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Іван Мартинюк – чоловік 
особливий. Адже цілих 

26 років навчав дітей 
патріотизму та військової 
справи. Потім дуже 
переживав, коли його учні 
один за одним ішли в пекло 
війни. Легше на душі стало 
тільки тоді, коли й сам, 
пройшовши медкомісію, 
вирушив на схід. Але те, 
що побачив, навіть його – 
47-річного – шокувало. 

Із серпня цього року почали діяти нові 
знижені акцизи на імпортні уживані авто. 
Утім, як кажуть ті, хто вже спробував 

купити за кордоном залізного коня 

дешевше, процедура бюрократична, а 
корупційні ризики – суттєві. 

ДИТИНСТВО 
У ПРИМІЩЕННІ...
БЕЗ ОПАЛЕННЯ

Дитячий садок у селі Доросинях 
Рожищенського району працює 

тільки у теплий період року. Більш як 
п’ятнадцять років тут не функціонує 
система опалення. Щойно офіційно 
розпочинається осінньо-зимовий 
період – діти змушені перебувати 
вдома. Постіль, книжечки, м’які 
іграшки, аби вони не нищилися від 
вологості, працівникам доводиться 
забирати додому. Цього року садок 
святкує 30-ліття. Та чи отримають 
малюки такий довгоочікуваний 
подарунок – комфорт і тепло? 

на межі

ЗАЧАРУВАТИ РУХОМ
ЧЕМПІОНКА ЗІ СХІДНИХ ТАНЦІВ 
АНЖЕЛІКА АРУТЮНЯН ПЕРЕТВОРИЛА 
ХОБІ НА СТИЛЬ ЖИТТЯ

Анжеліку 
Арутюнян 

довелося 
бачити у різних 
іпостасях – 
комусь вона 
знайома 
як акторка 
аматорського 
театру 
«Гармидер», 
хтось знає цю 
талановиту 
дівчину як 

працівника Лесиного вишу, інші бачать 
у ній вимогливого педагога, але для 
більшості вона – загадкова й чарівна 
виконавиця східних танців, чиї рухи 
заворожують і гіпнотизують. 

магія мистецтва
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НА ВОЛИНІ 
ДЕВ’ЯТЬ ЛЮДЕЙ 
ОТРУЇЛИСЯ 
ГРИБАМИ   

Волинь 

У Волинській області з початку року 
зареєстровано дев’ять випадків 
отруєння грибами у Горохівському, 
Турійському, Ковельському районах, 
а також у Луцьку та Нововолинську. 
З-поміж отруєних – четверо дітей. 

«Потерпілим стало зле після вжи-
вання зморшків, рядівок, дощовиків 
несправжніх, маслюків, лисичок, бабок. 
Усіх хворих виписано додому в задо-
вільному стані після лікування», – по-
відомили у  Волинському  обласному 
лабораторному центрі Міністерства 
охорони здоров’я України.  

Нагадаємо, що у попередньому номе-
рі газети «Волинські Новини» в матеріалі 
«Отруйні гриби: як вберегтися» писали, 
що жодного випадку отруєння грибами 
в області зафіксовано не було. Хибну ін-
формацію надали в управлінні охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 

72-РІЧНИЙ 
САДОЧОК МАЄ 
НОВЕ ЖИТТЯ    

Ківерці  

Реконструйований дитячий садочок 
№1 відкрили в Ківерцях. Тільки торік 
у його відновлення вклали майже 
9,2 мільйона гривень, повідомили 
у відділі інформаційної політики 
Волинської ОДА. 

Левову частку фінансування вдало-
ся залучити з Державного фонду регіо-
нального розвитку. 

Садочок заснували ще 1944 року. 
Відтоді у приміщеннях ДНЗ жодного 
разу не проводили капітальних ремон-
тів, лише поточні та косметичні. При 
цьому дитячий заклад відвідували 85 
дітей, ще 236 дошкільнят перебували у 
черзі. Будівництво нового корпусу на 
чотири групи проектною потужністю у 
95 місць почалося в 2013 році. 

ШКОЛИ 
ЗАЛИШИЛО 
111 ПЕДАГОГІВ     
Волинь  

Під час процесу реорганізації шкіл 
області без роботи залишилися 111 
педагогів. Із них дев’ятеро закінчили 
трудову діяльність, 91 знайшли інше 
місце роботи, повідомили у відділі 
інформаційної політики Волинської 
облдержадміністрації.

На обліку в центрі зайнятості наразі 
не перебуває жодного вчителя.

Нагадаємо, міністр науки і освіти Лі-
лія Гриневич нещодавно заявляла, що 
на вчителів чекають масові звільнення. 
З її слів, унаслідок оптимізації шкільної 
мережі та відкриття опорних шкіл в 
Україні 3,8 тисячі ставок учителів підля-
гають скороченню.

зміни 

відкриття 

спокуслива пропозиція 

СПРОБА ПІДКУПУ 
ПРОКУРОРА КВАРТИРОЮ: 
ПІДОЗРЮЮТЬ ДЕПУТАТА 

трагедія 

пам’ять 

ШАНА ВОЇНАМ-
ГЕРОЯМ – У 
СЕРЦЯХ ЛУЧАН 

будьмо уважні

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!Ш

1 місяць – 13,26 грн

3 місяці – 39,17 грн

мало слів там вагу вони мають Уільям Шекс

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

У червні закінчився 
презентаційний 

етап розповсюдження 
тижневика «Волинські 
Новини». Якщо ви 
безплатно отримували у 
свою поштову скриньку 
нашу газету й надалі 
хочете щотижня нас 
читати, зверніться у 
найближче поштове 
відділення та передплатіть 
«Волинські Новини». 

УБИВ 
НАЙРІДНІШУ 
І НЕ ЗМІГ З 
ЦИМ ЖИТИ 

eкологія РІКИ Й ОЗЕРА МІЛІЮТЬ 
Волинь

Починаючи з травня, в області 
щомісячно випадає менше 
від середньомісячної норми 

дощів. Така ситуація негативно 
вплинула на водність річок, 
водойм та рівень підземних вод, 
повідомляють у прес-службі 
Волинського обласного управління 
водних ресурсів.

Усе це відбувається на фоні високих серед-
ньодобових температур повітря, які в серпні 
на 5-8 градусів були вищі за звичні для цієї 
пори. Тож лише протягом минулого місяця рі-
вень води в річках Прип’яті, Стоході, Стиру та 
Західному Бугу знизився на 20-15 сантиметрів.

Міліє і найглибше озеро України – Сві-
тязь. Протягом серпня рівень води у ньому 
знизився на шість сантиметрів. За станом 
на 6 вересня він на відмітці 124 сантиметри 
вище від умовного нуля (мінімальна межа 
минулого року – 109 сантиметрів, історична 
мінімальна – 90 сантиметрів).

Утримуються досить низькі рівні ґрунто-
вих вод, у тому числі на меліоративних систе-
мах. Так, із 347 тисяч гектарів осушених сіль-
госпугідь, незважаючи на заходи з акумуляції 
води у меліоративній мережі, 99 тисяч гекта-
рів потерпають від засухи. На цій площі рівні 

ґрунтових вод залягають на глибині 1,5 метра 
і нижче.

Порівняно з таким же засушливим 2015 
роком, залягання ґрунтових вод знизилися 
майже на 10 сантиметрів.

Протягом серпня на польдерних меліора-
тивних системах періодично працювали по 
одній насосній станції Любешівського та Рат-
нівського управлінь водного господарства, 
якими за місяць закачали у водосховища 200 
тисяч кубометрів води. Наповнення водо-
сховищ на території області становить від 60 

до 80 відсотків повного об’єму. Аби зберегти 
воду, Держводагентство вирішило закрити 
326 шлюзів-регуляторів.

За прогнозами Волинського гідрометео-
центру, у вересні очікується продовження зни-
ження рівнів як поверхневих, так і підземних 
вод. Тому сьогодні як ніколи потрібно економно 
ставитися до використання водних ресурсів, а 
також не допускати виникнення пожеж в еко-
системах, на ліквідацію яких ідуть значні об’єми 
води, що нерідко призводить до припинення 
току малих річок і навіть до їх зникнення.

О
ксана Тарнавська

Луцьк

Сина підозрюють у вбивстві матері. 
Втім навіть у випадку доведення 
вини за ґрати він не сяде, бо 
вкоротив собі віку. Трагедія сталася 
1 вересня у Луцьку на вулиці 
Федорова, 8.

Зі слів сусідів, після того, як син розпра-
вився з матір’ю, він поїхав до бабусі, яка про-
живає на проспекті Перемоги. Там порізав 
собі вени.

Матері було 56 років, її сину – 33. Тіло 
жінки виявили по обіді в спальній кімнаті її 
квартири. У вбитої – рани на голові, явні озна-
ки насильницької смерті. Слідство розглядає 
кілька версій, за однією із них вбивство скоїв 
син потерпілої.

Луцьк

Молебнем пам’яті вшанували українських 
захисників, які поклали життя у війні 
проти російського загарбника. 

Два роки тому, 5 вересня 2014 року, частина 
роти батальйону «Айдар» потрапила в підступну 
засідку російського спецназу поблизу села Веселої 
Гори Луганської області. Відповідно до офіційних 
даних, українська сторона втратила 41 чоловіка за-
гиблими та зниклими безвісти.

Панахида відбулася на алеї почесних поховань 
кладовища, що в селі Гаразджі.

volynnew
s.com

Луцьк 

Прокуратура Волинської області 
розслідує кримінальну справу 
стосовно депутата міської ради 
за фактом пропозиції надання 
неправомірної вигоди працівникові 
прокуратури.

Про це повідомили у прес-службі Ге-
неральної прокуратури України.

Як зазначається, відомості про вчи-
нення кримінального правопорушення, 
передбаченого частиною 3 статті 369 
(«Пропозиція, обіцянка або надання не-
правомірної вигоди службовій особі») КК 
України внесли до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань.

25 серпня депутат Луцької міської ради 
(ВО «Батьківщина»), представник депутат-
ської комісії з питань містобудування, архі-
тектури, земельних відносин, назвавшись 
представником інтересів низки будівель-
них компаній, звернувся до начальника 
відділу прокуратури області з пропозиці-
єю надання неправомірної вигоди у вигля-
ді квартири в новому будинку.

Таким чином він хотів залагодити пи-
тання щодо закриття кримінального про-
вадження щодо службових осіб відділу 
державного архітектурно-будівельного 

контролю Луцької міської ради, управлін-
ня Державної архітектурно-будівельної 
інспекції в області.

При цьому депутат зазначив, що роз-
слідування вказаного кримінального про-
вадження створює юридичні перешкоди 
для подальшого ведення будівельних ро-
біт, отримання дозвільних документів та 
введення об’єктів у експлуатацію.

Досудове розслідування у зазначено-
му кримінальному провадженні прово-
дять слідчі прокуратури області.

Нагадаємо, до складу комісії міської 
ради з питань генерального планування, 
будівництва, архітектури та благоустрою, 
житлово-комунального господарства, еко-
логії, транспорту та енергозбереження 
входять: голова комісії – Андрій Козюра 
(ВО «Батьківщина»), члени комісії – Сергій 
Балицький («Українське Об’єднання Патрі-
отів – УКРОП»), Петро Бойко («Українське 
Об’єднання Патріотів – УКРОП»), Костянтин 
Петрочук (Радикальна партія Олега Ляшка), 
Микола Яручик (Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність»), Віктор Ящук (ВО «Свобода»).

Андрій Козюра, який сприйняв звину-
вачення на свою адресу, заявив, що це – 
політичний тиск.
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Посуха зачепила і Світязь
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ВАНТАЖІВКА 
ЗБИЛА ВІСЬМОХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ-
ПІДЛІТКІВ 
Унаслідок ДТП, що сталася 1 вересня 
поблизу Броварів, загинув 12-річний 
хлопець. 34-річного тренера та сімох 
спортсменів-підлітків доправили до лі-
карні, повідомляє прес-служба поліції 
Київської області. Тренер перебуває у 
найбільш тяжкому стані, у всіх інших 
більш-менш стабільний стан, запевнив 
головний лікар Броварської районної 
лікарні Валентин Багнюк, повідомляє 
«ТСН.ua». За кермом вантажівки був 22-
річний громадянин Болгарії. За поперед-
ньою версією – заснув за кермом. 

ГОЛОВНИМ ЛІКАРЯМ 
ДОЗВОЛИЛИ 
ФОРМУВАТИ ШТАТ 
Мінохорони здоров’я скасувало рішен-
ня, згідно з яким структуру медзакладів 
і штат працівників визначали чіткими 
рамками при формуванні персоналу. 
Відтепер керівники медзакладів само-
стійно визначатимуть їхню структуру, 
яка «базуватиметься на досвіді та здо-
ровому глузді», повідомила в. о. міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун.

ГРЕЧКА ПОДЕШЕВШАЄ
Через врожай гречки на 30% більше, ніж 
торік, ціна її знизиться до 24 гривень за 
кілограм, прогнозують аналітики інфор-
маційної компанії «ПроАгро». Інші кру-
пи якщо і подорожчають, то незначно, 
вважають експерти.

ШІСТЬ ВИШІВ УКРАЇНИ 
УВІЙШЛИ ДО РЕЙТИНГУ 
НАЙКРАЩИХ
У рейтинг 916 кращих світових уні-
верситетів 2016-2017 років за версією 
Quacquarelli Symonds потрапили Хар-
ківський національний університет 
ім. Каразіна, Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка, На-
ціональний технічний університет, До-
нецький національний університет, 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» та 
Сумський державний університет. 

МАЖОР-ЗАБІЯКА 
ВИЯВИВСЯ ЗЯТЕМ 
НАРДЕПА ВІД БПП 
Геннадій Симів, фігурант бійки у Мико-
лаєві, виявився зятем парламентаря від 
«Блоку Петра Порошенка» Сергія Хланя, 
повідомляють «Вести». 30 серпня п’ять екі-
пажів поліції не змогли втихомирити воді-
їв на дорогих авто, які нецензурно вислов-
лювалися і били руками машину таксі. 

РАДА ДОЗВОЛИЛА 
АРЕШТУВАТИ 
СУДДЮ-ВТІКАЧА 
Згоду на затримання та арешт судді 
Дніпровського районного суду Києва 
Миколи Чауса надали 6 вересня, пише 
«РБК-Україна». Його підозрюють в отри-
манні хабара. Поза тим, сам Чаус, най-
імовірніше, втік до Криму. 

ЧЕРЕЗ ОБВАЛ ПАРКІНГУ 
ЗАГИНУВ УКРАЇНЕЦЬ 
В ізраїльському місті Тель-Авіві у ре-
зультаті обвалу паркінгу під час буді-
вельних робіт загинули три людини, 
серед них – громадянин України, який 
там працював, повідомляє видання The 
Times of Israel. Причини обвалу поки 
що невідомі, поліція відкрила справу за 
статтею «Недбалість». 

СТИПЕНДІЇ БУДУТЬ, 
АЛЕ НЕ ВСІМ 
Міністерство фінансів України має намір 
скоротити кількість студентів, які отри-
мують стипендії. Про це заявив міністр 
фінансів України Олександр Данилюк, 
повідомляє «РБК-Україна». «Зменшити 
кількість людей, які отримують стипендії, 
та збільшити критерії..., зараз стипендії 
отримують ті, хто на бюджеті, тобто за кого 
сплачує держава», – пояснив міністр. 

українська хронікапоповнення

У ПАРЛАМЕНТІ – СЕМЕРО НОВИХ ДЕПУТАТІВ

«безпечне» містоприємність 

ремонт 

ГРАБІЖ НА 
СВІТАНКУ, 
ПОРАНЕНО 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

У 12 КІЛОМЕТРІВ ЗАКАТАЮТЬ 80 МІЛЬЙОНІВ

«СЕРЦЕ ПАТРІОТА» ОТРИМАЛО 
ВІДЗНАКУ

Луцьк 

Керівника волонтерського центру 
«Серце патріота», депутата Луцькради 
від «Українського Об’єднання 
Патріотів – УКРОП» Cергія Балицького 
нагородили ювілейною медаллю «75 
років окремому полку зв’язку».  

У наказі командира військової частини 
А 1671 йдеться, що нагороду надано за під-
тримку військових Збройних сил України та 
інших військових формувань, а також на-
дання безкорисливої матеріально-технічної 
допомоги захисникам України. Засновник 
«Серця патріота» зауважив, що це – не його 
особиста заслуга, а усіх людей, які допома-
гають волонтерам і самим захисникам.

Київ

Семеро новообраних 
народних депутатів – 
Ірина Констанкевич, 

Тетяна Ричкова, Сергій 
Шахов, Максим Микитась, 
Руслан Богдан, Віктор 
Шевченко та Юрій 
Одарченко – 6 вересня 
склали присяги й почали 
роботу у Верховній Раді 
VIII скликання. 

Як відомо, лучанка Ірина Кон-
станкевич перемогла на проміж-
них виборах у 23-му виборчому 
окрузі (Маневицький, Любешів-
ський, Камінь-Каширський, Кі-
верцівський райони). За неї від-
дали голоси 44 тисячі виборців 
(57,42%). До слова, це найвищий 
результат на семи округах під час 
літніх довиборів.

До роботи в парламенті Ірина 
Констанкевич працювала заступ-
ником голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
завідувачем кафедри української 
літератури, професором Східно-
європейського національного 
університету імені Лесі Українки. 

Нині ж основним місцем її робо-
ти буде найвищий законодавчий 
орган держави, втім викладацьку 
діяльність Ірина Мирославівна 
також провадитиме.

– Звичайно ж, хвилювалася, 
складаючи присягу, – розповіла 
під час перерви у засіданні пар-
ламенту новообраний народний 
депутат. – Є чітке усвідомлення 
того, що громада наділила тебе 
великими повноваженнями, і у 
своїй роботі ти маєш бути відпо-
відальним та чесним.

– У моїй передвиборній про-

грамі були пункти, які стосували-
ся і мого округу, і загальноукра-
їнських питань, – зазначила Ірина 
Мирославівна. – Тому, лобіюючи 
розв’язання проблем Волині, ін-
тересів своїх виборців, буду від-
стоювати і питання тих людей, які 
зараз перебувають у кількісній  
більшості, але в меншості – у пла-
ні отримання соціальних благ. А 
це 80 відсотків українців, які пе-
ребувають за межею бідності.

Народний депутат також роз-
повіла, що планує працювати в 
освітньому комітеті Верховної 

Ради. Вона сподівається, що її ба-
гаторічний досвід неодмінно ста-
не в пригоді у розв’язанні проб-
лем у сфері вищої та середньої 
освіти.

Серед першочергових проб-
лем, які Ірина Констанкевич 
планує озвучити у Верховній 
Раді, – питання занижених цін 
на приймання молока від на-
селення, монополізму компаній 
обленерго, несанкціонованої ви-
рубки лісів та незаконного видо-
бутку бурштину.

Ірина Констанкевич наго-
лосила, що для неї взірець по-
літика – засновник Фонду «Тільки 
разом», голова Волинської об-
ласної ради Ігор Палиця.

– Належу до команди Ігоря 
Петровича і бачу, що робить ця 
людина останні десять років для 
розвитку Волині та країни зага-
лом, – каже Ірина Мирославівна. 
– Успішний політик – це переду-
сім патріот. Такий, який не лише 
декларує чи ситуативно демон-
струє патріотизм, а який має в 
цьому глибоку усвідомленість і 
своїми вчинками його доводить.

прес-служ
ба УКРО

П
у

мирське життя не чуже

ПРИЧАСТИВСЯ: 
СПІЙМАЛИ НЕТВЕРЕЗОГО 
ВОДІЯ-ПАНОТЦЯ

Луцьк 

Луцькі патрульні близько четвертої години ранку  
5 вересня зупинили «Фольксваген Пасат» на 
вулиці Мамсурова, яким керував нетверезий 
настоятель одного з храмів Луцького району, 
повідомляє прес-служба патрульної поліції Луцька.

У інспекторів виникла підозра, що водій перебуває в 
стані алкогольного сп’яніння. Чоловік стверджував, що не 
вживав алкоголь, утім поводився збуджено й агресивно. 
Перевірка показала 1,01 проміле алкоголю в крові.

Дружина водія намагалася передати патрульним 
своє посвідчення, а потім хотіла забрати автомобіль. Ін-
спектори запідозрили, що жінка теж перебуває у стані 
алкогольного сп’яніння. Її перевірка показала 1,94 про-
міле алкоголю.

Разом з подружжям в авто перебували двоє малоліт-
ніх дітей. Тож усі матеріали справи передали в сектор юве-
нальної превенції. На водія склали протокол за статтею 
130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).

карантин 

ЧЕРЕЗ ЧУМУ СВИНКИ 
ЗАЛИШАТЬСЯ В УКРАЇНІ 

Волинь 

Білорусь із 1 вересня ввела 
тимчасові обмеження на ввезення 
свиней та свинини з Волинської та 
Вінницької областей України через 
африканську чуму свиней.

Про це повідомили в департаменті 
ветеринарного і продовольчого нагля-
ду Мінсільгосппроду, передає агентство 
«БЕЛТА».

Зазначені обмеження також поши-
рюються на готові корми (для кішок і со-
бак), що не пройшли термічної обробки, 
виготовлені з сировини, що походить із 
Волині та Вінничини. 

Також скасовуються всі раніше ви-
дані дозволи на ввезення цих товарів до 
Білорусі із зазначених областей України. 

Тимчасово припинила постачання 

живих свиней та продукції зі свинини з 
України Вірменія. Під заборону, зокре-
ма, потрапляють живі свині, їх генетичні 
матеріали, свинина й інша м’ясна сиро-
вина зі свинини, м’ясо диких свиней, 
готова продукція, в якій міститься сви-
нина, шкіра, мисливські трофеї, а також 
усі види кормів для свиней.
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Сергій Балицький

Ірина Констанкевич

Луцьк-Рівне 

Одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь» 
стало переможцем одного з тендерів на 
ремонт частини автодороги Н22 Устилуг-
Луцьк-Рівне, пише видання «Таймер».

Компанія проведе ремонт ділянок у 
районі 300 і 650 кілометрів траси – загаль-
ною протяжністю в 12 кілометрів, за що 

отримає з бюджету 80 мільйонів гривень.
Крім заміни дорожнього полотна, проект 

передбачає також оновлення дорожньої роз-
мітки, створення придорожніх паркувальних 
кишень, посадкових майданчиків, обладнан-
ня придорожнього освітлення. ЗМІ повідом-
ляють, що компанія належить до сфери інте-
ресів мера Одеси Геннадія Труханова.

Луцьк 

Грабіжники, що намагалися 
пограбувати 5 вересня офіс у 
Луцьку на вулиці Винниченка, 51, 
підстрелили поліцейського. 
Інцидент трапився близько 
п’ятої години ранку. 

Піднявшись на п’ятий поверх, правоохо-
ронці побачили осіб у балаклавах, які сиділи 
біля дверей. Невідомі одразу відкрили вогонь 
по патрульних із травматичної зброї та поча-
ли втікати униз. 

Під час спроби затримання один із право-
порушників вистрелив із травматичної зброї. 
Поранення дістав 26-річний інспектор, його 
життю загрози немає. 

У прес-службі волинської поліції повідо-
мили про відкриття кримінального прова-
дження за фактами розбою та умисного за-
подіяння тілесних ушкоджень патрульному 
поліцейському.

За попередньою інформацією, слідчі зна-
йшли авто та документи, які, ймовірно, нале-
жали злочинцям.  
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  Підготувала Дарина ГОГОДЗА

Є ідеї, але обмаль коштів для їх вті-
лення? Потрібно розв’язати фінансові 
питання, але немає змоги оформити 
кредит у банку?

З такими історіями до нас щодня при-
ходять люди. Багато з них скористалися 
нашою допомогою та отримали гроші в 
позику на тривалий період з прийнятни-
ми платежами. З 2011 року діє Програма, 
яка допомагає людям отримати кошти у 
безвідсоткову* позику на тривалий тер-
мін. Наявність у вас кредитів не є пере-
шкодою, адже розрахунки здійснюються 
невеликими місячними платежами. Такі 
умови можуть підійти кожному (від 
222,22 грн/міс. до 833,33 грн/міс. залежно 
від розміру позики).

Вимоги до вас: паспорт громадяни-
на України та ідентифікаційний код, вік 
від 18 до 65 років. Кваліфіковані спеці-
алісти нададуть вам юридичні послуги 
зі складання договору, з урахуванням 
ваших побажань і можливостей, а та-
кож – юридичні консультації щодо за-
конодавства та оподаткування.

Передовсім потрібно бути впевненим 
у тому, що все задумане здійсниться.

Для цього потрібно діяти!
*без врахування вартості послуг 

юридичного супроводу
По детальну інформацію щодо умов 

програми звертайтеся до консульта-
ційного пункту за тел.:  (067) 411-92-95, 
(067) 411-79-94, (096) 512-99-21.

Виписка з ЄДР серії АГ № 285371 від 20.01.11 р. 
Свідоцтво про Державну реєстрацію серії А01 № 467928 від 20.01.11 р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Шукаєте позику?

гарячі факти ПІДПАЛ «ІНТЕРА»: 
ПРОВОКАЦІЯ, РАДИКАЛЬНИЙ 
ХІД ЧИ ЗАЧИЩЕННЯ СЛІДІВ? 4 вересня близько двох 

десятків невідомих 
осіб підпалили шини під 

стінами компанії «Національні 
інформаційні системи», що 
створює програми «Новини», 
«Подробиці», «Подробиці 
тижня» для телеканалу 
«Інтер». Вогонь перекинувся 
і на приміщення, дехто з 
працівників постраждав від 
чадного газу.

На місці працювали пожежники, експерти 
і слідчо-оперативна група. Із будівлі евакую-
вали 45 працівників.

ВЕРСІЯ ТЕЛЕКАНАЛУ
За повідомленням прес-служби «Інтера», 

пожежа сталася через збройний напад на 
офіс та підпал. Вогонь знищив телевізійну 
студію програми «Подробиці». Кілька праців-
ників компанії отруїлися чадним газом. Одна 
співробітниця зламала ногу. 

Більше того, у компанії стверджують, що 
під час нападу діяла озброєна група людей, 
які зробили кілька пострілів і підпал. Тож «Ін-
тер Медіа Груп» звернулася до президента 
України із закликом втрутитися у ситуацію 
для відновлення законності й захисту від про-
типравних дій. Окрім цього, заяви про злочин 
подали до Генеральної прокуратури, Служби 
безпеки та Міністерства внутрішній справ. 

ВЕРСІЯ 
МІТИНГУВАЛЬНИКІВ 

Після подій 4 вересня барикади біля при-
міщення каналу лише зміцніли. Активісти 
проти інформаційної кампанії телеканалу і 
звинувачують його у зв’язках із Москвою. 

Тож із 5 вересня під стінами «Інтера» пі-
кетувальники оголосили безстрокову акцію, 
вимагаючи, аби телеканал припинив роботу, 
повідомила «Українська правда». 

«Ми накопичуємо сьогодні людей, щоб 
«Інтер» було закрито. Перекриваємо телека-
нал, щоб російська агентура сюди не могла 
зайти», – сказав координатор акції з блоку-
вання каналу Олексій Сердюк.

Водночас він додав, що недільну пожежу 
на телеканалі скоїли самі працівники «Інтера», 
щоб приховати документи про співпрацю з 
Москвою.

Схожу версію висунув і народний депу-
тат Антон Геращенко («Народний фронт»). 
У Facebook він написав, що відмова каналу 
одразу передати поліції запис з відеокамер 
може свідчити про небажання власників 
установити справжніх винуватців злочину. 
До слова, таку версію не виключає і офіційне 
слідство. Тим паче, що нападники чітко знали, 
як рухатися лабіринтами приміщень.

ЩО ДУМАЄ ВЛАДА 
За фактом пожежі у приміщенні телекана-

лу відкрито провадження за двома статтями – 
296 («Хуліганство») та 194 («Умисне знищення 
або пошкодження майна»). Нацполіція одразу 
затримала кількох осіб, утім згодом більшість 
відпустили без вручення підозри. 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
у прямому ефірі програми «ТСН.Тиждень» на 
«1+1»  зазначив, що ті, хто підпалив телека-
нал «Інтер», своїх облич не закривали й імен 
не приховували, вони були одягнені в камуф-
ляжну форму і протестували проти російської 
позиції «Інтера». «Це, в основному, колишні 
військовослужбовці 30-ї бригади Збройних 
сил, які об’єдналися ось у такому протесті. 
Кілька працівників постраждали, один із про-
тестувальників отримав травму», – сказав він.

Президент Петро Порошенко доручив ге-
неральному прокурору Юрію Луценку взяти 
під особистий контроль розслідування подій.

«Неприпустимо, щоб хтось вривався до 
будівель, підпалював – я впевнений у тому, 
що це не має жодного стосунку до патріотів. 
Сьогодні це не менше, або навіть більше шко-
дить Україні, ніж будь-які контакти з провока-
торами», – заявив Порошенко.

«Разом із тим, є абсолютно неприпусти-
мою реалізація сценарію держави-агресора, 
коли через фінансування з Російської Феде-
рації окремі засоби масової інформації нама-
гаються дестабілізувати внутрішньополітичну 

ситуацію в Україні. Але реагування на це має 
бути в абсолютно законний спосіб», – наголо-
сив президент.

Про те, що насильство ніколи не є при-
йнятною відповіддю на незгоду з редакцій-
ною політикою, навіть якщо новини вважа-
ються провокаційними та спірними, заявила 
представник Організації з безпеки та співро-
бітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня 
Міятович.

ЩО КАЖУТЬ МЕДІЙНИКИ
У Національній спілці журналістів Украї-

ни засуджують напад на телеканал «Інтер». 
Також в НСЖУ називають негідною диску-
сію у журналістському середовищі, коли 
окремі колеги вважають прийнятними ме-
тоди фізичної розправи над працівниками 
медіа. 

«Очевидно, що редакційна політика теле-
каналу «Інтер» викликає дискусії і загалом у 
нашому суспільстві, і серед медіафахівців. Так 
само останнім часом актуалізувалося питання 
зовнішнього впливу на інформаційну політи-
ку. Але в країні є регулятор – Нацрада з питань 
телебачення і радіо, є правоохоронні служби, 
які мають ефективно реагувати на порушен-
ня законів телеканалом, якщо вони мають 
місце. Надзвичайно обурює і та відверта зло-
втіха, яку демонструють окремі журналісти, 
обговорюючи погром на «Інтері». Ми зараз не 
говоримо про якість контенту, який продукує 
телеканал (хоча варто сказати, що «фронто-
ві» інтерівські журналісти готують об’єктивні 
сюжети з передової). Ми говоримо про те, що 
нетерпимість серед журналістів – це якраз ті 
«стандарти», які нам і намагаються нав’язати 
в ході гібридної війни, що розв’язана проти 
України», – наголосив перший секретар НСЖУ 
Сергій Томіленко.

6 вересня підпал засудили Міжнародна та 
Європейська федерації журналістів. 

ЧОМУ НЕДОЛЮБЛЮЮТЬ 
«ІНТЕР»

Канал неодноразово критикували за 
інформаційну політику. Особливо гостро 
ситуація постала під час Революції Гідності 
та в умовах війни. 21 лютого співробітниця 
«Інтера» Марія Столярова під час прямого 
ефіру «Подробностей недели» висловилася 
нецензурно, коли журналістка Олена Зоріна 

спілкувалася з родичами загиблих на Євро-
майдані. Столярову видворили з України на 
п’ять років.

А на початку серпня в інтернет виклали 
листування співробітниці «органів безпеки» 
так званої ДНР Тетяни Єгорової з працівни-
ками каналів «Інтер» і «Донбас», із якої ви-
пливає, що Столярова звітувала про контент 
новин перед представниками терористів. 

5 серпня Служба безпеки заявила, що 
перевірить оприлюднене листування. Однак 
згодом група людей зажадала від влади за-
боронити мовлення телеканалу через «анти-
український», на їхню думку, концерт, який 
транслював канал до 25-ї річниці Незалеж-
ності України.

31 серпня міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков вимагав покарати телеканал «Інтер» 
за «антиукраїнську та антидержавницьку» по-
літику.

*** 
Станом на 6 вересня блокади під телека-

налом «Інтер» тривали. Активісти заявляли, 

що стоятимуть до останнього, доки «Інтер» 
узагалі не припинить мовлення. За повідом-
ленням видання Depo.ua мітинги відбували-
ся за участі бійців АТО, зокрема, батальйону 
«Свята Марія», який пов’язують із головним 
«братчиком» Дмитром Корчинським, якого 
свого часу звинувачували у організації про-
вокацій на Банковій 1 грудня 2013 року.

Радикальні вимоги певною мірою ви-
мушені, адже керівництво країни в умовах 
інформаційної війни часто програвало схід-
ному супернику. Водночас ситуацію можуть 
на власний лад розіграти ті, хто веде кремлів-
ську пропаганду. 

Одначе надвечір 6 вересня вдалося до-
сягнути певних домовленостей: згідно з пові-
домленням «Детектор Медіа», між активіста-
ми та працівниками «Інтера» було узгоджено 
низку умов. Таким чином, протягом п’яти днів 
канал має змінити контент і звільнити дирек-
тора з розвитку компанії «Національні інфор-
маційні системи» Ігоря Шувалова.

«Якщо контент не буде змінено, люди збе-
руться, блокаду буде відновлено, але в більш 
жорсткій формі», – додав співорганізатор мі-
тингу Олексій Сердюк.

Засновником телеканалу 
в 1996 році був нині вже 
покійний Ігор Плужников. 
Бізнес-структури 
Плужникова викупили 
контрольний пакет «Інтера» 
у 1998 році. А після 
Помаранчевої революції 
він, за повідомленням 
«Української правди», 
продав активи Костянтину 
Григоришину, а для того, 
щоб приховати цю угоду, 
формальним покупцем 
виставили Валерія 
Хорошковського. Той пізніше 
перепродав свою частку 
GDF Media Ltd Дмитру 
Фірташу. Втім пізніше 
виявилося, що одним з 
акціонерів «Інтера», якому 
й належать «Національні 
інформаційні системи», став 
екс-керівник адміністрації 
президента-втікача Віктора 
Януковича та співкерівник 
фракції «Опозиційний блок» 
у Верховній Раді Сергій 
Льовочкін.
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Парк культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна 
(нині – імені Лесі Українки) у Луцьку урочисто 
відкрили в 1964 році. Невдовзі тут запрацювали 
літній кінотеатр «Космос», танцювальний 
майданчик, ба навіть парашутна вежа. Атракціони 
почали встановлювати на початку 70-х років. 
Тоді ж парк перейменували, адже на території 
встановили пам’ятник Лесі Українці. А згадана 
«Ротонда» і зоокуточок почали функціонувати 
у кінці 70-х. На жаль, уже з кінця 80-х років 
територія поступово почала занепадати. Останнім 
великим поступом у розвитку парку стала 
реконструкція зоокуточка. Яким буде майбутнє 
парку, залишається під питанням.  

  Вікторія СЕМЕНЮК
    Луцьк 

  Юлія МАЛЄЄВА
    Луцьк-Прилуцьке 

  Тетяна ГРІШИНА  
    Луцьк

ПАРК ГАГАРІНСЬКОГО ПЕРІОДУ  

народна ревізія історичне рішення 

РЕМОНТ 
ДВОРІВ – ЧЕРЕЗ 
ГРОМАДСЬКУ 
ІНСПЕКЦІЮ

«ГРОМАДЯНСЬКИЙ ШЛЮБ» 
УЗЯЛИ БЛИЗЬКІ СУСІДИ 

У Луцьку протягом 
наступних двох 
років хочуть змінити 

вигляд Центрального 
парку імені Лесі Українки. 
Він як фізично, так і 
морально застарілий. 
Поміж тим, саме це 
місце – одне з улюблених 
для розваг містян. Тож у 
мерії розпочали роботу з 
розробки концепції зміни 
парку. Зі слів заступника 
міського голови Юрія 
Моклиці, нині підготовчі 
документи готові на 90%. 
Одначе пропозиції та 
зауваження приймають до 
1 жовтня. 

ПОДІЛ НА ТЕРИТОРІЇ 
Парк займає територію у 75 гек-

тарів. Для доцільного використан-
ня його поділять на сектори, кожен 
з яких виконуватиме свої функції. 
Прикладом для розробки зони від-
починку стало польське місто Же-
шув. 

Зокрема, буде ландшафтна 
зона для прогулянок, що займа-
тиме близько 60% території. Вона 
включатиме низку секторів: зона 
культурно-масових заходів; атракці-
они; мистецька зона, що матиме дві 
функції – постійні експозиції та місця 
для тимчасових заходів – пленерів, 
презентацій. Окремо планують від-
вести місце для представлення се-
редньовічної лицарської культури, 
де можна буде проводити тематичні 
фестивалі. Хочуть передбачити в 
парку і місце для вигулу тварин. 

Значну частину планують від-
вести для занять спортом, де 
буде комплекс майданчиків для 
найпоширеніших видів актив-
ності – футболу, баскетболу, ганд-
болу, волейболу, майданчик для 
екстрим-велосипедистів тощо. Змі-
нити планують і територію, де нині 
розміщений іподром. 

У секторі паркових розваг хочуть 
загострити акценти на тому дозвіл-
лі, яке можна внести у природний 
ландшафт (наприклад, міні-гольф).

Функціонуватиме також більш 
удосконалена дитяча зона. У пла-
нах – обладнати повноцінний пляж, 

ЯК ХОЧУТЬ ЗМІНИТИ ГОЛОВНИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУТОЧОК ЛУЦЬКА

є попит і на так звану «зону пікніків». 
План реконструкції власне самого 
пляжу обіцяють розробити та пред-
ставити наступного року. Сюди пе-
редусім потрібно підвести каналіза-
цію, аби працювали душові кабінки. 

Від представників благодійно-
го проекту «Меценати для солда-
та» надійшла пропозиція створити 
патріотично-виховний майданчик 
на території парку. Є й ідея облаш-
тувати місце, присвячене захис-
никам України, однак варто добре 
обмізкувати, чи не буде воно ди-
сонувати з розвагами. 

У мерії запевняють, що зроблять 
акцент на зелених насадженнях. 
Обіцяють, що дерева, які важливо 
зберегти, буде збережено. Поза тим, 
вирубка дерев у парку часто стає 
елементом обурення громади. Тож 
громадськість має більш пильно 
слідкувати за тим, як відбуватиметь-
ся обіцяне збереження «важливих 
насаджень». А влада – бути більш 
відкритою у цьому питанні. 

ХЛІБА, ВИДОВИЩ 
І КОНКУРЕНЦІЇ 

Сцену біля центрального вхо-
ду в парк розберуть, адже буде 
реставровано та запущено «Ротон-
ду». Ще у червні цей об’єкт здали в 
оренду на десять років бізнесмену-
ресторатору Роману Хорзову. Такий 
довгий термін оренди пояснюється 
тим, що в об’єкт потрібно вкласти 
чималі кошти, аби провести елек-
трику, згодом – каналізацію.

За планом, тут має бути вулич-
не кафе, а також – відремонтована 
сцена. Моклиця пояснює, що за 
умовами договору, всі поліпшен-
ня в будь-якому разі залишаться у 
власності міста, а орендарі будуть 
зобов’язані надавати сцену для не-
комерційних потреб. Тобто якщо 
громадська організація, яка читає 
просто неба поезію, захоче декла-
мувати вірші на «Ротонді», їй вми-
кають зелене світло. Єдине поки що 
питання – процедура отримання 

такого дозволу. Попередньо, його 
має надавати міськрада. 

Зміни хочуть внести і щодо зони 
атракціонів. Це майно, як пояснив за-
ступник міського голови, перебуває 
у власності міста. Його орендує під-
приємець Цапюк. Однак є пропози-
ція землю під атракціонами віддати 
в оренду тому інвестору, який запро-
понує кращі умови й більшу ціну. 

Цікаво, що колективне підпри-
ємство «Центральний парк культу-
ри і відпочинку імені Лесі Українки», 
яке очолює Віталій Цапюк, діє тут 
ще з 1993 року. 

МАЄ БУТИ 
НАЧАЛЬСТВО 

За концептом, для господарю-
вання у парку має бути створена 
адміністрація. При цім, як пояс-
нює Моклиця, директор має бути у 
структурі КП «Парки та сквери міс-
та Луцька». Річ у тім, що це підпри-
ємство має обслуговувати парки, 
одначе, по суті, часто є просто під-
рядником певних робіт – наймає 
техніку, робітників. Раніше подібні 
роботи проводило підприємство 
«Зелене господарство», але його 
ліквідували. Натомість у планах – 
закріпити конкретну людину, яка 
відповідала б за парк. 

Відповідно, під потреби парку 
хочуть і закладати кошти у бюджеті 
міста. А ще – розробити своєрідний 
механізм, аби підприємці, які тут 
провадять діяльність, обслуговува-
ли територію та доглядали за нею. 
Усе буде прописано в такому собі 
«меморандумі соціальної відпо-
відальності», який запропонують 
підписати підприємцям. Попри те, 

що документ не несе певних юри-
дичних наслідків, невиконання його 
умов, кажуть у мерії, може впливати 
на думку членів виконавчого комі-
тету, який видає дозволи на паспор-
ти прив’язки торгових точок. 

ПАРКІНГ 
Щодо транспортних засобів, 

то планують облаштувати чотири 
парковки, які забезпечуватимуть 
потреби півтисячі автівок. Одна роз-
міститься на території біля ринку, 
де нині торгують секонд-хендом, 
інша – на вулиці Глушець, що навпро-
ти гімназії №4, ще одна – на перетині 
Глушець-Градний Узвіз і нарешті чет-
верта – на вулиці Глушець, але в ді-
лянці, що неподалік філармонії. 

При цім у парк машини не пус-
катимуть, за винятком транспорт-
них засобів комунальних служб та 
підприємців, які надаватимуть там 
певні послуги. А вже наступного 
року планують оголосити конкурс 
серед художників та дизайнерів на 
кращий варіант оформлення сві-
тильників, лавок і смітників, аби все 
було в єдиному стилі. 

*****
Наразі обговорення концепції 

триває. Підприємцям, які ведуть 
торгівлю у парку або надають по-
слуги, повідомили, що на них очі-
кують зміни. Утім, на переконання 
чиновників мерії, поки що вони 
ставляться до всього з розумінням. 
Початок реалізації проекту запла-
новано на 2018-2019 роки. Яка ж 
остаточна кошторисна вартість за-
думаного – поки що не говорять. 

Лучани скаржаться на те, що ремонт 
прибудинкових територій, тротуарів, доріг, 
об’єктів благоустрою, який здійснюють 
за бюджетні кошти, тримається лише «до 
першої зливи».

Про це у своєму запиті під час засідання 12-ї 
сесії Луцької міської ради повідомив депутат від 
політичної партії «Українське Об’єднання Патріо-
тів – УКРОП» Ігор Поліщук.

З його слів, часто роботи виконують неякіс-
но. Тож і не дивно, що новенький асфальт трима-
ється лише до першої-ліпшої зливи.

Так, нещодавно поблизу перехрестя про-
спекту Відродження і вулиці Софії Ковалевської 
працівники «Луцькавтодору» поклали тротуарну 
плитку на плиту, яка накриває теплотрасу. При 
тім вона була вища від рівня решти поверхні. 
Не минуло й місяця, як плитка почала сипатись 
і просідати. 

Тож депутат у запиті міському голові запро-

Депутати Луцької міської ради 
надали згоду на розробку договору 
про співпрацю обласного центру 
Волині з громадою села Прилуцького. 
Кінцева мета, кажуть у міській 
раді, – об’єднання міста з селом в одну 
громаду. А до того Луцьк вкладатиме 
гроші у розвиток громади, отримуючи 
в майбутньому землю.

Такий собі «громадянський шлюб» 
Луцька з Прилуцьким для міста може 
обернутися витратами на Центр надання 
адміністративних послуг, фельдшерсько-
акушерський пункт, покращення роботи 
сільського клубу та дорогу для Прилуцько-
го і маршрутку №19, яку просять пустити в 
село. Натомість сільська рада обіцяє поді-
литися землею запасу та паями, які готова 
надавати для розбудови. А згодом, найімо-
вірніше, може бути об’єднання громад.

Зі слів заступника міського голови 
Сергія Григоренка, на цих землях можна 
буде побудувати цілий мікрорайон на 20-
30 тисяч мешканців. А наразі Луцьк – за-
тиснутий між селами.

Відповідно до процедури, після до-
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зволу на співпрацю аналогічне рішення 
(дозвіл на співпрацю) має ухвалити При-
луцька сільська рада. А вже потому місь-
кий та сільський голова сформують ро-
бочу групу, яка, своєю чергою, напрацює 
проект такого договору. Згодом його ма-
ють затвердити на сесії.

Обранець Олександр Кравченко ці-
кавився, як готовий Луцьк ділити бюджет, 
якого не вистачає навіть на місто. А доро-
га, яку треба буде відремонтувати в При-
луцькому, вартуватиме мільйони. Зі слів 
Сергія Григоренка, на це мають піти кошти 
або з перевиконання бюджету, або з Дер-
жавного фонду регіонального розвитку, 
який передбачає підтримку громадам, що 
співпрацюють.

«Більшість жителів підтримують наше 
рішення про співпрацю. Ми не такі бідні, 
щоб іти з кимось об’єднуватися, могли й 
самі протягнути ці чотири роки. Але Луцьк 
поступово наступає на сусідні села. Мені 
не дуже було би приємно, якби «зверху» 
нас узяли й силоміць приєднали до Луць-
ка», – зауважив голова Прилуцької сільра-
ди Валентин Арчібасов.

Урешті після обговорення депутати 
міської ради одноголосно підтримали про-
ект рішення, який уже назвали історичним.

понував забезпечити проведення реальної, пов-
ної та об’єктивної перевірки кожного об’єкта на 
предмет відповідності будівельним нормам і 
стандартам якості. Він зауважив: про проведення 
перевірки потрібно інформувати громадськість 
та залучати незалежних експертів. 

А міській владі варто зобов’язати відповідних 
службових осіб підписувати акти приймання-
передачі виконаних робіт лише після проведен-
ня такої перевірки. Тоді ж і платити остаточну 
частину коштів за роботи. 

«Простіше кажучи, не варто робити стовідсот-
кову передоплату ремонтних робіт у місті. Можна 
наперед заплатити 70% від потрібної суми, і лише 
після ретельної перевірки якості виконаних ро-
біт і «погодження» їх громадськістю доплачувати 
ще 30%», – підсумував «укропівець».

Вислухавши таку пропозицію, присутні у се-
сійній залі депутати підтримали її більшістю, від-
давши за ініціативу 27 голосів.

Поблизу перехрестя 
проспекту Відродження 
і вулиці Софії Ковалевської 
тротуар не витримав 
і місяця після ремонту 
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Проект майбутньої «Ротонди»: кафе і сцена Оглядовий майданчик парку на зламі 50-60-х років ХХ століття
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Безглузда робота перетворює людину на бюрократа. Фазиль Іскандер

  Тетяна ГРІШИНА 

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. 

Як грамотно вийти 
зі складної ситуації, 

підказує професійний 
юрист із практич ним досвідом, 
адвокат Віктор Бондаренко, який 
бере участь у некомерційному 
проекті «Запитай юриста» на 
сайті Інформаційного агентства 
«Волинські Новини». 
Поставити свої запитання ви 
можете на сайті, або ж надіслати 
на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Я планую продавати буди-
нок у селі, майже домовила-
ся з покупцями. Чи можуть 
оформляти договір у сільра-

ді? Які витрати нас очікують? Які до-
кументи потрібні при оформлені до-
говору?» 

Перелік документів, потрібних для 
оформлення договору купівлі-продажу 
будинку, наступний.

ДЛЯ ПРОДАВЦЯ:
1. Паспорт та ідентифікаційний код.
2. Правовстановлювальний доку-

мент на будинок (один із наведеного 
нижче переліку): реєстраційне посвід-
чення на право власності, свідоцтво на 
право власності, свідоцтво на право на 
спадщину, нотаріально посвідчені до-
говір міни, договір дарування, договір 
купівлі-продажу тощо.

3. Технічний паспорт.
4. Витяг про реєстрацію права влас-

ності на нерухоме майно (якщо його 
було придбано після 07.02.2002 р.).

5. Витяг із реєстру прав власників на 
нерухоме майно, виданий БТІ (дійсний 
протягом трьох місяців з моменту ви-
дачі).

6. Довідка про склад сім’ї та пропис-
ку за формою №3.

7. Якщо співвласниками або заре-
єстрованими в будинку є малолітні та 
неповнолітні діти віком до 18 років, рі-
шення опікунської ради виконавчого 
комітету за місцем реєстрації дитини 
про згоду на продаж будинку.

8. Нотаріально засвідчена згода 
чоловіка/дружини на відчуження бу-
динку, якщо він належить одному з по-
дружжя на праві приватної власності, 
паспорт та ідентифікаційний код чо-
ловіка/дружини, свідоцтво про шлюб. 
Згоди не потрібно у випадку, коли бу-
динок не є спільною власністю подруж-
жя і набутий шляхом приватизації (до 
21 січня 2011 року), на підставі догово-
ру дарування, отримання свідоцтва на 
право на спадщину за заповітом чи за 
законом.

9. Незалежна експертна оцінка бу-
динку.

10. Державний акт на право влас-
ності на земельну ділянку.

11. Довідка про нормативно-
грошову оцінку земельної ділянки (від-
діл Держкомзему).

12. Довідка про відсутність або на-
явність обмежень на земельну ділянку 
(відділ Держкомзему).

13. Витяг із поземельної книги.
14. Експертна оцінка земельної ді-

лянки.
15. У випадку продажу частини бу-

динку – нотаріально посвідчена відмова 
інших співвласників від привілейовано-
го права купівлі.

ДЛЯ ПОКУПЦЯ:
1. Паспорт та ідентифікаційний код.
2. Нотаріально засвідчена згода чо-

ловіка/дружини на купівлю будинку, 
паспорт та ідентифікаційний код чолові-
ка/дружини, свідоцтво про шлюб.

Такий договір посвідчує нотаріус. І 
питання ціни слід з’ясовувати в нього.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста жахи бюрократії РОЗМИТНЕННЯ АВТО: 
ВІД ГАРНОЇ МРІЇ ДО 
БЮРОКРАТИЧНОЇ 
РЕАЛЬНОСТІ 

Із серпня цього року почали 
діяти нові знижені акцизи на 
імпортні уживані авто. Утім, 

як кажуть ті, хто вже спробував 
купити за кордоном залізного 
коня дешевше, процедура 
бюрократична, а корупційні 
ризики – суттєві. 

ЯК БУЛО? 
Аби привезти з-за кордону авто, украї-

нець мав кілька варіантів. Перший – купити 
автомобіль за кордоном та перегнати його в 
Україну. І якщо у Польщі ви його купили за, 
приміром, п’ять тисяч євро, то на кордоні до-
водилось віддати суттєву суму в якості акцизу 
та податку. Окрім цього, варто було сплатити 
за взяття авто на облік та понести ще деякі ви-
трати. 

Якщо купувати авто на ринку, то частину 
надбавки потрібно було віддати ще перевіз-
нику, який переганяв транспорт. Зрештою, 
часто жителі прикордонних областей вико-
ристовують й іншу хитрість – не розмитню-
ють авто, а їздять на іноземних номерах, пері-
одично заїжджаючи у зону Євросоюзу. 

ЩО ЗМІНИЛОСЯ? 
У червні цього року Верховна Рада ухва-

лила законопроект №3251, який передбачає 
суттєве зниження акцизного збору при ім-
порті старих автомобілів. Розмір акцизу зале-
жить від об’єму двигуна. Наприклад, для авто 
з об’ємом двигуна 1000 кубометрів акциз зни-
зився з 1,36-1,76 євро до 0,063 євро за кубо-
метр, тобто в 28 разів.

Для розмитнення автомобіля з однолітро-
вим двигуном треба буде заплатити 63 євро 
замість 1761, для розмитнення дволітрового 
авто – 534 євро замість 4882.

ДЛЯ КОГО ДІЄ? 
Нові акцизи не поширюються на старі 

машини, випущені до 1 січня 2010 року. Авто 
має бути не нижчим від рівня Євро-5, який 
вводиться у дію в Україні цього року (вантаж-
ні автомобілі, що продаються в ЄС із жовтня 
2008 року, та легкові, що продаються з 1 ве-
ресня 2009 року).

Окрім цього, нові ставки не застосову-
ються для легкових автомобілів, якщо вони 
з країни, визнаної державою-окупантом і 
державою-агресором щодо України, або їх 
ввозять із території держави-окупанта і/або 
окупованої території України.

При цім вам потрібно особисто поїхати за 
кордон, перегнати машину в Україну, розмит-
нивши її за зниженим акцизом суто для осо-
бистого користування.

У ЧОМУ ПІДСТУП?
Попри позитиви зменшення акцизу, зали-

шаються і суперечливі моменти. Наприклад, 
власник автівки не має права продати її про-
тягом року від моменту покупки. Або ж може 
продати, але при цьому варто буде віддати 
державі ту різницю в акцизах. Навіть якщо 
вам украй потрібні гроші, або ж ви вирішили 
придбати інше авто. Багато хто шукатиме інші 
варіанти, наприклад, офіційно не переоформ-
ляючи документи. 

Інший мінус – знижені акцизи будуть діяти 
лише до 31 грудня 2018 року. Причому вини-
кає проблема – 1 січня 2018 року в Україні має 
бути введений стандарт Євро-6, що заборо-
няє імпорт авто, старших на три-чотири роки 
від стандарту Євро-5. Тобто в останній рік ви-
бір автомобілів буде дуже великий.

БЮРОКРАТИЧНА 
ТЯГАНИНА 

Лучанин Ігор купив авто у Німеччині в 
липні цього року. Однак, коли почув про 
зменшення акцизу, домовився тимчасово пе-
репродати його в Польщі, а коли закон всту-
пив у дію, самостійно поїхав до Польщі укла-
дати договір купівлі-продажу. 

Усе б нічого, але на митниці зажадали 
сертифікат походження авто. Мовляв, він має 
підтверджувати, що автомобіль не походить 
із території країни-агресора. Усі дані про ма-
шину, каже наш співрозмовник, митники мог-
ли би побачити і по vin-коду транспортного 
засобу, втім стражі кордону чомусь не хочуть 
цим користатися. 

«Майже тиждень пішов на пошуки цього 
документа. Їздив у польський салон автомо-
біля моєї марки, ті пересилали документи в 
центральний офіс, а звідти – ще й у Німеччину 
на виробництво. Зрештою, так документ і не 
отримав, а врятувало на митниці те, що мав 
бриф (паспорт транспортного засобу для 
операцій з авто, – ВН) на купівлю машини в 
Німеччині», – розповідає Ігор.

З огляду на свій досвід, він не радить роз-
раховувати на власні сили, а скористатися 
послугами брокера. Це може зекономити час 
і нерви, особливо під час оформлення внут-
рішніх податкових декларацій на митниці. 
Після оформлення актів та експертної оцінки 
на митниці авто Ігоря ще раз оцінювали на 
внутрішній митниці в Луцьку. 

Уже по інший бік кордону довелося також 
сплатити чималий внесок у Пенсійний фонд 
(3-5%), який залежить від реальної ринкової 
вартості автомобіля в Україні. При цім ви-
значення цієї ринкової вартості – річ досить 
суб’єктивна, чиновники просто моніторять ціни 
в мережі, каже наш співрозмовник. І це створює 
ще один корупційний ризик: хочеш нижчу рин-
кову вартість – спробуй домовитися. 

Окрема процедура – отримання на те-
риторії України сертифіката відповідності 
стандарту Євро-5. Аби його оформити, Ігорю 
довелося їхати у Житомир, а далі – в столицю. 
Обійшлися документи майже у дві тисячі гри-
вень. Тому, резюмує автовласник, розмитнен-
ня виявилося дешевшим, утім зробити це ой 
як непросто. 

ПОРАДИ З ВЛАСНОГО 
ДОСВІДУ

Колишній член луцького виконкому Бог-
дан Климчук своє авто пригнав із Німеччини. 
Особливості купівлі він описав на сторінці у 
Facebook. Для початку рекомендує в Україні 
обрати авто, а ще бажано кілька марок, які вас 
влаштовують, і потестувати їх, відчути автомо-
біль. Далі знайти схожі марки на закордонних 
сайтах, а у продавця попросити копію брифа, 
завдяки якому ви можете переконатися, чи 
відповідає це авто вимогам закону про зни-
ження акцизного збору. 

«Коли зупинилися на конкретному ва-
ріанті, сходіть до митних брокерів, щоб по-
рахували вам вартість розмитнення. Будьте 

Від початку дії закону про 
зниження ставок акцизу на 

імпорт вживаних іномарок, який 
набув чинності 1 серпня, на 
територію країни було ввезено 
понад 1,3 тисячі автомобілів.
Про це у соцмережі Twitter 
написав голова Державної 
фіскальної служби Роман 
Насіров.

готові віддати державі до 40% вартості та 
брокерам близько тисячі гривень за послу-
ги», – пише Богдан і нагадує, що за кордоном 
життя недешеве, якщо хочете їхати самотуж-
ки. Один день перебування в середньому 
обійдеться у 50 євро (проживання, харчу-
вання). 

Дізнайтеся, чи авто «штоєрне» (з подат-
ком на додану вартість), чи ні. Якщо перший 
варіант, то вам треба додатково заїхати до ту-
тешніх брокерів і на митницю, отримати сер-
тифікат походження. 

«ПДВ повертається, коли ви надсилаєте 
власнику копію техпаспорта і документів з 
митниці. Німецькі брокери беруть близько 
50 євро за послуги з підготовки документів 
на експорт. Обов’язково ще маєте оформити 
купчу, тобто договір між продавцем і покуп-
цем, та отримати рахунок від продавця», – за-
значає Климчук.

Ще близько 200 євро вартувало автомобі-
лісту оформлення червоних та чорних номе-
рів, страховки. Перші потрібні, аби перегнати 
авто до Штрасенферкерамту (німецький ана-
лог МРЕВ), а другі – для транзиту в Україну. 

Проходження кордону, зважування, до 
слова, забрало у Богдана 12 годин: дві – на 
польській митниці та 10 – на українській. Але 
й тут не обійшлося без пригод. Як виявилося, 
потрібно лишати на кордоні грошову заставу 
із вартості, яку обрахує вам брокер. Грошей 
не було, тож довелося просити їх привезти. 

«Залежно від адреси прописки – волин-
ська чи інша – ви залишаєте авто на митному 
терміналі тієї області, де вже місцевий мит-
ник (у моєму випадку в Луцьку) перевіряє за 
своїми нормативами, чи справді заявлена на 
кордоні вартість відповідає дійсності й чи не 
треба ще доплатити до застави, яку ви лиша-
ли на митниці», – пише автовласник.

Загалом, резюмує, оформлення і транзит 
забрали чимало нервів. 

Ще одна порада: везіть із собою не більше, 
ніж 10 тисяч євро. Решту грошей покладіть на 
банківську карту. У іншому випадку доведеть-
ся підтверджувати походження готівки. 

***
Нині деякі водії, які ганяли авто з-за кор-

дону, пропонують такий собі автомобільний 
туризм. Мовляв, ми вас веземо на ринок авто, 
підказуємо з документами, а далі – діло за 
вами. Коштує ця послуга 200-500 євро. Утім, 
якщо додати до цієї суми вартість закордон-
ного паспорта, візи, послуги брокера, витрати 
на перебування за кордоном, поїздки, подат-
ки й виграш від зниження акцизу, то досить 
важко спрогнозувати, куди перехилиться 
шалька терезів. Можливо, буде рівновага. 
Особливо, якщо врахувати власні нерви та 
ціну згаяного часу. В ідеалі покупець чітко має 
знати ціну авто, ціну мита й перелік потрібних 
документів. Коли ж процедура настільки бю-
рократична та складна – це створює безліч 
корупційних ризиків. 

колаж
 ВН
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Народ мудріший і більш постійний, аніж правитель. Ніколо Макіавеллі

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект 
Інформаційне агентство «Волинські 
Новини» у партнерстві з Волинською 
обласною організацією політичної 
партії «Українське Об’єднання 
Патріотів – УКРОП» реалізовує соціаль-
но-інформаційний проект «НА МЕЖІ». 
Якщо у вашому селі чи місті є школа, 
дитячий садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному стані, якщо ви 
втомилися оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про ці проблеми,  
якщо ваша громада опинилася на 
межі, зателефонуйте нам: волинський 
УКРОП – (099) 637-14-15, 
редакція – (068) 816-90-46, 
(066) 342-23-22.

  Ольга МАКСИМ’ЯК
    Фото автора
    Рожищенський район

ДИТИНСТВО 
У ПРИМІЩЕННІ...
БЕЗ ОПАЛЕННЯ

Дитячий садок у селі 
Доросинях Рожищенського 
району працює тільки 

у теплий період року. Більш 
як п’ятнадцять років тут не 
функціонує система опалення. 
Щойно офіційно розпочинається 
осінньо-зимовий період – діти 
змушені перебувати вдома. 
Постіль, книжечки, м’які 
іграшки, аби вони не нищилися 
від вологості, працівникам 
доводиться забирати додому. 
Цього року садок святкує 30-ліття. 
Та чи отримають малюки такий 
довгоочікуваний подарунок – 
комфорт і тепло? 

До малечі ми їдемо з головою Рожищен-
ської районної організації політичної партії 
«Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП» 
Григорієм Козакевичем. 

АЛЬТЕРНАТИВУ ЗНАЙШЛИ 
Приміщення дошкільного навчального за-

кладу розраховане на чотири групи. Сьогодні 
облаштовано лише дві – на другому поверсі. 
Ще дві та актовий зал, які на першому поверсі,  
потребують капітального ремонту. 

Ігрові та спальні кімнати у групах відділені 
ширмами. У молодшій групі меблі зовсім ста-
ренькі, реставрації потребують підлога, стіна 
та стеля. Воно й не дивно. Адже сирість на-
сичує стіни кожного року по кілька місяців. У 
старшій групі – меблі більш сучасні. Деякі ігро-
ві предмети у ДНЗ придбано ще у 1986 році. 
Більшість іграшок купили за батьківські гроші, 
частину – за кошти сільської ради. Косметич-
ний ремонт здійснили за рахунок сільради.  

Зараз садок відвідує 36 діток. 
«Працюють старша та молодша групи, – 

розповідає завідувачка Доросинівського ДНЗ 
Оксана Третяк. – До 2013 року була лише одна 
різновікова група. До 2001-го садок довгий 
час не функціонував, тому система опалення 
вийшла з ладу. Котельня у нас була спільна зі 
школою (вона через дорогу, – ВН). Коли ж ми 
відновили роботу, працювати цілий рік уже 
не мали можливості. Дитсадок відкриваєть-
ся 1 травня і зачиняється 31 жовтня. Інколи 
через різкі похолодання роботу доводиться 
припиняти раніше. Працівники оформлені за 
трудовим строковим договором». 

У зимовий період на базі школи продов-
жує роботу лише підготовча група коротко-
тривалого перебування, яку відвідує 17 діток. 

Кілька років тому на систему опалення 
для ДНЗ виготовили проектну документацію. 
Обійшлося це в 30 тисяч бюджетних коштів. 
Згідно із цими документами, витрати мали б 
скласти близько 400 тисяч гривень. Однак такі 
кошти – непосильний тягар для району. 

Цього року знайшли альтернативу – з бю-
джету районної ради виділили 100 тисяч гри-
вень на електричну систему опалення. Однак 
конвектори обігріватимуть лише другий по-
верх. Їх встановлять уже найближчим часом. 
Також восени замінять вікна та двері. На ці по-
треби з державної субвенції вже виділили 500 
тисяч гривень. 

Якщо ж усі роботи завершать відповідно 
до плану, виникне ще одна проблема – садок 
потрібно буде дофінансовувати, адже видат-
ки на нього передбачені лише на півроку. 

Вихователь і мама Леся Давидюк 
мріє про якісні умови для своєї 
роботи і виховання діток

Завідувачка ДНЗ Оксана 
Третяк сподівається, що цього року 
садок працюватиме без перерви

Кімната для ігор старшої групи

НА ГОЙДАЛКИ ДІТЕЙ 
ВЕЗУТЬ ДО ЛУЦЬКА 

Подвір’я дитсадка також давно потребує 
облаштування. Своїми силами зробили на-
криття від дощу. Але майданчиків для прогу-
лянок тут, по суті, немає. Про сучасні гойдал-
ки, гірки та інші дитячі «штучки» спортивного 

інвентарю у Доросинях лише мріють. 
Вихователь Леся Давидюк, чиї чотириріч-

на донечка та п’ятирічний синочок відвідують 
Доросинівський дитсадок, каже, що робота 
ДНЗ лише упродовж півроку створює чимало 
труднощів батькам. 

«Дітей немає на кого залишити, адже 
мами і тати працюють, – розповідає пані Леся. 

– Окрім того, в садочку дітки вчаться бути 
більш організованими, знаходять нових дру-
зів, опановують нові уміння та навички. Нам 
дуже бракує майданчиків. Дітки просять вез-
ти їх на гойдалки до Луцька. Також ми мріємо 
про спортзал, який можна облаштувати на 
першому поверсі. Нині зарядку практично 
немає де проводити. Надіємося: якщо вста-
новлять систему опалення, будемо працюва-
ти нарешті цілий рік».  

Голова Рожищенської районної органі зації 
«Українського Об’єднання Патріотів – УКРОП» 
Григорій Козакевич пояснює, що масово проб-
леми з утримання дитсадків у районі почали 
виникати ще у 90-х роках. 

«Розв’язання проблем із капітальним ре-
монтом дошкільних закладів залежить від до-
хідності місцевих бюджетів. А вони, на жаль, 
дуже часто не мають можливостей для напов-
нення. Де сільради мають прибутки, проблем 
не виникає. От, наприклад, у Рудці-Козинській 
в дитсадку підлога з підігрівом. Районні депу-
тати від УКРОПу готуватимуть звернення до 
наших обласних колег, аби питання виділен-
ня коштів на капітальний ремонт Доросинів-
ського ДНЗ розглянули на бюджетній комісії 
облради». 

НАСАМКІНЕЦЬ
...На подвір’ї садочка – гамірно. Одні ма-

люки, взявшись за руки, водять хоровод і спі-
вають «А сорочка вишита – біла-біла»... Менші 
бавляться іграшками. Діти підбігають до нас. 
Вони такі щирі та безпосередні у своїх емоціях. 

«Люблю гратися у садочку. Тут дають 
смачні сосиски та компот», – каже вихованка 
Олександра. 

«У мене тут є друзі. Ми співали «Сорочку» і 
«Козаки». Нас навчила Тетяна Іванівна. Малю-
вали травичку, сонечко, небо для мами, – роз-
повідає маленька Марта. – Я восени закінчу 
садок. Але хотіла б іще сюди ходити». 

Сподіваємося, що чиновники почують 
слова діток і все-таки знайдуть можливість 
здійснити тут капітальний ремонт, облашту-
вати майданчики для прогулянок. Тим більше, 
що на території сільради – більш як 60 малю-
ків, а дитинство так швидко минає...

Ці малюки мають право на сучасний та комфортний садок

Перша письмова згадка про 
село датується 1447 роком

Місць для сну вистачає усім діткамМеблі у старшій групі більш сучасніТут готують смачні стравиКімната молодшої групи
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У приватному й публічному житті один закон: хочеш покращити життя – 
будь готовий віддати його. Лев Толстой

  Вікторія СМИРНОВА
    Луцьк

  Марина ПОЛОНСЬКА 
    Польща

чия провина?

заробітки

ТРАГЕДІЯ В ПОЛОГОВОМУ: 
БАТЬКИ ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
ЛІКАРІВ У НЕДБАЛОСТІ

У подружжя 
Олександра та 
Марини після пологів 

у Луцькому клінічному 
пологовому будинку помер 
син. Батьки переконані, 
що їхню дитину можна 
було б урятувати, якби 
вчасно зробили кесарів 
розтин. Лікарі пологового 
будинку співчувають 
парі, проте стверджують, 
що причиною смерті 
немовляти стала рідкісна 
серцева патологія. Шансів 
на життя у хлопчика не 
було. 

Марина розповіла «Волинським 
Новинам», що це її друга вагітність, 
вона перебігала абсолютно нор-
мально. Жінка спостерігалася у 
дільничного лікаря, УЗД робила 
шість разів для перестрахування, 
що вдвічі більше від обов’язкових, 
жодних розладів та патологій вияв-
лено не було.

Зі слів породіллі, 19 серпня вона 
зробила останнє УЗД та прийшла на 
прийом до дільничного акушера-
гінеколога. Лікар оглянула жінку й 
сказала готуватися до пологів того 
ж дня. 

Через короткий проміжок часу, 
відчувши дискомфорт, Марина по-
вернулася до дільничного акушера-
гінеколога. Лікар, яка спостерігала 
її протягом усієї вагітності, відразу 
поставила підозру на відшаруван-
ня плаценти. При такому діагнозі, 
кажуть медики, потрібне негайне 
лікарське втручання – кесарів роз-
тин.

Породіллю привели в при-
ймальне відділення пологового 
будинку. Там, зі слів жінки, ще 20 
хвилин шукали незайнятих лікарів. 
Урешті Марину оглянула акушер-
гінеколог пологового будинку Ірина 
Горавська. Лікарка не погодилася з 
діагнозом дільничного гінеколога і 

логоанатомічний висновок, тоді за-
криють усі сумнівні питання.

«Я не бачу тут складу злочину. 
Чому батьки виставляють це пуб-
лічно – не розумію. Мала з Мари-
ною розмову, вона мені не скаржи-
лася, казала, що все гаразд. Вони з 
чоловіком просили почитати істо-
рію хвороби. Тільки історія зовсім 
нічого не говорить про те, що від-
булося з її дитинкою. Діагноз – ен-
доміокардіальний фіброеластоз. У 
цій ситуації кесарів розтин нічого 
не змінив би, дитинка все одно 
померла б. Її позаутробна життєді-
яльність була просто унеможлив-
лена». 

На запитання, чи УЗД діагностує 
це захворювання, лікар упевнено 
відповіла, що ні. 

Натомість кардіолог, спеціаліст 
з ультразвукової діагностики при-
ватного медичного центру з 20-
річним досвідом Володимир Лавре-
нюк, коментуючи діагноз, каже, що 
ендоміокардіальний фіброеластоз 
таки діагностують.

«Це доволі рідкісний діагноз. 
Залежно від ступенів його вияву ді-
агностика може бути ускладненою, 
але не є неможливою. Причиною 
того, що лікарі не побачили хво-
робу раніше, може бути банально 
неякісний апарат УЗД. Узагалі ме-
дицина – це не математика, може 
статися абсолютно все», – резюмує 
кардіолог.

Марина та Олександр усвідом-
люють, що вже нічого не поверне 
їм сина. Єдине, чого хочуть бать-
ки, – це справедливості. Якщо був 
хоч один шанс урятувати маленьке 
життя, а ним не скористалися, винні 
мають за це відповісти.

наполягла на тому, що потрібно на-
роджувати самій. Після цього жінку 
залишили у приймальному відді-
ленні ще на 40 хвилин, доки готува-
ли пологовий зал.

Марина переконує: лікарі сха-
менулися лише тоді, коли у неї від-
крилася кровотеча.

«Мене одразу перевели в поло-
говий зал, відключили від свідомос-
ті й усе ж зробили розтин», – розпо-
віла породілля. 

Батько додає, що хлопчик на-
родився дуже кволим, його відразу 
підключили до системи штучного 
життєзабезпечення. 

«Коли я його побачив у реані-
мації, не міг повірити очам – дитина 
була вся синя. Так буває при суттє-
вому кисневому голодуванні. Мені 
сказали купити препарати та пора-
дили дати дозвіл на переливання 

крові. Але лікарі реанімації одразу 
сказали, що надії майже немає», – 
пригадує Олександр.

Зробити переливання крові 
новонародженому так і не встигли, 
20 серпня дитина померла.

Батьки померлого немовляти 
переконані: якби Ірина Горавська 
послухала порад колег і зробила 
кесарів розтин Марині хоча б на 
півгодини раніше, дитину можна 
було б урятувати.

Своєю чергою, лікарі полого-
вого будинку в один голос кажуть, 
що малюк мав рідкісну ваду серця – 
ендоміокардіальний фіброеластоз. 
Зі слів медиків, з такою патологією 
дитина не може жити поза утробою 
матері.

Ірина Горавська розповідає, що 
такий діагноз – третій у її практиці 
за 25 років роботи. Лікар переко-

нує, що коли жінка народжує не 
вперше, успіх вагінальних пологів 
дуже високий. І при таких симпто-
мах, які спостерігалися у Марини, 
ніхто з лікарів навіть уявити не міг, 
що історія закінчиться так трагічно. 

«Операція була непростою, ди-
тинку дістали живою. Під час поло-
гів жінка втратила більше крові, ніж 
це буває зазвичай. Так, відшаруван-
ня плаценти справді було, але його 
ділянка була невелика», – розпові-
дає акушер-гінеколог.

На запитання, чи дитина мала б 
шанси на життя, якби зробили кеса-
рів розтин раніше, Ірина Горавська 
відповідає: «Однозначно ні, дитин-
ка була повністю нежиттєздатна».

Виконувач обов’язків головно-
го лікаря пологового будинку Гали-
на Бондарук, коментуючи ситуацію, 
стверджує: коли буде готовий пато-

Не надто давно українці 
їздили на заробітки 

переважно до східної 
Польщі (Хелм, Люблін, 
Замость, Жешув), і 
зазвичай на сільгоспроботи. 
Чоловіки наймалися в 
яблуневі сади, на збір груш, 
слив, жінки – на полуницю, 
малину, огірки, цибулю 
тощо. 

Та за останній рік-півтора ситуа-
ція змінилася через те, що кількість 
заробітчан збільшилася в рази. Від-
повідно, оплата праці зменшилася, 
а гарувати в полі чи у саду потрібно 
ті ж 10-12 годин. Тому все більше 
українців зараз прямують до цен-
тральної Польщі й далі, у західні 
воєводства – ближче до Німеччини. 
Тут і роботи вистачає, і заробітки 
вищі.

Привабливим для заробітчан 
стає місто Лодзь (розташоване у са-
мому центрі), третє за величиною і 
кількістю населення після Варшави 
й Кракова. Зараз тут проживає по-
над 700 тисяч люду, причому близь-
ко 100 тисяч – це українці. Місто у 
ХІХ столітті активно розросталося 
як промисловий центр: тут було зо-
середжене виробництво тканин, зо-
крема, найкращої бавовни. У мину-
лому столітті цей промисел занепав, 
пофабрики (величезні комплекси 
колишніх фабрик) стояли пустка-

ВИРОБНИЦТВО І СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ПОЛЬЩІ РОЗВИВАЮТЬ УКРАЇНЦІ

ми, руйнувалися. Та після комуни 
знову почався поступ: будівлі рес-
таврували під торгово-розважальні 
центри, музеї, у місті запрацювало 
виробництво побутової техніки і 
хімії, автозапчастин, меблів тощо. 
Дуже цінуються електрозварники, 
слюсарі, будівельники. Оплата на 
заводах стартує від 12-14 злотих за 
годину. Постійно потрібні продавці 
у супермаркети й кіоски, офіціанти, 
бармени (заробляють 9-10 злотих 
за годину).

За інформацією із воєводського 
уженду (аналог наших облдерж-
адміністрацій), працівники з-за 
східного кордону в середньому 
щомісяця отримують дві тисячі зло-

тих. Є й такі, які заробляють по чо-
тири тисячі, зокрема, інформатики, 
спеціалісти ІТ, офісні працівники 
зі знанням мов. Рахунок українців, 
які офіційно зголошуються працю-
вати у Лодзькому регіоні, з початку 
цього року йде на десятки тисяч 
осіб. Заробітчани активно шукають 
працю не лише в місті, а й у повітах 
(районах). «Українці заповнюють ті 
місця праці, яких поляки не хочуть, 
оскільки умови чи зарплата їх не 
влаштовують», – зауважує Хенрика 
Гавронська з відділу із роботи з іно-
земцями міського уженду Пьотр-
кова. Вона пояснює, що раніше 
поляки виїздили заробляти до Ні-
меччини, а тепер у схожій ситуації 

ЗАРОБІТЧАНИ ЗІ СХІДНИХ ВОЄВОДСТВ ПЕРЕБИРАЮТЬСЯ У ЦЕНТРАЛЬНІ ТА ЗАХІДНІ РЕГІОНИ
опинилися українці: «Працюють 
шість місяців, відкладають гроші, 
повертаються до родини на якийсь 
час і знову – працювати на чергові 
півроку».

Член правління великого тор-
гового центру «Кауфлянд» у Рокши-
цях біля Пьотркова Маурицій Щес-
ни каже, що наймають українців, 
коли на це робоче місце не хочуть 
іти поляки. «Нерідко поляки виби-
рають працю менш оплачувану, але 
легшу», – пояснює керівник. Щесни 
підкреслює, що умови для всіх од-
накові, та українці мають більше на-
тхнення до праці, основним чинни-
ком якого є заробіток: щонайменше 
один до п’яти за наших економічних 
реалій. Наразі кожен третій праців-
ник ТЦ – із України. 

У соцмережах українці створи-
ли власні групи, де посередники 
пропонують безплатні вакансії, 
користувачі обговорюють надій-
ність працедавців, умови роботи на 
різних підприємствах. На дозвілля 
зазвичай бракує часу. Бо більшість 
заробітчан, крім основної роботи, 
шукають іще додаткову на вихідні 
чи кілька вільних годин у будні.

«Я тут півтора року. Спершу ви-
наймала квартиру зі знайомою, за 
оренду з оплатами треба віддати 
до півтори тисячі злотих. Недавно 
переїхала жити до хлопця-поляка, – 

розповідає Оля з Чорткова Тер-
нопільської області. – Приїхала за 
візою репатріанта, зробила таку 
без проблем, бо моя бабця була 
полячкою. Мама регулярно їздить 
у Варшаву доглядати старих. Тато 
з сестрою господарюють удома. 
Уранці прибираю приватні будин-
ки, а в другій половині дня пра-
цюю манікюрницею в салоні. Або 
навпаки. Дуже втомлююся. Запис 
на манікюр і педикюр є щогодини, 
треба встигати. Якщо спізнююся, то 
перепрошую клієнтів і залишаюся в 
післяробочий час». 

У міській управі Лодзі протягом 
січня-липня зареєстровано 12,5 ти-
сячі заяв про прийом на роботу іно-
земців. 99% із цієї кількості – укра-
їнці. І це тільки ті, хто хоче отримати 
тимчасову карту побиту на три роки 
за умовою про працю (розгляд до-
кументів триває два-три місяці). Та 
більшість вибирають варіант за-
труднення на півроку за робочою 
візою. Таким чином, цифру заробіт-
чан можна помножити на три, за-
уважують польські чиновники. Вони 
ж визнають, що польським праце-
давцям не обійтися без робітників 
із сусідньої України. Адже з-поміж 
десяти претендентів-поляків на ва-
кансію у виробництві зі стартовою 
зарплатнею 1500-1700 злотих пого-
джується лише один. 
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Складне захворювання не завжди вдається діагностувати

Працівники щомісяця 
отримують у середньому 
дві тисячі злотих
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Будь-яка любов законна, якщо це любов. «Той самий Мюнхгаузен»

ВІВТОРОК 13 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 21.00 Новини
06.05, 07.05, 08.05 Ера 

бізнесу
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.25 7 чудес України
06.50, 08.20 Смакота
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
09.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Легка атлетика. 
Настільний теніс

12.00, 05.10 Уряд на 
зв’язку з громадянами

12.30 РЕ:ФОРМА
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Д/ф «Давид 

Черкаський. Людина-
джаз»

15.40 Яскраві моменти 
Ріо-2016

16.00 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Легка атлетика. 
Фехтування

21.30 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Фехтування. Плавання. 
Легка атлетика

23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак
03.25 Т/с «Острів любові»

UA: ПЕРШИЙ

03.15 Служба розшуку 
дітей

05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.22 Т/с «Молодята»
10.25 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Половинки
20.55 Київ вдень і вночі
22.05 Любов на 

виживання
00.05 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.40, 18.30 «За живе!»
10.55 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
23.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.25 «Один за всіх»
01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель по-

російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.00 «Три сестри»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.45 Т/с «90210: Нове 

покоління»

К1
06.00, 10.50, 05.10 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Динамо»- «Наполі»

23.50 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»
02.00 Х/ф 

«Потрошителі»

УКРАЇНА
07.50 Правда життя 08.50 
Мій дім - вбивця 09.50 
Мисливці за зміями 10.40 
Вражаючі кадри 11.30 
Окраса Австрії 12.30, 
18.10 Правила життя 
13.20, 19.00 У пошуках 
істини 14.10 Містична 
Україна 15.10, 19.50 
Нечисть. Енциклопедія 
міфів 16.10 Поплічники 
Гітлера 17.10 Смертельна 
зустріч 20.50 Шукачі 
скарбів 21.40 Підводний 
рай 22.40 Небезпечна 
Австралія 23.30 Вражаюче 
відео 00.30 Кримінал: 
великі таємниці 01.25 
Гордість України 05.15 
Злочини століття 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.45 «ТСН»

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»

07.35 «Маша і ведмідь »
09.30, 11.00, 12.20 

«Міняю жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.10, 02.15 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Свати - 6 »
22.00 «Життя без обману»
00.20 Х/ф «Вікінги - 2»
01.20 Х/ф «Вікінги - 2 

«мовою оригіналу»
04.20 «Шість кадрів»

1+1

06.05, 11.15, 12.25, 
05.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.40 Новини

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

13.30, 14.20 «Судові 
справи»

14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45, 04.25 

«Подробиці»
22.50 Т/с «Секта»
02.30 Т/с «Сусіди»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00, 16.55 Т/с «1942»
11.50, 13.20, 01.45 Х/ф 

«Ключ саламандри»
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.40 Т/с 

«Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф 

«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз»

00.45 Т/с «Комісар Рекс»
03.25, 04.40 Провокатор
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

07.35 М/с «Ескімоска»
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Принц-

жабеня»
12.10 Х/ф «Злодій та 

його учитель»
13.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.20 Крок назустріч
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Танцюють діти»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Варто знати»
12.20 Т/ц «Твій дім»
13.30 «Крим LIVE»
14.00 Т/ф «Українська 

мрія»
15.10 «Дитячий світ»
16.00 Новини. День
16.35 «Із перших уст»
16.45, 22.50 «Схід і Захід 

- разом!»
17.10 «Дитячий світ»
17.40 «Казки Сашка 

Лірника»
17.55 «Сім чудес Волині»
18.50 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25 «Відкритість влади»
19.30, 22.30 Погода
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський 

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(Олександр Лазука)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Неделя Донбасса»
23.45 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 М/с «Хранителі 
історії»

07.25, 12.25, 20.00, 
05.40 Як це було

07.45, 09.45, 12.45 
Телемагазин

08.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

08.20, 18.55, 21.50, 
00.20 Погода

08.25, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30 Волинський 
портрет

09.00 Шляхами Волині
09.30 Сад.Город. Квітник
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Хранителі 

історії»
13.00 Ретроспектива: 

«Третій удар» 1

АВЕРС 14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Малюваки
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.30 Я тут живу
19.00 Шляхами Волині
19.30, 03.20 Сад. Город. 

Квітник
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.00 Д/с «Всесвіт»
23.30 Халі галі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.50 Мандруємо світом
03.00 Феєрія мандрів
03.45 Зроблено в Ізраїлі
04.00 Ретроспектива: 

«Коліївщина» 1
05.25 Смак здоров’я
06.00 Грані музики
06.30 Детонація

«ФІОЛЕТ» ПРОЙШОВ 
ВІДБІР У «Х-ФАКТОРІ»

Луцький гурт «Фіолет» пройшов 
у наступний тур телешоу на 

каналі «СТБ». Хлопці отримали 
від зіркових суддів чотири «так». 
«Фіолет» виконав нову пісню зі свого 
репертуару – True Love. 

«Особливо мені сподобався ваш вока-
ліст. Це велика розкіш – мати вокаліста з 
таким голосом», – зауважила суддя Юлія Са-
ніна. Костянтин Меладзе теж оцінив виступ 
гурту  й наголосив, що це справжня музика. 

«Не побачив тут чогось особливого. Але 
є один плюс. Ви так старалися, а старання і 
труд все перетруть. І я кажу вам «так», – за-
явив Андрій Данилко.

«Безперечно ви варті того, аби пройти 
далі», – підсумував Антон Савлєпов.

тримаємо кулачки

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
09.00 Пляжний футбол. 

Відбірковий турнір 
до фінальної частини 
чемпіонату світу. Фінал

09.50 Національний 
відбір до дитячого 
пісенного конкурсу 
Євробачення-2016

12.30 Перша шпальта
13.00, 21.00 Новини
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Фольк-music
15.40 Яскраві моменти 

Ріо-2016
16.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Легка атлетика. 
Настільний теніс

19.30 Студія. 
Паралімпіада 2016

20.40 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Пауерліфтинг

21.30 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Фехтування. Плавання. 
Легка атлетика

23.00 Підсумки
23.10, 00.15 Погода
23.15 Золотий гусак
23.50 На слуху
03.25 Т/с «Острів любові»
04.40 Надвечір’я. Долі

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15, 03.45 
«ТСН»

06.45, 07.10, 07.45, 
08.10, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»

07.35 «Маша і ведмідь»
09.30, 11.00, 12.20 

«Міняю жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.10, 02.15 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Свати - 6 »
22.00 «Гроші»
00.20 Х/ф «Вікінги - 2»
01.20 Х/ф «Вікінги - 2 

«мовою оригіналу»
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 «Шість кадрів»

06.10 Док.проект «Склад 
злочину»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.40 Новини

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»

09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райські яблучка. Життя 
триває»

13.20 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
16.10 «Жди меня. 

Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45, 04.25 

«Подробиці»
22.50 Т/с «Секта»
02.30 Т/с «Сусіди»
05.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

05.45 Служба розшуку 
дітей

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.15 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.55 Зірка YouTube
11.50 Без гальм
12.30, 13.20 Дивитись 

усім!
13.55, 16.20 Х/ф «Супер 

8»
16.40 Х/ф «Макс Пейн»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
01.10 Х/ф «Блейд-3. 

Трійця»
03.25, 04.40 Провокатор

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.40 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця морської 
безодні»

12.10 Х/ф «Пастушка»
13.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
08.00 Крок назустріч
08.30, 17.35, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Дитячий світ»
11.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

11.35 Т/ц «Як це?»
12.00 Українське кіно 

на «Новій Волині»: 
художній фільм «Сад 
Гетсиманський», 1 серія

13.00 «Волинська 
веселка»

13.35 «Неделя Донбасса»
14.05 «Зроблено в 

Європі»
14.20 Т/ф «Марія 

Левицька. Театральний 
роман»

15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25 «Відкритість влади»
19.35, 22.30 Погода
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»
23.40 «Музичний 

проспект»

06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

10.40, 18.30 «За живе!»

11.50 Х/ф «Здрастуйте 
Вам!»

14.00, 01.55 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.35 «Хата на 

тата»

00.35 «Один за всіх»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель по-

російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.00 «Три сестри»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку»
00.00 Х/ф «Блондинка і 

блондинка»

03.00, 02.55 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 08.50 Kids Time
06.02 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
08.52 М/ф «Три богатирі 

та Шамаханська 
цариця»

10.20 М/ф «Шрек»
12.15 М/ф «Шрек 2»
14.05 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
01.00 Х/ф «П’ята хвиля»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Події

09.15, 03.00 Зірковий шлях
10.50, 05.10 Реальна 

містика
11.50 Х/ф «Волошки для 

Василини»
13.45, 15.30 Т/с «Підміна 

за мить»
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф 

«Потрошителі»

06.00 Бандитська Одеса 
06.50 Дзеркало історії 
07.50 Правда життя 08.50 
Мій дім - вбивця 09.50 
Мисливці за зміями 10.40 
Вражаючі кадри 11.30 Світ 
на долоні 12.30, 18.10 
Правила життя 13.20, 
19.00 У пошуках істини 
14.10 Містична Україна 
15.10, 19.50 Нечисть. 
Енциклопедія міфів 
16.10 Поплічники Гітлера 
17.10, 22.40 Смертельна 
зустріч 20.50 Шукачі 
скарбів 21.40 Підводний 
рай 23.30 Poker 00.30 
Кримінал: великі таємниці 
01.25 Теорія змови

ПОНЕДІЛОК 12 вересняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00, 17.25, 18.40, 
19.55, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

16.05 Діагноз: здоров’я
16.30, 02.50 Хіт-парад
17.00 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00, 20.00, 05.40 Як 

це було
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55, 21.50, 00.20 

Погода

АВЕРС 19.00 Шляхами Волині
19.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.00, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі-галі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
03.00 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Третій удар» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

Фільм «П’ята хвиля»

01:00

kinoukraine.com

Фільм «Потрошителі»

02:00

kinopoisk.ru

Фільм «Ключ саламандри»

11:50

kinopoisk.ru

НА ЧОТИРИ РОСІЙСЬКІ 
КАНАЛИ – ТАБУ

В Україні заборонили ретрансляцію 
чотирьох російських 

телеканалів – «Радость моя», «Мир 
сериала», «Телерадиосеть Благих 
Новостей» та «Интересное ТВ».

Таке рішення ухвалила Національна 
рада з питань телебачення і радіомовлен-
ня.

Підставою для цього стало порушення 
вітчизняного законодавства. Так, в ефірі те-
леканалу «Радость моя» транслювали пере-
дачу «Ради чего стоит жить» про династію 
військових, що створює для глядачів пози-
тивний образ російського офіцера.

Національна рада раніше вже ухвалю-
вала рішення про вилучення телеканалів 
«Радость моя» і «Мир сериала» з переліку 
дозволених. Упродовж місяця, коли рішен-
ня ще не набуло чинності, компанії надали 
гарантії щодо усунення порушень. Оскільки 
телеканали не дотримали обіцянки, регуля-
тор цього разу ухвалив рішення про їх ви-
лучення.

геть москалів!

Китайські діти 
з ранку роб-

лять зарядку, 
а ввечері не-

суть ї ї в «Фок-
строт».

youtube.com
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СЕРЕДА 14 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 21.00 Новини
06.05, 07.05, 08.05 Спорт
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 7 чудес України
06.50, 08.20 Смакота
07.20 Ера будівництва
07.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
09.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Плавання. Легка 
атлетика

11.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України

13.30 Казки Лірника 
Сашка

13.40 Хто в домі хазяїн?
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
15.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Фехтування. Параканое

19.30 Студія. 
Паралімпіада 2016

20.40 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Пауерліфтинг

21.30, 22.45 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Фехтування. Плавання. 
Легка атлетика

22.40 Мегалот
03.25 Т/с «Острів любові»
04.35 Музичне турне

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.10, 07.25 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.27 Т/с «Вісімдесяті»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху - 5
20.55 Київ вдень і вночі
22.05 Хто зверху
00.05 Х/ф «Кров і 

шоколад»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.45, 18.30 «За живе!»
12.00 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
00.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.55 «Давай поговоримо 

про секс 3»
02.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.10 «Топ-модель по-

російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.00 «Три сестри»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.45 Т/с «90210: Нове 

покоління»
03.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.50 Зірковий 
шлях

11.50 Т/с «Лжесвідок»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
18.00, 04.10 Т/с 

«Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Ця жінка до 

мене»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

2 сезон»

УКРАЇНА
06.50, 01.25 Дзеркало 
історії 07.50 Правда 
життя 08.50 Паразити. 
Вторгнення 09.50, 20.50 
Шукачі скарбів 10.40 
Вражаючі кадри 11.30 
Світ на долоні 12.30, 18.10 
Правила життя 13.20, 
19.00 У пошуках істини 
14.10 Містична Україна 
15.10, 19.50 Нечисть. 
Енциклопедія міфів 16.10 
Поплічники Гітлера 17.10 
Смертельна зустріч 21.40 
Над Британією 22.40 
Небезпечна Австралія 
23.30 Вражаюче відео 
00.30 Великі таємниці 05.15 
Полювання на вбивць 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.45 «ТСН»

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»

07.35 «Маша і ведмідь »
09.30, 11.00, 12.20 

«Міняю жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.10, 02.15 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Свати - 6 »
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
00.20 Х/ф «Вікінги - 2»
01.20 Х/ф «Вікінги - 2 

«мовою оригіналу»
04.20 «Шість кадрів»

06.05, 11.15, 12.25, 
05.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.40 Новини

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

13.30, 14.20 «Судові 
справи»

14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45, 04.25 

«Подробиці»
23.50 Т/с «Немила»
02.50 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.10 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00, 16.55 Т/с «1942»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз»

14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.40 Т/с 

«Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Х/ф 

«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-2»

00.45 Т/с «Комісар Рекс»
01.45 Т/с «Спіраль»
03.15, 04.35 Провокатор
04.05 Студія Вашингтон

ICTV

07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Диявол с 

трьома золотими 
волосинами»

12.10 Х/ф «Про рибалку 
та його дружину»

13.30 Одного разу під 
Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.30 «Роки і долі»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Дитячий світ»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 «Зроблено в 

Європі»
14.20 Т/ц «Видатні 

волиняни»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.30 «Казки Сашка 

Лірника»
17.45 «Музична перерва»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25 «Відкритість влади»
19.30, 22.30 Погода
19.40 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 «Крим -LIVE»
23.45 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 М/с «Хранителі 
історії»

07.25, 12.30, 18.00, 
20.00 Як це було

08.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

08.20, 18.55, 21.50, 
00.20 Погода

08.25, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

08.30 У фокусі Європа
09.00 Шляхами Волині
09.30 Сад.Город. Квітник
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Хранителі 

історії»
13.00 Ретроспектива: 

«Коліївщина» 1
14.30, 19.30, 03.30 Сад. 

Город. Квітник

АВЕРС 14.45 Чоловічі розваги
17.00 Малюваки
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
19.00 Шляхами Волині
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00, 02.00 Волинський 

портрет
21.50 Я тут живу
22.00 Нічна варта
22.30 Д/с «Всесвіт»
23.30 Халі галі
00.15 Джем
01.00 Поспілкуймося
02.50 Хіт парад
03.00 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Шкурник» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЧЕТВЕР 15 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 21.00 Новини
06.05, 08.05 Ера бізнесу
06.15, 07.15 АгроЕра
06.25 7 чудес України
06.50, 08.20 Смакота
07.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
09.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Плавання. Легка 
атлетика. Фехтування

12.15 Т/с «Таксі»
13.30 Казки Лірника 

Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
15.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Фехтування. Параканое

19.30 Студія. 
Паралімпіада 2016

20.40 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Пауерліфтинг

21.30 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Плавання. Легка 
атлетика

03.20 Т/с «Острів любові»
04.35 Музичне турне

UA: ПЕРШИЙ

03.15, 01.55 Служба 
розшуку дітей

03.20 Зона ночі
05.15, 18.00 Абзац
06.15, 07.30 Kids Time
06.17 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.32 Т/с «Вісімдесяті»
10.35 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Любов на 

виживання
20.55 Київ вдень і вночі
22.05 Суперінтуїція
00.00 Х/ф «Європа»
02.00 Про що говорять 

тварини

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.50, 18.30 «За живе!»

12.10 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.10 «Один за всіх»

01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.20 «Топ-модель по-

російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.00 «Три сестри»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
00.50 Т/с «90210: Нове 

покоління»
02.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.50 Зірковий 

шлях
11.50 Т/с «Лжесвідок»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
18.00, 04.10 Т/с 

«Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.50 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА 
«Коньяспор»- «Шахтар»

00.00 Події дня
00.15 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

3 сезон»

УКРАЇНА
07.50 Правда життя 08.50 
Паразити. Вторгнення 
09.50 Шукачі скарбів 10.40 
Вражаючі кадри 11.30 
Вартові ковчегу 12.30, 
18.10 Правила життя 
13.20, 19.00 У пошуках 
істини 14.10 Містична 
Україна 15.10, 19.50 
Нечисть. Енциклопедія 
міфів 16.10 Голокост 
зсередини 17.10, 22.40 
Небезпечна Австралія 
20.50 Мисливці за зміями 
21.40 Дика Польща 23.30 
Вражаюче відео 00.30 
Великі таємниці 01.25 
Ризиковане житт 05.15 
Полювання на вбивць 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Сніданок з 1+1»

07.35 «Маша і ведмідь»
09.30, 11.00 «Міняю 

жінку - 6»
12.20 «Міняю жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.10, 02.55 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.45 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Свати»
22.00 «Світ навиворіт - 7»
23.00 «Право на владу 

2016»
01.20 Х/ф «Вікінги - 2»
02.10 Х/ф «Вікінги - 2 

«мовою оригіналу»
04.25 «Шість кадрів»

06.05, 11.15, 12.25, 
05.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.40 Новини

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

13.30, 14.20 «Судові 
справи»

14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45, 04.25 

«Подробиці»
23.50 Т/с «Немила»
02.50 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45, 04.10 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00, 16.55 Т/с «1942»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-2»

14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.40 Т/с 

«Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф 

«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-3»

00.40 Т/с «Комісар Рекс»
01.40 Т/с «Спіраль»
03.10, 04.35 Провокатор
04.00 Служба розшуку 

дітей
04.05 Студія Вашингтон

ICTV

07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
12.10 Х/ф «Розумна 

селянська донька»
13.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40 «Із перших 

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 Т/ц «4+1»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Євровибір»
12.55 «Роки і долі»
13.20 «Музичний 

проспект»
13.45 «Зроблено в 

Європі»
14.30 Ретроспектива ВТ: 

«Дорогою додому»
15.00 «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.30 «Казки Сашка 

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.15 «Волинська 

веселка»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25 «Відкритість влади»
19.35, 22.30 Погода
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі»
21.35 Т/ц «Стоп корупції!»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 «Музичний 

проспект»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 М/с «Хранителі 
історії»

07.25, 12.30, 18.00, 
20.00, 05.40 Як це було

08.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

08.20, 18.55, 21.50, 
00.20 Погода

08.25, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30, 03.00 Феєрія 
мандрів

09.00 Шляхами Волині
09.30 Сад.Город. Квітник
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Хранителі 

історії»
13.00 Ретроспектива: 

«Шкурник» 1

АВЕРС 14.30 По ту сторону пригод
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
19.00 Шляхами Волині
19.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
22.00 Народний 

контроль
22.20 Слідство Інфо
23.00 Т/с «Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОК
02.50 Хіт-парад
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Прометей» 1
05.20 Рандеву
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ДЖЕКІ ЧАНУ 
ВРУЧАТЬ «ОСКАРА»

Китайському та гонконгському 
актору Джекі Чану вручать премію 

«Оскар» за видатні заслуги в кіно, 
повідомляє Gazeta.ua. 

Церемонія вручення нагороди відбу-
деться 12 листопада в Лос-Анджелесі. Ра-
зом із Джекі Чаном нагороди отримають 
режисер Фредерік Уайзман, 
монтажер Енн Коутс і ре-
жисер із підбору акторів 
Лінн Сталмастер. 

62-річний Джекі 
Чан – найпопулярні-
ший актор бойовиків 
у світі. Він знявся у 
понад 100 фільмах, 
серед яких «П’яний 
майстер», «Змія в 
тіні орла», «Зброя 
Бога», «Час пік», «Навколо 
світу за 80 днів». Актор 
грає переважно в коме-
діях та бойовиках. Цікаво, 
що бойові сцени він ста-
вить самостійно.

у світі кіно

КОЗЛОВСЬКОМУ 
ЗАБОРОНИЛИ ВИЇЗД 
З УКРАЇНИ НА 83 РОКИ

Давній конфлікт продюсера Ігоря 
Кондратюка з екс-підопічним 

Віталієм Козловським знову набув 
розголосу. Продюсер зробив так, 
щоб Козловський не зміг виїхати за 
межі країни аж до 1 січня 2099 року, 
йдеться у повідомленні прес-служби 
Української музичної видавничої групи.

«Цей запобіжний захід обрано у зв’язку 
із тим, що Козловський злісно порушує ав-
торські права та постійно не виконує судових 
рішень на користь Української музичної ви-
давничої групи», – йдеться у повідомленні.

Після того як співак розірвав контракт з 
продюсером Ігорем Кондратюком, останній 
заборонив йому виконувати пісні з реперту-
ару, створеного за час їхньої співпраці. 

Наразі Козловський відповів на це лише 
у Facebook: «Есть люди-сволочи... Не думал, 
что в этой жизни мне на пути встретится столь 
злобный от внутренней несостоятельности, 
мстивый человечишка... Уже как 4 года угомо-
ниться не может! Возвысил себя до небес и дума-
ет по сегодняшний день, что я его раб, которого 
надо наказать из-за желания быть Свободным...».

скандал
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П’ЯТЬ РОКІВ ЗМІН КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ – 
ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО ВОЛИНЯН

Програма Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Культура 

і духовність» – це середовище 
для творчості, розвитку й 
утвердження найкращих надбань 
українського народу. Реалізують 
її через організацію та підтримку 
культурно-мистецьких проектів 
і заходів, аби зберегти духовні 
скарби українців. Пріоритети 
програми сформовано навколо 
популяризації мистецького 
доробку волинян у галузях 
малярства, літератури, музики – 
усього того, що робить наш край 
особливим і привабливим для 
культурного туризму. 

Цьогоріч Фонд відкрив особливий 
театральний сезон. У рамках проекту 
«До духовних скарбниць» тисячі лучан 
дістали нагоду переглянути шедеври сві-
тової та української класики за участю 
акторів Волинського обласного музично-
драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. 
Аби урізноманітнити дозвілля жителів 
області, Фонд організував сезон виїзних 
театральних показів. Професійні актори 
грали на сценах будинків культури міст, 
сіл та селищ Волині. Пересічні волиня-
ни мали змогу долучитися до класики 
національної і світової драматургії, пе-
реглянувши вистави «Століття Якова», 
«Ханума», «Кайдаші», «Сурогатна мама», 
«Кармен» та інші. 

Підтримка національно-патріо тич-
ного виховання передбачає реалізацію 
важливих гуманітарних проектів. З 
першого року роботи Фонду діє проект 
«Нове життя – новий Луцьк», у рамках 
якого майже 10 000 новонароджених 
отримали у подарунок першу вишиван-
ку та фотоальбом «Наше малятко». Та-
кож у рамках проекту «Подаруй дитині 
вишиванку» вишиту сорочку як символ 
національної культури українців дару-
вали дітям-сиротам, дітям із малозабез-
печених сімей та дітям-переселенцям 
зі сходу та Криму. Цей проект об’єднав 
найкращих майстринь, які вклали тепло 
своїх рук у вишиванки для дітей. 

Популярним серед дорослих і юних 
лучан став проект «У творчості ми ра-
зом». Це – розвиток творчих дітей з особ-
ливими потребами. Досвідчені педагоги 
проводили заняття із ліплення з глини, 
традиційних видів народного мистецтва, 
організовували музичні уроки. Окрім 
цього, в арт-галереї луцького ЦУМу за 
сприяння Фонду відбуваються регуляр-
ні тематичні майстер-класи та виставки 
відомих митців області. Зокрема, упро-
довж 2015 року тут експонували унікаль-
ну колекцію кованих робіт волинського 
майстра Віктора Семенюка, яку було 
придбано за кошти Фонду. Без перебіль-
шення можна сказати, що ця експозиція 
стала окрасою обласного центру, адже її 
виставлено у В’їзній вежі Луцького зам-
ку. Також в арт-галереї відбулася вистав-
ка художніх робіт бійців АТО, які прохо-
дили психологічну реабілітацію в рамках 
проекту «Зігрій душу». 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» до-

помагає творчим колективам Волині, які 
популяризують мистецтво нашого краю. 
Протягом діяльності Фонд підтримував 
численні культурно-мистецькі заходи: ХІ 
міжнародний фестиваль «Стравінський і 
Україна», міжнародну акцію «Ніч музе-
їв», фестиваль «Вишиті обереги єднан-
ня» на підтримку родин Героїв Небесної 
Сотні, акцію «Голуб миру», міжнародний 
фестиваль українського фольклору «Бе-
региня». Цьогоріч Фонд долучився до 
проведення міжнародного фестивалю 
«Поліське літо з фольк лором».

Сьогодні, коли українська земля оми-
та кров’ю своїх найкращих синів, Друга 
світова війна відходить у минуле, але нам 
і нашим нащадкам ніяк не можна забути 
той безсмертний подвиг нашого народу. 
Тому щорічно до Дня Перемоги пред-
ставники Фонду організовують пам’ятні 
вечори для ветеранів, які захищали 
Україну в роки Другої світової війни та 
вшановують Героїв, учасників війни. 

Важливим напрямком роботи Фонду 
в час війни на сході, поряд із гуманітарно-
благодійною діяльністю, стало утвер-
дження героїзму українського війська, 
звитяжного духу бійців. Відтак із цією 
метою з нагоди відзначення Дня україн-
ської армії Фонд профінансував прове-
дення ремонтних робіт та встановлення 

нової експозиції про події на Майдані 
та на сході України у Волинському музеї 
українського війська та військової техні-
ки. Окрім цього, Фонд підтримав книж-
кові проекти про драматичні сторінки 
нашої недавньої історії. 

Історія і сучасність, події і люди на 
сторінках творів волинських авторів – ще 
одна сфера, у якій Фонд, підтримуючи 
українську книгу, утверджував духовні 
пріоритети в нашому суспільному житті. 
Упродовж п’яти років було підтримано 
видавництво 60 книг волинських авторів.

З метою культурного та духовного 
розвитку волинян Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» забезпечує бібліотеки і 
школи потрібними книгами, посібника-
ми та оргтехнікою, здійснює передплату 
фахових періодичних видань для педаго-
гів усіх шкіл та садочків Луцька. 

За п’ять років діяльності Фонду ви-
трати на програму «Культура і духов-
ність» склали понад 22 мільйони гри-
вень. Ця програма постала у широкій 
різновекторній діяльності, яка має на 
меті зберегти й утвердити гуманістичні 
цінності, прищепити їх дітям і проде-
монструвати: своїм культурним спадком 
Волинь може претендувати на достойне 
місце у європейському контексті.

Підготувала Ірина ЮЗВА
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

Телеканал 
«Нова Волинь»

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25

Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30

Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

АНОНС

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

ВІДТЕПЕР ЛІХТАРИК НЕ ЗНАДОБИТЬСЯ

СПІВПРАЦЯ ФОНДУ І НОВОСТВОРЕНИХ ОСББ ТРИВАЄ
Будинку, що на вулиці Соборності, 4 
у Луцьку, – 27 років. Весь цей час 
споруда перебувала на балансі 
комунального підприємства, воно й 
стежило за її технічним станом. Проте 
люди обурені, що за стільки років у 
будинку мало що зроблено. 

Найбільшою проблемою для місцевих 
жителів була покрівля. Вже 16 років за-
ливало помешкання людей, які жили на 
дев’ятому поверсі. Неодноразово вони 
зверталися по допомогу до керівництва 
комунального підприємства, однак щоразу 
відповідь була однакова.

«Нам казали, що грошей на ремонт по-
крівлі немає. 16 років ми чекали змін, але 
не дочекалися. Весь цей час, коли протікала 
стеля, ми підставляли миски, відра. У негоду 
навіть не хотілося іти додому, все повторю-
валося знову і знову», – пригадує непрості 
часи мешканка будинку Ольга Гончарук.

Люди виявили ініціативу створити 
об’єднання співвласників і самостійно 
контролювати фінансові та ремонтні робо-
ти. Потрібну інформацію про ОСББ грома-
ді надали в Офісі розвитку кварталу Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Працівники 
розповіли про покращення, які чекають на 
об’єднання, влаштували навчання та допо-
могли підготувати потрібні документи для 
його реєстрації.

«Офіс розвитку кварталу нам дуже по-
сприяв. Починаючи з підготовки докумен-
тів і закінчуючи перекриттям даху. Приєм-
но було і те, що люди активно доєдналися. 
Вони зрозуміли важливість проблеми та 
одразу почали збирати кошти. Четверту 
частину даху зроблено за гроші мешканців 
будинку, іншу частину профінансував Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», – розповідає 
голова ОСББ «Соборності, 4» Володимир 
Климюк.

Проблема будинку об’єднала всіх його 

жителів. Фонд виділив кошти на потрібний 
матеріал, а активна громада самотужки об-
лаштовувала дах.

 «Дякуємо Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» за те, що тут не лише говорять, 
а діють. Людям самим не до снаги таке фі-
нансове навантаження. Робота влади мало-
помітна для простих людей. Потрібно всім 
міністрам, депутатам спуститися на землю 
та побачити проблеми громади», – каже 
мешканка будинку Валентина.

Наразі у новоствореному ОСББ замі-
нено 40 кранів, щоб можна було розпоча-

ти роботи у підвалі. Під’їзди облаштовано 
енергозберігальними лампочками. Ліфтові 
лічильники замінили на нові. Також замі-
нять вентилі на холодну воду та накриття 
ліфтової п’ятого та четвертого під’їздів. Те-
пер людям не потрібно просити, аби за їхні 
ж кошти провели ремонтні роботи в будин-
ку. Вони самостійно ведуть облік фінансів, 
потрібних документів і вирішують, що по-
трібно покращити у будинку. Це ще один 
яскравий приклад того, що тільки разом 
нам вдасться збудувати нову країну.

Людмила ПАСТУШОК

Темні сільські вулички – 
радше правило, ніж виняток. 

Попри те, що Україна крокує 
в Європу, сьогодні ліхтарями 
похвалитися може аж ніяк 
не кожен населений пункт. 
Відсутність вуличного 
освітлення була багаторічною 
проблемою і для жителів 
села Хмелева Володимир-
Волинського району. 

Завідувач фельдшерсько-аку-
шерського пункту Сергій Сим-
чук часто їздить велосипедом на 
виклики вечірньої пори. Якось, 

поспішаючи на виклик, пан Сер-
гій не вгледів, як зіштовхнувся з 
велосипедом сусіда. А все через 
відсутність ліхтарів та доброї до-
роги. Також неосвітлені сільські 
вулиці – спокуса для тих, хто звик 
до легкої наживи – злодіїв.

 Ідея встановити ліхтарі вулич-
ного освітлення у Хмелеві виникла 
давно. Рік тому в сільській раді ви-
готовили проектно-кошторисну 
документацію, згідно з якою в обл-
енерго беруть дозвіл на встанов-
лення ліхтарів. Та на цьому робота 
призупинилася.

Про проекти Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» секретар 

сільської ради Тамара Волинець 
дізналася із сторінок друковано-
го видання «Волинські Новини». 
Тоді вона й вирішила звернутися 
у володимир-волинське пред-
ставництво Фонду, аби взяти 
участь у проекті «Ініціативні гро-
мади». 

Керівник західної філії Фонду 
Андрій Алексюк поділився до-
свідом співпраці з ініціативними 
жителями села. Це був один із 
перших проектів, що надійшов до 
представництва. Частка участі у 
співфінансуванні від громади – 50 
відсотків. Керівник філії зазначив: 
у Хмелеві встановили 15 ліхтарів 

з багатотарифним лічильником, 
який дозволяє заощадити на рік 
4 500 гривень.

Ліхтарі розмістили на вулиці 
рівномірно. Мама п’ятьох дітей 
Аліна Гонтарук радіє таким інно-
ваціям. Відколи в селі встановили 
освітлення, діти отримали змогу 
гуляти довше. А ще пані Аліна за-
уважила, що тепер не доведеться 
ходити в магазин чи до сусідки з 
ліхтариком. 

Хоч село Хмелів і невелике, 
та з 2010 року народжуваність 
тут перевищує смертність. Село 
розбудовується, чимало молодих 
сімей залишається в ньому. Депу-

тат сільської ради Аліна Жвавець 
під час зустрічі з представниками 
Фонду «Тільки разом» зазначи-
ла: «Це добре, що розвиваються 
не лише міста і великі села, а й не 
забувають про маленькі населені 
пункти. Адже ми – перспективне 
село, нам є куди рости».

Відколи в селі з’явилося вулич-
не освітлення, тут краще курсува-
тиме автобус, діти, повертаючись 
зі школи взимку, не боятимуться 
темряви. Громада села Хмелева 
укотре довела – тільки спільними 
зусиллями можна реалізувати за-
думане.

Ірина КУДРЯ
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НАЗУСТРІЧ ЗНАННЯМ

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ
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«ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА» – ТЕРИТОРІЯ СПІЛЬНИХ ІДЕЙ«ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА» – ТЕРИТОРІЯ СПІЛЬНИХ ІДЕЙ

Усміхнені, сповнені сил та енергії 
вихованці Луцького навчально-

реабілітаційного центру зібралися на 
свято Першого дзвінка. Тут навчається 
261 учень. Здобувають знання діти із 
вадами зору, психофізичного розвитку, 
опорно-рухового апарату. 

Цьогоріч у школі відкрили клас для 
учнів з порушеннями розумового розвитку. 
Аби у закладі навчалися та розвивалися 
особливі діти, потрібне нове сучасне облад-
нання, яке допоможе школярам адаптува-
тися в житті.

Зважаючи на специфіку діяльності 
центру, батьківський колектив та адміні-
страція навчального закладу вирішили 
облаштувати в школі сенсорну кімнату. 
Тут діти з проблемами розвитку зможуть 
зняти м’язову та психологічну напругу, 
досягнути стану душевної рівноваги, ак-
тивізувати різні функції центральної нер-
вової системи, розвивати рухомі функції, 
мовлення. До того ж, заняття в сенсорній 
кімнаті позитивно впливають на розвиток 
дітей. Відповідне звернення батьки по да-
ли у Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» і 

«Територія дитинства» – 
спільний проект ініціативної 
громади й Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», що його було 
реалізовано одним із перших 
завдяки роботі представництва 
Фонду в Локачинському районі. 
Цей проект його натхненники 
та реалізатори  вважають 
особливим, оскільки зуміли 
запалити своїми ідеями чимало 
однодумців. 

1 вересня відбулася шкільна 
презентація проекту номер один 
у списку добрих справ місцевого 
представництва Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Учні та вчи-
телі Локачинської школи-гімназії 
віднині мають справжню тери-
торію дитинства для початкових 
класів. Усього в освітньому за-
кладі – півтисячі вихованців, 200 
з них – молодшого шкільного віку, 
тож ігнорувати їхні інтереси було 
ніяк. Старий шкільний коридор 
вимагав облаштування, йшлося 
про те, що перебувати в ньому 
було не лише неприємно, а й не-
безпечно. Тож до реалізації про-
екту підійшли професійно. 

Директор школи-гімназії 
Оксана Сахарчук перебуває на по-
саді лише кілька років, але дуже 
вболіває за свій заклад, постійно 
організовує і педагогів, і батьків 
для поліпшення благоустрою. Не 
перший рік звертаються і до бла-

годійників. Мають досвід спів-
праці уже з кількома фондами – на 
подвір’ї школи розташований но-
вий дитячий майданчик, пишаєть-
ся гімназія кабінетом хімії. 

«Ми чекали відкриття пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», щоб узяти участь 
у відборі ініціатив. Дуже вболіва-
ли за свій проект, аби він розрос-
тався, жив», – розповідає дирек-
тор навчального закладу. 

Катерина Новосад – одна із 
активісток, мама другокласника. 
Хлопчик рухливий та допитливий, 
тож після занять, що вимагають 

зосередженості, дитині хочеться і 
фізичної, і моральної розрядки. 

«Удома він любить бігати, грати-
ся, на велосипеді їздить. Звичайно, і 
в школі не сидить на місці, – ділить-
ся мама школяра. Ширина коридо-
ру дозволяє розвернутися. Якби ви 
побували тут на перерві, то поба-
чили б, як учителям працювати, які 
діти рухливі. Вони йдуть сюди не 
лише щоб учитися, а щоб жити».

Під час урочистої презентації 
уже готового проекту нагородили 
всіх, хто щиро уболівав за спіль-
ну справу. Серед них – керівник 
центральної філії Фонду Ігоря 

Палиці «Тільки разом» Сергій 
Костриченко та працівниця міс-
цевого представництва Оксана 
Дмитрук. Пані Оксана зауважує, 
що цей проект реалізували не 
найпершим із запропонованих, 
оскільки нещодавно допомагали 
у будівництві огорожі навколо 
історично-архітектурної пам’ятки 
в селі Кисилині. Та він особливий, 
адже коло небайдужих невпинно 
розширювалося. І бюджет про-
екту теж збільшився. Якщо спо-
чатку йшлося лише про косметич-
ний ремонт стін та стелі, то потім 
змушені були змінити ще й двері 

в кабінетах, декорувати коридор 
розписом, облаштувати місця для 
відпочинку дітей і батьків, які час-
то чекають на них після уроків.

До проекту співфінансуван-
ня долучилися не лише батьки та 
Фонд, але й сільські голови нав-
колишніх сіл, частину коштів ви-
ділили і з районного бюджету. Та 
облаштування коридору триває. 
Активісти сподіваються упродовж 
навчального року наповнити «Те-
риторію дитинства» корисним ін-
вентарем, аби дозвілля малят було 
насиченим та змістовним. 

Наталка ПЕТРУК

правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Олександр Курилюк.

Багато реабілітаційних центрів уже дав-
но мають таке обладнання. Три роки тому 
за сприяння Фонду таку ж сенсорну кімнату 
облаштували у Волинській обласній орга-
нізації батьків дітей із синдромом Дауна та 
іншими порушеннями розвитку. Мало того, 
в Україні є виробники, які мають потрібну 
продукцію для таких обладнань.

«Про сенсорну кімнату ми дізналися від 
колег з-за кордону. Співпрацюємо зі школою 
у польському місті Бартошице, там здобува-
ють знання такі ж дітки, як і в нас. Польські 
колеги обмінюються з нами досвідом, на-
вчають працювати з вихованцями у сенсор-
ній кімнаті», – каже директор навчально-
реабілітаційного центру Леся Волинець.

Вже у вересні розпочнуться роботи з 
облаштування сенсорної кімнати. Наразі 
педагоги обдумують можливі варіанти із 
придбання обладнання. А Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» і надалі опікуватиметься 
особливими дітками, створюватиме належ-
ні умови для їхнього розвитку, здобуття 
освіти та адаптування у сучасному світі.

Людмила ПАСТУШОК

отримали позитивне рішення.
 «Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» до-

поможе облаштувати сенсорну кімнату у 
школі, оскільки така кімната та сучасне об-

ладнання в реабілітаційному центрі вкрай 
потрібні діткам. Ігор Палиця і Фонд завжди 
підтримують навчальні заклади і будуть ро-
бити це надалі», – зазначив радник голови 
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У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ НОВІ МІНІ-ФУТБОЛЬНІ ПОЛЯ – 

ПОДАРУНОК ДО ДНЯ ЗНАНЬ

ПОДАРУНКИ ДО СВЯТА У НАВЧАЛЬНИЙ РІК – ІЗ НОВИМ СПОРТИВНИМ 
ІНВЕНТАРЕМ ТА ОБЛАДНАННЯМПерший дзвінок покликав 

на урок учнів Луцької 
спеціалізованої школи №1. 
Після літнього відпочинку 
діти готові здобувати нові 
знання, виборювати перемоги 
на предметних олімпіадах та 
спортивних змаганнях. Цей 
навчальний заклад виховує 
багато провідних спортсменів 
міста та області. Аби створити 
юним спортсменам сприятливі 
умови для занять фізичною 
культурою та спортом, у 2013 
році засновник Фонду «Тільки 
разом» Ігор Палиця започаткував 
проект «Футбольне поле в кожну 
школу», мета якого – до 2017 року 
облаштувати міні-футбольні поля 
в кожному загальноосвітньому 
навчальному закладі Луцька.

На жаль, відсутність відповід-
ної ділянки на території Луцької 
спеціалізованої школи №1 унемож-
ливила будівництво такої спортив-
ної споруди. Враховуючи це, прав-
ління Фонду ухвалило рішення про 
придбання потрібного обладнання 
та інвентарю для Луцької спеціалі-
зованої школи №1. 

Уже в цьому навчальному році 
учні матимуть змогу на уроках фі-
зичної культури випробовувати 
сучасний інвентар та обладнання. 
Під час урочистої лінійки до Дня 
знань представник Фонду, депутат 
Луцької міськради Ігор Поліщук 

Ще три луцькі школи отримали 
міні-футбольні поля з 

синтетичним покриттям у подарунок 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Цьогорічний Першовересень підніс 
приємний сюрприз учням школи №20 Луць-
ка. Під час урочистої лінійки їм презенту-
вали міні-футбольне поле зі штучним по-
криттям.

Десятикласниця Анастасія Пугач зізнала-
ся, що найбільше їй до вподоби уроки укра-
їнської мови та фізичного виховання. Звісно, 
каже дівчина, заняття з фізкультури ніколи не 
минають без гри у футбол. Проте старе поле з 
трав’яним покриттям було з вибоїнами та ка-
люжами, це не давало школярам можливості 
насолодитися улюбленою грою. Анастасія ще 
влітку помітила, що поблизу школи будують 
спортивний майданчик – міні-футбольне 
поле зі штучним покриттям. Саме там вона з 
однолітками у новому навчальному році змо-
же грати у футбол проти команди хлопців і, 
сподівається, перемагати. 

Відкриття майданчика у школі №20 нетер-
пеливо чекали й четвертокласники. Для них 
тренування на такому футбольному полі – 
шанс стати спортсменами. Найбільшою пере-
вагою, на думку учнів, є те, що згодом вони 
зможуть взяти участь у футбольному турнірі 
«Шкіряний м’яч», який відбувається у всіх 
школах міста за підтримки Фонду «Тільки 
разом». 

Менеджер спортивних проектів Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Олексій Соро-
кун, звертаючись до учнів та вчителів, пере-
дав вітання від засновника Фонду «Тільки 
разом» Ігоря Палиці та голови правління 
Олександра Товстенюка. Керівник програ-
ми «Волинь спортивна» наголосив, що Ігор 
Палиця з великою повагою ставиться до 
спортсменів та людей, які знаходять час на 
тренування. Крім цього, спорт – один із прі-
оритетних напрямків роботи Фонду, адже за 
здоровою молоддю – наше майбутнє.

Ще одне футбольне поле розміром 20 на 
40 метрів 1 вересня презентували в ЗОШ 
№26 міста Луцька. Директор школи Дмитро 
Гнатюк зазначив: учителі та діти давно мрія-
ли про таке поле, адже школа велика – майже 
дві тисячі учнів. Нове поле зі штучним по-
криттям ще більше мотивуватиме школярів 
до занять спортом.

Окрім хореографії та тенісу, вихованці 
школи №10 полюбляють грати у футбол. Поле 
зі штучним покриттям у цій школі стало тре-
тім із тих, які отримало місто на початку на-
вчального року. Радник голови правління 
Фонду «Тільки разом» Оксана Шевчук при-
вітала учнів та вчителів школи з новим на-
вчальним роком. У вітальному слові вона за-
значила, що Ігор Петрович любить займатися 
спортом і робить це щодня. Власним прикла-
дом він заохочує до здорового способу жит-

тя. Упродовж п’яти років Ігор Палиця інвес-
тує в розвиток спортивної інфраструктури 
області та міста. На це він витратив понад 
72 мільйони власних коштів. Окрім цього, 
радник голови правління Фонду наголосила, 
що в рамках програми «Волинь спортивна» 
проект «Футбольне поле в кожну школу» дав 
життя новим майданчикам на подвір’ях 18 
шкіл міста.  

Проект «Футбольне поле в кожну луцьку 
школу» реалізовано в рамках програми Фон-

ду «Волинь спортивна». Він діє з 2013 року і 
завершиться в 2017-му. Уже згодом між учня-
ми всіх шкіл Луцька відбудеться турнір із 
міні-футболу «Шкіряний м’яч». Як переконує 
досвід, діти, які грають у міні-футбол на по-
лях зі штучним покриттям, показують кращі 
результати та частіше здобувають перемоги. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» і на-
далі дбатиме про розвиток спортивної інф-
раструктури міста й області.   

Ірина КУДРЯ

вручив сертифікат на придбання 
спортивного обладнання на суму 
100 тис. грн. 

«Ми хочемо, щоб діти займали-
ся спортом, проводили вільний час 
із користю, зміцнювали здоров’я», – 
зазначив Ігор Поліщук.

Директор Луцької спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів №1 
Тетяна Копчак каже, що такий 
подарунок доречний, адже діти 

активно тренуються, від цього об-
ладнання зношується. Придбати 
його самостійно школа не спро-
можна.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» і далі надаватиме підтримку 
для розвитку фізичної культури та 
спорту в області, адже програма 
«Волинь спортивна» є однією з прі-
оритетних у його діяльності.

Людмила ПАСТУШОК
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СУБОТА 17 вересня
06.00 Підсумки
06.20 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.15 Шеф-кухар країни
07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Голбол. Легка атлетика

12.00 Як це?
12.30 Хто в домі хазяїн?
12.50 Хочу бути
13.10 Школа Мері Поппінс
13.30 Казки Лірника Сашка
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
14.50, 19.30 Студія. 

Паралімпіада 2016
15.55 Волейбол. 

Відбірковий матч до 
чемпіонату Європи 
2017 року серед жінок. 
Латвія - Україна

17.40 ХV Літні 
Паралімпійські ігри 

21.00, 05.35 Новини
21.30, 22.50 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Волейбол сидячи 
(жін.) Настільний теніс. 
Футбол. Плавання 

22.45 Мегалот
04.15 Т/с «Острів любові»

UA: ПЕРШИЙ

05.10 Абзац
06.10, 09.00 Kids Time
06.12 М/с «Губка Боб»
07.05 Х/ф «Все 

включено: Канікули в 
Греції»

09.05 Хто зверху
11.00 Ревізор
14.05 Страсті за 

ревізором
17.05 Любов на 

виживання
19.00 М/ф «Шрек 3»
21.00 М/ф «Шрек 

назавжди»
22.50 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
00.50 Х/ф «Європа»
02.45 Про що говорять 

тварини

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми 

вдома»
13.20 «Зважені та щасливі 

- 6»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.30 «Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

02.20 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Х/ф «Перший пес 

держави»
11.00 Х/ф «Невидимий»
13.00 «КВН»
15.15 «Розсміши коміка»
17.10, 22.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
21.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
23.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
00.50 Т/с «Красуня та 

чудовисько»
02.35 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 

Події

07.10, 05.10 Зірковий 

шлях

09.20, 15.20 Т/с «Колір 

черемшини»

17.00, 19.40 Т/с «Свій 

чужий син»

21.40 Т/с «Пізнє кохання»

23.30 Реальна містика

02.10 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

3 сезон»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
09.20, 18.50 У пошуках 

істини
11.00 Голокост зсередини
13.00, 21.30 Перші 

винахідники
15.50 Небезпечна 

Австралія
16.50 Підводний рай
17.50 Дика Польща
00.20 Ген звіра
01.20 Україна: забута 

історія
05.15 Полювання на 

вбивць

МЕГА

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Маша і ведмідь»
10.45, 19.30 «ТСН»
11.30 «Світське життя»
12.30 Х/ф «Героїня свого 

роману»
14.25 «Вечірній квартал» 

Юрмала 2016 1 частина
16.35 «Розсміши коміка. 

Діти»
18.30 «Розсміши коміка 

2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал» 

Юрмала 2016 2 частина
23.20, 05.15 Х/ф 

«Жартівні заручини»
01.20 Х/ф «Імла»

1+1

05.50, 20.00, 01.45 
«Подробиці»

06.40, 03.35 Х/ф 
«Чарівний голос 
Джельсоміно»

09.15, 02.50 Док.проект 
«Володимир Басов. 
Бігун на довгі дистанції»

10.15 Х/ф «Пригоди 
Електроніка»

14.20 Х/ф «Піти, щоб 
залишитися»

16.15 Т/с «Генеральська 
невістка»

20.30 Великий бокс. 
Олексанрд Усик - 
Кшиштоф Гловацьки

02.15 Док.проект «Великі 
українці»

ІНТЕР

06.05, 12.45 Факти
06.40, 04.40 М/с «Том і 

Джері у дитинстві»
07.20, 03.45 Стоп-10
08.20, 02.55 Провокатор
09.20 Більше ніж правда
10.15 Секретний фронт
11.15 Антизомбі
12.15, 13.00 

Громадянська оборона
13.30 Інсайдер
14.25 Х/ф «Брехун, 

брехун»
16.10 Х/ф «Метод Хітча»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Погані 

хлопці»
22.40 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
01.30 Т/с «Спіраль»

ICTV

06.00, 10.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Елвін і 

бурундуки»
11.40 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця загубленого 
королівства»

13.15 М/ф «Пригоди 
імператора 2. Нові 
пригоди Кронка»

14.30 Х/ф «Король 
повітря. Золота ліга»

16.20 Х/ф «Вампірки»
18.00 Х/ф «Сам удома 3»
20.00 Х/ф «Бойовик 

Джексон»
22.50 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.45 «Волинська 

веселка»
08.05 «Агросвіт»
08.30 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Кошик творчих 

ідей»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.25, 22.50 Тема дня
12.00 «Військова 

прокуратура: на лінії 
вогню»

12.15 «Дитячий світ»
12.40 «Протилежний 

погляд»
13.40 Т/ц”Воїни миру»
14.05 «Дитячий світ»
14.15 «Слово депутата»
14.35 «Грані»
15.00 «Сім нот»
15.30 «Натхнення»
16.00 Новини. День
16.25 «Із перших уст»
16.30 Т/ц «Роки і долі»
17.00 Підліткова студія 

«Клас!»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Музеї Волині»
20.00 «Волинь:акценти»
20.20 «Музика віків»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Історія без купюр»
23.40 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 М/с «Хранителі 
історії»

07.30, 05.40 Як це було
08.00 Детонація
08.30 Діагноз: здоров’я
09.00 Новини «На часі»
09.20, 18.55, 21.40, 

00.10 Погода
09.25, 12.00, 18.40, 

19.55, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Рандеву
09.50 Англійські КЛАСи
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.05 Малюваки
12.30 Смак здоров’я
13.00 ЧП+
13.15 Настав час
13.30, 21.00, 02.40, 

05.20 Феєрія мандрів
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Топ Нет

АВЕРС 17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка батьківства
18.45 Новини «На часі» 
19.00 Концерт BREVIS
20.00 Вісник обласної 

ради
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.30 Новини «На часі» 
21.50 Я тут живу
22.50, 23.15 Д/с 

«Всесвіт»
00.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
00.15 Ретроспектива: 

«Щедре літо» 1
01.45 По ту сторону 

пригод
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі»
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Центр нападу» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

П’ЯТНИЦЯ 16 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 21.00 Новини
06.20 7 чудес України
06.50, 08.20 Смакота
07.20 Ера будівництва
07.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
09.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Легка атлетика

11.35 РЕ:ФОРМА
12.15 Т/с «Таксі»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний 

університет
14.35 Віра. Надія. Любов
15.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
15.55 Волейбол. 

Відбірковий матч до 
чемпіонату Європи 
2017 року серед жінок. 
Австрія - Україна

17.50 ХV Літні 
Паралімпійські ігри

19.30 Студія. 
Паралімпіада 2016

21.30 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Футбол. Фехтування. 
Плавання. Голбол

03.55 Т/с «Острів любові»
05.00 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 
мистецтва. Зірка у 
формі квадрата»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.40, 06.55 Kids Time
05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
06.57 Т/с «Вісімдесяті»
10.00, 22.50 Половинки
12.00, 21.40 Київ вдень 

і вночі
15.15 Супермодель по-

українськи
19.00 Супермодель по-

українськи 3
00.50 Суперінтуїція
02.45 Про що говорять 

тварини

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 «Зіркове життя»

07.30 Х/ф «Я тебе 

кохаю»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 00.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 

«Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-9»

01.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 «Топ-модель по-

російськи»
10.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.00 «Три сестри»
17.15, 01.15 «Розсміши 

коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 03.00 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 05.00 Зірковий 
шлях

11.50 Х/ф «Пізнє 
кохання»

13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»

18.00, 04.00 Т/с 
«Співачка»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Х/ф «Нічна 
фіалка»

23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

3 сезон»

УКРАЇНА
07.50 Правда життя 08.50 
Паразити. Вторгнення 
09.50 Шукачі скарбів 10.40 
Вражаючі кадри 11.30 Світ 
на долоні 12.30, 18.10 
Правила життя 13.20, 
19.00 У пошуках істини 
14.10 Містична Україна 
15.10, 19.50 Нечисть. 
Енциклопедія міфів 16.10 
Голокост зсередини 17.10 
Небезпечна Австралія 
20.50 Мисливці за зміями 
21.40 Дика Сербія 22.40 
Смертельна зустріч 23.30 
Вражаюче відео 00.30 
Великі таємниці 01.25 
Бандитський Київ 05.15 
Полювання на вбивць 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 07.45, 
08.10, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»

07.35 «Маша і ведмідь »
09.30, 11.00, 12.20 

«Міняю жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти»
22.00 «Світське життя»
23.00 Х/ф «Імла»
01.20 «Що? Де? Коли?»
05.20 «Шість кадрів»

06.05, 11.15, 12.25 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.40 Новини

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

13.30, 14.20 «Судові 
справи»

14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.25 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Дев’ять 

ознак зради»
02.25 «Великі українці»
02.45 Х/ф «Вперед, за 

скарбами гетьмана!»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05, 16.55 Т/с «1942»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-3»

14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.30 Дизель-шоу
23.30 Х/ф «Метод Хітча»
02.05 Т/с «Спіраль»
03.25 Стоп-10
04.25 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Йоринда і 

Йорингель»
12.10 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
13.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.35 Країна У
18.20 Х/ф «Вампірки»
20.00 Х/ф «Сам удома 3»
22.00 Х/ф «Бойовик 

Джексон»
01.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ

07.00, 20.55, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40 «Із перших 

уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
08.30 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Дитячий дивосвіт»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.35 Балет «Жар-птиця»
12.30 «Актуально»
13.20 Т/ц «4+1»
13.30 Т/ц «Як це?»
13.50 «Зроблено в 

Європі»
14.10 «Нотатки на 

глобусі»
14.20 «Грай, бандуро, 

грай»
15.30 Т/ф «Відлуння віків»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.30 «Казки Сашка 

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Сім нот»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25 «Відкритість влади»
19.35, 22.30 Погода
19.35 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 М/с «Хранителі 
історії»

07.25, 12.30, 18.00, 
20.00, 05.30 Як це було

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

08.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

08.20, 18.55, 21.50, 
00.20 Погода

08.25, 12.00, 18.40, 
19.55, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30 Глобал 3000
09.00 Шляхами Волині
09.30 Сад.Город. Квітник
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Хранителі 

історії»
13.00 Народний 

контроль

АВЕРС 13.20 Слідство Інфо
14.00, 17.30 СмачнОГО!
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
19.00 Шляхами Волині
19.30 Чоловічі розваги
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.00, 22.45 Д/с 

«Всесвіт»
23.30 Халі галі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.00 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Ентузіазм» 1
05.05 Провінція
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ 
«ТЕРМІНАТОРА»

Фантастичний фільм із 
американським актором 

Арнольдом Шварценеггером у 
головній ролі «Термінатор 2: Судний 
день» покажуть у 3D-форматі. 

Відому стрічку, 
яку 1991 року відзняв 
режисер Джеймс Ке-
мерон, переведуть у 
новий формат з на-
годи її двадцятиріч-
ного ювілею. Показ 
фільму заплановано 
на 2017 рік.

Нагадаємо, що за 
сценарієм культової 
стрічки, життя трьох 
мільярдів людей об-
ривається 29 серпня 

1997 року. Ті, хто вижив у ядерному вогні, 
назвали цей день судним. Однак їм довело-
ся пережити нове жахіття – війну проти ро-
ботів. Комп’ютерна мережа, керована маши-
нами, послала в минуле двох термінаторів з 
метою знищити малого Джона Коннора...

ювілей

Фільм «Бойовик Джексон»

Фільм «Метод Хітча»

Фільм «Дев’ять ознак зради»

20:00

23:30

23:30

m
y-hit.org

kinoprosm
otr.net

kinofi lm
s.tv

УКРАЇНСЬКІ КЛІПМЕЙКЕРИ 
ОТРИМАЛИ НАГОРОДУ MTV

Студія Gloria FX із Дніпра та 
ізраїльський режисер Ваня Хейман 

отримали нагороду MTV Video Music 
Awards за найкращі візуальні ефекти 
в кліпі на пісню Up & Up британської 
групи Coldplay, повідомляє 
«Громадське.ua».

Щорічна це-
ремонія на-
городження 
нещодавно 
відбулася в 
Нью-Йорку. Кон-
курентами кліпу Up 
& Up у цій номінації 
були роботи Pillowtalk від ZAYN, Send 
My Love від Адель, Сan’t Feel My Face від The 
Weeknd. 

Цікаво, що більшість кадрів знімали на 
студії в Києві спільними зусиллями місцево-
го продакшну Radioactive і дніпровського 
Gloria FX. Відеоряд проходив затвердження 
у вокаліста Coldplay Кріса Мартіна. Загалом 
над кліпом працювали півтора місяця без 
вихідних.

відзнака

mfm.ua

Дитинство 
круто 

змінилося. 
Раніше в 

сусідів яблука 
крали, а тепер 

WI-FI...

365m
ag.ru

ьке.ua».

а це-
-
 

о 
в

Кон-
кліпу Up 

номінації
mfm.ua
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Напевне, наші янголи живуть навпроти. «Помаранчева любов»

НЕДІЛЯ 18 вересня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.10 7 чудес України
07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Футбол. Плавання 

12.50 Фольк-music
14.00 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 
мистецтва. Дерево 
життя. Брати 
Кричевські»

15.00 Яскраві моменти 
Ріо-2016

15.30, 17.40 ХV Літні 
Паралімпійські ігри. 
Волейбол сидячи (чол.)

15.55 Волейбол. 
Відбірковий матч до 
чемпіонату Європи 
2017 року серед жінок. 
Італія - Україна

19.30 Студія. 
Паралімпіада 2016

21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40, 01.40 Класики 

світової літератури
23.00 Паспортний сервіс
23.20 Добрі справи
02.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Церемонія закриття

05.00 Музичне турне

05.00, 05.55 М/с «Том і 
Джері у дитинстві»

05.25, 12.45 Факти
06.50, 04.10 Стоп-10
07.50, 03.25 Провокатор
08.50 Зірка YouTube
10.45 Дивитись усім!
11.45 Без гальм
12.10, 13.00 Х/ф 

«Брехун, брехун»
14.05 Х/ф «Серце і душі»
16.10 Х/ф «Погані 

хлопці»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри»
22.50 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри-2»
00.55 Х/ф «Погані 

хлопці-2»

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
11.20 М/с «Елвін і 

бурундуки»
11.55 М/ф «Пригоди 

імператора 2. Нові 
пригоди Кронка»

13.10 Х/ф «Король 
повітря. Золота ліга»

15.00 Танька і Володька
17.35 Одного разу під 

Полтавою
19.35 Країна У
22.35 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Волинь: акценти»
08.20 «Агросвіт»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 22.45 «Медичний 

журнал»
11.00 «Натхнення»
11.30 «На щастя, на 

долю»
12.25 «Молодіжна студія»
13.25 «Із перших уст»
13.35 «Історія без купюр»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.40 Т/ф «Старість мене 

вдома не застане»
15.05 «Народна 

скарбниця»
15.30, 20.05 Тема дня
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Казки Сашка 

Лірника»
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: 
художній фільм «Сад 
Гетсиманський», 2 серія

18.00 Т/ц «Музеї Волині»
18.30 «Видатні волиняни»
19.00 Місто
19.25 «Пульс РАЕС»
19.40 «Агросвіт»
20.30 «Вісник обласної 

ради»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 «Роки і долі»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час -Time»
23.10 «Музичний 

проспект»

06.15 «ВусоЛапоХвіст»

07.45, 10.50 «Х-Фактор 

- 7»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на 

Майдані»

12.50 «МастерШеф - 6»

19.00, 00.00 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

20.50 «Один за всіх»

22.05 «Давай поговоримо 

про секс 3»

05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 Х/ф «Невидимий»
11.20 Х/ф «Перший пес 

держави»
13.15 «Орел і Решка. На 

краю світу»
18.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Повелитель 

стихій»
23.00 «КВН»
00.50 Т/с «Красуня та 

чудовисько»
02.40 «Нічне життя»

05.50, 19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою

06.50 Події

07.30 Зірковий шлях

09.30 Т/с «Колір 

черемшини»

16.50, 20.00 Т/с 

«Лжесвідок»

21.45 Х/ф «Ця жінка до 

мене»

23.45 Реальна містика

01.25 Т/с «Співачка»

06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
09.20, 18.50 У пошуках 

істини
11.00 Голокост зсередини
13.00, 21.30 Перші 

винахідники
15.50 Небезпечна 

Австралія
16.50 Дика Сербія
17.50 Дикий Берлін
00.20 Справжня історія 

грошей
01.20 Кримінал: великі 

таємниці
05.15 Полювання на 

вбивць

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 7»
12.05 «Життя без обману»
13.30 «Поверніть мені 

красу 2»
14.55 Т/с «Свати - 6 »
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00, 01.25 Х/ф 

«Випадкових 
зустрічей не буває»

06.20 «Подробиці»
07.00 Великий бокс. 

Олексанрд Усик - 
Кшиштоф Гловацьки

08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

12.00 «Навколо М»
12.50 Т/с «Генеральська 

невістка»
16.50, 21.30 Т/с 

«Батьківський інстинкт»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Піти, щоб 

залишитися»
00.00 Х/ф «Любов на 

асфальті»
02.00 Ризиковане життя

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.15 Абзац
06.15, 09.05 Kids Time
06.17 М/с «Кіт у чоботях»
09.07 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
13.05 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
15.05 М/ф «Шрек 3»
17.00 М/ф «Шрек 

назавжди»
18.50 Х/ф «Лара 

Крофт - розкрадачка 
гробниць»

21.00 Х/ф «Лара Крофт - 
колиска життя»

23.15 Х/ф «Мисливці за 
скарбами»

01.20 Х/ф «Кров і 
шоколад»

07.00 М/с «Хранителі 
історії»

07.30, 02.30, 05.40 Як 
це було

07.45, 08.45, 12.45 
Телемагазин

08.00, 00.05, 05.20 
Феєрія мандрів

08.20 Мозаїка 
батьківства

09.00 Новини «На часі». 
Спецвипуск

09.10, 18.55, 21.50, 
00.00 Погода

09.30 Вісник обласної 
ради

10.00, 15.00 Програми 
ЕКО-ТВ

12.00, 18.30, 19.55, 
20.35, 21.55 Телебіржа. 
Ринок праці

12.05 Англійські КЛАСи

АВЕРС 12.15 Хіт-парад
13.00 Концерт BREVIS 

1 ч.
14.00 ЧП+
14.15 МузейОК
14.30 Детонація
17.00 Благодатна купель
17.30 По ту сторону 

пригод
18.00 Діагноз здоров’я
18.35 Народний 

контроль
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Шустер LIVE
20.40 Вечірня казочка
00.25 Ретроспектива: 

«Макар Нечай» 1
02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Командир корабля» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ФУТБОЛ 1

ПН 12 вересня ВТ 13 вересня СР 14 вересня ЧТ 15 вересня ПТ 16 вересня СБ 17 вересня НД 18 вересня
06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч 
06.10 Барселона - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Зірка - Карпати. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 Валенсія 
- Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Ворскла - Волинь. 
Чемпіонат України 16.00 
МЮ - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 17.50 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 18.45 
Олімпік - Дніпро. Чемпіонат 
України 20.40 Реал - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 22.50, 04.25 
Журнал Ліги Європи 23.45 
Ліверпуль - Лестер. Чемпіонат 
Англії 01.35 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 02.35 Сельта - 
Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
05.20 Журнал Ліги Чемпіонів 

06.00, 08.00, 20.25 Топ-матч 
06.10 Арсенал - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 08.10 
Ворскла - Волинь. Чемпіонат 
України 10.00, 15.55, 20.50, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Шахтар - Динамо. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.55 LIVE. 
Динамо (К) - Наполі. Юнацька 
Ліга УЄФА 16.15 Ліверпуль - 
Лестер. Чемпіонат Англії 18.05 
Журнал Ліги Чемпіонів 18.35 
Дніпро - Наполі. 1/2 фіналу 
(2014/2015). Ліга Європи УЄФА 
20.30, 20.55, 23.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 21.30 LIVE. Динамо 
(К) - Наполі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.30 ПСЖ - Арсенал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
02.20 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 03.15 Сандерленд - 
Евертон. Чемпіонат Англії

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55 Ман Сіті - Борусcія 
(М). Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40, 
20.10, 05.00 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 ПСЖ - Арсенал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.05 «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE» 13.55 
Реал - Осасуна. Чемпіонат 
Іспанії 16.00, 18.50 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 17.00 Динамо (К) 
- Наполі. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.40 «Сіткорізи». Прем’єра 
21.30 LIVE. Реал - Спортінг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 23.40 
Топ-матч 23.50 Огляд середи. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
01.25 Легія - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
03.15 Динамо (К) - Наполі. 
Юнацька Ліга УЄФА 

06.00, 18.05 Журнал Ліги 
Європи 06.55 Ювентус - 
Севілья. Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.50 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Реал - Спортінг. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.10 «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE» 15.20 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.00 Легія - Боруссія 
(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА 17.50, 
05.30 Топ-матч 19.00, 21.55 
«Шлях до Стокгольма» 19.50 
LIVE. Зоря - Фенербахче. Ліга 
Європи УЄФА 22.35 LIVE. 
«Ліга Європи. ONLINE» 00.00 
Феєнорд - МЮ. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 01.50 Карабах 
- Слован. Ліга Європи  УЄФА 
03.40 ПСЖ - Арсенал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00, 19.35 Коньяспор - 
Шахтар. Ліга Європи УЄФА 
07.45 «Сіткорізи» 08.15 Реал 
- Спортінг. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS. LIVE 10.25 
Брага - Гент. Ліга Європи УЄФА 
12.10 Ювентус - Севілья. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.55 
Феєнорд - МЮ. Ліга Європи 
УЄФА 16.05 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
17.00 Зоря - Фенербахче. 
Ліга Європи УЄФА 18.50 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 19.20, 05.30 
Топ-матч 21.25 Д/ф «Я, Віктор 
Грачов» 21.55 LIVE. Челсі - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
00.00 Динамо (К) - Наполі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.50 «Ліга 
Європи. ONLINE» 03.40 Ман 
Сіті - Борусcія (М)

06.00, 08.00, 21.25, 05.40 
Топ-матч 06.10 Бетіс - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Зоря 
- Фенербахче. Ліга Європи 
УЄФА 10.00, 14.45, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Челсі - Ліверпуль12.05 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.25 Чемпіонат Іспанії13.55 
LIVE. Леганес - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 15.55 Д/ф 
«Я, Віктор Грачов» 16.25 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 16.55 LIVE. Ман Сіті 
- Борнмут. Чемпіонат Англії 
19.00, 01.30 Світ Прем’єр-Ліги 
19.25 LIVE. Ейбар - Севілья 
21.40 LIVE. Лас-Пальмас - 
Малага. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Коньяспор - Шахтар. 
Ліга Європи УЄФА 02.00 Сталь 
- Олімпік. Чемпіонат України 
03.50 Евертон - Мідлсбро

06.00, 08.00, 18.15 Топ-матч 
06.10 Атлетіко - Спортінг 
08.10 Коньяспор - Шахтар. 
Ліга Європи УЄФА 10.00, 
16.00, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 18.25 Д/ф «Я, 
Віктор Грачов» 10.50 Халл 
Сіті - Арсенал12.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
13.15 Світ Прем’єр-Ліги 13.45 
LIVE. Іллічівець - Черкаський 
Дніпро14.30 Футбол Tables 
16.15 LIVE. Саутгемптон - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 
18.55 Футбол LIVE 19.25 LIVE. 
Ворскла - Шахтар. Чемпіонат 
України 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 23.55 
Вотфорд - МЮ. Чемпіонат 
Англії 01.45 Журнал Ліги 
Чемпіонів 02.15 Вільярреал - 
Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії

«МІС УКРАЇНА-2016» – 
18-РІЧНА СТУДЕНТКА 
З ДНІПРА

Цьогорічною володаркою звання 
«Міс Україна» стала студентка 

з Дніпра Олександра Кучеренко. У 
конкурсі взяло участь 25 дівчат віком 
від 18 до 24 років.

До складу журі увійшли колишня модель 
Влада Литовченко, дизайнери Андре Тан та 
Юлія Айсіна, телеведучий Дмитро Комаров, 

ресторатор Микола Тищенко, 
актор Володимир Горянський 

та модель Аліна Байкова.
Переможниця конкурсу 

Олександра Кучеренко на-
разі навчається в універ-
ситеті імені Шевченка на 
спеціальності «Диктор та 
ведучий телепередач».

Під час конкурсу 
красуня не змогла 
згадати ім’я прем’єр-
міністра України. 
Своє мовчання у від-

повідь на запитання 
від Андре Тана дівчи-
на пояснила сильним 
хвилюванням.

конкурс краси

Фільм «Мисливці за скарбами»

23:15

ua-cinem
a.com

Фільм «Джі Ай Джо. Атака кобри»

20:25

m
ogilevkino.by

  Галина ТЕРНОВА

пропаганда «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»: ЧОМУ РАДЯНСЬКА 
ВЛАДА ЗНИЩИЛА УКРАЇНСЬКУ ВЕРСІЮ

ukr.m
edia

Фільм «За двома 
зайцями» спочатку 

зняли українською. 
Однак майже всі копії 
радянська влада знищила й 
наказала озвучити стрічку 
російською. Про це йдеться 
на Facebook-сторінці 
спільноти «Історія та 
сучасність. Україна єдина».

Режисер і сценарист легендар-
ної стрічки Віктор Іванов розпові-
дав, що через російське озвучення 
у багатьох епізодах повністю знище-
но гру слів на кшталт протиставлен-
ня українського «у мене приємний 
день» російському канцеляризму «у 
меня приемный день». Він наголо-
шував, що спочатку зробили неве-
лику кількість копій, бо планували 
показувати фільм тільки в Україні. 
Однак коли люди масово пішли на 

кіно, зробили додаткове озвучення 
ще й російською.

«Радянська влада думала, що 
знищила всі українські копії. Тоді в 
Києві знищили не тільки українську 
версію, а й кольорову копію. На кіно-
студії Довженка була тільки чорно-
біла, а кольорова – лише в Москві на 
телебаченні і в Госфільмофонді. Але 

не так давно на складі в Маріуполі 
випадково знайшли одну україно-
мовну копію. Віктор Іванов цього не 
дочекався», – ідеться в дописі.

У спільноті зазначають, що мова 
у стрічці має принципове значення 
для сприйняття фільму таким, яким 
його задумали автори від початку. 
Коли глядач дивиться «За двома 

зайцями» російською, то сприймає 
його так: усі позитивні персонажі 
(жителі київського Подолу) розмов-
ляють російською, а негативні та 
дурнуваті Проня, Голохвастов і Сір-
ки – українським суржиком. Якщо 
дивитися цей фільм українською, то 
стрічка сприймається зовсім не так: 
усі позитивні персонажі україно-

«За двома зайцями» – 
художній комедійний 
фільм, відзнятий 1961 
року за мотивами п’єси 
Михайла Старицького. 
За сюжетом, 
легковажний цирульник 
Свирид Голохвостий 
вирішує вигідним 
шлюбом виправити 
матеріальне становище. 
Сподіваючись на свою 
привабливу зовнішність, 
Голохвостий починає 
залицятися одразу 
до двох дівчат, але 
народ знає: за двома 
зайцями побіжиш – 
жодного не спіймаєш. 
В оригіналі фільм знято 
українською мовою, 
згодом дубльовано 
російською.

ДОВІДКА

мовні, а лише пародійно-негативні 
Проня, Голохвастов і Сірки виділя-
ються серед решти українців росій-
ським суржиком.
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radiosvoboda.org
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Те, що протанцьовано, в мене ніхто ніколи не забере. Іспанське прислів’я

Анжеліка Арутюнян – чемпіонка України серед 
професіоналів Української федерації сучасного 
танцю 2016 року. Володарка першого місця серед 
професіоналів естрадної пісні на Всеукраїнській 
танцювальній олімпіаді 2015 року. 

ДОВІДКА

магія мистецтва 

ЗАЧАРУВАТИ РУХОМ

 Тетяна ГРІШИНА 
   Фото з особистого архіву
   Луцьк

Анжеліку Арутюнян 
довелося бачити у 
різних іпостасях – 

комусь вона знайома як 
акторка аматорського 
театру «Гармидер», 
хтось знає цю талановиту 
дівчину як працівника 
Лесиного вишу, інші 
бачать у ній вимогливого 
педагога, але для 
більшості вона – загадкова 
й чарівна виконавиця 
східних танців, чиї 
рухи заворожують і 
гіпнотизують. 

Зустрілися на каві з Анжелікою 
за годинку до уроку танців, де на 
неї чекала невгамовна малеча, яка 
лише опановує ази танцювального 
мистецтва. Про дітлахів танцівниця 
відгукується з особливою любов’ю і 
гордістю, адже вчителювання допо-
могло навчитися і витримки, і терп-
цю. Каже, найбільша втіха, коли ви-
трачені зусилля не минають дарма, 
і малечі вдається себе реалізувати. 
До слова, серед вихованців уже є і 
віце-чемпіонки всеукраїнських зма-
гань серед діток. 

Для самої Анжеліки дитинство 
також асоціюється з танцем. Були 
гуртки і бальних, і народних, і су-
часних танців. Утім справжня любов 
дівчини саме до східної культури 
почала квітнути десять років тому. 
Анжеліка з усмішкою пригадує, що 
почином для захоплення, яке пе-
реросло у професію, став... серіал 
«Клон». 

– У мене східна кров: тато вірме-
нин, а мама наполовину татарка, 
наполовину українка. У дитинстві, 
коли чула східну музику, то одразу 
починала коливатися. Коли навча-
лася в університеті, на телебаченні 
транслювали серіал «Клон». Танці 
головної героїні мене чимось за-
ворожили. І коли у виші треба було 
організувати концерт до дня фа-
культету, а номерів не вистачало, 
то я ризикнула і виступила. Звісно, 
нічого не вміла, була «дубова», а 
костюм зі «штанами-аладдінами» 
мені передала подруга з районного 
будинку культури, – пригадує Анже-
ліка. 

Утім дебют став лише початком 
кар’єри. Того ж року під ялинку 
мама нашої співрозмовниці по-
дарувала дочці два відеодиски-
самовчителі із записами уроків. 
Повторюючи па за віртуальними 
тренерами, Анжеліка опановувала 
світ східних танців. 

До слова, Анна Сергіївна, мама 
танцівниці, і досі допомагає дочці 
розвивати її талант. Шиє костюми, 
а також виступає у ролі найвідвер-
тішого критика. Танцівниця зізна-
ється, що так правдиво, як мама, їй 
мало хто вкаже на недопрацюван-
ня. Хтозна, можливо, це і давало 
стимул для розвитку.

УСІ ВИХІДНІ – У ТАНЦІ 
Коли самостійної практики пе-

ред дзеркалом удома стало замало, 
Анжеліка пішла в колектив «Райда», 
який очолює Олена Дідович. А по-
танцювавши там кілька років, відчу-
ла, що хоче рухатися ще далі. 

– Я дивилася ролики в інтернеті 
й порівнювала себе з іншими. Розу-
міла, що мій рівень низький. Тому 
почала їздити в Рівне, де є колектив 
«Орхідея» під керівництвом Оксани 
Пінської. У групах я тренуватися не 
могла, бо ще навчалася, а у вихідні 
їздила електричкою на індивіду-
альні уроки до сусіднього міста. Це 
вже було не хобі, а стиль життя. Мої 
знайомі дивувалися: «Це ж як тобі 

хочеться вихідні витрачати на до-
рогу?» – пригадує Анжеліка.

Улітку танцівниця взагалі пів-
тижня в Рівному проводила. А її на-
ставниця Оксана Вікторівна зреш-
тою і підштовхнула підопічну до 
сцени. Хоча, зізнається дівчина, мо-
рально до цього не була готова. 

– Вона буквально вивезла мене 
на всеукраїнську танцювальну олім-
піаду та чемпіонат світу зі східних 
танців, які відбувалися у Тернополі 
в 2009 році. Так сталося, що я при-
їхала на день раніше. І від ранку до 
вечора дивилася виступи інших дів-
чат. Скільки разів протягом цього 
часу думала кидати це заняття – не 
злічити, – пригадує танцівниця. – А 
потім виступали сильніші конкур-
сантки і, навпаки, хотілося володіти 
тілом так, як вони. Думалось: буду 
землю їсти, аби навчитися так тан-
цювати.

На цих змаганнях Анжеліці таки 
вдалося здобути першість серед де-
бютанток. 

ПІДДАТИСЯ ЕМОЦІЯМ – 
І ПОРИНУТИ В ТАНОК 

Танцівниця зізнається, що ні-
коли не виконує композицію так, 
як задумувала спочатку. Фактично 
у кожному номері є імпровізація. 
Своєрідний джаз, але для тіла. 

– Коли я виходжу на сцену, мене 
захоплюють емоції, я просто забу-
ваю послідовність рухів. Те, як себе 
відчуваю, як реагує публіка, і спону-

тіла. Це міф, що виконавиця belly 
dance (з англійської – «танець живо-
та», – ВН), має мати пишний живо-
тик. Звісно, не йдеться про «куби-
ки» пресу чи надмірну худобу, а про 
здоровий підтягнутий вигляд, якого 
можна досягнути завдяки правиль-
ному харчуванню та заняттям. 

– Під час танцю працює усе 
тіло – від п’ят до волосся. І все має 
бути гармонійним. Те, як рухаються 
грудна клітка, стегна, пальчики, го-
лова, створює образ. Тоді особливо 
не задумуєшся над тим, чи є зайві 
кілограми десь, чи надміру худа 
танцівниця. Тим паче, що нині по-
пулярні закриті сукні, якими можна 
вдосконалити будь-яку фігуру. 

НЕ СХУДНЕТЕ, 
АЛЕ ВИПРЯМИТЕСЯ 

Анжеліка каже, що за допо-
могою східних танців схуднути на-
вряд чи вдасться. Мовляв, якщо ви 
годину-дві працюєте у залі, а потім 
поглинаєте багато їжі, то фігура від 
того стрункішою не стає. 

– Східні танці не є фізично ви-
снажливими. Їх не порівняти з лати-
ноамериканськими чи контемпом. 
Я, вже маючи базу, узагалі не втом-
лююся навіть після кількох годин 
танців і можу після цього ще й піти 
у тренажерну залу чи на фітнес, – зі-
знається співрозмовниця. 

Але позитивний вплив танці, 
звісно, мають. Жінка стає більш гра-
ційною, впевненою у собі, набуває 
пластики, у неї покращується по-
става, а також поліпшується крово-
обіг, зокрема, і внутрішніх органів. 
Особливо це стосується органів ма-
лого тазу, що корисно для жіночого 
здоров’я. 

– Одна з жінок, яка ходить до 
мене на танці, мала проблеми зі 
спиною, бо працювала зігнутою. 
Плечі почали округлятися, шия 
боліла. На танцях я змушувала її 
постійно слідкувати за поставою, 
і біль поступово почав зникати, а 
плечі – розправлятися. М’язи, які 
були атрофовані, стали знову пра-
цювати.

До слова, проблеми з поста-
вою, каже Анжеліка Арутюнян, є 
у дітей. І з кожним роком це все 
більш помітно. Серед причин – за-
хоплення малечі різноманітними 
гаджетами. 

– Звісно, від малечі, яка ще не 
має координації, у якої тільки фор-
мується відчуття балансу, власного 
тіла, не можна очікувати пластики 
та грації, як у дорослих. Але дітям 
потрібно більше рухатися. Якщо не 
працюють м’язи, то як будуть фор-
муватися здоровий хребет, кістки, 
суглоби? Малеча часто дуже чут-
лива до музики, потрібно лише це 
розвивати. Деякі дітки, які вперше 
чують композицію, імпровізують 
дуже вдало, додають у потрібні мо-
менти саме ті рухи, які мали би бути. 
Дивуюся часом: як вони це відчува-
ють? – усміхається дівчина.

А ось чоловіки танці живота пе-
реважно не виконують. Анжеліка 
каже, що періодично є пропозиції 
від хлопців навчити кількох па, але 
це лише спосіб пофліртувати з тан-
цівницею. Та й у східній традиції для 
чоловіків передбачені більш мужні, 
різкі рухи. 

УВАГА ПУБЛІКИ
Попри перемоги на різнома-

нітних конкурсах, Анжеліка, буває, 
і досі хвилюється перед виступом. 
Тоді, зізнається, занадто старається 
все зробити досконало, і танець ви-
ходить гіршим. 

– Багато залежить від глядачів. 
Коли вони налаштовані прискіпли-
во, зверхньо, мовляв, здивуй нас 
чимось, то відкриватися не дуже 
хочеться. А коли публіка відкрита, 
то ловиш їхні емоції, підігруєш, від-
криваєшся на повну. Така віддача – 
справжній дарунок для артиста, – 
переконана танцівниця.

ЧЕМПІОНКА ЗІ СХІДНИХ ТАНЦІВ 
АНЖЕЛІКА АРУТЮНЯН ПЕРЕТВОРИЛА 
ХОБІ НА СТИЛЬ ЖИТТЯ  

кає ділитися танцем. Якщо я висту-
паю на святах, то це практично зав-
жди імпровізація. Хіба, як знайома 
мелодія, то передбачаю певні рухи 
наперед. Утім, якщо настрій грайли-
вий, то змінюю рух, додаю більше 
кокетства. Не люблю заїжджене ви-
конання, такий танець несправж ній, 
а хочеться сплеску емоцій. Мабуть, 
тому мені й пасують східні танці, 
адже вони дуже багаті на емоції, – 
каже дівчина.

Імпровізує Анжеліка разом із 
мамою і в сценічних образах, адже 
костюми роблять самотужки. Мама 
кроїть, шиє, а сама танцівниця роз-
шиває їх на власний смак. Такий 
одяг обходиться недешево, адже 
вартість матеріалів може скласти й 
кілька тисяч. Якщо купувати гото-

вий убір для змагань, то ціна костю-
мів стартує від п’яти тисяч гривень, 
бо робота ручна. Образ має бути не 
вульгарним, а підкреслювати рухи, 
приховувати вади. 

– Костюм має важливе значення 
на змаганнях. Перше враження – це 
перша оцінка. Макіяж, зачіска, кос-
тюм мають виокремлювати серед 
інших. Адже під час змагань оціню-
ють техніку, композицію та образ. І 
якщо танцівниця дуже майстерна, 
але у поганому костюмі, то вона ри-
зикує отримати сумарно ті ж бали, 
що і посередня танцівниця у вишу-
каному вбранні.

До слова, естетичний вигляд 
має мати й тіло танцівниці. Анже-
ліка каже, що танець живота – це 
танець граційного пропорційного 

Танцівниця не лише навчає, 
а й навчається у маленьких вихованців 

Анжеліка Арутюнян

Костюми танцівниця 
створює разом із мамою

Титул «Королева 
імпровізації» і 
першість України 
Анжеліка здобула 
на змаганнях 
«Захаріт 2015» 
у Рівному
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Працюємо, щоб мати вільний час, і воюємо, щоб жити мирно. Арістотель

«Нині часто чую від українців: 
«Нащо нам той Крим, якщо 
там сепаратисти живуть». Так 
говорити не можна. Бо дуже 
багато російськомовних людей 
люблять Україну і вважають 
себе українцями». 

«Кримські татари пишуть на 
рублях «Слава Україні». Вони не 
сприймають російську валюту. Я 
готова битися об заклад, що всі 
ті, хто до останнього зберігав на 
автомобілях українські номерні 
знаки, – кримські татари».

із передової

 Оксана БУБЕНЩИКОВА
    Камінь-Каширський район

«ЩО ПОТРАПЛЮ НА ВІЙНУ – 
ПОПЕРЕДИВ ВІЩИЙ СОН» 

кримські реалії 

  Лілія БОНДАР
     Луцьк

ЕМІНЕ ДЖЕППАР: 
«ВІРЮ, ЩО МИ 
ПОВЕРНЕМО КРИМ»Чому варто повернути 

анексований Росією Крим та 
як це зробити, на фестивалі 

українського духу «Бандерштат» 
розповіла перший заступник 
міністра інформаційної політики 
України з питань Криму Еміне 
Джеппар. Під час гутірки вона 
наголосила, що війна на сході 
та за анексований півострів – це 
спільна боротьба кримських татар 
та українців, адже в обох народів – 
спільний ворог. 

– Щодня зникають і гинуть люди. У Криму 
вони не гинуть так, як на війні. Але масово 
зникають. Невідомо, загинули вони чи їх кату-
ють десь у підвалах. Нині півострів перетво-
рили на територію страху. Коли українець має 
в машині прапорець чи розмовляє рідною 
мовою, то до нього можуть вдертися додому 
з обшуком, – розповідає Еміне Джеппар.

Вона каже, що до українських сімей вди-
раються о сьомій ранку, нишпорять, погрожу-
ють автоматами й притискають до стіни. На її 
думку, це роблять для того, аби свідомі грома-
дяни виїжджали з півострова. 

– Для мене немає майбутнього, якщо ми 
не повернемо Крим та не припинимо війну на 
сході, – каже Еміне. – Кримські татари давно 
знають, хто їхній ворог. У ХVII столітті за часів 
Кримського ханства півострів уже відбирали. 
Тоді Катерина ІІ вдерлася до Криму, забрала 
землю й поневолила багато людей. Через то-
тальну русифікацію, яка тривала у ХVII століт-
ті, третина кримських татар поїхала з півост-
рова. Найактивніші змушені були виїхати до 
Османської імперії. 

За словами жінки, сотні тисяч кримських 

– Вірю в те, що ми повернемо Крим. Не 
слухайте казок, що 80 відсотків населення 
півострова підтримало референдум. Це не-
правда. Ніхто не питав нас, яку долю обирає-
мо й чого хочемо. Це штучний референдум, – 
переконана Еміне Джеппар. 

Перший заступник міністра інформа-
ційної політики з питань Криму наголосила, 
що вкрай важливо, аби українці знали, що 
Крим – це Україна. На її думку, воєнний сце-
нарій у його поверненні програшний, бо 
окупанти давно перетворили півострів на 
військову базу. Тому тут важливо використо-
вувати дипломатичні методи. 

– Очікуємо на результати виборів пре-
зидента США, адже від того, хто прийде до 
влади, залежатиме політичний контекст. На-
разі американці тиснуть на європейців щодо 
продовження санкцій проти Росії. Водночас 
Росія платить французьким депутатам, які 
приїздять в анексований Крим і потім роз-
повідають про чудове життя на півострові. З 
тієї ж причини росіяни платять експертам та 
закордонним політикам. Треба добре сфор-
мувати стратегію, аби повернути Крим, – на-
голосила Еміне. 

За її словами, ситуація в Криму та війна на 
сході – події, які не можна відокремлювати, 
адже війна розпочалася саме через анексію 
Криму. Жінка каже, що Україна нині ставиться 
до кримських татар як до корінного народу, а 
не як до нацменшини, як вважалося раніше. І 
це дуже добре.

– Коли Україна надає кримським татарам 
право на самовизначення, то показує світу, 
що російськомовна більшість у Криму не має 
з ним нічого спільного, – каже жінка. – А ті, хто 
підтримує Путіна, можуть їхати до Росії.

Еміне Джеппар додала, що, відповідно до 
нещодавнього опитування, 42% українців не 
вважають, що Крим треба повертати. Однак, 
на її думку, кримські татари, які залишилися 
на анексованій території, підтримували еко-
номічну блокаду Криму. Вони не сприймають 
Росію.

татар загинули під час депортацій. Адже 
18 травня 1944 року було організовано опе-
рацію із виселення кримських татар з бать-
ківщини. Під тим приводом, що вони начебто 
співпрацювали з німецькими фашистами. По-
при те, що чоловіки тоді були на фронті, а в 
Криму проживали літні люди, діти та жінки, їх 
ешелонами вивозили до Середньої Азії, зде-
більшого – до Узбекистану. 

– Змінювали вулиці, назви міст, – розпо-
відає Еміне Джеппар. – Протягом кількох де-
сятиліть після цього радянська влада спро-
моглася зробити так, щоб кримських татар 
майже не залишилося на півострові. У радян-
ській історії, де йдеться про Крим, є грецький 
період і період правління Катерини ІІ, а сто-
ліття кримськотатарського народу наче й не 
існувало. Цим скористалися і нині. Етнічний 
склад півострова змінився. 

На її думку, 2014-й важливий не тільки 
як рік формування української нації. Він став 
тестом на те, чи спроможні українці захистити 
батьківщину. Розв’язання кримського питан-
ня – показник того, чи готові українці вибо-
рювати свою незалежність і державу. 

Іван Мартинюк – чоловік 
особливий. Адже цілих 

26 років навчав дітей 
патріотизму та військової 
справи. Потім дуже 
переживав, коли його 
учні один за одним ішли 
в пекло війни. Легше на 
душі стало тільки тоді, 
коли й сам, пройшовши 
медкомісію, вирушив на 
схід. Але те, що побачив, 
навіть його – 47-річного – 
шокувало. 

– Про те, що почнеться війна, 
мені розповів віщий сон, – зізнаєть-
ся Іван Мартинюк із села Карасина 
Камінь-Каширського району. – Ще 
2012-го привиділося, ніби приносять 
мені повістку й кажуть в армію зби-
ратися. Тоді розсердився: «Із глузду 
з’їхали? Мені за кілька літ на пенсію!» 
Ніхто мене не послухав. І я опинив-
ся у військовій частині... Коли про-
кинувся, розповів дружині. А вона, 
пригадавши мою армію в Москві та 
наше після того знайомство, лише 
пожартувала: «От вигадав! Дурне 
спить – дурне сниться». Та 2014-го, 
коли президент оголосив в Україні 
антитерористичну операцію, ми про 
той сон таки згадали...

У Карасин війна теж не забари-
лася. Влітку 2014-го на сільраду на-
дійшло 98 повісток. Лише третина 
чоловіків, які їх отримали, пішли до 
військкомату. А учасниками АТО ста-
ли аж... десятеро.

Не засуджуючи нікого, Іван 
Мартинюк зізнається: він теж міг 
би «відкосити». Адже дружина тоді 
була секретарем сільради, в районі 
багато знайомств мав. Однак учини-
ти так совість не дозволяла: «Бо що 
тоді люди скажуть?». Тож на сльози 
та благання дружини чоловік від-
повів: «Мої учні вже поранені, і я 
зобов’язаний їх замінити».

ПІСЛЯ ВИШКОЛУ В МОСКВІ ВОЛИНЯНИН ЗНАВ, ЧИМ «УЗЯТИ» ВОРОГА
КОЖНОГО З КІБОРГІВ 
ТРИМАЛА ДУМКА: «ЦЕ 
НАША ЗЕМЛЯ...»

Воєнний вишкіл Іван Мартинюк 
проходив у Старичах (Яворівський 
полігон Львівської області). Далі – 
спецнавчання у Дніпропетровській 
області. А потім, у жовтні 2014-го, 
були Піски...

– Крили нас «Градами» дуже щед-
ро. Коли після перших двох обстрі-
лів ми побачили на позиціях греко-
католицьких капеланів, подумали: 
це вже нас до смерті готують, – при-
гадує Іван Петрович. – Навіть пере-
питали, чи можна православним до 
сповіді. На що священик лише усміх-
нувся: «Сину, ми однієї віри. Просто 
ріка наша християнська багато стру-
мочків має». Ми пішли до сповіді й 
побачили, яким помічним стає сло-
во душпастиря там, де надто тонка 
грань між смертю та життям.

На території Донецького аеро-
порту бійця у складі військового під-
розділу постійно «прасувала» важка 
артилерія. Не раз доходило дзяво-
тіння Гіві й Мотороли, що хизували-
ся своїми звірствами і гучномовцем 
викрикували погрози. 

Та й місцеві не раз – мов ножем 
у спину – кидали: «Вас тут поріжуть, 
як шакалів». Під час близьких боїв 
було так страшно, що хтось впадав 
у стан афекту: голова не тямить, а 
тіло працює. Хтось узагалі кам’янів 
і рухати руками та ногами починав 
лише після бою.

– Одного разу ми навіть подума-
ли: в бійця на псевдо Кандагар «кри-
ша поїхала». Бо уявіть: бій, міномет-
ний обстріл, він із окопу вискакує і 
біжить. Хотіли, було, за ним. Але за 
кілька секунд Кандагар відлетів за 
метрів сорок – під міст – і не видно. 
Ну, все, думаємо, капєц йому. Аж 
тут вертається, стволи несе. «Мінус 

чотири сепари», – усміхається і роз-
повідає: зрозумів, що під мостом 
ворожі навідники. Побіг, ліквідував, 
трофеї забрав і назад, – провадить 
Іван Мартинюк.

ЛЕДЬ НЕ ПОТРАПИВ 
У ПОЛОН ЧЕРЕЗ... 
КОХАНКУ

– Але це один із хороших мо-
ментів. А скільки було трагічних...
Особливо душа болить за товариша 
на псевдо Мєнт. Сам – із Устилуга, 
49 років. Роботящий такий дядько. 
Чотирьох коней тримав. Не раз із 

ним жартували: «Кордон під боком, 
а ти замість контрабанди худобу га-
няєш». А після одного з обстрілів ви-
сунувся Мєнт подивитися в бінокль. 
Аж тут міни свист! Ми різко в окопи! 
За кілька хвилин піднялися. Мєнт 
далі лежить. До нього – контузія. 
Одяг розрізали, щоб пакет приклас-
ти, кров зупинити. А там осколок: 
пройшов крізь бронежилет і пробив 
легені. Мєнта бігом у госпіталь. Та не 
витримав боєць 12 кілометрів. На 
третьому – помер... – ділиться спо-
гадами Іван Мартинюк. 

Бували випадки, що ледь не за-
бирали життя дурощі та «розслабу-

ха», зізнається він. І хоча інформація, 
каже, «не для преси», утім без імен і 
деталей усе-таки розповімо: щоб ін-
шим наука була.

– Воював зі мною холостяк Гру-
бий. Увесь час – пліч-о-пліч. Разом у 
бліндаж за секунду заскакували. Ра-
зом їли тушонки 1972 року випуску. 
Та в період «перемир’я» нам стільки 
провізії передали: їж – не хочу. «Да-
вайте на «гражданку» трохи переда-
мо. А то люди по селах голодують», – 
домовилися тоді. І так наш Грубий, 
поки одному-другому селянину бо-
рошна насипав, познайомився з мо-
лодицею. Ми те «просікли» й відразу 
Грубого попередили: вночі нікуди не 
ходити. Але ж... діло молоде. Він вар-
товому сказав, що на кілька годинок 
у село махне. Тим часом караульні 
змінилися, я на чергування засту-
пив. І коли поблизу очерет завору-
шився – я туди автоматною чергою: 
раз, другий, третій. Аж тут крик: «То 
я! То я!». Звідти вийшов Грубий – на-
півголий і в самих берцях, – сміється 
Іван Мартинюк. – Та ще більше були 
ми шоковані, коли Грубий розказав: 
дама його серця на сєпарів працюва-
ла, інформацію завчасно передала і 
того вечора пішла у ванну дзвонити, 
аби по «товар» приходили. Щастя, 
що Грубий розмову підслухав. А так 
взяли би в полон і... 

...За 60 днів на «передку» боєць 
Мартинюк (доки не дістав поранен-
ня) чого тільки не набачився. Став 
свідком, як у Дєда за долю секунди 
снарядом «зняло» череп. Сміявся, 
як після бою Зіл випльовував із рота 
вісім пломб (так близько «міномьот-
ка падала»). Але й побачив, що таке 
«дружба до кінця», відчув, яким на-
дійним буває плече товариша.

– Після всього цього дуже не хо-
тів із пораненням їхати в госпіталь. 
Проте осколок, зараза, не дозволив 
далі воювати, – стискає кулаки Іван 
Мартинюк. – Госпіталь. Тривала реа-
білітація. Демобілізація. Але душею 
все одно лишаюся на передовій. Но-
чами ще досі воюю. І це все, повірте, 
дрібниці. Головне – аби там, на пере-
довій, усе було добре й наступний 
День Незалежності ми святкували з 
Перемогою!

Навесні 2016 року Еміне 
Джеппар було призначено 
першим заступником міністра 
інформаційної політики України з 
питань Криму. Ця робота для неї 
не нова, адже до призначення 
вона була радником міністра.

Іван Мартинюк (зліва) 
з побратимом

facebook.com
/edzhaparova

з особистого архіву
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Ми тут, аби додати щось у цей світ. А інакше навіщо ми тут? Стів Джобс

У руках Сергія Улова 
оживає час, що зупинився

 Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
    Луцьк

золоті руки

РЕМОНТ ГОДИННИКІВ – ЯК ОПЕРАЦІЯ У ХІРУРГА

Стежити за тим, 
як минає життя, 
нам допомагають 

годинники. Завдяки цим 
пристроям можемо бачити, 
як нестримно спливають 
секунди і хвилини, тобто 
як іде час. Коли годинник 
ламається, ми шукаємо 
майстра, який може 
його поремонтувати. 
Виявляється, у Луцьку 
зараз не так багато людей, 
здатних це зробити. Один 
із них – Сергій Улов. Він 
35 років віддав професії 
майстра з ремонту 
годинників.

– Народився я у сім’ї священика. 
Тато хотів, щоб я також присвятив 
себе служінню Богові. Проте я не 
наважився на це. Адже тоді були 
атеїстичні часи, релігію переслі-
дували, всі жили за директивами 
партії. Подобалися професії хірур-
га, архітектора, до того ж, я добре 
вмів малювати. Проте опановувати 
якийсь із цих фахів у нашому місті 
на той час не було де, а їхати до ін-
ших міст навчатися я не хотів. Тому 
після закінчення школи 1978 року 
вступив до Луцького училища обл-
побутуправління, що розташовува-
лося у районі Теремного на вулиці 
Писаревського. Диплом отримав у 
1980 році. Після того ще протягом 
двох років були випуски майстрів 
годинникової справи. Відтоді таких 
спеціалістів у нас більше не готува-
ли. 

– А зараз можна опанувати 
професію майстра з ремонту го-
динників?

– Як мені відомо, то в Одесі на-
чебто готують таких спеціалістів, а 
більше ніде. 

– Розкажіть про перші роки 
роботи.

– Училище я закінчив з «чер-
воним» дипломом. У Луцьку якраз 
відкрили Ремпобуттехніку, пішов на 
стажування до майстра з ремонту 
годинників. Моїм наставником став 
хороший спеціаліст, майстер ви-
щого, п’ятого розряду Павло Васи-
льович Поліщук, за що щиро йому 
дякую! Він мене і вчив. Коли робив 
щось не так, то він виховував мене 
по-чоловічому – гострим словом та 
слушною порадою. Пригадую, кіль-
ка разів мали непорозуміння, а далі 
я став робити все правильно. Про-
фесія дуже подобалася, тому швид-
ко всього навчився.

– Чи добре вам усе вдавалося 
на початках? 

– Не буду хвалитися, але до-
сить непогано. На підтвердження 
скажу, що з училища випустився як 
майстер третього розряду. Попра-
цювавши сім-вісім місяців, отримав 
четвертий розряд. 

– Скільки за день ремонтува-
ли годинників?

– На четвертий розряд у мене 
був план 450 карбованців, а на 
п’ятий – 520. У середньому ремонт 
одного годинника коштував чотири 

карбованці. Тобто це 110-130 го-
динників на місяць потрібно було 
поремонтувати. Правда, годинники 
бували різні – дешевші й дорожчі. 
Наприклад, «Побєда» коштувала 
три карбованці, а «Слава» – шість. 
Коли перевиконував план, то це ви-
ходило й 150 годинників на місяць. 
Тобто п’ять-шість годинників на 
день потрібно було робити. 

– У моєму розумінні робота 
з ремонту годинників мало чим 
відрізняється від професії хі-
рурга, адже один неправильний 
рух – і все пропало.

– Ваша правда. Зараз уже по-
кійний Леонід Степанович Чаков-
ський, колишній директор, потім 
майстер цеху, казав: «Клієнта на-
дурити можна, а механізм не на-
дуриш». Про що йдеться: я  добре і 
якісно зробив годинник, ви повіри-
ли у мій професіоналізм, але якщо 
я щось недоробив, то через день, 
два або місяць це обов’язково ви-
явиться. Тому тут мусово все зро-
бити якісно. 

– Чи багато зараз у Луцьку 
працює майстрів годинникової 
справи?

природи дивний світ

  Наталія ЛЕГКА
    Старовижівський район

МИСЛИВЦІ ЗА ВЕСЕЛКОЮ,

Цей гриб називають 
у народі 

веселкою, денною 
губою, «срамником», 
«вискочкою», сморчком… 
А ще – яйцем відьми, бо є 
легенда, що в давні часи 
чаклуни використовували 
його для приготування 
зілля, яке викликало 
почуття любові. Росте 
гриб із травня й аж до 
морозів. «Вилуплюється» 
денна губа, ніби пташка, 
із яйця, живе два-три дні. 
Навіть сучасна медицина 
змушена визнати цілющі 
властивості гриба, якого, 
на перший погляд, 
можна відшукати в лісі 
за специфічним запахом. 
Аж ні, не кожен може 
віднайти цей чудернацький 
дарунок природи, добре 
відомий фітотерапевтам та 
народним цілителям. 

Родину Савчуків у Старій Ви-
жівці заслужено називають справж-
німи мисливцями за веселкою, бо 
«полюють» за нею не лише батьки, 
а й діти: доньки – студентка Наталія 
та вихователька дитсадка Катя і най-
молодший у сім’ї син, п’ятикласник 
Віктор. Тільки-но розпочинається 
грибний сезон, Алла та Микола ви-
рушають у ліс, бо прохань від од-

Н
аталія Легка

Сергій Ж
уковський

Алла Савчук із сином 
Віктором знають, як 
відшукати цінний гриб

АБО ЯК РОДИНА АЛЛИ ТА МИКОЛИ САВЧУКІВ ІЗ 
СТАРОЇ ВИЖІВКИ ДОПОМАГАЄ ХВОРИМ ОДУЖАТИ

яйцями гриба. Маю знайомих, які 
використовують веселку, щоб змен-
шити астматичні напади. Настоянка 
із гриба легко заліковує порізи. А 
нещодавно один чоловік розповів, 
що змащував побите обличчя гри-
бом – де й поділися рани.

Жінка наводить простий рецепт 
приготування настоянки веселки, 
яку використовують найчастіше 
для профілактики різних хвороб, 
зміцнення імунітету: 3 дорослі гри-
би настоюють на 1 літрі якісної го-
рілки впродовж 40 днів. Вживають 
тричі на день по 1 чайній ложці 
нат щесерце або один раз 1 столову 
ложку зранку. П’ють настоянку про-
тягом місяця. Потім місяць перерви, 
і ще курс лікування.

Є і старовинний рецепт лікуван-
ня раку веселкою. Для цього потріб-
но взяти 6 грибів разом із яйцями, 
не мити, а лише протерти, настояти 
в 3 літрах горілки впродовж 10 днів. 
Вживати по 1 столовій ложці тричі 
на день, запиваючи домашнім сві-
жим сирим яйцем.

Можна приготувати й водну 
настоянку гриба: 1 чайну ложку по-
дрібнених сухих грибів залити на 
ніч склянкою окропу, вранці проці-
дити, пити по третій частині склян-
ки тричі на день.

Звісно, денну губу не варто вва-
жати панацеєю проти усіх хвороб, 
адже народна медицина – лише  
альтернатива офіційній. Однак, як 
свідчить практика, іноді там, де без-
силі лікарі, на допомогу приходить 
матінка-природа, і таких випадків 
дуже багато. То чому б не скориста-
тися її дарами?

– Скільки зазвичай коштує 
ремонт такого годинника?

– У Луцьку ціни периферійні, 
тобто я завжди домовляюся з клі-
єнтом. От у Києві за ремонт такого 
годинника беруть 10% від його вар-
тості. Адже люди знають, на який 
ризик ідуть, а в нашому місті оплата 
йде, я сказав би, суто символічна. 

– Де берете деталі?
– Замовляю через інтернет. Коли 

щось можна зробити своїми силами, 
то роблю власноруч. 

– Траплялася робота не до 
снаги?

– Звичайно, бувало. Іноді доб-
ряче посидиш над годинником, 
вкладеш у нього душу, а він не 
хоче працювати. Хоча знаю, що 
жодної серйозної поломки апарат 
не має. Буває, почистиш годинник 
від бруду, складеш, а механізм не 
працює. Знову розбираю і скла-
даю, так може бути й десять разів. 
Це як із конструктором, правда, 
гра набагато серйозніша й відпо-
відальніша. 

– Що головне у вашій роботі?
– Очі та руки. Годинниковому 

майстру завжди потрібно бути зі-
браним, пунктуальним та скрупу-
льозним. От люблю, щоб у мене все 
було розкладено по полицях, тоб-
то все на робочому столі має лежа-
ло під рукою. Взагалі працюю так: 
роботу зі складними маленькими 
механізмами завжди виконую у 
першій половині дня, коли свіжий 
та енергійний. Тоді очі добре ба-
чать, а руки прекрасно роблять. 
Після обіду зазвичай маю справу з 
великими настінними годинника-
ми, тобто з більшими механізмами. 

– А ви яким годинникам від-
даєте перевагу?

– Люблю механічні, але маю і 
кварцові, і кишенькові. Удома є го-
динник Gustav Becker з боєм, яко-
му 143 роки. Є ще й годинник із 
зозулькою, поряд з цим – сучасні 
кварцові.

– Відтоді як училище випустило 
28 майстрів, з моєї групи лише чет-
веро зараз працюють годинникови-
ми майстрами. Взагалі за останні 20 
років у нашому місті фактично не 
з’явилося жодного нового майстра 
з ремонту годинників. Відверто 
кажучи, моя професія на сьогодні 
фактично відмирає.

– Зараз легше працювати з го-
динниками, ніж раніше?

– Ні, навпаки. Колись був 
якийсь десяток годинників, таких 
як «Слава», «Зоря», «Восток», «По-
бєда». Найдорожчими були Orient 
та Seiko – все, що могли дістати 
обхідними шляхами через міжрай-
базу директори, начальники. Це 
тоді були елітні годинники. Вони 
служили довго і якісно працювали. 
Зараз завдяки інтернету будь-який 
годинник, що випускають у світі, 
можна замовити й привезти у Луцьк 
чи в інший населений пункт нашого 
краю. Тому іноді трапляються го-
динники надзвичайної складності. 
Якщо колись хронометри були з од-
нією платою, з одним календарем, 
максимум з двома або з автопідза-
водом, то зараз годинники роблять 
три- та чотирівневі. У їхні механізми 
закладають день, число, місяць, рік, 
схід і захід сонця та ще багато чого 
іншого. Усі годинники тепер дуже 
складні у роботі, навіть китайські 
підробки. 

– І як ви таким механізмам 
даєте раду?

– Та якось вдається (сміється, – 
ВН). Без перебільшення скажу, що в 
Луцьку лише я їх і ремонтую. Тому 
роботи вистачає. Не можу сказати, 
що використання годинників від-
ходить у небуття. Швидше навпаки. 
Цікавий факт: раніше я навіть не 
міг уявити, що у Луцьку є люди, які 
носять на руках годинники за кіль-
ка мільйонів гривень. До речі, такі 
також ламаються. І мені теж прино-
сять їх ремонтувати. 

носельців знайти денну губу – хоч 
греблю гати. Зрештою, й місця, де 
росте срамник, у них визначені су-
воро за «домашньою» картою.

– Необізнаному дуже важко від-
шукати веселку, – говорить Алла 
Володимирівна, яка про цілющий 
гриб уперше почула від батьків ще 
у дитинстві, коли жила в Брунетівці. 
Власне, вони й навчили малу збира-
ти яйця відьми. – Росте гриб у чагар-
никах, ожиннику, який ми на Поліссі 
називаємо ведмедником, у ліщино-
вому або горобиновому лісі під лис-
тям, трапляється у сосновому: в ха-
щах, у моху, біля боліт і навіть озер, 
як, скажімо, біля Поліського. Коли 
сам гриб чути за запахом, то яйця, з 
яких він «вилуплюється», треба ре-
тельно шукати, адже специфічний 
запах у них відсутній. Гриб зазви-
чай моститься на самоті, яйця – по-
різному. Пам’ятаю, як у дитинстві 
батьки принесли яйця гриба додо-
му, і мама їх висадила на обійсті.

Алла Савчук розповідає, що 
денна губа є хорошим природним 
стимулятором імунної системи. А 
сучасна медицина офіційно встано-
вила, що його вживання й справді 
стимулює вироблення перфоринів 
і лімфоцитів полісахариди, що до-
зволяє організму людини боротися 
з раковими клітинами, а ще в ден-
ній губі містяться у великій кількос-

ті фітонциди (речовина, що пригні-
чує розвиток бактерій). Веселка є 
чудовим антигістамінним засобом 
(зупиняє алергічні реакції), допо-
магає людині боротися з доброякіс-
ними пухлинами, тромбофлебітом, 
виразкою шлунка, атеросклерозом, 
захворюваннями лімфи, печінки, 
нирок, опорно-рухового апарату, 
варикозом, серцево-судинними 

не дугами і навіть СНІДом. Викорис-
товують гриб і для лікування грипу, 
герпесу, гепатиту, папіломавірусу. 
Протипоказань до вживання весел-
ки немає.

– Зі срамника можна зробити 
настоянку на спирту, – каже Алла 
Володимирівна. – А ще його та яйця 
денної губи можна вживати сири-
ми. Я особисто лікувалася сирими 



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

СПОРТ
№ 32  8 вересня 2016 року20 www.volynnews.com

Бокс – один із найжорстокіших видів спорту, але він найбільше схожий на життя. 
Володимир Кличко

cила і краса 

  Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ
    Фото з особистого архіву 
    Ковель

ТРИМАЛА УДАР 
ДО ОСТАННЬОГО 

веселі старти 

УСТИГНУТИ В ОСТАННІЙ ВАГОН – 
ВСІ НА «ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН» 

Ковельчанка Тетяна Коб – 
перша українська боксерка, 
якій вдалося потрапити 

на Олімпійські ігри. На турнірі 
найвищого рівня Тетяна, яка 
виступала у ваговій категорії 
48-51 кг, спочатку перемогла 
чемпіонку світу 2014 року – 
болгарку Станіміру Петрову, а в 
чвертьфіналі поступилася Ніколі 
Адамс – майбутній володарці 
золотої медалі. Про своє 
перебування на Олімпіаді Тетяна 
розповіла «Волинським Новинам».

«НА БРАЗИЛЬСЬКИХ 
ВУЛИЦЯХ ГУЛЯТИ 
НЕБЕЗПЕЧНО»

– Вітаю з поверненням до України! Те-
тяно, якою виявилася твоя мандрівка до 
зимової Бразилії?

– Спочатку з Києва вирушили до Франції, 
а вже з Парижа одинадцять годин летіли до 
Ріо. Направду, такі тривалі перельоти дуже 
втомлюють.

Дорога додому ще більше виснажила. У 
французькій столиці ми чекали на свій рейс 
п’ять годин! Після прибуття до Києва відразу 
не вдалося дістатися до рідного Ковеля. Коли 
приїхала додому, вимкнула телефон та спала 
дві доби.

– Умови проживання по інший бік оке-
ану були на найвищому рівні?

– Учасників змагань поселили в багато-
поверхових будинках – таке собі олімпійське 
містечко. У нашому будинку мешкали спорт-
смени з Вірменії, Молдови, Білорусі та п’ятеро 
барбадосців. Кімнату зі мною розділяла Віка 
Ус – дівчина брала участь у веслувальному 
слаломі. На кожному балконі, крім амери-
канського (вочевидь вони боялися терактів), 
висіли національні прапори. До послуг олім-
пійців були поліклініка, якісний тренажерний 
зал. А під час турніру організатори змагань 
подарували кожному учасникові новенький 
Samsung S7 Edge з олімпійськими кільцями 
на боковій панелі та всією потрібною гарніту-
рою до ґаджета.

– Із харчуванням проблем не виникало?
– Посеред олімпійського містечка була ве-

личезна їдальня. Будь-якої пори доби можна 
було туди прийти і смакувати усім, що лежало 
на столах. Протягом останнього часу я вирі-
шила утриматися від м’ясних страв, тому в Ріо 
їла червону рибу, фрукти, овочі, кашу кускус. 
Також спробувала бразильську національну 
страву – фейжоаду.

– Так засмагла... Як проводила вільний 
час у Ріо?

– Засмагала я вже після програного по-
єдинку, адже тривале перебування на сонці 
розслабляє. Через високий рівень кримі-
нальності на вулицях нам не дозволяли за-
лишати територію бази. Тільки двічі вдалося 
побувати на екскурсіях. Спочатку піднялася 

Луцьк 

11 вересня, в день 
фізичної культури 

та спорту, у Луцьку 
відбудеться перший 
напівмарафон – змагання 
з бігу на довгі дистанції, в 
якому можуть узяти участь 
і аматори. 

Дистанції підібрано для людей 
із різними фізичними можливостя-
ми: від 5 кілометрів до напівмара-
фонської дистанції у 21 км і 100 м. 
Це – гарна нагода випробувати своє 
тіло та силу волі. 

Подібні масові забіги часто 
практикують у різних містах світу та 
України. У Волинській області най-
більш відомий Ковельський напів-
марафон, що відбувається напри-
кінці весни. 

Дистанція проляже централь-
ними вулицями міста, які спеціаль-
но перекриють на час змагань. По-
криття – асфальтне, набір висоти 
практично відсутній. Переможців 
очікують цінні призи, а для малят 
підготували дитячі забіги та конкур-
си. Реєстрація платна і нині сягає 
300 гривень. 

На дистанцію у 21,1 км вже 
зареє струвалася понад сотня учас-
ників. Це жителі Луцька, Львова, 
Рівного, Києва, Одеси, Херсона, 
Ковеля, Тернополя, Житомира, 
Володимира-Волинського, Чернів-
ців тощо. Є також два учасники, які 
вказали, що представляють Біло-
русь та Молдову. 

Тож усіх запрошують до реє-
страції на сайті півмарафону, або ж 
підтримати дійство та спортсменів, 
прийшовши на забіг. 

на гору Корковаду, де стоїть знаменита ста-
туя Христа-Спасителя. Удруге нас повезли на 
пляж Копакабану, поплавали в Атлантично-
му океані. Часто відвідувала виступи наших 
спортсменів. Як на зло, в останні дні погода 
зіпсувалася, більшість вільного часу прово-
дили в номерах.

– Одне слово, усі умови сервісу тебе 
пов ністю влаштовували? 

– Усе сподобалося, окрім одного нюансу – 
прибирання. Мені жодного разу не змінили 
постіль, вкрай рідко видавали чисті рушники. 
За місяць усього кілька разів прибрали в при-
міщенні.

«ВВАЖАЮ, ЩО 
ПЕРЕМОЖНИЦІ 
ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР НІ В 
ЧОМУ НЕ ПОСТУПАЛАСЯ»

– Найпершою твоєю суперницею на 
рингу виявилася болгарка Станіміра Пет-
рова.

– Це була наша третя зустріч. Я вже знала 
тактику спортсменки і перехитрила її. Болгар-
ка очікувала, що відразу діятиму активно, але 
я не поспішала, вичікуючи помилок суперни-
ці. Загалом Петрова – доволі досвідчена бок-
серка. Раніше вона виступала у ваговій катего-

рії 54 кілограми, здобувала «золото» Європи, 
світу. У день поєдинку я прокинулася о 6:40 за 
бразильським часом, з’їла трохи фруктів, ви-
пила води та пішла на процедуру зважування. 
Бій відбувся об 11:00. Дивно, але після поєдин-
ку я практично не відчувала втоми.

– Хто найпершим привітав із перемо-
гою?

– Сергій Гордієнко – старший тренер жі-
ночої збірної, а також наставники чоловічої 
збірної – Роман Семенишин, Вадим Казанін 
із своїми підопічними, які вболівали за мене 
на трибунах. На телефон найпершими напи-
сали мій вчитель фізкультури з ковельського 
проф техучилища і сестра, яка заодно переда-
ла вітання від родини.

– Те, що в наступній стадії тобі випала 
чемпіонка попередніх ігор і тріумфаторка 
останніх Нікола Адамс, стало головною за-
вадою на шляху до фіналу?

– Вважаю, що так. Жереб справді випав 
вельми складний. Однак я не вважаю, що у 
чомусь поступалася британці. До слова, піс-
ля бою екс-чемпіонка світу, наша землячка 
Аліна Шатернікова у Facebook написала при-
ємні слова на мою підтримку («Задала трепку 
в ринге Танюша Коб олимпийской чемпионке 
Николя Адамс. Не смотрите на счет, счет не 
отражает реальной картины в ринге. После 

вчерашнего финала в мужском боксе в весе 
до 91 кг говорить не о чем, дискредитация 
олимпийского бокса налицо. Держать такой 
темп все 4 раунда, не давать британке вооб-
ще выдохнуть, все время накидывать удар за 
ударом, на ближней дистанции упорно рабо-
тать, подход к сопернице через уклоны, пре-
ссинг с большим количеством точных попа-
даний – все это сделала УКРАИНКА! Я горжусь, 
что в нашей сборной такие сильные девчон-
ки!!!!»).

– На сторінці борчині Юлі Ткач у 
Facebook бачив ваше спільне фото на бра-
зильській землі. За яких умов вдалося зу-
стрітися відомим ковельчанкам?

– Скажу, що до літа 2015 року ми не були 
знайомі. Звісно, чули одна про одну, але не 
більше. Минулого літа в Баку відбувалися Євро-
пейські ігри, де ми нарешті познайомилися. До 
Ріо наші борці прибули пізніше, а після їхнього 
прильоту якось так ставалося, що з Юлею ми 
розминалися. Сфотографувалися ввечері 23 
серпня, а 24-го уже вилетіли до України.

– З ким зі спортсменів іще спілкува-
лася?

– Під час церемонії відкриття перекину-
лася кількома словами з борцем Жаном Беле-
нюком, зробили спільне фото. Після перемог 
Верняєва заходила до Олега в номер. Роз-
мовляли, жартували, потримала в руках олім-
пійські медалі. Також боксерські поєдинки 
відвідував знаменитий боксер-професіонал 
Флойд Мейвезер.

Кілька разів до українських спортсменів 
підходили російські колеги, цікавилися по-
літичною ситуацією в країні. Ми відповідали, 
що в нас усе гаразд.

– Які плани на найближчий час?
– Поки перебуваю вдома. Тренуюся, бігаю 

щоранку кроси, підтримую себе у формі.

незламні 

21,8 КМ – ДЛЯ СИЛЬНИХ ДУХОМ
Ковель

Пішохідний 
марафон 

вулицями міста за 
участю спортсмена 
з вадами опорно-
рухового апарату 
Леоніда Оксіюка 
нещодавно 
відбувся у Ковелі, 
повідомляють 
у Ковельській 
міській раді.

Варто зазначити, що 
Леонід Оксіюк неодно-
разово брав участь у 
пішохідних марафонах, 
що відбувалися в містах 
Польщі, Німеччини та 
України.

Спортсмен-ветеран 
пройшов за маршрутом 

вулиць Грушевського, 
Володимирської, Неза-
лежності, бульвару Лесі 
Українки та парку відпо-
чинку імені Лесі Україн-
ки. Загалом подолав дис-
танцію у 21 кілометр та 
700 метрів.

Своєю жагою до 
життя, силою волі, смі-
ливістю, витривалістю, 
рішучістю та оптимізмом 
Леонід Оксіюк показав 
хороший приклад мо-
лодому поколінню. Він 
укотре довів, що мож-
ливості людського тіла і 
духу безмежні, а занят-
тя фізичною культурою 
та спортом сприяють 
здоров’ю, силі та чудово-
му настрою.

Ковельська м
іська рада

Леонід Оксіюк 
дає фору 
молодим

Спортсменка віддавала перевагу 
фруктам, овочам та рибі – дарам, 
на які багата Бразилія 

Ковельчанка Тетяна Коб – єдина 
боксерка, яка представляла 
Україну на Олімпіаді у цьому 
виді спорту серед жінок
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«Волинь» відновить чемпіонат після 
паузи, пов’язаної з матчами збірних, у 
Полтаві. У неділю, 11 вересня, лучани 
зіграють проти «Ворскли». Матч на 
стадіоні ім. Бутовського стартує о 17:00. 
Телетрансляція – на каналі «Футбол-2».

Розклад усіх матчів туру такий:

9 вересня (п’ятниця): «Шахтар» – 
«Динамо», 21:00

10 вересня (субота): «Зоря» – «Сталь», 
17:00

11 вересня (неділя): «Зірка» – 
«Карпати», 14:00; «Чорноморець» – 
«Олександрія», 17:00; «Ворскла» – 
«Волинь», 17:00; «Олімпік» – «Дніпро», 
19:30.

Ліга Парі Матч, 7-й тур

на переправі

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВІЛЬНИХ АГЕНТІВ

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

Вереснева пауза в чемпіонаті 
для команд Прем’єр-ліги – це 
не так можливість перевести 

подих, як гарячкові намагання 
посилити свій склад перед довгим 
сезоном або «спихнути» баласт. 
Хтось задоволено потирає руки, 
відчуваючи запах великої наживи, 
інші у відчаї чіпляються за останні 
варіанти, треті намагаються збити 
або ціну, або зарплату новачкам. 
Перед відновленням чемпіонату, 
наприкінці серпня – на початку 
вересня, заявочні списки більшості 
українських команд зазнали змін. 
«Волинські Новини» з’ясували, хто 
увійде в чемпіонат сильнішим.  

«Динамо» нарешті вкотре позбавилося 
двох футболістів, які не бажали борсатися 
в українському чемпіонаті, але ще мають 
контракт із киянами. Юнес Беланда встиг пе-
рейти до «Ніцци» (оренда з правом викупу). А 
Дьємерсі Мбокані тепер гравець «Халл Сіті» 
(оренда на один рік). А от трансфер австрій-
ського центрбека Александра Драговіча в 
леверкузенський «Байєр» – це радше вдала 
комерційна оборудка «Динамо», виняток із 
правил у сучасному українському футболі. 
Натомість Ярмоленко, схоже, приречений га-
рувати на «Динамо» довічно...

Гучною новиною став перехід у бельгій-
ський «Кортрейк» півзахисника «Шахтаря» 
Андрія Тотовицького, який більш відомий ви-
ступами у «Зорі». Він став уже четвертим укра-
їнцем у цьому чемпіонаті й гратиме там проти 
команд Безуса, Малиновського і Болбата. А от 
Євген Селін повернувся із теплих кіпрських 
країв додому, в «Динамо». 

Легіонери не тільки втікали з України, але 
й приїздили. Щоправда, їхній рівень наразі є 
загадкою. У кам’янській «Сталі» тепер гартува-
тиметься 24-річний нападник із Гани Карікамі 
Ампонса. 

Кропивницька «Зірка» не давала остаточ-
но заснути українському ринку. Іспанський 
наставник кропивничан Даріо Друді отри-

1-й тур, 5 вересня: Фінляндія – Ко-
сово – 1:1, Хорватія – Туреччина – 

1:1, Україна – Ісландія – 1:1.
У всіх команд після першого туру по 

1 очку. 
2-й тур, 6 жовтня: Косово – Хорва-

тія, Туреччина – Україна, Ісландія – Фін-
ляндія.

3-й тур, 9 жовтня: Ісландія – Туреч-
чина, Україна – Косово (нейтральне 
поле), Фінляндія – Хорватія. 

№ КОМАНДА І О

1 Баварія 1 3

2 Кельн 1 3

3 Вольфсбург 1 3

4 Боруссія Д 1 3

5 Боруссія М 1 3

6 Айнтрахт 1 3

7 Герта 1    3

2-й тур: 9 вересня – «Шальке 04» – 
«Баварія»; 

10 вересня – «Байєр» – «Гамбург», 
«Вольфсбург» – «Кельн», «Дармштадт» – 
«Айнтрахт», «Інгольдштадт» – «Герта», 
«Фрайбург» – «Боруссія М», «Лейпциг» – 
«Боруссія Д»; 

11 вересня – «Вердер» – «Аугсбург», 
«Майнц» – «Хоффенхайм». 

№ КОМАНДА І О

1 Манчестер Сіті 3 9

2 Челсі 3 9

3 Манчестер Юнайтед 3 9

4 Евертон 3 7

5 Халл Сіті 3 6

6 Міддлсбро 3 5

7 Тоттенхем 3 5

4-й тур: 10 вересня – «Манчестер 
Юнайтед» – «Манчестер Сіті», 

«Арсенал» – «Саутгемптон», 
«Бернлі» – «Халл Сіті», «Борнмут» – «Вест 
Бромвіч», «Вест Хем» – «Уотфорд», 
«Мідлсборо» – «Кристал Пелас», «Сток 
Сіті» – «Тоттенхем», «Ліверпуль» – 
«Лестер», «Суонсі» – «Челсі»; 

12 вересня – «Сандерленд» – «Евертон».

№ КОМАНДА І О

1 Дженоа 2 6

2 Ювентус 2 6

3 Сампдорія 2 6

4 Рома 2 4

5 Пескара 2 4

6 Наполі  2 4

18 Аталанта 2 0

19 Емполі 2 0

20 Кротоне 2 0

3-й тур: 10 вересня – «Ювентус» – 
«Сассуоло», «Палермо» – «Наполі»; 

11 вересня – «Болонья» – «Кальярі», 
«Дженоа» – «Фіорентина», 
«Аталанта» – «Торіно», «Мілан» – 
«Удінезе», «Рома» – «Сампдорія», 
«К’єво» – «Лаціо», «Пескара» – «Інтер»; 

12 вересня – «Емполі» – «Кротоне». 

№ КОМАНДА І О
1 Лас-Пальмас 2 6
2 Барселона 2 6
3 Реал М 2 6
4 Севілья 2 4
5 Леганес 2 4
6 Депортіво 2 4
7 Спортінг Х 2 4

18 Атлетік Б 2 0
19 Сельта 2 0
20 Валенсія 2 0

3-й тур: 9 вересня – «Реал Сосьєдад» – 
«Еспаньйол»; 

10 вересня – «Сельта» – «Атлетіко», 
«Реал М» – «Осасуна», «Малага» – 
«Вільяреал», «Севілья» – «Лас Пальмас», 
«Барселона» – «Алавес»; 

11 вересня – «Спортинг» – «Леганес», 
«Валенсія» – «Бетіс», «Гранада» – 
«Ейбар», «Депортіво» – «Атлетік». 

відбір на ЧС-2018, група І

бундесліга

прем’єр-ліга

серія А

ла-лігаменші брати футбольні ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

мав у підпорядкування костариканського 
форварда Хонатана Мойю, який виступав за 
«Депортіво Сапрісса». До слова, спортивним 
директором цього клубу є відомий у мину-
лому Пауло Ванчопе. Крім того, рятувати но-
вачка УПЛ закликали й Федеріко Перейру із 
болівійського «Стронгеста». «Зірка» взагалі чи 
не найкраще попрацювала на трансферному 
ринку. Артема Фаворова тестувала «Волинь», 
але випірнув він у Кропивницькому. За під-
сумками минулого сезону, півзахисника ки-
ївської «Оболоні-Бровара» визнали найкра-
щим гравцем Першої ліги. Воно і зрозуміло: 
хавбек (!) забив 17 голів у 32 матчах. А як він 
кладе штрафні! Загалом, цікаво буде подиви-
тися на цього гравця на новому рівні.

Суттєво посилилися під час вересне-
вої перерви й «Олімпік» із «Чорноморцем». 
Команда Санжара заявила орендованого в 
«Шахтаря» півзахисника Сергія Гриня. Оде-
сити підписали талановитого нігерійського 
півзахисника Ісу Шерифа, який відомий ви-
ступами в «Олімпіку», харківського кіпера Ка-
невцева та взяли в оренду у «Шахтаря» юного, 
але перспективного Коробенка. 

Ще більше посилила склад і «Ворскла». 
Найближчий суперник «Волині» в чемпіона-
ті повернув у склад реактивного узбецького 
хавбека Санжара Турсунова. Півроку тому 
полтавчани продали його в Катар за 1,7 млн 
євро, а тепер орендували. 

Не пасла задніх і «Зоря», якій нові фут-
болісти перед матчами групового етапу Ліги 
Європи потрібні як повітря. Як підсумок – під-
писання контракту із талановитим Ігорем Ха-
ратіним. Гравця молодіжної збірної України, 
до слова, влітку тестувала «Волинь». Лучани, 
як відомо, наразі можуть розраховувати тіль-
ки на нинішній склад і молодь із дубля та юні-
орської команди, адже до березня клубу за-
боронено реєструвати нових гравців. 

ГРУПА А
3-й тур: «Вікторія» (Луць-

кий район) – «Агропро-
дукт» (Горохів) – 1:8, «Колос» 
(Ківерці) – «Атлетік» (Цумань) – 
1:1, «Торпедо» (Копачівка) – «Ту-
рія» (Затурці) – 3:0, «Ласка» (Бо-
ратин) – ФК «Мар’янівка» – 6:0.

4-й тур: 10 вересня (субо-
та) – «Агропродукт» – «Турія З» 
(16:00), «Атлетік» – «Торпедо» 
(16:00); 11 вересня (неділя) – 
ФК «Мар’янівка» – «Колос» (16:00), 
«ЛСТМ №536» – «Ласка» (16:00); 
14 вересня (середа) – «Вікторія» – 
ФК «Луцьк» (18:00).

ГРУПА Б
3-й тур: «Надія» (Хорів) – 

«Стир» (Старий Чорторийськ) 

– 1:3, «ДЮСШ-ВІК» (Володимир-
Волинський) – «Турія» (Турій-
ський район) – 2:0, «Світязь» 
(Шацьк) – «ДОФ Арбо» (Камінь-
Каширський) – 0:4, «Шахтар» 
(Нововолинськ) – «Прип’ять» 
(Любешів) – 0:1; 7 вересня 
(середа) – ФЦ «Ковель-Волинь» 
(Ковель) – «Рубіж» (Любомль).

4-й тур: 10 вересня (субота) – 
«Стир» – «Прип’ять» (17:00), 11 ве-
ресня (неділя) – «Рубіж» – «Шах-
тар» (16:00), «Турія Т» – «Світязь» 
(16:00), «Надія» – «Володимир-
ВІК» (16:00); 14 вересня 
(середа) – «ДОФ Арбо» – ФЦ 
«Ковель-Волинь» (18:00).

Бомбардири: Ігор Мах-
нюк («ЛСТМ №536»), Дмитро 
Редько («Стир») – по 4, Дмитро 

Турнірна таблиця групи А
№ команда І О
1 Ласка 3 9
2 Торпедо 3 9
3 ЛСТМ №536 2 6
4 Колос 3 4
5 Агропродукт 3 3
6 Атлетік 2 1
7 Мар’янівка 1 0
8 Турія З 3 0
9 Вікторія 2 0

Турнірна таблиця групи Б
№ команда І О
1 Прип’ять 3 7
2 ДЮСШ-ВІК 3 7
3 Стир 3 6
4 ДОФ Арбо 3 5
5 ФЦ Ковель-Волинь 2 4
6 Рубіж 2 3
7 Шахтар 3 3
8 Турія Т 3 3
9 Надія               3 1
10 Світязь 3 0Бурковський, Роман Кузьмич 

(обидва – «Ласка»), Юрій Гриб («Ру-
біж»), Олександр Данилюк («ДОФ 
Арбо»), Богдан Драган («Тор-
педо»), Тарас Кабанов («ЛСТМ 
№536»), Петро Матвійчук («Агро-

продукт»), Вадим Могилецький 
(«ДЮСШ-ВІК»), Дмитро М’якота 
(ФЦ «Ковель-Волинь»), Анатолій 
Русило («Прип’ять») – по 3.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 6 6 0 0 17 - 4 18

2 Динамо 6 5 0 1 12 - 5 15

3 Зоря 6 4 1 1 11 - 4 13

4 Ворскла 6 2 3 1 7 - 5 9

5 Чорноморець 6 3 0 3 6 - 9 9

6 Дніпро 6 2 2 2 9 - 7 8

7 Олімпік 6 2 1 3 8 - 12 7

8 Олександрія 5 2 0 3 6 - 9 6

9 Сталь 6 1 2 3 3 -7 5

10 Волинь 6 1 1 4 4 - 11 4

11 Зірка 6 0 1 5 4 - 15 1

12 Карпати 6 1 1 4 7 - 9 -2
* З ФК «Карпати» знято 6 очок

Бомбардири: Юрій Коломоєць («Ворскла»), 
Мораєс («Динамо») – 4, Хльобас («Ворскла»), 
Баланюк («Дніпро»), Караваєв («Зоря»), 
Бланко-Лещук («Карпати») – по 3.

КЛУБИ УПЛ ПРОВЕЛИ КАДРОВІ РОТАЦІЇ В ОЧІКУВАННІ ПОНОВЛЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ

Цікаві й переходи відомих українців із од-
ного європейського клубу в інший. Головний 
невдаха першого відбіркового матчу чем-
піонату світу 2018 року Євген Коноплянка, як 
відомо, вже гравець німецького «Шальке-04». 
Натомість із Бундесліги в Іспанію зворотнім 
літаком полетів зі «Штутгарта» все ще гравець 
«Динамо» Артем Кравець. Його в киян тепер 
орендувала «Гранада». Голкіпер Денис Бойко 
офіційно оформив угоду з «Малагою». Про де-
талі конт ракту поки не повідомляється, але від-
значимо, що Бойко стане основним голкіпером 
команди, оскільки колишній тренер «Дніпра» 
Хуанде Рамос наполягав на придбанні Дениса.

Екс-форвард «Динамо» і збірної України 
Артем Мілевський поїхав грати до Росії. Його 
нова команда – першодивізіонний «Тосно». 
Тож тепер у Тосно сумно не буде.

fcvolyn.net

Ким тепер посилюються українські команди – 
легіонерами чи власними вихованцями?
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Кухарської справи можна навчитися, але добре смажити м’ясо – це талант. Жан Антельм Бриль-Саварен

– От ви кажете, що зло не потрібно 
пам’ятати... Ага, як же, людина старалася, 
а я забуду?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчата – як сіль: з ними несолодко, але 
без них несмачно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якби вам запропонували квартиру чи 
заміж, якому району ви би надали перевагу?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, подаруй мені на день наро-
дження щось таке, щоб я легенько так пра-
вою ніжкою натиснула і р-р-раз – стрілка 
від 0 до 100 за три секунди...

– Ваги підійдуть?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дізнавшись, що до кордонів України 
підходить військова техніка Росії, з боку 
України почали підтягуватися приймаль-
ники металобрухту.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учора вперше ходив на полювання. 
Після дванадцятого пострілу качка помер-
ла від сміху.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мама – це така людина, яка навіть ре-
альних пацанів по хліб ганяє!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П’яний чоловік вертається пізно додо-
му. Відчиняє двері, перед ним стоїть дру-
жина, у руці сковорідка...

Чоловік:
– Іди лягай спати, я не голодний.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Учора назбирав три відра грибів для 
тещі. 

– А раптом вони отруйні?
– Що означає «раптом»?!

Жартівливо-політичний гороскоп на 8 – 14 вересня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова 
Нововолинська
Зорі рекомендують Овнам 
прислухатися до порад 
близьких людей. Вони 

переживають за ваші найближчі прожекти. 
До суботи небо над головою безхмарне, а 
згодом – хаос. 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р. 
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Тельці можуть узятися за 
налагодження та зміцнення 

вже набутих стосунків. У справах матимете 
успіх, якщо в них буде елемент змагання. 
Після смачних посиденьок настане сприят-
ливий час для ухвалення важливих рішень.

Близнята (22.05 – 21.06)
Богуслав Галицький 
3 червня 1950 р.
Головний тренер волейбольної 
команди «Волинь-Університет»
У Близнят багато чого може 
не виходити. Зорі закликають 
потерпіти і не сумувати, 
бо після дощичку в четвер 

ситуація налагодиться. Сюрприз отримаєте 
після китайської Пасхи. Це буде несподіваний 
дохід від справи, про яку вже самі забули.

Рак (22.06 – 23.07)
Анатолій Вітів 
22 липня 1960 р.
Голова волинської 
«Свободи»
Початок тижня для Раків 
стане важким і досить 
напруженим. Але якщо 

будете терпеливими, то зірки надумають 
винагородити душевним спокоєм. Колеги у 
бані чи сауні подарують комфорт і затишок.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан 
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету 
ім. Лесі Українки
Левам треба як ніколи 
стримувати емоції, навіть 

якщо терпець уже закінчується. Потерпіть 
до грудня із закордонними вояжами. 
Зможете сконцентруватися і спокійно 
виконати те, що запланували.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Кошарук 
22 вересня 1973 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Діви увесь тиждень будуть 
налаштовані скептично. 
Але зорі попереджають: 
навіть і не думайте 

конфліктувати. Якщо шоколад чи віскі 
зарядять позитивними емоціями, побачите 
навколишній світ зовсім з іншого боку.

Терези (24.09 – 23.10)
Олександр Пиза 
15 жовтня 1965 р.
Помічник народного депутата
Сварки й образи швидко 
забудуться, якщо у ваших 
вмілих рученятах та на язиці 
будуть іронія і сарказм. Не 

варто впадати у паніку від недолугості 
колег, бо після оргвисновків та оргвигнань 
ситуація зміниться на сприятливу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Мишковець  
24 жовтня 1963 р.
Директор луцької 
гімназії №4
Налагодяться і ситуація, і 
стосунки з людьми, якщо 
Скорпіонам вдасться 

поспати якомога довше. Із лінійкою та 
рогаткою зможете впевнено братися за 
будь-яку справу.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля 
Для Стрільців можливі 
небезпечні моменти 
практично у всіх життєвих 
сферах. Зорі наполягають на 

тому, що успіх прийде тільки до гордих і 
цілеспрямованих, які полюють на самоті. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба 
8 січня 1962 р.
Екс-мер Луцька
Зорі радять Козорогам не 
виявляти принциповість у 
дріб’язкових ситуаціях. Спірні 
питання всесвітнього буття 

так і залишаться нерозв’язаними, а ось із 
неприємним осадом вам жити. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р.
Народний депутат
Вашого досвіду має 
вистачити на розв’язання 
різних проблем. Своєю 
працездатністю можете 

заразити співробітників. Тиждень дуже 
сприятливий для побачень, намагайтеся не 
братися за менш романтичні справи.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Може трапитися 
неприємність, годна зіпсувати 
Рибам настрій на цілий 

тиждень. Однак не можна піддаватися 
ревнощам до сусідського щастя. Зможете 
здійснити все задумане, і в підсумку 
тиждень виявиться хорошим.
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ГОРОСКОП 8 – 14 вересня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги!
Ширше кишені!

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

записничок

ЦІКАВІ НАЧИНКИ 
ДЛЯ ЛАВАША 

ІЗ КРАБОВИМИ ПАЛИЧКАМИ
• 200 г крабових паличок 
• 2 варені яйця • огірок 
• листя салату • лаваш • майонез

Лаваш змастити майонезом і вкри-
ти листям салату. Викласти нарізані со-
ломкою яйця, крабові палички та огірок. 
Скрутити лаваш у рулет і поставити в 
холодильник на кілька годин. Нарізати 
кільцями й викласти на тарілку.

ІЗ КУРКОЮ
• 200 г твердого сиру • 2 яйця
• 1 куряче філе • 2 зубці часнику 
• лаваш • майонез

Філе та яйця зварити і нарізати со-
ломкою. До маси додати сир, часник та 
майонез. Усе перемішати, викласти на 
лаваш та скрутити у рулет. Після цього 
покласти в холодильник на півгодини. 

ІЗ ЧЕРВОНОЮ РИБОЮ
• 300 г риби • огірок • кріп
• плавлений сир • лаваш 

Лаваш рівномірно змастити сиром. 
Рибу та огірок нарізати соломкою і роз-
класти зверху. Притрусити посіченим 
кропом, згорнути у лаваш. 

ІЗ СИРОМ ТА ЗЕЛЕННЮ 
• 100 г зелені • 300 г твердого сиру 
• 150 г сметани • лаваш • сіль

Зелень нарізати, вимішати з сиром 
та сметаною. Посолити і викласти на ла-
ваш. Скрутити в рулет. 

w
iki.pp.ua
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Шахи найперше вчать бути об’єктивним. Олександр Альохін Ч И Т АЧ И Т Айперше вчать бути об’єктивним. Олександр Альохін 

ЧЕТВЕР

+24 оС +13 оС

П’ЯТНИЦЯ

+27 оС +14 оС

СУБОТА

+25 оС +16 оС

ПОНЕДІЛОК

+21 оС +16 оС

ВІВТОРОК

+18 оС +14 оС

1313
вересня

СЕРЕДА

+19 оС +12 оС

НЕДІЛЯ

+26 оС +14 оС

ПОГОДА

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

НАЙСТАРІШИЙ І НАЙКРАЩИЙ УНІВЕРСИТЕТ США 8 вересня – Адріан, Наталія

9 вересня – Савва, Анфіса

10 вересня – Анатолій, Алла, 
Арсеній, Афанасій, Веніамін, 
Григорій, Денис, Єфим, Захар, 
Інесса, Йосип, Павло, Федір

11 вересня – Іван, Уляна

12 вересня – Амалія, 
Альберт, Вікторія, 
Гаврило, Григорій, 
Даниїл, Денис, 
Іван, Леонід, 
Макар, Павло, 
Яків

13 вересня – 
Геннадій, Купріян

14 вересня – 
Маргарита, Марта, 
Марфа

8 вересня – Адріан, Наталія

фі

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса редакції: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад 30 800 прим. Замовлення: 23340
Відділ реклами: (0332) 78-22-06, 
vn_reklama@outlook.com

  призовий кросворд

К У Л Ь Т У Р А
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 14 вересня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
йогуртниця Saturn.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача
Завдання. Хід чорними. Мат у три ходи.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Фf5+ К:f5 
2. e6#

вітаємо!

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДУ ЗА СЕРПЕНЬ

№27 – Мар’яна Юдіна (с. Велицьк, Ко-
вельський р-н,) виграшне слово – «буруль-
ка», приз – підлогові ваги;

№28 – Костянтин Крижалов (Луцьк), ви-
грашне слово – «сканворд», приз – мульти-
варка;

№29 – Тетяна Хайба (Луцьк), виграшне 
слово – «реквізит», приз – праска;

№30 – Валентина Барановська (Луцьк), 
виграшне слово – «крихітка», приз – комп-
лект контейнерів для їжі.

У Гарварді навчалися вісім президентів США
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   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 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 голово-
ломки – 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.

У Кембриджі, штат 
Массачусетс, 
8 вересня 1636 року 

було засновано коледж, 
названий на честь 
головного спонсора, 
англійського місіонера 
Джона Гарварда. Нині 
Гарвард є найстарішим 
вишем у США і входить 
до трійки найкращих у 
світі.

Спочатку коледж мав го-
тувати пуританських пасторів 
для англійської колонії, а також 
місіонерів із числа місцевих ін-
діанців. До кінця XVIII століття, 
крім пуританської релігії, у Гар-
варді почали викладати осно-
ви математики і природничих 
наук, а також філологію та фі-
лософію.

Перетворення коледжу 
на університет відбулося у XIX 
столітті, коли до Гарварду при-
єднали медичний і юридичний 
факультети. У 1869-1909 роках 
президент вишу Чарльз Вільям 
Еліот перетворив його на сучас-
ний дослідницький університет. 

Нині Гарвард має четверту 
за чисельністю книг (16,2 млн) 
бібліотеку в світі та найбіль-
ший бюджет серед академіч-
них установ. Наприклад, у 2006 
році він становив 36,9 млрд 
доларів. Серед випускників 
вишу – понад сорок лауреатів 
Нобелівської премії, вісім пре-
зидентів США.

Станом на 2010 рік у Гарвар-
ді працювало 2 100 викладачів 
і навчалося 6 700 студентів та 
14 500 аспірантів. 

unipage.net
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ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У КАМЕНІ-КАШИРСЬКОМУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

вуличне мистецтво 

ТАЛАНТ ЛУЦЬКОГО ХУДОЖНИКА – 
У МАСШТАБНОМУ АРТ-ПРОЕКТІ 

бувальщина з конверта

  Анатолій ГІРИЧУК

Церкву Різдва 
Пресвятої Богородиці 
збудували 1723 року 

на кошти місцевого 
поміщика Івана 
Красицького. З древньої 
історії церкви лишилося 
дуже мало даних. Її 
звели на рівній місцині на 
підвищенні порівняно з 
навколишньою місцевістю. 
Храм мав і має вигляд 
продовгастого хреста. 
До 1880 року він був 
трикупольним. А 1880 року 
за рахунок прихожан на 
місці притворного купола 
звели дзвіницю. Цікавим 
є те, що храм побудовано 
вівтарем на південь. 

Як пише священик Георгій Ми-
хайлов, церква мала іконостас у 

три яруси і дерев’яну огорожу з во-
рітьми. Привертає увагу те, що тут 
була ікона Святителя Миколая дав-
ньоруського стилю, яка нині пере-
буває на державному реєстрі крає-
знавчого музею. Невідомо, з якого 

року, але до 1839-го парафія була 
в унії. За свідченням професора 
Теодоровича, 1835 року церкву від-
відав борець за возз’єднаня уніатів 
із православ’ям архієпископ Йосиф 
Семашко.

Згідно з єпархіальними звіта-
ми Волинської єпархії за 1915 рік, 
причт приходу складав священик 
і псаломник, які мали будинок 
неподалік від храму. Землі було 
57 десятин. У 1950-ті роки по-

стійного священика в парафії не 
було. Служби звершували лише 
на великі свята. Пізніше постійні 
служби відновили. Ця церква нині 
є однією з найцінніших пам’яток 
міста.

Храм у ХХ столітті Церква Різдва Богородиці сьогодні

О
лександр Котис

lodom
eria.w

eebly.com

ЧИ ТОПОЛЯ, ЧИ БЕРЕЗА?

Службу в Радянській Армії я 
розпочав у травні далекого 

1967 року у Львові в частині, 
яка готувала висококласних 
спеціалістів зв’язку для військово-
повітряних сил СРСР. 

Крім навчання, курсанти марширували 
на плацу, ходили в наряди, тобто відбували 
військову службу, як і їхні товариші в інших 
військових частинах. Також на випадок три-
воги мали сповіщати високих військових на-
чальників, які жили переважно поблизу Лича-
ківського цвинтаря. Нас ознайомили з місцем 
їхнього проживання. А на випадок тривоги 
нам називали пароль, який ми мали б сказати 
тому, до кого прибігали. 

Ми не знали, що 1967 року Міністерство 
оборони СРСР запланувало великі військові 
навчання «Днєпр». Для керівництва СРСР ці 
навчання мали особливе значення. Вони му-
сили показати народам Європи та усього сві-
ту міць, силу й обороноздатність Радянської 
Армії.

Якось до мене приїхали тато й мама. Ми 
посиділи, поговорили, а від’їжджаючи, вони 
мені, як зараз пам’ятаю, дали 10 карбованців 
і пляшку горілки. Це я запам’ятав назавжди. 
З алкоголем, самі розумієте, в армії тоді 
було дуже і дуже суворо. Я заховав ту зло-
щасну плящину в куточок подвійного дна 
своєї тумбочки і добре затулив легеньким 
спортивним костюмом. Спортивні сорочки 
і штани забороняли носити. Ховали їх, щоб 
під час морозів можна було одягти під гім-

настерку, яка застібалася під горло. Якось 
я з іншими курсантами замітав плац, при-
біг черговий по частині і сказав: «Гіричуку, 
біжи-но в казарму. Там начальство шмон 
робить і в твоїй тумбочці щось знайшли. 
Так що бігом туди».

«Ну все, хана мені, – подумав я. – Знайшли 
мою горілочку і «губа» мені забезпечена». 
Коли прибіг у казарму, побачив, що біля моєї 
тумбочки стояв комвзводу Шишкін і тримав 
мій спортивний костюм. Посварив мене тро-

хи, сказав викинути це «трепйо» і пообіцяв 
кілька нарядів, якщо ще раз знайде. Як усі 
пішли, я засунув руку в подвійне дно і нама-
цав пляшку. У мене відлягло від серця. Треба 
було десь подіти цю кляту горілку. Виливати 
було шкода, тож я спустився в туалет, десь із 
половину пляшки випив і закусив рукавом, 
решту вилив. Тільки піднявся в казарму, як за-
ревіла сирена – і тут почалося. Нас вишикува-
ли, сказали пароль «береза», і ми побігли до 
міста сповіщати начальство.

Побігли то побігли, але мене вже почало 
розвозити. А що ж дивного – хлопцеві 18 ро-
ків, майже непитущий, а півпляшки без закус-
ки – це щось і значить.

Доплентався я до першої квартири, де 
мешкав підполковник, постукав. Вийшов 
саме він уже у формі. До речі, знали вони про 
ці навчання, знали день їхнього початку, чека-
ли тільки сигналу, знали і пароль.

Коли підполковник відчинив двері, я ви-
палив: «Тополя!»

– Какая тополя?! Ты, может, берёза?
– Так точно, «береза», товарищ подпол-

ковник.
– Ясно, – сказав той і зачинив двері.
Як я знаходив інших, не пам’ятаю й досі. 

Доплівся на останньому диханні до казарми і 
доповів старшині Оржеховському змертвілим 
язиком, що «заданіє виполнєно, про березу 
сказал». Оржеховський запитав мене: «Де ти, 
сучий сину, зумів отак під час такої тривоги 
так набратися, що ледве на ногах стоїш? А 
раптом війна?».

Я виправдовувався. Мовляв, в одній із 
квартир гуляли день народження. Хазяїн пол-
ковник не відпустив мене виконувати далі 
бойове завдання, поки я не випив склянку за 
його здоров’я, гад такий!

– Який день народження? Який день наро-
дження? – скривився Оржеховський. – Що ти 
мелеш? Сьогодні ніхто з військових не святкує 
і не може бути жодного застілля, бо всі чекали 
на оцю тривогу, чекали сигналу.

– Змусив, гад, – сказав я ще раз і гикнув.
– От твою мать. Так, щоб ото через п’ять 

секунд ти лежав у койці! Пойняв? Бігом!
Старшина Оржеховський був українцем 

натуральним. Нікому нічого не доповів. За що 
я був йому дуже вдячний. Дуже.

колаж
 ВН

Луцьк-Київ 

Луцький художник 
стріт-арту Андрій 
Кальков прикрасив 
муралом київську 
середню школу №314, 
що на вулиці Княжого 
Затона, пише Depo.ua. 

Абстрактна фреска ста-
ла частиною серії муралів 
«Кругообіг» Андрія Калькова. 
Ядром серії є орнамент спі-
ралі, зашифрований у біль-
шості його робіт. Для худож-
ника – це символ пізнання, 
розвитку та циклічних про-
цесів Усесвіту.

Фестиваль сучасного 
мистецтва в громадському 
просторі Mural Social Club 
2016 розпочався у травні та 

триватиме до кінця вересня. 
У рамках масштабної арт-
події більш як 30 художників з 
усього світу створюють 30 му-
ралів, скульптур та інсталяцій 
у Києві, Одесі й Чернігові.

Серед зірок світового 
стріт-арту, які беруть участь у 

проекті, – Li-Hill, Rodrigo Branco, 
Fintan Magee, Borondo, Fikos 
Antonios, Marat Morik, Millo, 
Agostino Iacurci, Elian та багато 
інших. Серед українських ху-
дожників – Aec Interesni Kazki, 
Роман Мінін, Сергій Радкевич, 
Олександр Гребенюк, Рома 
Wius та Саша Корбан.

depo.ua

depo.ua

Андрій Кальков
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