
Ягідники скаржаться, мовляв, у лісі 
плазунами просто кишить. Так як 
з ходу і не розбереш, де вуж, а де 
отруйна гадюка, то вилазки до лісу 
по ягоди чи гриби стають небезпеч-
ними. Жертвами плазунів тради-
ційно також виявляються любителі 
відпочинку на природі чи рибалки, 
подекуди дістається і селянам, чиї 
обійстя розміщені неподалік лісів 
або боліт. 

У Державній екологічній інспек-
ції в області повідали, що на Волині 
водиться п’ять видів змій: вуж зви-
чайний, вуж водяний, полоз лісо-
вий, мідянка та гадюка звичайна, яка 
і є отруйною. За словами фахівців, 
упізнати серед змій вужа неважко: 
у нього жовті «вушка», він сірого за-
барвлення. Мідянка та полоз мають 
блідо-мідний окрас, а от гадюку, яка 
може досягати до одного метра за-
вдовжки, видає чорний колір. 

Заступник начальника відділу 
екологічного контролю природного 
заповідного фонду рослинного та 
тваринного світу екоінспекції Сер-
гій Байцим каже, що до цьогоріч-
ного збільшення популяції плазунів 
призвело кілька чинників. 

— Передусім покращення еко-
логії довкілля та повернення лісів 
і полів до свого природного стану, 
— зазначає еколог. — Так як від ме-
ліорації практично нічого не лиши-
лося, то збільшилась заболоченість 
територій, а такі умови сприяють 
зростанню популяції змій. Зважа-
ючи на те, що минулий рік був уро-
жайним, розвелось багато гризунів, 
тож змії мали чим харчуватись і їх 
стало більше. 

Сергій Байцим припускає, що 
найбільше плазунів водиться у по-
ліських районах Волині через велике 
заліснення та заболоченість терито-
рії. Та при цьому фахівець каже, що 
не певний, що на Горохівщині їх буде 
менше, адже там багато полів, які 
слугують їм кормовою базою. 

Щоб попередити укус змії, по-
трібно знати, де вони найчастіше 
трапляються. Еколог каже, що змії 

— нічні тварини, тому вдень вони 
сплять. Для цього обирають боло-
тисті місця, але ще більше люблять 
вигріватися на старих пеньках, ка-
мінні, сонячних галявинах і стежках. 

— Більшість зміїних укусів ста-
ється тоді, коли людина наступає на 
гадюку, що спить. Річ у тому, що в 
змії, яка дрімає, притуплені органи 
чуття, тож вона просто не встигає 
втекти від людини і, захищаючись, 
кусає, — каже пан Сергій. — Якщо 
ви раптом побачите гадюку, то не 
потрібно її вбивати, зганяти з місця 
чи переміщати палицею — просто 
обійдіть стороною, та й усе. 

Вирушаючи до лісу чи до інших 
місць на природі, варто подбати про 
захисний одяг. Найкраще взути ви-
сокі черевики, вдягти товсті шерстя-
ні шкарпетки, щільні штани, заправ-
лені з напуском у взуття. 

Останнім часом селяни бідка-
ються: змії занадилися до людських 
осель. В екоінспекції кажуть, що 
причина тут одна — змії йдуть до 
будинків у пошуках їжі, адже біля 
хат частенько водяться миші. А ву-
жів до господи може привабити й 
просто запах молока. Крім цього, 
вужі можуть жити навіть у вологих 
підвалах багатоповерхівок. 

— В області щороку реєструють 
вісім-десять укусів гадюки, — каже 
заввідділенням інтенсивної терапії 
ЕКМД і діалізу міської лікарні Ігор 
Гордійчук. — Укус гадюки звичайної 
рідко призводить до смертельних 
випадків, хіба що вона вкусила лю-
дину в магістральні судини, у вели-
ку вену чи артерію або ж у лице чи 
шию. Поширення отрути також за-
лежить від маси тіла хворого, стану 
здоров’я. Наприклад, діти і літні 
люди набагато важче переносять 
укуси. Укус гадюки можна розпіз-
нати по двох цятках від зубів. Місце 
укусу набрякає, набуває червоно-си-
нього кольору, бувають і крововили-
ви. В подальшому кінцівка повністю 
розпухає, вкушене місце ще більше 
темніє. Через 20–40 хвилин у хворо-
го може виникати запаморочення, 
слабість, нудота, відчуття панічного 

страху. Це пов’язано з тим, що виді-
ляється багато гістаміну й усе про-
ходить за типом алергічної реакції. 
Тому таким хворим необхідно дава-
ти антигістамінні препарати. В жод-
ному разі не накладайте на кінцівку 
джгут, не можна й розрізати рану чи 
припікати її. Змія кусає на глибину 
в один сантиметр від поверхні шкі-
ри, тому припікання чи розрізання 
може занести інфекцію. У перші 
10-20 хвилин можна спробувати 
забрати отруту з організму, напри-
клад, відсмоктати ротом. Та ідеаль-
ний варіант — провести по краю 
скляної банки вогнем і поставити 
на місце укусу: утвориться вакуум, 
який витягне 20-30% отрути. Після 
цього слід промити рану чистою во-
дою і накласти легку пов’язку. Якщо 
це верхня кінцівка, то її потрібно 
прив’язати до тулуба, якщо нижня 
— за допомогою підручних засобів 
примотати до іншої кінцівки. По-
терпілого в нерухомому стані тран-
спортують у лікувальний заклад. 
Можна давати велику кількість рі-
дини, крім алкоголю чи кави. 

Ольга УРИНА
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Події

У Любомлі відкрили Центр 
реабілітації дітей-інвалідів 
У Любомлі при дитячому відділенні Територіального 
медичного об’єднання Любомльського та Шацького 
районів відкрито Центр медико-соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів. Відкриття цього центру 
— не перша спроба організувати осередок турботи 
про дітей із особливими потребами. Такі заклади 
вже діють у декількох містах і районах. До кінця 
поточного року такі центри відкриють у смт. Ратне та 
у Володимир-Волинському районі. 

Волиняни зібрали 942 тонни 
чорниць 
На Волині вже заготовлено 942,1 тонни ягід чорниці, 
350 тонн грибів лисичок і понад 28,5 тонни лікарської 
сировини. Про це повідомив начальник обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
Богдан Колісник. Використання лімітів складає 
26% для чорниці та 51% для лисичок. Найбільший 
відсоток їх використання зафіксовано 
у Маневицькому та Любешівському районах. 
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Телегід

06:00, 08:05 Х/ф «Я буду жити» 
07:05, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
07:40 «Економічна правда»
08:00 «Особистий рахунок»
10:25 Т/с «Cила. Повернення 

додому» 
12:20 «Зніміть це негайно»
13:20 «Не бреши мені - 4»
14:20 «Російські сімейні драми»
15:25 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
17:10 Х/ф «Cила. Повернення 

додому» 
20:15 Т/с «Скліфосовський» 
22:20 «Гроші»
23:25, 04:55 Х/ф «Борджіа - 2» 
00:30 Х/ф «Буря століття» 

05:30 Т/с «Я прийду сама»
07:00 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Т/с «Спроба Віри»
13:15 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:50 «Жди меня»
18:00 Т/с «Смак граната»
20:00, 03:30 «Подробиці»
20:30 Т/с «І все-таки я кохаю...»
23:35 Т/с «Зворотний бік місяця» 


01:45 Х/ф «Гавриїл»
04:00 Х/ф «Любові цілюща сила»

05:45 «Чужі помилки. моєї смерті»
06:30, 15:55 «Все буде добре!»
08:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:45 «Зіркове життя. Допитися до 

слави» 
10:45 «Зіркове життя. Шкідливі 

звички»
11:45 Х/ф «Ой, матінко!» 
13:55 «Народна медицина. Історія 

всеросійського обману»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-5 з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Зіркове життя. Дружина на 

мільйон» 
23:30 «Битва екстрасенсів»
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 
02:20 Х/ф «Сищик без ліцензії» 
04:05 Нічний ефір

05:00 Служба розшуку дітей
05:10, 07:45, 08:45, 12:45, 18:45 

Факти
05:25 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Леся+Рома»
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:20 Х/ф «Бетмен і Робін»
13:00 Анекдоти по-українськи
13:20, 22:05 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:45, 20:10 Т/с «Морські 

дияволи»
16:40 Х/ф «Наскрізні поранення»
19:10 Надзвичайні новини
23:15 Х/ф «Вбити Білла. Фільм 

перший» 
01:35 Х/ф «Сильверадо» 
03:45 Резонансні пограбування 

06:10 Т/с «Охоронець» 
07:00, 17:00, 19:00, 03:15 Події
07:10 Ранок з Україною
09:10, 14:00, 17:20, 21:40 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Андрійко» 
15:40, 02:35 Щиросерде зізнання
16:00, 04:10 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 03:35 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «П’ятницький. Глава 

друга» 
22:30 Х/ф «Цар скорпіонів 3: 

Книга мертвих» 
00:40 Х/ф «Тремтіння землі 2: 

Повторний удар» 
04:55 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
09:00 «Три сестри»
10:00 Х/ф «Тепер усе навпаки» 
11:55, 18:00 «Звана вечеря»
12:55, 01:30 Т/с «Маргоша»
14:00 «Рандеву»
15:15 «КВК»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Наречена з того 

світу» 
00:00 Х/ф «Цукор і перець» 
02:15 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:35, 21:40 «Маски-шоу»
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00, 21:00 «ДжеДАІ»
10:00 Х/ф «Загублений світ» 
12:00 Т/с «По той бік вовків-2. 

Ключі від безодні» 
17:00 Т/с «Кодекс Честі-4» 
19:00 Т/с «Ментівські війни-5» 
22:05 Х/ф «Параграф 78» 
00:40 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
01:40 Х/ф «Екзистенція - віру-

тальний шок» 
03:10 Х/ф «Зірка шерифу» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 Т/с «Проспект Бразилії»
15:05 «Істина десь поруч»
15:25, 01:45 «Я подаю на роз-

лучення»
16:15 «Слід»
17:00 Вечірні новини
17:20 Т/с «Жіночий лікар»
18:05 «Давай одружимося!»
19:00, 00:50 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 02:55, 04:05 Т/с «Серафіма 

Прекрасна»
22:20 «Зворикін-Муромець»

05:40, 06:20 Teen Time
05:45 Пекельне побачення
06:25, 07:40 Аферисти
07:30, 19:00 Репортер
09:25 Х/ф «50 перших по-

цілунків»
11:20 Х/ф «Співак на весіллі»
13:40, 14:40 Kids Time
13:45 М/с «Губка Боб»
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
17:50 Т/с «Татусеві дочки»
19:20 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор 
23:25 Т/с «Закрита школа» 
01:35 Т/с «Купідон»
02:25, 03:15 Т/с «Дружна 

сімейка»
03:10 Служба розшуку дітей

06:00, 05:10 Руйнівники міфів
08:20 Ідеальна катастрофа
09:10, 13:20 Життя після людей
10:00, 14:10 Загадки планети
10:50, 19:30 У пошуках пригод
11:40, 22:50 Проект «Земля»
12:30 За мить до катастрофи
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в СРСР
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Гонка, якої не було»
22:00 Д/ф «Поворот річок. Зупини-

ти апокаліпсис»
00:30 Покер
01:20 Скарб.UA
02:10 Т/с «Віртуози»
03:50 Смартшоу
04:20 Містична Україна

05:00 Х/ф «Айболить-66» 
06:35 Х/ф «Будні карного роз-

шуку» 
08:05, 02:25 «Агенти впливу»
09:00, 04:45 «Правда життя»
09:25 Х/ф «Чудеса в Решетові» 
11:15 Т/с «Круті повороти»
15:15 Т/с «Знахар»
19:00, 01:30, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
21:30 Т/с «Тіло як доказ - 2» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
23:30 Т/с «Менталіст - 4» 
00:30 Т/с «Декстер» 
02:00 «Речовий доказ»
04:30 «Уроки тітоньки Сови»

05:45 Мультфільм СРСР
07:35 Х/ф «Піна»
09:05 Д/ф «Таємниці радянського 

кіно»
09:40 Т/с «Сталін. LIVE»
11:30, 20:10 Т/с «Полювання на 

генія»
13:20 Х/ф «Анатомія кохання»
14:55 Х/ф «Потоп»
22:00 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»
23:15 Х/ф «Фортеця»
00:55 Х/ф «Очікування полков-

ника Шалигіна»
02:15 Х/ф «Посейдон поспішає на 

допомогу»
03:15 Х/ф «Воєнно-польовий 

роман»
04:40 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:45 Т/с «Половинки» 
14:10 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
15:00 Богиня шопінгу
17:00 У ТЕТа пара
18:00 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 
20:00 Дайош молодьож!
21:00, 22:30 ТЕТ-Інтернет
21:30 Велика різниця
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:10 Т/с «Ходячі мерці 3» 
00:55 Х/ф «Початковий код» 
02:25 Твою маму!
02:50 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:15 Мультфільми
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 14:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
15:00 Тиждень їжі
16:00, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
19:00, 19:30 Божественний дизайн
19:55 Квадратний метр
20:45, 00:35 Глянець
23:35 Попелюшка для Баскова
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 18:20, 01:20 

Новини
06:15 Док. фільм «Битва на Стерліг-

ському мосту»
07:15 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм «В.Тихонов. 

Миттєвості тривалістю в 
життя». 1 ч.

08:20 Док. фільм «В.Тихонов. 
Миттєвості тривалістю в 
життя». 2 ч.

08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки дня
09:20 Без цензури
10:00 Нехай Вам буде кольорово!
11:15 Фольк-music
12:15 Діловий світ
12:25 Т/с «Час збирати каміння»
14:40 Право на захист
15:00 Темний силует
15:10 Вікно в Америку
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:50 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
18:05 Дефлімпіади
18:40 Економічна перспектива
18:45 Діловий світ
19:00 Агро-News
19:15 Останнє попередження
19:45 Фестиваль пісні та гумору в 

Коблево
20:00 Дорослі ігри
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:35 Півфінал Національного від-

бору на ДПКЄ- 2013 г.
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Чаклунка». 11 с.
00:15 Від першої особи
01:40 Про головне
02:05 Життя на рівних
02:20 «10+10. Український 

ретро-хіт»
03:30 «10+10. Саундтрек»
04:45 Хіт-парад
05:30 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор
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Змії на Волині активізувались

Державна фінансова інспекція 
у Волинській області повідо-

мляє, що у них діє «телефон дові-
ри» — засіб зворотного зв’язку з 
громадськістю, за допомогою яко-
го органи Держфінінспекції мають 
можливість надавати роз’яснення 
щодо забезпечення державної фі-
нансової дисципліни відповідно 
до повноважень служби. 

Крім того, інформація, повідо-
млена у зверненнях за «телефоном 
довіри», враховується при плану-
ванні та проведенні контрольних 
заходів. 

Зворотний зв’язок ДФІ в об-
ласті з громадськістю за допомо-
гою «телефону довіри» 770-917 
забезпечується щодня (крім ви-
хідних і святкових днів) із 9.00 до 
18.00 години, у п’ятницю — з 9.00 
до 16.45. 

Також Державна фінансова 
інспекція у Волинській області 
повідомляє, що про вчинення дій 
(бездіяльність) із ознаками коруп-
ційного правопорушення праців-
никами органів Держфінінспекції 
в області ви можете повідомляти 

головного спеціаліста з питань за-
побігання та виявлення корупції 
Держфінінспекції у Волинській об-
ласті Коляду Ірину Олександрівну 
за тел. (3322) 770-917. Або за адре-
сою: 43005, м. Луцьк, просп. Гру-
шевського, 3а; тел.: (3322) 770-920, 
е-mail: volkru@ukrpost.ua (з при-
міткою «Головному спеціалісту з 
питань запобігання та виявлення 
корупції»). 

Роз’яснення фінінспекції можна отримати 
за телефоном довіри 

На Волині в усіх містах обласного значення 
запрацювали центри адміністративних 
послуг 

На Волині у всіх містах облас-
ного значення запрацювали 

центри адміністративних послуг. 
Наразі 196 адмінпослуг надають 
органи місцевого самоврядування, 
ще 11 — підрозділи облдержадмі-
ністрації. Про роботу в регіоні з 
реформування адмінпослуг поін-
формував заступник голови ОДА 
Едуард Стоєв на оперативній на-
раді. 

Згідно з вимогами закону про 
адмінпослуги, міграційна та ре-
єстраційна служби, Держзема-
гентство та Держгірпромнагляд 
продовжують роботу щодо забез-

печення своїх послуг через Центр 
надання адміністративних послуг 
у Луцьку. Така практика буде в усіх 
містах обласного значення. 

Загалом передбачено надання 
25 адміністративних послуг тери-
торіальних органів центральних 
органів влади та ще 11 — струк-
турних підрозділів ОДА. 

Нагадаємо, в області реалізу-
ється проект «Адміністративні 
послуги: спрощений доступ через 
пошту», згідно з яким «Укрпошта» 
надаватиме 35 адмінпослуг. Робо-
ту вже налагоджено у 247 відділен-
нях поштового зв’язку. 


