
заходах нацистську та радянську форму.
ДІТИ ПРАЦЮЮТЬ,
ЩОБ ВИЖИТИ
В ООН повідомляють, що понад 150
мільйонів дітей віком від 5 до 17 років
по всьому світу змушені трудитися, аби
вижити. 108 мільйонів з них працюють
на фермах і плантаціях, нерідко в небезпечних для життя й здоров’я умовах.

Ч И Т А Й

ПОДІЇ

27 червня 2019 року

Люди надто часто гинуть в аваріях

А 22 червня поблизу села Новосілки Турійського району Opel Vivaro з’їхав у кювет і перекинувся. 43-річний пасажир загинув. Як з’ясувалося,
водій авто, 34-річний житель Нововолинська, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
24 червня у Ратному зіткнулися УАЗ, яким
керував 46-річний місцевий, та мотоцикл
Yamaha. 24-річний мотоцикліст, житель Здомишля, загинув.

Днями у двох волинян правоохоронці
вилучили зброю.

ЗБРОЯ –
НЕ ІГРАШКИ

Рожищенські поліцейські за місцем проживання 42-річного мешканця райцентру
виявили пістолет, штик-ніж та боєприпаси
періоду Другої світової війни, а саме гранату
та протипіхотну міну без заряду вибухової речовини. Тепер чоловікові загрожує від трьох
до семи років позбавлення волі.
Незаконну зброю виявили нещодавно
і у 45-річного лучанина. Як інформує прес-

служба поліції, під час огляду його автомобіля вилучено пістолет Zoraki та набої калібру
9 мм. А вже під час обшуків удома в правопорушника правоохоронці виявили та вилучили
ручний кулемет Калашникова, два пістолети,
один із ознаками переробки, стволи до гвинтівок, глушники, магазин до АК, набої калібру
7,62 мм, а також пакунок із бурштином. Триває досудове розслідування.

поза законом

41-річний волинянин постане перед
судом за розпусну поведінку.

Як повідомили у волинській поліції,
21 червня до правоохоронців звернулася
46-річна волинянка, яка заявила про вчинення односельцем розпусних дій стосовно її п’ятирічної доньки. Поліцейські одразу ж затримали зловмисника.
Виявилося, що раніше чоловіка притягували до кримінальної відповідальності за
скоєння майнових злочинів. Тепер же йому
інкримінують розбещення малолітньої дитини. Зловмисника взято під варту, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

біда

СМЕРТЕЛЬНИЙ
ВІДПОЧИНОК

Щотижня на водоймах області гинуть
люди.

Як інформує УДСНСУ, 18 червня у штучному ставку в селі Дерно Ківерцівського
району виявили тіло 31-річного чоловіка.
20 червня мешканці села Залісся КаміньКаширського району підняли з річки Цир
тіло 56-річного односельчанина. Наступного дня у річці Турія на Ковельщині втопився
50-річний житель міста Ковеля. 22 червня із
озера в Нововолинську рятувальники дістали тіло 26-річного потопельника з Рівненщини. Того ж дня з дна цієї водойми підняли
тіло місцевого жителя 1988 р. н. 24 червня
на водоймі у селі Литовеж Іваничівського району втопилася 17-річна дівчина. 24 червня
в селі Любохини Старовижівського району в
ставок упала 1,5-річна дівчинка, та врятувати
дитину не вдалося. А на Львівщині 21 червня
під час риболовлі на річці Західний Буг загинув житель Іваничів 1974 р. н.

Найкраща поезія міститься у пробілах між словами, а найкраща проза – виправлена і закреслена.
Юрій Андрухович

ПОДІЇ
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вічна проблема

ДОРОГИ – ЯК РЕШЕТО
suddya.com.ua
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руга за значимістю
та інтенсивністю
руху дорога в
Любешівському районі
Любомль – Дубечне –
Здомишель – Ратне –
Камінь-Каширський –
Любешів потребує
ремонту. Шлях
протяжністю 10 км
пролягає між селами
Велика Глуша та Бірки.
Із цим проблемним питанням
до народного депутата Ірини
Констанкевич звернувся голова Любешівської райради Петро
Нагорний. Натомість відповідне депутатське звернення Ірина Констанкевич скерувала до
прем’єр-міністра
Володимира
Гройсмана.
«Асфальтобетонне покриття втратило міцність та фізично
зносилося на 80-90%, що підтвердили спеціалісти Служби автомобільних доріг у Волинській
області. Це призводить до погір-

У верхах нікому нема діла
до жахливих поліських доріг

бешівської районної ради до
Служби автомобільних доріг в
області результату не дали. Ірина
Констанкевич просить здійснити
ремонт проблемної дороги за
кошт держбюджету.
«85% доріг у моєму виборчому окрузі – це дороги, які по-

шення безпеки дорожнього руху,
негативно впливає на роботу
швидкої допомоги, рятувальників, громадського транспорту, а
також призводить до зростання
соціальної напруги серед населення», – йдеться у зверненні.
Численні звернення Лю-

сумнівний промисел

АЗАРТ – ПОЗА ЗАКОНОМ

Вилучено обладнання
на мільйон гривень

сфері грального бізнесу. Загальна
вартість вилученого – близько
1 млн грн.
За результатами розслідування всім учасникам організованої
злочинної групи повідомлено про
підозру у вчиненні кримінального
правопорушення. Зловмисникам
світить покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального
обладнання.

требують капітального ремонту.
Чи не в кожному селі люди нарікають на незадовільний стан
дорожнього покриття. І про поліські дороги знаю не лише зі
слів, адже часто їжджу у свій 23-й
округ. Ми скеровували вже енну
кількість запитів щодо ремонту
доріг. Зокрема й таких стратегічно важливих, як згаданий шлях
чи дорога, яка пролягає через
усі райони мого округу і веде
до Білорусі. Остання, до слова,
подекуди розбита настільки, що
потрібно володіти неабиякою
майстерністю, аби подолати цей
шлях. Однак поки Міністерство
інфраструктури
демонструє
свою неспроможність у залагодженні цих питань. Волинська
обласна державна адміністрація
також не включила дорогу Р-14
у цільову економічну програму
розвитку автомобільних доріг на
2018-2022 роки», – констатує Ірина Констанкевич.

на гарячому

ЗАТРИМАЛИ
ТОРГОВЦІВ ДІВЧАТАМИ
На Волині ліквідували
міжнародний канал торгівлі
людьми.

За інформацією Держприкордонслужби, організатори
каналу – українець та громадянин однієї з країн ЄС – в
поле зору оперативних співробітників потрапили ще в
квітні.
Зловмисники підшуковували серед жительок Волині
молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному
становищі, та під приводом
працевлаштування мали намір вивезти їх за кордон для
подальшої сексуальної експлуатації.
Днями в пункті пропуску
«Рава-Руська» на Львівщині
правоохоронці на гарячому
затримали чоловіка, який намагався вивезти трьох укра-

Волинянок
вербували обманом

їнок в Європу. Одночасно у
Запоріжжі затримали організатора сумнівного бізнесу.
Стосовно іншого організатора, іноземця, тривають заходи щодо притягнення його
до кримінальної відповідальності.

Розумні і дурні, малі й великі, уславлені й забуті – все пройшло, та не було народів без’язиких,
і ще німих народів не було. Леонід Кисельов

27 червня 2019 року
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українська хроніка

dpsu.gov.ua

Як повідомили в Управлінні
захисту економіки у Волинській
області, з метою унеможливлення
потрапляння до залів небажаних
візитерів спритники обладнали
приміщення камерами відеоспостереження, а також організували
охорону.
У рамках кримінального провадження було проведено 16 обшуків безпосередньо в гральних
закладах, під час яких було виявлено та вилучено понад 150 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої проводили азартні
ігри, 107 флеш-карт, електронні
пристрої для зчитування картокнакопичувачів, мобільні телефони, понад 100 тис. грн, чорнові записи та бухгалтерські документи,
які вказують на причетність фігурантів до незаконної діяльності у

goxbet.com

Днями викрили протиправну
діяльність організованої
злочинної групи у складі п’яти
волинян, які відкрили в Луцьку
мережу гральних закладів.
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УБИЛИ ДІТЕЙ
13 червня в смт Іванівка Одеської області 22-річний чоловік вбив 11-річну
Дарину Лук’яненко, а тіло викинув у
вигрібну яму. Вбивцю взяли під варту,
йому загрожує довічне. А 22 червня в
Києві вбили 9-річного Захара Черевка,
тіло хлопця викинули в озеро. Злочин
скоїв напідпитку 30-річний брат співмешканця матері загиблого. Йому загрожує 15 років тюрми або довічне. До
слова, за пів року в Україні вбито понад
50 дітей.
ЗА ЗБИТИЙ BOEING-777 –
ПОКАРАННЯ
Група розслідувачів Bellingcat оприлюднила імена причетних до збиття
літака Boeing-777 рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» на Донбасі у 2014
році. Прокуратура Нідерландів висуне
звинувачення у справі про катастрофу
стосовно росіян Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова
та українця Леоніда Харченка. Процес
розпочнеться 9 березня 2020 року. У
2018 році слідство підтвердило, що літак збив російський зенітно-ракетний
комплекс «Бук».
ЖУРНАЛІСТА УБИЛИ
Черкаський журналіст Вадим Комаров,
який перебував у комі після побиття
4 травня, помер 20 червня. На нього
нападали не раз. Журналіст був незручним для багатьох місцевих політиків.
Ставив незручні питання про корупцію
в Черкасах, торкався резонансних тем.
Справу перекваліфікували на умисне
вбивство.
МІЛЬЙОНИ – НА ТЕПЛІ
КРЕДИТИ
Уряд розширив програму так званих
теплих кредитів для ОСББ на понад
380 млн грн. Завдяки збільшенню фінансування програми у 2019 році ще близько трьох тисяч ОСББ (понад 230 тисяч
сімей) зможуть скористатися теплими
кредитами, а загальний обсяг кредитів,
які зможуть залучити ОСББ, складе понад 760 млн грн.
ШКІЛЬНУ ФОРМУ
СКАСОВАНО
Президент Володимир Зеленський
визнав указ про шкільну форму від
12 червня 1996 року таким, що втратив
чинність. 15 червня було зареєстровано
петицію, в якій батьки вимагали скасувати обов’язкову шкільну форму, бо
вона нібито дискримінує дітей.
СВІТЛО МОЖУТЬ
ВІДКЛЮЧАТИ
В Україні через спеку можливе аварійне відключення електроенергії. Адже,
якщо спека триватиме, припинять працювати кілька блоків теплоелектростанцій і почнуться віялові відключення
світла по всій країні.
ЗНАЙШЛИ СКЛЕП
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
У Суботові на Черкащині в родинній
церкві-усипальниці знайшли склеп, у
якому, ймовірно, могли поховати гетьмана Богдана Хмельницького. Поховання шукають понад 300 років.
КОМП’ЮТЕРИ УКРАЇНЦІВ –
ПІД ЗАГРОЗОЮ
У кіберполіції повідомляють, що
комп’ютерам українців загрожує вірусна атака, якщо на них встановлено старі версії операційних систем
Windows. Вразливими є Windows 7,
Windows Server 2003, Windows Server
2008. Якщо не виконати їх оновлення,
хакери зможуть скористатися цим для
віддаленого використання враженого
комп’ютера та викрадення конфіденційної інформації.
НА ЗУПИНКАХ – ТУАЛЕТИ
У проекті змін до державних будівельних норм запропоновано встановлювати туалети на нових або реконструйованих зупинках громадського транспорту.
Це розв’яже питання нестачі громадських вбиралень у містах.
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театр абсурду

ГРУЗІЮ СКОЛИХНУЛИ
ПРОТЕСТИ

ВІД ФАТАЛЬНОГО
ПОСТРІЛУ ЗАГИНУВ
ДЕПУТАТ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ЛІКВІДУВАВ
АДМІНІСТРАЦІЮ
ПРЕЗИДЕНТА

Алла САДЕЦЬКА

У

Володимирському соборі
Києва 20 червня патріарх
Філарет оголосив про
відновлення Київського
патріархату. Назва заходу –
Помісний собор Української
православної церкви Київського
патріархату – говорила сама за
себе. Незважаючи на мізерну
підтримку, глава Київського
патріархату Філарет вважав
присутніх цілком правомірними
ухвалювати історичні рішення. Він
оголосив про те, що не приймає
Томос і відновлює патріархат
Київський. Тим самим фактично
вчинивши розкол в новоствореній
Православній церкві України.

Відтоді як Вселенський патріарх Варфоломій вручив Україні в особі глави Православної
церкви України Епіфанія Томос, не минуло й
півроку, а почесний патріарх ПЦУ Філарет оголосив про відновлення Київського патріархату, пише «Страна.ua».
Напередодні об’єднання у грудні Київський
патріархат спільно з Українською автокефальною церквою злилися воєдино для створення
нової структури – Православної церкви України. Але тільки на словах. На ділі Філарет навіть
не думав ліквідовувати своє дітище. А тепер і
зовсім заявив, що Київський патріархат – це незалежна церква, на відміну від ПЦУ, яка є всього
лише митрополією Вселенського патріархату.
І ось 20 червня Філарет вкотре наголосив,
що ПЦУ створювали не так, як слід, а Томос не
надав Україні повної автокефалії, обурився, що
назва нової церкви ПЦУ сама по собі свідчить
про те, що закордонні парафії вже не підпорядковуються Україні, а на довершення незлим
тихим згадав колишнього президента Петра
Порошенка, який особисто вмовляв його відмовитися від амбіцій.
«Порошенко доклав чимало зусиль для
отримання Томосу, але такого, який нас не
влаштовував, а його влаштовував, адже йому
він мав допомогти на виборах, – заявив Філарет. – Ми дякуємо Вселенському патріарху за
Томос, але його ми не приймаємо, оскільки потрапили з однієї залежності – Московської – в
іншу – Константинополя».
За настроєм і змістом підсумок заходу був
очевидним: собор УПЦ КП ухвалив постанову,
якою проголосив існування Української православної церкви Київського патріархату.

ЩО ЗАТВЕРДИВ СОБОР

Президент України Володимир Зеленський реорганізував Адміністрацію в Офіс.
«Утворити Офіс президента України
шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента України», – йдеться в президентському указі від 20 червня.
Також днями Зеленський скасував
161 указ попередніх президентів заради дерегуляції і створення сприятливих
умов для ведення бізнесу в Україні.
До слова, нещодавно гарант повідомив про підготовку законопроектів, які
сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу. «Що може зробити влада?
Влада може не заважати і тільки допомагати, – сказав Зеленський. – Головна
мета – держава в смартфоні, щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками».
Окремо Зеленський відзначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу.
«Найближчим часом будуть інвестиційні
вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами», – наголосив він. Також президент
заявив, що великі бізнесмени та власники потужного бізнесу підтримуватимуть
соціальні та гуманітарні проекти, зокрема ті, що стосуються відновлення інфраструктури Донбасу.

Д У М А Й

ПОРОШЕНКУ ДЛЯ ВИБОРІВ»

ПРОТРИМАЛИСЯ ПІВРОКУ

У Києві 19 червня загинув народний
депутат від фракції «Народний фронт»,
військовий і політичний журналіст та популярний блогер, координатор групи «Інформаційний опір», підполковник запасу
Дмитро Тимчук. Він нібито чистив нагородний пістолет і випадково здійснив постріл.
Принаймні про це повідомила співмешканка нардепа, яка першою виявила його з
вогнепальним пораненням у голову.
Колеги Тимчука здивовані версією
про чищення зброї, адже, по-перше, він
добре знався на цій справі, а по-друге,
вкрай рідко пропускав засідання Верховної Ради. А в день смерті він чомусь був
удома й нібито чистив пістолет. Оточення
Дмитра Тимчука не вірить ні у нещасний
випадок, ні у самогубство, а схиляється
до версії про вбивство.
Натомість джерело в поліції повідомило ЗМІ, що, за свідченнями співмешканки нардепа, останнім часом Дмитро
Тимчук був пригніченим і нібито випивав.
А того дня не спав із четвертої ранку та
довго ходив квартирою й крутив у руках
пістолет. «У нього давно були песимістичні настрої щодо ситуації, його місця й ролі
в житті, у політиці. Казав, що втомився,
що життя втратило сенс, не розумів, що
далі робити. Коли дівчина перебувала на
кухні, а він у кімнаті, прогримів вибух. На
вході є камери. Слідча група встановила,
що сторонніх осіб в квартирі не було», –
розповіло джерело.
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ФІЛАРЕТ: «ТОМОС ПОТРІБЕН БУВ
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У столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися масові протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів
засідання Міжпарламентської асамблеї
православ’я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.
Багатьох громадян Грузії це обурило,
бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов
підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав
сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії
і Південної Осетії.
20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, кілька десятків людей потрапили у лікарні.
21 червня у відставку подав спікер
парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ
і призначення дострокових парламентських виборів.

Ч И Т А Й

ПОЛІТИКА
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Д І Й

У підсумковому документі собору перераховано 10 пунктів, які учасники затвердили
одноголосно.
Пункт 1. Помісний собор не стверджує, а
скасовує постанову архієрейського або так званого Помісного собору, тому що це не був Помісний собор, а збори підписів архієреїв, одного
священика і двох мирян про умовну ліквідацію
УПЦ КП на вимогу Константинопольського патріархату Варфоломія. Без умовної ліквідації Київського патріархату не могло бути об’єднавчого
собору української церкви 15 грудня 2018 року і
надання Томосу про автокефалію.
Пункт 2. Помісний собор заявляє і постановляє, що Українська православна церква
Київського патріархату зареєстрована державним органом та продовжує існування і діяльність на благо українського народу і української держави.
Пункт 3. Помісний собор підтверджує, що
главою УПЦ КП продовжує залишатися Святійший Філарет, Патріарх Київський і Всієї РусиУкраїни, обраний довічно Помісним собором
УПЦ КП 20-22 жовтня 1995 р.
Пункт 4. Українська православна церква продовжує бути власником всіх засобів
та всього майна, переданого їй державними
органами або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, навчальні
заклади та ін. Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи.
Пункт 5. Всі монастирі Києва: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Видубицький Михайлівський, а також Михайлів-

Розкол набирає обертів

ський Богуславський, як і всі парафії Києва,
належать управлінню Київської патріархії. Київській патріархії продовжує належати Київська православна богословська академія, заснована в 1992 році.
Пункт 6. До УПЦ КП продовжують належати всі єпархії, монастирі, духовні навчальні
заклади, братства, місії, які зареєстровані державними органами як релігійні організації УПЦ
КП. До КП можуть належати й ті єпархіальні
управління та релігійні громади, які перереєстрували свої статути на Православну церкву
України, але бажають бути в складі Київського
патріархату. До УПЦ КП також належать ті закордонні єпархії та парафії, які до цього часу
були в його складі.
Пункт 7. Томос про автокефалію, виданий
УПЦ 6 січня в Стамбулі, не відповідає статуту
автокефальних церков, якими володіють всі
автокефальні церкви, тому ставить Українську
православну церкву в залежність від Константинопольського патріархату.
Пункт 8. Собор дякує Вселенському Константинопольському патріарху Варфоломію
і всім архієреям за спробу залагодити українську церковну проблему, але нас не влаштовує
зміст Томосу про автокефалію.
Пункт 9. Чинним статутом УПЦ КП є статут,
ухвалений 13 травня 2016 року і зареєстрований Міністерством культури України 8 липня
2016 року.
Пункт 10. Помісний собор закликає всіх
патріотів України, яким дорога Українська
держава, підтримати Українську православну
церкву Київського патріархату під час випробувань і спроб знищити її зсередини, чому радіють наші зовнішні вороги. Але правда з нами,
тому і Бог з нами.

ЕПІФАНІЯ ЗАСЛАЛИ НА
ПЕРИФЕРІЮ
За своєю суттю зміст собору Філарета полягав у тому, щоб відвоювати всі об’єкти в Києві та права на храми і монастирі в областях. За
рішенням лютневого синоду ПЦУ Філарет і так
керував Київською єпархією ПЦУ, але тепер,
аби відродити Київський патріархат, він прямо
відправляє Епіфанія на периферію.
«Філарет виселяє всю братію ПЦУ зі столиці. А столиця – це важливо, тому що без
об’єктів і представництва в столиці ПЦУ вже не
може вважатися загальнодержавною структурою і йде на рівень регіональної. Друге – це
рахунки. Зараз життя ПЦУ буде паралізоване, а
багатьох, які не бажають йти за Філаретом, попросять на вихід з будівель, храмів і монастирів, які перебували в майні УПЦ КП. Сам же Епіфаній раніше був жебраком, а тепер стане ще
й бомжем», – написав у Facebook релігійний
експерт Олександр Вознесенський. – У таких
умовах багато ієрархів двічі подумають – йти
за голим королем чи звернутися до Філарета,
в якого зараз буде набір на вільні вакансії».
З іншого боку, частина громад ПЦУ вже
перереєстрована офіційно. Тому у Філарета
планують через суди скасовувати реєстрацію/
перереєстрацію цих громад, паралельно запитуючи арешти на майно і рахунки.

ЗВИНУВАТИЛИ В РОЗКОЛІ
У відповідь на дії Філарета Православна
церква України розповсюдила заяву, в якій
наголосила, що він грубо порушив церковні
правила. «Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах,
усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку
й припинити підрив єдності церкви і єдності
українського народу», – йдеться в заяві ПЦУ.
Також клірикам пригрозили: якщо вони і
надалі братимуть участь в розколі, то будуть
назавжди усунені від прийняття до складу
єпископату ПЦУ.
А вже 24 червня Православна церква
України позбавила почесного патріарха ПЦУ
Філарета канонічних прав керування єпархією, але залишила його своїм архієреєм, пише
Theбабель. А всі рішення, ухвалені на соборі
Філарета, в ПЦУ назвали юридично нікчемними та неканонічними. «Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською
православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату Православної церкви України,
однак втратив канонічні права та обов’язки,
пов’язані з управлінням єпархією», – йдеться в
повідомленні ПЦУ.
У ПЦУ також зазначили, що всі монастирі
та парафії Київського патріархату залишаться
в підпорядкуванні Православної церкви України. «Почесний патріарх Філарет може через
лист на ім’я предстоятеля, Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія,
звернутися до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній церкві України», – додали в
прес-службі церкви.
Церковні експерти вважають, що зрештою
ПЦУ доведеться змиритися з позицією Філарета, який почав позиціонувати УПЦ КП як третю православну конфесію в Україні, крім УПЦ
і ПЦУ. У разі спроб посиленого протистояння
ПЦУ може приректи себе на подальше поглиблення розколу. «Якщо ПЦУ буде і далі змагатися з Філаретом, це дуже погано позиційно та
інформаційно для самого Епіфанія. Можливі
нові розколи в ПЦУ. Там є група глави УАПЦ
Макарія, є група митрополита Волинського
Михаїла, є група втікачів-єпископів з канонічної УПЦ, і кожна з цих груп може спробувати
зібрати свої електоральні бали на цій історії.
Для ПЦУ та Епіфанія тепер буде дуже складно
залишитися в комунікації з Варфоломієм і при
цьому не опинитися винуватим в нинішній
церковній кризі. Хай там як, визнання ПЦУ іншими помісними конфесіями відкладеться на
невизначений термін», – констатує політолог
Руслан Бортник.
«Перший урок для всіх учасників цього
конфлікту – не треба гратися з релігією в електоральних інтересах. Загравшись у політику,
і Порошенко, і Епіфаній, і Філарет отримали
спільну проблему – низьку довіру до свого дітища. Для ПЦУ це погано, бо якщо в більш благодатних умовах їх не визнавали інші помісні
церкви, то тепер тим більше не будуть», – підсумовує політолог Вадим Карасьов.

Народ завжди має право протестувати проти гніту. Пилип Орлик
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з перших вуст
Сергій ГУСЕНКО
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НАЙБІЛЬШЕ ЖИТЕЛІВ
ОКРУГУ ТУРБУЄ
СОЦІАЛКА
Найбільші проблеми в окрузі –
у галузях охорони здоров’я, освіти, а також відсутність робочих
місць. Але нардеп переконана,
що багато залежить від керівництва районів, очільників місцевих
громад, адже є села, які розвиваються, і такі, що занепадають.
«Коли йшла в депутати, зізнаюся, не до кінця розуміла проб-
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кришування в дії

Борис ХВИЦЬ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ОСВІТИ
Як відомо, Ірина Мирославівна
очолює у комітеті освіти Верховної
Ради підкомітет з профтехосвіти,
фахової передвищої, позашкільної і освіти дорослих. Поважна
гостя розповіла, що наразі спільно
з науковцями працює ще над двома законопроектами, один із яких
стосується позашкілля.
«Сьогодні у зв’язку з децентралізацією все позашкілля скидають на місцеві бюджети. На
жаль, і в нас у 23-му окрузі є ОТГ,
які не мають бачення, як розвиватиметься соціально-гуманітарна
сфера, а тому окремі заклади закривають, щось об’єднують. Але
треба розуміти, що коштів ніколи
не вистачатиме, тому потрібно
розставляти пріоритети й розуміти шляхи наповнення бюджетів. І
лише поодинокі ОТГ, приміром,
як Прилісненська, знаходять ці
шляхи, розвиваючи внутрішню
економіку. Кожна ОТГ має шукати
свої фішки, те, чим вона цікава та
особлива», – зауважила Ірина Мирославівна.
Йшлося і про вищу освіту, яка,
за словами нардепа, втратила пріоритетність. Ірина Мирославівна
зазначила, що в кінці минулого
століття людина, яка отримувала
вищу освіту, мала високий авторитет, а тепер така освіта втратила елітарність через комерційну
складову. А контролювати її якість
у комерційних вишах дуже складно. Тому, на думку народної обраниці, потрібно відстоювати якісну
державну освіту, в тому числі на
регіональному рівні.
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «АБИ
ПІДКУП ЧИ
ЗРОЗУМІТИ ПРОБЛЕМИ
ІМІТАЦІЯ?
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕДУСІМ
П
ПОТРІБНО ЇХАТИ ДО НИХ»
imk.net.ua

ещодавно
народний депутат
України Ірина
Констанкевич зустрілася
з колективом газети
«Нова доба». Народна
обраниця цікавилася
життям редакції та охоче
поділилась окремими
аспектами своєї
депутатської діяльності.
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Голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко,
народний депутат Ірина Констанкевич та
голова Колківської ОТГ Олександр Палінкевич

леми округу, – каже Ірина Констанкевич. – Ті 137 зустрічей, які
провела за шість тижнів передвиборчої кампанії 2016 року, стали
для мене таким собі холодним
душем. Я побачила суттєву відмінність життя на екранах телевізорів
та шпальтах центральних газет від
реальної ситуації. Тому це переконало в тому, що потрібно не лише
опікуватися питаннями освіти, на
чому я найкраще знаюся, а й відстоювати інші не менш важливі
питання свого округу. А для цього
передусім слід їхати до людей, що
й постійно роблю».

ЧОМУ ПОТРІБНІ
МАЖОРИТАРНИКИ
Ірина Констанкевич розповіла, що в парламенті часто виникають дискусії щодо того, чи потрібні мажоритарники, які дбають
лише про свої округи. Але Україна
досить велика територіально, усі
області суттєво різняться проблематикою. Наприклад, багато депутатів не розуміють доцільності законопроектів про відшкодування
коштів по 30-кілометровій зоні
спостереження РАЕС та чорнобильського харчування дітей.
Тому, якщо не доносити питання,
які є на округах, вони так і лишаться локальними й не будуть доходити до верхів.
«Більшість озвучених на зустрічах проблемних питань потім
постають як законодавча ініціатива, – каже народний депутат. – Це
і законопроект щодо самогоноваріння, який народився за клопотанням жителів села Гораймівка, і
щодо підключення новобудов до
мережі електропостачання, з чим

дуже часто звертаються жителі
новобудов, та чимало інших. Але
більшість з них, на жаль, до сесійної зали не потрапляють».

СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК РАЙОНУ
ТА ОКРУГУ
Всі пропозиції щодо залучення коштів із держбюджету на
соціально-економічний розвиток
Ірина Мирославівна отримує під
час спілкування в громадах. Усього на потреби селищ та сіл Маневицького району було залучено
11 млн 100 тис. грн. За ці кошти
проводили ремонти соціальнокультурних закладів, купували
меблі та комп’ютерну техніку,
встановлювали ігрові майданчики тощо. Ірина Мирославівна намагалася пропорційно розподілити у своїх поданнях кошти між
усіма громадами, аби ніхто не був
обділений увагою. Щоправда, аби
не було спроб махінацій із грошима, депутатка постійно приїжджає
і контролює їхнє освоєння. Усього
в окрузі субвенція з соцеконому
склала понад 50 млн грн.

ДОСЯГНЕННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Ірина Констанкевич щиро
каже, що тяжко звикала до роботи
в стінах парламенту, та особливо
боляче їй було спостерігати, коли
в сесійній залі відбувалися підкилимні ігри. Головними досягненнями депутатів нинішнього скликання вважає вектор на ЄС-НАТО,
закріплений в Конституції, ухвалений закон про мову і визнання

української як єдиної державної.
Ще одним позитивним кроком
вважає закладену норму в закон
«Про освіту» щодо семивідсоткового фінансування від ВВП.
«Сьогодні на території України
триває війна, яка тісно переплелася з корупцією. У залагодженні
ситуації на сході України має бути
сформована дорожня карта. А відповідно до неї мають ухвалювати
дієві закони. Тому хочеться почути від президента чітку програму
дій», – висловилася Ірина Мирославівна.

ДЕПУТАТІВ – НА
ОКРУГ
Запитали в Ірини Констанкевич, чи можна привезти хоч кількох народних депутатів на округ і
провести такий собі день депутата
Верховної Ради, аби вони ознайомилися з місцевими проблемами,
поїздили сільськими дорогами.
«Я організовувала виїзне засідання комітету з питань науки і
освіти Верховної Ради на Волині.
Але це дуже складно, бо кожен
депутат має свою роботу. Набагато простіше взяти простих людей
із їхніми проблемами та повезти
до Верховної Ради на брифінг. А
переваги брифінгів у тому, що в
стінах парламенту можна прямо
звернутися до уряду, міністерств,
проблемну тему можуть підхопити медійники», – каже Ірина Констанкевич.

НА УКРАЇНУ ОЧІКУЄ
ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ
«Незважаючи на велику кількість нерозв’язаних проблем та,
відверто кажучи, інертність багатьох українців, переконана, що
все у нас колись-таки буде гаразд.
Бо є молоде покоління, яке краще за нас. І якщо не ми, то вони
обов’язково збудують європейську незалежну Україну», – зазначила Ірина Констанкевич.
А говорячи про майбутнє преси, Ірина Мирославівна зауважила, що жодні ґаджети ніколи не замінять газету, яка має свій шарм.
Можливо, з часом придумуватимуть інші ніші для отримання
інформації, але місцеві газети
завжди будуть затребувані. Щоправда, треба постійно працювати над їхнім змістом та наповненням, робити цікавими.

Дорогі волиняни!

Дорогі земляки!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç çíàìåííîþ äàòîþ â ³ñòîð³¿
íàøî¿ êðà¿íè – Äíåì Êîíñòèòóö³¿!
Вірю, що незважаючи на всі труднощі,
Українаа стане
справді конституційно розст
правовою державою.
виненою і пр
Майбутнє нашої країни залежить від
Майбутн
кожного з нас, від нашого спільного бажити, дотримуючись Основножання жи
закону. Важливо не просто любити
го закону
Україну, а й щоденними справами
утверджувати свою Батьківщину.
утверд
Бажаю усім нам миру, незламБа
віри, щастя й добробуту, успіної ві
ху у всіх починаннях.

Ç ïîâàãîþ
²ðèíà Êîíñòàíêåâè÷,
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè

День Конституції – це величне свято для всіх
українців, адже ухвалений цього дня в 1996 році
найважливіший документ нашої країни – Конституція – остаточно затвердив за Україною
статус суверенної держави з великим майбутнім.
Нам щодня доводиться відстоювати нашу незалежність і право на існування. Щодня ми боремося за власне
майбутнє і майбутнє нашої держави із зовнішніми та,
що найгірше, внутрішніми ворогами. Але ми рухаємося у
правильному напрямку.
Ми заслужили бути повноцінними членами європейського суспільства, жити краще в своїй державі,
почуватися захищеними та впевнено дивитися
у майбутнє. Я вірю, що цей непростий час для нашої держави завершиться, ми станемо єдиними в
прагненні до розвитку та у виборі шляху.
Тож хай у цей непростий час великих змін кожному із нас вистачить витримки, мужності,
сили духу і патріотизму для того, аби розвивати нашу країну, зберегти мир і суспільну злагоду.
З повагою депутат Волинської
обласної ради Вячеслав Рубльов

Своя у кожного є доля, у муках рождена судьба – благословенна вільна воля
чи шлях презренного раба. Борис Тен

ро кришування транспортних
перевезень в Україні знали
давно. Багато бізнесменів свого
часу активно вдавалися до
неофіційних послуг міліції під
час транспортування вантажів.
Система досить проста: міліція
отримувала певну суму за
безперешкодне пересування
автомобілів і не зважала на
незначні порушення ПДР чи
надмірне перевантаження. Тобто
заздалегідь знали, які машини
не варто зупиняти й оглядати.
Та із реформою системи МВС усі
сподівалися на зміни, утім не так
сталося, як гадалося.
Зовсім нещодавно ЗМІ облетіла інформація прокуратури Волинської області про те, що судитимуть жителя селища Ратне, який намагався підкупити
поліцейського. Та виявилося, що не все
так чисто і прозоро у цій справі. Як розповіли місцеві, цей факт – лише вершина
айсберга, яку оприлюднили у вигідному
ракурсі. Мовляв, посадовці Ратнівського
райвідділу поліції у такий спосіб просто
вирішили вислужитись перед обласним
керівництвом, або ж отримати чергове
підвищення по службі. Адже насправді
про місцеву поліцію вже давно шириться
недобра слава. Місцеві розповідають, що
у селищі Ратне та районі й далі діють різні схеми кришування, а значну категорію
справ просто заминають. Головне – мати
зв’язки в поліції.
Виявилося, що, незважаючи на поліцейську реформу, у Ратнівському районі
поліцією залишилися керувати ті самі
люди – заступник начальника, начальник
слідчого відділу Олександр Кузьмук та
очільник райвідділку поліції Володимир
Канонік. Свого часу вони обоє працювали
у Ковелі, але, пройшовши переатестацію,
отримали непогані посади в більш провінційному містечку Ратне.
Нам вдалося відшукати фігурантів згаданого кримінального провадження, які
розповіли про зовсім інший бік медалі.
Чоловік, якого нині судять за спробу підкупу Олександра Кузьмука, запевняє, що
на вчинення цього злочину його спровокували самі правоохоронці, які не вперше
у такий спосіб шантажують місцевих бізнесменів. Чоловік розповів, що з керівництвом Ратнівського райвідділку поліції
він був давно знайомий, проте 1 тис. грн,
яку під час затримання вилучили зі столу
правоохоронці, не мала стосунку до залагодження його бізнесових питань. Саме
таку суму правоохоронці начебто запросили за врегулювання питання з приводу
повернення рейок, які було помилково
вилучено в його знайомого у рамках
окремого кримінального провадження.
«Якось під час нашої з Каноніком розмови він повідомив мені, що я маю платити йому п’ять тисяч гривень раз на півроку, щоби правоохоронці не зупиняли мої
транспортні засоби та не перешкоджали
у перевезенні товару. Всього за півроку я
передав йому близько 13 тисяч», – розповів фігурант справи пан Михайло.
На запитання, чому раніше не спромігся повідомити про факти вимагання,
чоловік лише знизав плечима: «У нас маленьке містечко, кожен виживає, як може.
В мене не такий великий бізнес, щоб я міг
змагатися з такими людьми. Придушать в
моменті».
Наразі чоловіка звинувачують у спробі підкупу працівника поліції, він перебуває на лаві підсудних. І хоча чоловік йде
назустріч слідству, не всі його свідчення враховують. Зі справи навіть зникло
прізвище очільника ратнівської поліції
Володимира Каноніка, який усіляко відхрещуєься від знайомства з Михайлом і
причетності до цієї справи. Я не я і хата не
моя...
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ЗБІЛЬШЕНА ВІДПУСТКА
Зараз стандартна відпустка в
Україні становить 24 дні, більша
вона тільки у деяких професій, наприклад, у шахтарів, вчителів, або
ж у багатодітних батьків малолітніх
дітей. У законопроекті ж пропонують збільшити її до 28 днів. При
цьому розмір допустимої відпустки
за власний рахунок залишиться колишнім – 30 днів на рік.
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА
Дистанційна робота, яка вже
давно зайняла затребувану нішу
на ринку праці, досі ніяк не регламентується вітчизняним законодавством. У новому варіанті кодексу
дистанційна робота стає цілком законною і легальною.
НОВІ ПРИЧИНИ ДЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ
Список причин, через які співробітника можуть звільнити, значно збільшився: наприклад, у новому кодексі є згадка про те, що

ОСНОВНІ ЗМІНИ В
ТРУДОВОМУ КОДЕКСІ
segodnya.ua

ещодавно в
Мінсоцполітики
знову заговорили
про потребу в новому
трудовому кодексі. Його
проект Верховна Рада
ухвалила у першому
читанні ще в 2015 році.
Відтоді у документ
внесли безліч правок,
але в Раді не поспішають
виносити його на порядок
денний. Нагадаємо,
що чинний КЗпП було
ухвалено ще в минулому
столітті. Документ просто
розповзається по швах,
а кількість виправлень
у ньому вже давно
обчислюється не одним
десятком. Пропонуємо
ознайомитися з тим,
які зміни передбачені
в оновленому Кодексі
законів про працю.

Новий документ захищатиме права фрілансерів

звільнити можуть за розголошення
комерційної таємниці або ж через
незадовільний стан здоров’я.
Причини для звільнення тепер
оформлено так: за згодою сторін,
згідно з закінченням терміну трудового контракту, призов на військову службу, у зв’язку зі скороченням
штату, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, вступ
у дію вироку суду, яким працівник
засуджений до позбавлення волі,
виявлення невідповідності працівника обійманій посаді, систематичне невиконання обов’язків без
поважних причин, прогул (в тому
числі відсутність на роботі більш як
три години протягом робочого дня)
без поважних причин, неявка на
роботу протягом більш як чотирьох
місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки з приводу вагітності та
пологів, поява на роботі в нетверезому стані, розкрадання за місцем
роботи.

ЗАХИСТ ПРАВ ВАГІТНИХ
Зараз в трудовому законодавстві вже прописано, що вагітних
жінок не можуть залучати до понаднормової або нічної роботи. У новій
редакції також запропоновано на
час проведення медичних обстежень звільняти жінок від виконання
роботи і зберігати за ними середню
зарплату.
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ТЕРМІН
Згідно з новим трудовим кодексом, випробувальний термін має
становити не більш як три місяці, а
для робочих спеціальностей – всього один місяць. Якщо співробітник
все ж не підходить компанії і роботодавець хоче його звільнити, він
має попередити людину як мінімум
за три дні.
Щодо випробування при прийнятті на роботу, стаття 39 вказує
перелік осіб, для яких не встановлюють випробувальний термін:

визнання

– неповнолітні;
– звільнені з військової або альтернативної (невійськової) служби,
які вперше приступають до роботи
протягом року після такого звільнення;
– обрані на посаду;
– переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
– ті, хто пройшов стажування
під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи;
– ті, хто закінчив професійнотехнічні або вищі навчальні заклади
і вперше приступають до роботи за
отриманою професією (спеціальністю);
– вагітні жінки, працівники з сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років;
– інваліди, спрямовані на роботу відповідно до рекомендацій
медико-соціальної експертизи;
– ті, з ким укладають трудовий
договір на строк до двох місяців.
РЕПАТРІАЦІЯ
СПІВРОБІТНИКІВ
У законопроекті також прописали можливість репатріації співробітників. Нагадаємо, репатріація – це повернення працівника,
який перебуває за межами України
у відрядженні для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, будівельних робіт або робіт, виконуваних вахтовим методом, або ж
навчання з відривом від роботи.
Репатріацію організовує роботодавець, або ж компетентний орган державної влади, який вибирає
Кабмін і який компенсує всі витрати
за рахунок роботодавця.
Право на репатріацію є у членів морського екіпажу, річкового,
повітряного судна або поїзної бригади, працівників, які зайняті на
міжнародних перевезеннях тощо.
Репатріація можлива і потрібна

в разі:
– закінчення строку трудового
договору або трудового договору
на конкретний рейс, який закінчився за кордоном;
– захворювання, отримання
травм або з інших причин, підтверджених медичним висновком, якщо
працівник за медичним висновком
є транспортабельним;
– катастрофи транспортного засобу, на якому працювала людина;
– якщо власник транспортного засобу не може виконувати
обов’язки роботодавця в результаті
банкрутства, продажу транспортного засобу, зміни реєстрації, арешту
транспортного засобу або з інших
причин;
– якщо транспортний засіб без
згоди працівника скеровують у
зону воєнних дій.
ЗЛИТТЯ КОМПАНІЙ
У новому документі більш детально прописали механізм правонаступництва трудових відносин у
разі зміни власника юридичної особи, передання цілісних майнових
комплексів юридичної особи, його
структурних підрозділів в оренду,
реорганізації юридичної особи роботодавця (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
Якщо все це відбувається, трудові відносини з працівниками
продовжуються, а роботодавець
зобов’язаний у тижневий термін
проінформувати про факт правонаступництва працівників і виборний орган первинної профспілкової
організації (профспілкового представника), а в разі її відсутності –
вільно обраних представників працівників.
Правонаступник (тобто новий
начальник) може звільнити працівників тільки на підставах, передбачених цим же кодексом.
Таким чином, змін в оновленій
версії кодексу чимало, щоправда,
документ все ще перебуває в підвішеному стані. У Мінсоцполітики
сподіваються, що незабаром Рада
все ж розгляне його і зможе остаточно ухвалити в другому читанні.

новації

ВОЛИНЯН ВІДЗНАЧИЛИ
ПОЛЬСЬКИМИ НАГОРОДАМИ

У

У МАРШРУТКАХ МОЖНА БУДЕ
РОЗПЛАЧУВАТИСЯ КАРТКОЮ

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

У

конкурсі на оператора
електронних систем в
луцьких маршрутках перемогло
турецьке підприємство Kent Kart
Ege Elektronik спільно з Paynet
Services. ТзОВ «Візор-МАК», яке
брало участь у конкурсі, посіло
друге місце.
Презентоване турецьким підприємством
сучасне мультимедійне обладнання для тролейбусів та маршруток використовують майже у 40 містах світу. Для Луцька підприємство
пропонує автоматизовану систему оплати
lutskrada.gov.ua

Церемонія
вручення
польських
відповідників
медалі «Праведник народів
світу» відбулася 19 червня у
Варшаві за участі президента
Анджея Дуди.
Кандидатів висував Інститут Пілецького – організація, яка опікується вшануванням, документуванням
та вивченням історії ХХ століття з особливим акцентом
на польський досвід і долю
польських громадян.
Подружжя Анатолія та
Зінаїди Гергелів рятувало
родину Зарембів під час
Волинської трагедії 19431945 років. Завдяки Олек-

Informburo.kz

Польщі вперше
з моменту
заснування
медалями Virtus
et Fraternitas
нагородили осіб,
які у XX столітті
рятували польських
громадян. Серед
нагороджених –
волиняни Анатолій
та Зінаїда Гергелі
й Олександра
Васейко, пише
«Монітор.інфо».
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Олександру Васейко нагородив Анджей Дуда

сандрі Васейко польські
археологи знайшли місця
масових поховань поляків у Волі Островецькій
та Острувках. Олександра
Васейко, нині пенсіонерка, а колись працівниця
колгоспу, яку односельчани називають бабою
Шурою, не забула про
вбитих поляків. Представляючи її історію, Інститут
Пілецького
повідомив,
що батько жінки Каленик
Лукашко до війни дружив
з поляками, що мешкали

Д У М А Й
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в Острувках та Волі Островецькій – обидва села
знищили у воєнні роки.
«Каленик допомагав
польській родині ховатися
в лісі. Коли він виявив, що
їх також убили, показав
доньці могили, які позначав хрестами, вирізаними
на корі дерев поблизу», –
написали працівники інституту, додавши, що навіть
через 70 років Олександра
Васейко пам’ятала про убитих і приносила квіти на
їхні могили.

Нова система оплати унеможливить
зловживання готівкою

за проїзд, систему відеоспостереження, інформування пасажирів, систему контролю за
своєчасністю руху транспорту, точне відстеження пасажиропотоку та мобільний додаток
для пасажирів.
У кожному транспортному засобі заплановано встановлення комп’ютера для водія.
Кожен водій також матиме персональну картку, з допомогою якої буде авторизовуватися
в системі. Бортовий комп’ютер покаже маршрут руху та точний час прибуття на ту чи ту
зупинку. Прилад також буде попереджати
про відставання чи випередження графіку
руху, він унеможливлюватиме відставання
від визначеної швидкості та графіка пересування.
Для оплати за проїзд пасажирам буде
достатньо прикласти свою картку до електронного терміналу. Поповнювати її лучани
зможуть у спеціальних пунктах за допомогою
банківської системи, а також з використанням
свого мобільного телефона. Під час оплати за
проїзд буде фіксуватися інформація про кожного пасажира, точна кількість осіб, які скористалися транспортом.
Також система унеможливить зловживання готівкою, оскільки вся готівка буде проходити через електронну систему. Пасажири
отримуватимуть інформацію про кожну зупинку, назва якої буде висвічуватися на електронному табло. Відбуватиметься і голосове
інформування про зупинки.
Як зазначив перший заступник Луцького
міського голови Григорій Недопад, сучасну
мультимедійну систему впровадять у межах
півроку.

В чужих руках шматок хліба все здається більшим. Іван Нечуй-Левицький
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з добром у серці
Ірина ЮЗВА

Н

Директор Луцького територіального
центру Галина Шатецька

тому Фонд долучився до його будівництва, придбавши металочерепицю, вікна та балконні двері,
матеріали для утеплення й оздоблення фасаду.
Також за підтримки Фонду триває будівництво бази відпочинку
Української спілки ветеранів Афганістану на озері Світязь в урочищі
Гряда, де зможуть оздоровлюватися ветерани Афганістану та учасники АТО/ООС.
Завдяки Фонду здійснено капітальний ремонт та оснащення соціальних установ, які опікуються
самотніми людьми й інвалідами:
покращено умови перебування
підопічних Луцького геріатричного
пансіонату і відвідувачів Луцького
територіального центру соціального обслуговування.
Луцький терцентр – місце, де
завжди людно. Щоденно через
поріг установи переступають 250-

Л

Кімната для творчості та
відпочинку в терцентрі

Фонд надав понад 40 тисяч
адресних допомог для лучан

300 людей важкої долі. Це одинокі
громадяни, люди з обмеженими
можливостями, безхатченки. Для
декого з них навіть повноцінне
харчування – розкіш. Протягом 3,5
років Фонд виділяв кошти на харчування відвідувачів терцентру. Це
дало можливість додатково щодня

харчуватися 50 людям. За кошти
Фонду лежачих хворих забезпечували санітарно-гігієнічними засобами, придбали медичну техніку
для фізіотерапевтичного кабінету.
Завдяки Фонду покращили умови
роботи харчоблоку: відремонтували та облаштували кімнату для мит-

Обід для малозабезпечених у терцентрі

ОБДАРОВАНА ПІАНІСТКА

Оксана КУЦИК

ПРОСЛАВЛЯЄ ЛУЦЬК ЗА КОРДОНОМ
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». Фінансова підтримка благодійників
дозволила нам побувати і на міжнародному конкурсі «Мої музичні
інспірації» в польському Налєнчуві.
У цьому курортному місті Тереза
виборола перше місце, – розповідає мама талановитої дівчинки Ірина Ролінгер.
За цими перемогами стоїть щоденна наполеглива праця школярки. Дівчинка щодня грає на піаніно
протягом трьох годин. Відшліфовує
майстерність, працює над помилками і постійно вчиться. Прийти
на допомогу Терезі завжди готова
талановита викладачка Луцької музичної школи №1 імені Фридерика
Шопена, заслужений працівник
культури України Ірина Циганкова.
Вчителька уміє підібрати репертуар, який до снаги юній учениці, заохотити і підбадьорити її.
Ірина Ролінгер зберігає усі дипломи та відзнаки доньки. У списку

з особистого архіву

учанці Терезі ВерзунРолінгер – лише 9
років. Із п’ятирічного
віку дівчинка сумлінно
вправляється у грі на
фортепіано. Результатом
ї ї наполегливості стають
перемоги у конкурсах
піаністів – від районного
рівня до міжнародного.
Тереза побувала в багатьох країнах Європи. Волинянці доводиться
конкурувати з піаністами з Японії,
Китаю, Росії, Польщі. Нещодавно
Тереза повернулася з міжнародного Шопенівського конкурсу, що
відбувся у Польщі. До слова, Україну представляли тільки дві учасниці – Тереза і дівчинка з Одеси.
Наша землячка стала фіналісткою
творчих змагань у молодшій віковій
групі, обійшовши навіть учасників з
Польщі. Суперниками лучанки були
12 діток із різних куточків планети.
– Ми отримали можливість поїхати на цей конкурс завдяки Фон-
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РУКА ДОПОМОГИ ТИМ, ХТО
ЦЬОГО ПОТРЕБУЄ НАЙБІЛЬШЕ

Реабілітаційний центр «Агапе»

юні таланти

27 червня 2019 року

tilkyrazom.com.ua

іхто не застрахований
від випадків, коли в
двері неждано стукає
біда. Прикро, коли через
матеріальну безвихідь,
байдужість оточення
руйнуються людські
життя.
Упродовж восьми років Фонд
Ігоря Палиці «Тільки разом» допомагав людям, які потребували
цього найбільше. Це хворі дітки й
молоді люди, пенсіонери, яким бракує коштів на ліки, ті, хто опинився в
скрутних умовах. З 2011 року Фонд
надав понад 44 тисячі адресних
допомог, з них 40 тисяч – лучанам.
Також оплачував харчування малозабезпечених студентів, учнів та тих
лучан, які перебували у важких життєвих обставинах.
Рішення про підтримку лучан
Ігор Палиця ухвалив ще під час
створення Фонду. Відтоді воно залишається незмінним. Натомість
кількість людей, які звертаються по
матеріальну допомогу на лікування
чи оперативне втручання, щороку
зростає.
У червні 2016 року розпочав
роботу сучасний реабілітаційний
комплекс «Агапе» для людей з
особливими потребами, розташований у Боратині Луцького району.
Тут створено найкращі умови для
перебування тих, хто не в змозі
давати собі раду. У комплексі працюють чуйні люди. Крім надання
допомоги у відновленні фізичних
можливостей, вони адаптовують
пацієнтів до практичного життя.
Безпосереднє сусідство з обласним центром надало можливість
і лучанам отримувати ці ексклюзивні послуги. Комплекс дорогий,
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Cтарання юної піаністки увінчалися успіхом

перемог Терези – друга премія у
міжнародному конкурсі піаністів
«Мерсі, маестро!», що відбувся в
Брюсселі; перша премія у міжнародному конкурсі імені Георга Ференци
в Будапешті; диплом наймолодшої

учасниці конкурсу «Молоді віртуози» імені Карла Черні, що відбувся
у Польщі; диплом з відзнакою наймолодшої учасниці в Шопенівському конкурсі у Польщі. Із 2016 року
Тереза отримує дипломи та грошові

Зазирав у минуле – тяжко. Заглядав у майбутнє – темно. Іван Багряний

тя посуду, встановили кондиціонер,
придбали побутову газову плиту,
електричну сковороду, холодильники, посуд. Також відремонтували
санітарну кімнату й пральню, якими можуть скористатися не лише
ті, хто займається в тренажерному
залі, а й підопічні, які проживають
у приватному секторі й не мають
відповідних вигод. У 2018 році в
терцентрі відкрили кімнату для
творчості та відпочинку. Тут багато
лучан працюють у гуртках, малюють, ліплять з глини, виготовляють
ляльки-мотанки, слухають музику,
чаюють і найголовніше – мають
змогу спілкуватися у гарній атмосфері.
«До нас рідко приходять з радістю, частіше – навпаки. Головне – не
бути байдужими. Адже найважливіше для людей важкої долі – увага,
вміння вислухати, – ділиться робочими моментами директорка територіального центру Галина Шатецька. – Підтримка з місцевого бюджету
незначна. Та світ не без добрих людей. Дуже допомагають благодійні
організації. Завжди можемо розраховувати на підтримку Фонду Ігоря
Палиці «Тільки разом», з яким ми
співпрацюємо з 2013 року».
Упродовж восьми років Фонд
робить добрі справи, спрямовані на
покращення інфраструктури та благоустрою Луцька, інвестує у спорт,
культуру, освіту, молодь, здоров’я
лучан. Саме в рідному місті Ігоря
Палиці реалізовують основні проекти Фонду, дію яких відчув кожен –
від немовляти у пологовому будинку до ветерана.

премії від Луцької міської ради, перемагаючи в конкурсі «Овація». До
речі, ця талановита дівчинка цьогоріч виступала на Молитовному сніданку в Луцьку.
Ірина Ролінгер каже, що у їхній родині завжди любили музику.
Батьки пані Ірини – скрипалі, вона
теж закінчила музичну школу із класу фортепіано. То ж не дивно, що Тереза сіла за інструмент у п’ять років.
Дівчинка ніколи не нарікає, що у неї
фактично нема канікул, адже їй треба щодня працювати над вдосконаленням гри. Тереза запланувала
наступного року їхати на черговий
конкурс у Європу.
– Наша донька – звичайна дитина. Вона грається іграшками, дивиться мультики, сидить в інтернеті.
Одне слово, має час на все, – каже
Ірина Ролінгер.
Мама дівчинки – її подруга і
продюсер. Адже всюди супроводжує Терезу, купує квитки, обирає
маршрути, всіляко підтримує доньку. Дівчинка зізналася, що мріє стати вчителькою гри на фортепіано.
Тому буде старанно вчитися у музичній школі, щоб здобути фахову
освіту.
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наші – там
Лілія БОНДАР
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У НІМЕЧЧИНУ –

ВЧИТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ
з особистого архіву

учанка Катерина
Куше потрапила
в Німеччину за
програмою Au-pair сім
років тому. Жила в сім’ї,
якій допомагала доглядати
за дітьми. Так мала змогу
добре вивчити мову та
познайомитися з країною.
Після цього дівчина
вступила до університету в
Німеччині. Зараз вона живе
у Франкфурті й працює
стоматологом.

ЖИТТЯ

ВИСНАЖЛИВЕ
НАВЧАННЯ
Катя розповідає, що Франкфурт
дуже інтернаціональний. Тут багато
іспанців, португальців та японців. У
місті безліч банків та великих компаній, сюди приїздять працівники з
різних країн.
«На перший погляд Франкфурт – ніби великий мегаполіс. Хоч
усе розташовано поруч. Машиною
у місті можна практично не користуватися. Усюди можна дістатися
пішки. Але попри це, дух великого
міста присутній, – каже вона. – Здається, що Франкфурт – як Нью-Йорк.
Але насправді це дуже маленький
Нью-Йорк».
Катя каже, що завжди мріяла
переїхати у якусь іншу країну. Вибрала Німеччину, бо тут безплатне
навчання для іноземців.
«Мої батьки – військові. Тому
ми часто переїжджали. До 12 років
жила в Латвії, – каже Катя. – Коли
приїхала в Україну, то одразу відчула різницю. Мені завжди хотілося
жити за кордоном, десь у Європі.
Цей переїзд – те, що я просто мала
зробити».
До приїзду в Німеччину Катя
могла порозумітися з німцями,
але досконало мови не знала. Навчалася в Україні на прикладній
лінгвістиці, а одна з іноземних мов
була якраз німецька. Крім цього,
три роки працювала у Луцьку на німецькому заводі. Це теж допомогло
дівчині краще вивчити мову.
«Моя німецька була на базовому рівні. Цього було мало для того,
щоб навчатися у цій країні. Довелося докласти багато зусиль», – каже
вона.
За словами Каті, навчання у Німеччині та Україні не порівняти.
«Тут дуже високі вимоги, вчитися справді складно. Звісно, жодних
хабарів ніхто не бере. Мусиш усе
вчити, інакше не складеш іспит, –
розповідає вона. – Знаю багатьох
студентів з України, які надзвичайно розумні, і всі вони кажуть, що
навчатися в Німеччині важко. Дуже
багато самостійної роботи, на лекції
можна не ходити, але вчити треба,
бо всі зацікавлені в кінці скласти
тести. Мені така система освіти до
вподоби. Вивчитися можна і тут. Головне – мати бажання й бути наполегливим».
Вступити в університет – не
проблема. Для вступу у більшості
вишів тут немає іспитів. Катя лише
переклала шкільний атестат та диплом бакалавра.
«Мала хороші оцінки і диплом
бакалавра. Тому вступити в університет було нескладно, – каже
вона. – Вирішила вивчитися на
стоматолога. Хотіла мати таку роботу, на якій можна було б добре
заробляти».
За словами Каті, адаптуватися в
Німеччині було досить легко. Звісно, дівчина сумувала за Україною,
батьками та друзями.
«Тут мені сподобалося. Мене усе
влаштовувало. Не треба було переступати через себе. Хоч спосіб житЧ И Т А Й
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Німеччина – країна правил

Катя працює стоматологом у Франкфурті

Українка Катя вийшла заміж за німця Філіпа

тя тут інший, але в Німеччині мені
все ідеально підійшло. З першого
дня було відчуття, ніби ця країна
для мене», – каже вона.
Єдине, чого Каті бракує в Німеччині, – це відвертих людей. Таких, як
в Україні.
«Німці дуже привітні, милі, постійно усміхаються, – каже вона.
– Але подружитися з ними не так
легко. Вони довго тримають дистанцію. Це країна правил. І мені це подобається. Хоч багатьох українських
емігрантів таке не влаштовує».
Катя розповідає, що німці дуже
добре ставляться до українців.
«Вони цікавляться політичними
подіями в Україні, – ділиться вона.
– Часто запитують мене, що думаю
про ту чи ту ситуацію. Німці не зовсім розуміють, як в Україні все працює. Навіть уявлення не мають, як
це – давати хабарі. Вони шоковані
станом наших доріг. Не знають, як
жити без медичної страховки. У Німеччині зовсім інше життя, інший
менталітет».
Катя каже, що під час навчання
у своїй групі вона була єдиною іноземкою.
«До мене всі дуже добре ставилися. Німцям байдуже, хто ти –
українка чи німкеня, – каже Катя.
– Якщо добре виконуєш свою роботу, то національність не має жодного значення. Багато моїх колег
дивуються, що у мене досі немає
німецького паспорта. Так, вони знають, що я іноземка. Але це для них
другорядне».

ДОЛЯ ЗВЕЛА
З НІМЦЕМ
Катя вийшла заміж за німця. Її
чоловіка звуть Філіп. Вони познайомилися на вечірці, коли дівчина
тільки приїхала в Німеччину. П’ять
років тому закохані одружилися.
Зараз виховують донечку Емілію.
«На вечірку, де ми познайомилися, і я, і він потрапили випадково.
Мабуть, це була доля. У нас було два
Д І Й

весілля. Одне в Німеччині – для німецьких друзів та родичів, інше – в
Україні для української родини, ми
тут вінчалися», – розповідає вона.
Катя зізнається: чоловік вважає,
що вона більше схожа на німкеню,
ніж він. «На всі наші побачення я
приходила вчасно, а мій обранець
завжди спізнювався», – усміхається
вона.
Жінка каже, що різниці у менталітеті зовсім не відчуває. Часто
готує чоловікові українські страви.
Він дуже любить борщ, пельмені й
налисники.
«Коли приїздимо в Україну, то
чоловік залюбки їсть шашлики. У
Німеччині теж готують м’ясо на
грилі. Але на смак воно не таке, як
наше. Українська кухня йому до
вподоби, – каже Катя. – Прикро, що
не так часто буваю на Батьківщині.
Раніше приїздила раз на півроку.
Тепер – раз на рік. Тягне мене додому. Хочеться до мами з татом.
Повертатися в Україну буде складно, бо мій диплом стоматолога тут
недійсний. Треба було б влаштовувати собі нове життя і опановувати
нову справу. Але цю можливість ми
не виключаємо. У житті всяке може
трапитися».
Філіп був в Україні двічі. Катя
каже, що йому тут подобається.
«Спершу був вражений нашими
дорогами, – зізнається вона. – Але
він у цьому плані досить простий.
Коли йому щось не подобається, то
не робитиме великих очей і не вдаватиме великого здивування. Намагалася навчити його української,
але мій чоловік не дуже здібний до
мов. Може сказати тільки «привіт»,
«як справи» і «будьмо».

ПІВ ЗАРПЛАТИ –
НА ПОДАТКИ
Дівчина каже, як і в кожній країні, у Німеччині теж є свої недоліки.
«Не люблю, коли українці кажуть, що в Німеччині дуже високі зарплати, – каже Катя. – Чомусь

Волинянка каже, що завжди мріяла
переїхати у якусь іншу країну

вони думають, що все тут так легко і
добре, отримуєш тисячі євро на місяць і живеш щасливо. Але ж не всі
знають, які тут податки».
Якщо хтось неодружений і добре заробляє, то ця людина платитиме мінімум 40-45% податків. Наприклад, якщо зарплата €6 тис., то
майже три треба віддати на податки
та медичну страховку. Хто багато заробляє, той ще більше платить податків.
Катя каже, що ідеального життя
ніде немає. І в Німеччині не всі багаті, не всі розкидаються грішми. Німці теж економлять і рахують кожну
копійку. Тут високі податки та ціни
на житло. Але рівень життя значно
вищий, ніж в Україні.
«Німці дуже заощадливі. Вони
сто разів подумають, перш ніж
щось купити, – розповідає вона.
– До того ж, завжди дотримуються правил, а також добре знають
свої права. Німці дуже пунктуальні.
Мені було дуже дивно, коли дізналася, що потяги в Німеччині завше
запізнюються».
Житло у країні дороге. А от автомобіль – уже давно не розкіш. Хоч і
його беруть в кредит.
«Це називається лізинг, – розповідає вона. – Автомобіль беруть
у довгострокову оренду і щомісяця
виплачують певну суму. Після закінчення цього лізингу машину можна
віддати або ж викупити».
На житло більшість німців беруть кредит. Інакше будинок чи
квартиру важко купити. У цій країні не так багато людей, які мають
€500 тис. на банківському рахунку,
щоб купити будинок. А от відсоткові ставки за кредитами тут дуже маленькі – приблизно 1%.
Кредит може взяти будь-хто.
Усе залежить від того, яка сума потрібна і через скільки років людина
зможе її виплатити.
«Як і в багатьох інших країнах,
сума кредиту обмежена. Усе залежить від того, скільки людина

Минулий час, як і майбутній, – не твої. Юрій Мушкетик

заробляє і чи зможе його виплатити», – каже вона.
Багато заробляють ті, хто має
власний бізнес, а також айтішники,
люди, які працюють з податками.
«Хто працює на себе, той і заробляє більше. Наприклад, офісні
працівники заробляють €3-4 тис.
Працівники супермаркетів мають
менші зарплати», – каже Катя.
Українці можуть працювати
тут на будь-яких роботах. Але на
роботу в Німеччину потрапити не
так просто. Роботодавець має засвідчити, що такого працівника він
в Німеччині знайти не може. Треба
бути дуже хорошим спеціалістом у
своїй галузі, щоб отримати тут хорошу роботу.
«Не все так просто. Щоб добре
заробляти, треба дуже багато працювати», – каже Катя.

МЕДИЦИНА
І СТРАХОВКИ
У Німеччині діють державна та
приватна медичні страховки. Більшість людей автоматично мають
державну. Щомісяця відраховують
певну суму із зарплати на покриття
цієї страховки.
«Ніхто нікого не запитує, хочеш
таку страховку чи не хочеш, – каже
жінка. – Вона є в усіх. Походи до лікаря, медичні процедури та базові
ліки – усе входить у цю страховку.
Але якщо людина хоче, наприклад,
збільшити собі груди, то цього страховка, звісно, не покриє».
Катя народжувала дитину в Німеччині. Вона каже, що пологи не
вартували їй ні копійки. Усе покрила страховка. Курси перед пологами й після пологів також покрила
страховка. А от у стоматології усе
по-іншому. За це німці доплачують
додаткові кошти.
Приватна страховка залежить
від зарплати. Якщо хтось отримує
понад €4 тис., то тільки тоді може
перейти на приватне страхування.
«Ця страховка краща, – каже
Катя. – Наприклад, у стоматології
вона може покривати більше речей, ніж приватна. Якщо людина має
таку страховку, то у лікарні її буде
обслуговувати не звичайний лікар,
а, наприклад, головний. Особисто
я не бачу в цьому потреби, бо усе,
що треба, й так покриває державна
страховка».
За словами Каті, українці часто
скаржаться, що їх не влаштовує медицина в Німеччині. Мовляв, лікарі
оглядають досить швидко, приділяють мало уваги пацієнтам.
«Тут матусі не водять дитину до
лікаря щотижня. Є обов’язкові обстеження, на які приводять малюка.
І все. Також тут не переймаються
дрібницями. Нежить, кашель, застуда – на це не зважають. Мені такий
підхід подобається, – каже Катя. – Бо
не прописують 20 медикаментів.
Якщо хтось хворіє на грип, то йому
призначать ліки проти температури
та кашлю. Жодних вітамінів. Тут такого немає. Звісно, як і всюди, трапляються різні ситуації. Але медицина тут на дуже високому рівні».
У Німеччині рівень життя значно вищий, ніж в Україні. Тут людина
більше захищена соціально.
«Якщо у цій країні з тобою щось
трапиться, то знаєш, що підеш до
лікаря і отримаєш лікування. Тут не
треба продавати будинок, автомобіль, щоб витратити гроші на дорогі
ліки, – каже вона. – Те саме стосується і безпеки. Можна будь-коли звернутися в поліцію. У Німеччині тебе
не відфутболять. Відома німецька
бюрократія тут справді працює, і
це дуже добре. Якщо треба отримати документ, то не доведеться ні
з ким домовлятися, шукати кумів чи
друзів. Усе зроблять і так. Винятків
немає ні для кого. У Німеччині всі
люди рівні».
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Колись в Альпах, у Швейцарії, був санаторій,
де лікували суто продукцією козівництва:
молоком, сироваткою, сиром, сметаною, і це
давало непогані результати. Деяким онкохворим
справді вдалося вижити завдяки козам! А в тих
місцевостях, де розводять кіз, діти майже не
хворіють на застуду, бронхіти.

КОЗЯЧЕ МОЛОКО –
НАЙКРАЩІ ЛІКИ

На пасовиську тварини поводяться слухняно

пляшечки. Коли такі тварини виростають, їх шкода пускати на м’ясо. У
господарстві Віри Миколаївни була
коза-довгожителька, яка прожила
25 років.
За словами жінки, кози – не
дуже вибагливі тварини. Їдять небагато, от лише голосно мекають, коли
голодні або хочуть пити. А годувати
кіз потрібно регулярно і різноманітно. Найбільше клопоту завдає зимове утримання. Для кіз на зиму треба
заготовляти сіно, соковиті корми й
концентрати. Сіно – лугове або лісове – можна чергувати з гороховою
соломою, половою від люцерни або
люпину і навіть від безостюкової
пшениці. Добре кози поїдають зелену соснову хвою, але справжніми
ласощами для них є кора зі свіжої
деревини. У меню мають бути концентрати – комбікорм, подрібнене
або ціле зерно, висівки, макуха. Із

соковитих кормів – морква, капуста,
картопля, кормові буряки.
– Доїться коза сім місяців протягом року. Щороку приводить козенят. Ми їх ріжемо на м’ясо, підгодувавши до 3-4 місяців. У цей період
воно ще не має запаху і вважається
дієтичним продуктом. Лікувальне
молоко п’ємо самі й продаємо, а з
кисляку варю сир. У спеку молочко і
сир для мене – основні харчі, – каже
пенсіонерка.
Від весни до осені кози пасуться.
Люблять щипати траву і конюшину,
скубати кору й гілки верби, осокору
і клена. Їдять гарбузи, дрібну картоплю та моркву. Тварини люблять
сіль, тому в хліві мають бути лизунці – соляні камінці у формі цеглинок.
Щоб коза не перебирала харчами, її
треба змалечку привчати до найрізноманітнішої їжі, щоб смак закарбувався у пам’яті.

– Щоб козяче молоко не мало
неприємного запаху, в хліві має
бути суха підстилка, – провадить
господиня. – Перед доїнням вим’я
треба мити теплою водою. Мені
колись радили: купуючи козу, треба почухати її за вушком. Якщо
рука пахне, як мита банка з-під молока – це нормально, а ось різкий
запах – вже погано. Ані для пиття,
ані для переробки таке молоко не
годиться.
Віра Миколаївна каже, що сьогодні потрібно понад 10 тисяч гривень, аби купити корову. Пенсіонерам така покупка не по кишені. А
кізку можна придбати в межах 9001200 гривень. Господиня перелічує
переваги утримання кози: її легше
доїти і прогодувати, менше гною в
хліві. А для тих, хто має проблеми
зі здоров’ям, коза окупиться сторицею. Адже аптечні ліки нині коштують сотні гривень. І протипоказань
у них іноді набагато більше, ніж показань. А козяче молоко – найефективніший імуномодулятор. Не один
хворий переконався, що воно – панацея проти багатьох захворювань.
Порівняно з коровами, кози не
хворіють і не передають захворювання з молоком. Сире козяче моло-

ко абсолютно нешкідливе. Із нього
виходить чудовий ніжний сир, наче
вже розтертий з маслом. Якщо не
пошкодувати праці і поморочитися навесні з козенятами, можна на
весь рік забезпечити себе смачним,
легким, дієтичним м’ясом. Особливо добре ростуть кастровані козлики. М’ясо в них ніжне, жирне і без
неприємного запаху. Консервувати
його можна таким же способом, як
і свиняче. Можна зробити відмінну домашню ковбасу. Для фаршу
потрібно половину м’яса дрібно
порізати, а половину пропустити
через м’ясорубку. Посолити, додати свинячого сала, часнику, спеції
і начинити свинячі кишки. Ковбасу
можна смажити, а можна і коптити.
Законсервована в скляних банках,
вона зберігається до року.
А найголовніше, що затрати на
тримання кіз мінімальні. Увесь молодняк встигає вирости за сезон
випасу і майже не потребує кормів.
На зиму Віра Гаврилюк залишає
максимум шість тварин, яких прогодувати не так уже і важко.
Питаю, чи мають попит козячі
шкірки. Віра Миколаївна відповідає,
що нині секонд-хенд пропонує широкий вибір хутряних шубок, тому
морочитися з вичинкою шкір та пошиттям виходить дорого і загайно.

СТАРИМ ГАЗЕТАМ – НОВЕ ЖИТТЯ

умілі руки
Лілія БОНДАР

Х
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ГОДУВАЛЬНИЦЯ І ДОМАШНІЙ ЛІКАР

ВИГОДУВАНЕ З
ПЛЯШЕЧКИ КОЗЕНЯ
ШКОДА ПУСКАТИ
ПІД НІЖ
Щоб довідатися про секрети
догляду за голосистими годувальницями, напросилися в гості до жительки Торчина Віри Гаврилюк. Нині
у хліві Віри Миколаївни мешкають
20 кіз: три дорослі тварини, чотири
первістки і 13 козенят. Погодьтеся,
ходити є біля кого.
– Першу козу ми купили понад
30 років тому. Поступово поголів’я
розрослося. Коли ще ходила на роботу, було важкувато. А як вийшла
на пенсію, приділяю кізонькам
більше часу. Добре, що пасовисько
недалеко від хати, вони вже знають
туди дорогу. В шкоду не лізуть, ідуть
поряд, – каже Віра Миколаївна.
– Але на подвір’ї можуть капостити – погризти виноградну лозу, або
ж зайти на веранду і... поласувати
вазонами!
Господиня знає характер кожної тварини, її смаки і поведінку.
Особливо тих кіз, яких вигодувала
з соски. Таке буває, коли самиця народжує троє козенят. Адже козяче
вим’я має лише дві дійки, тому третього малюка доводиться поїти з
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КОЗА В ГОСПОДАРСТВІ –
Оксана Куцик

орова для бідних,
або ж корова для
пенсіонерів – так у
народі називають козу. А
старожили пам’ятають,
як колись кіз називали
сталінськими коровами.
За часів Сталіна в людей
забирали корів, тому
багато селян, щоб
прогодувати дітей,
тримали кіз. Ці тварини хоч
і примхливі, але користь
від них у господарстві
чимала.
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МАЙСТРИНЯ З ЛУЦЬКА ПЕРЕТВОРЮЄ МАКУЛАТУРУ НА КОШИКИ ТА ЧЕРЕВИКИ
з особистого архіву

то міг би подумати,
що коли старі газети,
журнали чи списані зошити
скрутити в трубочки, то
можна сплести чимало
корисних речей?
Виявляється, можна, що і доводить талановита лучанка Тетяна Веремко. Вона уже чотири роки плете
з макулатури кошики для фруктів та
овочів, відра для білизни, розноси
для чашок, іграшки. Вироби майстрині на перший погляд – наче виготовлені з лози. Не поступаються їм
і за міцністю та функціональністю.
Жінка має дві освіти. Встигла
попрацювати і регентом, і масажисткою. А коли пішла у декрет, то
збагнула, що має багато вільного
часу. Подруга підказала, що можна
плести кошики з газет. Таню це зацікавило, вирішила і собі спробувати.
– Тато передплачує газети, а я
купую журнали, – каже майстриня.
– Тож у хаті назбиралося чимало макулатури. Кілька років тому завдяки
інтернету познайомилась із технікою плетіння з трубочок паперу.
Мене захопило те, що з цього матеріалу можна сплести що завгодно, оскільки він доступний і дуже
гнучкий. Якось спробувала зробити
корзину з паперу. Подивилася в інтернеті, як плести. Спершу не дуже
виходило. Перепсувала багато паперу, аж поки не навчилася. Але я
наполеглива, довго робила ті кошики, аж поки не вийшов ідеальний.
Спочатку жінка скручує газетні
сторінки у трубки, краї склеює. Фарбує їх водоемульсійними фарбами,

Старі газети, журнали та списані
зошити збирають усією сім’єю

Тетяна Веремко каже: плетіння
з паперу – справа її життя

Щоб повністю виготовити кошик, треба витратити цілий день

тоді береться плести.
– Колір, товщина, довжина паперу значення не мають. У виробі вони
на вигляд однакові. Єдине: трубочки
треба скручувати тісненько, – пояснює Таня. – Ґрунтую, а коли вже виріб готовий, покриваю лаком.
За словами майстрині, для пле-

тіння згодиться будь-який папір: і
офсетний, і газетний. Гарними вийдуть вироби з глянцевих журналів,
у хід підуть і списані старі зошити, і
навіть потріпані книжки. Щоб узятися за плетіння, спершу треба накрутити трубочок.
– Потрібно взяти аркуш папе-

ру чи газетну сторінку і від одного
краю почати накручувати на спицю чи заряд. Завершивши, краєчок
треба закріпити клеєм. Трубочки
виходять дуже щільними, більше
того, в одну легко вставляється наступна, що забезпечує безперервне
плетіння і міцність майбутнього ви-

Любов – то, може, єдина справжня квітка, подарована людині Богом.
Тільки в любові людина розумна. Василь Стус

робу, – повідала Таня.
У плетінні з паперу виготовлення трубочок забирає найбільше
часу, адже для простенької корзинки їх потрібно щонайменше 400, а
це кілька годин роботи. Сплести ж
сам виріб майстриня може всього за годинку-дві. Вона каже, що
насправді процес дуже простий і
практично ідентичний із лозоплетінням. Так, використовує техніки
плетіння шнурочком у два прути,
плетіння круглого денця, спіральне. При цьому папір набагато гнучкіший, ніж лоза, тож закрутити його
можна в будь-яку форму.
– Щоб виріб мав завершений
вигляд, його можна проклеїти для
міцності, а потім пофарбувати чи
просто полакувати – все залежить
від ідеї, – каже Таня. – Деякі роботи не потребують фарбування, бо
фактура паперу сама собою дуже
цікава й утворює гарний малюнок.
Наприклад, із глянцевих журналів
вироби такі пістряві й ефектні, що я
їх навіть не фарбую.
Вдома у Тані величезна виставка її робіт. Це численні вази та підвазонники, кошики, черевики, капелюхи, лебеді, й усе – з паперових
трубочок. Більшість своїх виробів
жінка роздаровує.
– Коли людям подобаються мої
кошики, то я тільки тішуся з цього, –
каже вона. – Приємно, коли знаєш,
що твоя робота приносить комусь
не лише естетичне задоволення, а
й користь. У такі миті ще більше хочеться працювати.
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МАСТОПАТІЮ ТРЕБА
ЛІКУВАТИ ВЧАСНО
of-md.com

кщо щомісяця
напередодні
менструації ви
відчуваєте, що груди
набухають і болять, вам
терміново потрібно до
лікаря. Адже у здорових
жінок груди не болять за
жодних обставин. Цілком
імовірно, що ці симптоми
свідчать про розвиток
мастопатії, інформує
УНІАН.

www.volynnews.com

НАЙКРАЩЕ
НАРОДЖУВАТИ
ДО 25 РОКІВ

ВИНИКЛА ПІДОЗРА –
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
МАМОЛОГА
Найчастіше трапляється мастопатія трьох видів: фіброзно-кістозна,
кістозно-фіброзна і дифузна. Для
фіброзно-кістозної мастопатії характерне переважання фіброзної
тканини з наявністю дрібних кіст.
Якщо в молочній залозі переважають кісти, то це кістозно-фіброзна
мастопатія. Дифузна форма вважається найпростішою – це незначні
зміни тканини молочної залози.
Форми можуть переходити одна в
іншу. Якщо їх не лікувати, можливе
переродження клітин у рак.
Щоб уникнути небажаних наслідків, жінкам слід регулярно
проводити самообстеження на
шостий день від початку менструації. Роблять це у ванній, стоячи
перед дзеркалом. Треба намилити
груди, підняти руки вгору і за годинниковою стрілкою промацати
кожну залозу, чи нема ущільнень.
Про мастопатію також свідчать
виділення з обох сосків. Але для

Візит до лікаря відкладати не можна

ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ МАСТОПАТІЇ
Травми і удари, що спричиняють сильні гематоми. До речі,
удари досить часто призводять до раку молочної залози.
Тому такі небезпечні для жінки заняття модними сьогодні
східними єдиноборствами. У груди бити категорично
заборонено. Це дуже ніжний і делікатний орган.
Стреси, переживання, навіть такі, здавалося б, дрібниці, як
сварка з чоловіком. Все починається з незначних болів у
молочних залозах, а закінчитися може онкологією.
Небезпеку приховують і неправильні контрацептиви,
особливо коли жінка без поради лікаря сама призначає собі
гормональні препарати. До мастопатії призводять і хронічні
захворювання печінки – холецистит та гепатит.
більшої впевненості бажано здати
мазок на цитологічне дослідження.
Оскільки молочна залоза – гормонозалежний орган, то основною

грошики народні

ПРОДАЮТЬ ЗА БЕЗЦІНЬ

олиняни доплачують 900 грн
за кожен літр плазми крові
монополісту, стверджує депутат
облради Костянтин Зінкевич.
agefactor.com.ua

Ситуація виникла внаслідок
заборони виробництва альбуміну

Зі слів обранця громади, в області запущена та працює схема, подібна до сумнозвісного
«Роттердам+», яку він назвав би «Біофарма+».
Реагуючи на звернення станції переливання крові, депутат з’ясував, що комунальна
установа обласної власності продає монополісту «Біофарма плазма» літр плазми крові
за 600 грн. А її собівартість становить приблизно 1,5 тис. грн (1533 грн для ВолодимирВолинської станції переливання крові). Тобто,
зі слів депутата, кожен волинянин докладає
свої 900 грн до кожного проданого літра
плазми, який купує монополіст. Така ситуація,
вважає Костянтин Зінкевич, склалася тому,
що адміністративно заборонене виробництво альбуміну.
20 лютого Кабмін ухвалив стратегію національного розвитку служби крові, згідно з
якою передбачені державно-приватні способи фінансування і господарювання у службі
крові. Програма має запрацювати в 2022 році.
За цей час дофінансовуватимуть єдиного монополіста.
Тому депутат просив постійну комісію
облради з питань охорони здоров’я разом зі
спеціалістами управління охорони здоров’я
ОДА дати оцінку ситуації виробництва препаратів крові та їх продажу. Також сформулювати пропозиції та рекомендації, які згодом депутати змогли б подати як звернення
президенту, Кабміну, Верховній Раді та АМКУ.
Депутати підтримали запит.
Д У М А Й

Д І Й

Дарина ГОГОДЗА

Л

іто – період відпусток,
канікул і подорожей. Як
правильно зібрати аптечку,
якщо ви подорожуєте з
малюком?
Жарознижувальні препарати. У світовій педіатричній практиці використовують лише два види препаратів: на основі
парацетамолу («Панадол», «Еферелган»,
«Рапідол» тощо) та ібупрофену («Нурофен», «Ібупрофен»). Аспірин категорично заборонено.
Коли ви обираєте засіб, зверніть увагу
на вік та вагу дитини: для діток від 3 місяців до 3 років варто брати ректальні свічки
або сироп. Дітям від 3 до 6 років – сироп, є
також і свічки з потрібним дозуванням. Дітям від 6 років – таблетки або сироп. Розраховуючи дозу жарознижувальних,
потрібно орієнтуватися на вагу, а не на
вік дитини.
Біль у горлі. Найчастіше достатньо
рясного теплого пиття або грудного молока, якщо дитина на грудному вигодовуванні. Однак, щоб полегшити дискомфорт,
можна взяти «Септефрил», «Лізобакт»
тощо. Таблетки діють, коли дитина їх може
розсмоктувати, тобто орієнтовно з 3 років.
Зі спреями теж варто бути обережними, їх
дозволено використовувати з 2 років.
Кашель. Зазвичай для лікування кашлю вистачає свіжого повітря та рясного
пиття (грудне молоко). Однак, коли кашель дошкуляє і є порушення загального
стану (млявість, задишка, слабкість), варто обов’язково проконсультуватися з лікарем. Лише він має рекомендувати ліки.
Лікування нежитю в дитини та засоби для гігієни носа. Варто мати з собою
будь-який сольовий розчин. Його можна
виготовити самостійно, додавши у воду
звичайної солі, або цілком згодиться фізрозчин. Фармацевтична індустрія пропонує величезний вибір таких розчинів:
«Но-Соль», «Х’юмер», «Пшик», «Аквамаріс»
тощо.
Судинозвужувальні краплі варто
використовувати лише тоді, коли є по-

Найбільше шансів захворіти
на мастопатію у жінок, які не народжували і не вагітніли. Є закономірність: що більше народжуєш і що
довше годуєш, то менше ризиків.
Найкраще годувати малюка грудьми до року. Великий плюс, якщо дитина харчується грудним молоком
до піврічного віку. Жінки, що пізно
народжують (після 30 років), теж
входять до групи ризику. Ідеальна
ситуація, коли жінка до 25 років народила і вигодувала грудьми двох
дітей. Найбільше хвороби молочної
залози загрожують жінкам, які робили аборти. Наслідки цієї гормональної катастрофи непередбачувані для організму.
Якщо ви помітили в організмі
зміни, запишіться на огляд до мамолога. Дівчатам можна робити
лише УЗД молочних залоз і пахвових лімфовузлів. Пацієнткам після
35 років – мамографію грудей. Іноді
у жінок, які практично не годували,
або які мають патологію щитоподібної залози, у тканинах молочної залози зберігається залозистий компонент, у такому разі мамографія

ЗІБРАЛИСЯ НА ВІДПОЧИНОК?

УКОМПЛЕКТУЙТЕ АПТЕЧКУ
lechimsya.org
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причинною недуги вважають гормональний дисбаланс в організмі. Найчастіше він пов’язаний з
гінекологічними захворюваннями

пам’ятка

ПЛАЗМУ КРОВІ

www.volynnews.com

(міомою, аденоміозом, ендометріозом, гіперплазією, хронічними
запаленнями придатків, полікістозом яєчників) та дисфункцією щитоподібної залози.

не інформативна. Таких пацієнток
відправляють на УЗД. За потреби
проводять цитологічне дослідження – мазки з сосків. І якщо знаходять якісь відхилення, призначають пункційну біопсію (забір клітин
з ущільнення).
Лікування мастопатії – дуже
складний процес, адже насамперед потрібно виявити причину.
Це можуть бути або гінекологічне
захворювання, або збої в роботі
щитоподібної залози, або наслідки
аборту. На ці пошуки і саме лікування іноді треба кілька років. Якщо
з’ясовується, що первинний осередок – міома, то спочатку пацієнтка має пролікуватися у гінеколога.
Часто, коли усувають гінекологічну
проблему, мастопатія зникає.
В ідеалі мамолог і гінеколог
мають працювати разом. Якщо,
припустімо, гінеколог збирається
призначити жінці гормонотерапію,
йому слід скерувати пацієнтку до
мамолога, щоб перевірити молочні залози. Адже при фіброаденомі
гормональні препарати протипоказані: вони можуть спричинити
переродження пухлини в рак.
Мастопатія також лікується вагітністю та пологами. Це стосується
всіх форм мастопатії, крім фіброаденоми. Її перед вагітністю краще
прооперувати. Вагітність – це завжди гормональний сплеск, і невідомо, як на цьому фоні поведеться
фіброаденома. Вона може стати
злоякісною. Розумні жінки, перш
ніж планувати народження дитини,
приходять до мамолога перевіритися. Адже під час вагітності не призначають жодної терапії. Ну а нормою життя для всіх жінок має стати
щорічний профілактичний огляд у
мамолога.

Ліки застосовують залежно від віку дитини

треба, а саме: набряк слизової носа і дитина
не може дихати, або ж коли прозорі соплі
рікою. Під час вибору судинозвужувальних
крапель звертайте увагу на вік дитини. Варто
пам’ятати, що краплі не лікують, а лише полегшують перебіг захворювання. Популярні: «Називін», «Віброцил», «Назол» тощо. Важливо
зазначити, що дітям від 0 до 2 років можна
використовувати лише краплі в ніс.
Біль у вусі. Його можна вгамувати дозою
«Нурофену» або вушними краплями, наприклад, «Отіпакс», «Отіум» тощо.
Очні краплі для дітей. Із народження –
«Флоксал», «Торбекс» – антибіотик.
Біль у животі, розлад шлунка, блювота
або діарея. Варто мати з собою ентеросорбенти: «Ентеросгель» (є солодкий), біле вугілля (є у різних формах випуску, супензія в тому
числі), «Смекта», «Фосфалюгель» тощо. Використовувати під час розладів шлунка, діареї, у

отруєнь, інтоксикації.
разі блювоти, харчових
ха
(«Лінекс», «Ентерожерміна») заПробіотики («Л
стосовують під час розладів травлення, закрепів тощо.
Також варто взяти з собою індикаторні
смужки н
на визначення ацетону в сечі
та кілька
ампул 40% глюкози на
к
випадок,
якщо блювоту спричивип
нить
нит високий рівень ацетону. Також згодиться узвар з родзинок.
Протиалергійні засоби.
Для
Д дітей до року варто брати
протиалергійні
засоби у крапп
лях
або сиропі: «Феністил»,
л
«Зіртек»
тощо. Від року: «Су«З
прастин», «Зодак», «Еріус», «Лоп
ратадин». Дітям, яким більш
р
яяк 2 роки: «Зодак», «Цетрин»,
««Зіртек», «Парлазин», тільки в
ссиропах або краплях.
Мазі, що мають протиалергійний ефект: «Феністилал
гель» – чинить виражену протигел
свербіжну дію на шкіру, зменшує
свербіж
подразнення при алергічних реакціях,
подразне
знеболює. Можна застосовувати
місцево зне
після народження.
від 1 місяця піс
Антисептики, допомога під час травмування шкіри – рани, садна, порізи: «Хлоргексидин», перекис водню. Проти забоїв, синців – «Траумель С»: знімає набряк, зменшує
гематому та біль у місці удару.
Крім того, в аптечку, ще слід покласти:
• набір різних за розміром пластирів, медичні бинти, вату;
• стерильні серветки, ватні диски, вушні
палички;
• піпетку, пінцет, ножиці або кусачки зручної конструкції для підстригання нігтів;
• не ртутний термометр;
• англійські шпильки, джгут, шприц одноразовий;
• особисті ліки для кожного члена родини;
• засоби проти укусів комах;
• «Пантенол-спрей» проти опіків;
• крем-захист від сонця.

Здоров’я настільки переважує всі блага життя, що воістину здоровий жебрак
щасливіший за хворого короля. Артур Шопенгауер
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легка атлетика
Юрій КОНКЕВИЧ

Д

Юлія ТЕРПЕЛЮК

ещодавно у
ВолодимиріВолинському пройшли
змагання із мотокросу,
присвячені 14-й окремій
механізованій бригаді.
Захід відбувся завдяки спільній та злагодженій роботі членів
ГО «Спортивний автомобільномотоциклетний клуб «Віраж-ВВ»,
Володимир-Волинської
міської організації політичної партії
УКРОП та Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом», що на цьогорічні
змагання виділив 10 тис. грн.
На захід приїхали учасники з
різних регіонів України, зокрема
Закарпаття, Львова, Рівного, Волині, а також прибули учасники із сусідньої Білорусі. Привітати спортсменів завітали народний депутат
України Ігор Гузь та ВолодимирВолинський міський голова Петро
Саганюк.
На початку змагань президент клубу «Віраж-ВВ», депутат
Володимир-Волинської міської
ради від УКРОПу Валерій Олексюк

Луцьк прийме еліту європейської легкої атлетики

Тоді до обласного центру разом із
керівником Олімпійського комітету України Сергієм Бубкою приїздив керівник Євроатлетики Свейн
Арне Хансен. Він був по-доброму
шокований містом та стадіоном.
Через кілька місяців Суперлігу
командного чемпіонату Європи з
багатоборства приймав Таллінн,
і збірна України перемогла у командному заліку. В індивідуальному Аліна Шух була найкращою
у змаганнях семиборок, а Олексій
Касьянов став другим серед десятиборців. Через рік стало офіційно відомо, що Луцьк отримав право провести європейський кубок

з багатоборства у 2019 році.
Отож, коротко про змагання,
які зустріне Луцьк у липні.
Чоловіче десятиборство –
вид спорту, що включає змагання в 10 видах легкої атлетики
(біг на 100 м, стрибки у довжину,
штовхання ядра, стрибки у висоту, біг на 400 м, біг на 110 м із
бар’єрами, метання диска, стрибки з жердиною, метання списа та
біг на 1500 м).
Змагання тривають два дні
поспіль (по п’ять видів за день).
Результат кожного учасника визначається комбінацією його результатів в окремих видах. Є своя

система нарахування очок у кожному виді (при цьому враховують
саме результат, а не місце). Потім
ці очки підсумовують, щоб одержати остаточний результат.
Жінки змагаються в семиборстві. До програми в них входять
біг на 100 м з бар’єрами, стрибки
у висоту, штовхання ядра, біг на
200 м, стрибки у довжину, метання списа, біг на 800 м. Змагання із
семиборства тривають також два
дні – чотири перші дисципліни
першого дня, три інші – другого.
Кубок Європи в Луцьку
розпочнеться о 10:00 у суботу,
6 липня. У неділю змагання триватимуть з 9:30 до 20:00.
Склад української збірної
такий:
Жінки (семиборство): Римма Буйненко (Дніпропетровська
обл.), Дарина Слобода (Київська
обл.), Ірина Рофе-Бекетова (Харківська обл.), Ганна Нелепа (Донецька обл.).
Чоловіки: (десятиборство):
Василь Іваницький (Львівська
обл.), Олексій Касьянов (Запорізька обл.), Руслан Малогловець
(Дніпропетровська обл.), Вадим
Адамчук (Вінницька обл.).
Напередодні Кубка Європи
деякі оновлення відбулися і на
«Авангарді». Тут оновили верхній
шар покриття доріжок і секторів,
а також зробили нову розмітку
арени.

У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ
ВІДБУЛИСЯ ЗМАГАННЯ З МОТОКРОСУ
bug.org.ua
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ВІДБУДУТЬСЯ В ЛИПНІ

Маленькі спортсмени

подякував усім спортсменам та
гостям, а також побажав присутнім гарних емоцій та відпочинку.
«Змагання з мотокросу ми
проводимо уже вчетверте, а цьогоріч вирішили присвятити їх нашій 14-й окремій механізованій
бригаді, якій ми надавали посильну допомогу, ремонтували техніку й далі підтримуємо. З кожним
роком у змаганнях бере участь
все більше спортсменів. Наймолодшому учаснику виповнилося
п’ять років, а найстаршому – 61.

ВІЙСЬКОВИМ
АЕРОДРОМОМ
ЛІТАЛИ ШАЛЕНІ
БАЙКЕРИ
Лучанин Микола Романчук здобув
перше місце в Другому етапі чемпіонату України з мото дрег-рейсингу, який
відбувався 21-22 червня на луцькому
військовому аеродромі.
Романчук переміг у класі «Мото
до 1000 куб. см» на своєму Suzuki GSX
R1000. У цьому ж класі Миколі вдалося обійти Сергія Вродзінського з Умані, який посів друге призове місце на
своєму залізному коні BMW S 1000 RR,
та Роберта Саву з Червонограда, який
здобув бронзу, осідлавши Suzuki GSX
R1000.
У цьому класі п’яте та шосте місця

Також щороку фінансову допомогу на підготовку та проведення
змагань нам надають Фонд Ігоря
Палиці «Тільки разом» та народний депутат Ігор Гузь. Хотілося б,
щоб держава більше цікавилася
такими заходами й долучалася до
популяризації цього виду спорту», – зазначив Валерій Олексюк.
Учасників мотокросу розподілили за категоріями: початківці,
аматори та ветерани. Для кожної
з них визначили контрольний час.
Всі учасники виїжджали на трасу

по два рази.
У загальному підсумку перемогу здобула команда клубу «Віраж» з Володимира-Волинського.
Зазначимо, що Фонд Ігоря
Палиці «Тільки разом» та місцеві
укропівці вже кілька років поспіль
долучаються до фінансування змагань з мотокросу. Голова фракції
«УКРОП» у Володимир-Волинській
міській раді Сергій Радкевич каже,
що вони всіляко підтримують місцеві спортивні ініціативи й сприяють їх популяризації та розвитку.

футбол

volynnews.com

мотоспорт

Активісти підтримують розвиток мотоспорту

ФЕДЕЦЬКИЙ ІДЕ В
ДЕПУТАТИ Й У «ВОЛИНЬ»?

У Луцьку відбулися
видовищні мотозмагання

вибороли луцькі мотобайкери Віктор
Притолюк та Артур Кліманов.
У класі Moto Unlimited золото здобув на своєму Suzuki GSX 1300 R одесит
Григорій Філатов, срібло виборов Роберт Сава з Червонограда, а бронзовим
чемпіоном став Сергій Вродзінський з
Умані. Почесні четверте, п’яте та шосте
місця відповідно дісталися лучанам Миколі Романчуку, Віктору Притолюку та
Андрію Шушмаруку.

Захисник «Карпат» лучанин Артем Федецький іде
в політику. Він балотується у виборчому окрузі №118
у Львівській області від партії «Слуга народу».
Артему 34 роки, він син легенди волинського футболу Андрія Федецького. До 2016 року Федецький
грав за національну збірну України. Виборчий округ
№118 включає частини двох районів Львова (Личаківського та Шевченківського) і Пустомитівський район,
який межує з містом.
Минулого тижня також оприлюднили інформацію про можливий перехід Федецького у «Волинь».
Про це інформує львівське видання «Спортивка»:
«Волинь» – як команда-ностальгія. Денис Кожанов
і Младен Бартулович уже є. До них приєднаються
Тарас Михалик і Артем Федецький. І все це під орудою Андрія Тлумака. Федецькому завадить заграти
за луцьку команду хіба те, що його можуть вибрати
в депутати».

Достатньо 15 хвилин і п’яти вправ на різні частини тіла – і ви красуня. Аніта Луценко

27 червня 2019 року
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зіркопад

ПРОДАНИЙ ЗА
€222 МЛН НЕЙМАР
ЗАХОТІВ ДОДОМУ
Іван БОГДАНОВИЧ

Уже кілька років у бразильської
мегазірки Неймара з футболом
складні стосунки, а ось увагу
до своєї персони він привертає
так вміло, що увесь інший
футбольний світ немов на
другому плані.
Getty Images

на швидкості

КУБОК ЄВРОПИ У ЛУЦЬКУ:
ВСЕ ПРО ЗМАГАННЯ, ЯКІ
Микола Мартинюк

о старту
найпрестижніших
легкоатлетичних
змагань, які колинебудь відбувалися у
Луцьку, залишаються
лічені дні. В обласному
центрі 6-7 липня
відбудеться Командний
чемпіонат Європи
з легкоатлетичних
багатоборств (Суперліга).
У Луцьку змагатимуться вісім
європейських збірних: України,
Білорусі, Франції, Великобританії, Швейцарії, Іспанії, Естонії та
Нідерландів. Ці команди – елітна
група багатоборців Європи, решта команд виступають у нижчих
лігах.
Кубок Європи – перші змагання з легкої атлетики такого рівня,
які керівництво Євроатлетики
доручило провести Україні після
початку російсько-української війни. У 2013 році Донецьк приймав
юнацький Чемпіонат світу з легкої
атлетики. Згодом через воєнні дії
на Донбасі жодні змагання Україні
проводити не доручали. Як виняток – кілька матчевих юнацьких та
юніорських зустрічей з легкої атлетики, які також провели після реконструкції «Авангарда» в Луцьку.
Про ймовірне рішення Євроатлетики надати Луцьку право
провести Кубок Європи вперше
стало відомо у травні 2017 року.
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Не минуло й двох років, як
Неймар захотів назад у «Барсу»

Ці знамениті піруети на чемпіонаті
світу, ці сльози після чергової травми, ці
постійні «щасливий – нещасливий в Парижі», ці суди і розгляди... Мессі й «Барселона» відпочивають. Уміє хлопець
привернути до себе увагу, хоча все більше питань до його футбольної цінності.
Ніби й забулося, але два роки тому
бразилець перейшов із «Барселони» в
«Парі Сен-Жермен» за €222 млн. Нині
ж ім’я Неймара не сходить з перших
шпальт газет і сайтів. Причому не через
класну гру бразильського «золотого
хлопчика».
Звинувачення в зґвалтуванні, чергова травма перед великим турніром і неучасть в ньому (Копа Америка), провокаційне фото з Бензема, купа «близьких
друзів», які радо коментують для медіа
«плани і бажання» Неймара про продовження кар’єри.
Якщо все систематизувати, то виходить таке: Неймар нещасливий у Парижі, Неймар хоче повернутися в «Барселону», Неймар готовий піти на все, щоб
здійснити цей трансфер.
У Каталонії теж сидять не дурні, які
розуміють, що трансфер Неймара реально можуть здійснити тільки два клуби – «Реал» і «Барселона». Але «Реал»,
зайнятий кардинальною перебудовою
команди, вже виклав на нових гравців
більш як €250 млн (Йович, Азар, Родріго,
Едер Мілітао, Менді). Купівля Неймара
не вписується в економічні реалії мадридців, хоча вписується в їхнє постійне
бажання бачити в команді суперзірок.
Менеджмент «Барселони» дуже
точно розуміє нинішню ситуацію, тому і
диктує правила гри. Якщо два роки тому
Неймар принизив їх своїм відходом, то
тепер є чудовий шанс відігратися. За
інформацією іспанських ЗМІ, «Барса»
готова прийняти Неймара назад, але
виставила йому три обов’язкові умови
для угоди: він піде на зниження зарплати, яка зараз становить €30 млн на
рік, публічно заявить про своє бажання
повернутися в «Барселону» й не менш
публічно визнає, що припустився помилки, коли перейшов до ПСЖ влітку
2017-го.
Якщо ПСЖ прийме пропозицію (є
кілька варіантів угод) і Неймар повернеться, то каталонці позбудуться одного
зі своїх проблемних гравців, а натомість
отримають футболіста, який здатний
допомогти команді виграти Лігу чемпіонів.
Якщо ПСЖ відмовиться від угоди
(це малоймовірно, оскільки гравець із
зарплатою в €30 млн, який не бажає грати в Парижі, – це величезна проблема),
то каталонці отримають моральне задоволення. Увесь світ вже знає про те, що
Неймар визнав свою помилку і «хоче
додому».
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поради бувалих

бережіть себе

Щоб столові буряки вродили солодкі
й без блідих прожилок, їх слід поливати
солоною водою. Щойно бурячки на грядці виростуть приблизно 10 см заввишки,
розведіть 100 г великокристалічної солі
в 10 л води і цим розчином підгодуйте їх.
За сезон слід зробити два-три такі поливи.
Багато господинь цікавляться, коли
збирати врожай озимого часнику. Корисною буде така порада: коли видалятимете стрілки, залиште одну, щоб вона росла
все літо. Поспостерігайте за нею. Стрілка
буде поступово випрямлятися. Щойно
вона стане вертикальною, як антена, –
пора викопувати часник.

спробуйте

АРОМАТНА СІЛЬ

І в піст хочеться поласувати
смачними стравами. У цей час
м’ясо можна замінити овочами
і бобовими. Страви виходять
ситними та поживними. Їх
присмачують різноманітними
соусами.

КАПУСТЯНИКИ
Головку білокачанної капусти дрібно нашаткувати (можна
використовувати
спеціальну
тертку). Для приготування страви знадобиться 1 кг подрібненої
капусти. Налити в каструлю води,
додати кілька ложок олії, викласти капусту й тушкувати близько
20 хв. Потім акуратно всипати
півсклянки манки, безперервно
помішуючи капусту. Протушкувати 10 хв. Зняти каструлю з вогню, додати сіль, кріп, кмин, суміш
перців і залишити охолонути. З
маси формувати круглі котлетки,
панірувати в сухарях і обсмажувати з обох боків в олії.
До страви можна приготувати соус: у томатний сік додати
подрібнений часник і нарізану
петрушку.
КОТЛЕТИ З МОРКВИ
1 кг моркви почистити, нарізати тонкими скибочками. Зали-

А дитячий та підлітковий
раціон має містити менше
швидких вуглеводів (солодощів, випічки) і більше тваринного білка (м’яса, молочних
продуктів). Аби здоров’я дітей не похитнув сезон канікул, дієтологи дають кілька
дієвих порад:
– акцентуйте увагу на
овочах і бобових – вони мають бути основою раціону;
– заохочуйте щодня їсти
фрукти та ягоди, молочні та
кисломолочні продукти, у
невеликих порціях – цільнозернові продукти, насіння та
горіхи;
– упродовж тижня готуйте рибу (двічі-тричі на
тиждень) і м’ясо (переважно
Ч И Т А Й
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ма прийміть таблетку і полежіть, накривши
голову вологим рушником. При гіпертонії в
жодному разі не можна пропускати прийом
ліків.
7. Пийте побільше прохолодної води. Але
не крижаної! Звичну норму збільште удвічі.
Не виходьте на вулицю, особливо, коли сонце пече, без пляшки з чистою водою. У просту воду можна додати сік лимона або кілька
пом'ятих листочків м’яти.

Пісні котлетки смакують з овочевими соусами

ти водою і тушкувати до м’якості.
Після цього збити блендером та
акуратно всипати півсклянки борошна, швидко розмішуючи, щоб
не вийшло грудок.
Варити ще 10 хв, посолити,
додати спеції до смаку. Цибулину дрібно порізати, обсмажити в
олії, після чого додати до морквяної маси й залишити охолодати. Сформувати круглі котлетки,
запанірувати в сухарях, обсмажити.
До котлет можна приготувати соус: мед змішати з гірчицею
в пропорції 3:1, додати змелені
волоські горіхи.

МЕНШЕ
ПІЦИ,
БІЛЬШЕ
ОВОЧІВ

птиці і кролика);
– мінімізуйте кількість
солі: для дітей – 2-3 г на добу,
для підлітків – менш як 5 г на
добу;
– зменште споживання
цукру: 25-50 г на добу, включаючи фруктові цукри;
– використовуйте корисні олії (оливкову, кукурудзяну, лляну, гарбузову,
горіхову);
– слідкуйте за водним балансом школяра: дитина має
отримувати достатньо рідини
і пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги.

ГРЕЧАНИКИ
Рецепт №1. Відварити без
солі 1 скл. гречаної крупи, охолодити. Обсмажити 300 г печериць
разом із подрібненою цибулиною
та натертою морквиною. 100 г хліба (краще житнього) залити водою. У блендері змішати гречку,
гриби з овочами, хліб, сіль, часник, петрушку, перець, будь-які
приправи, які ви використовуєте
для м’ясного фаршу. Сформувати
з отриманої маси котлетки, запанірувати в сухарях, обсмажити.
Подавати з пісним соусом:
пшеничне борошно (50 г) розвести водою, після чого обсмажити

на сковорідці, додати сіль, трохи
соку лимона і мускатний горіх.
Рецепт №2. 1 скл. сирої гречки залити 2 скл. води, приправити сіллю та поставити варитись.
3 сирі картоплини натерти на
середній тертці й додати прянощі
та 2 зубці дрібно порізаного часнику. Додати картоплю до гарячої
звареної гречки і ретельно перемішати. Дати суміші охолонути.
Сформувати руками гречаники (за формою такі ж, як котлети),
запанірувати їх у сухарях та обсмажити в олії. Котлетки можна
запекти у духовці, лише трішки
змастивши олією.
Найкраще гречаники смакують
з томатним соусом та зеленню.
КОТЛЕТИ З КВАСОЛІ
1 скл. квасолі залити водою
на ніч, зранку відварити. Окремо
зварити картоплину і морквину.
Охолодити й почистити. Цибулину нарізати та обсмажити. Змішати всі інгредієнти, перекрутити
на м’ясорубці, посолити і поперчити. Додати подрібнений часник до смаку. Сформувати котлети, обсмажити, запанірувавши в
сухарях.
До цієї страви можна подати
соус: томатний сік протушкувати
з прованськими травами.

ферма

ХУДОБУ ТРЕБА
ЗАХИЩАТИ ВІД УКУСІВ
КОМАХ
yavir.net

Тривають літні канікули.
До вересня діти
відпочиватимуть від
шкільного режиму. Однак
є ризик, що на вакаціях
дітвора харчуватиметься
не дуже корисною їжею.
Піца, сосиски в тісті, хотдоги можуть завдати
шкоди юному організму,
нагадує МОЗ.

потемніння в очах, слабкість і нудота – симптоми, схожі з тепловим ударом) застав на
вулиці, зайдіть у тінь або в магазинчик чи аптеку – там зазвичай працюють потужні кондиціонери.
5. Носіть із собою серветки з нашатирем.
Цими серветками потрібно акуратно протерти скроні (головне – щоб не потрапило в очі) й
помахати перед носом, щоб прийти до тями.
6. Якщо на вулиці тиск підскочив, удо-

ОВОЧЕВІ КОТЛЕТИ

пісне меню

актуально

Із 12:00 до 16:00 краще перебувати у приміщенні

novosti.in.ua

Сіль зі спеціями урізноманітнить
будь-яке меню, надасть оригінального
смаку салатам, супам і гарнірам.
Інгредієнти: 1 кг солі, головка часнику (можна дві), по 1 ч. ложці змелених
спецій: хмелі-сунелі, кропу, петрушки,
чорного перцю, коріандру, 2 ч. ложки
змеленої паприки.
Часник почистити і розтерти у ступці з сіллю. Отримана паста має бути без
грудочок. Додати решту вказаних спецій, наприкінці всипати коріандр – це
обов’язкова умова приготування. Він
дозволяє кожній спеції розкритися поновому.

Ф

ахівці Укргідрометцентру
попереджають про
аномально спекотне літо.
Як пережити високі температури
без шкоди для здоров’я? Медики
радять дотримуватися простих
правил.
1. Із 12:00 до 16:00, коли сонце припікає
найбільше, не варто ні засмагати на пляжі, ні
планувати прогулянки. Краще у цей час перебувати в кондиціонованих приміщеннях.
2. Улітку саме час перейти на полегшене
харчування. Налягайте на овочеві салати, нежирну рибу, ягоди-фрукти. Легка їжа краще
засвоюється, не змушуючи працювати шлунок (а значить, і кровоносні судини) на максимальних обертах.
3. Якщо вдома жарко, а кондиціонера немає, наберіть повну ванну холодної води і залиште двері в санвузол відчиненими. Це трохи охолодить повітря і зробить його не таким
сухим. Покращить ситуацію звичайний вентилятор, навіть якщо він ганяє гаряче повітря
по кімнаті. Направте його на ноги, лягаючи в
ліжко, і не накривайтеся.
4. Якщо напад дистонії (запаморочення,

ЯК ПЕРЕЖИТИ СПЕКУ?
vesti.dp.ua

СОЛОДКИМИ БУРЯКИ
ЗРОБИТЬ СІЛЬ
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У спеку коні та корови
потерпають від надокучливої
мошки. Найкраще, радять
ветлікарі, випасати худобу
рано-вранці та пізно увечері. А
щоб тварин не кусали комарі
й мухи, слід придбати захисні
мазі.

Корів ефективно захищає від
мошки препарат «Байофлай», який
треба наносити по лінії хребта. Бажано це робити на ніч, щоб тварина
не потрапила під дощ чи прямі сонячні промені. Протягом шести тижнів худобу гарантовано не кусатиме
ніяка мошкара.
Коней від мух, шерстоїдів та
оводів дуже ефективно захищає
«Ектосан». Його слід нанести на
тіло тварини у певних точках
(вони вказані в інструкції), і кусючі
комахи обминатимуть гривастого
протягом 90 днів. Препарат безпечний, до його складу входять
ефірні олії, тож він ще й гарно

Оводи для коней –
смертельна загроза

пахне. Після нанесення «Ектосану» тварина має добу постояти в
хліві.
Не забувайте, що оводи для коней – смертельна загроза, особливо
для лошат. Адже ці комахи відкладають яйця на тілі тварин, а коні,
чухаючи себе зубами, їх заковтують.
Личинки потрапляють у шлунок та
пряму кишку, усе там виїдають, і тварина гине.

Ожиріння в розвинених країнах – ознака бідності. Коли їжі вдосталь,
забезпеченіші вважають за краще їсти не якомога більше, а якомога краще. Джон Кей

РОЗВАГИ
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погляд у минуле

Б

ЗАПОВІДНИКУ «АСКАНІЯНОВА» – СТО РОКІВ!

до списку еталонних територій
планети. Ця територія є домом
для близько 500 видів рослин
та трохи менш як трьох тисяч
видів тварин. Зоопарк заповідника є одним із найстаріших
у Європі. 69 видів тварин, що
мешкають тут, занесені в Червону книгу України, 295 охороняються Бернською конвенцією,
104 – Боннською конвенцією,
а 12 занесено в Європейський
червоний список. На просто-

рах заповідника живуть зебри,
південно-американські
верблюди, індійські й африканські
антилопи, олені, лами, шотландські поні, коні Пржевальського,
американські бізони, кафрські
буйволи, сайгаки і багато інших
тварин. Загальна чисельність
птахів у заповіднику – понад
3000 особин, які належать до
67 видів. Щороку заповідник
відвідує близько 140 тисяч туристів.

судоку

від 20 червня 2019 року

Відповіді на сканворд

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

Офіс. Дев’ята вечора. Два втомлені
бухгалтери готують річний звіт. Один відривається від монітора і запитує іншого:
– А скільки місяців у році?
– Га? Що?
– Місяців у році?..
– Десять… Без ПДВ…
___________________________
– У вас можна винайняти що-небудь
зовсім близько до моря і недорого?
– Звичайно... Я вам в човні постелю.
___________________________
– О котрій ти будеш вдома?

– Пора вже запам’ятати, що по
п’ятницях я приходжу додому в суботу!
___________________________

духом, він каже:
– Вибачте, а ви теж летите цим літаком?
___________________________

– Ти де була? Щось давно тебе не бачила.
– Та по роботі в Італію їздила.
– З тобою хоч не зустрічайся. Вічно настрій зіпсуєш!
___________________________

Здалеку чоловік видався привабливим, але зблизька стало помітно, що його
рука спотворена обручкою.
___________________________

– Мені потрібен наповнювач для кота.
– Для туалету?
– Ні. Йому що-небудь пожерти.
___________________________
У літаку дуже скромний молодий чоловік ніяк не наважується заговорити з миловидною сусідкою. Нарешті, зібравшись з

Екскурсовод звертається до гостей:
– Якщо шановні пані замовкнуть, ми
почуємо шум Ніагарського водоспаду.
___________________________
– Мамо, завтра батьківські збори. Підеш?
– Ні, синку, ми краще на ці гроші з тобою в Туреччину з’їздимо!

Коли ти маєш вчинити щось погане, сім разів подумай – і не вчини, а добро роби не думаючи.
Максим Рильський
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«Асканія-Нова» – рай для тварин і птахів

неймовірних зусиль, щоб створити максимально зручні умови
для жителів та працівників заповідника – туди було проведено систему водопостачання,
освітлення, створено чималу
бібліотеку.
Сучасна площа заповідника – 33,3 тисячі гектарів, розділена на зоопарк, дендропарк
і заповідний степ. Рішенням
Бюро ЮНЕСКО заповідник
«Асканія-Нова» було внесено

27 червня 2019 року

АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
myukraine.org.ua

іосферний
заповідник
«Асканія-Нова» –
це унікальний куточок
степу, якого досі не
торкалася рука людини.
Це не лише одне з семи
чудес України, але і
найстаріша степова
цілина у світі. Цьогоріч
він святкує століття.
Найбільший
заповідник
України на території сучасної
Херсонщини заснував німецький поміщик Фрідріх ФальцФейн. Це був перший в історії
випадок, коли власник угідь
виділив окрему частину своїх
земель, звільнивши їх від господарського використання.
Під майбутній найбільший
в Європі заповідник площею
11056 гектарів було виділено
три унікальні природні масиви.
На цій території вільно жили та
пересувалися рідкісні тварини й
птахи, що в ті часи для багатьох
було відкриттям. Чутки про цей
неймовірний куточок розлетілися по всій Європі, і зоопарк
«Асканія-Нова» почали відвідувати вельможні іноземні гості.
Фрідріх Фальц-Фейн доклав

№ 25 (175)

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ви м
О
можете
ви
виявити небувалу активність. У найбл
ближчі дні те, про що будете багато думати, цілком може саме статися. Події,
ма
які відбудуться наприкінці тижня, можуть
позбавити вас від застарілих комплексів.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Зросс-туть одночасно й ваші запити, і вимоги до себе, і претензії до оточення.
Удалий час для переходу на нову роботу. Не варто планувати нічого серрйозного. Вихідні проведіть у колі родини.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Вам
випаде
унікальний шанс перетворити
ви
опонентів
на союзників, але діяти трео
ба обережно й дипломатично. Очікуйте
на важливі
події та новини в особистому
в
житті. Вас оточать любов'ю й турботою.
РАК (22.06 – 22.07). Ви можете
тее
зіштовхнутися з обставиною, яка змінить ваше життя на краще. Спробуйте
братися за справи, що не претендують на глобальність, але теж важливі.
ві.
Діти можуть зажадати від вас пильної уваги.
ЛЕВ
(23.07 – 23.08). Ви можете
Л
показати
себе занадто емоційною люпо
диною
та завдати багато клопотів не
ди
тільки
собі, але й тим, хто поряд. Будьте
тіл
обережні
з новими знайомими. Не слід
о
обе
ухвалювати поспішних рішень.
ДІВА (24.08 – 23.09). Дивіться
сяя
вперед, думайте про майбутнє й не
оглядайтеся. Вам допоможуть поради
близьких людей, які виявляться мудрими й своєчасними. Будьте обережні
ні
у висловлюваннях, вмійте берегти свої та чужі
секрети.
ТЕРЕЗИ
(24.09 – 23.10). Ви змоТ
жете
же позитивно зарекомендувати себе
в колективі. Але при цьому враховуйте
й інтереси інших людей. Будь-яка дрібниця
ни може виявитися суттєвою для вас,
н
потрібно
іб залагодити усі проблеми.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Наа
ставлення до професійних питань по-зитивний вплив справить спрага до
різноманітності й новизни. Доведеться докласти зусиль, щоб зосередитися
ся
на конкретній справі й одержати солідний прибуток.
СТРІЛЕЦЬ
(23.11 – 21.12). Не
С
намагайтеся
залагоджувати проблеми
на
за допомогою сили й прямих конфліктів.
ті Ви можете постати перед потребою
зробити
вибір, дійте спокійно, обдумано
зро
й без поспіху.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Тижждень видасться надзвичайно продук-тивним, гранично насиченим різноманітними подіями. Що активнішими,
рухливішими та гнучкішими ви будете,
е,
то більше зумієте навчитися.
ВОДОЛІЙ
(21.01 – 20.02). Перш
В
ніж
н починати діяти, варто продумати
все
вс до дрібниць. Є небезпека повторити
ри свої помилки в особистому житті
тільки
тому, що вам зручніше ходити протіль
і
топтаною стежкою.
РИБИ (21.02 – 20.03). Не доозволяйте спокусі збивати вас зі шляху. Ви можете стати об'єктом інтриги.
З'явиться можливість для самореалізації у творчості. Шукайте поради в наадійних друзів або в родичів, яким довіряєте.

іменинники тижня
27 червня
р
– Єлисей, Мефодій,
ф
Мстислав,
Георгій, Олександр, Микола, Йосип
28 червня – Григорій, Касян, Августин,
Юхим, Іона, Лазар, Михайло, Модест
29 червня – Дорофій, Євлампій, Тихон,
Костянтин, Петро, Мойсей
30 червня – Микита, Еммануїл, Климент,
Никифор, Савелій, Осип, Кирило, Ісак,
Пелагея, Клим, Діна
1 липня – Леонтій, Іпатій, Сергій,
Олександр, Василь
2 липня – Варлам, Зосим, Іван
3 липня – Гліб, Мефодій, Гурій, Інна,
Опанас, Ніна, Римма, Хома, Андрій, Наум,
Дмитро

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

1 липня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 05.05 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.30, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.40 Т/с «Свати – 6»
22.45 «Гроші 2019»
00.00 «Голос. Діти 5»
01.55 Т/с «Кохання проти
долі»

ВІВТОРОК
1+1

05.35, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11.20, 12.25 Х/ф
«Закоханий за власним
бажанням»
12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Зимова вишня»
15.45 «Чекай на мене.
Україна»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
00.00 Т/с «Захоплення»
02.35 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»

2 липня
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, 05.15 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.05, 12.20 «Міняю жінку»
13.35 «Сімейні мелодрами»
14.35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «Свати – 6»
22.50, 23.50, 00.55 Т/с
«Школа. Недитячі ігри»
02.10 Т/с «Кохання проти
долі»

СЕРЕДА
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
09.50 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Жандарм із
Сен-Тропе»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
00.00 Т/с «Захоплення»
02.35 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»

3 липня
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, 05.15 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.35 «Сімейні мелодрами
6»
14.35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «Свати – 6»
22.45, 23.50, 00.50 Т/с
«Школа. Недитячі ігри»
01.50 Т/с «Кохання проти
долі»

ЧЕТВЕР
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
09.50 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
00.00 Т/с «Захоплення»
02.35 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»

4 липня
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, 05.30 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.35 «Сімейні мелодрами»
14.35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.30 «Чистоnews 2019»
20.40, 21.40 Т/с «Свати – 6»
22.30 «Право на владу
2019»
00.55 Т/с «Школа. Недитячі
ігри»
01.40 Т/с «Кохання проти
долі»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

05.25, 22.10 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
09.50 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Жандарм
одружується»
14.40 «Правила
виживання»
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
00.00 Т/с «Захоплення»
02.30 «Щоденник вагітної»
03.40 «Подорожі в часі»
04.55 «Top Shop»

5 липня
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, 05.00 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.35 «Сімейні мелодрами»
14.35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.20 «Чистоnews 2019»
20.30, 22.25 «Ліга сміху»
00.25 «Київ Вечірній»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА
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05.25, 22.15 «Слідство
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
09.50 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Жандарм на
відпочинку»
14.45 «Правила
виживання»
15.50, 16.45, 00.05
«Речдок»
18.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Подробиці вибору»
03.25 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»

Д У М А Й
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ICTV

СТБ

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 13.25 Т/с
«Невиправні»
14.50, 16.20 Х/ф «Банди
Нью-Йорку»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Драйвер на
ніч»
01.50 Т/с «Прокурори»

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

12.35 Х/ф «Не гальмуй»
14.30 Х/ф «Моя
суперколишня»
16.25 Х/ф «Метод Хітча»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.10 Х/ф «Скажені
перегони»
01.50 Т/с «Статус відносин:
Заплутано»

03.25 Зона ночі
05.30 Абзац
07.15, 08.25 Kids Time
07.20 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
08.30 Х/ф «Інфоголик»
10.30 Х/ф «Темні
коридори»

ICTV

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.15 Зірковий шлях
11.20, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45
Агенти справедливості
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до
центру душі»
23.20 Без паніки
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

українськи 16+
15.20 Половинки 16+
17.00 Кохання на
виживання 16+
20.50 Х/ф «Вовки»
22.40 Х/ф «Демон
всередині»
00.30 Т/с «Статус відносин:
Заплутано»

03.50 Служба розшуку дітей
03.55, 02.40 Зона ночі
04.40 Абзац
06.05, 07.35 Kids Time
06.10 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.40 Т/с «Ми такі»
10.30 Топ-модель по-

ICTV

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.15 Зірковий шлях
11.20, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45
Агенти справедливості
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Подорож до
центру душі»
23.20 Гучна справа
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

українськи 16+
15.20 Половинки 16+
17.00 Кохання на
виживання 16+
21.00 Х/ф «Червона
Шапочка»
23.00 Х/ф «Оселя тіней»
01.10 Т/с «Статус відносин:
Заплутано»

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.20 Т/с «Ми такі»
10.10 Топ-модель по-

УКРАЇНА

06.40 Т/с «Коли мі вдома»
10.20 МастерШеф 12+
14.20 Ультиматум 16+
16.30, 18.00 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф «Вуличні танці»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Лист очікування»
00.45 Детектор брехні 16+

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15 Агенти
справедливості 16+
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до
центру душі»
23.20 Слідами партійних
списків
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

10.40 Топ-модель поукраїнськи 16+
15.30 Половинки 16+
17.10 Кохання на
виживання 16+
21.00 Місто
23.20 Х/ф «Перевертень»
01.20 Т/с «Статус відносин:
Заплутано»

03.30 Служба розшуку дітей
03.35 Зона ночі
04.30 Абзац
06.15, 07.45 Kids Time
06.20 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.50 Т/с «Ми такі»

СТБ

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 01.50, 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
11.10, 16.20, 00.30, 02.20
Скетч-шоу «На трьох» 16+
13.20, 23.35 Т/с
«Марк+Наталка»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.50 Дизель шоу

УКРАЇНА

06.35 Т/с «Коли мі вдома»
10.50 МастерШеф 12+
14.10 Ультиматум 16+
16.25, 18.00 Х/ф
«Повернення у блакитну
лагуну»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Лист очікування»
00.45 Детектор брехні 16+

СТБ

04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
12.15, 13.25 Т/с «Майор
і магія»
13.45, 16.25 Х/ф «Постріл в
безодню»
16.45 Х/ф «Шлях воїна»
18.45, 20.55 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.15 Т/с «Пес»
22.30 Нові лідери 2
00.00 Т/с «Невиправні»
01.55 Т/с «Прокурори»

УКРАЇНА

06.40 Т/с «Коли мі вдома»
10.40 МастерШеф 12+
14.00 Ультиматум 16+
16.00, 18.00 Х/ф «Блакитна
лагуна»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Повернення у
блакитну лагуну»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Лист очікування»
00.45 Детектор брехні 16+

СТБ

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
12.00, 13.20, 22.40 Т/с
«Майор і магія»
13.35 Х/ф «Відчайдушний»
16.20 Х/ф «Постріл в
безодню»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес»
00.35 Т/с «Невиправні»
02.15 Т/с «Прокурори»

Д І Й

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 02.30 Реальна містика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45
Агенти справедливості
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до
центру душі»
23.20 Слідами партійних
списків
04.15 Гучна справа

СТБ

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.20, 22.40 Т/с «Майор
і магія»
12.30, 13.20 Х/ф «Дракула»
15.35, 16.20 Х/ф «Ван
Хельсинг»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
00.40 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Прокурори»

УКРАЇНА

06.40 Т/с «Коли мі вдома»
08.40 МастерШеф 12+
13.40 Ультиматум 16+
15.40, 18.00 Х/ф «Історія
вічного кохання»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф «Блакитна
лагуна»
20.50 Т/с «Червона
королева»
22.45 Т/с «Лист очікування»
00.45 Один за всіх 16+

УКРАЇНА

06.20 Т/с «Відпустку за свій
рахунок»
09.00 Т/с «Червона
королева»
13.35 Т/с «Було в батька
два сини»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Х/ф «Вуличні танці»
20.10 Х/ф «Вуличні танці
2»
22.45 Х/ф «Вуличні танці 3:
всі зірки»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні
09.30, 05.10 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Хірургія.
Територія кохання»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19.50 Головна тема. Вибір
22.00 Опозиція
01.00, 02.15 Т/с
«Протистояння»
01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

09.00 Кохання на
виживання 16+
14.50 Половинки 16+
16.40 Місто
19.00 Х/ф «101
далматинець»
21.00 Х/ф «Земля тролів»
23.00 Х/ф «Сага про
чудовисько»
01.00 Т/с «Клініка»

03.20, 02.30 Служба
розшуку дітей
03.25, 02.35 Зона ночі
03.50 Абзац
05.25, 06.25 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06.30 Т/с «Ми такі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 Х/ф «Соляна
принцеса»
11.00 Х/ф «Принцведмідь»
12.00 Сімейка У
13.00, 14.00, 15.00,
20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00
Танька і Володька
16.00 4 весілля
18.00, 00.30
Панянка-селянка
21.00 Т/с «Село на
мільйон 2»
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.30 М/ф «Король
Сафарі»
11.00 Х/ф «Нове
вбрання короля»
12.00 Сімейка У
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 22.00
Танька і Володька
15.00, 21.00 Т/с
«Село на мільйон
2»
16.00 4 весілля
18.00, 00.30
Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 М/ф «Лісовий
патруль»
11.00 Х/ф «Спляча
красуня»
12.00 Сімейка У
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 22.00
Танька і Володька
15.00, 21.00 Т/с
«Село на мільйон
2»
16.00 4 весілля
18.00, 00.30
Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.45 М/ф «Монстр
у Парижі»
11.30 Сімейка У
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 22.00
Танька і Володька
15.00, 21.00 Т/с
«Село на мільйон
2»
16.00 4 весілля
18.00 Панянкаселянка
23.00 ЛавЛавCar 2
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.30 Х/ф «Бібі та
Тіна: Зачаровані»
11.30 Сімейка У
13.15, 14.15, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.45, 14.45 Танька і
Володька
15.15 Т/с «Село на
мільйон 2»
16.15 М/ф «Нарешті
вдома»
18.00, 00.30
Панянка-селянка
21.00 М/ф «Панда
Кунг- Фу 3»
22.45 Х/ф
«Готель «Гранд
Будапешт»
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні
підказки

www.volynnews.com
UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 02.00, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 21.30 Суспільнополітичне токшоу”Зворотний відлік»
12.00 Д/ц «Аромати Греції»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 Д/ц «Смак сиру»
15.15 Х/ф «Йосип
Прекрасний. Намісник
фараона»
16.55 Д/ц «Кухня По»
17.30 Перша шпальта
18.25, 02.25 Тема дня
19.30 Разом
19.55 Д/ц «Світ дикої
природи»
03.35 Схеми
04.00 Розсекречена історія
05.30 Д/ц «Елементи»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 02.00, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 «Зворотний відлік»
12.00 Д/ц «Аромати Греції»
12.30 Д/ц «Аромати Перу»
13.10 Країна на смак
14.40 Своя земля
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАЇНІ
16.20 Д/ц «Морська кухня»
17.15 Погода
17.30 Разом
18.25, 02.40 Тема дня
19.55 Д/ц «Світ дикої
природи»
20.30 Наші гроші
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.55 Чемпіонат світу з
футболу серед жінок FIFA
2019 у Франції. Півфінал
03.35 Перша шпальта

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 02.00, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.15 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати Перу»
13.10 Енеїда 14.30 Д/ц
«Аромати Мексики»
15.15 Країна на смак
16.25 Д/ц «Морська кухня»
17.30 Наші гроші
18.25, 02.40 Тема дня
19.30 Спільно
19.55 Д/ц «Світ дикої
природи»
20.30 з Майклом Щуром
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.55 Чемпіонат світу з
футболу серед жінок FIFA
2019 у Франції. Півфінал
03.35 #ВУКРАЇНІ
04.00 Своя земля

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.20, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.15 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати Перу»
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15.15 Енеїда
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.15, 23.50, 03.30 Погода
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25, 02.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/ц «Світ дикої
природи»
21.25 UA:Спорт 21.50 Схеми
22.15 Д/ц «Дикі тварини»
03.35 Разом 04.05 52 вікенди
04.30 Спільно 05.30 Д/ц
«Елементи»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.40, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.15 Д/ц «Тайська кухня»
12.00 Д/ц «Аромати Перу»
13.10, 04.05 Сильна доля
14.30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц «Морська кухня»
17.15, 03.25 Погода
17.30 Схеми
18.25, 02.30 Тема дня
19.30 Розсекречена історія
20.30 Д/ц «Світ дикої
природи»
21.25, 02.05 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф «Сільвіо та інші»
03.35 Своя земля
05.30 Д/ц «Елементи»

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська Терція». 1 ч.
07.55 Павла Табакова «Мій
світ» 09.00 «Енеїда» 09.55
Док. цикл «Аромати Перу»
10.20 «Сильна доля» 11.10
«Своя земля» 11.40 «Разом»
12.05 #ВУКРАЇНІ 12.35 Лайфхак
12.45 «Казки Лірника Сашка»
12.55 М/с «Дуда і Дада»
13.30, 17.00, 18.30 Новини
13.40 «Вечір на Суспільному».
Сурдопереклад 14.08 «Історія
України 1917 – 1921». 1, 2 вип
14.25 «Розсекречена історія»
15.15 «Злука. День Соборності
України» 15.25 «Модуль
знань» 16.05 «Чудова гра»
16.30 Д/ц «Дикуни – 3» 17.12
«Розсекречена історія» 18.00
Лайфхак 18.15 «Своя земля»
18.50 Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 19.20 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 20.10
Д/ф «Срібна земля. Хроніка
Карпатської України. 19191939» 21.30 «Разом» 22.00
Новини 22.10 «Пліч-о-пліч»
22.25 «Схеми»

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська терція»
08.00 Марії Бурмаки & Gypsy
lyre «Нове та улюблене»
09.00 «Енеїда» 09.55 Д/ц
«Аромати Перу» 10.20
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 12.20
«Пліч-о-пліч» 12.35 Лайфхак
12.55 М/с «Дуда і Дада» 13.30,
17.00, 18.30 Новини 13.40
«Розсекречена історія» 14.30
«Візитівки Карпат» 14.35 «Своя
земля» 14.50 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 15.35 Лайфхак
15.50 «100 років українського
мистецтва» 16.05 «Чудова
гра» 16.30 Д/ц «Дикуни – 3»
17.12 «Розсекречена історія»
18.00 Лайфхак 18.15 «Своя
земля» 18.48 Погода 18.50
Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 19.20 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 20.10
Д/ф «Золотий вересень. Хроніка
Галичини 1939-1941» 21.00
Д/ф «Олесь Шевченко. Як на
сповіді» 21.30 #ВУкраїні 22.00
Новини 22.10 Лайфхак 22.25
#@)[]?$0 з Майклом Щуром-3

UA: ВОЛИНЬ
07.00 #Неокласика. Єгор
Грушин у супроводі струнних
08.15 «Арсен Мірзоян. Київ»
09.55 Д/ц «Аромати Перу»
10.20 UA:Фольк.Спогади 11.15
«Своя земля» 11.25 «Спільно»
12.05 #ВУкраїні 12.35 Лайфхак
12.45 «Казки Лірника Сашка»
12.55 М/с «Дуда і Дада» 13.30,
17.00, 18.30 Новини 13.40
«Розсекречена історія» 14.30
«Візитівки Карпат» 14.35 «Своя
земля» 14.50 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 15.35 Лайфхак
15.50 «100 років українського
мистецтва» 16.05 «Хто в домі
хазяїн?» 16.30 Д/ц «Дикуни
– 3» 17.12 «Розсекречена
історія» 18.00 Лайфхак 18.15
«Своя земля» 18.48 Погода
18.50 Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 19.20 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 20.05
Д/ф «Будинок «Слово» 21.00
Д/ф «Олесь Шевченко. Як на
сповіді» із циклу «Дисиденти»
21.30 #ВУкраїні 22.00 Новини
22.10 StopFake 22.25 «Спільно»

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Авторський проект
«Ledy Opera» 09.00 «Енеїда»
09.55 Д/ц «Аромати Південної
Африки » 10.20 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 12.20 «Своя земля»
12.35 Лайфхак 12.45 «Казки
Лірника Сашка» 12.55
М/с «Дуда і Дада» 13.30,
17.00, 18.30 Новини 13.40
«Розсекречена історія» 14.30
«Візитівки Карпат» 14.35 «Своя
земля» 14.50 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 15.35 Лайфхак
15.50 «100 років українського
мистецтва» 16.05 «Хто в
домі хазяїн?» 16.30 Д/ц
«Дикуни – 3» 17.12 «Виборчий
округ: Співбесіда». (Прямий
ефір) 18.00 Лайфхак 18.15
StopFake 18.48 Погода 18.50
Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 19.20 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 20.05
Д/ф «Мустафа Джемілєв». Із
циклу «Напам’ять» 20.15 Д/ф
«Крим. Окуповані» 21.00 Д/ф
«Січ» 21.30 #ВУкраїні 22.00
#@)[]?$0 з Майклом Щуром-3
22.25 «Наші гроші»

UA: ВОЛИНЬ
07.00 Концерт Євгена Хмари
«Знамення» 08.20 «Українська
рапсодія» 08.50 «Візитівки
Полтавщини» 09.00 «Енеїда»
09.55 РадіоДень «Життя+»
10.20 UA:Фольк.Спогади
11.10 «Своя земля» 11.40
«Наші гроші» 12.05 #ВУкраїні
12.35 Лайфхак 12.45 «Казки
Лірника Сашка» 12.55
М/с «Дуда і Дада» 13.30,
17.00, 18.30 Новини 13.40
«Виборчий округ: Співбесіда»
14.30 «Візитівки Карпат»
14.50 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 15.35 Лайфхак 15.50
«100 років українського
мистецтва» 16.05 «Хто в домі
хазяїн?» 16.30 Д/ц «Дикі
тварини» 17.12 «Виборчий
округ: Співбесіда» 18.00
Лайфхак 18.15 «Своя земля»
18.50 Д/ц «Мегаполіси»
19.20 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 20.05 Д/ф
«Весна 68» 20.45 Д/ф «Василь
Макух. Смолоскип» 21.30
#ВУкраїні 22.00 Новини 22.25
«Схеми. Корупція в деталях»

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 «Листи від Фелікса»
09.45, 15.15 М/с «Гон»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За
службовими обов’язками»
11.00 Огляд світових подій
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
15.30 Говоримо польською
16.30 Бандерштат
17.00, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00
На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30,
19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
09.45, 15.15 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка
Лулу»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За
службовими обов’язками»
11.00 У фокусі Європа
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
12.30 Завтра сьогодні
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Все про спорт
15.30, 18.20 Вголос
16.30 Бандерштат
17.00, 23.00 Глобал 3000
18.00 Луцький депутат
19.15 На часі: Спецтема
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
09.45, 15.15 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка
Лулу»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За
службовими обов’язками»
11.00 Глобал 3000
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 На часі: Спецтема
15.30 Вголос
16.30 Бандерштат
19.15 Відкрита влада. Область
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.45, 15.15 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка
Лулу»
10.00, 22.15, 05.00 Т/с «За
службовими обов’язками»
11.00 Євромакс
11.30, 17.30, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада. Область
15.30 Говоримо польською
16.30 Бандерштат
18.00 Луцький депутат
18.20 Вголос
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
09.45, 15.15 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка
Лулу»
10.00, 05.00 Т/с «За службовими
обов’язками»
11.00, 17.30, 04.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.30 Життя в цифрі
16.30 Бандерштат
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
23.00 Огляд світових подій
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

Ті речі, що утримують нас у самому низу, одного разу піднесуть нас на вершину. Мультфільм «Дамбо»

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

СУБОТА
1+1

6 липня
ІНТЕР

06.00, 23.30, 00.30
«Світське життя. 2019»
06.50 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.15, 12.20,
13.55, 15.05 «Світ
навиворіт»
16.30, 21.40 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Де-мократія?»
20.25 «Українські
сенсації 2019»
01.30 «Ліга сміху»
03.05 «Київ Вечірній»

НЕДІЛЯ
1+1

05.25 «Чекай на мене»
07.10 «Слово
Предстоятеля»
07.15 Х/ф «Артист із
Коханівки»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «Два
капітани»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Брудні танці»
22.30 Х/ф «Кілька
примарних днів»
00.30 Х/ф «Такі красиві
люди»
02.45 «Щоденник
вагітної»
04.10 М/ф «Червона
квіточка»
05.05 «Школа лікара
Комаровського.
Невідкладна
допомога»

7 липня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.45, 10.50, 11.55 «Світ
навиворіт – 9»
12.55 Х/ф «Персі
Джексон і викрадач
блискавок»
15.10 Х/ф «Персі
Джексон: Море
чудовиськ»
17.15 Х/ф «Час»
19.30, 04.45 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос. Діти 5.
Фінал»
23.40 «Ліга сміху»
01.30 «Розсміши коміка.
Діти»
02.15 «Світ навиворіт»

05.30 «Україна вражає»
06.15 Х/ф «Де ти,
Багіро?»
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.
Морський сезон 2»
13.10 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
15.00 Х/ф «Лікар «Т» та
його жінки»
17.20 Х/ф «Мільйонер із
нетрів»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Starперці»
22.40 Х/ф «Вчитель
музики»
00.35 «Речдок»

ICTV

СТБ

04.45 Скарб нації
04.50 Еврика!
05.00, 12.45 Факти
05.20 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.10 Дизель шоу 12+
10.45 Особливості
національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14.35 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Шерлок
Холмс»
21.45 Х/ф «Шерлок
Холмс: Гра тіней»
00.20 Х/ф «Драйвер
на ніч»
02.00 12 найкращих
шахраїв

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 09.00 Kids Time
06.50 М/с «Пригоди
кота в чоботях»
07.50 М/с «Том і Джеррі»
09.05 М/ф «Оггі
повертається»
10.50 Х/ф «Колір
чаклунства»

СТБ

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.45 Громадянська
оборона
07.35 Антизомбі.
Дайджест
09.30, 13.00 Т/с «Відділ
44»
13.45 Х/ф «Шерлок
Холмс»
16.05 Х/ф «Шерлок
Холмс: Гра тіней»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Вбивство у
Східному експресі»
23.00 Х/ф «Сонна
лощина»
01.00 12 найкращих
шахраїв

купи-продай

06.50, 00.40 Т/с «Коли
мі вдома»
07.50 Х/ф
«Найчарівніша та
найпривабливіша»
09.30 Х/ф «Суєта суєт»
11.10 Т/с «Лист
очікування»
19.00 Х/ф «40+ або
Геометрія почуттів
12+»
22.50 Х/ф «Вуличні
танці 2»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30, 04.00 Зірковий
шлях
08.50, 15.20 Т/с
«Подорож до центру
душі»
17.00, 20.00 Т/с «Доля на
ім’я Любов»
22.00 Шоу Братів
Шумахерів
00.00, 02.05 Х/ф «Мрії з
пластиліну»
02.25 Реальна містика
14.50 М/ф «Феї і легенда
загадкового звіра»
16.10 Х/ф «Пригоди
Паддінгтона»
18.10 Х/ф «Голодні ігри»
21.00 Х/ф «Голодні ігри.
У вогні»
23.55 Х/ф «Темні
коридори»
01.50 Т/с «Клініка»

УКРАЇНА

06.00, 09.45 Хата на
тата 12+
07.45 Страва честі 12+
18.00 Сладство ведуть
екстрасенси 16+
20.00 Один за всіх 16+
22.30 Х/ф «Діамантова
рука»
00.40 Я соромлюсь
свого тіла

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Доля на ім’я
Любов»
12.50 Т/с
«Протистояння»
17.00, 21.00 Т/с «Людина
без серця»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
23.00 Х/ф «Сильна
слабка жінка»
01.00, 02.15 Т/с «Я
поруч»
04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

10.50 Х/ф «101
далматинець»
12.50 Х/ф «Голодні ігри»
15.50 Х/ф «Голодні ігри.
У вогні»
18.40 Х/ф «Голодні ігри:
Переспівниця»
21.00 Х/ф «Голодні ігри:
Переспівниця»
23.50 Х/ф «Омен»
02.00 Т/с «Клініка»

05.10 Стендап шоу
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди
кота в чоботях»
07.20 М/ф «Феї і
легенда загадкового
звіра»
08.50 Х/ф «Пригоди
Паддінгтона»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф «Нове
вбрання короля»
12.40 М/ф «Нарешті
вдома»
14.15, 01.00 Панянкаселянка
17.15 М/ф «Панда
Кунг- Фу 3»
19.00, 20.00, 21.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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
10.40 Енеїда
11.55 М/с «Дуда і Дада»
13.05 Х/ф «Йосип Прекрасний.
Намісник фараона»
15.10 Д/ц «Фестивалі планети»
15.45 Разом
16.15 Спільно
16.50 Суспільно-політичне токшоу”Зворотний відлік»
19.00 Д/ф «Острови. Азорські
острови: відкривачі, кити,
вулкани»
20.00 Д/ц «Мегаполіси»
21.30 Розсекречена історія
22.30 Т/с «Окуповані»
23.50 Погода
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Шотландії»
03.40 Своя земля

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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, 02.25 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.55 М/с «Дуда і Дада»
12.55 Д/ц «Браво, шеф!»
14.00 Д/ц «Тайська кухня»
14.50 Д/ц «Фестивалі планети»
15.25, 21.55 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.50 Перший на селі
17.20 «Левко Лук’яненко. Йти за
совістю» з циклу Дисиденти
17.55 Чемпіонат світу з футболу
серед жінок FIFA 2019 у
Франції. Фінал
20.00 Д/ц «Мегаполіси»
21.25 з Майклом Щуром
22.30 Т/с «Окуповані»
23.50 Погода
03.20 Д/ц «Аромати Шотландії»
03.40 Своя земля

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.
Будматеріали (Луцьк). Продаж та доставка.
Цегла червона (рядова), пісок, щебінь (різних
фракцій), відсів (граніт, базальт), камінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем та цемент.
Послуги самоскидами: ЗІЛ, ВОЛЬВО. Послуга
бортовими платформами: доставка (від 1 до
30 т). 097-187-90-50, 050-510-01-34.
Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки обрізні та необрізні, рейки монтажні та відходи виробництва (обрізки).
099-181-33-32, 097-649-23-71.
Надаю послуги з будівельних робіт: бетонні стяжки, колони, балки, перекриття. Фундаменти різних видів, а також металоконструкції та покрівельні роботи. 098-016-23-93.

АВТО
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 трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Недорого. 096-429-04-26,
067-790-86-29.

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 трактор Т-25 у гарному стані.
096-429-04-26.

НЕРУХОМІСТЬ
Продам земельну ділянку 0,45 га в с. Хорохорин Луцького р-ну. 066-890-51-73.
Продам земельну ділянку 0,12 га + 10 соток бонус в с. Хорохорин Луцького р-ну.
066-890-51-73.
Терміново продам у с. Мерва Горохівського р-ну будинок (81 м2, 3 кімн., туалет, ванна, газ, вода, трифазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад, город (0,57 га). Ціна
173000 грн. Торг. 096-357-96-70.
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 трикімнатний будинок (81 м2) у Горохівському районі. Є газ, світло (3 фази),
ванна. Біля будинку колодязь, 5 сараїв, льох,
земельна ділянка (0,57 га). Ціна договірна.
097-093-39-77.
Продам трикімн. квартиру в Луцьку на
вул. Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без
ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне
планування, є підвал. Ціна договірна. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).
Продам 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 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 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

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
07.25 «Подолянчик – нам 55
років» 08.10 Лайфхак 08.20
«Додолики» 08.30 «Казки
Лірника Сашка» 09.00 М/с
«Вруміз» 09.30 «Країна на
смак» 10.25 Д/ц «Аромати
Шотландії» 10.50 UA:Фольк
11.45 «Візитівки Карпат» 11.55
Д/ц «Неповторна природа»
12.20 «Модуль знань» 13.00
Д/ф «Левко Лук’яненко. Йти за
совістю» із циклу «Дисиденти»
13.30 «Українська література
в іменах» 13.40 «Виборчий
округ: Співбесіда» 14.30
«Розсекречена історія» 15.25
Д/ф «Українська Гельсінська
спілка-вектор визначено»
15.55 Д/ф «Українська
Гельсінська спілка-вектор
визначено» 16.25 Лайфхак
16.30 «Букоголики» 17.00
«Спільно» 17.30 «Разом» 17.55
«Сильна доля» («Антитіла»)
18.50, 22.00 «Світ навколо»
19.00 Д/ц «Фестивалі планет»
19.25 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 20.10 Д/ц
«Неповторна природа» 20.55
Лайфхак 21.05 UA: Фольк 22.05
«МузLove»

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 будинок (95 м2, опалення, вода,
душ, бойлер) у смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11 соток). Ціна договірна.
097-305-68-18.
Продам квартиру в новобудові у Луцьку. 098-660-63-03.
Здам на тривалий термін 3-кімн. квартиру в
Луцьку, Київський майдан, 11. 063-270-97-77.

РОБОТА
Потрібні люди на збирання полуниці (можливе проживання, харчування). 050-370-81-74.
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.
Формуємо колектив на літній сезон, потрібні КУХАР ТА ПОКОЇВКА (обов’язково
мати медичну книжку) на базу відпочинку біля оз. Світязь. 050-838-70-78,
067-795-91-96.
Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціальності; різноробочі на склади, фабрики; зварювальники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, перевірені роботодавці. Візова
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц.
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012).
096-956-37-96, 066-799-53-22.
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. Мож ливість розвит ку.
073-012-40-35.

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

27 червня 2019 року

08.10 Лайфхак 08.20
«Додолики» 08.30 «Казки
Лірника Сашка» 09.00 М/с
«Вруміз» 09.30 Кулінарне шоу
«Енеїда» 10.20 Д/ц «Аромати
Шотландії» 10.45 UA:Фольк
11.35 «Хто в домі хазяїн?» 12.05
Д/ц «Неповторна природа»
12.35 «Модуль знань» 13.20
«Українська читанка» 13.30
«Візитівки Карпат» 13.40
«Виборчий округ: Співбесіда»
14.30 «Українська література
в іменах» 14.40 «100 років
українського мистецтваза 100
хвилин» 14.50 «Розсекречена
історія» 15.45 Д/ц «Напам’ять»
16.10 Д/ф «Сімдесятники.
Леонід Осика» 16.40
«Букоголики» 17.10 «Виборчий
округ: Співбесіда». (Прямий
ефір) 18.00 Лайфхак 18.15
«Своя земля» 18.30, 22.00
Новини 18.40 «Візитівки
Карпат» 18.50 «Світ навколо»
19.00 Д/ц «Фестивалі планет»
19.25 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 20.10 Д/ц
«Неповторна природа» 20.55
Лайфхак 21.05 UA: Фольк 22.10
«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
12.10 Х/ф «Принцведмідь»
13.15, 01.00 Панянкаселянка
17.15 Х/ф «Готель
«Гранд Будапешт»
19.00, 20.00, 21.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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АВЕРС
06.00, 19.00 Огляд світових подій
06.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
Часі»
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00,
02.00 На Часі: Гість
10.00 Західний форпост
10.30 Завтра сьогодні
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.00 На часі: Спецтема
13.30 Євромакс
14.00, 22.00, 05.00 Т/с «За
службовими обов’язками»
16.15 Бандерштат
17.15 Все про спорт
18.30, 20.45, 21.45, 00.15, 02.45 Як
це було
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

АВЕРС
06.00 М/с «Черепашка Лулу»
06.30 Завтра-сьогодні
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15 Як це було
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00,
02.00 На Часі: Гість
10.00 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15 Життя в цифрі
11.30 М/с «Гон»
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00, 22.00, 05.00 Т/с «За
службовими обов’язками»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Бандерштат
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі:
Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 в
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Р/Р № 26003055518827, МФО 303440

ПОСЛУГИ
Надаю послуги з будівельних робіт: бетонні стяжки, колони, балки, перекриття. Фундаменти різних видів, а також металоконструкції та покрівельні роботи. 098-016-23-93.

РІЗНЕ
Продам віз у хорошому стані на гумових колесах в с. Хорохорин Луцького р-ну,
додаються ліци, шлеї та нові гумові шини.
066-890-51-73.
Продам дубового воза на гумових колесах
у хорошому стані. 099-187-74-91.
Худоба (дорізи): телята, бики, лошата,
коні, корови, тільки на забій. Куплю дорого.
097-412-15-16, 093-498-90-08. Василь.
Куплю годинники періоду царської Росії та
СРСР. Дорого! 098-805-64-41.
КУПЛЮ неробочі, в будь якому стані холодильники, пральні машини, ванни, газові колонки, газові плити, котли, вітчизняні 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.

Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1996 р.
на ім’я Щербатюка П. В., серія 2А №037092,
видане 04.12.1992 р., вважати недійсним.
Комунальне підприємство «Санаторій
матері і дитини «Пролісок» вивчає попит
на об’єкт оренди, а саме: частина нежитлового службового приміщення для здійснення роздрібної торгівлі, яке перебуває
на балансі підприємства за адресою: вул.
Грушевського, 100, с. Грем’яче, Ківерцівський р-н, Волинська обл., 45235, загальною площею 47,6 м2. Заяви приймають з
27.06.2019 до 11.07.2019. По детальну інформацію звертатися за адресою: вул. Грушевського, 100, с. Грем’яче, Ківерцівський
р-н, Волинська обл., КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок». (03365) 9-44-66,
097-212-50-61.
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська,
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46.
Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 27139.
Наклад – згідно із замовленням.
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ПЕРШИЙ ПОВЕРХ: ЗАЛИ
ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА
ГАРДЕРОБ
На першому поверсі стоять металеві рамки та сканер, наче в аеропорту, де перевіряють речі всіх відвідувачів Адміністрації.
Саме тут розташована велика
зала для брифінгів та кімната для
закритих зустрічей із журналістами.
За часів Порошенка в цій кімнаті
відбувалися зустрічі off the records
з прес-секретарем президента Святославом Цеголком.
Далі – парадний вхід. Під час
урочистих подій президент заходить

знахідка

А

ПОГОДА

Пірамідні структури вразили експертів доказами неолітичних ритуалів. За оцінками, польські гробниці
за віком були старші за Великі піраміди Гізи на тисячі років. Незвичайні
кам’яниці дуже схожі на єгипетські,
бо складені з величезних кам’яних
плит. Вони мають трикутну форму і
простягаються в одному напрямку
на досить велику відстань. Структури трохи підняті над землею. Фахівці, які досліджували входи, виявили
сліди канібалізму. Кілька підказок
показали, що нещасних людей, імовірно, з’їли ті, хто їх убив. Точної кількості похованих не визначено. Виявлені кістки можуть належати людям

НІЧ
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ЕКСКУРСІЯ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПРЕЗИДЕНТА:

КАБІНЕТ ЗЕЛЕНСЬКОГО,
ПОЗОЛОЧЕНІ ЗАЛИ ТА ЇДАЛЬНЯ

в Адміністрацію через великі двері,
що розташовані майже навпроти будинку з химерами.
Поміж нескінченних коридорів
на поверсі можна знайти вічно порожній гардероб та медпункт.

ДРУГИЙ ПОВЕРХ: КАБІНЕТИ
БОГДАНА І ШЕФІРА
Далі східцями нагору нас проводять до великої зали державних
заходів. За часів президентства Порошенка тут відбувалися брифінги за
участі іноземних делегацій, офіційні
прийоми та нагородження. Найчастіше у залі держзаходів відбуваються
засідання Ради національної безпеки.
На другому поверсі також розташований великий кабінет голови
Адміністрації президента Андрія
Богдана. У коридорі на шляху до
його кабінету на стінах висять великі
фотографії українських військових.
На цьому ж поверсі – робоче
місце першого помічника президента Сергія Шефіра. Раніше кабінет належав секретарю РНБО Олександру
Турчинову.
ТРЕТІЙ ПОВЕРХ: КАБІНЕТИ
ЗАСТУПНИКІВ ГЛАВИ АП
Третій поверх – це кабінетна зона
Банкової. Тут працюють перший заступник глави АП Сергій Трофімов
й інші заступники Богдана – Кирило
Тимошенко та Юрій Костюк. До цього на поверсі були розташовані кабі-
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нети Віталія Ковальчука, Сергія Березенка, Юрія Стеця, Ігоря Гриніва.
У коридорах цього поверху розставлені шкіряні білі дивани і крісла
для очікувань. Небезпека цих диванів полягає в тому, що кожен працівник поверху може підглядати, хто до
кого приходить в гості та хто з ким
зустрічається.

ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ: ТУТ
ЖИВЕ ПРЕЗИДЕНТ
Це суто президентський поверх.
Тут розташовані чотири зали для
переговорів та кабінет гаранта. Щоб
потрапити до Зеленського, замало
пройти лише перевірку на вході. На
поверсі стоять додаткові рамки, де
всіх відвідувачів просять залишати
мобільні телефони та годинники.
Таке прискіпливе ставлення до годинників на Банковій з’явилося після
скандалу з олігархом Олександром
Онищенком, який таємно записував
розмови з Порошенком.
КАБІНЕТ ПРЕЗИДЕНТА
Сам кабінет Зеленського складається з кількох великих кімнат.
Основна кімната – це величезна світла зала з позолотою. На його робочому столі лежать акуратно складені
документи, поряд – пишне шкіряне
крісло зеленого кольору. Схожі меблі
та крісла в Адміністрації з’явилися за
часів Леоніда Кучми. Лише комплект
з двох столів коштував тоді платни-

кам податків 293 тисячі гривень. За
часів Ющенка ці меблі безрезультатно намагалися продати на аукціоні,
але за балансовою вартістю їх ніхто
купувати не захотів.
Праворуч від столу – величезний
білий телефон закритого зв’язку. Це
прямий зв’язок абсолютно з усім керівництвом держави.
– Баканов, Аваков, Князєв... А тут
Богдан, Трофімов, Пристайко, Шефір,
Рябошапка, – перераховує прізвища,
які написані поряд з кнопками виклику на його, як каже Зеленський,
«робочому айфоні».
– А ви проводите тут наради?
Наприклад, Порошенко щоранку
проводив зустрічі за участі глави АП
і секретаря РНБО, – запитуємо в президента.
– Слухайте, та ми можемо говорити по телефону. Я не роблю якісь
наради. У мене двері відчинені, коли
щось термінове – вони заходять... Як
прохідний двір, – відповідає Зеленський.
Якщо пройти повз основний
кабінет президента у двері подалі –
можна знайти кімнату, де готували до
публічних виступів попередніх президентів. Там є дзеркало, умивальник для миття голови та величезний
стаціонарний фен, як у перукарні.
– Я дуже хочу переїхати. Головна
проблема для мене – це терміни. Є
ідея, є план, є конкретні будівлі. У
нас уже є дуже крута ідея, що потім

робити з Банковою. Це буде великий
художній музей, – на прощання коментує Зеленський.

ЇДАЛЬНЯ ТА ПЕРУКАРНЯ
Щоб потрапити до їдальні АП,
потрібно вийти через окремий вихід у внутрішній двір та повернути
в сусідню будівлю ліворуч. Якщо ви
очікуєте, що тут подають лобстерів
та омарів, то дуже розчаруєтеся. На
закуску – салати з помідорів, огірків,
тунця, авокадо. На перше пропонують гречаний суп та окрошку. На
друге – філе хека, курячий шашлик,
курячу печінку, котлети і зрази. На
вигляд їдальня Адміністрації нагадує
санаторій. І ціни тут відносно демократичні. Приблизно на 100 гривень
можна замовити собі і перше, і друге, і десерт з кавою.
Якщо у Верховній Раді заборонено продаж алкоголю, то в АП це правило не діє. В асортименті – горілка,
коньяки, вина.
Неподалік, у тому ж приміщенні, що і їдальня, розташована перукарня, де стрижуть працівників АП.
Перукарки кажуть, що у них президенти не бувають. Але додають,
що раніше заходив Ігор Райнін – колишній голова Адміністрації. Це й не
дивно, адже у кожного президента є
свій перукар та гример.
До речі, десь на території АП
працює також хімчистка. Та нам її
вже не показали.

У ПОЛЬЩІ ВИЯВИЛИ
ДАВНІ ГРОБНИЦІ ЗІ
СЛІДАМИ КАНІБАЛІЗМУ

В одній з будівель знайшли останки людини, якій робили
трепанацію – прижиттєвий розтин черепної коробки

зі світлим волоссям.
«Що дивно, частину кісток, ймовірно, було спалено і навмисно зламано, можливо, щоб дістатися до
кісткового мозку. Ознаки, що вказують на укуси або відривання м’язів,
є і на двох стегнових кістках. Усе це
може бути витлумачено як свідчення людожерського бенкету або як
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Так званий рожевий зал для політичних переговорів

Кабінет президента

navkolonas.com

рхеологи виявили у Польщі
стародавні гробниці, в яких
знайшли артефакти зі слідами
канібалізму. Подробиці
про знахідки опубліковано
у виданні Express, пише
«Навколо нас».

www.volynnews.com

Дмитро Ларін

урналісти
давно просили
у прес-служби
Адміністрації президента
дозвіл на велику екскурсію
всіма шістьма поверхами
головної будівлі країни.
Тривалий час там
відмовляли, посилаючись
на заборони державної
охорони, мовляв, Банкова –
режимний об’єкт. Однак
зрештою нова влада таки
вирішила відкрити свої
кабінети для медійників.
Упродовж двох годин журналістам показували пишні зали для
офіційних прийомів, зали для переговорів президента, зали офіційних
делегацій і ще безліч пафосних залів
з позолотою і шкіряними кріслами.
Демонстрували кабінети звичайних
робітників АП, які нагадують деканат в університеті, заводили у буфет,
який має вигляд їдальні санаторію,
і дозволили зайти у перукарню, де
стрижуть працівників Адміністрації.
Та найцікавіше, що журналістів
запустили у кабінет президента, де
Зеленський особисто показував
представникам медіа свою робочу
обстановку.
На п’ятому та шостому поверхах
АП побувати не вдалося. Працівники
Банкової пояснили, що там лише кабінети радників і нічого цікавого. Не
показали і вже відомий спортзал, де
тренується президент разом з главою АП.
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масове підношення померлому», –
відзначили археологи.
Деякі з польських пірамід мають
довжину до 150 метрів, а камені,
використовувані в їх будівництві,
важать від 7 до 10 тонн. Гробниці,
найімовірніше, належали важливим
воєначальникам, вождям, священникам тощо.
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