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«ЛУЧЕСЬК 
ПІВМАРАФОН»: 
ГАРЯЧЕ ТА МОКРО

«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» ВРУЧИЛИ 
ПРИЗИ ПЕРЕМОЖЦЯМ

Завершилася 
передплатна 

акція газети 
«Волинські Новини». 
З-поміж кількох
сотень учасників 
50 щасливчиків 
отримали цінні 
призи: велосипед, 
міні-піч, 
м’ясорубку, 
прасувальну 
дошку, комплект 
постільної білизни 
тощо. 

Тріщини у будинках, розбита дорога, 
страх за власні життя та здоров’я 
дітей – таку ціну платять жителі вулиці 

Промислової, що в Рожищі, за чужий 
піщаний бізнес. За кілька кілометрів від 
Рожища на території Носачевичівської 

сільради розташований кар’єр. Належить 
він депутату обласної ради Сергієві Котюку. 
КамАЗи з піском цілий день курсують 
вулицею Промисловою в напрямку 
Луцька. 

ФІТНЕС-ТРЕНЕР: 
«ПОКАЖІТЬ СВОЇМ 
ДІТЯМ ПРИКЛАД – 
І МАТИМЕТЕ РЕЗУЛЬТАТ»

Тренер з аеробіки Ліза Шубко каже, що 
любов до спорту їй прищепив батько. 

«Загалом у нас вся сім’я спортивна. 
Фітнес-тренером працювала моя бабуся. 
Тато не був професійним спортсменом, 
але спорт завжди був частиною його 
життя. Він розповідав мені, що фізичні 
навантаження потрібні так само, як 
елементарна щоденна гігієна...» 

улюблена справа

НОВОВОЛИНСЬК 
ОТРИМАВ СУЧАСНИЙ 
СПОРТИВНИЙ 
КОМПЛЕКС

10 вересня в Нововолинську 
урочисто відкрили 

універсальний спортивний комплекс, 
який включає легкоатлетичні доріжки 
із сучасним покриттям, футбольне 
поле зі штучною травою найновішого 
покоління, а також волейбольний 
та баскетбольний майданчики з 
якісним нетравматичним покриттям. 
Він діятиме при НВК «Нововолинська 
спеціалізована школа I-III ступенів 
№1-колегіум». 

Волинь спортивна
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ПІЩАНИЙ БІЗНЕС – 
ЦІНОЮ БЕЗПЕКИ 
ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ
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Лучанці Світлані Зозулі пощастило 
виграти тонометр. А Олександр 
Шкварчук, теж із Луцька, став 
власником морозильної камери.
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ЧОЛОВІК ПОМЕР 
ЧЕРЕЗ ХВОРОГО 
ГРИЗУНА
Рожищенський район

Небезпечне інфекційне 
захворювання – лептоспіроз, 
що передається від гризунів, 
призвело до смерті волинянина 
у Рожищенському районі. Це 
сталося вперше за 20 років, 
повідомила директор «Волинського 
обласного лабораторного центру 
Держсанепідслужби України» 
Наталія Янко. Загалом в області 
протягом останніх років зафіксували 
близько 30 подібних випадків. 

Після епідрозслідування цього ви-
падку у 60% обстежених гризунів вста-
новили підвищену кількість антитіл до 
лептоспір, що свідчить про активізацію 
природних вогнищ. Нині хворобу фік-
сують і в домашніх мишей. До слова, су-
цільну дератизацію у селищі, де помер 
хворий на лептоспіроз, так і не провели, 
попри рекомендацію працівників лабо-
раторного центру Держсанепідсужби.

МАГАЗИН ЗАВІВ 
СУСІДСТВО З 
НАРКО ПРИТОНОМ
Луцьк 

На вулиці 
Стрілецькій у 
Луцьку виявили 
наркопритон, 
повідомляють 
у прес-службі 
патрульної 
поліції. На місці 
затримали 
чоловіка 1981 
року народження зі свіжими слідами 
від ін’єкцій на руках. У будівлі був 
безлад, розкидані речі, а також 
багато шприців, залишки невідомої 
білої речовини.

Згідно з попередньою інформацією, 
цього чоловіка вже неодноразово при-
тягували до відповідальності за різні 
злочини, також він сидів за ґратами. У 
цій будівлі, вірогідно, виготовляв нарко-
тичні речовини.

Будинок, у який проник чоловік, на-
лежить кільком власникам, однак там 
ніхто не проживає, оскільки він у зане-
дбаному стані. Разом з тим, з боку вулиці 
в приміщенні діє магазин.

НОВИЙ МАРШРУТ 
№33 ОТРИМАВ 
НОВІ ЗУПИНКИ   
Луцьк 

Низку додаткових зупинок на 
вимогу пасажирів на маршруті №33 
«Центральний ринок-Карпенка-
Карого» затвердили у виконкомі.

Тож зупинки на вимогу пасажирів 
будуть за адресами: вулиця Івана Огі-
єнка, 2б (по обидва боки вулиці), 18 (по 
обидва боки вулиці), вулиця Клима Са-
вура, 20 (заїзна кишеня біля магазину 
«Азалія»), 31, 34, 44, 65, 82 (по обидва 
боки вулиці), вулиця В’ячеслава Чорно-
вола, 20, 26 (навпроти гаражів), 44.

Водночас ліквідація зупинки на про-
спекті Волі, 30 (навпроти педагогічного 
коледжу) зумовлена дотриманням без-
пеки дорожнього руху при реконструк-
ції проспекту Волі та межами пішохідної 
доступності попередньої зупинки.

Шлях за маршрутом №33 пролягає 
наступним чином: вулиці та проспекти 
Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, 
Василя Мойсея, Івана Огієнка, Клима 
Савура, Задворецька, Рівненська, Відро-
дження, Молоді, Соборності, Карпенка-
Карого, Соборності, В’ячеслава Чорно-
вола, Карпенка-Карого, Задворецька, 
Клима Савура, Івана Огієнка, Василя 
Мойсея, Винниченка, Словацького, Бог-
дана Хмельницького, Ковельська.

транспорт 

поділили площу 

eкологія 

зараза 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!Ш

1 місяць – 13,26 грн

3 місяці – 39,17 грн

притягуємо у своє життя людей і події! Вітал

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». 

У СТИРУ ЗДОХЛА 
РИБА. ПЕВНО, 
ОТРУЇЛАСЯ

недогляд

ДОКИ РОБИЛИ – ЧАСТИНУ ПОКРАЛИ
Луцьк

Ремонт сходів, що ведуть 
від вулиці Шопена до 
Ботанічного саду (поблизу 
Палацу учнівської 
молоді), залишається 
незавершеним. 
Роботи розпочалися 
на початку літа. Тоді 
встановили металеві 
стовпчики під перила, 
поклали бордюри, однак 
на цьому усе й скінчилося. 
Оскільки стовпчики не були 
забетоновані, а їх просто 
вставляли у землю, чимало 
з них викрали, певно, на 
металобрухт.

volynnew
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На початок вересня сходи ли-
шаються в аварійному стані, а час-
тина нових бордюрів уже побита.

Раніше посадовці міськради по-
відомляли, що на реставрацію схо-
дів виділили до 130 тисяч гривень, 
а роботи планували завершити до 
1 вересня. Неподалік ремонт сходів, 
що ведуть до Ботанічного саду з ву-
лиці 8 Березня, усе ж завершили.

Директор департаменту житло-
во-ко му нального господарства 
міськ ради Юрій Крась пояснив, що 
фірма-підрядник мала фінансові 
труднощі, це й спричинило затрим-
ки. З його слів, підрядника «підганя-
ють», тож орієнтовно до кінця ве-
ресня ремонт мають завершити.

дихайте глибше!

шок

ВЕЧІРНІЙ СМОРІД – ЧЕРЕЗ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИКІВ

ТРАГЕДІЯ НА БУДІВНИЦТВІ: 
РОЗБИВСЯ ЧОЛОВІК

партнерство

ОСОБЛИВА ШКОЛА 
ОТРИМАЛА 
ПОДАРУНОКЛуцьк

Причина вечірнього смороду 
в центральній частині міста – 
найімовірніше через зливи в міську 
каналізаційну мережу нечистот 
від цехів із забою худоби та 
м’ясопереробних підприємств. 
Причому, не лише з Луцька, а й із 
Луцького району. 

Начальник управління екології міськра-
ди Анатолій Гламазда пояснив, що запахи 
виникають під час зливання спецтехнікою 
в міську каналізацію нечистот від цехів із 
забою великої рогатої худоби та свиней, 
м’ясопереробних підприємств. Висока тем-
пература повітря сприяє швидкому розкла-
данню цих нечистот, через що виникає різ-
кий специфічний запах, тому ці нечистоти 
зливають у темну пору доби в різних райо-
нах міста, хоча наразі погоджено два місця 
зливу  – на вулицях Мамсурова та Конякіна. 
Неприємний запах, пояснив він, може ви-
никати і під час перекачування каналіза-

ційних стоків каналізаційно-насосними 
станціями, коли на них увімкнено систему 
вентиляції, а також розповсюджуватися 
з самих очисних споруд, що розташовані 
в районі Вишкова. Тож відповідні служби 
перевірять дотримання цехами законнос-
ті процедури. А лучан, які помітять авто, 
що зливають нечистоти в каналізацію, 
просять телефонувати на номер 15-80 
або на 102.

Багатостраждальні сходи сподіваються 
відремонтувати до кінця вересня

 Луцьк 

Під час прокладання труб до новобудови 
у котлован із кількаметрової висоти впав 
робітник і загинув на місці. Це сталося 
12 вересня на кільці біля кінотеатру 
«Промінь». 

На місце трагедії відразу прибули ряту-
вальники і медики, які констатували смерть. 
Загиблий працював у складі бригади. Фа-

хівці припускають, що чоловік міг упасти 
в котлован через крихкий ґрунт. У поліції 
підтвердили, що відкрили провадження за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 стат-
ті 272 Кримінального кодексу України («По-
рушення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою»). Відомо, 
що чоловік 1961 року народження, житель 
Локачинського району.  

volynnew
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 Ковель 

Школа №8 отримала від польських 
партнерів – ґміни Бабошево Плонського повіту 
Мазовецького воєводства – два комп’ютери 
для інклюзивних класів навчального закладу, 
повідомляє прес-служба Ковельради.

Про те, що у ЗОШ №8 здобувають освіту діти 
з особливими потребами, полякам розповіла ко-
вельчанка Віра Лавренко. Вуйт ґміни Томаш Собєц-
кі, почувши про проблему, зрозумів, що знайдуться 
люди, які відгукнуться і допоможуть. Він запевнив, 
що започаткована співпраця триватиме.

Заступник міського голови Ігор Прокопів роз-
повів, що з бюджету Ковеля виділили майже міль-
йон гривень на капітальний ремонт одного з при-
міщень ЗОШ №8. Кількість учнів у школі з кожним 
роком збільшується, назріла потреба у нових ка-
бінетах. Разом з тим, на першому поверсі другого 
корпусу створено всі умови для класів з інклюзив-
ною освітою. 

facebook.com
/lutskpolice

Луцький район 

У річці Стир риба, яку мертвою виявили 
наприкінці серпня жителі села Княгининка, 
ймовірно, загинула від отруєння хімічними 
речовинами. Екологи переконують, що 
нарахували збитки та скерували матеріали 
в правоохоронні органи.

Мертву рибу досліджували у ветлабора-
торії. Хіміко-токсичний аналіз не виявив пес-
тицидів у тушках. Натомість у зразках води, 
відібраних у річці, екологи знайшли переви-
щення вмісту фосфатів та азотних речовин. 
Звідки і як ці речовини могли втрапити у річ-
ку, поки не з’ясували.

Про розмір збитків екологи не кажуть, 
але припускають, що сума «потягне» на кри-
мінальну справу. Лише після того, як їх залу-
чать до кримінального провадження, вони 
зможуть проводити перевірки і з’ясовувати, 
звідки в річці взялися шкідливі речовини.

Травма була 
несумісна з життям



Коли не можеш щось зупинити, принаймні не бери у цьому участі. Дмитро Биков
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ПАРАЛІМПІЙЦІ 
ПОКАЗУЮТЬ КЛАС У РІО 
За станом на вечір 13 вересня україн-
ські паралімпійці здобули у Ріо 62 наго-
роди – 22 золоті, 19 срібних та 21 бронзову 
медаль, що дозволяє триматися в трійці 
найкращих команд Паралімпіади. Попере-
ду лише Великобританія та Китай. Окрім 
цього, загалом українці встановили 12 ре-
кордів світу за 5 днів змагань, 5 рекордів 
Європи та 10 паралімпійських рекордів.

ЛЕЩЕНКО 
ЗАДЕКЛАРУВАВ 
КВАРТИРУ ПЛОЩЕЮ 
200 КВ. М
Елітне помешкання нардепа від БПП 
Сергія Лещенка у Києві оцінено у май-
же 5,3 млн грн. Він стверджує, що гроші, 
сплачені за квартиру, є чесно заробле-
ними і частково позиченими, одначе 
Національне антикорупційне бюро усе 
ж проведе перевірку. 

МОЛОЧКА ПОДОРОЖЧАЄ 
Ціна збільшиться приблизно на 15-20% 
уже цього вересня-жовтня. На це впли-
не девальвація гривні, подорожчання 
електроенергії та зростання закупівель-
них цін на молоко, повідомили в прес-
службі Асоціації виробників молока.

ДИСПЕТЧЕРИ 
ПОЛІЦІЇ ПРОЙДУТЬ 
ПЕРЕПІДГОТОВКУ 
Через скарги на якість роботи близько 
900 диспетчерів служби «102» Націо-
нальної поліції України пройдуть пере-
підготовку, інформує «Громадське». 

УКРАЇНА І США 
ПІДПИСАЛИ 
ДОВГОСТРОКОВУ 
ВІЙСЬКОВУ УГОДУ 
Документ спрямований на підтримку обо-
ронної реформи України та дасть змогу 
реалізовувати програми двосторонньо-
го співробітництва, передачі військової 
техніки, матеріально-технічних засобів, 
надання послуг та підготовки особового 
складу, пише «Радіо Свобода». 

УРЯД ЗМІНИВ УМОВИ 
НАДАННЯ СТАТУСУ УБД 
Кабмін ухвалив проект постанови, яким 
передбачено надавати статус учасника 
бойових дій при залученні особи до про-
ведення АТО на строк не менш як 30 діб, у 
тому числі за сукупності днів перебуван-
ня в районі проведення антитерористич-
ної операції. А також особам, які брали 
участь у виконанні бойових завдань в 
умовах безпосереднього зіткнення, вог-
невого контакту та при проведенні роз-
відувальних заходів. Крім того, запропо-
новано надавати статус тим, хто отримав 
поранення чи контузії або каліцтво – не-
залежно від кількості днів, проведених в 
АТО, повідомляє «Укрінформ». 

НАЙЄМ ВІДІЙШОВ ВІД 
КЕРІВНИЦТВА БПП 
Фракція Блоку Петра Порошенка від-
кликала нардепа Мустафу Найєма з по-
сади заступника голови фракції. У липні 
той заявив про вступ до політичної пар-
тії ДемАльянс.

300 ЗВІЛЬНЕНИХ ЗА 
«ЗАКОНОМ САВЧЕНКО» 
ЗНОВУ ПІД АРЕШТОМ
Загалом 700 осіб із 9000, які вийшли на 
свободу згідно з «законом Савченко» 
(зарахування одного дня попереднього 
ув’язнення за два дні в термін основно-
го покарання), затримали повторно за 
скоєння тяжких і особливо тяжких зло-
чинів, повідомляє сайт МВС.

У ЛЬВОВІ – СМІТТЄВИЙ 
КОЛАПС
Люди нарікають, що з деяких районів 
міста непотріб не вивозять уже п’ятий 
день, ідеться в сюжеті «ТСН». Пакети з 
відходами валяються навіть на дорогах 
і створюють перешкоди для водіїв. Ді-
йшло до бунту в одному зі спальних ра-
йонів, який утихомирювали патрульні. 

українська хронікапопалися 

МИТНИКИ ПОГОРІЛИ НА ХАБАРАХ 

пишаємося ВОЛИНСЬКІ ТАНКІСТИ – НАЙКРАЩІ 

по заслугахнещасний випадок 

МЕРЗОТНИК-
ҐВАЛТІВНИК 
ПРОСИВ 
НЕ ЗДАВАТИ 
ЙОГО 
«МЄНТАМ»

ВОЛИНЯНИ ПОСТРАЖДАЛИ 
НА РІВНЕНСЬКОМУ ПОЛІГОНІ 

Любомльський район 

Одразу двох керівників на 
митному посту «Ягодин» 
спіймали на хабарах. 

6 вересня у Генпрокуратурі повідомили, 
що затримали начальника відділу митного по-
ста під час отримання 700 доларів США. Указа-
ні кошти митник вимагав та отримав від одно-
го з суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
за видачу потрібних дозвільних документів 
під час митного оформлення вантажу. А 7 ве-
ресня надійшла інформація про затримання 
заступника начальника відділу митного поста 
«Ягодин» на хабарі у 900 доларів.

Згідно з інформацією прокуратури, держ-
службовець вимагав зазначену суму від під-
приємця за видання дозвільних документів 
на митне оформлення вантажу.

За цими фактами прокуратура підготува-
ла повідомлення про підозру за частиною 3 

статті 368 КК України (прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання службовою особою 
неправомірної вигоди у значному розмірі). 
Держслужбовцям загрожує позбавлення волі 

на строк від восьми до дванадцяти років з 
конфіскацією майна та з позбавленням права 
обіймати певні посади чи провадити певну 
діяль ність на строк до трьох років.
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Чернігівська область

Танковий взвод 14-ї окремої 
механізованої бригади, яка 
входить до складу військ 
оперативного командування 
«Захід» Сухопутних військ, 
переміг на всеукраїнських 
змаганнях на військовому 
полігоні в Чернігівській 
області, повідомляють у 
прес-службі Волинського 
з’єднання.

Змагалися танкісти у кількох 
номінаціях: літній військовий 
біатлон, снайперська та фланго-
ва стрільба з танків, стрільба на 
дальні відстані та танкова кару-
сель.

«Усі три екіпажі доклали 
максимум зусиль, аби вибороти 
цю перемогу. Всі наші танкісти – 
учасники АТО, вони мають бойо-
вий досвід, який нам згодився. 
Приємно, що перехідний приз – 
танк Т-34  – повертається на своє 
почесне місце в штаб нашої вій-
ськової частини», – розповів ко-
мандир підрозділу капітан Роман 
Багаєв.

Танкістам вручили сертифі-
кат на 90 тисяч гривень, держав-
ні нагороди, цінні подарунки. А 
командира підрозділу капітана 
Багаєва нагородили орденом 
Богдана Хмельницького ІІІ сту-
пеня.

Рівне 

Чотирьох волинян поранено внаслідок 
вибуху гранатомета РПГ-18 на 
рівненському полігоні. Загалом 
постраждало семеро солдатів, 
чотирьох відправили до Рівненського 
військового шпиталю, двох із 
пораненнями очей доправили до 
Києва, ще один резервіст опинився у 
Львівському шпиталі. 

За повідомленням прес-служби опера-
тивного командування «Захід», до вибуху 
призвело необережне поводження зі збро-
єю одного з військовослужбовців під час 
занять. Через це чоловіки, які перебували 
поряд із ним, отримали різні поранення. Під 
час проведення занять усі військовослуж-
бовці були в засобах індивідуального за-
хисту (бронежилет, каска), що звело ризик 
до мінімуму.

правила 

ЗАБОРОНИЛИ В’ЇЗД НА КЛАДОВИЩЕ

 Луцьк

Припинити неконтрольований 
проїзд транспорту на територію 
цвинтаря у Гаразджі вирішили у 
Луцькому виконкомі.

Директор комбінату комунально-
побутового обслуговування Василь Цетнар 
повідомив, що надійшло звернення громад-
ської організації сімей загиблих учасників 
АТО «Надія» про заборону в’їзду транспорту 
на територію кладовища.

Тож тепер у випадках проведення робіт 
з облаштування, демонтажу, монтажу намо-
гильних споруд, замощення декоративною 
плиткою, встановлення огорожі в’їзд дозво-

ляється на підставі договору-замовлення 
встановленого зразка та оплати за надані 
послуги.

Дозволено також в’їзд транспорту на 
територію кладовища протягом 30 днів на-
передодні Великодніх свят у зв’язку з інтен-
сивним прибиранням місць поховань.

Право на безплатний проїзд на тери-
торію кладовища має спеціальний авто-
катафальний транспортний засіб, а також 
транспорт виконавців послуг, які уклали 
договори про надання ритуальних послуг з 
ритуальною службою міста Луцька, інваліди 
(за наявності посвідчення), люди поважного 
віку, що мають порушення опорно-рухового 
апарату.

прес-служ
ба Волинського з’єднання
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Луцьк 

Ґвалтівника, який познущався 
з молодої лучанки, 10 вересня 
самотужки знайшли друзі та 
родичі потерпілої. Як стало відомо 
з власних джерел, чоловіка здали 
свої ж, яким пообіцяли матеріальну 
винагороду.

27 серпня на 20-річну дівчину напав чоло-
вік у районі вулиці Мамсурова, що в Луцьку. 
Він прийшов до одного з дворів та попросив 
відігнати його авто, адже сам випив та за кер-
мо сісти не міг. Зголосилася допомогти місце-
ва жителька.

Чоловік силоміць відвів її в поле, де по-
знущався. Мерзотнику вдалося утекти. Як 
розповіло джерело, ґвалтівника «здали» його 
ж знайомі, яким пообіцяли грошову винаго-
роду – тисячу доларів. Повідомили, що чоло-
віка слід шукати в селі Чарукові, що поблизу 
Луцька. Там же родичі та друзі потерпілої на 
трасі запримітили схожий за описами авто-
мобіль, зупинили його та знайшли в ньому 
ґвалтівника. Чоловіка скрутили, обв’язали 
скотчем та повезли в міськвідділок. Він пові-
домив, що того вечора був п’яним та під дією 
медикамента з наркотичними властивостя-
ми. 

«Просив: «Хлопці, робіть усе, що хочете, 
тільки не вбивайте і не здавайте «мєнтам». Ка-
зав, що на зоні його вб’ють», – розповів один 
з юнаків, який бачив злочинця того вечора.

Затриманих посадовців відсторонили 
від обійманих посад

Танкісти вже вигравали 
цей конкурс у 2013 році

Обмеження послаблять 
напередодні Великодніх свят
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з почином 

будьте здорові! УНІКАЛЬНЕ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ – ВІДТЕПЕР НА ВОЛИНІ

У Волинській обласній 
клінічній лікарні 
9 вересня відкрили 

оновлене пульмонологічне 
відділення, яке почали 
відновлювати ще сім років 
тому. Нині заклад має 
сучасну апаратуру, якої в 
Україні ще не має жодна 
установа такого рівня.

Пульмонологічний центр, роз-
повідає завідувач відділення Олег 
Яковенко, розрахований на 25 лі-
жок для стаціонарної допомоги. 
Але водночас є змога обстеження і 
лікування в амбулаторному режимі. 
Є тут ординаторська, кабінети ме-
дичного персоналу та діагностичне 
відділення. 

«Основний профіль третинного 
рівня допомоги – це важкі пневмо-
нії, бронхіальна астма, хронічні об-
структивні захворювання легень, 
синдром нічного апное. Пульмоно-
логія є однією з пріоритетних в усьо-
му світі. Але у нас чомусь про неї 
згадують, коли вже люди помирають 
від пневмонії», – зауважив медик. 

Іван Сидор, головний лікар уста-
нови, навів приклад, що лише зміна 
апарата для флюорографії дозволи-

Ківерцівський район 

До складу Волинської обласної 
ради увійшла новий депутат: 
завідувачка акушерсько-
гінеколо гічного відділення 
Ківерцівської центральної 
районної лікарні, представниця 
команди «Українського 
Об’єднання Патріотів – УКРОП» 
Людмила Тимощук. 

Нагадаємо, що заступник го-
лови фракції «УКРОП» в облраді 
Ірина Констанкевич відтепер 
працюватиме у Верховній Раді, 
оскільки з результатом у 57,42% 
голосів перемогла на довиборах 
у 23-му виборчому окрузі (Мане-
вицький, Любешівський, Камінь-
Каширський та Ківерцівський 
райони). 

Згідно із виборчою системою, 
в облраду могли також потрапи-
ти голова Іваничівської районної 
організації партії УКРОП, радник 
голови Іваничівської райради 
Сергій Недбайло, голова Раків-
Ліської сільської ради Володи-
мир Ніщик або голова фракції 
«УКРОП» у Любешівській район-
ній раді, директор Любешівської 
дитячої юнацької спортивної 
школи Валентина Борисюк. Усі 
троє висловили бажання зали-
шитися на теперішніх посадах.

Людмила Тимощук усе життя 
працює в медицині. Народилася 
28 березня 1965 року в селі Хорлу-
пах Ківерцівського району. Із 1995 
до 2000 року – акушер-гінеколог 
Ківерцівської центральної ра-
йонної лікарні. З червня 2000 
року – завідувач акушерсько-
гінекологічного відділення цієї ж 
лікарні. З 1998 до 2015 року – де-
путат Ківерцівської районної ради 
(упродовж чотирьох скликань).

ла зменшити дозу опромінення до 
0,1 з 1 мЗв. 

У відділенні є унікальний в 
Україні ультразвуковий апарат 
преміум-класу для діагностики па-
тології печінки, жовчного міхура, 
лімфовузлів, селезінки, підшлунко-
вої залози. Його вартість становить 
майже три мільйони доларів. Тут 
можна визначити ступені фіброзу 
печінки при гепатитах, без гістології 

з’ясувати, доброякісна чи злоякісна 
пухлина м’яких тканин, розповідає 
завідувач відділення функціональ-
ної та ультразвукової діагности-
ки Юрій Порчук. Є у відділенні й 
комп’ютерний аспірограф, який ви-
значає ступінь запалення при брон-
хіальній астмі.

Окремо відведено палату для 
пацієнтів із синдромом нічного ап-
ное. Це – розлад дихальної функції, 

що характеризується періодични-
ми зупинками дихання уві сні. Тож у 
палаті є відеокамера, аби спостері-
гати за пацієнтами, доки ті відпочи-
вають. А під час діагностики хворо-
му чіпляють давачі для визначення 
рівня кисню в еритроцитах. У здо-
рових людей він має бути на рівні 
100%, у хворих на синдром нічного 
апное – 50% і менше. 

Суму коштів, витрачених на це 
відділення, в лікарні не називають. 
Кажуть, якщо порахувати вкладені 
за ці роки гроші у гривневому екві-
валенті, виходять солідні суми. Але 
кошти, переконують, залучені, а не 
бюджетні.

Голова облради Ігор Палиця 
підкреслив, що, маючи сучасне об-
ладнання і хороших спеціалістів, на 
базі лікарні можна створити потуж-
ну медичну школу, де свій досвід лі-
карі зможуть передавати іншим.

Голова облради зауважив: най-
головніша цінність лікарні – висо-
кокваліфіковані фахівці. І додав: 
обласна влада готова підтримувати 
навчання медиків.

«Так, тут є багато сучасного об-
ладнання. Але найцінніше – це ваш 
досвід, це те, що ви знаєте, вмієте. 
І це треба передавати іншим. Тут 

варто створити потужну медичну 
школу, де ви свій досвід можете вдо-
сконалити й передати іншим. Ство-
ривши науковий центр у медичному 
закладі, ми зможемо претендувати 
на те, щоб при лікарнях відкривали 
медичні факультети. Якщо від нас 
потрібна допомога, щоб фахівців 
відправити на навчання, аби ті при-
везли найсучасніший досвід, – ми 
шукатимемо гроші для цього», – ре-
зюмував голова облради.

Хвороби органів дихання 
потрібно вчасно діагностувати. 
Особливо – вірусні та 
бактеріальні пневмонії.

На базі клінічної лікарні, 
переконує Ігор Палиця, 
має відбуватися й 
навчання медиків

ВОЛИНЬРАДА 
ОТРИМАЛА 
ЗАМІНУ 

прес-служ
ба УКРО

П
у

політика 

Волинь 

Трьох депутатів – Валентину 
Касарду, Людмилу Кирду 

та Сергія Слабенка – 8 вересня 
виключили з фракції партії 
«Батьківщина» у Волинській 
обласній раді. Як пояснив 
голова фракції депутат 
Василь Столяр, серед причин 
такого рішення – ігнорування 
депутатами засідань фракції 
та підтримка позиції міського 
голови Ковеля Олега Кіндера 
щодо «єврейського питання». 

Річ у тім, що саме ці депутати 
підтримали Кіндера на засіданні 
бюро обласної партійної організа-
ції ВО «Батьківщина»,  під час якого, 
зокрема, обговорювали скандал, 

пов’язаний із видачею дозволу на 
розташування цирку на місці масо-
вого розстрілу євреїв під час війни. 
Дозволи видав Олег Кіндер.

Депутати обласної ради запро-
понували йому як головуючому на 
бюро включити у порядок денний 
і проголосувати за звернення до 
Юлії Тимошенко, щоб та дала оцінку 
його вчинку й виключила Кіндера з 
партії. Той відмовився це зробити, 
а  Людмила Кирда, Валентина Ка-
сарда, Сергій Слабенко та інші його 
підтримали.

Пізніше Василь Столяр повідо-
мив, що одразу після канікул члени 
фракції «Батьківщина» в обласній 
раді скерують звернення до Юлії 
Тимошенко, щоб виключити не лише 

Кіндера, а й тих, хто поділяє його «ан-
тисемітську позицію», з лав партії.

А вже 13 вересня сам Кіндер, як 
ідеться на сторінці «Батьківщини» у 
Facebook, повідомив, що заява Сто-
ляра неправомірна, бо того, мовляв, 
узагалі виключили з партії, а відтак 
він – не голова фракції. Хоча сам Сто-
ляр зазначав, що його тоді, у квітні 
2016 року, коли ухвалювали рішен-
ня, на засідання навіть не запросили. 
І з рішенням він не згоден.

У своєму нещодавньому рішенні 
президія політради також рекомен-
дувала відкликати Романа Карпюка, 
який теж тепер не є членом «Бать-
ківщини», з посади заступника голо-
ви Волинської облради.

Тож нині у легітимну фракцію, 

за версією Кіндера, входять лише 
Касарда, Кирда та Слабенко. А всі 
інші, обрані від політсили, – Ана-
толій Бусько, Галина Йовик, Роман 
Карпюк, Валерій Курстак, Ігор Лех, 
Алла Лісова, Василь Столяр, Андрій 
Турак, Володимир Яренчук – поза 
фракцією. Але можуть подати за-
яву про прийом до новоутвореної 
фракції. 

До слова, Турака й Леха ще рані-
ше узагалі виключили з партії. Як по-
яснював Лех, це сталося після того, 
як депутати підтримали створення 
КП «Волиньприродресурс» – під-
приємства, створеного для роботи 
з упорядкування видобутку корис-
них копалин та контролю інвесто-
рів, які працюватимуть із надрами. 

У ФРАКЦІЇ «БАТЬКІВЩИНА» – РОЗДВОЄННЯ

зрушили з місця

Будівництво сучасного 
дитсадка у селі Заріччі 

Володимир-Волинського 
району завершать уже 
навесні наступного року. 
Кілька років зведення 
навчального закладу 
гальмувала відсутність 
коштів, а відтак розрахунок 
за виконані роботи. 

Будівництво змушені були при-
зупинити. Однак справу вдалося 
зрушити з місця після виділення 
майже двох мільйонів гривень з об-
ласного бюджету. Чи за призначен-
ням витрачено кошти і, власне, те, 
як виконано роботи, оглянув голо-
ва обласної ради Ігор Палиця.

Заріччя – приміське село по-
близу Володимира-Волинського. 
Розташування населеного пункту 
в приміській зоні – і перевага, і мі-
нус. Добре тим, що у місті простіше 
знайти роботу, краще транспортне 

У ЗАРІЧЧІ НАРЕШТІ ДОБУДУЮТЬ ДИТСАДОК
  Наталка ПЕТРУК

    Фото автора
    Володимир-Волинський 
    район 

сполучення, але все ж село, порів-
няно з містом, лишається в тіні. От 
хоч би у плані розвитку власної інф-
раструктури.

Зокрема, у Заріччі не було дитя-
чого садка. Здавалося б, проблему 
залагодити легко – батьки, їдучи 
на роботу, могли завозити малят у 
міський садок. От лиш маленьким 
зарічанцям там були, м’яко кажучи, 
не дуже раді. Річ у тім, що дошкільні 
навчальні заклади у Володимирі-
Волинському переповнені, батькам 

стали відмовляти у проханні при-
йняти дітей.

Зарічанський сільський голова 
Ігор Пальонка каже, що була на-
віть домовленість із Володимир-
Волинською міською радою, аби з 
сільського бюджету перерахувати 
частину коштів за перебування за-
річанських дітей у садочках міста. 
Та це не розв’язувало проблеми. За-
лишався лише один вихід – будува-
ти дошкільний заклад у Заріччі.

Сільська рада розробила 

проектно-кошторисну докумен-
тацію, зібрала пакет документів та 
отримала дозвіл на будівництво. 
Після тендеру визначили перемож-
ця – луцьку фірму «Енергія».

Ігор Пальонка розповідає, що в 
2013-2014 роках державне казна-
чейство погано проводило кошти, 
через що не відбувалася оплата за 
виконані роботи, відповідно, бу-
дівництво призупинилося. Спра-
ва зрушила з мертвої точки лише 
минулого року, коли отримали фі-
нансування з фонду регіонального 
розвитку. На сьогодні підрядником 
виконання робіт із реконструкції 
дитсадка є луцька будівельна фірма 
«Житлобуд-2». Із обласного бюдже-
ту на будівництво дитячого садка 
виділили 1 мільйон 700 тисяч гри-
вень. Днями голова обласної ради 
Ігор Палиця відвідав заклад, аби 
перевірити, чи за призначенням 
використовують державні кошти. 
Поки що результатом задоволе-
ний – більшість будівельних робіт 
усе ж встигли завершити. Уже під-
ведено опалення і воду. Залишили-
ся внутрішні роботи, які планують 
закінчити до весни.

Із обласного бюджету на будівництво дитячого 
садка виділили 1 мільйон 700 тисяч гривень

Людмила Тимощук



Уже Адам Сміт знав: якщо підприємці об’єднуються, то лише заради змови проти споживача. Ралф Нейдер
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нехай смакує!

  Юлія МАЛЄЄВА
    Луцьк 

  Дарина ГОГОДЗА 
    Луцьк

ПАТ «ЛУЦЬК ФУДЗ» –
СМАК ДОМАШНЬОЇ КУХНІ, 
ЗРОЗУМІЛИЙ КОЖНОМУ 

ЯК СЬОГОДНІ ЗАХИЩАЮТЬ 
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ НА ВОЛИНІ

споживач

Традиції домашньої 
кухні родом із 
Волині пізнала 

Україна. А тепер крок 
за кроком зі смаком 
та якістю бакалійної 
продукції одного з 
найбільших вітчизняних 
виробників у цьому 
напрямку – ПАТ «Луцьк 
Фудз» – знайомиться і світ. 
Про те, як змінюються 
гастрономічні пристрасті 
залежно від географії, 
чому світова спільнота 
зацікавлена в українській 
бакалії та чим може 
здивувати волинський 
виробник, говоримо з 
директором із маркетингу 
та продажів ПАТ «Луцьк 
Фудз» Павлом Мєлєховим. 

– Якщо на початку 2013 року 
більшість наших продажів зосере-
джувалася у Західній Україні, то 
нині ми маємо представництва та 
відмінні показники в кожному ку-
точку нашої країни, – починає бесі-
ду співрозмовник. 

– Із чим це пов’язано? Велика 
конкуренція?

– Конкуренція нікуди не зникла. 
Компанія завжди мала контракти і 
постачала продукцію у найбільші 
мережі. Але завдяки раціональному 
просуванню, ефективній співпраці з 
клієнтами, збільшенню кількісної та 
якісної дистрибуції ще більше спо-
живачів помітили продукцію. Вони 
оцінили її якість, і це спричинило 
збільшення попиту на бакалійні ви-
роби нашої компанії.

– Відомо, що ви успішно пра-

цюєте у напрямку privatе label. 
Що це таке і наскільки цікаво 
компаніям?

– Privat label (приватний бренд, – 
ВН) означає, що ми виробляємо про-
дукцію для певної компанії під їхнім 
брендом. У цьому напрямку в нас 
працює окремий відділ. І нині в 
Україні у нашому сегменті ми є най-
більшим виробником за цією систе-
мою. Більше того, як privatе label ми 
виготовляємо продукцію для супер-
маркетів Німеччини та Білорусі.

– У яких ще країнах представ-
лена ваша кухня?

– Основним пріоритетом для 
нас зараз є експорт. Ми продаємо 
нашу продукцію в країни Співдруж-
ності Незалежних Держав, Балтії, 

– Чим відрізняються смакові 
уподобання українців і ваших 
клієнтів, скажімо, з Західної Єв-
ропи чи Африки?

– За нашими спостереженнями, 
що далі на схід, то більше люблять 
гостру їжу, міцну гірчицю. А ось в 
Африці, у Європі смакують, наприк-
лад, діжонську. В Україні віддають 
перевагу міцній. Також майонези в 
Голландії їдять не такі, як в Україні. 
25% – це прийнятна для тамтешньої 
кухні жирність.

За кордоном цінують натураль-
ний оцет, який ми готуємо. Він на-
буває популярності і в Україні. Нині 
є дві позиції оцту: винний та яблуч-
ний. Він повністю безпечний, ко-
рисний та смачний. Застосовується 
не лише в харчовій індустрії як за-
правка до салату, наприклад, а й у 
косметичній сфері. 

Окремо продається розчин 

Хто може захистити, 
якщо вам надали 

неякісні послуги? Як 
винуватця притягнути 
до відповідальності, 
щоб більше вас не 
обдурили, а за свої кровно 
зароблені ви отримали 
якісні товари та послуги? 
Усім відома інспекція із 
захисту прав споживачів 
нині стала управлінням 
Держпродспоживслужби. 
І завдяки діяльності 
цього управління цьогоріч 
споживачам, які отримали 
неякісні послуги, повернули 
майже 200 тисяч гривень.

Після реформування колишня 
інспекція захисту прав споживачів 
увійшла до складу Державної служ-
би України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту спо-
живачів, яку зареєстрували в берез-
ні цього року.

«Основна функція управління 
із захисту прав споживачів – за-
безпечити громадянам можливість 
користуватися якісними товарами 
та послугами, – пояснює начальник 
управління із захисту прав спожи-
вачів ГУ Держпродспоживслужби 
в області Тетяна Хмарук. – Погодь-
теся, якщо платиш гроші, то хочеш 
отримати і відповідний сервіс або 
продукт, але так буває не завжди. 
Власне, штрафи та санкції – це на-
слідок, а причиною могла стати 
невідповідна якість або відсутність 
належної документації на товар, 
або ж неналежне обслуговування. 
У такому випадку реалізатор може 
нарікати лише на себе».

ПАТ «Луцьк Фудз» – відомий український виробник 
бакалійної продукції, передове підприємство, 
що активно розвивається, спеціалізується на 
виробництві та продажу високоякісних продуктів 
харчування – томатних соусів, пасти, аджики, 
гірчиці, кетчупів, натуральних і столових оцтів. У 
арсеналі підприємства є три основні торгові марки: 
«Руна», «Рідний край», «Срібниця». На сьогодні 
в компанії працює 300 висококваліфікованих 
фахівців у галузі виробництва, постачання та 
продажів. Вона має дистрибуцію в кожній області 
України та налагоджені контакти з великими 
торговельними мережами.

ДОВІДКА:

оцтової кислоти 9%, який викорис-
товують для консервації. 

– Як вдалося вийти на закор-
донні ринки, адже там достатньо 
власних виробників і полиці крам-
ниць вражають різноманіттям?

– Справді, ринок дуже жорсткий, 
є світові лідери, яких знають усі. На 
жаль, поки що українські товари не 
мають великої популярності, бо не 
встигли набути репутації якісних 
продуктів. Але нам повірили, бо 
продукція має відповідну сертифі-
кацію, ми проходимо усі перевірки. 
Зараз ми на шляху до отримання 
сертифіката FSSC (Food Safety System 
Certifi cation, система сертифікації 
безпеки харчових продуктів, – ВН). 
Окрім цього, закордонним партне-
рам за рахунок різниці у співвідно-
шенні вартості долара-гривні вигід-
но купувати українські товари. 

– Як відбилися коливання 
курсу на вашій ціновій політиці 
для українців?

– Звісно, нас це не оминуло. 
Бо не усі компоненти купуємо віт-
чизняні. Для того щоб утримати 
ціну, нам довелося оптимізувати 
структуру, відмовитися від витрат 
на рекламу, закрити певні проекти. 
Єдиний компроміс, на який ми не 
підемо, – це зміна якості продукції. 
Репутація для нас важлива.

– Як вважаєте, за що люблять 
вашу продукцію?

– «Руна» – родом із домашньої 
кухні. У страви, які готують наші 
технологи, кухарі, ми вкладаємо 
душу, нам не соромно їх пропону-
вати людям із різних куточків пла-
нети. Якість, стандарти, смак, підхід 
до приготування – це, безумовно, 
наша перевага. Нині підприємство є 
більш стабільним, передбачуваним, 
цікавим для співробітників. Плин-
ності кадрів немає. Наша команда – 
це найкраща команда, з якою мені 
доводилося працювати.

Азербайджан, Молдову, Грузію, Ні-
меччину, Чехію, Іспанію, Нідерлан-
ди, Японію, США, країни Африки.

Права споживачів визначено 
статтею 4 Закону України «Про за-
хист прав споживачів». Зокрема, 
у ній ідеться, що споживачі під час 
придбання, замовлення або ви-
користання продукції, що реалізу-
ється на території України, для за-
доволення своїх особистих потреб 
мають право на:

1) захист своїх прав державою;
2) належну якість продукції та 

обслуговування;
3) безпеку продукції;
4) доступну, достовірну та сво-

єчасну інформацію про продукцію, 
її кількість, якість, асортимент, а та-
кож про її виробника (виконавця, 
продавця);

5) відшкодування майнової та 
моральної шкоди, завданої внаслі-

док недоліків продукції (дефекту в 
ній), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших 
уповноважених державних органів 
по захист порушених прав;

7) об’єднання в громадські ор-
ганізації споживачів (об’єднання 
споживачів).

Тетяна Євгенівна розповідає: на 
адресу ГУ Держпродспоживслуж-
би в області найчастіше надходять 
звернення споживачів щодо якості 
надання послуг, із них найбільша 
кількість надійшла на житлово-
комунальні послуги. В основному 
волиняни звертаються з питань 
незгоди з тарифами на житлово-
комунальні послуги та нарахування 
плати за них. Також скаржаться на 
якість послуг пасажирських пере-

везень, виготовлення та встанов-
лення вікон і дверей, ремонт побу-
тової техніки, мобільних телефонів.

Більшість – це скарги щодо 
якості непродовольчих товарів: 
взуття, складної побутової техніки, 
електронної апаратури, меблів.

«Спеціалісти управління пов-
ною мірою опрацьовують усі по-
ставлені у зверненні питання, ухва-
люють обґрунтовані рішення та 
вживають потрібних заходів щодо 
розв’язання порушених проблем. 
Про результати перевірки звернен-
ня й ухвалене рішення заявника 
інформують у встановлений зако-
нодавством термін.

На кожну із цих скарг спеціаліс-
ти зобов’язані відреагувати і зро-
бити відповідний висновок. Непо-

одинокі випадки штрафних санкцій 
та притягнення до адміністративної 
відповідальності», – зазначає очіль-
ниця управління. 

Відколи створено ГУ Держпрод-
споживслужби в області, його спе-
ціалісти надали 168 консультацій 
громадянам щодо захисту їхніх 
прав. На адресу управління на-
дійшло 67 письмових звернень від 
споживачів. Їх також розглянули 
спеціалісти. Згідно з результатами 
проведених заходів, скаржникам 
повернули 187,4 тисячі гривень.

За станом на 1 вересня 2016 
року фахівці управління здійснили 
56 заходів щодо дотримання за-
конодавства про захист прав спо-
живачів, реклами та характеристик 
продукції. Згідно з їхніми резуль-
татами, за порушення законодав-
ства 39 суб’єктів господарювання 
оштрафували на понад 44 тисячі 
гривень.

Окрім того, управління захис-
ту прав споживачів надає виснов-
ки щодо розрахунків економічно 
обґрунтованих планових витрат 
під час формування гуртово-
відпускних цін на продовольчі това-
ри, зміни цін, які підлягають декла-
руванню. Приміром, у серпні один 
суб’єкт господарювання звернувся 
до управління з листом про декла-
рування зміни гуртово-відпускної 
ціни на цукор.

Згідно з результатами аналізу 
поданих документів, ГУ Держпрод-
споживслужби у Волинській області 
надало три висновки щодо розра-
хунків економічно обґрунтованих 
планових витрат під час формуван-
ня гуртово-відпускних цін на цукор.

«Луцьк Ф
удз»

today.com

Директор із 
маркетингу та 
продажів ПАТ 
«Луцьк Фудз» 
Павло Мєлєхов

Якщо платиш гроші, то хочеш отримати і відповідний 
сервіс або продукт, але так буває не завжди
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Будь-якого автомобіля вистачить до кінця життя, якщо їздити досить хвацько. Михайло Жванецький

  Відділ інформаційної політики 
    облдержадміністрації 
    ВолиньЩодня 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. 

«Маю у власності 1/2 нежитло-
вого приміщення і хочу орен-
дувати іншу його частину, а 
потім здати все у суборенду. 

Чи зможу я укласти договір суборен-
ди на все приміщення?»

Можете, якщо в описаній ситуації 
буде задіяна ще одна особа, на яку бу-
дуть оформлені договори оренди на 1/2 
нежитлового приміщення від вас, а ще на 
1/2 нежитлового приміщення – від іншо-
го власника. І тоді така особа зможе зда-
вати це приміщення в суборенду як один 
об’єкт. В іншому випадку, якщо здавати 
безпосередньо від вас, то буде два дого-
вори: оренди щодо належної вам частки 
та суборенди щодо 1/2 нежитлового при-
міщення, яке ви орендуватимете.

«Хочу продати земельну ді-
лянку, за якою закріплений 
номер будинку, але споруди 
вже немає. Комісія від БТІ 

була на ділянці й установила цей 
факт. За номером прописаний мій 
син, який не хоче виписуватися, БТІ 
вимагає акт обстеження і рішення від 
сільської ради про те, що будинку вже 
немає, щоб ліквідувати номер. Але в 
сільській раді сказали, що складуть 
тільки акт без рішення, тому що там 
прописана людина. Чи можу я лише з 
актом звернутися в суд, щоб виписати 
сина (нову прописку йому забезпечу-
вала, але він відмовився)? Він там не 
живе більш як 15 років. Яким чином 
мені швидше його виписати?»

Якщо у вас така конфліктна ситуація, 
слід подати позов до суду про скасуван-
ня місця реєстрації вашого сина за вка-
заною адресою у зв’язку з відсутністю 
житла як такого, у якому можлива реє-
страція місця проживання. Такий позов 
підставний і його буде задоволено, у 
ході судового розгляду буде встановле-
но факт відсутності такого будинку.

«Сама виховую трьох непов-
нолітніх дітей. З батьком 
найменшої (два роки) не 
проживала, дитину визнав. 

Хочу їхати за кордон на роботу. Про-
шу батька меншої дитини взяти її до 
себе, він працює на двох роботах і в 
змозі заплатити за няню. Але він від-
мовляється, хоча іноді таки бере ма-
лечу до себе. Каже, щоб я писала від-
мову від дитини, тоді забере. Я ж не 
хочу цього робити. Чи можна якось 
примусити батька взяти дитину тим-
часово до себе?»

 Так, це можливо. Відповідно до ч. 1 
ст. 161 Сімейного кодексу України, якщо 
мати та батько, які проживають окремо, 
не дійшли згоди щодо того, з ким із них 
буде проживати малолітня дитина, спір 
між ними може вирішувати орган опіки та 
піклування або суд. У цьому випадку реко-
мендую вам спочатку звернутися до служ-
би у справах дітей з питанням їх втручан-
ня у ваш спір та спонукання батька взяти 
дитину собі на виховання. Однак рішення 
вказаного органу матиме лише рекомен-
даційний характер. Якщо таким чином не 
зможете залагодити питання, можливо 
примусити батька в судовому порядку 
взяти дитину до себе на виховання, по-
давши відповідний позов про визначення 
місця проживання її з батьком.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста варто знати

10 МІФІВ ПРО 
СУБСИДІЇ

фінанси 

МІФ № 1. Кажуть, що субсидію доведеть-
ся повертати, а її оформлення може перешко-
дити продажу квартири, будинку чи оформ-
ленню спадку.

Насправді субсидія є безповоротною 
державною допомогою, а її отримання НЕ 
пов’язане і НЕ тягне за собою зміни власника 
житла.

МІФ № 2. Кажуть, що треба використо-
вувати в повному обсязі газ, воду та інші ко-
мунальні послуги, на які призначено житлову 
субсидію, інакше її перестануть надавати.

Насправді, якщо люди не використали всю 
норму ресурсів на сім’ю, заощаджені кошти 
субсидії залишаються на рахунках родини і 
можуть бути використані в подальші міся-
ці, у тому числі й для погашення обов’язкової 
частки платежу.

МІФ № 3. Кажуть, що клопоту з оформ-
ленням субсидії багато, а в результаті вона 
може скласти мізерну суму.

Насправді субсидію оформити просто: 
треба лише заповнити заяву і декларацію. 
Решту зроблять органи соціального захисту. 
Подати заявку тепер можна і через інтернет.

МІФ № 4. Кажуть, що субсидії не надають 
безробітним працездатним громадянам або 
сім’ям, до складу яких входять такі особи.

Насправді, якщо такі громадяни не мають 
доходів для розрахунку субсидії, їм буде врахо-
вано умовний дохід у розмірі двох прожитко-
вих мінімумів ( з 1 травня 2016 р. – 2900 грн),  і 
субсидію їм буде призначено.

МІФ № 5. Кажуть, що за помилки при за-
повненні декларацій будуть штрафувати або 
навіть забирати субсидії.

Насправді жодних штрафів за помилки в 
деклараціях НЕ буде. Важливо не приховувати 
інформацію про свої доходи.

МІФ № 6. Кажуть, що субсидії не призна-
чають за наявності заборгованості за оплату 
комунальних послуг.

Насправді заборгованість з оплати за 
житлово-комунальні послуги НЕ впливає на 
оформлення субсидії.  

МІФ № 7. Кажуть, що  громадяни можуть 
втратити субсидію, якщо будуть купувати ва-
люту.

Насправді субсидію не призначають, якщо 
будь-хто з членів домогосподарства протя-
гом 12 місяців перед зверненням про призна-
чення субсидії здійснив одноразову купівлю 
товарів, робіт та послуг на суму, яка переви-
щує 50 тисяч гривень. Купівля валюти НЕ вхо-
дить у перелік вартісних покупок, здійснення 
яких позбавляє права на субсидію.

МІФ № 8. Кажуть, що субсидій позбавля-
ють ті сім’ї, які мають депозити.

Насправді депозити в банках НЕ врахо-
вуються як доходи і не входять до переліку 
критеріїв, на підставі яких може бути від-

мовлено в наданні субсидії.

МІФ № 9. Кажуть, що субсидію не призна-
чають батькам-пенсіонерам, у помешканні 
яких зареєстровані повнолітні діти, які про-
живають в іншому місці.

Насправді комісія ухвалює рішення з ура-
хуванням документа, що підтверджує тим-
часову відсутність осіб із числа зареєстрова-
них. За відсутності документа – на підставі 
акта обстеження матеріально-побутових 
умов проживання сім’ї.

МІФ № 10. Кажуть, що сім’я не може 
претендувати на субсидію, якщо в будь-
кого з членів родини у власності є земель-
ний пай.

Насправді наявність будь-якого майна, в 
тому числі квартири, машини, трактора, 
корови, земельних паїв, НЕ впливає на право 
отримання субсидії. При розрахунку  розміру 
субсидії враховується дохід, що його прино-
сить це майно. Якщо пай не здають в оренду, 
то й дохід відсутній.

Україна 

При розрахунку розміру субсидії 
не будуть враховувати дохід за 

весь минулий рік, а тільки розмір 
щомісячної пенсії, запевняють в 
уряді. 

Кабінет Міністрів України ухвалив рішен-
ня, відповідно до якого пенсіонерам, що пе-
рестали працювати цього року й не мають 
інших доходів, крім пенсії, при розрахунку 
розміру субсидії не враховувати дохід за весь 
минулий рік, а брати до уваги лише розмір 
щомісячної пенсії, цитує міністра соціальної 
політики Андрія Реву прес-служба відомства.

За його словами, рішення спричинено 
численними зверненням українців, які у 2015 
році працювали й отримували заробітну пла-
ту, або, скажімо, зарплату і пенсію, а у 2016 
році з тих чи тих причин залишили роботу й 
отримують єдиний вид доходу – пенсію. 

«У людей викликало нерозуміння те, чому 
беруть до уваги їхні доходи, які не відповіда-
ють сьогоднішньому дню. Мовляв, чому при 
розрахунку розміру субсидії у 2016 році вра-

ПЕНСІОНЕРАМ-НОВАЧКАМ НЕ 
ВРАХОВУВАТИМУТЬ ЗАРПЛАТУ

ховують дохід за весь 2015 рік, якого у люди-
ни сьогодні немає. Тому ухвалено соціально 
справедливе рішення – піти назустріч пенсіо-
нерам у той час, як їх доходи знизилися порів-
няно з минулим роком», – зазначив Рева.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду 
8 вересня і найближчим часом воно вступить 

у дію. Таким чином, запевняють у міністерстві, 
усім пенсіонерам, які не працюють і звер-
нуться по призначення житлових субсидій з 
вересня цього року, їх буде призначено за но-
вими правилами – виходячи лише з розміру 
щомісячної пенсії, а не сукупного доходу за 
весь 2015 рік. 

n-k.com
.ua

ХТО ОТРИМАЄ СУБСИДІЮ
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Людство старанно переробляє природу на сміття. Мейсон Кулі

«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.

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
    Фото автора
    Рожищенський район

ПІЩАНИЙ БІЗНЕС – ЦІНОЮ 
БЕЗПЕКИ ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ

Тріщини у будинках, розбита 
дорога, страх за власні 
життя та здоров’я дітей – 

таку ціну платять жителі вулиці 
Промислової, що в Рожищі, за 
чужий піщаний бізнес. За кілька 
кілометрів від Рожища на території 
Носачевичівської сільради 
розташований кар’єр. Належить він 
депутату обласної ради Сергієві 
Котюку. КамАЗи з піском цілий день 
курсують вулицею Промисловою в 
напрямку Луцька. 

Однак для цієї дороги таке навантаження 
не передбачене. Численні звернення грома-
дян з приводу цієї проблеми вже рік практич-
но жодних результатів не дають. Підприємець 
людської біди уперто не помічає. Утім не по-
мічають її і у Волинській обласній державній 
адміністрації, і в правоохоронних органах. 

ОБІЦЯВ ВОЗИТИ ПІСОК 
ПОЛЬОВОЮ ДОРОГОЮ 

Ще не так давно на місці піщаного кар’єру 
Котюка були людські паї. Згідно із рішенням 
Носачевичівської сільської ради від 5 червня 
2015 року №44/7 «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ді-
лянок в с. Носачевичах», затвердили «Проект 
землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки для зміни цільового призначення під 
кар’єр для видобування піску гр. Котюку С.С. 
у с. Носачевичах Рожищенського району за-
гальною площею 5,0183 гектари». Цим же рі-
шенням земельну ділянку надали під кар’єр. 

Власне, історія з паями теж викликає 
чимало запитань. У 2015 році проти Сергія 
Котюка було відкрито кримінальне прова-
дження. Причина – начебто незаконне заво-
лодіння документами на землю, яка належала 
громадянину Шевчуку. Своєю чергою, Шевчук 
цю ділянку отримав в обмін від Котюка за свої 
земельні паї, які дісталися йому в спадок від 
батьків та розташовувалися саме на території 
нинішнього піщаного кар’єру. У вересні цього 
ж року кримінальне провадження закрили за 
відсутністю складу злочину.

Місцеві розповідають, що видобуток ко-
рисних копалин відбувається на території, 
яка в кілька разів перевищує офіційно виді-
лені п’ять гектарів. 

За інформацією державного науково-
виробничого підприємства «Державний ін-
формаційний геологічний фонд України», 
Носачевичівське родовище розташоване на 
відстані вісім кілометрів на північний схід 
від Рожища. Корисна копалина представле-
на кварцовими дрібнозернистими пісками, 
придатними для виробництва будівельних 
розчинів, дорожнього будівництва та благо-
устрою, рекультивації та планування. 

У рішенні Рожищенської районної ради 
№33/3 від 30.04.2014 року «Про погодження 
надання у користування надр з метою роз-
робки корисних копалин місцевого значен-
ня» чітко зазначено, що районна рада вирі-
шила погодити громадянину Котюку Сергію 
Сергійовичу надання надр у користування з 
метою розробки корисних копалин місцево-
го значення (піску) в урочищі «Запусти» на 
території Носачевичівської сільської ради 
за умови транспортування піску напрямком 
Носачевичі-Ольганівка (внутрігосподарська 
польова дорога) та утримання зазначеної 
вище дороги у належному стані. 

Натомість КамАЗи Котюка розбивають ву-
лицю Промислову. Вона, до слова, дуже вузька, 

будинки стоять досить близько до проїжджої 
частини. Цим шляхом щодня йдуть до школи 
діти. Уздовж одного з узбіч пролягає газова 
труба. Тому й не випадково, що люди тепер 
бояться не лише за свої оселі, а й за життя. 

ЗА ГОДИНУ – БІЛЬШ ЯК 
15 КАМАЗІВ З ПІСКОМ 

Ми їдемо на вулицю Промислову разом з 
Рожищенським міським головою В’ячеславом 
Поліщуком. Зупиняємося на перехресті ву-
лиць Промислової, Мостової та Коте Шало-
кадзе. Тут якраз патрулює поліція. Перед 
мостом – в’їздом на Мостову – знак, який 
вказує на обмеження тоннажності «17 т», на 
початку вулиці Промислової такий же, але з 
позначкою «20 т». Поліція каже, що оштра-
фувати за перевищення ваги у вантажівках 
не може. Причина проста: в області тільки 
одні автомобільні ваги, які можуть визначи-
ти тоннажність великогабаритних машин.

Допоки ми тут, повз нас один за одним кур-
сують КамАЗи – то у бік кар’єру, то від нього. 

Міський голова В’ячеслав Поліщук роз-
повідає, що від жителів Промислової у міську 
раду скарги надходили неодноразово. 

«Вібрація, що виникає під час руху вантажі-
вок, призводить до виникнення тріщин у будин-
ках та їх руйнації», – говорить В’ячеслав Поліщук. 

А ситуацію ускладнює й те, що дорожнє 
покриття тут у жахливому стані. Сама ж вули-
ця – дорога обласного значення, а відтак пере-
буває на обслуговуванні у службі автомобіль-
них доріг Волинської області. Після звернень 
міськради до служби навесні цього року тут 
залатали ями. Але це проблему аж ніяк не за-
лагоджує. Листування ж міськради й жителів з 
автомобільниками триває вже не один місяць. 

Якби ж здійснили капітальний ремонт Про-
мислової, вібрація не була б такою відчутною. Пе-
редусім слід виготовити проектно-кошторисну 
документацію, яка теж вартує чимало. Але без 
неї годі визначити вартість капремонту. 

«За інформацією служби автомобільних 
доріг, у державному бюджеті не закладено 
кош ти на капітальне будівництво цієї дороги, 
і вони не мають можливості зробити докумен-
тацію, – каже В’ячеслав Поліщук. – Позиція го-
лови облдержадміністрації у цьому питанні 
така: дорога має бути відремонтована на умо-
вах співфінансування з місцевим бюджетом. 
Але міська рада не є власником дороги, а на 
кар’єр дозвіл давала сільська рада». 

До слова, сама Носачевичівська сільська 
рада практично жодних надходжень з кар’єру 
не отримує. 36 тисяч гривень – це те, що на-
дійшло до сільського бюджету від Котюка за 

статтею «втрати від сільськогосподарського 
виробництва». Простіше кажучи, це ніби ком-
пенсація за використання колишніх паїв. 

А тонна піску вартує 50-60 гривень. Тіль-
ки за приблизними підрахунками, за день з 
кар’єру вивозять піску на 30-40 тисяч гривень. 

ПООБІЦЯВ ДОРОГУ. 
І ЗАБУВ ПРО ОБІЦЯНКУ 

Жителька вулиці Промислової Ірина Со-
коловська мешкає тут з 1961 року. Жінка роз-
повідає, що проблеми з її будинком почали 
виникати відтоді, як стали возити пісок. 

«У хаті все тріщить. На веранді – величез-
на тріщина, пошкоджений фасад, – розпо-
відає Ірина Соколовська. – Улітку вантажівки 
починають їздити о пів на п’яту ранку. Дітей 
боїмося випускати на вулицю. Ми неоднора-
зово зверталися до різних інстанцій з нашою 
проблемою. Того року вже перекривали до-
рогу, аби не їздили сорокатонні вантажівки. 
І це подіяло. Поставили обмежувальні знаки, 
але вантаж у КамАЗах ніхто не контролює. 
Власник кар’єру обіцяв нам цю дорогу відре-
монтувати, але то лише обіцянки. За Рожищем 
є польова дорога, але нею їздити не хочуть». 

Мама трирічного хлопчика Ірина Гундир 
каже, що пройти вулицею Промисловою з ди-
тячим візочком практично неможливо. 

«Дорога дуже зруйновна, узбіччя замете-
ні піском, – каже молода мама. – Коли розми-
наються дві машини, пішоходам немає куди 
подітися. В обід малюк довго не засинає, по-
стійно прокидається, оскільки в хаті від руху 
вантажівок усе вібрує. Зі стелі часто сиплеть-
ся штукатурка». 

Ще одна мама Олена Демчук розповідає, 
що вони з сином мало не опинилися під ко-
лесами вантажівки. Поблизу зупинки, на якій 
жінка стояла з дитиною, розвернуло машину і 
вона полетіла просто на людей. Олена встиг-
ла зіштовхнути хлопчика в рів, а сама – зіско-
чити вбік. Дивом лишилися цілі. «Я тоді була в 
шоковому стані», – каже Олена.

Місцева жителька Тетяна Марчук розпо-
відає, що у її сусідів узагалі завалилася стіна 
будинку. «Ми зверталися і в обласну раду, і в 
міліцію. Минулого року обласна влада обіця-
ла облаштувати об’їзд, а цього року вже нічо-
го й не обіцяють». 

Бабуся Валентина Герасимяк також нарі-
кає на тріщини в її домівці. 

«Тут живуть самі старші люди, – наголо-
шує пані Валентина. – Я не знаю, скільки ще 
проживу. Чому маю так мучитися? Не можна 
навіть дорогу перейти». 

Рожищанка Марія Кривицька зауважує, 

що, зі слів керівника служби автомобільних 
доріг, вони не можуть вплинути на власника 
піщаного кар’єру і радять громаді питання 
щодо припинення руху навантажених КамА-
Зів розв’язувати самостійно. 

Голова Рожищенської районної організації 
політичної партії «Українське Об’єднання Па-
тріотів – УКРОП», депутат Рожищенської місь-
кої ради Григорій Козакевич зазначає, що при 
наданні кар’єру в розробку не було враховано 
думку жителів міста, через яке возять пісок. 

«Підприємець Котюк розбиває дороги, 
але місто не отримує нічого, щоб ремонтува-
ти їх, – наголошує Григорій Козакевич. – Наша 
фракція «УКРОП» буде звертатися по допомо-
гу в розв’язанні цього питання до обласних 
депутатів-укропівців. Не може місто в повно-
му об’ємі виділити кошти на ремонт шляху, 
який є дорогою обласного значення». 

НАСАМКІНЕЦЬ 
Голова фракції «УКРОП» у Волинській об-

ласній раді Вячеслав Рубльов у коментарі з 
приводу ситуації на вулиці Промисловій зазна-
чив, що це питання передусім мають детально 
вивчити екологічна постійна депутатська ко-
місія облради та правоохоронні органи. 

За словами Вячеслав Рубльова, якщо те-
пер погодження на розробку надр надаватиме 
новостворене комунальне підприємство «Во-
линьприродресурс», то такого конфлікту інте-
ресів, порушення прав людей не виникатиме. 

Адже, як пояснив депутат-укропівець, 
«Волиньприродресурс» перед тим, як надава-
тиме дозвіл на видобуток корисних копалин, 
враховуватиме думку місцевих громад. 

«Волиньприродресурс» дозволить не 
тільки залучити інвесторів, але й контролю-
вати їхню роботу: те, чи відбувається рекуль-
тивація земель, у яких обсягах здійснюється 
видобуток тощо, – зауважує голова фракції 
«УКРОП» в облраді, радник голови облради 
Вячеслав Рубльов. – 25% прибутку цього під-
приємства йтиме в бюджет сільської ради, 
25% – районної, 50% – обласної. Такий роз-
поділ коштів дозволить наповнювати місцеві 
бюджети, а відтак – покращити насамперед 
соціальну інфраструктуру. Інвестор, який ма-
тиме бажання видобувати ті чи ті корисні ко-
палини, нестиме відповідальність за свою ро-
боту. І як ця робота буде проходити, матиме 
можливість контролювати саме громада».

P.S. Ми хотіли почути коментар Сергія 
Котюка у день засідання позачергової сесії 
Волинської облради, яке відбулося 8 жовтня.
Однак, депутат у сесійній залі того дня так і не 
з’явився.

Піщаний кар’єр розташований на місці колишніх людських паїв

Вібрація від руху КамАЗів 
руйнує будинки практично усіх 
жителів вулиці Промислової

Скільки тонн піску везуть КамАЗи Котюка – загадка

Молода мама Ірина Гундир каже, 
що йти вулицею Промисловою 
з дитячим візком дуже небезпечно
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Найкраща робота – це високооплачуване хобі. Генрі Форд

Переваги житлового комплексу «Кара-
мель» є очевидними уже зараз. Це роз-

кішний житловий квартал, що стане окрасою 
Луцька і сформує еталон нової якості житла. 
Родзинка комплексу – величезний парк 
площею близько 8 гектарів, який теж стане 
сучасним відпочинковим об’єктом, де можна 
буде активно проводити дозвілля. У ньому 
буде створено сквер із дитячими майданчи-
ками, розділеними й оснащеними відповідно 
до різних вікових категорій. Тут буде зведе-
но сучасний дитячий садок, спортивне поле 
із якісним штучним покриттям розміром 60 
на 40 метрів, велосипедні доріжки, громад-
ські туалети, майданчик для вигулу собак.
Водночас новий житловий комплекс забез-
печить близькість до найпопулярніших і 

найважливіших соціальних об’єктів! Адже 
зводять його на перетині вулиць Конякіна 
і Гордіюк, неподалік розташовані Варшав-
ський ринок, «Там Там», «Глобус», «Адре-
налін Сіті», дві школи, кілька дитсадків, 
поліклініка, лікарня, РАЦС та багато інших 
соціальних об’єктів. Автотранспортне спо-
лучення та велика кількість громадського 
транспорту, що курсує неподалік, дозволя-
ють легко потрапити у будь-яку точку міста! 
Життя на природі і водночас у популярному 
районі Луцька – що може бути краще?
«Карамель» – це просторий житловий комп-
лекс, до якого входитимуть чотири будинки 
на 700 квартир на будь-який смак. Життя у 
«Карамелі» забезпечить надійність, ком-
форт та престиж усім мешканцям.

  Юлія МАЛЄЄВА
     Фото ПрАТ «Луцький 
     домобудівельний комбінат»  
     Луцьк

ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ – 
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 
ДО БУДІВНИЦТВА

Кожен хоче жити 
в сучасному 
високотехнологічному 

будинку. У помешканні, 
яке створено з безпечних, 
екологічно чистих і 
довговічних матеріалів. 
Застосування інноваційних 
технологій у будівництві 
насамперед має 
приносити очевидну 
користь населенню у 
вигляді економії коштів та 
екологічної безпеки.

Так, наприклад, сучасне утеп-
лення не дозволяє витрачати бага-
то енергії на опалення. Автономна 
система підігріву знижує більшість 
витрат на оплату послуг подачі теп-
ла. Сучасний будинок, зведений із 
екологічно чистих будматеріалів, 
не завдає шкоди навколишньому 
середовищу й гарантує господареві 
затишок, комфорт і незалежність.

Поєднання багаторічного досві-
ду та інноваційних сучасних техно-
логій у будівництві дає можливість 
місцевому забудовнику ПрАТ «Луць-
кий домобудівельний комбінат» 
створювати направду якісне, енер-
гоощадне та комфортне житло, яке 
отримує високі відзнаки не тільки 
на місцевому, а й на всеукраїнсько-
му рівнях. Більш як тисяча луцьких 
сімей проживають у будинках, зве-
дених компанією. Головним її досяг-
ненням є те, що в більшості випад-
ків саме клієнти рекомендують та 
розповідають про якісне житло від 
ЛДБК своїм друзям і знайомим.

Новий житловий комплекс «Ка-
рамель», що його зводить підприєм-
ство, із самого початку будівництва 
викликав небувалий інтерес серед 
лучан. Уже зараз майбутні квартири 
розкуповують, і це не дивно, адже 
народжується цілий район іннова-
ційних будинків, поруч із якими – 
просторий парк, що стане сучасним 
та комфортним місцем відпочинку. 
Житловий квартал розташований 
у найзручнішому місці для життя, 
із розвиненою інфраструктурою, 
звідки легко та швидко можна діс-
татися будь-куди.

Про новий проект, як і про інші 
проекти компанії, що перебувають у 
процесі будівництва, так кортить ді-
знатися якомога більше цікавинок, 
тому люди ставлять безліч питань 
про майбутнє житло. Найпопуляр-
ніші з них розглянемо і знай демо 
відповіді з начальником відділу 
продажів Анною Бондарчук. 

– Квартири вашої компанії за-
вжди починають купувати ще на 
стадії будівництва. Чому клієнти 
вам так довіряють?

– Ми поєднуємо в роботі бага-
торічний досвід з інноваційними 
рішеннями. А саме таке поєднання 
здатне забезпечити комплексний 
підхід до будівництва житла. Досвід 
означає якість, перевірену роками, 
а інновації – це майбутнє, яке реалі-
зують наші працівники вже зараз.

Крім того, ЛДБК – наш місцевий 

– У будівництві використовуємо 
лише безпечні для життя і здоров’я, 
екологічно чисті будматеріали з 
відповідними сертифікатами якості. 
Також будуємо в екологічно чистих 
зонах, віддалених від промислових 
районів чи заводів.

– Важливий момент – інфра-
структура в районі забудови. На-
скільки зручним для майбутніх 
мешканців є розташування жит-
лових комплексів, що їх зводить 
забудовник?

– Вдале місце розташування – 
наша родзинка, адже завжди стара-
ємося забезпечити два найважливі-
ші нюанси. По-перше – близькість 
до магазинів, ринків, лікарень, всіх 
важливих об’єктів соціального зна-
чення. По-друге – будуємо так, щоб 
поблизу будинків розміщувалися 
зелені насадження, парки, сквери, 
аби забезпечити постійний доступ 
свіжого чистого повітря й можли-
вість для комфортних прогулянок. 
Обираємо для будівництва найкра-
щі місця, які захистять від надмірної 
метушні, і водночас забезпечать до-
статньо простору. Принципово не 
будуємо житло поряд із великими 
трасами, де через гул машин і за-
газованість просто неможливе здо-
рове і комфортне життя.

– На вулиці Іващенка зводять 
ЖК «Затишний», що його неза-
баром буде введено в експлуата-
цію. Які має родзинки?

– ЖК «Затишний» створено для 
людей, які цінують природність, 
екологічність і якість. Зведений 
цілком із червоної керамічної цег-
ли найвищої якості, із сучасним 
фасадом, який не потребуватиме 
ремонту століттями, цей житло-
вий комплекс уже відчинив двері 
для жильців. Уже зараз отримуємо 
схвальні відгуки від нових власників 
щодо планування квартир, якісного 
оснащення, яке не потрібно буде 
замінювати упродовж десятиліть.

Житловий комплекс від ПрАТ 
«Луцький домобудівельний комбі-
нат» має назву «Затишний», адже 
саме затишок і комфорт в екологіч-
но чистому куточку Луцька він по-
дарує своїм мешканцям.

Нині його готовність становить 
98%, тож запрошуємо вас відчути 
усі переваги нового житла! А серед 
них – зручне розташування і швид-
кий доступ як до торгового центру 
«ПортCity», ринку, важливих соці-
альних установ, так і до відпочин-
кової зони й парку. Поряд незаба-
ром буде зведено нову школу. І що 
також важливо – за хвилину ходьби 
від будинку вже запущено маршрут-
ний рейс №33. ЖК «Затишний» – це 
життя в тихому і спокійному, еколо-
гічному куточку Луцька й водночас 
можливість легко дістатися до будь-
якої частини міста.

забудовник, що вже більш як 35 ро-
ків будує житло. Квартири цього під-
приємства без проблем використо-
вують десятками років. Їх практично 
не перепродують, тому що власники 
оцінили переваги, комфорт і найви-
щу якість житла від цього забудов-
ника. Люди переконалися у його 
надійності, тому і довіряють, і цікав-
ляться новими проектами.

– Сьогодні пропозицій на бу-
дівельному ринку дуже багато, 
як не заплутатися і зробити пра-
вильний вибір? На що передусім 
звернути увагу?

– Знову ж таки, найважливіше – 
переконатися у надійності забудов-
ника, поцікавитися якістю будма-
теріалів, які використовують. Адже 
саме їх якість формує ціну майбут-
ньої квартири. І якщо з’являється 
спокуса купити квартиру за прин-
ципом «аби дешевше», то варто за-
думатися, чи не доведеться потім за 
таку економію переплатити вдвічі 
дорожче. Бо економити на якос-
ті житла неприпустимо. Це ж ваш 
майбутній родинний дім! І комфорт 
життя у ньому залежить насампе-
ред від будматеріалів. Тому варто 
шукати найбільш якісний варіант, 
дізнаватися максимум інформації 
про технічні характеристики житла, 
про матеріали, з яких зводять буди-
нок, насамперед – про цеглу.

– Яка цегла найкраща для бу-
дівництва і чому? І з якої цегли 
будує ЛДБК?

– Найкраща – червона кераміч-
на. Зроблена з натуральної глини, 
керамічна цегла є найнадійнішою, 
екологічно чистою. Цегляні будівлі, 
зведені з неї, – міцні, теплі, а просто-
яти можуть не одну сотню років – 
перевірено часом. Саме керамічна 
і є справжньою цеглою, відповідає 
ДСТУ, і саме таку використовують 
для будівництва житлових об’єктів 
від цього забудовника.

А силікатна цегла не тримає 
тепла, не забезпечує звукоізоля-
ції, призводить до сирості й навіть 
грибка. Усі її недоліки виявляють-
ся із часом, тому вкрай важливо, 
щоб будинок був зведений суто із 
керамічної цегли. Таку використо-
вують у будівництві заможні євро-
пейці, вона є ознакою престижу та 
якості.

– Усіх сьогодні хвилює питан-
ня економії на енергоносіях. На-
скільки вигідними економічно є 
квартири від ЛДБК?

– Наше підприємство одним із 
перших на Волині почало впрова-
джувати енергозберігальні техно-
логії, дбаючи про майбутнє мешкан-
ців квартир. У цих будинках можна 
заощадити близько 30% вартості 
енергоносіїв, оскільки вони осна-
щені найсучаснішими енергоощад-
ними системами.

– Багато хто сьогодні робить 
ставку на панорамні вікна аж до 
підлоги. Що пропонує ваше під-
приємство?

– Величезні вікна найбільше 
підходять, мабуть, для країн із 
більш теплим кліматом. Такі вікна 
не мають нічого спільного з енер-
гоощадністю. Хай якими привабли-
вими видаються такі вікна, хай які 
утеплені, при таких розмірах вони 
будуть енергозатратними.

Також сьогодні багатьох приваб-
люють так звані дзеркальні вікна, 
однак і тут є нюанси. Такі вікна по-
глинають до 20% світла, тож темніти 
у квартирах із дзеркальними вікна-
ми почне раніше, ніж на вулиці. А 
це означає додаткові витрати елек-
троенергії. Ми порахували, що такі 
вікна невигідні для наших клієнтів, 
зважаючи на досвід країн Європи, 
де стандартною нормою є встанов-
лення практичних вікон компакт-
них розмірів. Саме європейських 
технологій дотримуємося у виборі 
та встановленні сучасних, енерго-
ефективних багатокамерних вікон.

– Автономне опалення – теж 
вибір сучасних людей. Які кот-
ли найкращі для використання у 
квартирах?

– Сьогодні мешканці й майбутні 
власники квартир від нашого забу-
довника можуть бути на 100% упев-
нені в якості зручного автономного 
опалення, адже у кожну квартиру 
встановлено котли провідної ні-
мецької фірми «Vaillant», яка має на-
дійну репутацію на європейському 
ринку. Котли цього підприємства 
справді енергоощадні, невеликі та 
прості в експлуатації. Вони дозво-
ляють суттєво економити енергію, 
забезпечують відмінну тепло- та 
звукоізоляцію. Їх функціонування 
практично безшумне, а економія 
електрики велика.

– Які підходи використовуєте 
до встановлення ліфтів?

– Встановлюємо сучасні без-
шумні ліфти «Otis», робота яких не 
порушуватиме спокою і тиші в жод-
ній із квартир. Такі ліфти слугува-
тимуть надійно і не завдаватимуть 
клопоту в експлуатації.

– Сьогодні популярним є ви-
користання екологічно чистих 
будматеріалів. Чи дотримуєтеся 
цього правила? 
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Я вважав, що це дім лікує душі. Фільм «Сім життів»

ВІВТОРОК 20 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини

06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50, 04.50 Уряд на 

зв’язку з громадянами
10.20, 19.30 Про головне
10.55 Переселенці
11.30 Війна і мир
12.10 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Подорожні
15.40 Д/ф «Київська 

старовина»
16.30 Д/ф «Розкриття 

Америки»
17.30 Д/с «Національні 

парки Америки»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.45 Д/ф «Холодний Яр»
22.15 Короткометражний 

х/ф «Салдатики»
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
02.00 Т/с «Острів любові»

UA: ПЕРШИЙ

05.10 Дорослі як діти
06.05, 18.00 Абзац
07.05, 08.20 Kids Time
07.07 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.22 Т/с «Вісімдесяті»
10.25 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Половинки 2
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Любов на 

виживання
01.50 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.00, 18.30 «За живе! - 2»
11.15 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
00.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
01.00 «Один за всіх»
02.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Свати біля плити» 
07.40 «Чи знаєте ви, що...» 
08.15 «Мультфільми» 
09.20 «Топ-модель по-
російськи» 10.20 «Орел 
і Решка. Шопінг» 12.20 
Т/с «Дикий ангел» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
17.00 «Розсміши коміка» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «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
06.00, 10.50, 05.10 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір 

черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Королева 

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

3 сезон»
02.00 Х/ф «Мумія»

УКРАЇНА
07.50 Правда життя 08.50 
Паразити. Вторгнення 
09.40, 20.50 Мисливці за 
зміями 10.40 Вражаючі 
кадри 11.40 З’їсти, щоб 
вижити 12.30, 18.10 
Правила життя 13.20, 
19.00 У пошуках істини 
14.20, 01.30 Містична 
Україна 15.20 Секретні 
історії 16.20 Голокост 
зсередини 17.20 Вижити в 
світі людей 19.50 Михайло 
Булгаков. Прокляття 
майстра 21.40 Дика 
Канада 22.40 Небезпечна 
Австралія 23.40 Вражаюче 
відео 00.30 Таємниці 
кримінального світу 05.10 
Полювання на вбивць 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.25 «ТСН»

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

07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.40 «Міняю жінку - 6»
12.20 «Міняю жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.10, 01.55 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Свати - 6»
22.00 «Життя без обману 

2016»
00.20 Т/с «Вікінги - 2»
01.10 Т/с «Вікінги - 2». 

«мовою оригіналу»
04.00 «Шість кадрів»

1+1

06.05, 11.20, 12.25, 
05.10 «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 «Вона не 
могла інакше»

13.40, 14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.40, 04.25 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Закохані 

жінки»
01.25 Д/п «Україна: забута 

історія»
02.20 Т/с «Сусіди»

ІНТЕР

05.25, 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

09.55 Патруль. Самооборона
10.20, 16.50 Т/с «1942»
12.10, 13.20 Х/ф 

«Придурки»
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.40 Т/с 

«Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Снайпер-2»
00.15 Т/с «Комісар Рекс»
01.15 Т/с «Ганнібал»
03.15, 04.40 Провокатор
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

06.50 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

07.35 М/с «Маша і 
Ведмідь»

08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

13.30, 20.00 Одного разу 
під Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
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, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.20 Крок назустріч
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Реклама
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Волинська 

веселка»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 «Кошик творчих 

ідей»
12.15 Т/ц «Твій дім»
12.30 «Варто знати»
13.20 «Крим LIVE»
14.00 Т/ф «Т/ф «Гелон: 

таємниче місто»
14.35 «Сім нот: Литвинюк 

акустик джаз»
15.10 «Дитячий світ»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.20 Т/ф «Есе про Крим»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Концерт «Срібні 

дзвіночки»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.30 Погода
19.30 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(Микола Федик)
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: 

«Олександр Невський» 

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: 

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

КОРИСТУВАЧІ СОЦМЕРЕЖ 
ОБУРЕНІ ВИСТУПОМ 
«КВАРТАЛУ 95»

Не вщухає скандал навколо 
виступу коміків у Юрмалі під час 

днів української культури в Латвії, 
пише «ТСН.ua». Нагадаємо, тоді 
Зеленський жартома назвав Україну 
порноакторкою. 

Обурені глядачі вважають, що студія ви-
ставила Україну жебрачкою, яка випрошує 
економічні надлишки сусідніх країн. Прояс-
нити ситуацію вирішили актори студії «Квар-
тал 95».

«Жарти в соцмережах вирвані з контек-
сту. Ми говорили не про країну, а про тих, 
хто бере нескінченні кредити. Щотижня в 
мережі розгорається черговий скандал, по-
кликаний відвернути увагу від реальних 
політичних справ», – йдеться у зверненні 
«квартальців». 

скандал

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.30 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 
Церемонія закриття

12.15, 21.30 Ріо-2016. 
Перемоги наших 
паралімпійців

13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Фольк-music
16.00, 04.15 Д/ф 

«Формула життя 
Олександра Палладіна»

16.30, 17.30 Орегонський 
путівник

17.00 Вікно в Америку
18.00 Книга ua
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 Візитівка Карпат
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
02.00 Т/с «Острів любові»
04.35 Віра. Надія. Любов

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.25 «ТСН»

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

07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

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

мелодрами - 6»
17.10, 01.55 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Свати- 6»
22.00 «Гроші»
00.20 Т/с «Вікінги - 2»
01.10 Т/с «Вікінги - 2». 

«мовою оригіналу»
04.00 «Шість кадрів»

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 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»

13.15, 14.20 «Судові 
справи»

14.30 «Сімейний суд»
16.10 «Жди меня. 

Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.40, 04.30 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Вона не могла 

інакше»
23.00 Т/с «Закохані 

жінки»
01.30 Д/п «Україна: забута 

історія»
02.25 Т/с «Сусіди»

05.45 Служба розшуку 
дітей

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.10 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Дивитись усім!
11.10, 13.20 Х/ф «Серце 

і душі»
13.50, 16.20 Х/ф «Джі Ай 

Джо. Атака кобри»
16.40 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Пес-2»
22.25 Свобода слова
01.05 Х/ф «Придурки»
03.20, 04.35 Провокатор

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

Пригоди в місті»
07.35 М/с «Маша і 

Ведмідь»
08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.40 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця загубленого 
королівства»

12.10 Х/ф «Братик і 
сестричка»

13.30, 20.00 Одного разу 
під Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
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!

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів. 

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.25 Т/ц «Зроблено в 
Європі»

14.45 «Кошик творчих 
ідей»

15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.35, 21.05 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.30 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 Час-Тіme
23.15 «Спорт для всіх»
23.40 «Музичний 

проспект»

07.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.05 «Все буде смачно!»
11.00 «За живе! - 2»
12.10, 01.30 Х/ф 

«Спортлото-82»
14.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 «За живе!»
20.00, 22.35 «Хата на 

тата»
00.20 «Один за всіх»

06.30 «TOP SHOP» 07.40 
«Чи знаєте ви, що...» 
09.20 «Топ-модель по-
російськи» 10.20 «Орел 
і Решка. Шопінг» 12.20 
Т/с «Дикий ангел» 14.00 
«Орел і Решка» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
17.00 «Розсміши 
коміка» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Орел 
і Решка. Шопінг 2016» 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 
22.00 Х/ф «Повелитель 
стихій» 00.00 Т/с «Сонна 
Лощина» 01.45 Т/с 
«90210: Нове покоління» 
03.15 «Нічне життя» 

05.35 Дорослі як діти
06.30, 18.00 Абзац
07.30, 08.45 Kids Time
07.32 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.50 М/ф «Як спіймати 

перо Жар-птиці»
10.10 Х/ф «Лара 

Крофт - розкрадачка 
гробниць»

12.00 Х/ф «Лара Крофт - 
колиска життя»

14.20 Т/с «Не родись 
вродлива»

19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
01.00 Х/ф «Бізнес 

заради кохання»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15 Зірковий шлях
10.50, 05.10 Реальна 

містика
11.50 Х/ф «Нічна 

фіалка»
13.45, 15.30 Т/с «Свій 

чужий син»
18.00, 04.10 Т/с 

«Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Королева 

бандитів»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Мумія»

07.50 Правда життя 08.50 
Паразити. Вторгнення 
09.40, 20.50 Мисливці за 
зміями 10.40 Вражаючі 
кадри 11.40 Світ на долоні 
12.30, 18.10 Правила 
життя 13.20, 19.00 У 
пошуках істини 14.20 
Містична Україна 15.20 
Секретні історії 16.20 
Голокост зсередини 17.20 
Вижити в світі людей 
19.50 Їжа 21.40 Дикий 
Берлін 22.40 Небезпечна 
Австралія 23.40 
Покер 00.30 Таємниці 
кримінального світу 01.30 
Підроблена історія 05.10 
Полювання на вбивць 
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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: 

«Олександр Невський» 
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

Фільм «Лара Крофт - колиска життя»

12:00

kinofi lm
s.ua

Фільм «Мумія»

02:00

obnovi.com

Фільм «Снайпер-2»

22:25

kinopoisk.ru

МОНІКА БЕЛЛУЧЧІ 
ОГОЛИЛАСЯ ДЛЯ 
ГЛЯНЦЮ

Італійська акторка та модель Моніка 
Беллуччі погодилася на пропозицію 

французького тижневика Paris 
Match і знялася у ню-фотосесії для 
легендарного журналу. 

Моніка наважилася на відвертий фо-
тосет напередодні 52-го дня народження. 
Знімання відбувалися в басейні, перші кад-
ри вже побачили підписники акторки у со-
цмережах. На Беллуччі відсут-
ній одяг, натомість її шию 
прикрашає золота підвіс-
ка від Картьє. До речі, 
днями Моніка з’явилася 
на червоному хіднику 
Венеціанського кінофес-
тивалю, де відбувалася 
презентація її нової ро-
боти. Італійка знялася у 
фільмі сербського ре-
жисера Еміра Кустуріци 
«Чумацьким шляхом».

стильна у п’ятдесят 

Підходить кіт 
до миски:

– Фу-у! Гречка!
Наступного 

дня:
– Фу-у-у-у! 
Вчорашня 

гречка!
Третій день:

– Вау! Гречка!

***
У Росії дві біди 
– дурні й доро-
ги. А в Україні 

три – дурні, до-
роги та Росія.

– Чому ви вда-
рили дружину 

молотком?

– Кожна лю-
дина – коваль 
свого щастя!

ru.epizod.ua

Белелелелелелелееее луччі відсут-
мість її шию
ота підвіс-
До речі, 
з’явилася 

хіднику
кінофес-

бувалася 
ової ро-
нялася у 

кого ре-
устуріци 
яхом».

slim
-m

am
m

y.ru
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СЕРЕДА 21 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50 Наші гроші
10.20, 19.30 Про головне
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі хазяїн?
14.00 Суспільний 

університет
14.50, 04.40 Світло
15.40 Гра долі
16.10 Мистецькі історії
16.30 Д/с «Новий Орлеан»
17.30 Д/с «Національні 

парки Америки»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 Переселенці
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.45 Д/ф «Неочікуване 

побачення»
22.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 
Український Орфей»

22.40 Мегалот
23.00 Підсумки
23.50 Від першої особи
02.00 Телевистава «Три 

ідеальні подружжя»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.05 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»
06.10, 18.00 Абзац
07.05, 08.25 Kids Time
07.07 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.27 Т/с «Вісімдесяті»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00, 22.00 Хто зверху? 

- 5
21.00 Київ вдень і вночі
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45, 18.30 «За живе! - 2»
11.00 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
00.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
01.05 «Давай поговоримо 

про секс 3»
02.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Свати біля плити» 
07.40 «Чи знаєте ви, що...» 
08.15 «Мультфільми» 
09.20 «Топ-модель по-
російськи» 10.20 «Орел 
і Решка. Шопінг» 12.20 
Т/с «Дикий ангел» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
17.00 «Розсміши коміка» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «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, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір 

черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
18.00 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Королева 

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

3 сезон»

УКРАЇНА
06.50, 01.30 Дзеркало 
історії 07.50 Правда 
життя 08.50 Паразити. 
Вторгнення 09.40, 20.50 
Мисливці за зміями 10.40 
Вражаючі кадри 11.40 Світ 
на долоні 12.30, 18.10 
Правила життя 13.20, 
19.00 У пошуках істини 
14.20 Містична Україна 
15.20 Їжа: вибір жертви 
16.20 Голокост зсередини 
17.20 Вижити в світі людей 
19.50 Заборонені досліди 
Фрейда 21.40 Дика Канада 
22.40 Шлях тигра 23.40 
Вражаюче відео 00.30 
Таємниці кримінального 
світу 05.10 Полювання на 
вбивць 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.25 «ТСН»

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

07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

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

мелодрами - 6»
17.10, 01.55 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

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

красу 2»
00.20 Т/с «Вікінги - 2»
01.10 Т/с «Вікінги - 2». 

«мовою оригіналу»
04.00 «Шість кадрів»

06.05, 11.15, 12.25, 
05.10 «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 «Вона не 
могла інакше»

13.40, 14.20 «Судові 
справи»

15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.35, 04.25 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Закохані 

жінки»
01.25 Д/п «Україна: забута 

історія»
02.20 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10, 16.50 Т/с «1942»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Снайпер-2»
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.40 Т/с 

«Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Снайпер-3»
00.15 Т/с «Комісар Рекс»
01.15 Т/с «Ганнібал»
03.30, 04.40 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.50 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

07.35 М/с «Маша і 
Ведмідь»

08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

13.30, 20.00 Одного разу 
під Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
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!

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
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 «Зроблено в 

Європі»
14.20 Т/ц «Видатні 

волиняни»
15.00 Т/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 
дитинства»

15.20 Арт-речиталь 
«Лесині мрії або 
марення Українки»

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

Лірника»
17.45 «Галерея 

портретів»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.30 Погода
19.30 «Відкритість влади»
19.40 «Відкрите місто» 

(Гість - заступник 
Луцького міського 
голови Сергій 
Григоренко)

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 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Хранителі 

історії»
13.00 Ретроспектива: 

«Цирк» 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 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: 

«Запорожець за 
Дунаєм» 1

05.30 По ту сторону 
пригод

06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЧЕТВЕР 22 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини

06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50 «План на завтра» з 

Анастасією Рінгіс
10.20, 19.30 Про головне
10.55 Переселенці
11.30 Д/ф «Бій за гору 

Маківка»
12.30 Слідство. Інфо
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Надвечір’я. Долі
15.50 Спогади
16.25 Гандбол. Ліга 

чемпіонів. «Мотор» 
(Запоріжжя) - «Нант» 
(Франція)

18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.50 З перших вуст
20.00 Перша студія
20.30 «Схеми»
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.45 Д/ф «Єжи Гедройц. 

Магічна сила слова»
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
02.00 Фольк-music
03.05 Телевистава 

«Камінний хрест»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.30 Зона ночі
04.25 Х/ф «Возз’єднання 

сімейки Аддамсів»
06.15, 18.00 Абзац
07.10, 08.30 Kids Time
07.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.32 Т/с «Вісімдесяті»
10.35 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Любов на 

виживання
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Суперінтуїція-2
23.20 Половинки-2

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.15 «Все буде смачно!»

09.15, 18.30 «За живе! - 2»

10.45 «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
05.50 «Свати біля плити» 
07.40 «Чи знаєте ви, що...» 
08.15 «Мультфільми» 
09.20 «Топ-модель по-
російськи» 10.20 «Орел 
і Решка. Шопінг» 12.20 
Т/с «Дикий ангел» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
17.00 «Розсміши коміка» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016» 22.00 «КВН 
на БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 00.45 Т/с «90210: 
Нове покоління» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір 

черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
18.00, 04.10 Т/с 

«Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Королева 

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

3 сезон»

УКРАЇНА
07.50 Правда життя 08.50 
Паразити. Вторгнення 
09.40, 20.50 Мисливці за 
зміями 10.40 Вражаючі 
кадри 11.40 Вісники богів 
12.30, 18.10 Правила 
життя 13.20, 19.00, 
01.30 У пошуках істини 
14.20 Містична Україна 
15.20 Михайло Булгаков. 
Прокляття майстра 16.20 
Голокост зсередини 17.20 
Небезпечна Австралія 
19.50 Секретні історії 
21.40 Дика Канада 
22.40 Поцілунок чорної 
мамби 23.40 Вражаюче 
відео 00.30 Таємниці 
кримінального світу 05.10 
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 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

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

мелодрами - 6»
17.10, 02.50 Т/с «Уламки 

щастя»
20.30, 00.45 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Свати - 6»
22.00 «Світ навиворіт - 7»
23.00 «Право на владу 

2016»
01.15 Т/с «Вікінги - 2»
02.00 Т/с «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 «Вона не 
могла інакше»

13.40, 14.20 «Судові 
справи»

15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.35, 04.25 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Закохані 

жінки»
01.30 Д/п «Україна: забута 

історія»
02.20 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10, 16.50 Т/с «1942»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Снайпер-3»
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.40 Т/с 

«Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Снайпер-4. 

Перезавантаження»
00.15 Т/с «Комісар Рекс»
01.15 Т/с «Ганнібал»
03.25, 04.40 Провокатор
04.05 Служба розшуку 

дітей
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

07.35 М/с «Маша і 
Ведмідь»

08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Принц-

жабеня»
12.10 Х/ф «Диявол з 

трьома золотими 
волосинами»

13.30, 20.00 Одного разу 
під Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Студія 17»
02.25 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
07.55, 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 «Відкрите місто»
12.55 «Роки і долі»
13.20 «Музичний 

проспект»
13.45 «Зроблено в 

Європі»
14.30 Ретроспектива ВТ: 

«Пан Коцький»
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, 22.30 Погода
19.35 «Відкритість влади»
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 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: 

«Запорожець за 
Дунаєм» 1

АВЕРС 14.30 По ту сторону пригод
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
19.00 Шляхами Волині
19.30 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: 

«Аероград» 1
05.20 Рандеву
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

У ЛУЦЬКУ – 
ФЕСТИВАЛЬ АНІМАЦІЇ

8-9 жовтня в Луцьку відбудеться 
анімаційний фестиваль 

«Задзеркалля». Організатор – 
громадська організація «Імаго». 

На відвідувачів чекають зустрічі з ві-
домими українськими аніматорами, акто-
рами озвучення, майстер-класи з анімації, 
перегляди анімаційних фільмів. Зустрічі 
відбуватимуться у Волинському академіч-
ному обласному театрі ляльок та антикафе 
Innerspace. Вхід на усі заходи фестивалю – 
вільний.

цікаве дійство

НЕ СТАЛО АВТОРА 
МУЛЬТФІЛЬМУ «ЖИВ-
БУВ ПЕС»

Мультиплікатор і режисер Едуард 
Назаров помер на 75-му році 

життя. Його мультфільм «Жив-був 
пес» отримав кілька нагород на 
міжнародних фестивалях у 1983 році.

Стрічку зняли за мотивами української 
народної казки «Сірко». Режисер в одному з 
інтерв’ю розповів, як народилася фраза «Щас 
спою!», яка стала згодом крилатою. «Про те, 
як зустрілися в лісі старий вовк і старий пес: 
«Ти мені допоможеш, а я допоможу тобі». У 

голові тоді крутилась 
єдина фраза – «Щас 
спою!» – говорив він.

Назаров був ре-
жисером мультфіль-
мів «Пригоди мура-
хи», «Про Сидорова 
Вову». А також пра-
цював художником-
постановником кількох 
мультиків про Вінні-
Пуха та над мультфіль-
мом «Острів».

втрата

Фільм «Снайпер-3»

Фільм «Диявол з трьома золотими волосинами»

Телесеріал «Свати - 6»

Телесеріал «Вікінги - 2»

22:25

12:10

21:00

00:20
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s.im

honet.ru
uaonlinefi lm

s.com

svaty.tv
onlayn-serial.net

kinonew
s.ru



№ 33 від 15 вересня 2016 року

«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

www.tilkyrazom.com.ua tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Волині – спорт високих досягнень!Волині – спорт високих досягнень!

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

10 вересня в Нововолинську 
урочисто відкрили 

універсальний спортивний комплекс, 
який включає легкоатлетичні доріжки 
із сучасним покриттям, футбольне 
поле зі штучною травою найновішого 
покоління, а також волейбольний та 
баскетбольний майданчики з якісним 
нетравматичним покриттям. Він 
діятиме при НВК «Нововолинська 
спеціалізована школа I-III ступенів 
№1-колегіум». 

Реконструкція спортивної споруди на-
вчального закладу відбувалася упродовж 
липня-серпня за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», спільно із Новово-
линською міською радою. Загальна вартість 
робіт склала 4 млн грн, із них Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» профінансував 
3 млн грн, міська влада – 1 млн грн. Відзна-
чимо, що у 2015-2016 роках масштабні ре-
конструйовані спортивні об’єкти отримали 
міста Луцьк, Ківерці, Камінь-Каширський, 
селища Маневичі та Любешів. 

НОВА АРЕНА – 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ

На відкриття спортивного комплексу 
завітали голова Волинської обласної ради, 
засновник Фонду «Тільки разом» Ігор Па-
лиця, голова правління Фонду Олександр 
Товстенюк, міський голова Нововолинська 
Віктор Сапожніков, перший заступник Мі-
ністра молоді та спорту України, президент 
федерації легкої атлетики України Ігор Го-
цул, президент Федерації легкої атлетики 
Волинської області Володимир Рудюк. 

– Часто доводиться чути, що відкриває-
мо такі об’єкти, як сьогодні, заради політи-
ки, виборів. Я не звертаю уваги на тих, хто 
так вважає, бо це недалекі люди, які змага-
ються у своїх світах невідомо за що. А ми 
змагаємося, щоб наші волиняни були в олім-
пійських збірних, щоб перемагали. Це план-
ка №1, – розповів під час відкриття стадіону 
в Нововолинську засновник Фонду «Тільки 
разом» Ігор Палиця. – Планка №2 – відволік-
ти молодь від алкоголізму, наркоманії. А чи є 
альтернатива для них, що робити після шко-
ли, куди йти вдосконалюватися фізично? Чи 
будувала держава спортивні об’єкти?

Президент ФЛАУ Ігор Гоцул відзна-
чив Волинь як одну із областей, де темпи 
розвит ку спортивної інфраструктури одні з 
найвищих в Україні.

– Такі спортивні об’єкти не виникають 
самі по собі. З’являються люди, які розумі-
ють значення спорту в сучасній Україні, які 
не шкодують коштів, часу, зусиль, – сказав 
Ігор Гоцул. – Тому я від уряду, федерації та 
олімпійського комітету хотів би подякувати 
Ігорю Палиці, його команді, всім людям, які 
долучилися до спорудження стадіону. Но-

НОВОВОЛИНСЬК ОТРИМАВ 
СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

воволинськ – невеличке містечко, в якому 
не так багато можливостей для дітей, аби 
отримати поштовх для подальшого розвит-
ку. З’ява такого об’єкта – це нове обличчя 
міста й нові можливості для молоді.

Привітав нововолинців зі святом фізич-
ної культури та спорту чемпіон світу з лег-
кої атлетики, триразовий учасник Олімпій-
ських ігор Іван Гешко. 

ПАЛАЦ ДЛЯ 
НОВОВОЛИНСЬКОЇ 
КОРОЛЕВИ СПОРТУ

Відкриття спортивного комплексу в Но-
воволинську збіглося з Днем фізичної куль-
тури і спорту, відтак після урочистостей 
доріжки та майданчики нової арени запов-

нили юні спортсмени. Тут відбулася міська 
спартакіада школярів «Нововолинськ спор-
тивний». У заході брали участь усі загально-
освітні навчальні заклади міста. Змагання 
відбулися у трьох видах спорту: легка атле-
тика, баскетбол та футбол. По завершенню 
кожного виду змагань переможці та призе-
ри отримали медалі й дипломи від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». У кінці спар-
такіади представникам усіх шкіл подарува-
ли футбольні, баскетбольні та волейбольні 
м’ячі, а директор місцевої ДЮСШ отримав 
сертифікат на 10 тис. грн для придбання 
спортивного обладнання та інвентарю.

Доки школярі змагалися в міській 
спартакіаді, не сумували й наймолодші 
майбутні спортсмени. Вони взяли участь у 

легкоатлетичних веселих стартах.
Діти змагалися у різноманітних конкур-

сах та естафетах, брали участь у ранковій 
гімнастиці, знайомилися з основами легкої 
атлетики.

Раділи новому стадіону й тренери Но-
воволинської ДЮСШ, особливо легкоат-
лети. Тренер Віктор Король відзначив, що 
Нововолинськ спеціалізується на підготов-
ці спринтерів, бар’єристів, стрибунів. «Для 
цього такий стадіон добре підходить, по-
криття дає змогу бігати безпечно, це євро-
пейський рівень покриття. Тепер на стадіоні 
зможемо проводити усі традиційні місцеві 
змагання і тренувати майбутнє нашої лег-
кої атлетики», – відзначив Віктор Король. 

Юрій КОНКЕВИЧ
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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

ПИТАННЯ РУБА

ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ

ОСББ ШУКАЮТЬ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

БЕЗДОРІЖЖЯ – НЕ ВИРОК

Ініціативні мешканці 
багатоповерхівок, які виявили 

бажання самостійно дбати 
про стан власних будинків, 
об’єднуються та створюють 
ОСББ. Згідно із законодавством, 
колишній балансоутримувач 
багатоквартирного будинку – 
ЖКП – зобов’язаний передати 
новоствореному об’єднанню 
технічну документацію на 
споруду. Проте є випадки, коли 
ОСББ й досі не може отримати 
потрібних документів з вини 
колишнього балансоутримувача.

У Офіс розвитку кварталу Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
звернулися активні лучани. Люди 
просять допомогти з’ясувати, на 
що житлово-комунальне підпри-
ємство №3, на балансі якого пе-
ребували їхні будинки, впродовж 
десятків років витрачало кошти 
за утримання будинку та чому 
ОСББ не передають усю технічну 
документацію на будинок, як того 
вимагає закон. Дивним для лучан 
був той факт, що на паперах кому-
нальники ремонтували те, чого в 
будинку навіть немає.

«У паперах зазначено, що ре-
монтували 22 кв. м вимощення, 
однак біля нашого будинку його 
просто немає. Відтоді ми намага-
ємося зрозуміти, куди жек витра-
чає наші кошти», – каже голова 
ОСББ «Гулака-Артемовського, 1» 
Ігор Славницький. 

У Іраїди Видиш протікала сте-
ля. Жінка звернулася по допомогу 
до ЖКП №3. Там сказали, що на 
ремонт у її квартирі коштів поки 
немає. Жінці запропонували при-

дбати потрібні матеріали за власні 
гроші з умовою, що ЖКП поверне 
їх. Пані Іраїда знайшла майстрів, 
які їй допомагали. Коли вони ви-
йшли на дах, були шоковані, там 
лежало багато сміття, яке ніхто ні-
коли не прибирав. Ремонт зроби-
ли, та про гроші забули. З обіцяної 
повної оплати жінці повернули 
лише половину. 

Аби з’ясувати всі обставини 
та причини скарг, ми завітали до 
директора ЖКП №3 Руслана Юл-
дашева. Посадовець розповів, що 
комунальні служби не мали кош-
тів, щоб проводити капітальні 
ремонти в будинку. Гроші за його 
утримання завжди витрачали на 
проведення поточних робіт. Та-
кож чоловік каже, що всі будинки, 
які перебувають на балансі ЖКП, 
оплачують лише поточний ре-
монт усіх мереж. На капітальний 
ремонт ніхто коштів не дає, а всі 
надходження використовують ці-
леспрямовано. 

«Коли ми зайдемо в будь-який 
підвал, то ви мені покажіть, де 
тече вода. А вона ніде не протікає, 
тому і потреби в поточному ре-
монті немає», – запевняє директор 
ЖКП №3.

Ми спустилися у підвал будин-
ку, що на проспекті Волі, 21 (на 
фото). Там побачили геть не те, 
про що говорив посадовець. Ка-
налізаційну систему, водопровід, 
задвижки, крани тут не зміню-
вали вже 60 років – з часів будів-
ництва. Малопомітними є поточні 
роботи. 

Люди хвилюються, адже спо-
руда в тріщинах. Покрівля будин-
ку також не у найкращому стані. 
Щоб провести капітальні ремон-
ти усіх комунікацій, люди наразі 
не мають коштів. У будинку лише 
три місяці діє ОСББ. Цього часу 
замало, аби повністю виправити 
бездіяльність ЖКП. 

«Ми неодноразово зверталися 
до жеку, втім відповідь була зав-

кошти виготовити потрібні до-
кументи», – каже депутат Луцької 
міської ради із фракції «Українське 
Об’єднання Патріотів – УКРОП» 
Орися Залевська.

Із 640 будинків, які перебува-
ли на балансі ЖКП №3, повна до-
кументація є лише для 36 будівель. 
Директор ЖКП №3 Руслан Юлда-
шев каже, що протягом трьох мі-
сяців потрібні документи жек не 
зможе виготовити, адже треба 300 
тисяч гривень, яких у підприєм-
ства немає.

«Я думаю, що це питання по-
трібно врегульовувати у Києві на 
законодавчому рівні. Верховна 
Рада має внести якісь коректи-
ви, адже не вистачить міського 
бюджету, шоб виготовити усю 
технічну документацію, яка про-
писана в законі», – вважає Руслан 
Юлдашев.

У нормі закону №417 зазна-
чено: коли документація на бага-
токвартирний будинок відсутня, 
його колишній балансоутримувач 
або особа, яка здійснювала управ-
ління будинком до створення 
ОСББ, зобов’язаний відновити її 
за власний рахунок. На це відведе-
но півроку з дня реєстрації ОСББ. 
Доки люди не матимуть потрібних 
документів, доти не зможуть ви-
значити, які комунікації потребу-
ють першочергових змін. Громада 
має активніше відстоювати свої 
права. А Офіси розвитку кварта-
лу й надалі підтримуватимуть во-
линян та, аби уникнути проблем 
у майбутньому, надаватимуть їм 
усю потрібну інформацію. 

Людмила ПАСТУШОК

жди однакова – немає грошей. На 
що витратили наші гроші, адже ми 
стільки років платили за утриман-
ня будинку, – я не знаю. Напевно, 
на зарплати працівникам», – каже 
голова ОСББ «Волі, 21» Маргарита 
Ліхачьова.

Мешканка будинку Людмила 
Бокова скаржиться, що від жеку 
навіть не дочекалися ремонту в 
під’їзді. Самі збирали кошти та 
своїми силами покращували стан 
приміщення. Якби цього не зро-
били, то так було б і дотепер.

«Дуже багато оголених труб 
і на даху, і в підвалі. Водопровід 
у такому ж стані. Тут їх ніхто не 
змінював», – бідкається мешкан-
ка будинку, що на вулиці Волі, 21, 
Людмила Бокова.

Не в кращому стані ЖКП пере-
дало ОСББ будинок, що на вулиці 
Гулака-Артемовського, 1. За 82 
роки господарювання комуналь-
них служб тут не помічали. 

Коли громада створила ОСББ, 
комунальники мали передати до-
кументи, на підставі яких будинок 
прийнято в експлуатацію, техніч-
ний паспорт та плани інженерних 
мереж споруди. На вимогу прав-
ління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку в 
ЖКП не відреагували. Допомогти 
громаді вирішила депутат міської 
ради Орися Залевська, яка напи-
сала запит до луцького міського 
голови.

 «На мій запит надійшла відпо-
відь, що ЖКП має протягом трьох 
місяців передати наявну докумен-
тацію. Коли ж вона відсутня, то 
протягом шести місяців колишній 
балансоутримувач має за власні 

Сім’я Солонинчиків із села Великої Глуші 
Любешівського району має близько 
п’яти гектарів поля, на яких саджають 
картоплю, сіють озимі та ярі зернові, 
буряк, моркву й іншу городину. Голова 
сім’ї Борис Солонинчик каже: якщо ціна 
на сільськогосподарську продукцію 
оптимальна, то вирощене продають, 
якщо ж ні, то годують худобу. 

Цьогоріч у селян з’явилася ще одна проб-
лема – спалах африканської чуми у районі. 
Люди бідкаються, що у селах на Любешів-
щині зафіксовано випадки цієї хвороби та 
сподіваються, що все-таки вона не дійде до 
Великої Глуші.

Угіддя Солонинчиків, як і більшості вели-
коглушенців, за селом. Веде до паїв ґрунтова 
дорога. «Цією дорогою їде до лісу дуже багато 
важкої техніки. Шлях був таким розбитим... 
Суцільні ями, а в дощову погоду – баюри. Не 
раз тут підводи з сіном перекидалися», – при-
гадує дружина Бориса Солонинчика Галина. 

Голова Великоглушанської сільської ради 
Євгенія Наливайко розповідає, що ця дорога, 
а точніше – бездоріжжя, була однією з най-
більших проблем. Адже село живе з того, що 
виростить власноруч. Люди з ранньої весни 
до пізньої осені проводять час на полях. 

 «До мене постійно ходили люди, скар-
жилися, просили щось зробити, щоб покра-
щити стан дороги. На сесії сільської ради ми 
ухвалили рішення: треба її поремонтувати. 
Проте сума, потрібна згідно з проектно-
кошторисною документацією, для нас дуже 
велика, тому ми змушені були звернутися по 
допомогу до Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», – каже Євгенія Наливайко.

«Коли ми приїхали подивитися на цю 
дорогу, то вжахнулися від її стану – вели-
чезні ями, калюжі, – пригадує керівник Лю-
бешівського представництва Фонду Сергій 
Неймарк. – Спільно з громадою на умовах 
співфінансування ми провели ремонт доро-
ги протяжністю 4,2 км. Цього ґрунтового по-
криття має вистачити на кілька років». 

Попри те, що представництво Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» у Любешові від-
крилося не так давно, жителі Великої Глуші 
на умовах співфінансування втілили дві свої 
ініціативи. 

Село розташоване на окраїні Волинської 
області. Оскільки воно дуже велике, тут ба-
гато молоді, відповідно, часто відбуваються 
культурно-масові заходи, в тому числі дис-
котеки. Для того щоб покращити їхню якісь, 
бракувало сабвуфера (звукова техніка, – 
авт.). 

«Ми створили ініціативну групу, куди 
увійшла активна молодь, зібрали збори, на 
яких спільно вирішили, що згідні долучи-
тися до співфінансування», – каже директор 
будинку культури Марія Фурдик. 

Люба Михальчук навчається в 10 класі. 
Торік дівчина закінчила Любешівську му-
зичну школу. Попри те, що Люба ще не вирі-
шила, якій сфері віддасть перевагу після за-
кінчення школи – медичній чи музичній, без 
талановитої дівчини не обходиться жоден 
культурно-масовий захід чи то в школі, чи в 
будинку культури. «Цього літа у нашому клу-
бі було дуже багато молоді, навіть приїздили з 

довколишніх сіл. Ми раді, що нам допомогли 
придбати такий сабвуфер, адже тепер можна 
організовувати гарні культурно-мистецькі 
заходи», – ділиться враженнями Люба.

«Ми підтримали ініціативу молоді, яка ор-
ганізувалася, власними силами зібрала кошти, 
написала проект. Їм це було цікаво й потріб-
но. Вони цим жили. Ми, відповідно, їм допо-
могли», – констатує керівник любешівського 
представництва Фонду Сергій Ней марк.

Зупинятися на досягнутому жителі Ве-
ликої Глуші не збираються. Вони подали 
у представництво Фонду проект на благо-
устрій території навколо будинку культури. 
Ініціативна громада вже закупила потрібні 
матеріали, готова до співфінансування робіт 
з облаштування огорожі.

Представництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у Любешові відкрилося в 
травні цього року. Співфінансування є од-
нією з умов співпраці Фонду з громадою. 
Кількість звернень від ініціативних громад 
свідчить: люди готові залучати свої сили й 
кошти задля того, щоб поліпшити життя рід-
ного краю.

Ірина ЮЗВА
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ЩО ВАЖКО ОДНОМУ – ЩО ВАЖКО ОДНОМУ – 
МОЖНА ВИРІШИТИ СПІЛЬНОМОЖНА ВИРІШИТИ СПІЛЬНОСім’я Шурів із Проходу очікує 

на п’яту дитину. Старші 
сини Ольги Шури навчаються у 
четвертому та другому класах. 
Торік батьки дізналися, що 
в новому навчальному році 
парт у школі вистачить не для 
всіх. Кількість учнів щороку 
збільшується, а коштів на 
новий інвентар держава не 
виділяє. Ініціативна група 
батьків на чолі з Ольгою 
Шурою почала залучати до 
розв’язання проблеми усіх 
селян, втім зібрати потрібну 
суму не вдалося. Хорошою 
звісткою для батьків стало 
відкриття у Ратнівському районі 
представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

«Це один із перших проектів, 
який нам вдалося реалізувати у 
Ратнівському районі. Ми задово-
лені тим, як спрацювала грома-
да. Люди активно долучилися до 
співфінансування, адже знали про 
важливість реалізації цього проек-
ту», – розповідає керівник Ратнів-
ського представництва Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» Лариса 
Михалевич.

Активні селяни підготували 
проект на облаштування шкіль-
них класів партами. У представ-
ництві їх підтримали. Ольга Шура 
каже, що одна людина не може все 
вирішити, спільними зусиллями 
досягнути результату більш ре-
ально.

«У наш час отримати кошти 
від держави дуже складно, а коли є 
співпраця – набагато легше домог-
тися вагомого результату», – каже 
заступник директора з навчально-

виховної роботи Світлана Тома-
шук.

Раніше школа була дев’яти-
річною. З 1993 року навчальний 
заклад набув статусу загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів. Від-
тоді учні третіх-четвертих класів 
навчаються у дві зміни. Щороку 
школярів більшає, адже село про-
гресивне, розташоване поблизу 
Ратного. У Проході багато молодих 
сімей. Цьогоріч у перший клас піш-
ло 24 дитини. Практично завжди 

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ НА ОХОЧОГО РОБОЧОГО ДІЛО ЗНАЙДЕТЬСЯ:НА ОХОЧОГО РОБОЧОГО ДІЛО ЗНАЙДЕТЬСЯ:  
Доки деякі батьківські 
колективи вивчають переваги 
й можливі варіанти співпраці 
з освітніми та дошкільними 
закладами, фонди розвитку, 
що їх створили минулого 
навчального року за сприяння 
Офісів розвитку кварталу в 
Луцьку, активно працюють. 
Батьки ДНЗ №8 і 32 взяли 
участь у міському конкурсі 
громадських ініціатив і тепер 
мають додаткові кошти, аби 
створити комфортні умови для 
своїх дітей. 

Музичні заняття в дитячому 
садку – чи не найулюбленіша спра-
ва малят. Музична зала – світла і 
простора, акуратна, незважаючи на 
те, що ремонту тут не проводили 
тривалий час. Цього року дитячий 
заклад №8 у мікрорайоні Вересне-
вому відзначатиме 60-ліття. 

«До осінніх урочистостей хо-
тілося б прибратися ґрунтовно, – 
розповідає про турботи завідувач-
ка Людмила Смаль. – Коли випала 
нагода взяти участь у міському кон-
курсі громадських ініціатив, попра-
цювавши з батьками, з фондом роз-
витку, який функціонує в нашому 
навчальному закладі, ми ухвалили 
рішення спробувати свої сили».

Щороку в закладі намагають-
ся капітально змінити якусь його 
частину: відремонтували харчо-
блок, пральню, замінили дахове 
покриття, пофарбували коридори. 
Для цього залучають благодійни-
ків, сільські ради. Людмила Смаль 
пишається фондом розвитку, що 
об’єднав найактивніших батьків. 
Каже, що він працює надзвичайно 
ефективно, постійно цікавиться об-
лаштуванням закладу і навчально-
виховним процесом, тим, як роз-
виваються діти. 

Проект реконструкції музичної 
зали готували разом із працівни-
ками Офісу розвитку кварталу, що 
опікується цією частиною Луцька. 

«Я не сказала б, що то була така 
копітка робота, лякалися тільки зра-
зу, коли ще нічого не було зроблено. 
На початках створення нашого фон-
ду розвитку я часто ходила в Офіс 
розвитку кварталу Фонду «Тільки 
разом», і там дізналася про те, що 
Луцька міська рада оголосила кон-

ний результат, і в нас це вийшло».
 Окрім оновлення ігрових май-

данчиків, завдяки ще одному про-
екту забезпечать інвентарем спор-
тивний павільйон дитсадка №32. 
Це ще 18 тисяч гривень додаткової 
допомоги. Плани в активістів дуже 
амбітні. 

«Щойно ми зареєстрували 
фонд розвитку навчального закла-
ду, розпочали співпрацю з Офісом 
розвитку кварталу, то отримали 
грант на 10 тисяч гривень. Завдяки 
цьому могли брати участь у кон-
курсі громадських ініціатив, адже 
вже був початковий капітал. Зараз 
співпрацюємо з Фондом Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», подали заявку 
ще на один грант – хочемо купити 
мультимедійний телевізор у зал. Це 
дуже суттєва допомога батькам», 
– ділиться планами голова фонду 
розвитку ДНЗ №32 Віталій Шнит.

Спільною працею задоволені 
обидві організації – і активісти, і 
працівники Офісу розвитку квар-
талу, які постійно надають кон-
сультативну підтримку, допомага-
ють в організації заходів. 

«Коли ми почали співпрацю-
вати з фондом розвитку дитсадка, 
мали острах, якою буде реакція 
батьків, чи підуть вони на зміни, чи 
будуть виявляти активність. Але 
всі ці острахи минули після того, 
як познайомилися з батьківським 
колективом, – пригадує керівник 
Офісу розвитку кварталу, що на 
вулиці Йова Кондзелевича, Олена 
Оліфірович. – Було створено про-
граму розвитку фонду, яка включає 
не лише покращення матеріально-
технічної бази, але й розвиток ді-
тей». 

Із десяти громадських ініціа-
тив, що перемогли у міському кон-
курсі, три запропонували дошкіль-
ні заклади, у яких батьки створили 
фонди розвитку. Статус юридич-
ної особи полегшує співпрацю з 
меценатами. І результати роботи 
фондів очевидні. Спільно з Офіса-
ми розвитку кварталів до облаш-
тування й розвитку комунальних 
закладів освіти цього року вдалося 
залучити майже півмільйона поза-
бюджетних коштів. 

Наталка ПЕТРУК

курс ініціатив, вирішили спробу-
вати. Розмовляли з батьками, вони 
теж цікавилися, підтримували, – ді-
литься досвідом голова фонду роз-
витку ДНЗ №8 Ірина Дідух. – Коли 
почалося голосування, батьки дуже 
активно долучилися. І знайомих 
просили проголосувати, і сусідів – 
усі були за. Коли я зранку йшла в 
садочок, усі мене питали: «А скільки 
вже голосів? А на якому ми місці?». 

До голосування за проект до-
лучили чи не весь мікрорайон. Тому 
успіх був очікуваним. Ірина Дідух 
запевняє, що їхній фонд розвитку 
не зупинятиметься на досягнутому. 
Ініціативні батьки й надалі плану-
ють брати участь у конкурсах і гран-
тах, в тому числі й міжнародних. 

50 тисяч гривень (саме стіль-
ки потрібно для реконструкції 
музичної зали) для дошкільного 
закладу – гроші чималі, та й бать-
ківськими силами їх зібрати було б 
важко, тому потрібно було шукати 
альтернативні шляхи. 

Інна Ткачук, головний менеджер 
у соціальній сфері Офісу розвитку 
кварталу мікрорайону Вереснево-
го, каже, що у співпраці з фондами, 
які створено при освітніх закладах, 
робота Офісів розвитку кварталу 
спрямована, крім іншого, й на те, 
щоб знаходити гранти і конкурси, 

утриманням школи опікуються 
батьки. Вони самотужки роблять 
ремонт, усі матеріали купують за 
власні кошти. 

Перед новим навчальним ро-
ком спільними зусиллями батьків 
та Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» для учнів прохідської школи 
придбали 15 парт, 30 стільців та 
жалюзі. Керівник північної філії 
Фонду Арсен Базярук зазначив, що 
прохідчанам випала гарна нагода 
втілити свої плани. Завдяки спів-

праці вдалося реалізувати суспіль-
но корисний та значимий проект, 
покращити умови навчання дітей 
у школі. Втілення проекту додало 
людям упевненості та віри в те, що 
разом легше досягати результатів. 
Селяни задоволені, що про їхні 
проблеми почули. Своєю чергою, 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
і надалі підтримуватиме ініціатив-
ні громади, які дбають про дітей та 
їхній розвиток. 

Людмила ПАСТУШОК

і бережуть, і ремонтують, та час і 
погодні умови роблять свою спра-
ву. Працівники садочка спільно з 
активістами фонду розвитку цього 
закладу визначили найнагальнішу 
проблему – оновлення надвірних 
ігрових споруд. Для цього потрібно 
було віднайти півсотні тисяч гри-
вень. Потреба лягла в основу про-
екту конкурсу громадських ініціа-
тив Луцька. У своєму проекті фонд 
розвитку закладу керувався кіль-
кома факторами – щоб було без-
печно, функціонально і красиво. 
«Мають бути спортивний куточок, 
машини, літак, сучасні гойдалки, 
пісочниці. Усе мусить відповідати 
санітарним нормам. На кожному 
майданчику плануємо зробити по 
два нові ігрові об’єкти», – ділиться 
планами завідувачка ДНЗ №32 Ми-
рослава Шевчик. 

Голова фонду розвитку Віталій 
Шнит вважає, що секрет успіху в 
конкурсі громадських ініціатив – 
у активності й небайдужості. «Ми 
написали дві програми, в яких 
окреслили наші ініціативи, і обидві 
отримали підтримку, – розповідає 
Віталій Шнит. – Ми інформували 
всіх батьків про те, як можна озна-
йомитися з нашою ініціативою, 
розміщували на дошці оголошень 
садка план заходів, одне слово, ро-
били все, щоб отримати позитив-

у яких можна взяти участь.
 «Велику увагу приділяємо 

також залученню спонсорів – пи-
шемо звернення до підприємців, 
які працюють на території району 
Вересневого міста Луцька. Це зде-
більшого матеріальна допомога, 
але плануємо ще залучити підпри-
ємців, які нададуть будівельні ма-
теріали для садочка», – розповідає 
Інна Ткачук.

У іншому районі міста після 
навчально-розвивальних занять 
дітлахи вийшли на прогулянку. 
Дитячий садок №32 «Ромашка», 
що поблизу проспекту Перемоги, 
знач но молодший за попередній, та 
все ж і тут не без турбот. Надвірні 
споруди на ігрових майданчиках 
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ДОБРО У СЕРЦІ СИЛА, ЯКА ДОПОМАГАЄ 

МРІЯМ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК ФОНДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗУВАЛИ 
ДІТЯМ ЦІКАВІ КАНІКУЛИ

Літо – найулюбленіша пора 
для дітей. Це не лише період 
канікул, але й час яскравих 
емоцій, нових знайомств та 
незабутніх вражень, які дітвора 
буде пам’ятати весь наступний 
рік. Улітку цього року маленькі 
лучани завдяки активним 
та ініціативним батькам і за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» мали змогу 
проводити відпочинок не лише 
весело, але й корисно. Адже 
вони здобували знання та 
вміння, опановуючи мистецтво 
хенд-мейду.

Ідея проведення серії майстер-
класів, де майстри народної твор-
чості змогли б передавати вміння 
дітям, належить батьківським ко-
лективам тих навчальних закладів, 
де минулого навчального року було 
зареєстровано фонди розвитку. Ак-
тивні батьки зрозуміли, що якість 
навчання та виховання дітей зале-
жить не лише від учителів, держави, 
влади, але передусім від них самих. 
Вони почали шукати шляхи не тіль-
ки для покращення матеріальної 
бази навчальних закладів, але й для 
дозвілля та відпочинку дітей. 

Упродовж двох місяців у арт-
галереї ЦУМу, що в обласному 
центрі, діти під супроводом на-
родних майстрів виготовляли лис-
тівки, вироби із сіна, навчалися 
ліплення з глини, розмальовували 
печиво, створювали текстильні 
іграшки, вишивали бісером, ви-
готовляли шоколадні смаколики. 
Загалом, протягом літніх канікул 
дітлахи відвідали понад сорок ціка-
вих та неповторних майстер-класів. 
Брали у них участь діти від 5 до 12 
років, які є учнями чи вихованця-
ми майже всіх навчальних закладів 
міста. Тему та складність занять 

Люба Гусак із Цумані 
Ківерцівського району 

навчається у Волинському 
державному училищі культури 
і мистецтв імені Стравінського. 
Вона вже дев’ять років грає на 
баяні. І це заняття їй до вподоби.

Баян – не зовсім звичний ін-
струмент у дівочих руках. Тут важ-
ливі вага й габарити. Мама Люби 
Наталя дуже хотіла, щоб дитина 
навчалася гри на фортепіано, але 
доля розпорядилася інакше. 

«Ми планували віддати двох ді-
ток до музичної школи у клас фор-
тепіано. Привели на вступні ви-
пробування, та нам сказали, що, на 
жаль, на фортепіано можуть взяти 
тільки когось одного. Оскільки 
старша донька вже ходила у чет-
вертий клас, віддали її, – пригадує 
мама баяністки. – Пішла я з донь-
ками до директора писати заяву на 
вступ дитини до музичної школи. 
Доки писала, Люба сиділа в куточ-
ку. Викладач Олександр Миколайо-
вич звернув на неї увагу й запитав, 
чи не хоче в музичну школу. Вона 
відповіла: «Хочу, тільки місця не-
має». Коли він запропонував їй 
вчитися гри на баяні, доня погоди-
лася. Уже з нульового класу Люба 
грала в загальному оркестрі зі всіма 
баяністами».

Музика й пісня у родині Гуса-
ків завжди була на чільному місці. 
Мама Наталії Гусак була завклубом, 
вона теж грала на баяні. У Люби-
ного тата любов до музики також 
із дитинства. І хоча чоловік не має 
музичної освіти, проте вміє грати 

на багатьох інструментах. «До-
береться до баяна – грає на баяні, 
попадеться десь йому гітара – на гі-
тарі й так далі. Не професійно, але 
слух має хороший. Якоюсь мірою 
ота любов до пісні, до музики поєд-
нала нас», – розповідає Наталія про 
свого чоловіка.

У сім’ї Гусаків шестеро дітей. І 
всі мають потяг до музики. Бать-
ки вважають, що нехтувати тим, 

чим наділив Бог, – злочин. Нехай 
у когось більше таланту і наполег-
ливості, у когось менше, але, на 
їхню думку, шанс розвиватися має 
бути у кожного. Жінка каже, що у 
вихованні дітей акцентує увагу на 
тому, щоб вони не відчували браку 
чогось через те, що ростуть у бага-
тодітній сім’ї. 

Життя у великій родині – особ-
ливе. Тут як ніде відчуваєш під-

п’єси пишуть для п’ятирядних бая-
нів, а їй доводилося брати участь у 
конкурсах із трирядним.

Мама Люби зверталася у різні 
фонди та організації, просила до-
помогти придбати баян. Багато 
хто обіцяв, але коли чули, яка його 
вартість, то замовкали, а обіцян-
ки так і залишалися обіцянками. 
Інструмента, який був потрібен 
Любі, на жаль, не виготовить жо-
ден завод. У Західній Європі ба-
янів не виготовляють, в Україні 
майстрів – одиниці. Через те і вар-
тість інструмента для багатодітної 
родини просто-таки захмарна. Але 
ні Люба, ні її батьки не припиняли 
мріяти. 

«Коли Фонд Ігоря Палиці став 
працювати у всій області, я звер-
нулася туди по допомогу. Через 
тиждень після цього в наше селище 
з робочим візитом приїхав Ігор Па-
лиця. Голова нашої селищної ради 
підвів мене до нього, розказав про 
нашу проблему. Ігор Петрович без 
будь-яких зауважень сказав: «Баян 
буде». Таку відповідь я неодноразо-
во чула від інших, тому особливих 
надій не плекала», – пригадує пані 
Наталія.

Ще більше подивувало жінку, 
що відповідь із Фонду «Тільки ра-
зом» надійшла дуже швидко. І ось – 
інструмент ручної роботи з п’ятьма 
регістрами, унікальними, індиві-
дуально налаштованими голосами. 
Крок до досконалості. Крок завдя-
ки добру. 

 «Добро – це сила, яку, мабуть, 
ніколи й ніщо не переможе. Бо воно 
живе в нас постійно», – констатує 
мама баяністки. 

Наталка ПЕТРУК

підбирали відповідно до вікової ка-
тегорії. 

Не лише дошкільнята й шко-
лярі були активними учасниками 
занять. Навіть дорослі нерідко 
брали участь у створенні виро-
бів, допомагаючи дітям. Водночас 

батьки мали можливість ознайо-
митися з досвідом роботи фондів 
розвитку шкіл і садочків обласно-
го центру. Адже в 12 навчальних 
закладах міста вже діють фонди 
розвитку, які створено з ініціа-
тиви батьків. Незважаючи на те, 

що такі фонди почали працювати 
відносно недавно, їхні плани та 
ідеї вже реалізовуються. Зокрема, 
відбувалися навчально-виховні, 
культурно-масові та спортивні за-
ходи, а також для розвитку освіт-
ніх закладів було залучено май-

же 500 тис. грн позабюджетних 
коштів. Активність та ініціатива 
дорослих не лише сприяє покра-
щенню умов навчання дітей, але й 
зменшує фінансове навантаження 
на батьків.

Людмила ПАСТУШОК

тримку і залежність від інших. Бо ж 
сім’я – як механізм, у якому кожне 
коліщатко важливе. Цей механізм 
працює чітко, злагоджено, доки у 
ньому панують гармонія та взаємо-
розуміння. 

Любині пальці – справжній 
скарб. Завдяки їм вона упевнено 
йде до успіху. Але ці пальці так 
само вправно можуть виконувати 
й будь-яку роботу в хаті та у госпо-
дарстві. Та все ж музика стала для 
дівчини повелителькою всіх думок, 
дій, вчинків. 

Люба пригадує: спочатку було 
важко, та вона розуміла, що по-
трібно більше уваги звертати на 
техніку, розвивати її, бо то головне. 
Спочатку було шліфування май-
стерності, заняття по три-чотири 
години, потім – конкурси. Дівчина 
не прагнула змагатися, їй просто 
подобалося грати. Уперше взяти 
участь у конкурсі запропонував ви-
кладач Олександр Прокапало.

 «Коли оголошували перемож-
ців, назвали спочатку треті місця, 
потім другі, я вже розхвилювалася, 
думаю – все, не буде нагороди, вчи-
тель засмутиться. Коли почула, що 
в мене найвищий бал, розгубилася, 
не знала, що робити, куди виходи-
ти», – пригадує дівчина.

Відтоді минуло шість років. 
Люба «переросла» ті інструменти, 
на яких грала. Потрібен був гідний 
баян. Дівчина каже, що зараз усі 
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СУБОТА 24 вересня
06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/ф «Христофор 

Колумб. Остання 
подорож»

10.40 Як це?
11.00 Хто в домі хазяїн?
11.25 Хочу бути
11.45 Школа Мері Поппінс
12.00 Казки Лірника Сашка
12.20 Суспільний 

університет
13.05 Д/с «Національні 

парки Америки»
16.05 Гандбол. Ліга 

чемпіонів. «Мотор» 
(Запоріжжя) - «Нант» 
(Франція)

18.10 «Народжені 
незалежними»

19.20 Х/ф «Штиль»
21.00, 05.35 Новини
21.20 Український корт
21.50 Розсекречена історія
22.45 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп
23.40 Добрі справи
01.20 Музичне турне
02.30 Телевистава «Пора 

жовтого листя»
04.40 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

UA: ПЕРШИЙ

05.05, 07.05 Kids Time
05.10 Х/ф «Рок у 

літньому таборі»
07.10 Хто зверху-5?
09.10 Ревізор
12.10 Страсті за 

ревізором
15.10 Любов на 

виживання
17.10 М/ф «Іван Царевич і 

сірий вовк»
19.00 Х/ф «Люди в 

чорному»
21.00 Х/ф «Люди в 

чорному 2»
22.45 Х/ф «Чужі на 

районі»
00.20 Х/ф «Янгол-

охоронець»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»

08.00 «Караоке на 

Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

13.35, 22.05 «Зважені та 

щасливі - 6»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «Х-Фактор - 7»

02.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 Х/ф «Пригоди 

Бейлі: Загублене 
цуценя»

11.00 Х/ф «Вікі, 
маленький вікінг»

12.45 «Кохання з першого 
погляду»

13.45 «КВН»
15.50 «Розсміши коміка»
16.50, 22.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
21.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
00.45 Т/с «Красуня та 

чудовисько»
02.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 

Події

07.10, 05.10 Зірковий 

шлях

09.00, 15.20 Т/с 

«Королева бандитів»

17.00, 19.40 Т/с «Пробач»

22.00 Т/с «Не зрікаються 

кохаючи»

02.10 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

3 сезон»

УКРАЇНА
06.00, 00.10 Бандитська 

Одеса
06.50, 18.30 У пошуках 

істини
08.30 Містична Україна
10.30 Голокост зсередини
12.30 Земля: створити 

планету
14.30 Земля: код 

знищення
15.30 Шлях тигра
16.30 Дика Канада
17.30 Сонячні створіння
21.10 Давні мегаспоруди
05.10 Полювання на 

вбивць

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 Х/ф «Подруги»
12.45 Х/ф «Випадкових 

зустрічей не буває»
16.35 «Вечірній квартал 

Юрмала 2016»
18.30 «Розсміши коміка 

№7 2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Юрмаліто з 

кварталом 95»
00.20 Х/ф «Стати 

зіркою»
02.00 Х/ф «Екстрасенс»
03.40 «Шість кадрів»

1+1

06.30 Х/ф «Самотня жінка 
бажає познайомитись...»

08.15 М/с «Пригоди 
капітана Врунгеля»

09.30, 03.15 Д/п «Зиновій 
Гердт. Я не комік»

10.20, 03.50 Х/ф «Сім 
няньок»

12.00, 05.05 Х/ф 
«Міський романс»

14.00 Х/ф «Зворотний 
квиток»

16.00 Х/ф «Так буває»
18.00, 20.30 Т/с 

«Шкідливі поради»
20.00, 00.25 «Подробиці»
22.30 «Добрий вечір на 

Інтері»
23.30 «Навколо М»
01.05 Х/ф «Трамбо»

ІНТЕР

05.30, 12.45 Факти
05.50, 04.50 Стоп-10
06.50 Провокатор
07.40 Більше ніж правда
08.40 Секретний фронт
09.35 Антизомбі
10.35 Громадянська 

оборона
11.35 Інсайдер
12.35, 13.00 Х/ф 

«Байкери»
14.55 Х/ф «Снайпер-5. 

Спадщина»
17.00 Х/ф «Інкасатор»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
22.30 Х/ф «Стрілець»
00.55 Х/ф «Основний 

інстинкт»
03.10 Т/с «Ганнібал»

ICTV

06.00, 10.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

06.45 Байдиківка
07.35, 13.15 М/с «Маша і 

Ведмідь»
08.00 МультMIX
11.05 М/с «Елвін і 

бурундуки»
11.40 М/ф «Клуб Вінкс: 

Чарівна пригода»
14.35 М/ф «Мультачки: 

Байки Сирника»
15.25 Х/ф «Р...

Раджкумар»
18.15 Х/ф «Сам удома 4»
19.55 Х/ф «Джордж із 

джунглів 2»
21.35 Танька і Володька
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 «Роки і долі» (Віктор 

Тиможинський)
08.10 «Бізнес-клас»
08.35 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Ковель: події, час»
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»
14.10 «Дитячий світ»
14.25 «Слово депутата»
14.55 «Грані»
15.30 «Натхнення»
16.00 Новини. День
16.30 «RED-клуб»
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
19.35 «Ковель: події, час»
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини. Підсумок 

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

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Суперкнига
07.30, 05.40 Як це було
08.00 Детонація
08.30 Діагноз: здоров’я
09.00 Новини «На часі»
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 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 Малюваки
12.30 Смак здоров’я
13.00 ЧП+
13.15 Настав час
13.30, 21.00, 02.40 

Феєрія мандрів
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Топ Нет
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Діагноз: здоров’я

АВЕРС 18.00 Мозаїка батьківства
18.45 Новини «На часі». 

Спецвипуск
19.00 Джем
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: 

«Кам’яна квітка» 1
01.45 По ту сторону 

пригод
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Трактористи» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

П’ЯТНИЦЯ 23 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.20, 19.30 Про головне
10.55 Перша студія
11.30 Д/ф «Бій за гору 

Маківка»
12.30 «Схеми»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Віра. Надія. Любов
15.50 Театральні сезони
16.30 Д/с «Новий Орлеан»
17.30 Д/с «Національні 

парки Америки»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 З перших вуст
20.00 На пам’ять
20.30 «План на завтра» з 

Анастасією Рінгіс
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.50 Війна і мир
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
02.00 Музичне турне
03.05 Надвечір’я. Долі

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
03.45 Х/ф «Мері 

Поппінс»
06.00, 18.00 Абзац
06.55, 08.15 Kids Time
06.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.17 Т/с «Вісімдесяті»
09.15, 22.45 Половинки-2
11.15, 21.45 Київ вдень 

і вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

00.50 Суперінтуїція-2
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 «Зіркове життя. 

Помилки молодості»

06.35 «Зіркове життя. 

Слава в обмін на 

родину»

07.40, 09.35, 20.00, 22.45 
Х/ф «Дочка»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Свати біля плити» 
06.30 «TOP SHOP» 07.40 
«Чи знаєте ви, що...» 
08.15 «Мультфільми» 
09.20 «Топ-модель по-
російськи» 10.20 «Орел 
і Решка. Шопінг» 12.20 
Т/с «Дикий ангел» 14.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 15.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
17.00, 01.10 «Розсміши 
коміка» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Орел і 
Решка. Шопінг 2016» 22.00 
«КВН на БІС» 23.00 «КВН» 
02.00 «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 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір 

черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
18.00, 03.50 Т/с 

«Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Королева 

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

3 сезон»

УКРАЇНА
07.50 Правда життя 08.50 
Паразити. Вторгнення 
09.40, 20.50 Мисливці за 
зміями 10.40 Вражаючі 
кадри 11.40 Світ на 
долоні 12.30, 18.10 
Правила життя 13.20, 
19.00, 01.30 У пошуках 
істини 14.20 Містична 
Україна 15.20 Заборонені 
досліди Фрейда 16.20 
Ігри з атомним вогнем 
17.20 Небезпечна 
Австралія 19.50 Секретні 
історії 21.40 Дика Канада 
22.40 Хижа Арктика 23.40 
Вражаюче відео 00.30 
Таємниці кримінального 
світу 05.10 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 «Чотири весілля»
10.45, 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 «Екстрасенс»
01.00 «Що? Де? Коли?»
05.30 «Шість кадрів»

06.05, 11.15, 12.25 
«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 Т/с «Вона не могла 
інакше»

13.40, 14.20 «Судові 
справи»

15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.30 

«Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Трамбо»
02.50 Х/ф «Сім днів до 

весілля»

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
09.55 Т/с «1942»
11.45, 13.20 Х/ф 

«Снайпер-4. 
Перезавантаження»

14.00 Т/с «Відділ 44»
14.55, 16.20 Т/с «Пес-2»
16.35 Х/ф «Байкери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.30 Дизель-шоу
23.30 Х/ф «Снайпер-5. 

Спадщина»
01.45 Т/с «Ганнібал»
03.55 Провокатор
04.45 Стоп-10

ICTV

07.35 М/с «Маша і 
Ведмідь»

08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Злодій та 

його учитель»
12.10 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
13.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.35 Країна У
18.20 Х/ф «Джордж із 

джунглів 2»
20.00 Х/ф «Сам удома 4»
21.40 Х/ф «Раджкумар»
00.30 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Студія 17»
02.25 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
07.55 «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 світ»
11.00 Новини
11.30 «Відкритість влади»
11.35 «Галерея 

портретів»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «4+1»
13.40 Т/ц «Як це?»
13.55 «Зроблено в 

Європі»
14.10 «Нотатки на 

глобусі»
14.25 Концерт «Обнімись, 

Україно!»
15.30 Т/ф «Сімдесятники»
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 «Роки і долі» (Віктор 

Тиможинський)
18.30 «Народна 

скарбниця»
18.55 Служба розшуку 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Бізнес-клас»
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 Суперкнига
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 Суперкнига
13.00 Народний 

контроль
13.20 Слідство Інфо

АВЕРС 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: 

«Зустріч на Ельбі» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2017» 
ВІДБУДЕТЬСЯ У КИЄВІ

Тривала епопея з обранням міста, 
де проведуть пісенний конкурс 

«Євробачення-2017», добігла кінця. 
Наступного року міжнародне дійство 
прийматиме Київ, пише «ТаблоID». 

Про те, що перемогла столиця, оголо-
сили гендиректор НТКУ Зураб Аласанія та 
міністр культури Євген Нищук. 

«Це була вільна боротьба міст. Тому так 
затягнулося з визначенням міста, яке при-
йматиме конкурс», – сказав Нищук.

Як відомо, заявки на проведення між-
народного музичного конкурсу подали 
шість міст. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків 
і Херсон представили промо-ролики, в яких 
мотивували, чому саме у них має відбутися 
«Євробачення». У фінал вийшли Київ, Дніпро 
та Одеса.

визначилися

Фільм «Джордж із джунглів 2»

Фільм «Трамбо»

Фільм «Байкери»

19:55

23:30

16:35
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kinonew

s.ru

nnm
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ВИЗНАЧЕНО НАЙКРАЩИЙ 
ФІЛЬМ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО 
КІНОФЕСТУ 

«Золотого лева» на 73-му 
Венеціанському кінофестивалі 

здобув фільм філіппінського 
режисера Лава Діаса «Жінка, яка 
пішла», повідомляє ВВС.

Чорно-біла дра-
ма тривалістю майже 
чотири години розпо-
відає про жагу помсти 
і прощення. Ці почуття 
переповнюють шкільну 
вчительку, яка відсиді-
ла 30 років за злочин, 
якого не скоювала. 

Загалом на кінофес-
ті показали 20 фільмів. 
Гран-прі журі дістався 

модельєру Тому Форду за стрічку «Під по-
кровом ночі». Журі кінофестивалю очолив 
англійський режисер Сем Мендес, автор кар-
тини «Краса по-американськи».  До складу 
суддівської комісії увійшли також Лорі Ан-
дерсон, Кьяра Мастроянні, Ніна Хосс, Джем-
ма Артертон і Чжао Вей.

у світі кіно

– Офіціанте! 
Це не суп, а 
якась вода.

– Не якась, а 
кип’ячена!

sockraina.com

znaj.ua
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Я вивчаю час. Ту саму штуку, через яку все відбувається невчасно. Фільм «Містер Ніхто»

НЕДІЛЯ 25 вересня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

22.50, 23.15, 00.05 
Погода

06.35 7 чудес України
06.55, 00.20 Телемагазин
07.15 На слуху
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Х/ф «Штиль»
10.55 М/ф «Христофор 

Колумб. Остання 
подорож»

12.15 Театральні сезони
12.45 Мистецькі історії
13.00 Спогади
13.30 Гра долі
14.20 Фольк-music
15.30 Д/ф «Ангел помсти»
16.00 Твій дім-2
16.30 Х/ф «Повернення»
20.10 Подорожні
21.00, 05.35 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Книга ua
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола
01.20 Музичне турне
02.30 «Мина Мазайло»

05.00, 06.55 Стоп-10
05.35, 12.45 Факти
06.05, 04.10 Провокатор
07.50 Зірка YouTube
09.50 Дивитись усім!
11.35 Без гальм
11.55, 13.00 Х/ф 

«Інкасатор»
14.00 Х/ф «Стрілець»
16.30 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Падіння 

Лондону»
22.15 Х/ф «13-й район. 

Цегляні маєтки»
00.05 Х/ф «Основний 

інстинкт»
02.30 Т/с «Під 

прикриттям»

06.00, 10.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Маша і 

Ведмідь»
08.00 МультMIX
11.05 М/с «Елвін і 

бурундуки»
11.40 М/ф «Мультачки: 

Байки Сирника»
12.30 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

14.00 Танька і Володька
17.35 Одного разу під 

Полтавою
19.35 Країна У
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 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

09.00 «Ранок «Нової 
Волині»

10.05 «Підліткова студія 
«Клас!»

10.30 «Урок… для 
батьків»

11.00 «RED-клуб»
11.30 «На щастя, на 

долю»
11.55 «Натхнення»
12.25 «За літнім часом»
13.20 «Кошик творчих 

ідей»
13.35 «Історія без купюр»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.40 «Срібні дзвіночки»
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»: х/ф «Сад 
Гетсиманський», 3 серія

18.00 Т/ц «Музеї Волині»
18.30 «Видатні волиняни» 

(Ю.Войнаровський)
19.00 Місто
19.25 «Пульс РАЕС»
19.40 Т/ф «Стравінський і 

Волинь»
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»
22.45 «Урок... для батьків»
23.10 «Музичний 

проспект»

06.05 «ВусоЛапоХвіст»

07.05, 10.50 «Х-Фактор 

- 7»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на 

Майдані»

12.10 «МастерШеф - 6»

19.00, 00.05 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

20.55 «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»
09.25 Х/ф «Вікі, 

маленький вікінг»
11.10 Х/ф «Пригоди 

Бейлі: Загублене 
цуценя»

13.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

18.10 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016»

19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Європа»
22.45 «КВН»
01.10 Т/с «Красуня та 

чудовисько»
02.50 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Не зрікаються 

кохаючи»
13.00 Т/с «Пробач»
17.10, 20.00 Т/с 

«Господиня великого 
міста»

19.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.00 Х/ф «Зворотний 
квиток»

23.50 Реальна містика
01.25 Т/с «Співачка»

06.50, 18.30 У пошуках 
істини

08.30 Містична Україна
10.30 Злочин іменем 

раси
11.30 Ігри з атомним 

вогнем
12.30 Давні мегаспоруди
15.30 Поцілунок чорної 

мамби
16.30 Дика Канада
17.30 Дикий Кавказ
21.10 Земля: створити 

планету
23.10 Земля: код 

знищення
00.10 Ризиковане життя
05.10 Полювання на 

вбивць

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 Х/ф «Стати 
зіркою»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 Лотерея «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 Х/ф «Біженка»
01.40 «Сімейні 

мелодрами - 6»

07.00 М/с «Пригоди 
капітана Врунгеля»

07.40 «Подробиці»
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»
13.00 Т/с «Шкідливі 

поради»
17.00, 21.30 Т/с 

«Сільський романс»
20.00 «Подробиці тижня»
22.20 Х/ф «Так буває»
00.20 Х/ф «Зворотний 

квиток»
02.15 Д/п «Анатомія 

катастроф»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.50 Абзац
07.50, 09.40 Kids Time
07.52 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
09.45 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
13.15 М/ф «Іван Царевич і 

сірий вовк»
15.10 Х/ф «Люди в 

чорному»
17.10 Х/ф «Люди в 

чорному 2»
18.50 Х/ф «Люди в 

чорному 3»
21.00 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
23.20 Х/ф «Скалка»
01.10 Х/ф «Чужі на 

районі»

07.00 Суперкнига
07.30, 02.30, 05.40 Як 

це було
07.45, 08.45, 12.45 

Телемагазин
08.00, 00.05 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 Ретроспектива: 

«Кам’яна квітка» 1
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: 

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

«Суворий юнак» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ФУТБОЛ 1

ПН 19 вересня ВТ 20 вересня СР 21 вересня ЧТ 22 вересня ПТ 23 вересня СБ 24 вересня НД 25 вересня
06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч 
06.10 Еспаньйол - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Ворскла - Шахтар. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 Тоттенгем - 
Сандерленд. Чемпіонат Англії 
13.50 Вільярреал - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 16.00, 04.00 
Челсі - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 17.50 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 18.45 
Сталь - Олімпік. Чемпіонат 
України 20.40 Леганес - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
22.50 Кристал Пелес - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 00.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
01.40 Іллічівець - Черкаський 
Дніпро. Чемпіонат України. 
Перша Ліга 03.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 

06.00, 08.00, 03.40, 05.40 
Топ-матч 06.10 Саутгемптон 
- Свонсі. Чемпіонат Англії 
08.10 Леганес - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Ворскла - Шахтар. 
Чемпіонат України 12.05 
«Великий футбол» 13.50 
Евертон - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 16.00 Сталь - Олімпік. 
Чемпіонат України 17.50 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
18.50 Халл Сіті - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 20.40 
Еспаньйол - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 22.50 LIVE. Севілья - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 00.55 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
01.50 Ман Сіті - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 03.50 Алавес 
- Депортіво. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 03.15 Топ-матч 
06.10 Халл Сіті - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 08.10 Малага 
- Ейбар. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 21.45 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Челсі - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
12.10 Іллічівець - Черкаський 
Дніпро. Чемпіонат України. 
Перша Ліга 13.55 Севілья - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 16.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.30 
Еспаньйол - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 18.15, 00.55 Журнал 
Ліги Чемпіонів 18.45 Ворскла 
- Шахтар. Чемпіонат України 
20.30, 05.20 «Сіткорізи» 
20.55 LIVE. Реал - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 22.55 LIVE. 
Гранада - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 01.25 Тоттенгем - 
Сандерленд. Чемпіонат Англії 
03.30 Сельта - Спортінг

06.00, 08.00, 00.55, 03.00, 
05.05 Топ-матч 06.10 Евертон 
- Мідлсбро. Чемпіонат Англії 
08.10 Барселона - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Сталь - Олімпік. 
Чемпіонат України 12.05 
Гранада - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Саутгемптон - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 16.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.30 
Вотфорд - МЮ. Чемпіонат 
Англії 18.20 Реал - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 20.10 Челсі 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
22.00 «Сіткорізи» 22.50 LIVE. 
Валенсія - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 01.10 Кристал 
Пелес - Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 03.15 Севілья - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 23.40 Топ-матч 
06.10, 01.40 Депортіво - 
Леганес. Чемпіонат Іспанії 
08.10 Ман Сіті - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Реал - Вільярреал12.05 
Ворскла - Шахтар13.50 
Валенсія - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру. Прем’єра 17.00 
Халл Сіті - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 18.50 Барселона - 
Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
20.40 Світ Прем’єр-Ліги 21.10 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 21.40 LIVE. 
Бетіс - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Сталь - Олімпік. 
Чемпіонат України 03.30 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 04.00 Саутгемптон - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 

06.00, 19.00, 21.25, 05.40 
Топ-матч 06.10 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
06.40 Тоттенгем - Сандерленд. 
Чемпіонат Англії 08.30 
«Сіткорізи» 09.00 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Барселона - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 Бетіс - 
Малага13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
МЮ - Лестер. Чемпіонат Англії 
16.30, 01.30 Світ Прем’єр-Ліги 
16.55 LIVE. Ліверпуль - Халл 
Сіті. Чемпіонат Англії 19.25 
LIVE. Атлетік - Севілья21.40 
LIVE. Лас-Пальмас - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Свонсі 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії. 
Прем’єра 02.00 Олімпік - 
Динамо. Чемпіонат України 
03.50 Спортінг - Барселона

06.00, 08.00, 13.10, 01.20, 
03.25, 05.30 Топ-матч 06.10 
Шахтар - Волинь08.10 Арсенал 
- Челсі. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 10.50 
МЮ - Лестер. Чемпіонат Англії 
12.40 Світ Прем’єр-Ліги 13.20 
Лас-Пальмас - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 15.10, 23.00 Журнал 
Ліги Чемпіонів 16.00, 18.55 
Футбол LIVE 16.55 LIVE. Зірка 
- Сталь. Чемпіонат України 
17.45 Футбол Tables 19.25 
LIVE. Олександрія - Карпати. 
Чемпіонат України 21.20 
«Великий футбол» 23.30 Вест 
Гем - Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 01.35 Леганес - 
Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
03.40 Вільярреал - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 

НА ТЕЛЕКАНАЛІ 
«1+1» – НОВИЙ ПРОЕКТ

У Києві стартували знімання 16-
серійного комедійного серіалу 

«Субота». На замовлення телеканалу 
«1+1» виробництвом проекту 
опікується продакшн RunGo Studio. 
Режисер стрічки – Семен Горов.

У центрі сюжету «Суботи» – звичайна на 
перший погляд сім’я Каблукових із серед-
нім достатком та стандартними стосунками, 
але одного дня звичне життя родини карди-
нально змінюється. 

«Сімейне життя – невичерпне натхнен-
ня для смішних сюжетів. Бо хто не зустрі-
чав свекрух-усезнайок і завжди маленьких 
молодших братів?», – прокоментувала го-
ловний продюсер Олена Васильєва. Вихід 
нового комедійного серіалу заплановано на 
2017 рік. 

свіжачок

Фільм «Зворотний квиток»

00:20

inter.ua

Фільм «13-й район. Цегляні маєтки»

22:15

kino-na-xati.com

отакої

У DZIDZIO З’ЯВИВСЯ ДВІЙНИК

tsn.ua

За словами музикантів, 
колишній учасник гурту Олег 

Турко створив колектив під 
назвою DZIDZ’OFF, який копіює 
образ Дзідзьо та використовує 
у виступах пісні гурту. 
«DZIDZ’OFF – це двійники, які не 
мають свого пісенного репертуару, 
використовують образ DZIDZIO та 
паразитують на чужій славі. Вони 
примітивно переспівують без будь-
якого дозволу пісенний репертуар, 
який їм не належить», – ідеться на 
сторінці гурту у Facebook.

Музиканти хочуть подати на Олега Турка і 
його гурт DZIDZ’OFF позов до суду. 

«Прихильників ввели в оману, вони плу-
тають псевдовиконавців зі справжнім гуртом 
та приймають виступи двійників за наші. Ку-
пують квитки, відвідують концерти, розчаро-
вуються і просять нас вжити заходів щодо цих 
випадків», – розповіли музиканти.

Вони стверджують, що гурт DZIDZIO та 

його лідер Михайло Хома не мають жодного 
стосунку до колективу DZIDZ’OFF, і звинува-
чують двійника в порушенні чинного законо-
давства України та спотворенні іміджу гурту 
DZIDZIO.

eventagentstvo.com
.ua
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Мандрувати – означає розвінчувати чужі міфи про інші країни. Олдос Хакслі

враження

  Іван САВИЧ 
    Фото з особистого архіву
    Львів-Ріо-де-Жанейро

Його перебування 
в Ріо розпочалося 
з крадіжки 

документів першого ж 
дня Олімпіади. Проте 
він у захваті від того, що 
йому вдалося побачити 
у Бразилії: неймовірні 
краєвиди, небезпечні, 
але такі мальовничі 
фавели й люди, які 
завжди танцюють та 
усміхаються. Нестримна, 
емоційна, сонячна, 
а ще – корумпована, 
злочинна, бідна і 
небезпечна країна.

Такою видалася Бразилія льві-
в’янину, режисеру та оператору 
Теодорові Нещадиму, який висвіт-
лював головне спортивне дійство в 
Ріо та розповів «Волинським Нови-
нам» про те, що відбувалося за ла-
штунками головного спортивного 
дійства планети.

Адже в об’єктиви камер потра-
пили здебільшого щасливі гості та 
місцеві жителі. Поза увагою зали-
шилися перестрілки посеред міста, 
наркотрафік, а також бразильці, які 
не були раді Олімпіаді, бо у них в 
країні нині складна економічна і по-
літична ситуація.

– Чи доводилося вам працю-
вати на змаганнях такого рівня 
раніше?

– На Олімпійських іграх уперше, 
але працював на інших змаганнях 
міжнародного рівня. Серед них – 
«Європейські ігри – 2015», «Тур де 
Азербайджан – 2014», олімпіада з 
шахів «FIDE 2015».

– Чи траплялися за цей час 
якісь курйозні ситуації або не-
приємні інциденти?

– У перший день Олімпіади в 
мене викрали поясну сумку з до-
кументами. І це був доволі престиж-
ний район, не пізня година, навколо 
багато туристів, та й поліція зовсім 
поряд. Ми з колегою сиділи в кафе, 
наші речі лежали у нас під столи-
ком. День був напружений, втома 
давалася взнаки, тож я зняв сумку і 
поклав під столик до речей. Через 
п’ять хвилин її уже не було й ніхто 
(включно з моїм колегою та мною) 
нічого не бачив. Злодюжки тут пра-
цюють дуже професійно і вони на 
кожному кроці.

– А як стосовно місцевої по-
ліції? Адже рівень злочинності в 
Ріо – аж ніяк не найнижчий.

– На час Олімпіади поліція була 
буквально на кожному кроці. І не 
тільки поліція – військові в повно-
му обмундируванні. Спочатку було 
навіть трохи не по собі, що поряд із 
тобою ходять солдати з автомата-
ми, але з часом це давало відчуття 

райського куточка. Серед найгарні-
шого – гора Корковадо, на вершині 
якої стоїть велетенська статуя Ісуса 
Христа. Її видно з будь-якого куточ-
ка міста, а на вершині почуваєшся, 
мов на даху світу.

Гора Цукрова Голова стоїть 
нав проти Корковадо, з неї теж від-
кривається неймовірний краєвид, 
особ ливо на заході – сонце ховаєть-
ся просто за Христа.

Сходи Селерона – мистецька 
місцинка, яка утворилася завдяки 
бажанню одного художника поре-
монтувати сходи біля будинку. Він 
почав викладати їх різнокольоро-
вою плиткою, і це так сподобалося 
йому і всім довкола, що люди зі всьо-
го світу почали привозити плитку й 
теж викладати її. Охочих так багато, 
що сходи Селерона – вже не тільки 
сходи, а й стіни будинків навколо.

Також неймовірний за красою 
найвідоміший пляж міста – Копака-
бана. Це найбільш характерне місце 
в Ріо, і там у різні часи доби можна 
побачити все: від дітей, які грають у 
волейбол, і молоді, яка займається 
спортом, до повій та наркодилерів. 
І бажано не світити смартфоном, бо 
може непомітно оточити зграйка 
малих дітей, засипати очі піском і 
вирвати його з рук.

– Яке воно – середньостатис-
тичне корінне населення?

– Веселе, відкрите і спортивне. 
Тут заведено займатися спортом – 
набережні заповнені бігунами, ву-
лиці – велосипедистами, а на пляжі 
зав жди хтось грає у волейбол, фут-
бол або футволлі (суто бразильський 
вид спорту – волейбол ногами). На 
вулицях усі всміхаються, людей у 
поганому настрої практично немає, 
усе якось легко і невимушено.

Ситуацію, коли бразильці кри-
чать один на одного, бачив лише 
раз. Навпаки – вони обожнюють 
знайомитись і говорити про все на 
світі. Ну і музика – самба тут у кро-
ві в кожного. Таке враження, ніби 
вони навіть ходять у ритмі самби.

А їхні вечірки – це взагалі окре-
ма тема. Ніде не бачив такого від-
чайдушного відриву. Ми все диву-
валися, як же бразильцям вдається 
працювати.

– Що є в бразильців такого, 
чого ми могли б повчитися у них 
і навпаки?

– Нам варто повчитися у них 
відкритості й любові до життя. А 
їм у нас – організованості та пра-
цьовитості. Хоча це ще питання, чи 
можемо ми їх цього навчити. Про-
те, незважаючи на всі неприємні 
нюанси спортивного дійства, Олім-
піада – неймовірний захід. Мені 
здається, що лише на ній може бути 
стільки різних національностей, і не 
тільки серед спортсменів, а й серед 
журналістів. Це дуже надихає і спо-
нукає до професійного зростання. 
Ну і сама ідея Олімпіади – єднання 
усіх народів спортом – дуже мені ім-
понує та заряджає позитивом. Тож, 
незважаючи на всі негативні орга-
нізаційні моменти, можна упевнено 
сказати, що Олімпіада-2016 у Ріо – 
подія року!

безпеки. Після крадіжки документів 
я звернувся у спеціальний відділок 
туристичної поліції, де у мене взяли 
свідчення і склали протокол. Усе 
дуже швидко й культурно, говорять 
англійською. Однак нас попереджа-
ли: якщо у нас виникне суперечка з 
бразильцями і ми звернемося до 
найближчих поліцейських, найімо-
вірніше, це вирішиться на користь 
бразильця. А сперечатися із полі-
цією тут взагалі небезпечно: на 20 
затримань – один убитий. 

Місцеві ж ставляться зі спів-
чуттям, коли дізнаються про такі 
випадки. Їм відверто соромно, що 
таке відбувається у їхньому місті 
та країні. Самі вони дотримуються 
усіх можливих норм безпеки – оми-
нають десятою дорогою сумнівні 
фавели, не носять готівки, біля підо-
зрілих особистостей не зупиняють-
ся, якщо гуляють уночі, то так, щоб у 
полі зору була поліцейська машина. 
Мали конфлікт із водієм. Він відмов-
лявся відвезти нас до фавели, де ми 
хотіли познімати. До слова, фавели 
є різні: пасифіковані (максимально 
очищені від злочинності) і ні. У па-
сифікованих фавелах є поліція, без-

БЛИСК І ЗЛИДНІ ОЛІМПІАДИ-2016: 
ЯКОЮ ЇЇ ПОБАЧИЛИ 
УКРАЇНЦІ ЗА 
ЛАШТУНКАМИ

– Блиск і злидні Олімпіади-
2016 – це правда чи міф медіа? 

– Цілковита правда. Лише блис-
ку я так і не побачив. Його ство-
рювали хіба вболівальники своїми 
емоціями. Чимало об’єктів так і 
не закінчили, багато моментів не 
пропрацювали. Волонтери не зна-
ють англійської, інфраструктура 
дуже незручна, багато арен були 
без завершеного оздоблення. І по-
стійно якісь невдачі переслідували 
Олімпіаду – то камера завважки 
600 кілограмів упаде просто на 
вболівальників, то спортсмени 
травмуються. Дуже багато краді-
жок, навіть на самих олімпійських 
об’єктах. Охорони майже не було,  
лише на пропускних пунктах. І за-
галом, у місті не відчувалося свята. 
Бразильці не були раді Олімпіаді, 
бо у них складна економічна й по-
літична ситуація.

– Які враження про країну 
з’явилися в першу годину, як ви 
покинули аеропорт?

– Дуже гарно! Місто затиснуте 
між горами й океаном, на пагорбах 
розкинулися фавели, які здалеку 
скидаються на кольоровий дитя-
чий конструктор. Сонячно і приєм-
но! Ріо-де-Жанейро – неймовірної 
краси місто. Оточене горами, омите 
океаном, воно справляє враження 

печно й навіть проводять екскурсії. 
В інших – перестрілки серед білого 
дня і наркотрафік.

– Ви пробули у Бразилії кіль-
ка тижнів. Цього часу здебільшо-
го достатньо, аби відчути країну. 
Яка вона?

– Країна контрастів. Зазвичай 
так говорять про Індію, але для Бра-
зилії це визначення теж підходить. 
Нестримна, красива, емоційна, со-
нячна, спортивна. А ще – корумпо-
вана, злочинна, бідна і небезпечна. 
Попри все – країна неймовірно ва-
бить, хочеться туди повертатися.

 

Теодора пограбували першого ж дня

Бразилія – країна, в яку хочеться повертатися

З Ріо оператор привіз не лише спогади, а й фото зі 
спортивними зірками, як-от із Жаном Беленюком

Бразилія видалася неймовірно контрастною
Бразильці не вельми 
тішилися Олімпіадою У нетрях Ріо – фавелах – щодня трапляються перестрілки 
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Вахтанг Кіпіані колекціонує 
старі газети та журнали. 

Однак люди часто замість 
преси дарують йому книжки. 

Іноді трапляються старі книги з 
нерозрізаними сторінками. 

«Якось запитав чоловіка з Канади, 
чому він не порозрізував сторінки 

в книзі ще 50 років тому. Той 
відповів, що ніколи не читав цього 

автора. Але купував усі його 
книжки. Це був акт патріотизму, 

бо якби він не підтримав цю 
книжку, то цей письменник не 
написав би наступну. І багато 
українців залишилося б без 
роботи. Ці люди до глибини 

власної кишені любили 
Україну», – розповів Кіпіані. 

не будьмо байдужими

 Лілія БОНДАР
   Маневицький район

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ ВОЛИНЯНИН ПОТРЕБУЄ 
60 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ НА ПЕРЕСАДКУ НИРКИ 

відверто про головне 

  Лілія БОНДАР
     Луцьк

ВАХТАНГ КІПІАНІ: «ДОСИТЬ БУТИ 
БЛАГОДУШНИМИ ДУРНЯМИ»

Український історик та 
журналіст Вахтанг Кіпіані 
на фестивалі українського 

духу «Бандерштат» розповів, що 
він думає про сучасну російську 
молодь та чи можливе примирення 
між українцями й поляками. Історик 
також повідав про створення карт 
«Топонімія Криму», де відображено 
етнічні назви міст і сіл Криму 
упродовж тисячолітньої історії.

«Мабуть, усі чули імперський концепт 
«Русский Крым». Хто був у Криму, пам’ятає, 
що більшість населених пунктів називаються 
на кшталт: Изобильное, Виноградное, Лучис-
тое. Однак річки, гори, затоки, водоспади за-
лишилися в національному колориті», – каже 
журналіст. 

За його словами, після виселення крим-
ських татар у 1940-х роках було чотири рішен-
ня президії Верховної Ради Радянського Со-
юзу про перейменування населених пунктів 
Криму. Радянська влада знищувала будь-яку 
пам’ять про кримськотатарське населення. 

«Коли почав цим цікавитися, то виявилося, 
що 90 відсотків – це кримськотатарські назви, 
решта – турецькі, німецькі, грецькі, італійські 
та інші. Наприклад, якщо спитати у Джамали, 
як називається рідне село її батьків, то вона ні-
коли не скаже Малоріченське, а відповість, що 
її батьки з Кючюк-Озен. Кожен кримський тата-
рин пам’ятає своє родове гніздо, звідки вийшли 
його дід, баба, батьки», – розповідає історик. 

Вахтанг Кіпіані запевняє: якщо відбудеть-
ся деокупація Криму й рішення Верховної 
Ради про декомунізацію населених пунктів 
буде реалізовано не тільки де-юре, а й де-
факто, то усі радянські вивіски відразу зник-
нуть з карти Криму. 

У Василя Шишолика 
з села Прилісного 

Маневицького 
району – хронічний 
гломерулонефрит. 
Хлопцеві потрібна 
термінова трансплантація 
нирки. Білоруські медики 
погодилися провести 
операцію й чекають на 
донора. Батьки як донори 
не підходять, адже у них 
інша група крові. 

Мама Василя розповідає, що 
спочатку хлопець перехворів на 
грип, а потім лікарі діагностували 
в нього цю недугу. Василь вчився 
у Луцькому вищому професійно-
му училищі. Має освіту слюсаря-
сантехніка. Однак мріє працювати 
водієм. Хлопець хоче поїхати за 
кордон, аби заробити грошей на 
автомобіль. Зараз Василь тричі на 

ПРО МЕЛЬНИКІВЦІВ 
ТА БАНДЕРІВЦІВ

Присутні на гутірці поцікавилися в істо-
рика, що ж стало яблуком розбрату між мель-
никівцями та бандерівцями. Вахтанг Кіпіані 
наголосив, що то був тоталітарний час, коли 
кожна політична сила вважала свою позицію 
єдино важливою і єдино правильною. Дехто 
був переконаний, що може насильством зму-
сити інших стати на свій бік. Український на-
ціоналістичний рух був під тиском ворожих 
центрів, які намагалися знищити, пересвари-
ти й використати людей у власних цілях. За 
словами Вахтанга Кіпіані, частину злочинів, 
які мельниківці вішали на бандерівців, здій-
снювало німецьке чи радянське  керівни-
цтво, аби пересварити ці два відгалуження. 
На думку історика, така гіпотеза моє право 
на існування. Однак треба шукати докази, аби 
знати правду, незалежно, героїчна вона чи 
трагічна. 

«Не треба переписувати історію, варто 
відкривати у ній нові сторінки. Розмова про 
історію, про тих же бандерівців, дуже важли-
ва. Український читач має знати правду, аби 
без гніву та пристрасті про це говорити. На 
жаль, українські історики мало досліджують 
питання кривавого протистояння в ОУН», – 
каже Кіпіані. 

ПРО СУЧАСНУ РОСІЙСЬКУ 
МОЛОДЬ 

Історик на «Бандерштаті» наголосив, що 
думає про теперішню російську молодь. 

«Уже десять років не був у Росії. Те, що 
бачу в інтернеті, викликає жах і сум. Ця мо-
лодь дуже заряджена ненавистю до україн-
ців, неправдою, сталінізмом, автократією. 
Вони ненавидять Захід та будь-яку інакшість: 
чи це греко-католицизм, чи українська мова, 
чи то інший погляд на історію. Інакшість у Ро-
сії не толерується. Значна частина російської 
молоді вражена цим», – наголосив історик. 

Кіпіані стверджує, що російська молодь є 
одним із інструментів атаки на Україну. Істо-
рик каже, що йому її шкода, але він сприймає 
цих людей як потенційних окупантів. 

«У мене є племінник, який живе в Росії. 
Пам’ятаю розмову з його батьком двадцять 
років тому, – розповів журналіст. – Він тоді 
сказав: «Хохли, ви маєте віддати Крим». Я за-
питав, чи хоче він, щоб його син загинув у вій-
ні. Він сказав, що я дурень. У 90-х роках я на-
віть не думав, що українська влада і держава 
будуть такі деморалізовані, що не чинитимуть 
опору. Це все робили навмисно і завчасно. 
Зможемо нарівні говорити з Росією, коли бу-
демо такими ж сильними». 

ПРО УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ

Прокоментував Кіпіані й українсько-
польські стосунки. На його думку, те, що було 
на Волині, – величезна катастрофа. Однак 
він розуміє поляків. Історик каже, що треба 
бути дуже жорстокими й нецивілізованими 
людьми, аби відмовляти полякам у праві на 
біль. Він каже, що з часом ця тема стане менш 
дражливою. 

«Полякам нині вже не болить Хмельнич-
чина. Бо немає дідів та прадідів того часу. 
Через сто років тема українсько-польського 
конфлікту буде не менш важливою, але не та-
кою болючою. Є речі, які треба пережити. Але 
це працює тільки тоді, коли є домовленість 
про мовчання», – каже Кіпіані.

Історик наводить приклад українського 
дисидента Василя Стуса і російського монархіс-
та Леоніда Бородіна, які сиділи разом у тюрмі. 

«Український та російський патріоти, воро-
ги, – каже Кіпіані. – Проект Бородіна заперечу-
вав існування незалежної України. Але чомусь 
у Бородіна про Стуса найприємніші спогади. 
Вони були культурні люди і домовилися, що 
говоритимуть лише на ті теми, які їх не роз-
ділятимуть. Адже тоді у них був спільний во-
рог – Кремль. От якби польська та українська 
еліти домовилися про таку угоду мовчання, це 
могло б стати рецептом примирення. Але в 
сучасній Польщі це неможливо. Нині вона не 
здатна усвідомити українських жертв. У Поль-
щі є кресовики та російські агенти, в Україні – 
націоналісти, діти виселених і закатованих. Їм 
болить так само, як і полякам». 

Однак, каже історик, у Польщі всі ці роки 
була держава. Нормальні прокурори, історики 
та академіки наук. Поляки роками досліджу-
вали тему українсько-польських відносин. 

«Маємо користатися тим, що ми – вільна 
нація. Годі бути благодушними дурнями й че-
кати, поки усі вимруть, а тоді досліджувати 
цю тему, – переконаний Кіпіані. – Треба писа-
ти книжки, але не пропагандистські. Знімати 
фільми. Хай ми знімемо один, який покаже 
правду польську та українську, але це буде 
наш фільм. Треба, щоб поляки побачили, що 
ми переживаємо цю трагедію. Що ми люди, 
а не фашисти. Треба знімати передачі та дис-
кутувати з поляками. Має бути діалог, а не 
змагання за очки. Ми – вільна держава. У нас 
нема на меті принизити чужу націю, у нас є 
своя правда. Ми визнаємо чужий біль, але 
нам теж боляче. Ми маємо не стати Польщею. 
Маємо не стати Росією, аби на російську брех-
ню відповідати брехнею українською». 

тиждень їздить до Луцька в лікарню 
на гемодіаліз. Процедура займає 
чотири години, а ще три – дорога. 
Хлопець повертається в Прилісне 
пізно дуже виснаженим.

Медики кажуть, що операція з 

пересадки нирки вартує 60 тисяч 
доларів. Таких коштів у батьків 
немає. Щодня потрібно витрача-
ти чималенькі суми на ліки. Крім 
цього, п’ять років тому в молод-
шої доньки Шишоликів виявили 

рак. Злоякісну пухлину виріза-
ли разом з оком. Мама Людмила 
каже, що зараз 12-річна дівчинка 
проходить реабілітацію. Даринка 
двічі на рік їздить на обстеження 
в Одесу. Вона дуже добре вчить-
ся, відмінниця. Мама не силує її 
до науки, шкодує. Однак Даринка 
сама сідає за книжки, каже, що їй 
це цікаво. 

«Цьогоріч мали поставити їй 
імплантат. Адже донька не має ока. 
Відтермінували операцію. Син за-
хворів, тож усі кошти пішли на його 
лікування», – ділиться жінка.

Людмила розповідає, коли Ва-
силь дізнався про хворобу, то був 
сам не свій. Не хотів гуляти з дру-
зями, замикався в собі й ні з ким не 
розмовляв. Хлопець важив 70 кіло-
грамів, а тепер схуд до 52. 

«Стан сина був дуже тяжкий. 
Лікар розводив руками й нічого не 
прогнозував. Як приїхали з Білору-
сі, то його стан покращився. Зникли 
набряки. Василь став веселішим. На 
обличчі почала з’являтися усмішка. 

До цього були моменти, коли я ду-
мала, що втрачу здоровий глузд. Так 
важко мені було. Заплющувала очі, 
а спати не могла. Думки не дозволя-
ли», – каже Людмила. 

Жінка розповідає, що недавно 
на обстеження у Білорусі витрати-
ли понад п’ять тисяч доларів. Ще 
п’ять знову назбирали. Допомогли 
односельчани, друзі та родичі. Але 
цих грошей мало. Сім’я просить усіх 
небайдужих людей допомогти фі-
нансово. 

«Ми вже продали все, що могли. 
Залишився тільки будинок. Його не 
зможемо продати, бо діти будуть на 
вулиці, – каже пані Людмила. – Со-
ромно просити грошей, але життя 
сина мені важливіше». 

О
лександр Котис

Історик каже: 
треба, аби поляки 
побачили, 
що ми – люди, 
а не фашисти 

Сім’ю Шишоликів біда спіткала двічі: 
спочатку захворіла донька, а тепер син
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Балансуючи між радістю та смутком, я приніс своє життя у жертву творчості. Ів Сен-Лоран 

 Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
    Фото автора
    Луцьк

artіль АКТУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 
НА ОКОЛИЦЯХ

У колишній 
промисловій 
зоні на околиці 

Луцька масштабні 
арт-об’єкти створили 
учасники фестивалю 
урбаністичного 
мистецтва «ПоліхромА», 
що зібрав 9-11 вересня 
митців із різних міст 
України. Назва його  
символічна й означає 
поліхромність, тобто 
багатогранність, 
літера «а» наприкінці 
символізувала те, що 
фестиваль відбувався 
уперше.

Організатор заходу Сергій 
Остроумов пояснює: суть фес-
тивалю полягає в тім, аби забез-
печити можливість майстрам 
стріт-арту реалізувовувати свій 
потенціал. Майданчик для цього 
створили на базі «Арт-кафедри» 
культурно-розважального цен-
тру «Адреналін Сіті».

Зазвичай для таких про-
ектів доводиться виборювати 
стіни, майданчики, а тут рай-
тери (графіті-художники, – ВН) 
отримали повну свободу твор-
чості. Зі слів Сергія Остроумова, 
учасники фестивалю комфортно 
почувалися у місці проведення 
дійства, адже локації виявилися 
цікавими, а площі для створення 
робіт були розташовані під різ-
ними кутами.

Фестиваль подарував Луцьку 
нові творіння авторства майстрів 
переважно із Західної України: 
Львова, Дрогобича, Тернополя, 

усі на фестиваль

 Галина ТЕРНОВА
    Луцьк

ЧИМ ЗДИВУЄ «ВОЛИНСЬКА КНЯЖНА-2016»

Знаковою подією у культурному 
житті Луцька стане фестиваль 

історії, краси та жіночності 
«Волинська княжна», який 
25 вересня 2016 року втретє 
відбудеться у Замку Любарта.

«Фестиваль задумано як маніфестацію 
духу нашого краю і нашого міста», – наголо-
шує організаторка дійства Ліза Шубко.

Захід розпочнеться об 11:30 з урочистої 
ходи учасників фестивалю від Театральної 
площі до Замку Любарта. О 12:00 – урочисте 
відкриття в старовинних мурах.

«Події розгортатимуться навколо фан-
тазійного конкурсу середньовічної краси, 
участь у якому братимуть усі охочі жінки – не-
залежно від віку, статури чи статусу. Бо основ-
ним критерієм цього конкурсу стане їхня уява 
і бачення свого образу в контексті стародав-
ньої краси. У результаті оберуть і коронують 
переможницю – волинську княжну», – розпо-
відає Ліза Шубко. 

Родзинкою першої половини дня стане 
дитячий конкурс краси «Фея луцького замку», 

ПОЛІТЕХІВЦІ 
З КРЕАТИВОМ
Луцьк

Студенти першого курсу Луцького 
національного технічного 
університету одразу після 
посвяти флешмобом привітали 
свою альма-матер із півсторічним 
ювілеєм. Дійство відбулося 
на центральній площі міста 9 
вересня.

Студенти вишикувалися у дві групи, 
утворивши таким чином цифру «50». 
Саме стільки виповнилося цьогоріч 
луцькому політеху.

За 50-річну історію зі стін вишу у ве-
ликий світ вийшло 50 тисяч випускни-
ків. 2 липня 1966 року за наказом тодіш-
нього Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР у Луцьку утво-
рили відділення загально-технічного 
факультету Київського автомобільно-
дорожнього інституту (КАДІ).

СТАРОВИННИЙ 
ЧЕРЕВИЧОК... 
У ТОРФОВИЩІ
Луцьк

Унікальна знахідка, єдина у 
своєму роді, поповнила фонди 
Волинського краєзнавчого музею.

Як повідомляє сайт «Музейний про-
стір Волині», це дитячий черевичок 
(півпара), що його виготовив серед-
ньовічний майстер-швець вручну із 
суцільного шматка вичиненої шкіри. 
Черевичок зроблено за викрійкою, без 
використання шевської колодки, типу 
ходак, з отворами для скріплення дета-
лей, на двох ґудзиках.

Добрий стан збереження черевичка 
пояснюють середовищем, у якому його 
виявили: це торфовище недалеко від 
Стиру. Раритет ще потребує детального 
дослідження, після якого займе належ-
не місце в музейній експозиції.

Хранитель фондів Волинського кра-
єзнавчого музею Наталія Пушкар при-
пускає, що унікальній знахідці щонай-
менше 300 років. 

Місце, де черевичок знайшли, було 
територією осілого проживання вірмен 
і караїмів від середньовіччя до середи-
ни ХХ століття у Луцьку. Нині ж це при-
ватна територія. 

ювілей

дивина

під час якого свою вроду і харизму продемон-
струють юні лучанки. 

У програмі «Волинської княжни» – видо-
вищні містечка історичної реконструкції, зна-
йомство із лицарями, козаками, піратами та 
кельтами. 

Під час заходу можна буде не лише сфо-
тографуватися з героями давнини і казок, 
а й стати учасником середньовічних роз-
ваг та ігор. Заплановано також показові бої, 
майстер-клас із ковальської справи.

За словами організаторів, сюрпри-
зи будуть від луцького зоопарку та кінно-
спортивної школи як для дітей, так і для до-
рослих.

Крім того, працюватиме ярмарок-виставка 
народних ремесел та сучасних виробників 
натуральної і дизайнерської продукції. Охо-
чі матимуть нагоду повчитися у майстрів. Ін-
ших можуть зацікавити послуги шаржиста і 
портретиста, які працюватимуть на святі. Для 
найменших – цікавий аквагрим.

Під час свята виступлять зразкова цир-
кова студія «Каскад» із Костополя, музичний 
гурт Royal Citу, Twіce a week, квартет «Луча-
но», особлива гостя – Тетяня Власова (гурт 
АССА). Любителів танцю розважатимуть учас-
ники Elite-Dance, DiamondStars тощо. На гос-

тей свята також чекають театральні вистави, 
дитячі постановки від модельного агентства 
Gracemodelhaus та уроки дефіле від Анни 
Тріль. 

Організатори кажуть, що на святі мож-
на буде й смачно поїсти. Тут буде і дичина з 
вогню, і рибна карта, і фірмові страви від рес-
торану «Чевермето». А також – лаунж-зона з 
баром та кальяном. 

Івано-Франківська і, звісно ж, 
Луцька. Окрім власне учасників 
фестивалю, яких було 15, долучи-
лися й вільні художники, які влаш-
тували графіті-батл на одній зі стін 
колишньої місцевої котельні.

Тематику робіт майстри ви-
значали самотужки, організа-
тори лише просили їх творити 

у властивій їм манері, аби було 
помітно руку майстра. У май-
бутньому майданчики для ство-
рення таких робіт планують роз-
ширювати, шукаючи формати, 
зручні для організаторів та міста. 
Фестиваль «ПоліхромА» плану-
ють влаштовувати щорічно, його 
формат буде змінюватися, адже 
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актуальне мистецтво представ-
лене у величезній палітрі  з різ-
ними технічними можливостями 
виконання.

До участі у фестивалі запро-
сили також авторів інсталяцій. 
Так, на майданчику перед будів-
лею «Адреналін Сіті» можна поба-
чити роботу луцького художника 
Сергія Торбінова. Також було 
представлено проект «Вулична 
абетка» – майстри з різних міст 
відтворили літери на полотнах. 
Окрім цього, цікавими виявилися 
об’єкти луцького митця Руслана 
Чугая «Рало», «План – ЕТА», «Чов-
ни на суші». Презентували й стіке-
ри майстрів стріт-арту – своєрідні 
репрезентативні штампи, що де-
монструють їхню стилістику. Як 
зразок відеоарту в рам ках екс-
позиції продемонстрували фільм 
французького телеканалу про 
актуальне мистецтво в контексті 
України. Творці фільму обра ли 
для цього лучанина Сергія Рад-
кевича.

Попри те, що площі муралів 
були доволі великими, автори 
працювали оперативно й ство-
рили десяток робіт. Найбільшим 
став мурал «Нуль метрів над 
рівнем моря» лучан Андрія При-
сяжнюка та Сергія Радкевича. 
Ця робота була каталізатором 
дійства – саме на базі цієї стіни 
виникла ідея організувати фести-
валь. Інші мурали – «Очікування 
Сіріуса» лучанина Дмитра Мики-
тенка, мурал авторів Feros, Dik та 
Keno з Дрогобича, Львова й Тер-
нополя. На фасаді будівлі створи-
ли ще три роботи, над якими пра-
цювали лучанин Андрій Кальков 
та Arm і Stone зі Львова.

Мурал «Нуль метрів над рівнем моря» створили лучани 
Андрій Присяжнюк і Сергій Радкевич. Назва зашифрована 
у самій роботі шрифром Брайля для незрячих. 

Стріт-арт просто неба й концептуальні інсталяції – завдяки 
фестивалю в Луцьку побільшало об’єктів вуличного мистецтва.

Стіни «Адреналін Сіті»  відтепер прикрашатимуть нові мурали.

Чимало учасників фестивалю мають закордонний досвід, 
тож актуальні для світу теми вони реалізували у Луцьку.
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Мій стиль бойових мистецтв – китайський вінегрет. Джекі Чан

«Для мене найкраща 
мотивація – бачити 
результати дівчат. І 
це не тільки зовнішній 
та фізичний стан. 
Найбільше радію, 
коли вони кажуть, 
що змінилося їхнє 
життя зі з’явою у 
ньому спорту. Мене це 
надихає». 

Лучанин Віталій Шафар минулого вікенду прибіг третім на 
Мінському півмарафоні. Це був перший виступ Віталія восени, 

далі він планує участь у ще кількох «половинках», повідомляє 
Федерація легкої атлетики Волині. У спортивному святі взяло 
участь близько 20000 спортсменів. Шафар зумів втрутитися у 
боротьбу між чотирма кенійськими стаєрами. Переміг у Мінську 
кенієць Кіптон Кімайо (1.03.00), другим був його співвітчизник 
Роп Кібет (1.03.38), а Віталій – третім (1.04.12).

улюблена справа

  Лілія БОНДАР
    Луцьк 

ФІТНЕС-ТРЕНЕР: «ПОКАЖІТЬ 
СВОЇМ ДІТЯМ ПРИКЛАД – 
І МАТИМЕТЕ РЕЗУЛЬТАТ»Тренер з аеробіки Ліза Шубко 

каже, що любов до спорту їй 
прищепив батько. «Загалом 

у нас вся сім’я спортивна. Фітнес-
тренером працювала моя 
бабуся. Тато не був професійним 
спортсменом, але спорт завжди 
був частиною його життя. Він 
розповідав мені, що фізичні 
навантаження потрібні так само, як 
елементарна щоденна гігієна», – 
пригадує Ліза. 

УДОМА ЗАВЖДИ БУЛИ 
ШТАНГА ТА ГИРІ

Жінка розповідає, що батько не тільки по-
стійно говорив про спорт, а й сам показував 
приклад. Удома завжди стояло безліч спор-
тивних снарядів, незважаючи на те, що житло 
було тісним. Слова не мали би такого впливу 
на її свідомість, як мали дії батька та його до-
сягнення. Усе це призвело до того, що любов 
до спорту стала майже фанатичною. Коли у 
школі її однокласники проводили час за ку-
рінням цигарок і зовсім не цікавилися спор-
том, дівчина бігала навіть узимку. 

«Народилася в Нововолинську. Мені не 
виповнилося ще й двох років, як тато поїхав 
працювати в Якутію. Незабаром і ми з мамою 
туди перебралися. Там прожила сім років. 
Зростала в тайзі та горах, що дуже спонукало 
виявляти фізичну активність. До Луцька по-
вернулися уже по закінченню школи, – роз-
повідає Ліза. – У шкільні роки відвідувала 
усі спортивні секції, що були доступні. Таким 
чином, батько вплинув на те, як у подальшо-
му складалося моє життя, і зробив любов до 
фізичної культури фундаментом моєї особис-
тості. Спорт став звичкою. І той, хто займаєть-
ся спортом, знає, що такої звички позбутися 
неможливо». 

ВИЛІКУВАЛАСЯ 
СПОРТОМ

Фітнес-тренер каже, що покинути спорт її 
не змусила навіть серйозна черепно-мозкова 
травма. Лікарі категорично заборонили не те 
що бігати, а й навіть швидко ходити. Однак 
уже через два роки після нещасного випадку 
дівчина здобула відзнаки в дзюдо, а згодом і у 
верховій їзді. 

«Мене шістнадцятирічною збив автобус, – 

зізнається Ліза. – Два місяці провела у лікарні. 
Не могла навіть встати з ліжка. Вчилася ходити 
заново. Але я не здалася. Почала усе з ходьби. 
Дуже багато ходила. Коли виходила з дому, то 
батьки уже знали, що дві години мене не буде. 
Спочатку ходила повільно, потім швидко, а 
тоді уже почала й бігати. Так я вилікувалася 
спортом і нині маю чудове здоров’я, незва-
жаючи на те, що мої спортивні навантаження 
вже давно перетнули межу норми». 

Жінка каже, що лікарів треба слухатися. Є 
травми, які несумісні з професійним спортом. 
Одначе елементарні фізичні вправи завжди 
можна виконувати.

«Ніколи не треба ставити на собі хрест. І 
це стосується не лише спорту. Навіть тоді, 
коли стан дуже важкий, і на вашому шляху 
безліч перешкод. Усі вони відступлять, якщо 
у вас є справжні мрії і бажання працювати над 
їхнім утіленням. Вірте в себе і налаштовуйтеся 
на перемогу – в цьому світі немає нічого не-
можливого», – переконана тренер. 

Дівчина навчалася на факультеті психоло-
гії та паралельно вела гурток з аеробіки. «Ще 
студенткою мені запропонували набрати гру-
пу. А перша моя секція взагалі була в садочку, 
там не було навіть дзеркал. Спочатку ходили 
чотири дівчинки, а потім набралася ціла гру-
па. По тому я присвятила життя спеціалізо-
ваному спортивному навчанню в напрямку 
фітнесу та аеробіки – цьому і завдячую своїми 
знаннями. Та з власного досвіду можу сказа-
ти, що жодні курси, конвенції і семінари не 
здатні замінити років практики й практичних 

життя. Від того, як ви працюєте над собою сьо-
годні, буде залежати ваша зовнішність, ваш 
розум і ваш дух у майбутньому. Ні для кого не 
секрет, що спорт дарує нам довгу молодість 
та міцне здоров’я – спортсмени захищені від 
зайвої ваги, проблем із легенями, серцем та 
від судинних хвороб. Та, можливо, не всі усві-
домлюють, що, працюючи над тілом, ми зміц-
нюємо і свій дух. Не забувайте про це. Будьте 
сильними тілом і духом». 

Тренер розповідає, що більшість людей 
навіть не уявляють, які сильні у них м’язи. 
Вона радить не здаватися, якщо на кількох 
перших тренуваннях щось не виходить. Адже 
їй колись теж було важко тренуватися й один 
раз на день. 

«Коли тренер збільшував навантажен-
ня, думала, що не зможу це зробити, – каже 
Ліза. – А вже через рік ця вправа здавалася 
мені забавкою для дітей. Над собою треба 
працювати не тільки для того, аби мати гар-
ну форму, а й для того, аби жити належним 
чином. Хтось може сказати, що у мене жор-
сткий підхід і що треба шкодувати дівчат. Я 
їх шкодую, але й вимагаю. Бо бачу, що вони 
можуть більше. Мені подобається споглядати 
результат. Не усі витримують мої навантажен-
ня. Дехто каже: «Ти, мабуть, на нас сердишся, 
бо у нас багато чого не виходить». Я зовсім не 
серджуся, бо всі це проходять. Немає таких, 
що прийшли й відразу усього навчилися. Це 
геть не проблема. Значно гірше, коли людина 
не хоче це робити», – пояснює Ліза. 

Вона каже, що молодь шкільного віку аб-
солютно не адаптована до занять спортом. Є 
дівчатка, над якими треба стояти і просити, 
щоб вони зробили кілька присідань. 

«У таких випадках я не знаю, що вона зро-
бить: заплаче чи піде геть через те, що я на неї 
напосідаю. Батькам треба не тільки наголошу-
вати, що спорт – це добре, а й самим показува-
ти приклад. Якщо просто говорити – це не до-
поможе, – переконана тренер. – Наприк лад, 
моя донька Вероніка має суттєві рухові обме-
ження. У неї дитячий церебральний параліч. 
Вона бачить, що я постійно тренуюся вдома, 
і теж працює над собою. Покажіть своїм дітям 
приклад – і матимете результат».

ноги в руки «ЛУЧЕСЬК ПІВМАРАФОН»: 
ГАРЯЧЕ ТА МОКРО 

Близько 350 спортсменів 
взяло участь у першому 

напівмарафоні, що 
відбувся в обласному 
центрі 11 вересня. Чимало 
з них – гості, в тому числі з 
Білорусі та Польщі. 

Попри спекотну погоду, по-
долати власну лінь та пасивність і 
випробувати силу волі у забігах на 
5, 10 та 21 км 97,5 м зголосилися як 
представники молоді, так і люди по-
важного віку. 

Найстаршому учаснику зма-
гань Олександрові Майданському 

Ліза Шубко – організаторка фестивалю 
краси та жіночності «Волинська княжна», 
який відбудеться у Луцьку 25 вересня

спостережень», – переконана фітнес-тренер. 
А ще Ліза зізнається, що хай чим вона ціка-

вилася й займалася у житті, завжди поверта-
ється до спорту. «Я і в бізнесі працювала, і ве-
дучою. Бувало таке, що залишала собі тільки 
одну групу на день. Приходила додому, взува-
ла кросівки і йшла бігати. Мені бракувало на-
вантажень, – розповідає спортсменка. – Поду-
мала: якщо цього потребує мій організм і моя 
душа, то треба надати спорту перевагу перед 
усіма видами діяльності. Адже від того, що ми 
обираємо сьогодні, залежить наше подальше 

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ 
    Фото автора
    Луцьк 

невдов зі виповниться 75 років. 
Представник спортклубу «Ковель» 
наголосив, що біг – найдоступніший 
вид спорту, а ті, хто бігає, – найздо-
ровіші у світі. Тож порадив присут-
нім бігати замість того, щоб сидіти 
на дивані та ковтати таблетки. 

За доброю традицією, на трасі 
бігунам роздавали воду та піджив-
лювали енергію бананами. До слова, 

маршрут проліг центральними вули-
цями Луцька і відкрив місто з нового 
боку – тихого та чистого від авто. 

Переможцями на півмарафон-
ській дистанції стали волиняни: се-
ред жінок найшвидшою виявилася 
Оксана Оксенюк (1:22:37), а серед 
чоловіків – Юрій Русюк (1:08:31). 
Напередодні атлет став сьомим на 
Чемпіонаті України з бігу по шосе 

(10 км), який відбувся у Києві. А 
Оксана пробігла перший такий за-
біг після народження малечі. На 
дистанції 5 кілометрів серед жінок 
з результатом 19 хвилин та 14 се-
кунд перемогу здобула Анастасія 
Лебідь (00:19:14). Серед чоловіків 
на аналогічній дистанції переміг 
Леонід Шелест (00:18:30). 

На дистанції 10 кілометрів серед 
жінок найшвидшою виявилася Ма-
рина Соболевська (00:46:23). Се-
ред чоловіків на цій дистанції пер-
шим став Ігор Пилипів (00:40:35) зі 
Львівщини. 

Цікаво, що серед атлетів на пів-
марафоні була й учасниця літніх 
Олімпійських ігор у Ріо скороход 
Валентина Мирончук, яка пробігла 
дистанцію за 1 годину 29 хвилин та 
46 секунд.  

Для малечі організували дитя-
чі забіги на дистанціях 100, 500 та 
1000 метрів.

Організатором змагань став од-
нойменний спортивний клуб «Лу-
чеськ», сприяли його проведенню 
влада Луцька, Федерація легкої ат-
летики Волинської області та стаді-
он «Авангард». 

У подальшому, розповів спів-
організатор Ігор Спасовський, зма-
гання сподіваються зробити що-
річними, а вже найближчим часом 
організувати ще один забіг. Він ви-
словив вдячність небайдужим лу-
чанам, представникам органів вла-
ди та спонсорам, що долучилися до 
спортивного свята. 

Киянин Микола Плюйко 
70-річчя вирішив 
відсвяткувати забігом у 
21 кілометр. А вам слабо?

Аби охолодити бігунів у 
спеку, встановили такий 
приємний душ 

Не важливо, в чому 
бігти – аби зручно! 

Кожен фінішер міг 
отримати пам’ятну медаль

facebook.com
/elizaveta.shubko
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«Ворскла»: Непогодов – Сімінін, 
Дитятьєв, Пилявский, Пердута – 
Чеснаков, Ткачук (Кравченко, 71) – 
Кобахідзе, Бартулович (Турсунов, 
46) – Коломоєць, Хльобас 
(Загоруйко, 89).
«Волинь»: Кичак – Никитюк, 
Миха, Шаповал (Задерецький, 73), 
Шабанов – Герасимюк, Чепелюк 
(А. Никитюк, 89) – Дудик, Хомченко, 
Мемешев – Діденко (Тетеренко, 82).
Голи: Хльобас (20), Турсунов (73) – 
Діденко (26 – з пен.).
Попереджені: Чеснаков (36) – 
Хомченко (35), Шабанов (85).

«Ворскла» – 
«Волинь» – 2:1 (1:1)

7-й тур: «Шахтар» – «Динамо» 
– 1:1, «Зоря» – «Сталь» – 

2:2, «Зірка» – «Карпати» – 1:0, 
«Ворскла» – «Волинь» – 2:1, 
«Чорноморець» – «Олександрія» – 
1:0, «Олімпік» – «Дніпро» – 3:0.

8-й тур
17 вересня (субота): 
«Сталь» – «Олімпік» (14:00), 
«Карпати» – «Чорноморець» (17:00), 
«Дніпро» – «Зірка» (19:30). 
18 вересня (неділя): 
«Волинь» – «Олександрія» (14:00), 
«Динамо» – «Зоря» (19:30), 
«Ворскла» – «Шахтар» (19:30).

прем’єр-ліга

МОЛОДІ ВІДСТУПАТИ НІКУДИ
  Юрій КОНКЕВИЧ

    Полтава

Зважаючи на кадрові 
перестановки останніх років 
(Сімінін, Шуст, Кобахідзе), 

поєдинок «Ворскли» і «Волині» 
набув заледве не статусу дербі. І 
команди показали агресивний та 
динамічний футбол.

Перша половина була дуже рівною. «При-
везли» гол самі собі гості в середині тайму. 
Міха необачно скинув назад головою кіперу, 
але першим на м’ячі був Хльобас, який пере-
кинув Кичака – 1:0. 

Дуже швидко активність Дудіка на флан-
зі дала результати. Його скосив Дітятьєв, і 
Діденко дуже впевнено поцілив із «точки» в 
кут – 1:1. Артем Дудік узагалі провів чи не най-
кращий для себе матч в УПЛ, тож йому можна 
побажати хіба стабільності.  

КУБОК УКРАЇНИ, 1/16 фіналу
«ВОЛИНЬ» (Луцьк) – «ОЛІМПІК» (Донецьк)
21 вересня, Луцьк, «Авангард», 19:30.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ, розклад 
матчів «Динамо» у групі B
1-й тур: «Динамо» – «Наполі», 13.09
2-й тур: «Бешикташ» – «Динамо», 28.09
3-й тур: «Динамо» – «Бенфіка», 19.10
4-й тур: «Бенфіка» – «Динамо», 1.11
5-й тур: «Наполі» – «Динамо», 23.11
6-й тур: «Динамо» – «Бешикташ», 6.12

ЛІГА ЄВРОПИ, розклад матчів 
«Шахтаря» у групі H (Львів)
1-й тур: «Коньяспор» – «Шахтар», 15.09, 22:05
2-й тур: «Шахтар» – «Брага», 29.09, 20:00
3-й тур: «Шахтар» – «Гент», 20.10, 20:00
4-й тур: «Гент» – «Шахтар», 3.11, 22:05
5-й тур: «Шахтар» – «Коньяспор», 24.11, 20:00
6-й тур: «Брага» – «Шахтар», 8.12, 22:05 
Розклад матчів «Зорі» у 
групі А (Одеса)
1-й тур: «Зоря» – «Фенербахче», 15.09, 20:00
2-й тур: «Манчестер Юнайтед» – «Зоря», 
29.09, 22:05
3-й тур: «Фейєнорд» – «Зоря», 20.10, 22:05
4-й тур: «Зоря» – «Фейєнорд», 3.11, 20:00
5-й тур: «Фенербахче – «Зоря», 24.11, 22:05
6-й тур: «Зоря» – «Манчестер Юнайтед», 
8.12, 20:00

«КОВЕЛЬ» ГАЛЬМУЄ, 
ВОЛИНСЬКЕ ДЕРБІ – НІЧИЙНЕ
Чемпіонат України серед аматорських ко-
манд, група 1, 5-й тур

«Ковель-Волинь» – «Нива» (Теребовля) – 0:1
11 вересня, міський стадіон Ковеля. 1000 
глядачів, гол: Сороцький (35)
М Команда І О
1 «Агробізнес» (Волочиськ, 

Хмельницька обл.)
4 10

2 «Гірник» (Соснівка, Львівська обл.) 3 9
3 «Оскар» (Підгір’я, Івано-

Франківська обл.)
5 7

4 «Ковель-Волинь» (Ковель, 
Волинська обл.)

4 6

5 «ОДЕК» (Оржів, Рівненська обл.) 3 6
6 «Чайка» (Київська обл.) 4 6
7 «Нива» (Теребовля, Тернопільська 

обл.)
5 6

8 «Нива» (Тернопіль) 4 5
9 «Львів» 4 3
10 «Малинськ» (Рівненська обл.) 4 3
11 «Чортків-Педуніверситет» 

(Чортків, Тернопільська обл.)
4 3

Чемпіонат Волинської області, 4-й тур

Група А: «Агропродукт» (Горохів) – «Турія» 
(Затурці) – 3:0, «Атлетік» (Цумань) – «Торпе-
до» (Копачівка) – 2:3, «Мар’янівка» – «Ко-
лос» (Ківерці) – 0:9, «Луцьксантехмонтаж 
№536» (Луцьк) – «Ласка» (Боратин) – 2:2 
(Олександр Неделюк, 15 (з пенальті); 
Ігор Махнюк, 86 – Валентин Кривиць-
кий, 22 (з пенальті), 90+4). 
Група Б: «Стир» (Старий Чорторийськ) – 
«Прип’ять» (Любешів) – 3:4, «Рубіж» (Лю-
бомль) – «Шахтар» (Нововолинськ) – 2:1, 
«Турія» (Турійський район) – «Світязь» 
(Шацьк) – 1:1.
14 вересня (середа): «Надія» (Хорів) – 
«ДЮСШ-ВІК» (Володимир-Волинський), 
«ДОФ Арбо» (Камінь-Каширський) – 
ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ групи А
м команда І О
1 Торпедо 4 12
2 Ласка 4 10
3 Колос 4 7
4 ЛСТМ №536 3 7
5 Агропродукт 4 6
6 Атлетік 3 1
7 Вікторія 2 0
8 Мар’янівка 2 0
9 Турія З 4 0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ групи Б
1 Прип’ять 4 10
2 Ковель-Волинь 3 7
3 ДЮСШ-ВІК 3 7
4 Стир 4 6
5 Рубіж 4 6
6 ДОФ Арбо 3 5
7 Турія Т 4 4
8 Шахтар 4 3
9 Надія 3 1
10 Світязь 4 1 
Бомбардири: Махнюк («Луцьксантехмон-
таж №536»), Редько («Стир») – по 5, Гриб 
(«Рубіж»), Михалик («Прип’ять») – по 4.

футбол

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 7 6 1 0 18 - 5 19

2 Динамо 7 5 1 1 13 - 6 16

3 Зоря 7 4 2 1 13 - 6 14

4 Ворскла 7 3 3 1 9 - 6 12

5 Чорноморець 7 4 0 3 7 - 9 12

6 Олімпік 7 3 1 3 11 - 12 10

7 Олександрія 7 3 0 4 10 - 10 9

8 Дніпро 7 2 2 3 9 - 10 8

9 Сталь 7 1 3 3 5 - 9 6

10 ВОЛИНЬ 7 1 1 5 5 - 13 4

11 Зірка 7 1 1 5 5 - 15 4

12 Карпати 7 1 1 5 7 - 11 -2
* З ФК «Карпати» знято 6 очок

на старт!

НАЙЗДІБНІШІ ЮНІ 
ЛЕГКОАТЛЕТИ 
ЗБЕРУТЬСЯ У ЛУЦЬКУ

Невдовзі головна спор-
тивна арена Волині – 
стадіон «Авангард» – 
прийматиме чергові 
представницькі легко-
атлетичні змагання – Ко-
мандний чемпіонат Украї-
ни серед юнаків 2001 р. н. 
і молодших. 

До Луцька на змагання при-
їдуть більш як півтисячі юних 
спортсменів з усіх регіонів краї-
ни. Вони виборюватимуть медалі 
в усіх видах легкоатлетичної про-
грами. У понеділок, 19 вересня, о 
15:30 розпочнеться церемонія 
відкриття, яка включатиме й 
традиційну естафету школярів 
Луцька. Глядачів розважатимуть 

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

Артема Кичака почали виникати частіше. Від-
чувалося, що господарі додали в швидкості. 
«Ворскла» забила зі стандарту. Прямий удар 
Турсунова після помилки Шаповала і фолу 
Міхи прийшовся у «мертву» зону дальнього 
кута воріт Кичака – 2:1. 

Наприкінці матчу «Волинь» пішла ва-банк, 
тиснула на візаві, але полтавчани дуже вміло 
перевели гру на бік поля лучан і втримали 
перемогу. Приємний момент стався вже після 
фінального свистка – колишні «хрестоносці» 
Кобахідзе та Сімінін підійшли до фанатів «Во-
лині» на матчі, привітали їх, а Коба навіть по-
дарував футболку.    

«Волинь» же питання очкових надбань 
перенесла на домашній матч проти «Олексан-
дрії». Календар не дуже милостивий до юної 
команди з Луцька. Після матчу 8-го туру ми 
граємо у середу в Кубку України проти «Олім-
піка», а вже в суботу, 24 вересня, – у Львові 
проти «Шахтаря».

На другий тайм Василь Сачко випустив 
на фланг Турсунова, який повернувся у Пол-
таву в оренду з Катару. І моменти біля воріт 

прес-служ
ба Ф

ЛАВО

«АВАНГАРД» ПРИЙМЕ ЮНАЦЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ 
УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНАКІВ 2001 р. н.

діджеї, барабанне шоу, змагання 
коментуватимуть, вони прохо-
дитимуть під музичний супровід. 
Присутні на стадіоні зможуть взя-
ти участь й у розіграші призів.  

– Командний чемпіонат Украї-
ни дуже важливий для підготовки 
юнацької збірної, – розповідає 
керівник змагань, заслужений тре-
нер України Олег Вегнер. – Власне, 
за підсумками луцького чемпіона-
ту й буде складено збірну України, 
яка готуватиметься до Юнацьких 
Олімпійських ігор, що відбудуть-
ся у 2018 році в Буенос-Айресі. 
Знаю, що намір виступити якомога 
успішніше в Луцьку мають і волин-
ські легкоатлети, адже впродовж 
останнього року нам вдалося 
знай ти чимало талантів серед них. 

Партнером проведення Ко-
мандного чемпіонату України у 
Луцьку є Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом».

football.ua

football.ua

Діденко повернувся після травми і впевнено реалізував пенальті

Досвід «Ворскли» переміг молодь «Волині»
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Щоб бути незамінною, треба постійно змінюватися. Коко Шанель

У лікарні працює невролог на прізви-
ще Дурнів. Приходить бабуся в реєстрату-
ру і запитує:

– Доню, а невролог коли приймає?
– Дурнів приймає по середах.
– А розумних коли?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ось раніше час був: ішов у магазин з 10 
гривнями і повертався з п’ятьма пакетами 
картоплі, двома хлібинами, трьома пляш-
ками молока, шматком сиру, пачкою чаю і  
яйцями. А зараз що?.. Понаставляли камер 
відеоспостереження...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ось дивлюся на себе в дзеркало і ду-
маю: «Тож є щось у мені українське... Хм... 
Може, сало...»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Твердження, що джентльменів не зу-
стрінеш у наш час, несправедливе! Сьогод-
ні я, наприклад, бачив, як чоловік тримав 
парасольку над дружиною, поки та міняла 
колесо.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Під стіною дитсадочка стоїть чоловік, 
підходить вихователька й запитує:

– Ви дитину чекаєте?
– Та ні, я завжди такий пузатий!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Двоє мисливців сидять у лісі на вишці. 
Раптом один, побачивши оленя, каже:

– Попався, тепер він може писати за-
повіт!

Постріл – олень стрибає в кущі й тікає.
Другий мисливець:
– Мабуть, до нотаріуса побіг!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Нічого так не зближує людей, як один 
варіант на іспиті.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я на 98% – ангел, але ці вже 2%!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Німець має жінку й коханку. Любить 
жінку.

Француз має жінку й коханку. Любить 
коханку.

Єврей має жінку й коханку. Любить 
маму.

Москаль має жінку й коханку. Любить...
Путіна!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Грабіжники після пограбування банку:
– Ну що, самі порахуємо, чи почекаємо, 

поки в новинах оголосять?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо «Форсаж 7» знімати на україн-
ських дорогах, можна добряче зекономи-
ти на спецефектах.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчата! Вчіться готувати, адже неваж-
ливо, з ким ви одружитеся – все одно воно 
буде хотіти їсти!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МВС України створить власний аналог 
SWAT, а також аналоги BRAT і KUM.

Жартівливо-політичний гороскоп на 15 – 21 вересня

приємні несподіванки 

Овен (21.03 – 20.04)
Василь Столяр 
11 квітня 1962 р.
Депутат Волиньради
Суцільні таємниці 
мадридського двору, в 
який увірвуться троянські 
коні й такі ж віруси. Не 

найлегший тиждень видасться, якщо 
врахувати ваше й так непевне становище. 
Бійтеся незнайомців, які подарунки 
приноситимуть. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Моклиця 
5 травня 1982 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Біжи, хлопче, біжи! Життя – 
наче коробка шоколадних 
цукерок. Ніколи не знаєш, 

яку покуштуєш першою. От і цього тижня 
доведеться робити нелегкий вибір між 
роботою та відпочинком. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат 
Тиждень енергетичних 
очищень, кармічної 
недоторканості та ведичної 
міфології. Намагайтеся й 

надалі з гумором сприймати довколишню 
дійсність. Із нерухомістю проблем не 
виникатиме – усе з’їсть клятий довгоносик. 

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Голова Ківерцівської райради
І далі доведеться витрачати 
час на незрозумілі тертя 
закомплексованих осіб. Зорі 
радять облишити доводити, 

що біле – це біле, а чорне – це все ж 
чорне. Аби не поєднати фарби, дійте за 
законом. 

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав 
Леміщак 
26 серпня 1960 р.
Начальник Головного управління 
Державної казначейської служби 
України у Волинській області 
Можуть виникнути складнощі 

у спілкуванні з бюрократичними інстанція-
ми. Не варто прискорювати події, довіртеся, 
як завжди, обставинам і підлеглим. Можна 
прогулятися рідними теренами, щоб трохи 
розвіятися і відволіктися від турбот.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко 
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
У дірки розбитого корита, 
на якому довелося чвалати 
по життю, викинули 
відпрацьований матеріал. 

І вас туди засмоктало. Не ображайтеся на 
лиху долю – сьогодні вона до вас... гм-гм-
гм... задом, а завтра – обличчям. 

Терези (24.09 – 23.10)
Юрій Войнаровський 
25 вересня 1956 р.
Директор Палацу культури 
міста Луцька
Молоді й незакомплексовані 
готуються перейти дорогу. 
Тому спробуйте діяти на 
випередження, аби не по-

страждав ваш позитивний імідж. Підготовка 
до ювілею буде ще тою заморочкою, але ви 
любите свята і посиденьки. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Не час братися за 
планування, коли хата палає. 
Проаналізувавши помилки 

минулого, знайдете правильне рішення: 
не довіряти особам, які занадто багато 
обіцяють. Вільний час краще присвятити 
самоосвіті й опануванню нової інформації.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Усіх полікуєте, та й вас 
полікують. Одужання від 
веселих часів примарної 
постсовкової стабільності 

настане у формі гіркого похмілля. Зважтеся 
на дружбу із вчорашніми неприятелями – 
одразу відпустить. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Мартинюк 
28 грудня 1987 р.
Соліст гурту 
«Фіолет» 

Заспіваєте: 1) пісню 
веселеньку; 2) романси 
про фінанси; 3) тужливу 

мелодію самотнього Дон Кіхота. Натомість 
усі чекатимуть від Козорогів веселого 
«фіолетового» настрою. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Вийдете в люди, злізете 
з велосипеда, вилізете з 
автівки. Озирнетеся довкола 

й збагнете невтішне: світ не такий рожевий, 
як на селфі. Чекайте на випробування, 
одне слово. Кримінал не спить 24 години 
на добу.

Риби (20.02 – 20.03)
Андрій Киця 
27 лютого 1968 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Час цікавих зустрічей із 
яскравими особистостями 
у шкільній уніформі. Доля 

дає вам підказки, тож пливіть за ними. 
Не залишайте надкушених справ і страв 
на завтра, якщо можна впоратися з ними 
сьогодні. Тендери – ваше все!
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ГОРОСКОП 15 – 21 вересня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги!
Ширше кишені!

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

Завершилася 
передплатна кампанія 

газети «Волинські 
Новини». Відтак головний 
приз – велосипед – поїхав 
до Віктора Матюка у 
Седлище Любешівського 
району. Чоловік каже, що 
виграшем дуже потішений. 

«Про газету дізнався від сусіда. 
Прийшов до нього у гості, побачив 
«Волинські Новини» й почав чита-
ти. Газета мені дуже сподобалася. А 
тут ще й на пошті сказали: якщо пе-
редплатити її на півроку, то можна 
виграти цінний приз. Чесно скажу: 
я у це не вірив. Але газету перед-
платив. Потім прийшов сусід і каже: 
«Слухай, з тебе пляшка! Ти читав, що 
велосипед виграв?». Так я дізнав ся 

«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» ВРУЧИЛИ 
ПРИЗИ ПЕРЕМОЖЦЯМ

про свій приз. Ніколи нічого не ви-
гравав. А тут пощастило», – розпо-
вів Віктор Матюк. 

Чоловік каже, що у їхньому 
селі ровер – дуже потрібний тран-
спортний засіб. Виграш же віддасть 
дружині Галині, а сам на своєму ста-
ренькому двоколісному їздитиме. 

А от морозильну камеру отри-
мав Олександр Шкварчук із Луцька. 

«Передплатив газету, бо тут є 
програма. А я люблю канал «Мега» 
дивитися. Цікаво читати про наших 
земляків. А ще тут є усі волинські 
новини! Коли в газеті надрукували 
імена переможців, то я цього не по-
бачив. Дізнався про приз уже тоді, 
коли додому лист надійшов. Це була 
несподіванка. Не звик щось вигра-
вати», – розповів пан Олександр. 

«Я перед цим читав «Хроніки Лю-
барта». Адже сам політолог і цікавлю-
ся суспільно-політичним життям міс-
та, – каже пан Микола. – Передплатив 
«Волинські Новини», бо тут є сторінка 
«Історія». Це дуже добре. Адже не всі 
волиняни знають історію свого краю. 
Думав, що велосипед виграю. Але ви-
грав рушник. Теж приємно». 

Людмила Рубашевська з Ново-
волинська газету передплатила й 
поїхала відпочивати у Болгарію. 
Коли жінка повернулася, на неї че-
кав приємний сюрприз – набір ін-
струментів. 

«От уже буде мій чоловік щас-
ливий, що такий приз привезу до-
дому», – зізналася пані Людмила. 

Лучанка Світлана Зозуля ви-
грала тонометр. Каже, що про га-
зету дізналася із сайта «Волинські 
Новини». «Вирішила передплатити. 
Газета зацікавила мене ще з перших 
номерів кросвордами. Адже там 
теж можна отримати подарунок, 
якщо правильно відгадати слово. З 
кросвордами мені не таланило. По-
думала, що, може, тут пощастить. І 
не помилилася», – радіє Світлана.

Микола Іванюк із Луцька хотів 
виграти велосипед, але отримав 
банний рушник. 

  Галина ТЕРНОВА

Головний переможець 
Віктор Матюк

Людмила Рубашевська 
повезла свій приз чоловікові

Галина Тернова

Галина Тернова
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Якщо увесь час думати, що ти геній, то врешті станеш ним. Сальвадор Далі Ч И Т АЧ И Т Адумати, що ти геній, то врешті станеш ним. Сальвадор Далі
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В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

ТЕАТРУ ІМЕНІ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ – 94 РОКИ 15 вересня – Антон, Іван, Віктор, 
Василь, Володимир, Адріан, 
Анатолій, Богдан, Леонід, Юліан, 
Оксана, Серафима, Герман

16 вересня – Петро, Єфим, 
Костянтин, Домініка, Василина, 
Ілля

17 вересня – Опанас, Федір, 
Олександр, Павло, Мойсей, 
Митрофан

18 вересня – Гліб, Єлизавета, 
Захар, Раїса, Максим, Давид

19 вересня – Архип, Кирило, 
Макар, Михайло, Іван, Фекла, 
Дмитро, Денис, Всеволод, 
Кирило

20 вересня – Андрій, Микола, 
Степан, Григорій, Катерина, 
Євген

21 вересня – Георгій, Іван, 
Марія, Юрій

15 вересня – Антон, Іван, Віктор, 
Василь Володимир Адріан

іменинники тижня
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  призовий кросворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 21 вересня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
фен для волосся Philips.
«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 __________________________________________

2121
вересня

1515
вересня

1616
вересня

1717
вересня 1818

вересня

1919
вересня

* 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 білими. Мат у три ходи.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. … Кf3+ 
2. Крh1 Фg1+ 
3. Т:g1 Кf2#
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a  b  c  d  e  f  g  h

судоку

   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.

1
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15 вересня 1922 року в Києві 
відкрили театр імені Марії 

Заньковецької. Його було названо 
на честь української актриси 
драматичного жанру. У репертуарі 
акторки – понад 30 ролей. 
Заньковецька створила величезну 
кількість неперевершених за 
майстерністю та правдоподібністю 
образів. Своєю грою актриса 
показувала звичайних людей.

З театром пов’язані імена корифеїв укра-
їнської сцени, адже новий колектив заклали 
на основі Народного театру під егідою актора 
та драматурга Панаса Саксаганського. Очоли-
ли його Олександр Корольчук та Борис Рома-
ницький (до речі, останній учень Заньковець-
кої). Для постановок запрошували видатних 
режисерів Панаса Саксаганського, Олеся Кур-
баса, Олександра Загарова. У 1942 році театр 
переїхав до Львова. На той час він був третім 
за розміром театром Європи. 

Будівлю сучасного театру зведено у класичному стилі за 
проектом архітекторів Людовика Піхля та Йогана Зальцмана

cultua.m
edia
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  Лілія БОНДАР
    Луцьк

цікава знахідка

ЛУЧАНИН ЗНАЙШОВ 
ГРИБА-ГІГАНТА... НА 
ГОРОДІ

колесо історії

знай наших!

ЛУЦЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

  Лілія БОНДАР
Луцьк-Київ

На старій 
фотографії – 
одне з приміщень 

колишньої Луцької 
української гімназії. Її 
відкрили в місті у 1895 
році. У 1920-х роках 
ця школа була одним 
із центрів української 
громади міста поряд із 
чеською, караїмською, 
єврейськими та 
польськими школами. 
У 1939 році радянська 
влада закрила ї ї як 
«розсадник українського 
націоналізму». 
Зараз будівлю 
використовують під 
офіси.

Школа відома тим, що у ній 
працювали славетні діячі. Модест 
Левицький, якому встановлено ме- Гімназія в 1950-ті роки Будівля гімназії сьогодні

О
лександр Котис

з книги «Луцьк» 1959 р.

Ярослав Ройко, який 
живе на садівничо-
му масиві «Маяк» у 
Луцьку, знайшов на 
своєму городі гриба-
дощовика заввишки 
тридцять сантимет-
рів. Чоловік каже, 
що побачив півтора-
кілограмового гіган-
та відразу після збо-
ру картоплі. 

«Щороку знаходжу 
в себе на городі гриби-
дощовики. Зазвичай трап-
ляються невеличкі. А цьо-

моріальну дошку з барельєфом на 
стіні приміщення, – письменник, 
культурний діяч, дипломат, лікар, 
викладач. Польську мову тут викла-
дав письменник, журналіст і гро-
мадський діяч Ярослав Галан – йому  
також встановлено меморіальну 
дош ку. Короткий час у цьому примі-
щенні діяв музей, який організував 
археолог та історик Ян Фітцке. Його 
також вшановано дошкою.

Архітектура будівлі цікава тим, 
що репрезентує дуже оригіналь-
ний стиль, який мало де в Україні 
трапляється у такій кількості та 
розмаїтості, як у волинських міс-
тах. Це так званий цегляний стиль. 
Йому притаманне багате декору-
вання з різьбленої цегли. Візеру-
нок кожного фасаду неповторний 
завдяки широкій можливості за-
стосування комбінацій із цегли. 
Будинки цегляного стилю ніколи 
не штукатурять. Цей корпус Луць-
кої української гімназії зроблено 
з цегли місцевого заводу Абра-
ма Глікліха «Лучанин». На фасаді 
можна знайти цеглу з відповідним 
написом.

го разу вполював ось 
такого гіганта», – зізна-
ється пан Ярослав. 

Чоловік каже, що 
грибом уже встигли по-
ласувати слимаки. 

«Якщо їм дощовик по-
смакував, то його можна 
їсти», – жартує чоловік. 

Ярослав Ройко каже, що його 
сусід цьогоріч знайшов ще 
більшого гриба-дощовика

Чоловік запевняє, що 
гриб не отруйний і 
його можна їсти

Луцькі моделі з агентства MZM 
Models презентували нові 

колекції одягу на престижному 
показі Mersedes-Benz Fashion 
Days. За словами директорки MZM 
Models Марини Занюк, захід тривав 
чотири дні, з 1 до 4 вересня, у 
виставковому центрі «Парковий», 
що в Києві.

Убрання сезону літо-осінь-2017 презенту-
вали не тільки молоді, а й уже визнані у світі 
моди дизайнери з України, Румунії, Чехії, Сло-
ваччини, Литви, Грузії та Вірменії.  

МОДЕЛІ З ЛУЦЬКА ВІДКРИЛИ 
ПОКАЗИ ЗНАНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Моделі з Луцька навіть відкри-
вали та закривали покази. 

«Ми представляли 29 моделей 
віком від 14 до 24 років. Однак пра-
цювали на показі не всі. Сім моделей 
зняли, дехто не зміг приїхати в ці дні 
до Києва, адже показ випав на 1 ве-
ресня», – розповіла Марина Занюк. 

Лучанки представляли попу-
лярні українські бренди Andreeva, 
Anna K, Theo, Chakshyn, а також 
грузинський Anouki та вірменський 

Shushanта Vahan Khachatryan.
Марина Занюк зазначила, що 

її дівчата з деякими дизайнерами 
працювали не вперше. Тож лучанок 
впізнавали та знову запрошували до 
роботи. Наприклад, дизайнер з Оде-
си Вікторія Пахтусова для показу ві-
дібрала лише моделей із Луцька. 

Цікаво, що багато фотографій 
дівчат із MZM Models потрапили в 
інтернет-видання російського та 
італійського Vogue. 

Віталій М
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Луцькі красуні окупували подіуми

Моделі MZM Models разом із Мариною Занюк

Фото лучанок з показу потрапили до престижних журналів
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