
10 серпня — заповітна дата 
для цьогорічних абітурієнтів. 
Багато з них стали студентами-
«державниками», кому пощастило 
менше — платниками. Усі відчули 
на собі, як це — бути СТУДЕНТОМ. 
До першого вересня ще є час, а 
значить, новоспечені студенти ще 
мають змогу відпочити, засмагнути, 
докупити потрібні для навчання 
речі. Проте у когось є проблеми 
набагато серйозніші — знайти 
квартиру. «Відомості» дослідили: 
скільки коштує луцьке житло, як і 
де його шукати.

В Україні кожен третій студент 
живе на квартирі, а все тому, що 
університетські гуртожитки не в 
змозі всіх умістити. Спочатку по-
селяють пільговиків або тих, хто за 
місцем прописки мешкає далеко від 
навчального закладу. Багатьом сту-
дентам нічого й не залишається, як 
орендувати помешкання. Є й інша 
категорія — ті, хто за власним ба-
жанням вибирає квартиру. 

Студентка СНУ імені Лесі Укра-
їнки Тетяна Полюхович розповідає, 
що питання про те, щоб поселятися 
в «общагу» вдома навіть не підніма-
лося.

«Коли я вступала до університе-
ту, моя сестра вже жила на квартирі. 
Тому відразу всі: і мама, і тато, і я — 
прийшли до висновку, що краще та 
легше буде жити разом, нехай і на 
квартирі. Зараз Леся (сестра) вже 
закінчила, а я звикла до того, що не 
потрібно займати черги у ванну чи 

на кухні».
Також Таня розповіла, що зараз із 

нею живе «нова» дівчина — Юля. Вона 
ж обрала квартиру через зручність. 
Студентка навіть батькам не каже про 
справжню квартплату, щоби ті не зму-
сили переселитися в гуртожиток. По-
годьтеся, 750 грн без хазяйки не для 
всіх студентів є підйомними. 

Такі випадки не рідкість. Бо, не-
хай і одиничні, але крадіжки теж 
поширені там, де багато людей. Так 
і всюди: і на вокзалі, і в магазині, і, 
ясна річ, у гуртожитках. 

Проте не буде помилкою узагаль-
нити, що більшість «гуртожитків-
ців» усе-таки впевнені, що студент-
ські роки та найкращі спогади — це 
обов’язково життя в гуртожитку. 

39-річна пані Мирослава, випус-
книця Луцького технічного універ-
ситету, згадує свої студентські роки 
як ще одну свою сім’ю після дому та 
школи. 

«Усі ці 17 років у моїй пам’яті 
постають лише вечори на кухні з ді-
вчатами, перші спроби в кулінарії, 
«домашка» одна на всіх. Гуртожи-
ток — це одна сім’я. За роки навчан-
ня ми так зріднилися, нехай зараз і 
спілкуюся не з усіма, проте часом як 
зберемось і почнемо згадувати... По-
вірте: воно того варте». 

Усе ж комусь і доводиться шу-
кати житло, не всім щастить так, як 
пані Мирославі. А кожен стикнеться 
з проблемою: де шукати квартиру?

Варіантів тут більше, ніж по-
трібно. Дуже часто оголошення роз-
міщують на спеціальних дошках у 

самих університетах. Тому, якщо ви 
маєте можливість навідатися в на-
вчальні корпуси, приділіть їм трохи 
уваги. Заразом придивіться на ого-
лошення, що на зупинках в центрі 
міста або на наліпки в магазинах. 
Раптом віднайдете саме тут потріб-
ний вам варіант.

Не потрібно забувати й про всес-
вітню мережу Інтернет. За запитом 
«знайти квартиру» вам покаже сотні 
посилань, більшість з яких — агент-
ства. Як правильно шукати кварти-
ру з їхньою допомогою, консультує 
директор Волинського агентства не-
рухомості Людмила Мусійчук.

«Перше правило такого пошуку 
квартири — не підписуйте договір 
із тими агентствами, які просять ве-
лику суму відразу. Якщо так, єдине, 
на що можете сподіватися, це кіль-
ка номерів і все — далі знову самі 
дзвоните та домовляєтеся. Часто в 
таких випадках ми маємо ситуацію, 
що одні номери не відповідають, за 
іншими — квартири вже заброньо-
вані. Тому відразу попереджаю всіх 
іногородніх — не дозволяйте на собі 
заробляти шахраям. Договір укласти 
можна тільки тоді, якщо там пропи-
сано, що спочатку клієнт має запла-
тити до 100 грн (це нормальна сума), 
решту — після поселення. Також 
розкажіть менеджерові, який саме 
варіант вас цікавить, у якому районі, 
на яку суму розраховуєте. Часто бу-
ває, що саме перша запропонована 
квартира чи кімната підходить. Усе 
залежить від того, як доступно ви 
поясните, що саме хочете». 

Також запитуємо: скільки в се-
редньому повинні коштувати послу-
ги агентства?

«Сподіватися потрібно на суму 
не менше 400 грн. Якщо просите 
терміново та в зазначеному районі, 
послуги можуть коштувати більше 
1000. І це тільки в Луцьку. У столи-
ці таких цін і близько не має. Тому 
ми не вважаємо, що це дуже дорого, 
— пояснює Людмила Нифонтівна. 
— Щодо вартості самої квартири, 
то вона залежить від багатьох чин-
ників. Варіант проживання з гос-
подарями для одного студента ко-
штуватиме від 450 грн за умови, що 
орендують кімнату двоє. Якщо ви 
бажаєте проживати з тими ж таки 
господарями, але самі в кімнаті, до-
ведеться викласти не менше 600 
грн. Є також варіанти кімнат і про-
живання без господарів. Коштують 
вони не менше 700 грн плюс оплата 
комунальних послуг (ділиться по-
рівну між мешканцями). Проте така 
ціна тільки, якщо ви житимете, до 
прикладу, в однокімнатній квартирі 
двоє чи втрьох. Якщо шукаєте такий 
же варіант, але в кімнаті тільки ви, 
заплатити доведеться не менше 1000 
і це ще без комунальних. Оренда ці-
лої однокімнатної квартири в Луць-
ку взагалі обійдеться від 1500 грн 
— в районах ДПЗ чи «сорокового», в 
центрі — від 2000».

Якими складними не були б по-
шуки житла, нехай це не захмарює 
ваших емоцій — пережити їх маєте 
змогу лише раз у житті.

Любов ШЕКЕЛЬ

Житловий двобій: квартира чи гуртожиток
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На Львівщині планують 
збільшити видобуток газу
Виконавчий директор ПАТ «Укргазвидобуван-
ня» Олександр Романюк розповів, що його 
компанія має намір модернізувати Газопро-
мислове управління «Львівгазвидобування», а 
також розширювати геологічну та сейсмологіч-
ну розвідку на території області. Крім того, він 
висловив готовність у подальшій співпраці зі 
Львівською ОДА, зокрема щодо можливостей 
реалізації та фінансування соціально важливих 
та інфраструктурних проектів.

На початку засідання 36-ї се-
сії Волинської обласної ради 

голова ОДА Володимир Гунчик 
разом із головою ради Валенти-
ном Вітром вручили спортсмен-
ці Юлії Батенковій-Бауман дер-
жавну нагороду.

Багаторазова призерка ХІ 
Паралімпійських ігор із лижних 
перегонів та біатлону відповід-
но до Указу Президента Украї-
ни Петра Порошенка отримала 
Орден княгині Ольги І ступеня. 
Спортсменка подякувала за на-
городу та перед усіма присут-
німи висловила свою позицію 
стосовно того, що її наставника, 
директора організації «Інвас-
порт» Володимира Гащина, хо-
чуть змістити з посади.

— Він зумів інваспорт Волині 
підняти на високий щабель, не-
зважаючи на те, що в нас відсутні 
необхідні тренувальні бази, — 
зауважила Юлія. — Володимира 
Дмитровича хочуть посунути з 
посади, але він заслужив поваги, 
людини, яка б могла його заміни-
ти, немає. Якщо він піде — інвас-
порт Волині розвалиться.

Спортсменка додала, що 
коли призначать нового керівни-
ка, вона піде в іншу область і ви-
ступатиме за інший регіон.  

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 24 серпня

06:40 М/ф «Як козаки...» 
08:25 «ТСН-Тиждень»
09:55 «Марш Незалежності. Пряма 

трансляція з Майдану Неза-
лежності»

10:45 М/ф «Як козаки іноплане-
тян зустрічали» 

11:15 М/ф «Рапунцель» 
13:05 М/ф «Джунглі. У пошуках 

Марсупілані» 
15:10, 03:20 Х/ф «Автостопом по 

галактиці» 
17:10 Х/ф «Я, робот» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:15 Концерт «Незалежність 

- це ти»
22:10 Х/ф «День Незалежнос-

ті» 
01:00 Х/ф «Ми були солдата-

ми» 

06:35 «Мультфільм»
07:00 Марафон до Дня Неза-

лежності України «Україна 
вражає»

09:10 Д/ф «Квітка. Голос в єдиному 
екземплярі»

09:55 «Офіційні заходи до Дня Не-
залежности України»

10:45 Х/ф «Формула кохання»
12:30 Т/с «Вангелія»
16:30 «Жди меня. Украина»
17:50 «Новини»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Мрія про Україну»
22:50 Т/с «Вогнем і мечем»
00:55 Т/с «Таємниця «Святого 

Патріка»
02:50 Т/с «Скандал 2» 
03:35 Х/ф «Ярослав Мудрий»

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з Украї-
ною. День Незалежності

07:00, 08:00, 19:00, 01:30 Події
09:00, 10:55 Т/с «Бридке каченя» 


09:55 Події. Спеціальний випуск
14:00, 21:00 Т/с «Дорога в по-

рожнечу» 
18:00, 04:35 Т/с «Клан ювелірів» 


19:45 «Говорить Україна»
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Агент Джоні Інгліш: 

перезавантаження» 
02:15 Код Націй
03:30 ДНК. В пошуках жінки

06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10 «Орел і Решка. Шопінг»
15:00, 19:10 «Орел і Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Моє велике грецьке 

літо» 
23:50 Х/ф «Жінки» 
01:50 Х/ф «Близнюки» 
03:30 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
10:45, 00:45 «Жарт за жартом»
11:45 Х/ф «Гарний, поганий, 

злий»
14:45 Х/ф «Заморожений»
16:15 Х/ф «Фантомас»
18:05 Х/ф «Фантомас розбушу-

вався»
19:45 Х/ф «Фантомас проти 

Скотланд-Ярда»
21:30 Х/ф «Привид замка Мор-

рісвіль»
23:05 Х/ф «Далі нікуди»
01:40 «Своя роль»
02:45 Кіноляпи
03:45 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:30, 16:00 «Все буде добре!»
08:15 Х/ф «За двома зайцями» 
09:55 «День Незалежності. Україн-

ці. Народжені вільними»
10:55 Х/ф «Знахар» 
13:25 «Україна має талант!-3»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:30 «За живе!»
20:00 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:30 «Один за всіх»
00:50 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборо-
нено!» 

02:05 Нічний ефір

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Пригоди мультинят»
06:10, 19:20 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»
13:10 Д/ф «Перша вітчизняна. 

Другий фронт»
14:50, 16:20 Х/ф «Поводир»
17:50 Д/ф «Добровольці»
20:20 Дістало!
21:30 Концерт «Океану Ельзи»
23:20 Х/ф «Імперія вовків» 
01:45 Х/ф «Недосяжний»
03:00 Т/с «Кістки»

06:30 Пробуддись
07:05 Т/с «Сышишь-шоу» 
09:20 Т/с «Универ» 
12:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
13:15 Comedy Club
22:00 Мамахохотала-шоу
23:00 Х/ф «Шаг вперед» 
01:00 «ГАРАЖ»
02:55 «Раздолбаи»
04:10 Мамахохотала шоу

05:55, 06:45 Kids Time
06:00 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
06:50 Т/с «Друзі»
10:40 Х/ф «Дивись, хто говорить»
12:30 Х/ф «Дивись, хто говорить 

2»
14:00 Х/ф «Геріальні діти»
15:50 Х/ф «Чого хоче дівчина»
17:55 Х/ф «Самотній за контр-

актом»
20:00 Х/ф «Кохання у великому 

місті 2» 
21:50 Х/ф «Ломбард»
23:40 Х/ф «Дивись, хто говорить 

3»
01:35 Т/с «Моя нянька - вампір» 


03:30 Служба розшуку дітей
03:35 Зона ночі

06:00 Бандитський Київ
07:30 У пошуках істини
08:10 Шалені розумники
09:50 Мега-їжа. Парк атракціонів
10:40 Мега-їжа. Літак
11:30 Мега-їжа. Мега готель
12:20 Очима пінгвінів. Подорож
13:10 Очима пінгвінів. Перші кроки
14:10 Очима пінгвінів. Пташенята 

дорослішають
15:10 У пошуках пригод. Пор-

тугалія
16:10 У пошуках пригод. Таїланд
17:00 У пошуках пригод. Італія
18:00, 18:50, 19:40, 01:20, 02:10, 

03:00, 03:50, 04:40 Містична 
Україна

20:30 Екстремальний світ. Дороги
21:30 Екстремальний світ. Мости
22:30 Екстремальний світ. 

Аеропорти
23:30 Європейський покерний тур
00:20 Анатомія злочину. Вогонь і 

вибухівка

06:00 Х/ф «Москаль-чарівник» 
07:15 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
10:00 Х/ф «Капітан Немо» 
14:00 Х/ф «Діти шпигунів» 
15:30 Х/ф «Діти шпигунів - 2: 

острів нездійснених 
надій» 

17:25 Х/ф «Діти шпигунів - 3: гру 
завершено» 

19:00, 02:05, 04:10 «Свідок»
19:30 Х/ф «Вій»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
23:45 Т/с «Елементарно - 2» 
00:40 Т/с «Призначений» 
02:35 Х/ф «Беовульф» 
04:40 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:20 Зоо фактор
06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/ф «Чарівний горох» 
10:20 М/с «Пригоди Котигорошка 

та його друзів» 
11:25 М/ф «Як козаки...» 
14:00 Одного разу під Полтавою
18:00, 20:00 Серіал «Кухня» 
18:30, 20:30 Серіал «Світлофор» 


19:00 Панянка-селянка
21:00 Країна У
22:00 Серіал «Два батька і два 

сина» 
23:00 Бійцівський Клуб
00:50 Серіал «Помста» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 Дамочки рулять
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 10:40 Квадратний метр
08:50 Жіноча форма
09:45, 23:15 Ульотні тварини
12:40 Квартирне питання
15:40 Удачний проект
17:00 Навколо світу
18:00 Х/ф «Прощення» 
19:40, 22:20 Таємниці тіла
20:00 Таємниці їжі
20:40 Моя правда
00:10 Все для мами
01:20 Колір Ночі

06:05, 07:05 АгроЕра
06:10 Спецпроект «Велика країна»
06:25 Від першої особи
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:45 Корисні поради
09:10 Як Україна відзначала День 

Прапора
09:55 ТРАНСЛЯЦІЯ УРОЧИСТОСТЕЙ 

З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖ-
НОСТІ УКРАЇНИ

10:50 Мелодія двох сердець
13:10 Новини. Спецвипуск
13:20 Д/ф «Без права на славу» із 

циклу «Я - війна»
14:00 Вікно в Америку
14:30 Х/ф «Гетьманські клей-

ноди»
16:10 Д/ф «Василь Макух. Смо-

лоскип»
17:00 Д/ф «Сходи Якова»
18:00 Х/ф «Нескорений»
20:00 УРОЧИСТОСТі З НАГОДИ ДНЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
21:00 Новини

21:50 Подорожні
22:40 На пам’ять
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Х/ф «Тарас Шевченко»
04:10 Д/ф «Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа 
Вітер»

06:00 Мультфільми
07:00 Д/ф «Битва за Дніпро»
09:20 Т/с «Кирило і Мефодій. 

Апостоли слов’ян»
13:10 Д/ф «Битва за Дніпро. Нова 

історія»
15:45, 22:30 Х/ф «Битва за 

свободу»
18:30 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Гвардія»
01:30 Х/ф «Залізний кулак»
03:35 Х/ф «Захар Беркут»

Мікроавтобус попрямував 
до військовослужбовців 14 
окремої механізованої бригади
Волиняни, як можуть, допомагають військовим на Схо-
ді технікою. Цього разу автопарк поповнив Fiat Ducato. 
Бус придбали Володимир-Волинський приватний під-
приємець, власник магазину комп’ютерної техніки та 
канцелярії «Комп’ютерний всесвіт» Володимир Король 
та колишній волонтер, а нині боєць 14 ОМБР Роман 
Мартинюк.

Багаторазова 
призерка Юлія 
Батенкова-Бауман 
категорично проти 
нового керівника 
«Інваспорту» 
Волині


