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У селі Котуші Камінь-Каширського 
району – великий бунт. Районна влада, 
посилаючись на міністерські накази, хоче 

закрити тут школу або ж пропонує перевести 
учнів на індивідуальну форму навчання. 
На практиці така оптимізація навчального 
закладу передбачає фактично три варіанти: 
маленькі діти їздять бездоріжжям вісім 

кілометрів у найближче село Хотешів, 
навчаються «на дому» або ж за системою 
індивідуального навчання (на одну дитину – 
одна година занять на день) у приміщенні 
школи. Батьки такого рішення влади не 
розуміють. 

ЗАГИБЛИЙ СИН 
ПРИЙШОВ 
ДО МАТЕРІ У СНІ

Багато сліз пролили українські 
жінки за чоловіками, які полягли, 

захищаючи рідний край на сході 
держави. На жаль, не оминуло це 
горе і сім’ю з села Сусваля (стара 
назва Жовтневе), що у Володимир-
Волинському районі. Батько Остап 
Васильович і мати Любов Трохимівна 
втратили в АТО сина – кулементника 51-ї 
окремої механізованої бригади Петра 
Сусваля.

пам’ять і біль

КЕРІВНИКІВ 
МЕДЗАКЛАДІВ 
ОБИРАТИМУТЬ 
«БЕЗ ПОЛІТИКИ»

Два медичні заклади в Луцьку 
готуються до обрання нових 

керівників. Їм обіцяють: процес 
відбудеться без жодної політики. Окрім 
того, медики мають скласти перелік 
необхідного обладнання, аби в облраді 
мали список потреб і шукали на це 
фінансову підтримку.

кадрові зміни
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За час змагань Україна 
здобула рекордну для нашої 

держави кількість нагород: 
41 золоту, 37 срібних та 39 
бронзових медалей. Серед 
володарів «золота» – волинянин 
Віталій Романчук (футбол). 
На попередніх іграх у Лондоні 
нагород було 84. Четверо 
українців увійшли до десятки 
спортсменів, що завоювали 
найбільшу кількість медалей за 
підсумками Паралімпіади в Ріо. 

ОБ’ЄДНАННЯ З МІСТОМ – 
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

 читайте на стор. 5
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З МИТНИЦІ 
ПОПРОСИЛИ 
НАЧАЛЬНИКА. 
ЧЕРЕЗ БУРШТИН 
Волинь 

Звільнили начальника Волинської 
митниці Юрія Терещука. 

Інформацію підтвердили у відді-
лі організаційної роботи тероргану 
державної фіскальної служби у Волин-
ській області. Звільненню передувало 
службове розслідування, пов’язане з 
незаконним переміщенням через кор-
дон партії бурштину на початку берез-
ня цього року. Тож через несумлінне 
виконання обов’язків він і позбувся 
посади. 

СТЕНД-ПАМ’ЯТЬ 
ГЕРОЯМ 
ОНОВЛЯТЬ 
ДО ПОКРОВИ 

Луцьк 

До 14 жовтня 2016 року на 
Театральному майдані у Луцьку 
встановлять оновлений стенд, 
присвячений загиблим учасникам 
АТО та Героям Небесної Сотні. 

Тож нині шукають якісні фото загиб-
лих та формують коротку інформацію 
про них. 

Нагадаємо, 14 жовтня вшановують 
День захисника України. Пропозицію 
розширити стенд через Єдину систему 
місцевих петицій озвучила лучанка На-
дія Дударь. 

КИТАЙЦІ 
ЗАЦІКАВИЛИСЯ 
ВОЛИНСЬКОЮ 
ШАХТОЮ 

Нововолинськ 

Китайська компанія CNBM 
International Corporation 
зацікавилася приватизацією 
шахти №10 Нововолинська.

Про це сказав міністр енергетики та 
вугільної промисловості Ігор Насалик 
під час запуску в роботу лінії електро-
передач від Хмельницької АЕС до Київ-
ського енерговузла,  інформує УНІАН.

«Сьогодні у мене була зустріч із од-
нією з найбільших китайських компаній, 
яка дуже зацікавлена брати участь у 
процесі приватизації українських шахт, 
зокрема шахти №10 Нововолинська», – 
сказав міністр.

Згідно з інформацією Міненерго-
вугілля, китайська фірма володіє до 10 
мільярдів євро, які вона може інвесту-
вати.

інвестиції 

ротація

шана 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!Ш

1 місяць – 13,26 грн

3 місяці – 39,17 грн

на є донькою часу а не авторитету Френсіс Б

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». 

невеселі реалії ВИБУХОВА ХРОНІКА: 
ПОШКОДЖЕНІ АВТОМОБІЛІ  

по заслугахошаленілі 

МІСЬКИЙ БОЙОВИК: УТІК З-ПІД 
КОНВОЮ І ЗАХОПИВ ЗАРУЧНИКІВ

Луцьк 

16 вересня під час конвоювання з-під 
варти утік заарештований. Пригода 
трапилася близько третьої години ночі. 

Затриманого за розбій Руслана Вікто-
ровича Гончарука (на фото), 1976 року на-
родження, доправили до Луцької міської 
клінічної лікарні. Той попросився в туалет. 
А вийшов із вбиральні, тримаючи в руках 
предмети, схожі на гранату «Ф1» та пістолет. 
Погрожуючи, він наказав поліцейським сіс-
ти з ним у таксі, яке стояло на вулиці. 

Коли приїхали на вулицю 8 Березня, уті-
кач вийшов з авто, здійснив постріл угору та 
кинув на землю предмет, схожий на гранату, 

і втік з місця пригоди. 
Предмет не вибухнув, 
повідомляють право-
охоронці.

В області введено 
план «Сирена». Трива-
ють заходи, спрямо-
вані на встановлення 
місцезнаходження та 
затримання утікача.

Тож злочинця шу-
кають, а громадян, яким відома будь-яка 
інформація про місце його перебування, 
просять негайно повідомити поліцію за на-
ступними номерами телефонів: (066) 611-
51-54, (099) 916-40-13 або 102.

Луцьк-Нововолинськ 

У Нововолинську, а 
пізніше й у Луцьку від 
вибухівок постраждали 
автомобілі. Людських 
жертв немає. 

13 вересня уночі на вулиці 
Автобусній у Нововолинську 
стався вибух невідомого пред-
мета. Прес-служба правоохорон-
ців повідомила: пошкоджено два 
легкові автомобілі, потерпілих 
немає. 

Відомості внесли до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення 
або пошкодження майна) Кримі-
нального кодексу України. 

Цікаво, що днем пізніше, 
14 вересня, у Нововолинську від 
невідомого надійшов виклик про 
замінування супермаркету. Полі-
ція оперативно встановила особу 
зловмисника. Ним виявився 57-
річний чоловік, раніше судимий.  
Свої дії він пояснив сваркою з 
дружиною. Вибухонебезпечних 

речовин у магазині, до слова, не 
виявили. 

А вже уночі 18 вересня від 
вибухів постраждали й авто в 
Луцьку. Неподалік торгового 
центру «Гранд Волинь» невідо-

мий кинув між автівки ручну гра-
нату «Ф-1». Пошкоджено чотири 
іномарки. 

«Ручна осколкова граната 
«Ф-1» під час вибуху розлітаєть-
ся друзками в радіусі 200 мет-

рів. Убійний радіус вибуху цієї 
гранати – 20 метрів», – розповів 
експерт-вибухотехнік. Також він 
припустив, що гранату могли 
привезти із зони АТО.

За фактом вибуху відкрили 
кримінальне провадження за 
ст. 194 Кримінального Кодексу 
України (умисне пошкодження 
майна). Цікаво, що за інфор-
мацією журналістів програми 
«Гроші» на каналі «1+1», одна 
з пошкоджених автівок, а саме 
«Лексус», належить не просто 
бізнесмену, а кримінальному 
авторитету Олегу Кравчуку на 
прізвисько Алєнь. Також у відео-
сюжеті йдеться, що після виходу 
на свободу в 2015-му Олег Крав-
чук на Волині став правою рукою 
злодія у законі Льори Сумського. 
Кравчуку, зокрема, закидають 
нелегальний видобуток буршти-
ну та іншу злочинну діяльність. 
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ЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІ Й ВИЛУЧИЛИ 
ПОНАД 35 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ

ЗНУЩАЛИСЯ 
З КОШЕНЯТИ – 
ОТРИМАЛИ СОТНІ 
ПОГРОЗ 

Луцьк 

Двох посадовців волинського територіального 
сервісного центру МВС затримали на 
хабарі працівники Управління внутрішньої 
безпеки Служби безпеки України спільно 
з працівниками Військової прокуратури 
Західного регіону та Управлінням захисту 
eкономіки Нацполіції України.

Зловмисники систематично вимагали гроші за 
прискорення видачі документів державної реєстра-

ції та пeрeрeєстрацію транспортних засобів, скла-
дання іспитів на право кeрування транспортними 
засобами та інше, повідомили у прес-службі СБУ. 

Під час обшуків правоохоронці вилучили у за-
триманих понад 13 тисяч доларів США та 35 тисяч 
гривень.

Відкрили кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) 
Кримінального кодексу України. Тривають пер-
шочергові слідчі дії.

Вилучили не лише 
гривні, а й долари 

Вибухом гранати «Ф-1» у Луцьку 
пошкоджено чотири автомобілі
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Луцьк 

В інтернет потрапило відео, на якому двоє 
підлітків у жорстокій формі «виховують» 
кошеня, яке сходило в туалет під ліжко. 
Дівчина, учениця коледжу Національного 
університету харчових технологій, та ї ї 
друг на відео садовили кота у морозильну 
камеру, увімкнену пральну машину, 
духовку тощо. 

Реакція користувачів соціальних мереж 
була однозначною: підлітків засудили та зажа-
дали відповідальності, були серед коментарів 
і погрози. А вже наступного дня гурт небайду-
жих лучан прийшов до коледжу, де навчається 
дівчина. Активістка із псевдонімом Лєна Шторм 
розповіла, що за твердженням викладачів за-
кладу, дівчина не виказувала жодних ознак по-
дібної поведінки. Утім більшість керівного скла-
ду коледжу підтримали рішення звернутися до 
поліції та обіцяли сприяти слідству. 

«У слідчого не виникло сумнівів у тому, що 
вчинені особами дії мають склад злочину», – 
розповіла активістка. Вчинок підлітків кваліфі-
кують за ст. 299 Кримінального кодексу України 
(жорстоке поводження з тваринами). Разом із 
тим, активістка закликала розв’язувати питання 
суто у правовому полі. 

Олії у вогонь додає й те, що дівчина – пе-
реселенка з Луганська, учасниця молодіжного 
громадського руху «Іскра», що відомий своїми 
правими поглядами. В організації уже заявили, 
що засуджують такий вчинок. «Люба зніме ві-
деовибачення і буде притягнута рухом до гро-
мадських робіт у притулку «Ласка», – написали 
вони. Таку пропозицію теж сприйняли неодноз-
начно, дехто порівняв таке покарання з «робо-
тою педофіла у дитячому садочку». 

Доки триватиме слідство, активісти дума-
ють, як вилучити тварин (а це два коти) з сім’ї 
дівчини. Разом із тим, сама Люба у соцмережах 
написала вибачення, зазначивши: «Ті, хто довів 
мене до крайнього стану, можете вважати, що 
добились свого. Мене уже покарано». 



Останнє слово завжди залишається за думкою суспільства. Наполеон Бонапарт
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ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 
ДОПОМОЖЕ 
РОЗМІНОВУВАТИ ДОНБАС 
Країна виділить Україні додатково два 
мільйони фунтів стерлінгів на проект 
роз мінування Донбасу, повідомила прес-
служба закордонних справ Великобрита-
нії. Кошти надійдуть до 2018 року.

ВІЗИ В РУМУНІЮ СТАЛИ 
БЕЗПЛАТНИМИ 
Кабмін ухвалив постанову щодо без-
платної видачі довготривалих віз у Ру-
мунію. Тобто громадяни обох держав 
отримали право проживати або пере-
бувати на території цих країн більш як 
90 днів.

«ІНТЕР» ЗМІНИВ ГОЛОВУ 
ПРАВЛІННЯ
Єгор Бенкендорф, який обіймав цю по-
саду з 2013 року, звільнився за власним 
бажанням у зв’язку з особистими об-
ставинами. Новим гендиректором стала 
Катерина Шкуратова, яка була виконав-
чим продюсером телеканалу й очолю-
вала продакшн-компанію «Інтер Медіа 
Груп» «07 Продакшн», повідомляє прес-
служба телеканалу.

ДЕМОБІЛІЗУЮТЬ 20 ТИСЯЧ 
ВІЙСЬКОВО СЛУЖБОВЦІВ 
Серед них будуть ті, хто не побажає 
укласти контракт і продовжити службу, 
повідомили у Генштабі ЗСУ, передає «Ін-
терфакс». Звільнених планують замісти-
ти контрактниками й строковиками. 

ВОЛИНСЬКУ ТРАГЕДІЮ 
ДВІ КРАЇНИ ВИВЧАТИМУТЬ 
СПІЛЬНО
Міністри закордонних справ України 
та Польщі домовилися сприяти роботі 
істориків, які  досліджують Волинську 
трагедію, передає «РБК-Україна». Мі-
ністр закордонних справ України Павло 
Клімкін пояснив, що йдеться про архівні 
дослідження. 

ПЛАСТИКОВИЙ ПАСПОРТ 
БУДЕ ДОСТУПНИЙ 
ІЗ 1 ЖОВТНЯ 
Старі паспорти в Україні більше не друку-
ватимуть. Документ містить електронний 
безконтактний носій, який неможливо 
змінити або скопіювати. Уперше 14-16-
річним документ видадуть безплатно, 
всім іншим – за гроші. Громадяни здій-
снюватимуть лише один платіж – адмі-
ністративний збір. Платіж не може бути 
більшим за 10% мінімальної зарплати. 
Обов’язкової заміни, так само як і вста-
новлення граничних термінів дії раніше 
виданих документів не передбачають.

ЗАГИНУВ ЗАСТУПНИК 
ГЛАВИ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ПРЕЗИДЕНТА
Андрій Таранов керував гідроциклом, 
який зіткнувся з риболовецьким судном 
на Дніпрі. Високопосадовець відповідав 
за роботу з правоохоронними органами. 

З ПОЛОНУ БОЙОВИКІВ 
ЗВІЛЬНИЛИ ДВОХ 
УКРАЇНЦІВ 
Повернулися додому з тимчасово непід-
контрольних територій тяжкопоране-
ний Володимир Жемчугов і представник 
місії ООН, колишній працівник СБУ Юрій 
Супрун, йдеться на сторінці президента 
Петра Порошенка у Facebook. 

НА РІВНЕНЩИНІ –
МАСОВІ СУТИЧКИ 
СТАРАТЕЛІВ І ПОЛІЦІЇ
15 вересня було одразу дві «гарячі точки» 
в місцях незаконного видобутку буршти-
ну. В одному випадку на правоохоронців 
напали 200 чоловіків у масках та з палиця-
ми у руках, в іншому – близько півсотні.  

У РОСІЇ ВБИЛИ ЛІДЕРА 
«ОПЛОТУ» ЖИЛІНА 
Лідера харківської терористичної ор-
ганізації розстріляли під Москвою, по-
відомляє «ТСН.ua». Противника Євро-
майдану Євгена Жиліна кілер чекав у 
ресторані. Також поранено його знайо-
мого, який був поруч.

українська хронікаміські аромати СКАНДАЛ ЗІ ШЛЕЙФОМ
Луцьк  

Одразу три великі підприємства, що 
виробляють харчові продукти, під час 
рейду піймала на гарячому муніципальна 
поліція Луцька: не дотримано правил 
зливу нечистот у міську каналізацію. 
Підозрюють, що саме через це обласний 
центр темної пори доби оповиває сморід. 

У мерії повідомили, що злив каналіза-
ційних нечистот дозволено в двох місцях: 
на вулицях Мамсурова та Конякіна (на розі з 
вулицею Карбишева). При тім – лише з 8:00 
до 18:00. Натомість працівників підприємств 
«Забіяка», «Дмитрук», ПрАТ «Волинь Холдинг» 
(ТМ «Торчин Продукт») спіймали на порушен-
ні цих правил – зливу поза відведений час.

«Ми, звісно, не екологи, але так звана 
«вода» смерділа нереально, як і сама бочка. 
Також хочеться зазначити, що «консультант» 
телефоном розповідала водієві КАМАЗа, щоб 
той протокол не підписував та вини не визна-
вав», – описали затримання авто ПрАТ «Во-
линь Холдинг» у Facebook муніципали. 

Керівники м’ясопереробних підприємств 
визнали, що частково порушили договір з 
КП «Луцькводоканал» на приймання стічних 
вод у міську каналізацію. Більше того, авто 

ТзОВ «Забіяка» зливало нечистоти на терито-
рії приватного підприємства на вулиці Тара-
сова. 

Директор ТзОВ «Забіяка» Олександр Хви-
щук виправдовувався, що найбільше відходів 
у їхніх відстійниках збирається саме в нічний 
час. Та нині розробляють документацію на бу-
дівництво каналізаційної мережі, яка з’єднає 
їхнє підприємство з міською каналізацією.

Зі слів директора ТМ «Дмитрук» Олега Дми-
трука, порушення часу зливу було, однак пере-
конує: стічні води відповідають усім нормам. 

Міський голова Микола Романюк при-
пустив, що затримані – лише невелика частка 
тих, хто порушує правила. Він зауважив, що 
потрібно вивчити питання перегляду годин 
зливу стічних вод у каналізацію. І якщо це 
можливо, то це буде зроблено. 

М
уніципальна поліція Луцька

трагедія 

УБИЛИ 
АЙДАРІВЦЯ

Старовижівський район 

Невідомі убили колишнього 
добровольця батальйону 
«Айдар» Сергія Троцюка 
із села Синового. Чоловік 
7 вересня отримав травму, 
несумісну з життям, у 
дорожньо-транспортній 
пригоді. 

Як пише Gazeta.ua з посилан-
ням на слова матері загиблого, 
убивці замітали сліди й витягли 
документи, а в кишеню поклали 
листочок з написом «Іван Іванюк». 
Сергій Троцюк служив у ракетних 
військах. На війну пішов за влас-
ним бажанням. За півтора року 
двічі отримував поранення, ще 
двічі – контузію.

Злив відходів маскували, використовуючи 
територію приватного підприємства

гаманець

У НОВОМУ БЮДЖЕТІ ОСВІТА 
ПОТРЕБУЄ ДОФІНАНСУВАННЯ 

 Україна 

Освіта, зокрема, 
і професійно-
технічна, потребує 
дофінансування. У цьому 
переконана нардеп від 
Волинської області Ірина 
Констанкевич (УКРОП). 

Під час виїзного засідання 
Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань науки і освіти у 
Львівській області 14 вересня 
вона зазначила, що аж ніяк 
не скрізь бюджети невеликих 
міст здатні самотужки про-
фінансувати потреби проф-
техучилищ.

«Очевидно, що економісти, 
фінансисти мають прорахува-

ти, які кошти насправді потріб-
ні та чи це можливо (профі-
нансувати профтех училища 
з місцевих бюджетів, – ВН). 
Нині ж ситуація схожа на на-
магання зруйнувати цю галузь 
знань», – наголосила Ірина 
Констанкевич.

Ще одна гостра пробле-
ма, на яку слід звернути ува-
гу, – сільська освіта і закрит-
тя шкіл, переконана нардеп. 
«Коли ми говоримо про те, що 
закриття школи – це пробле-
ма тільки її і певного села, то 
маємо розуміти, що стоїть пи-
тання існування цього села. 
Адже якщо школу закриють, 
то родинам доведеться ку-
дись переїздити, аби вчити 

своїх дітей. Це питання не 
тільки дітей, їхніх батьків і 
села, а й усього району, об-
ласті, всієї України», – зазна-
чила Ірина Констанкевич.

нечисті на руку ХІМІЮ-ПІДРОБКУ ДЛЯ 
ПРИБИРАННЯ ЗБУВАЛИ ЯК ЕЛІТНУЛуцьк 

Нелегальний цех із виробництва 
фальсифікованих пральних 
порошків та інших мийних 
засобів діяв на території 
складських приміщень Луцька. 

«Брендові» товари, які виготовляли з 
дешевої сировини, згодом продавали че-
рез інтернет. Як повідомили у прес-службі 
прокуратури Рівненщини, за результа-
тами обшуку вилучено обладнання для 
фасування, пристрої для запаювання упа-
ковок, тару та сировину для виготовлення 
фальсифікованої продукції. Загальна кіль-
кість вилученого фальсифікату склала по-
над дві тисячі кілограмів. Вказані слідчі дії 
було проведено в рамках кримінального 
провадження, розпочатого рівненськими 

Вилучили понад дві тисячі 
кілограмів побутової хімії

irivne.info

правоохоронцями за ст. 229 КК України за 
фактом незаконного використання зна-
ків для товарів і послуг. За ініціативою 
Рівненської місцевої прокуратури судом 
накладено арешт на майно, яке викорис-
товували для зазначеної протиправної ді-
яльності.

Слід зауважити, що в межах цього 
кримінального провадження рівненські 
правоохоронці вже припиняли у квітні 
2016 року діяльність нелегального цеху. 
І хоча місце його розташування організа-
тори змінили, доклали зусилля для мас-
кування та продовження нелегального 
бізнесу, зробити це їм не вдалося завдя-
ки злагодженим діям правоохоронних 
органів.

повертайтеся живими «СВІТЯЗЬ» ВИРУШИВ НА СХІД 
 Луцьк 

Двадцять бійців 
підрозділу особливого 
призначення «Світязь» 
вирушили на Донеччину. 
Чоловіків проводжали 
бойові побратими, рідні, 
друзі, представники 
духовенства та 
активісти.

Виконувач обов’язків ко-
мандира роти, підполковник 
В’ячеслав Моніч сказав, що 
сьогодні на схід вирушає лише 

volynnew
s.com

половина особового складу 
спецпідрозділу, через два мі-
сяці їх має змінити друга по-
ловина роти. Додав, що бійці 
їдуть на виконання бойових 
завдань, які наразі є військо-
вою таємницею. Зі слів коман-
дира, спецпідрозділ «Світязь» 
повернувся із зони бойових 
дій навесні цього року. Влітку 
правоохоронці виконували 
зав дання на Волині. Як каже 
боєць спецпідрозділу Олек-
сандр, хлопці засиділися вдо-
ма і вже рвуться у бій.

antikor.com
.ua

Бійців героїчного спецпідрозділу чекають 
удома цілими і неушкодженими
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    Україна 

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

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

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

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

Для цього потрібно діяти!
*без врахування вартості послуг 

юридичного супроводу
По детальну інформацію щодо умов 

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Шукаєте позику?

комунальний резонанс БРУДНА ПЛЯМА ЛЬВОВА, 
ЯКУ ВАЖКО ВИВЕСТИ 

Сміттєва проблема й 
досі актуальна для 
Львова. Попри те, що 

центр міста очистили і 
гості-відвідувачі Форуму 
видавців не бачили завалів 
нечистот, у соцмережах 
жителі міста Лева й досі 
скаржаться на нерегулярне 
вивезення відходів. Під 
стінами Ратуші періодично 
вирують протести: містяни 
незадоволені діями мерії, 
яка то шукає крайніх у 
трагедії, то знаходить 
виправдання, то вдає, ніби 
проблеми немає узагалі. 

Разом із тим, про потребу 
нового сміттєзвалища для міста-
мільйонника говорили неоднора-
зово. А після Грибовицької трагедії 
вона набула широкого розголосу, 
адже нечистоти розвозили по бага-
тьох містах України. 

Нагадаємо, що наприкінці трав-
ня на Грибовицькому сміттєзвалищі 
під Львовом виникла пожежа. Під 
час її гасіння стався зсув сміття й 
утворилася тріщина. Під завалами 
опинилися три рятувальники та 
один комунальник. Надзвичайників 
знайшли мертвими, а тіло ще одно-
го постраждалого й досі шукають. 

До слова, не так давно зна-
йшли крайнього у трагедії. Як пише 
видання ZIK, керівника Червоно-
градської прокуратури Олега Те-
лефанка 12 серпня наказом Гене-
рального прокурора України було 
звільнено з посади через трагедію 

фінанси 

Попри суттєві асигнування з 
обласного бюджету, санаторій 

«Турія» досі має більш як два 
мільйони гривень боргів. Разом 
із тим, окремі депутати облради 
наполягають: санаторію потрібне 
повторне термінове фінансове 
оздоровлення.

Депутат від «Батьківщини» Валентина 
Касарда під час сесії Волинської облради за-
явила, що для санаторію потрібна допомога, 
у тому числі фінансова з обласного бюджету. 
На думку пані Касарди, таким чином можна 
дати «волинському Артеку» нове життя: там 
вдасться оздоровлювати дітей, організову-
вати відпочинок для спорт сменів, проводити 
різноманітні фестивалі та конкурси. Депутати 
підтримали запит колеги щодо повторного 
виділення коштів на санаторій. Це означає, 
що в облраді створять спеціальну комісію, за 

ОЗДОРОВИТИ ВОЛИНСЬКУ ЗДРАВНИЦЮ 
  Борис ХВИЦЬ

    Турійський район  
    Фото: volynnews.com

результатами роботи якої і визначать розмір 
фінансової санації, спосіб освоєння цих ко-
штів тощо.

На запитання, як її однопартієць Віталій 
Донець, який очолював «Турію», довів санато-
рій до таких боргів та чи знала сама Валенти-
на Іванівна про розкрадання, депутат не від-
повіла, та й спілкуватися з журналістами не 
захотіла ні в сесійній залі, ні телефоном.

Проблеми санаторію почалися з 2015 
року, коли сфера оздоровлення та відпочин-
ку дітей втратила фінансування, яке здійсню-
валося за рахунок коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездат-
ності. Наразі оздоровниця не працює взагалі. 
За станом на 1 червня 2016 року санаторій 
мав п’ять мільйонів гривень боргів.

Левову їх частку «Турія» «нахапала» за 
часів, коли заклад очолював «батьківщині-
вець» Віталій Донець. Узимку 2016 року після 
того, як у санаторії з ревізією побувала конт-
рольна депутатська комісія, його звільнили 
з посади у зв’язку з закінченням контракту. 
Потому Держфінінспекція провела перевірку 
у зв’язку зі звільненням керівництва та вия-
вила низку порушень. Частину фірм, з якими 
Донець укладав договори на закупівлю това-
рів за завищеними цінами, досі не вдається 
знайти. 

Цікаво, що Донця, який під час минулих 
виборів до Волинської облради «йшов» за 
списками «Батьківщини», називають набли-
женим до міського голови Ковеля Олега Кін-
дера. На сайті міськради зазначено, що він 

працює начальником управління капіталь-
ного будівництва та житлово-комунального 
господарства. 

Начальник відділу з питань управління 
об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області та землями 
комунальної власності виконавчого апарату 
обл ради Мирослава Якимчук повідомила: від-
повідно до актів перевірки Держфінінспекції, 
«Турія» станом на початок року боргувала чо-
тири мільйони гривень.

Два мільйони на виплати заробітних 
плат, комунальних послуг, податків та пені 
влітку цього року санаторій отримав з об-
ласного бюджету. Тож іще залишилася за-
боргованість за продукти харчування.

Комісія виявила, що екс-директор «Ту-
рії» не працював з виробниками напряму, 
а через посередника. Окрім того, комісія 
не виявила накладних і договорів на низку 
закупівель. У зв’язку з цим акт перевірки 
Держфінінспекції наразі опрацьовують пра-
воохоронці. 

А постачальники, яким «Турія» заборгува-
ла по кілька тисяч гривень, подають до суду, 
стягуючи ще й компенсацію, яка подекуди до-
рівнює сумі боргу. Проте навіть виплата всіх 
боргів може не врятувати санаторій. Адже в 
установи немає жодних коштів на рахунку. 
«Турію» повністю відключили від газу, води та 
електроенергії, а саме приміщення потребує 
ремонту.

на Грибовицькому сміттєзвалищі.  
Він у межах своєї компетенції не 
вжив відповідних заходів з метою 
забезпечення дотримання законо-
давства під час експлуатації сміт-
тєзвалища. Тоді як інші посадовці, 
безпосередньо причетні до цього, 
залишаються на місцях. Намагаєть-
ся вийти сухим із води й міський го-
лова Львова Андрій Садовий. 

Отже, сміттєзвалище стало не-
придатним для використання. Мерія 
Львова почала шукати альтернативи, 
розвозячи сміття по різних містах. 
Хоча куди саме, у яких кількостях та 
скільки це вартувало місту – питан-
ня виявилося втаємниченим. Ма-

шини бачили у Житомирі, Коломиї, 
Калуші, Рівному, а також на Волині. 
За інформацією ZIKу з посиланням 
на голову Львівської ОДА Олега Си-
нютку, більша частина львівських 
відходів мандрує за межі області. Дві 
третини сміття вивозять у Рівне, Дні-
про та Одесу, третину – на полігони 
Львівської області. Утім саме через 
вивіз сміття у Дніпро та Миколаїв 
розгорівся скандал. 

Днями фури зі сміттям заблоку-
вали миколаївці, жителі околиці Дні-
пра – Діївки та міста Синельникова. 
У Діївці навіть трасу перекрили, 
протестуючи проти використання 
сміттєзвалища для утилізації побу-

тових відходів зі Львова. А Синель-
никівський відділ поліції Дніпропет-
ровщини порушив кримінальну 
справу щодо ввезення на територію 
міського полігону сміття зі Львова. 
Адже сюди, як інформують місцеві 
ЗМІ, на невеличке сміттєзвалище 
приїхало 27 вантажівок по 22 тонни 
в кожній – разом 594 тонни. Протес-
тували проти доступу до сміттєзва-
лищ і жителі сіл навколо Львова. 

Одначе світло в кінці тунелю 
розв’язання проблеми засяяло 
15 вересня, коли депутати Львів-
ської міськради затвердили проект 
договору між містом та Малехів-
ською сільською радою щодо за-

криття Грибовицького сміттєзва-
лища шляхом проведення повної 
рекультивації, відведення інфіль-
тратів з відповідним очищенням 
збірників інфільтрату. 

Процес підготовки договору 
прискорило те, що після фактично-
го закриття Львівського сміттєзва-
лища, що частково розміщене і на 
малехівській землі, Львів став посту-
пово занурюватись у сміття. А після 
того, як міста й містечка відмовили-
ся і далі приймати сміття зі Львова, 
то з 20-30% сміттєвих майданчиків 
міста відходи перестали вивозити 
взагалі. Відповідно до договору, 
громада Малехова не має права пе-
решкоджати вивезенню побутово-
го сміття зі Льовова на Грибовицьке 
сміттєзвалище. Також Малехівська 
сільська рада має надати Львівській 
міськраді дві земельні ділянки для 
здійснення передбачених заходів, 
повідомляє «Гал-інфо».

А Львів зобов’язується побу-
дувати школу, надати субвенції 
для будівництва інфраструктурних 
об’єктів, звільнити від оплати за 
водопостачання жителів Малехова. 
У разі невиконання або неналеж-
ного виконання (протермінування 
більше ніж на два місяці) Львівська 
міська рада зобов’язана сплатити 
штраф у розмірі 50 млн грн. 

***
Проблеми сусіда мали би стати 

для волинян повчальними, адже й 
на Волині комунальних проблем-
довгограйок не бракує. А для полі-
тиків історія показова: інтелігентна 
обгортка аж ніяк не завжди гаран-
тує ефективне керівництво. 

ecology.unian.ua

Побутова проблема заплямувала 
репутацію львівського керманича

Знаний санаторій потребує 
умілого господаря

На початок року установа 
боргувала 4 мільйони гривень
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ОБ’ЄДНАННЯ З МІСТОМ – 
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

ФІТОСАНІТАРНА БЕЗПЕКА НА ВОЛИНІ: 
ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЄ?

споживач

У селах Прилуцькому та 
Жабці Ківерцівського 
району нещодавно 

відбулися збори селян. 
Уже майже місяць луцькі 
чиновники та сільський 
голова переконують 
жителів Прилуцької 
сільради у важливості 
підписання договору 
співпраці з Луцьком. 

Нагадаємо: в разі його підпи-
сання Луцька міська рада гарантує 
прилучанам продовжити марш-
рут №19, обіцяє асфальтування 
вулиці Богуна на дольовій участі 
міста, села та області. Місцевий 
фельдшерсько-акушерський пункт 
обіцяють включити в луцьку ме-
режу обслуговування, а також 
створити на базі сільської ради фі-
лію ЦНАПу. Також міський голова 
Луцька переконував, що у випадку 
співпраці лобіюватиме виділення 
коштів на побудову нового дитса-
дочка в Прилуцькому, а поки його 
немає, запевнив, що діти Прилуць-
кої сільради зможуть відвідувати 
міські садочки. Натомість луцька 
мерія розраховує на отримання зе-
мельних ділянок для розширення 
меж міста.

Представники партії УКРОП, 
які ініціювали зустрічі з жителя-
ми Прилуцького, Дачного, Жабки, 
впевнені, що співпрацювати з міс-
том невигідно. За словами голови 
волинського УКРОПу, голови фрак-
ції в облраді Вячеслава Рубльова, з 
Луцьком потрібно одразу говорити 

про об’єднання в єдину територі-
альну громаду. 

«Лише за умови створення 
об’єднаної територіальної громади 
жителі Прилуцької сільської ради 
отримають реальні переваги, а не 
лише порожні обіцянки», – наголо-
сив на зборах у Прилуцькому Вя-
чеслав Рубльов.

«Об’єднані громади також отри-
мують медичну й освітню субвенції. 
Кошти на розвиток громад виді-
ляють із Державного фонду регіо-
нального розвитку. Ще одна важли-
ва перевага – об’єднані громади 
зможуть розпоряджатися держав-
ними землями за межами населе-
них пунктів, крім земель оборони, 
природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначен-

Кожен споживач 
зацікавлений у тому, 

аби сільгоспвиробники 
вирощували якісні овочі 
та фрукти. Тоді вони 
можуть бути впевнені, що з 
продуктами не придбають 
додатково ще й пестициди 
чи не «збагатять» свій 
організм на важкі метали. 
А виробники мають бути 
попереджені про можливі 
ризики ураження своїх 
посівів шкідниками та 
знати, як із ними боротися. 

Контролювати використання 
пестицидів під час вирощування 
рослинної продукції, інформувати 
про фітосанітарний стан та бороти-
ся зі шкідливими організмами має 
управління фітосанітарної безпеки 
Головного управління Держпрод-
споживслужби в області.

Свого часу на Волині діяли 
дві державні установи: Держав-
на інспекція з карантину рослин 
у Волинській області та Державна 
інспекція захисту рослин Волин-
ської області. Згодом їх об’єднали у 
Державну фітосанітарну інспекцію. 
А віднедавна в рамках оптимізації 
державних структур службу, яка 
опікується фітосанітарними захода-
ми в краї, реформували в головне 
управління Держпродспоживслуж-
би у Волинській області.

ФІТОКОНТРОЛЬ 
НА МИТНИЦІ Й У 
РАЙОНАХ

Як розповів заступник началь-
ника управління фітосанітарної 
безпеки ГУ Держродспоживслужби 
у Волинській області Василь Лихо-
дід, наразі управління складається 

Як живеться селянам, які не 
побоялися та одними з перших в 
Україні об’єдналися у територіаль-
ну громаду, жителям Прилуцького 
пояснив голова об’єднаної тери-
торіальної громади у Зимному 
В’ячеслав Католик.

«Ми об’єднали чотири сільські 
ради, відповідно, населення збіль-
шилося із 1500 до більш як шести 
тисяч осіб. Ми розуміли, що дер-
жава стимулює такі об’єднання в 
першу чергу матеріально. До нас 
уже надійшло 5,5 мільйона гривень 
державної субвенції на розвиток 
інфраструктури. Крім того, нас па-
ралельно підтримують і в області, 
тому вдалося отримати з обласного 
бюджету ще 1,5 мільйона гривень. 
Також отримуємо кошти з Держав-
ного фонду регіонального розвит-
ку. Загалом ми залучили близько 
10 мільйонів гривень, тоді як рані-
ше кожна сільська рада отримувала 
максимум по 500 тисяч. Загалом як 
об’єднана громада реалізовуємо 30 
проектів різного скерування – від 
вуличного освітлення до асфальту-
вання доріг», – розповів В’ячеслав 
Католик.

Власне, саме грошове питання – 
найголовніше у процесі об’єднання. 
Адже збільшення надходжень на 
практиці означає покращення пе-
редусім соціальної інфраструктури, 
а відтак і створення комфортних 
умов для місцевих жителів. 

Голова фракції «УКРОП» у Луць-
кій міській раді Ігор Поліщук наго-
лосив, що бюджет розвитку Луцька 
становить 240 мільйонів гривень. 
За результатами першого півріччя, 
бюджет перевиконано на 44 міль-
йони гривень. Зі слів Ігоря Поліщу-
ка, за умови створення територі-
альної об’єднаної громади частина 
цих коштів буде надходити і в села 
Прилуцької сільради.

з чотирьох відділів: карантину рос-
лин, фітосанітарних заходів на мит-
ному кордоні, контролю за обігом 
засобів захисту рослин та прогно-
зування фітосанітарної діагностики 
й аналізу ризиків.

В області працює 61 державний 
інспектор, функціонує 28 пунктів 
фітосанітарного контролю, 9 із них 
здійснюють фітосанітарний конт-
роль на кордоні з Польщею та Біло-
руссю, п’ять пунктів розташовані на 
внутрішніх митницях та ще 14 здійс-
нюють контроль за дотриманням 
законодавства у сфері карантину та 
захисту рослин в районах.

ЩО НИНІ РОБИТЬ 
ФІТОСАНІТАРНА 
СЛУЖБА?

«Відповідно до чинного за-
конодавства в сфері карантину 
та захисту рослин, державні фі-
тосанітарні інспектори обстежу-
ють сільськогосподарські, лісові 

угіддя та населені пункти на вста-
новлення фітосанітарного стану, 
видають фітосанітарні й карантин-
ні сертифікати на рослини і про-
дукцію рослинного походження, 
проводять навчання та видають 
відповідні допуски на право робіт, 
пов’язаних із транспортуванням, 
зберіганням, застосуванням та 
торгівлею пестицидами й агрохімі-
катами, проводять державний на-
гляд щодо дотримання суб’єктами 
господарювання вимог чинного 
законодавства, постійно здійсню-
ють контроль за з’явою шкідників, 
хвороб і бур’янів з наступним скла-
данням інформаційних повідом-
лень щодо фітосанітарного стану 
сільськогосподарських культур та 
прогнозів їх розвитку», – пояснює 
Василь Лиходід.

У першому півріччі 2016 року 
фітосанітари обстежили більш як 
40 тисяч гектарів сільськогоспо-
дарських угідь. Під час обстеження 

ЩОБ НЕ БУЛО 
ЗАБАГАТО 
ПЕСТИЦИДІВ

«На допомогу сільгоспвиробни-
кам ми проводимо оцінку фітосані-
тарного стану агроценозів області. 
Обстежуючи посіви та наглядаючи 
за рослинами впродовж вегетацій-
ного періоду, інспектори спостері-
гають за поширенням та розвитком 
шкідливих організмів. Крім того, фі-
тосанітари надають рекомендації, 
як боротися зі шкідниками. Цього 
року ми підготували електронне 
видання збірника «Прогноз та пові-
домлення про строки проведення 
захисних заходів на вегетаційний 
період 2016 року». Державні інспек-
тори постійно проводять контр-
оль щодо внесення засобів захисту 
рослин у господарствах усіх форм 
власності Волинської області та об-
ліковують обсяги їх застосування», 
– додає Василь Лиходід.

Саме фітосанітари перевіряють, 
чи правильно сільгоспвиробники 
застосовують засоби захисту рос-
лин. Звісно, відповідають за це пе-
редусім виробники, які ризикують 
своєю репутацією та економікою.

Зокрема, на Волині сільгосп-
виробники обробили мільйон гек-
тарів різними засобами захисту 
проти шкідників та бур’янів. На це 
використали близько 854,6 тонни 
пестицидів. Щоб проконтролю-
вати якість, державні інспектори 
відібрали зразки продукції рос-
линного походження на вміст за-
лишків пестицидів, агрохімікатів 
та важких металів і надіслали їх до 
Одеської прикордонної державної 
контрольно-токсикологічної лабо-
раторії.

Якщо у продукції якогось ви-
робника виявлять перевищений 
вміст пестицидів, то на нього чекає 
покарання аж до вилучення про-
дукції, пояснюють в управлінні фі-
тосанітарної безпеки.

ня загальнодержавного значення, 
інших земель, які мають важливе 
значення для держави, – пояснив 
Вячеслав Рубльов. – Що швидше 
відбудеться об’єднання, то швидше 
сільські території матимуть пер-
спективу для економічного та соці-
ального розвитку». 

Депутат Волинської обласної 
ради (фракція «УКРОП»), житель 
села Прилуцького Олександр 
Омельчук наголосив, що Прилуць-
ку сільську раду в перспективі за 
два роки приєднають до Луцька. 
Зважаючи на це, ніколи гаяти час на 
договір співпраці. 

у Маневицькому районі виявили 
карантинний бур’ян – амброзію по-
линолисту на площі 1,18 гектара, а 
на території Іваничівського райо-
ну – бактеріальне в’янення кукуру-
дзи на площі в 24 гектари. Щоб ці 
організми не поширилися далі, до-
велося запровадити карантинний 
режим. А в подальшому продукцію, 
вирощену на цих полях, будуть ви-
користовувати тільки з дозволу 
служби.

З ТУРЕЧЧИНИ 
НАМАГАЛИСЯ 
ВВЕЗТИ ТОМАТИ З 
МІЛЛЮ

«Управління фітосанітарної без-
пеки також здійснює сертифікацію і 
контроль за експортом та імпортом 
продукції рослинного походження. 
Інспектори оглядають деревину, що 
експортується з України, видають 
фітосанітарні сертифікати, огляда-
ють імпортні вантажі рослинного 
походження», – пояснює заступник 
начальника управління.

Якщо говорити про продукцію, 
яку перевозять через кордон, то її 
перевіряють на наявність небез-
печних карантинних організмів. 
Лише за півроку 2016-го фітосані-
тари в пунктах пропуску затримали 
27 транспортних засобів та повер-
нули до країн-експортерів ще 42 
вантажівки, які перевозили сумнів-
ну продукцію.

Крім того, інспектори вияви-
ли вантажівку, якою на територію 
України намагалися ввезти 20 тонн 
помідорів з Туреччини, уражених 
південно-американською томат-
ною міллю. Цей вантаж довелося 
знищити.

колаж
 ВН

Село Прилуцьке, відповідно до перспективного 
плану, за два роки приєднають до Луцька

Об’єднання в територіальну громаду надасть селу 
можливість отримувати державні субвенції напряму
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Хай чого ти вчишся – ти вчишся для себе. Петроній 
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можливості ВИВЧАТИ АНГЛІЙСЬКУ ТА ПІЗНАВАТИ США: 
ДОСТУПНО, СПОРТИВНО ТА ЦІКАВО 

підсумки ХТО ПАСЕ ЗАДНІХ, А ХТО – ВІДМІННИК

Аби опанувати іноземну мову, 
потрібні наполегливість, 
регулярність та бажання. 

Так стверджують поліглоти. І 
наголошують, що завдяки інтернету, 
комп’ютерним програмам, книжкам 
можливостей у сучасному світі 
для цього вдосталь. Аж надто 
для жителів Луцька, оскільки тут 
уже десятий рік поспіль працює 
інформаційний центр – Window on 
America («Вікно в Америку»).

Осередок розташований на другому по-
версі обласної наукової бібліотеки імені 
Олени Пчілки. Тут у вільному доступі – сот ні 
книжок, журналів, посібників, відео- та аудіо-
матеріалів для вивчення мови, а також для 
тих, хто цікавиться американською культу-
рою. Власне, центр і створювали для озна-
йомлення українців із життям, минулим та 
сьогоденням США. 

«Ініціатива зі створення таких центрів на-
дійшла від Посольства США, аби налагодити 
діалог між українцями та американцями, по-
глибити знання один про одного. Тож вони й 
відкрили такий безплатний ресурсний центр, 
де люди можуть вичитати інформацію, вивчи-
ти мову», – розповідає координатор Window 
on Amerika в Луцьку Катерина Веремчук. 

Подібні центри працюють у 29 містах по 
всій Україні та у столиці. Волинь відкрила 
осередок чи не останньою, пригадує дирек-
тор читальні Людмила Стасюк. Утім завдяки 
«Вікну в Америку» книгозбірня привабила 
нових читачів. А креативні ідеї, що їх утілюють 
представники центру, розвіюють міф про те, 
що в еру глобального павутиння бібліотеки 
віджили.

Центри фінансують за допомогою грантів, 
що їх надають Посольства США в Україні. Зі слів 
Катерини Веремчук, лише нинішнього року 
сума фінансової допомоги сягнула восьми ти-
сяч доларів. Кошти витратили на закупівлю тех-
ніки й обладнання, книжок та інших матеріалів.

«На початках ми переймалися, як приваби-
ти читачів. У нас було лише п’ять стільців. І дуже 

втішно, що нині, маючи вже куди більше місця 
і стільців, ми змушені шукати додаткові крісла, 
щоб розмістилися усі охочі», – тішиться Олена 
Пишнюк, керівник центру впродовж багатьох 
років, яка нині у відпустці із догляду за дитиною. 

Атмосфера тут напрочуд домашня та 
комфортна. Замість строгого стилю – крісла-
подушки, яскраві плакати. Очі розбігаються 
від кількості книжок найрізноманітнішої те-
матики: від масивних енциклопедій до повно-
го зібрання «Гаррі Поттера». Як кажуть, до ко-
льору – до вибору! 

Є тут і куточок для найменших відвідува-
чів, аби молоді батьки, дідусі та бабусі могли 
з раннього віку і навчати малечу, і привчати її 
до культури читання. Для тих, кому паперової 
літератури замало, є широкий вибір аудіокни-
жок, дисків із фільмами та серіалами, настіль-
ні ігри та програми для вивчення мови. 

Та й це ще не все: на базі центру знайо-
мить із культурою США, а поряд із тим і на-
вчає мови американець, волонтер Корпусу 
Миру Сем Абрамс. Чоловік родом із Сіетла, 
що неподалік самого серця США – Вашингто-
ну. Уперше приїхав до України в 2011 році, і не 
приховує, що йому тут подобається. Зізнаєть-
ся: щасливий нагоді працювати саме тут, адже 
люди гостинні, добрі й завжди раді чимось 
поділитися. 

Тож під його керівництвом відбуваються 

численні клуби. Наприклад, щовівторка о 17:30 
тут засідає клуб мандрівників Америкою. Сем 
розповідає про власний досвід відвідин різних 
міст або ж цікаві факти про населені пункти 
США. Історії він ілюструє фото чи відеоматері-
алами, а далі – живе спілкування, інтерактивні 
ігри для запам’ятовування пройденого. 

Щосуботи о 14:00 на базі бібліотеки від-
бувається Reading Club, де учасники присвя-
чують час читанню, а затим о 16:00 – Sport 
Club – активне дозвілля. Тож хай як дивно це 
звучить, але якщо прагнете навчитися грати 
у бейсбол так, як це роблять американці, вам 
допоможе наукова бібліотека. До слова, ігри 
тривають ще й у неділю. 

А також щонеділі з 14:00 тут присвячують 
час для Movie Club – кіноклубу. Товариство 
дивиться сучасні серіали мовою оригіналу, 
щоправда – із субтитрами. А опісля триває 
обговорення. 

«Результати є. Наприклад, один із корис-
тувачів вивчав мову завдяки фільмам із суб-
титрами і спілкуванню з американцями. Мож-
ливо, він має невисокий рівень письма, але 
розмовну англійську дуже вдосконалив», – 
розповідає Катерина Веремчук. 

Сем Абрамс зазначає, що єдина склад-
ність у викладанні мови – коли учні не хочуть 
навчатися. 

«Коли люди зацікавлені, а я відчуваю їхню 

Спорт – мова інтернаціонального 
спілкування, зрозуміла кожному

Користувачі бібліотеки опановують 
англійську у вигляді гри і зізнаються, 
що стають більш розкутими 

Берестечко 165,46

Камінь-КаширськийК 155,07

Ковель 154,88

Любомль 152,26

ЛУЦЬК 151,61

Нововолинськ 150,67

Містечко Берестечко 
з Горохівського 

району стало найкращим 
у рейтингу шкіл України за 
результатами середнього 
бала із зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
Про це свідчать рейтингові 
показники результатів ЗНО, 
що їх оприлюднив Центр 
оцінювання якості знань. 

У Берестечку лише одна школа, 
однак її учні, а також інші учасники 
ЗНО з цього міста показали гарні ре-
зультати. Наприклад, 61,5% тих, хто 
складав українську мову та літературу, 
отримали доволі високі бали (180-200). 
А ось із англійської мови у Берестечку 
найвищих балів ніхто не набрав. 

Загалом на Волині 15,57% учас-
ників отримали від 180 до 200 балів з 
української мови, а майже 10% не по-
долали поріг узагалі. Цей показник був 
практично таким же і минулого року. 

Щодо історії України, то тут най-
вищі бали отримали 5,67% учасни-
ків, провалили предмет аж 14,26%. 
Більшість отримали від 100 до 140 
балів. Схожі результати і в математи-
ці, от лише відсоток тих, хто не подо-
лав поріг, вищий – 11,73%. 

Не додають оптимізму резуль-
тати з фізики: лише 3,48% учасників 
мають найвищий бал, а 16,7% не 
подолали бар’єр. Хімію та біологію 
волинські учасники ЗНО склали 
краще: близько 10% отримали най-
вищий бал і стільки ж найменший. 
Знання з географії, судячи з резуль-
татів, – на «тверду четвірку»: майже 
8% отримали найкращі бали і лише 

пристрасть, готовність, то навчати дуже лег-
ко та приємно для мене. Найголовніше під 
час вивчення мови – відкинути усі внутріш-
ні бар’єри та страхи. Не бійтеся зробити по-
милку, адже помиляються всі. Якщо ви маєте 
можливість ходити у мовні клуби та спілкува-
тися – це буде чудовим варіантом для вас роз-
вивати цю навичку. Якщо такої можливості 
немає, то є вдосталь фільмів та аудіокнижок, 
які можна слухати, їдучи в автобусі чи маши-
ні. Коли ви чуєте мову, можете її наслідувати, 
а незнайомі слова – записувати і вивчати», – 
радить Сем. 

Він зазначає, що чимало його учнів за-
вдяки старанням та наполегливості успішно 
складають мовні тести. Ольга Корука, яка 
відвідує центр уже протягом року, підтвер-
джує, що лекції допомогли їй стати не лише 
успішнішою ученицею, а й викладачем, адже 
сама вчителює у школі.

«Наші заняття надихають на власні проек-
ти, – зізнається Ольга. – Під час навчання ми й 
самі ставали діть ми, відкривали себе, долали 
якісь бар’єри, скутість, дозволили собі бути 
більш відкритими. Це не просто навчання, а 
й гарний спосіб провести час». 

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ОПРИЛЮДНИВ РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО
рах із математики: 24,5% учасників 
не подолали поріг і жоден не набрав 
найвищого бала. Не надто втішні 
результати і з англійської мови. У 
Володимир-Волинському, Ковель-
ському, Локачинському, Рожищен-
ському районах не було учасників, 
які набрали би більш як 180 балів. У 
Ківерцівському районі майже трети-
на учасників не подолала мінімаль-
ний поріг. 

До слова, в області шість учас-
ників ЗНО складали російську мову, 
два – іспанську, 89 – німецьку, шість – 
французьку й 1578 – англійську. 

В обласному центрі найкраще 
підготовлені до ЗНО з англійської 
учні 18-ї гімназії (54,05% мають най-
вищі бали), з української мови та 
літератури і біології – вихованці 14-ї 
гімназії, математику найкраще скла-
ли в НВК №9, хімію – у школі №5, фі-
зику – в гімназії №21, географію – у 
школі №23, а історію України – в об-
ласному ліцеї-інтернаті. 

Загалом по Україні найкращі ре-
зультати (від 160 до 200 балів) зов-
нішнього незалежного оцінювання 
майже з усіх предметів отримали 
учасники з Києва та Львівської об-
ласті. Найвищі бали з усіх предметів 
демонструють випускники загально-
освітніх навчальних закладів 2016 
року, трохи нижчі – випускники ми-
нулих років, найнижчі – випускники 
поточного року інших навчальних 
закладів системи загальної освіти 
(професійно-технічних навчальних 
закладів, спеціальних загальноосвіт-
ніх шкіл, спеціальних загальноосвіт-
ніх шкіл-інтернатів, шкіл соціальної 
реабілітації, коледжів, вечірніх шкіл).

Найбільший відсоток учасників, 
які не склали зовнішнє незалежне 
оцінювання з української мови і літе-
ратури та історії України, зафіксовано 
в Закарпатській (27,3% та 29,2% відпо-
відно), Чернівецькій (20,9%, 29,1%) та 
Рівненській (14,9%, 18,3%) областях. 

Наступного року учасники про-
ходитимуть ЗНО з 12 навчальних 
предметів: української мови та лі-
тератури, історії України, математи-
ки, біології, географії, фізики, хімії, 
англійської, іспанської, німецької, 
російської та французької мов. Ко-
жен зареєстрований учасник мати-
ме право виконати сертифікаційні 
роботи не більш ніж із чотирьох на-
вчальних предметів.

У 2017 році тестування розпоч-
неться 23 травня й триватиме до 
15 липня. А його результати з трьох 
навчальних предметів зараховува-
тимуться як оцінки за державну під-
сумкову атестацію за освітній рівень 
повної загальної середньої освіти для 
випускників старшої школи загаль-
ноосвітніх навчальних закладів 2017 
року. Так, майбутні випускники скла-
датимуть українську мову і літерату-
ру (українську мову), математику або 
історію України (період XX – початок 
XXI століття), а також один навчаль-
ний предмет за вибором випускника.

Тестування з української мови і 
літератури відбудеться 23 травня, з 
іспанської, німецької, французької 
мов – 25 травня, з англійської мови – 
29 травня, з математики – 31 травня, 
з історії України – 2 червня, з росій-
ської мови – 6 червня, з біології – 8 
червня, з географії – 12 червня, з фі-
зики – 14 червня, з хімії – 16 червня.

Володимир-
Волинський 149,90

Горохів 149,06

Ківерці 140,96

Рожище 138,49

Устилуг 119,18

            Місто Середній бал ЗНО
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4,4% не подолали поріг. Англійську 
мову провалило 12,86% учасників, 
10,27% показали високий результат. 
Найкращі бали мають учні гімназій 
та спеціалізованих шкіл. 

Якщо аналізувати дані (stat.
testportal.com) в розрізі районів, то з 
мови найкращий результат в учасни-
ків із Любомльського району (16,38% 
отримали найвищі бали), найгір ший – 
у Володимир-Волинському районі. 

Тут 17,78% учасників не по долали 
бар’єр. Історія України «кульгає» в 
учасників із Володимир-Волинського, 
Камінь-Каширського, Горохівського, 
Ковельського, Любомльського райо-
нів. Тут поріг не подолало більш як 
20% учасників. Разом із тим, і найкра-
щий показник – 6,69% – в учасників із 
Любомльського району, які набрали 
більш як 180 балів. 

Іваничівський район в антиліде-

За даними zolotonosha.ck.ua
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Учням, аби бути успішними, треба наздоганяти тих, хто попереду, і не чекати тих, хто позаду. Аристотель

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект

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

 Ольга МАКСИМ’ЯК
   Фото автора
   Камінь-Каширський район

ПРАВО НА ОСВІТУ: МІНІСТЕРСЬКІ 
ЦИРКУЛЯРИ ВСУПЕРЕЧ 
ЗДОРОВОМУ ГЛУЗДУ 

У селі Котуші Камінь-
Каширського району – 
великий бунт. Районна 

влада, посилаючись на 
міністерські накази, хоче 
закрити тут школу або ж 
пропонує перевести учнів 
на індивідуальну форму 
навчання. 

На практиці така оптимізація на-
вчального закладу передбачає фак-
тично три варіанти: маленькі діти 
їздять бездоріжжям вісім кілометрів 
у найближче село Хотешів, навча-
ються «на дому» або ж за системою 
індивідуального навчання (на одну 
дитину – одна година занять на день) 
у приміщенні школи. Батьки такого 
рішення влади не розуміють. Не під-
тримує його і народний депутат від 
«Українського Об’єднання Патріо-
тів – УКРОП» Ірина Констанкевич. З 
нею і зустрілася громада з приводу 
наболілого питання. 

ШКІЛЬНОМУ 
АВТОБУСУ – 
20 РОКІВ, А ДО 
ХОТЕШОВА – ВІСІМ 
КІЛОМЕТРІВ 
БЕЗДОРІЖЖЯМ

Школа у селі Котуші розташова-
на в невеликій будівлі. Приміщення у 
досить пристойному стані. Ще б пак! 
Адже громада усіма силами стара-
ється облаштувати комфортне місце 
для навчання своїх діток. Їх тут неба-
гато, адже школа І ступеня, та й у селі 
жителів – до трьох сотень. Але біль-
шість із них – це люди працездатного 
віку. А ще тут чимало сімей, де більш 
як двоє дітей. Досі у школі Котуша 
використовували індивідуально-
групову форму навчання, тобто про-
водили звичайні уроки. 

Цього року держава взялася 
реформувати освіту, а разом з тим 
і оптимізовувати малокомплектні 
школи. На практиці це означає не що 
інше, як їх закриття. Чиновники ка-
жуть, що роблять усе лише для корис-
ті дітей. Мовляв, у школах І-ІІІ ступенів 
вони матимуть можливість здобути 
якісніші знання. Та чомусь, узявшись 
за скорочення шкіл, урядовці зовсім 
забули про найголовніших учасників 
цього процесу – дітей. 

Багатодітний тато, депутат сіль-
ради Леонід Свиридюк каже, що не 
розуміє, про яку якість освіти може 
йтися, якщо кількість годин за інди-
відуальної форми навчання скоро-
чено в рази.

«Учителі за таких умов не можуть 
повноцінно викласти той чи той 
предмет. Якщо тепер пропонують 
один урок математики на тиждень, 
то батьки будуть змушені самі додат-
ково займатися з дітьми. Сьогодні 
школу заберуть, завтра клуб, потім 
ФАП, а потім перевізник скаже – 
чого сюди їхати?» – обурюється Лео-
нід Свиридюк. 

Батьки зауважують, що авто-
бус, який перевозить дітей старших 
класів у Хотешів, – дуже старий, 
розрахований на 16 місць. Новіший 
забрали в зону АТО. У негоду так 
званим шкільним транспортом про-
сто не проїхати. Нині цим автобусом 
уже возять 13 старших дітей та двох 
учителів. 

Мама трьох дітей Олена Сидо-
рук каже, що за умови переведення 
учнів у Хотешів влада начебто пообі-
цяла довозити їх у два етапи. 

«Але навіть якщо й так буде, то 
дітям доведеться прокидатися дуже 
рано. А повертатимуться вони піз-
но, – розповідає Олена Сидорук. – Із 
Котуша до Хотешова дорога займає 
майже півгодини, оскільки вона у 
жахливому стані. Тому нашим дітям 
краще навчатися тут, адже вони ще 
зовсім маленькі й швидко втомлю-
ються. Забрати самим зі школи їх 
також нереально, адже маршрутка 

від нас до районного центру їздить 
лише тричі на тиждень».

«Нашому шкільному автобусу 
вже 20 років, дітей часто нудить 
дорогою. Хто буде надавати шести-
семирічній дитині допомогу в таких 
випадках? – додає тато Сергій Си-
дорук. – Старші діти повертаються 
з уроків із Хотешівської школи о 
16-й годині, постійно скаржаться на 
втому та головний біль. А в нашій 
школі є всі умови для комфортного 
навчання: належно обладнані класні 
кімнати, внутрішня вбиральня та чу-
дові вчителі».

«Цього року моя донька пішла в 
перший клас. У автобусі вона навіть 
не може й кілометра проїхати, їй від-
разу стає зле. Що буде зі здоров’ям 
дитини, якщо вона щодня пережива-
тиме такий стан?» – каже тато Андрій 
Шермонович. 

Батьки категорично проти пе-
реведення дітей на навчання «на 
дому». 

«Вони краще розвиваються в 
колективі, – наголошує Сергій Сидо-
рук. – Для них важливе спілкування з 
однолітками, а не навчання наодинці 
з учителем у чотирьох стінах вдома». 

«Відділ освіти змушував нас пи-
сати заяви про переведення дітей, 
але ми не погодилися», – додає Ан-
дрій Шермонович. 

Зауважимо: незважаючи на те, 
що навчальний рік почався кілька 
тижнів тому, катавасія з формою на-
вчання у Котуші ще не закінчилася, 
радше навпаки – набрала обертів. 

Мама шести дітей Тетяна Віндюк 
каже, що їхня сім’я дуже задоволена 
рідною школою.

«Учителі в нас чудові, гарно пояс-
нюють дітям. Мій син-третьокласник 
дуже сором’язливий, тому, навча-

ючись удома, він буде замкнутим. 
Старші діти навчаються у Хотешові. 
Змушені прокидатися о сьомій ран-
ку. Уроки тривають до 14-ї години, а 
тому ще майже дві години їм дово-
диться чекати на автобус», – розпо-
відає Тетяна Віндюк. 

І ПРИБИРАТИ, І 
ДОГЛЯДАТИ ШКОЛУ 
ЗГОДНІ САМІ БАТЬКИ

У школі в Котуші офіційно керів-
ника немає. У таких малокомплект-
них закладах зазвичай передбачені 
посади завідувачів. Тут же працює 
двоє вчителів (у однієї з них посада – 
відповідальна за ведення ділової до-
кументації) та техпрацівник. 

Учителька школи села Котуша Те-
тяна Царук розповідає, що не лише 
батьки проти «нововведень», не під-
тримують такого рішення головних 
районних освітян і педагоги, й деякі 
районні депутати.

«Раніше на індивідуальний план 
переводили лише дітей з обмежени-
ми можливостями. А те, що роблять 
зараз, – це позбавлення школярів 
змоги отримувати законну початко-
ву освіту. Якщо школу ліквідовують, 
то має бути рішення районної ради, 
якого не було, – зазначає голова 
Камінь-Каширської районної орга-
нізації «Українського Об’єднання 
Патріотів – УКРОП», депутат райради 
Світлана Сидорук. – Закриття школи 
в сільській місцевості має бути лише 
за рішенням громади. Це питання 
мусили обговорити з батьками хоча 
б за рік до цього. Якщо в них немає 
нарікань на якість освіти чи умови 
в школі, то виходить, що чиновники 
просто насаджують своє бачення і 
бажання». 

про передачу приміщення школи 
на баланс сільради. Додамо, що акт 
прийому-передачі тут не підписала 
комісія, а лише начальник відділу 
освіти та сільський голова. 

«ХТО ЕКОНОМИТЬ 
НА ШКОЛАХ – 
БУДУВАТИМЕ 
ТЮРМИ»

Народний депутат України Ірина 
Констанкевич про проблеми освіт-
ньої галузі знає не лише зі слів, адже 
все життя пропрацювала саме в цій 
сфері і неодноразово сама опиняла-
ся заручницею так званих реформ. 

За словами Ірини Констанкевич, 
на Волині урядовці пропонували за-
крити 188 шкіл. Для порівняння, у 
Чернівецькій області оптимізували в 
такий спосіб лише шість навчальних 
закладів. «Згідно з міністерським ука-
зом, індивідуальну форму навчання 
можна запроваджувати у школах, де 
в класах менше, аніж по п’ять дітей. 
Але слово «можна» не має наказової 
форми. Окрім того, підставою для 
організації індивідуальної форми 
навчання є заява одного з батьків 
або їхніх законних представників, 
наказ керівника закладу, погоджен-
ня відповідного органу управління 
освіти, – пояснює нюанси урядових 
циркулярів нардеп. – А у школі села 
Котуша керівника офіційно немає, 
батьки та вчителі проти впроваджен-
ня індивідуальної форми навчання». 

Питання щодо ситуації у цій шко-
лі Ірина Констанкевич поставила 
голові Камінь-Каширської райдерж-
адміністрації Валерію Дунайчуку та 
начальникові відділу освіти Віктору 
Пасю. 

Зі слів останнього, рішення про 
переведення котушівських шко-
лярів до Хотешова ухвалено суто з 
метою забезпечення для них якіс-
ної освіти. Хоча в чому ж полягає ця 
якість, зважаючи на описані вище 
чинники, – питання так і залишилося 
без відповіді. 

Голова райдержадміністрації 
Валерій Дунайчук розповідає, що у 
Камінь-Каширському районі опти-
мізувати планували три школи – в 
Олександрії, Малих Голобах та Коту-
ші. Щодо двох перших питання вже 
вирішили – дітей перевели навчати-
ся у найближчі села. 

«У Котуші справді старий авто-
бус, велика відстань до сусіднього 
села. Якщо батьки не хочуть пере-
водити дітей у Хотешів, то ми підемо 
їм назустріч. Лише треба вивчити 
юридичні нюанси», – запевнив голо-
ва райдержадміністрації. 

«З оптимізацією малокомплект-
них шкіл, яка фактично зводиться 
до їхнього закриття, дуже багато ви-
кривлень, – переконана народний 
депутат Ірина Констанкевич. – Я від-
відала чимало шкіл, які збиралися 
закривати на Волині, і в 95% випад-
ків це призвело б до припинення 
існування самих сіл. І така ситуація 
більшою чи меншою мірою харак-
терна для всієї України. Батьки у де-
яких селах готові з власних кишень 
платити вчителям, техперсоналу та 
навіть за комунальні послуги, щоб 
урятувати школи від закриття. Чи-
новники ж, отримавши рознарядку 
про скорочення фінансування, схо-
же, вважають навпаки: немає шко-
ли – немає проблеми. Економісти 
оцінюють економію, яку принесе за-
криття шкіл, а треба думати, скільки 
ми від цього втратимо. Бо ж знімаємо 
дах у будинку, в якому маємо жити! 
Як казав Бісмарк, хто економить на 
школах – будуватиме тюрми»...

Питання щодо малокомплект-
них шкіл і, зокрема, школи села Ко-
туша Ірина Констанкевич пообіцяла 
поставити у своєму депутатському 
запиті. Також під час найближчої 
години спілкування уряду з депута-
тами має намір озвучити цю тему й 
міністру освіти.

«Згідно із вимогами до індиві-
дуальної форми навчання, на за-
няття з однією дитиною виділяєть-
ся лише п’ять годин на тиждень. Ці 
п’ять годин ми мусимо «розбити» 
на всі предмети. При розподілі, на-
приклад, виходить, що на тиждень 
можемо провести лише один урок 
математики і раз на місяць – урок 
трудового навчання, – пояснює Те-
тяна Царук. – Чого можна навчити 
за один урок на місяць? Наша школа 
працює з 1977 року, жодного разу не 
виникало питання про її закриття. 
Окрім того, наступного року в нас 
має бути п’ять першокласників, че-
рез рік – стільки ж. Якщо ж усіх на-
ших десятьох учнів таки переведуть 
на індивідуальну форму навчання, то 
загалом педагогам доведеться про-
водити 50 годин занять на тиждень. 
За такої умови треба буде вводити 
додаткову ставку вчителя. Якщо ж 
усе-таки залишать індивідуально-
групову форму навчання, то розши-
рювати штат потреби не буде». 

Батьки кажуть, що готові влас-
ним коштом дбати і про чистоту за-
кладу, і про його обігрів. Але, схоже, 
їх зовсім не хочуть чути у відділі 
освіти Камінь-Каширської райдерж-
адміністрації. Єдине, про що домо-
вилися громада та чиновники, – це 

Діти хочуть навчатися у рідній школі

Громада села Котуша та народний депутат Ірина Констанкевич 
не розуміють,чому чиновники намагаються позбавити 
маленьких дітей комфортної та якісної освіти
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Здоров’я настільки переважує всі блага життя, що воістину здоровий жебрак  
щасливіший за хворого короля. Артур Шопенгауер

  Лілія БОНДАР
     Волинь

  Ірина ДУДЕЙКО
     Фото автора
     Луцьк 

будьмо здорові

кадрові зміни

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ЛЮДМИЛА КУРАЄВА: 
«НАЙВАЖЧЕ ДІАГНОСТУВАТИ РАК КІСТОК»

КЕРІВНИКІВ МЕДЗАКЛАДІВ ОБИРАТИМУТЬ «БЕЗ ПОЛІТИКИ»

Зробити комп’ютерну 
томографію в 
діагностичному центрі  

ТОВ «ГЕМО Луцьк» можна 
не лише в обласному центрі, 
а ще й у Нововолинській 
міській клінічній лікарні та у 
Ковельському медичному 
територіальному об’єднанні. 

З 1 вересня у ТОВ «ГЕМО Луцьк» 
розпочала працювати лікар-рентге-
нолог з колосальним досвідом ро-
боти Людмила Кураєва. Медик спе-
ціалізується на ЛОР-захворюваннях, 
діагностуванні онкопатологій та на 
захворюваннях грудної клітки і за-
очеревинного простору.

– Ви маєте великий досвід ро-
боти. Чи достатньо знають про 
комп’ютерну томографію лікарі в 
Україні?

– Я переїхала працювати до 
Луцька з Донецької області. У рент-
генології – з 2003 року, з 2007-го – у 
комп’ютерній томографії (КТ). Пра-
цювала у лікарні швидкої допомоги, 
потім у профільному центрі трав-
матології та ортопедії, де виконува-
ли складні оперативні втручання, 
заміни кульшових суглобів. Маю 
хороший досвід у травматології та 
унікальний – у кохлеарній імплан-
тології, у діагностиці онкологічних 
процесів і їх поширень.

Моє основне завдання тут – пе-
редати досвід, розширити діагнос-
тичні можливості,  стандартизувати 
до рівня європейських вимог, світо-
вих класифікацій протоколи обсте-
ження усіх трьох центрів: у Луцьку, 
Нововолинську та Ковелі. Прово-
дитиму семінари, аби детальніше 
розказати лікарям про можливості 
комп’ютерної томографії. Адже не усі 
вони знають, що краще зробити при 

певних захворюваннях: КТ чи МРТ. 
Наприклад, клініцисти мало зна-
ють про новинки променевої діаг-
ностики. До речі, нещодавно читала 
лекцію в Нововолинську для рентге-
нологів, онкологів, хірургів. Ці теми 
дуже важливі. Про них мало відомо в 
Україні. Наприклад, дуже часто ліка-
рю треба зробити томографію скро-
невої кістки, а він за це не береться, 
бо має недостатньо знань.

– Які діагностичні можливості 
комп’ютерної томографії?

– Кісткові патології можна поба-
чити тільки за допомогою томогра-
фії. Ні МРТ, ні УЗД тут не допоможуть. 
Можемо діагностувати легеневу 
патологію. Це туберкульоз, ано-
мальний розвиток легень, пухлини, 
запалення. Хвороби живота – апен-
дицит, внутрішні грижі, запалення 
жовчного міхура, хвороби печінки, 
пухлини та кісту – теж можна по-
бачити на томографії. Добре видно 
судинну патологію. Часто до нас 
привозять пацієнтів із травматич-
ними пошкодженнями черевної по-
рожнини. Зазвичай після аварій. Об-
стеження може зробити хірург під 
час лапароскопії. Якщо ж є пошко-

дження за черевною порожниною, 
то він не зможе побачити там кров. 
Тут потрібно робити або УДЗ, або 
томографію. Також можна побачити 
пухлини шиї. Бо коли отоларинголог 
обстежує людину, то йому не видно 
хрящів, він бачить лише слизову. На 
томографії видно і те, і те. Система 
дозволяє хірургу чи онкологу спрог-
нозувати лікування.

– Хто може тут обстежитися?
– Ми розташовані на території 

обласної дитячої клінічної лікарні. 
Тут можуть обстежитися і діти, і до-
рослі. Звісно, комп’ютерну томогра-
фію робимо малюкам, коли це вже 
вкрай потрібно. Треба розуміти, що 
це все-таки опромінення. Не усі до-
рослі мають можливість зробити 
дороге обстеження за кордоном чи 
у Києві. Тому приходять до нас. Тут 
високотехнологічна діагностика, ми 
маємо солідний кадровий потенціал.

– Чи можна встановити точний 
діагноз за допомогою однієї томо-
графії?

– Не завжди. Адже ми бачимо 
статичну картинку. Це знімок люди-
ни у певний момент. Що з нею може 
статися через кілька годин – невідо-

мо. Іноді у людини розпочинається 
інсульт, можна зробити томографію і 
нічого не побачити. А через дві годи-
ни у пацієнта станеться крововилив. 
При встановленні діагнозу треба 
враховувати, чи є у людини хроніч-
ні болячки, цукровий діабет тощо. 
Без врахування лабораторних даних 
не можна встановлювати кінцевий 
діагноз лише за допомогою томогра-
фії. Хоча є різні випадки, іноді лише 
за томографією ставлять кінцевий 
діагноз. Буває й таке, що бачимо кар-
тинку, характерну для десятка захво-
рювань. Тоді обов’язково треба вра-
ховувати супутні очевидні симптоми: 
чи є у людини температура, чи бать-
ки хворіли на рак. Треба мати повний 
збір інформації про пацієнта.

– На томографії можна поба-
чити онкозахворювання?

– Цей метод дозволяє побачити 
структуру органів. Вона буває од-
норідна та неоднорідна. Вводимо у 
вену препарати, які підфарбовують 
орган, він стає білим, а всі інші – сі-
рими. Якщо структура неоднорідна, 
є пухлина, тоді оцінюємо контури та 
розмір. Томографія покаже, добро-
якісна вона чи злоякісна. Тут також 
варто зважати на лімфовузли. Якщо 
вони збільшені, пошкоджені чи не-
однорідні, то є ризик, що це метаста-
зи. Однак комп’ютерна томографія 
не є мікроскопом. Ми не можемо по-
бачити клітин, а лише підозрювати, 
що це, ймовірно, метастази. Це не 
кінцевий діагноз. Будь-яке захворю-
вання, чи то туберкульоз, чи то злоя-
кісна пухлина, можна підтвердити за 

«ГЕМО Луцьк» 
Комп’ютерна томографія – 
дослідження, що дозволяє 
зберегти найдорожче

допомогою гістології. Тобто за скла-
дом клітин. До речі, є випадки, коли 
на томографії видно, що це стовід-
сотково пухлина. Але якщо зробити 
біопсію, то може виявитися, що це 
тільки запальні клітини. Пацієнта лі-
кують антибіотиками і все. А в мене 
на екрані може бути картинка кла-
сичного раку легень без найменших 
сумнівів. Наше завдання – поставити 
якнайстрашніший діагноз, аби на-
лаштувати онколога на якомога сер-
йозніше лікування. Краще написати, 
що це рак і потім його не виявити, 
ніж пропустити страшну недугу.

– Є випадки, коли незрозумі-
ло, злоякісна пухлина чи ні?

– Такі випадки трапляються. Тут 
уже треба дивитися, чи вона змі-
нює форму, чи росте. Якщо людина 
регулярно обстежується протягом 
одного-двох років, і пухлина не рос-
те, то це утворення не є небезпеч-
ним. Дуже важко діагностувати рак 
кісток. Адже картина, яку бачимо 
на моніторі, схожа на кілька захво-
рювань, у тому числі на злоякісну 
пухлину. Тому без біопсії це визна-
чити годі. Це не компетенція рентге-
нолога. Ми можемо побачити тільки, 
збільшилася пухлина чи ні.

Про роботу діагностичного 
центру «ГЕМО Луцьк» можна 

дізнатись на сайті hemo.com.ua

АДРЕСИ:

• м. Луцьк, просп. Відродження, 30.
Тел.: (0332) 771367, 
(095) 857-08-27, (096) 657-22-16.

• м. Нововолинськ, просп. 
Перемоги, 7. Тел.: (03344) 4 90 58, 
(066) 193-86-25.

• м. Ковель, вул. О. Пчілки, 4. 
Тел.: (095) 575-12-97.

Ліцензія МОЗ України: 
серія АГ № 602475 від 12.08.2011 р.

Лілія Бондар

Два медичні заклади 
області готуються до 

обрання нових керівників. 
Нагадаємо, у лютому 
2016 року в обласній 
дитячій лікарні звільнили 
генерального директора 
Григорія Ващиліна, а також 
не продовжили контракт 
тепер уже екс-головному 
лікарю онкодиспансеру 
Орестові Андрусенку.

Днями в обласних медзакла-
дах – територіальному медичному 
дитячому об’єднанні та онкодис-
пансері – побував голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця.

Згідно із його пропозицією, за-
клади наразі мають скласти перелік 
потрібного обладнання, аби в обл-
раді мали список потреб і шукали 
на це фінансову підтримку.

ОБЛАДНАННЮ 
ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ 
СТІЛЬКИ Ж РОКІВ, 
ЯК І ЗАКЛАДУ

Обласна дитяча лікарня розра-
хована на 390 ліжок, має 9 опера-
ційних. Нині тут працює 140 лікарів. 
Найголовніша проблема – застаріле 
обладнання. Наприклад, лампи в хі-
рургічному відділенні не замінюва-
ли понад 30 років. Стільки ж і опе-
раційним столам. Для хірургічного 
відділення потрібно щонайменше 
два столи та дві лампи, адже щодня 
тут відбувається до 30 оперативних 
втручань. Орієнтовна вартість об-
ладнання – 600 тисяч гривень. 

Потребує прискорення і бу-
дівництво Волинського обласного 
перинатального центру, яке роз-
почали ще 2001 року. Виконувач 
обов’язків головного лікаря Люд-
мила Гагаловська зазначила, що є 
майже все потрібне обладнання. 
Частину його вже використовують 
у нинішньому неонатальному цен-
трі. Для завершення робіт, зі слів 
Гагаловської, потрібно 90 мільйонів 
гривень. Сюди включено і рекон-
струкцію неонатального центру. 

Ігор Палиця запевнив лікарів, 
що проведе переговори із забудов-
ником щодо вартості добудови пе-
ринатального центру. І зробить усе, 
аби пришвидшити цей процес.

НЕБЕЗПЕЧНІ 
ОНКОТЕНДЕНЦІЇ 

За рівнем захворюваності та 
смертності онкопатології змістили-

ся з десятого місця на друге, посту-
паючись лише хворобам серцево-
судинної системи. Кількість хворих 
на рак щорічно збільшується на 
2,5%. Лікарі б’ють на сполох, адже 
рак молодшає. Серед причин – не-
вчасне виявлення патології. 

Нині в області функціонує шість 
мамографів: два із них в онкодис-
пансері, по одному в Ковелі, Лю-
бомлі та Нововолинську й один 
пересувний, який наразі перебуває 
у Володимир-Волинському районі. 
Тож із пропозицією обладнати в об-
ласті спеціальний автомобіль із ма-
мографом та іншим обладнанням, 
аби він курсував селами та містеч-
ками, виступив голова облради Ігор 
Палиця. З його слів, Фонд «Тільки 
разом» уже взявся за пошук цих 
авто. У них буде не лише мамограф, 
а й інше обладнання.

Сам онкодиспансер розрахова-

ний на 180 ліжок. Він найменший 
в Україні. Виконувач обов’язків го-
ловного лікаря Людмила Бубенова 
розповіла, що нині гостро стоїть 
питання нестачі приміщень. 

Під час огляду онкодиспансеру 
Ігор Палиця зазначив, що в бюджеті 
грошей на добудову лікарні наразі 
немає. Однак одна з пропозицій 
депутатів – перенести обласну лі-
карню «Хоспіс», розташовану непо-
далік від диспансеру, в приміщення 
обласної лікарні у Боголюбах – на 
місце колишнього пульмонологіч-
ного відділення.

НОВЕ КЕРІВНИЦТВО – 
НОВИЙ ПОШТОВХ 

Ігор Палиця зазначив, що кому-
нальні підприємства, установи та 
організації мають очолювати ефек-
тивні менеджери, професіонали, 
яких визначатимуть через конкурс. 

Голова обласної ради запропону-
вав, аби в обох медзакладах про-
вели таємне голосування за канди-
датів.

«Жодної політики в призна-
ченнях керівників не буде. Кан-
дидатури спершу розглядатиме 
«медична» комісія облради. Після 
її висновків розглянемо варіанти 
на пленарному засіданні сесії. Ви 
маєте обрати людину, яка пережи-
ватиме за вас і за лікарню, яка буде 
«вибивати» кожну копійку в бізнес-
менів, у фондів, робитиме все для 
того, аби заклад процвітав, аби тут 
запроваджували сучасні технології, 
аби покращувалися умови праці, 
аби персонал отримав можливість 
підвищувати рівень знань за кор-
доном. Це залежатиме від однієї 
людини – від того керівника, якого 
ви оберете», – резюмував Ігор Па-
лиця.

Незабаром лікарні отримають керівників. 
Трудовим колективам пропонують самим надати 
пропозиції для затвердження обласною радою. 

Лінійний прискорювач – апарат, що його використовують 
для високоточної променевої терапії. Вартість обладнання 
разом із комп’ютерним томографом – 18 мільйонів гривень. 
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Живи цією миттю, кохай безоглядно. Фільм «Пам’ятай мене»

ВІВТОРОК 27 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.40, 21.00, Новини
06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50, 04.50 Уряд на 

зв’язку з громадянами
10.30, 19.30 Про головне
11.20 Війна і мир
12.00 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний 

університет
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ 

СЛУХАННЯ у ВЕРХОВНІЙ 
РАДІ УКРАЇНИ на тему: 
«75-ті роковини трагедії 
Бабиного Яру: уроки 
історії та сучасність»

18.00 Д/ф «Ангел помсти»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. 

Культура
19.25, 21.45 З перших вуст
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
02.00 Телевистава «Чорна 

Пантера та Білий 
ведмідь»

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 «Спецзагін 

Кобра»
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
02.10 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.00, 18.30 «За живе!»
11.20 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.55 «Один за всіх»
02.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20 «Орел і Решка»
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»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка. 

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

покоління»
03.10 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20 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, 23.30 Т/с 

«Королева бандитів»
23.00 Події дня
02.10 Х/ф «Мумія 2: 

Повернення»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
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 
Третє царство: гриби 
12.30, 18.10 Правила 
життя 13.20, 19.00 У 
пошуках істини 14.20 
Містична Україна 15.20, 
19.50 Секретні історії 
16.20 Інквізиція 17.20, 
22.40 Океан «Вет» 21.40 
Дикий Кавказ 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, 03.35 «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»
17.15 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»
01.15 Т/с «Вікінги - 2»
02.05 Т/с «Уламки щастя»
04.10 «Шість кадрів»

1+1

06.05, 11.15, 12.25, 
14.20, 05.15 Д/п 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Друге 
життя»

14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.10, 04.20 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Закохані 

жінки»
02.10 Д/п «Україна: забута 

історія»
03.05 Т/с «Сусіди»

ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Патруль. 
Самооборона

11.05, 13.20 Х/ф «Десять 
негренят»

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

«Пес-2»
16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «S.W.A.T. 

Спецназ міста 
янголів»

00.50 Т/с «Комісар Рекс»
01.45 Т/с «Під 

прикриттям»
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.45 Провокатор

ICTV

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

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

Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

12.10, 17.55, 23.00 
Панянка-селянка

13.30, 20.00 Одного разу 
під Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 
арешт»

16.35, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Студія 17»
02.25 БарДак
03.55 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»
10.05 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»
13.25 «Крим LIVE»
14.00 Т/ф «Михайло 

Кравчук: «Моя любов - 
Україна і математика»

14.35 «Сім нот»
15.10 «Дитячий світ»
15.25 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

16.00 Новини. День
16.30, 22.50 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.20 «Мелодії 

дитинства»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ф «Світ знає, що 

він - українець»
18.25 «Ми вас обирали»
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 «Громадський 

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

(Петро Нестерук)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

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

НОВА ВОЛИНЬ

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

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Ретроспектива: 

«Моє кохання» 1
14.30 Чоловічі розваги

АВЕРС 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: 

«Друзі» 1
06.00 Грані музики
06.30 Детонація

УКРАЇНСЬКА АКТОРКА – 
У КЛІПІ GREEN DAY

Кліп для пісні Bang Bang гурту Green 
Day зняв американський співак та 

режисер Тім Армстронг. Пісня увійде 
в новий альбом гурту Revolution 
Radio, який буде доступний для 
завантаження із 7 жовтня.

У кліпі знялася українська актриса Іван-
на Сахно. Акторка дебютувала 
у серіалі «Леся+Рома» та 
відома серед прихильни-
ків українських та росій-
ських телесеріалів. 

Green Day – аме-
риканський панк-гурт, 
заснований ще у 
1986 році. На їх-
ньому рахунку  – 
дев’ять альбо-
мів, останній 
з яких вий-
шов у 2012 
році. Крім 
того, гурт 
в і д о м и й 
с в о є ю 
рок-оперою 
American Idiot 
(2004).

музика

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини

06.15, 08.15 АгроЕра
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 «План на завтра»
10.30 Український корт
10.55 Д/ф «Новий Орлеан»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Фольк-music
16.00 Твій дім
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, 21.45, 22.45 З 

перших вуст
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
02.00 Класики світової 

літератури
02.15 Д/с «Національні 

парки Америки»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.35 «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»
17.15, 02.05 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»
01.15 Т/с «Вікінги - 2»
04.10 «Шість кадрів»

06.10, 13.10, 14.20, 05.15 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с 
«Сільський романс»

16.10 «Жди меня. 
Украина»

18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 01.10, 04.20 
«Подробиці»

21.00 Т/с «Друге життя»
23.00 Т/с «Закохані 

жінки»
02.15 Д/п «Україна: забута 

історія»
03.05 Т/с «Сусіди»

05.50 Служба розшуку 
дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.50 Х/ф «Десять 

негренят»
12.30, 13.20 Х/ф 

«Термінова доставка»
14.40, 16.20 Х/ф «13-й 

район. Цегляні 
маєтки»

16.50 Х/ф «Падіння 
Лондона»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Пес-2»
22.25 Свобода слова
01.05 Т/с «Під 

прикриттям»
03.30, 04.40 Провокатор

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

07.35 М/с «Ескімоска»

08.00 МультMIX

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»

10.40 М/ф «Клуб Вінкс: 

Чарівна пригода»

12.10, 17.55, 23.00 

Панянка-селянка

13.30, 20.00 Одного разу 

під Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

16.35, 22.00 Країна У

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Т/с «Студія 17»

02.25 БарДак

03.55 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 Вистава «...Та сама 

Аліса!»
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»

07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.55, 18.30 «За живе!»

12.10 Х/ф «Дочка»

14.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.45 «Хата на 

тата»

01.55 «Один за всіх»

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»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 Х/ф «Європа»
23.50 Т/с «Сонна Лощина»
01.35 Т/с «90210: Нове 

покоління»

03.20, 02.55 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.45, 07.05 Kids Time
05.47 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.07 Х/ф «Янгол-

охоронець»
09.50 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
12.10 Х/ф «Люди в 

чорному 3»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
00.45 Х/ф «Оце так 

кохання»
02.50 Служба розшуку 

дітей

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.10 Події

09.15 Зірковий шлях
10.50, 05.10 Реальна 

містика
11.50 Х/ф «Зворотний 

квиток»
13.45, 15.30 Т/с 

«Господиня великого 
міста»

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 2: 

Повернення»

06.50 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, 19.50 Секретні 
історії 16.20 Жінки, 
які змінили світ 17.20, 
22.40 Океан «Вет» 21.40 
Сонячні створіння 23.40 
Покер 00.30 Таємниці 
кримінального світу 
01.30 Професія - Альфонс 
02.20 Зони росту 03.20 
Єврорабині
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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: 

«Моє кохання» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

Фільм «Оце так кохання»

00:45

kinofi lm
s.ua

Фільм «Мумія 2: Повернення»

02:10

kinoprosm
otr.net

Фільм «S.W.A.T. Спецназ міста янголів»

22:25

kinoprofi .net

ЧУТКИ 
ПІДТВЕРДИЛИСЯ: 
БРЕД І ДЖОЛІ 
РОЗЛУЧАЮТЬСЯ  

Мати шести дітей голлівудська 
акторка Анжеліна Джолі подала 

на розлучення з чоловіком – актором-
красенем Бредом Піттом, повідомляє 
CNN. 

Згідно з документами суду, це сталося 
через два роки й один місяць після того, 
як вони одружилися. Джолі просить офор-
мити опіку над дітьми на неї. А Бредові Ан-
джеліна хоче дозволити відвідування. Тоб-
то зірка вимагає спільної юридичної опіки, 
але не фізичної. Подейкують, Джолі була 
незадоволена методами виховання, яких 
дотримується її чоловік. Це буцімто й ста-
ло останньою краплею. А ось про участь у 
розлученні третьої особи, тобто наявність 
любовного трикутника, видання не пише. 
У документах суду також зазначено, що 
майнові питання пара залагодить дещо 
пізніше. 

така любов 

Ой, де ж ті мої 
молоді роки, 

коли мене хва-
лили за те, що 
добре поїла і 

поспала...

***
Головне пра-

вило мате-
матики: якщо 
розв’язується 

легко, значить, 
ти розв’язуєш 
неправильно.

Акторка дебютувала
«Леся+Рома» та

ред прихильни-
ьких та росій-

серіалів. 
Day – аме-

й панк-гурт,
й ще у
. На їх-
унку  – 
льбо-
нній 
й-

2

ою
diot 

abastudio.org
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СЕРЕДА 28 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини

06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 Наші гроші
10.30, 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 Світло
15.40 Гра долі
16.10 Мистецькі історії
16.30 Д/ф «Дороги в 

Мемфіс»
17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 21.45, 22.45 З 

перших вуст
20.00 Переселенці
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
02.00 Класики світової 

літератури
02.15 Х/ф «Далекий 

голос зозульки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.30 Х/ф «Скалка»
06.10, 18.00 Абзац
07.05, 08.25 Kids Time
07.07 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.27 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00, 21.55 Хто зверху? 

- 5
20.55 Київ вдень і вночі
23.55 Х/ф «Похмурі 

небеса»
02.10 Х/ф «Таємниця 

Рагнарока»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

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

Новини
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.50 «Давай поговоримо 

про секс 3»
02.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20 «Орел і Решка»
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»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.40 «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, 04.10 Т/с 

«Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Бешикташ» - «Динамо»

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

3 сезон»

УКРАЇНА
06.50 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, 19.50 Секретні 
історії 16.20 Інквізиція 
17.20, 22.40 Океан 
«Вет» 21.40 Світанок 
планети 23.40 Вражаюче 
відео 00.30 Таємниці 
кримінального світу 
01.30 Війна всередині 
нас 05.10 Полювання на 
вбивць 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.15 «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 «Міняю жінку - 7»
12.20 «Міняю жінку »
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45, 03.50 

«Сімейні мелодрами - 6»
17.15, 01.45 Т/с «Уламки 

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

красу 2»
00.00, 00.55 Т/с «Вікінги 

- 3»
03.45 Служба розшуку 

дітей

06.05, 11.15, 12.25, 
14.20, 05.15 Д/п 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Друге 
життя»

14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.10, 04.20 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Закохані 

жінки»
02.10 Д/п «Україна: забута 

історія»
03.05 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

11.45, 13.20 Х/ф 
«S.W.A.T. Спецназ 
міста янголів»

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 «Нестримні»
00.20 Т/с «Комісар Рекс»
01.20 Х/ф «Данило - 

князь Галицький»
03.25, 04.45 Провокатор
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

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

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

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Нове 

вбрання короля»
12.10, 17.55, 23.00 

Панянка-селянка
13.30, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.35, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Щоденники 

Темного
03.10 Це любов

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 «Громадський 

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

Європі»
14.20 Т/ц «Видатні 

волиняни»
15.00 Т/ф «Володимир 

Івасюк: «Щоб 
народитися знов»

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

Лірника»
17.45 Т/ф «Загадка з 

Омельного»
18.20 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

18.55 Служба розшуку 
дітей

19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.30 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «Що каже 

священик». Телефон 
студії: (0332) 77 02 42

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 Суперкнига
07.25, 12.30, 18.00, 

20.00 Як це було
07.45, 09.45, 12.45, 

18.25 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, 21.45 
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 Суперкнига
13.00 Ретроспектива: 

«Друзі» 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 Д/с «Всесвіт»
23.30 Халі галі
00.15 Джем
01.00 Поспілкуймося
02.00 Волинський 

портрет
02.50 Хіт парад
03.00 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Одного разу влітку» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЧЕТВЕР 29 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.15, 21.00, 
01.20, 05.30 Новини

06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
09.00, 11.00, 15.00 

Новини. Спецвипуск
09.15 Д/ф «Примара 

Бабиного Яру»
10.00, 13.30 Перша студія
10.30 Про головне
11.25 Розсекречена історія
12.30 Слідство. Інфо
14.00 Суспільний 

університет
15.20 Надвечір’я. Долі
16.05 Спогади
16.40 Бабин Яр. Без права 

на існування
16.55 «Золота роза»
17.35 Д/ф «Ангел помсти»
18.30 75-ті РОКОВИНИ 

ТРАГЕДІЇ БАБИНОГО ЯРУ. 
Прямі трансляції

20.00 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе

20.30 «Схеми»
21.45, 22.45 З перших вуст
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.50 Від першої особи
01.35 75-ті роковини 

трагедії Бабиного Яру
03.05 Д/ф «Рейх: крах 

чорних селекціонерів»
04.40 Д/ф «Київ. Початок 

війни»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 06.07 Х/ф 
«Таємниця Рагнарока»

03.45 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
08.05 Х/ф «Страховик»
10.20 Х/ф «Тінь»
12.30 Х/ф «Розплата»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Любов на 

виживання
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Х/ф «Номер 44»
00.45 Половинки-2

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.35, 18.30 «За живе!»

11.50 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.10 «Один за всіх»

01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.50, 16.15 «Орел і 

Решка»
15.15 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

17.10 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2»

19.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа»

23.00 Т/с «Лікар Хаус»
00.45 Т/с «Комісар Рекс»
02.25 «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, 04.10 Т/с 

«Співачка»
19.45 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Шахтар» 
- «Брага»

22.00, 23.30 Т/с «C.S.I.: 
Нью-Йорк 3 сезон»

23.00 Події дня

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
06.50 Дзеркало історії 
07.50 Правда життя 08.50 
Туберкульоз: біла смерть 
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, 19.50 Секретні 
історії 16.20 Інквізиція 
17.20, 22.40 Океан 
«Вет» 21.40 Світанок 
планети 23.40 Вражаюче 
відео 00.30 Таємниці 
кримінального світу 
01.30 Брама часу 05.10 
Полювання на вбивць 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30, 02.30 
«ТСН»

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

07.35 «Маша і ведмідь 
(укр)»

09.30, 10.50, 12.20 
«Міняю жінку - 8»

14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.15, 03.15 Х/ф 

«Царство небесне»
23.00 «Право на владу 

2016»
00.45 Т/с «Вікінги - 3»
01.40 Т/с «Вікінги - 3»

06.05, 11.15, 12.25, 
14.20, 05.15 Д/п 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Друге 
життя»

14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.20 «Подробиці»
23.00 Х/ф «Список 

Шиндлера»
02.45 Д/п «Святі і 

праведники ХХ століття. 
О.Глаголєв»

03.30 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Нестримні»

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 «Нестримні-2»
00.20 Т/с «Комісар Рекс»
01.20 Х/ф «Папуга, що 

говорить на ідиш»
03.25, 04.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

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

Пригоди в місті»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Ескімоска»
10.15 М/с «Козаки. 

Футбол»
11.30 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

12.40 М/с «Лис Микита»
18.00 Х/ф «Ніколи не 

здавайся»
20.00 Х/ф «Паралельні 

світи»
21.55 Х/ф «Крихітка на 

мільйон доларів»
00.15 Щоденники 

Темного
03.20 Це любов

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
11.55 «Роки і долі» (Євген 

Шимонович)
12.30 «Що каже 

священик»
13.25 «Музичний 

проспект»
13.45 «Зроблено в 

Європі»
14.30 Ретроспектива ВТ: 

«Волинь туристська»
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, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Відкрите місто».

(Відповіді на запитання 
глядачів Луцького 
міського голови М.Я. 
Романюка. Телефон 
студії: (0332) 77 02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі» (Євген 

Шимонович)
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 Суперкнига
07.25, 12.30, 18.00, 

20.00, 05.40 Як це було
07.45, 09.45, 12.45, 

18.25 Телемагазин
08.00, 18.45, 21.30, 

00.00 Новини «На часі»
08.20, 18.55, 21.50, 

00.20 Погода
08.25, 12.00, 18.40, 

19.55, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30, 03.00 Феєрія 
мандрів

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

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Ретроспектива: 

«Одного разу влітку» 1
14.30 По ту сторону 

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

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

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

«Богдан 
Хмельницький» 1

06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

«ГРА ПРЕСТОЛІВ» –
НАЙКРАЩИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ СЕРІАЛ

У Лос-Анджелесі завершилася 68 
церемонія нагородження «Еммі». 

Відтак найкращим драматичним 
серіалом став «Гра престолів», 
повідомляє «ТСН.ua». 

Творці культової саги також здобули 
нагороди за найкращий сценарій та ре-
жисуру. Також дві золоті статуетки у номі-
націях «Найкращий комедійний серіал» 
та «Найкраща комедійна акторка» здобув 
«Віце-президент». Одразу п’ять нагород 
«Еммі» цьогоріч отримав маловідомий в 
Україні серіал «Американська історія зло-
чинів». Двома статуетками журі відзначило 
серіал «Очевидне». Крім того, найкращою 
акторкою в драматичному серіалі назвали 
канадійку українського походження Тетяну 
Маслані за роль у серіалі «Темна дитина». 

відзнака

Фільм «Нестримні»

Фільм «Крихітка на мільйон доларів»

Фільм «Список Шиндлера»

Фільм «Нове вбрання короля»

22:25

21:55

23:00

11:00

ua-cinem
a.com

uaonlinefi lm
s.com

tfi lm
.club

freecinem
a.com

.ua

«СТОЛІТТЯ ЯКОВА» – 
В ЕФІРІ

Канал «1+1» покаже прем’єру 
чотирисерійної епічної драми 

«Століття Якова» за мотивами 
однойменного роману-лауреата 
літературної премії «Коронація слова» 
Володимира Лиса. 

В основі сюжету – історія України очи-
ма волинського селянина-довгожителя 
Якова Меха. У його долі – війни, полон і 
втрата близьких, але її головний підсумок – 
збереження людяності і здатності любити.

Саундтреком до драми стала пісня 
українського гурту «Океан Ельзи» «Не 
йди». 

прем’єра

tsn.ua
1plus1.ua
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Iгор ПАЛИЦЯ  
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

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

П’ЯТЬ РОКІВ ЗМІН СПРАВА ЗАРАДИ МИРУВійна, що принесла 
в нашу країну горе і 

сльози, триває понад два 
роки. Тоді, у 2014 році, 
коли всі жили надією на 
позитивні зміни, сусід-
агресор, скориставшись 
нестабільною ситуацією 
в Україні, зазіхнув на її 
територіальну цілісність. 
Перші жертви ще досі не 
визнаної війни, розпач 
родин Героїв, які поклали 
голови за Батьківщину, 
поранення, що скалічили 
тисячі життів... 

Антитерористична операція 
на сході України стала справжнім 
випробуванням на єдність. Обо-
рона рідних кордонів не залиши-
ла байдужим жодного українця. У 
час, коли армія виявилася негото-
вою до захисту цілісності держа-
ви і потребувала допомоги, свої 
зусилля об’єднали благодійники, 
меценати, волонтери і всі свідомі 
громадяни.

У 2014 році важливим на-
прямком діяльності Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» стала про-
грама, спрямована на допомогу 
учасникам АТО. Рішення підтри-
мати військовослужбовців та їхні 
сім’ї засновник Фонду Ігор Пали-
ця ухвалив відразу після початку 
військових дій на сході країни. 
У рамках програми «Підтримка 
українських військовослужбов-
ців та їхніх родин» фінансову до-
помогу отримали понад 1000 бій-
ців, які повернулися із зони АТО. 
Значні кошти Фонд спрямував на 
підтримку військових частин, до-
бровільних батальйонів, волон-
терських організацій, формувань 
охорони громадського порядку, 
медичних установ. 

Так, у переповнених військо-
вих госпіталях не було належних 
умов для лікування та реабілітації 
поранених бійців, не завжди були 
й потрібні апарати. Фонд неодно-
разово надавав допомогу Луць-
кому військовому госпіталю, Во-
линському обласному госпіталю 
ветеранів війни, Центральному 
клінічному госпіталю Державної 
прикордонної служби України, 
Волинській обласній психіатрич-
ній лікарні та іншим медзакладам. 
Окрім цього, в рамках реалізації 
програми «Підтримка українських 
військовослужбовців та їхніх ро-
дин» Фонд виділяв кошти на ліку-
вання поранених, допомогу сім’ям 
загиблих та реабілітацію демобілі-
зованих, купував ліки.

«Якби не волонтери, то цю вій-
ну було б давно програно», – каза-

ли бійці, які поверталися додому 
з передової. Справді, рушійною 
силою в країні протягом двох ро-
ків війни був волонтерський рух. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» реалізував чимало спільних 
проектів з такими громадськими 
та волонтерськими організація-
ми, як Волинська обласна органі-
зація Української спілки ветеранів 
Афганістану, «ВолиньSOS», Центр 
волонтерів «Довіра» СНУ імені 
Лесі Українки тощо. У рамках такої 
співпраці було закуплено три по-
зашляховики для 14-ї ОМБР, при-
дбано автомобіль-рефрижератор 
для гуманітарної місії «Чорний 
тюльпан», що шукає та повертає 
тіла українських військових, які 
загинули в зоні АТО, Доброволь-
чому українському корпусу було 
закуплено шоломи, теплий одяг, 
тепловізори та радіостанції. Для 
1-го батальйону територіальної 

оборони «Волинь» купили зимо-
ві комбінезони, пристрій нічного 
бачення. Окрім того, надавали 
грошову допомогу для пошиття 
військової форми, купівлю спец-
взуття і рацій для бійців. Здійс-
нили ремонт автомобілів та закуп-
лено для них паливно-мастильні 
матеріали й автошини тощо.

Фінансові проблеми – не єди-
ні негаразди, з якими стикаються 
ті, хто повертається зі сходу. Чи 
не найбільше болять понівече-
ні душі, які потрібно лікувати. 
Спільними зусиллями фахівців 
кафедри практичної психології 
та безпеки життєдіяльності Схід-
ноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 
та Фонду Ігоря Палиці було запо-
чатковано проект «Психологіч-
на реабілітація військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей». У 
рамках проекту бійці, які мають 

психологічні проблеми після пе-
ребування в зоні АТО, та члени 
їхніх родин можуть безплатно 
звернутися по допомогу. Кон-
сультації психологів уже отрима-
ли понад 2000 демобілізованих. 
Виїзну психологічну реабілітацію 
на базі готелю «Маєток», що в селі 
Липинах під Луцьком, пройшли 
понад 200 осіб, серед яких – роди-
чі загиблих та полонених бійців, 
волонтери. Під час таких виїздів 
спеціалісти з учасниками проекту 
проводили психологічні вправи, 
міні-тренінги, арт-терапію, від-
відували музеї й театри.

У березні 2015 року Фонд під-
тримав проект волонтерів Ковель-
ського центру допомоги «Зігрій 
душу». Він покликаний допомог-
ти військовим, які повернулися із 
зони АТО, адаптуватися до мир-
ного життя, знайти порозуміння 
в родині. У його основі – оздоров-

лення й відпочинок воїнів на базі 
санаторіїв і психологічна реабілі-
тація за посередництвом мистець-
кої техніки. Програма передбачає 
різнопланову реабілітацію – і фі-
зичну, і психологічну, і мистецьку. 
Військовослужбовці дістали на-
году оздоровитися на базі місце-
вих закладів «Пролісок», «Лісова 
пісня», «Гарт», «Червона калина», 
а також у Карпатах – в Буковелі 
та Ізках. За цей період відбулося 
12 реабілітаційних заїздів, у яких 
взяло участь близько 250 військо-
вих.

Витрати на програму «Під-
тримка українських військово-
службовців та їхніх родин» станов-
лять понад 20 мільйонів гривень. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
і далі підтримує тих, хто бореться 
за мирне небо над Україною. Тіль-
ки разом захистимо нашу країну!

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

Телеканал 
«Нова Волинь»

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

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

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

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

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

АНОНС

РУКА ДОПОМОГИ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

УТІЛЮЄМО ІДЕЇ В ЖИТТЯ РАЗОМ

СПІВПРАЦЯ, ЩО ПРИНОСИТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Упродовж багатьох років 
учні загальноосвітньої 
школи №2 імені Миколи 
Заліпи селища Ратного 
писали на дошках, яких 
не змінювали з часів 
будівництва навчального 
закладу. Школярі за 
останніми партами 
не завжди бачили 
написаний на дошці текст, 
тому для демонстрації 
навчального матеріалу 
вчителі переважно 
використовували стенди та 
інші додаткові засоби. 

Мама однієї зі школярок 
Оксана Сидорук – також ви-
пускниця цієї школи. Вона при-
гадує, що у її шкільні роки були 
ці ж дошки. Уже два роки пані 
Оксана – го лова батьківського 
комітету. Жінка розповідає, що за 
цей час власними зусиллями вда-
лося придбати лише дві дошки.

Заміна дошок – першочерго-
ва проблема у навчальному зак-
ладі. У школі 26 класів. Власним 
коштом батьки не в змозі замі-
нити обладнання в усіх примі-
щеннях. Аби дітям бодай щось 
було вид но, дошки протягом 
навчального року фарбували 
кілька разів. 

Коли в травні у Ратному 
запрацювало представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», ініціативна група батьків 
звернулася по допомогу в при-
дбанні шкільних дошок. Акти-
вісти написали проект та зібра-
ли початкову суму.

«Ми надали батькам по-
трібну інформацію та розповіли 
про етапи написання проекту. 
Громаді вдалося зібрати 42% від 
вартості обладнання», – роз-
повідає керівник Ратнівського 
представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Лариса 
Михалевич.

Громаді спільно з Фондом 

вдалося обладнати шкільними 
дошками 12 класів. 

«Дуже добре, що Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» дає 
можливості втілювати задуми 
та ідеї. Це стимулює людей до 
подальшої реалізації планів», – 
вважає керівник північної філії 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Арсен Базярук.

Це один із перших проектів, 
який Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» спільно із громадою 
здійснив у Ратнівському районі. 
Тепер активна громада планує 
встановити у школі енергозбе-
рігальні вікна.

Людмила ПАСТУШОК

Як стимулювати активність, 
як пробудити ініціативу, 

як змусити людину повірити 
в себе, у силу громади? 
Щонайперше – знаннями, 
вважають спеціалісти Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», 
які вже давно працюють над 
проектами, спрямованими 
на підвищення активності 
місцевих громад та співпрацю 
з ними.

 Справді, як реалізувати про-
ект, якщо не проаналізувати його 
доцільність, не знайти можливі 
шляхи здійснення, не сформувати 
бюджету, не прорахувати можливі 
ризики, не вивчити наслідків реа-
лізації пропозиції? Саме для того, 
аби навчити людей втілювати ідеї, 
і організували тренінги-семінари 
«Від ідеї до проекту» та «Фонд 
розвит ку навчального закладу».

Радник голови правління Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» із 
питань міжнародного співробіт-
ництва Олена Ітані так окреслює 
завдання семінару «Від ідеї до 
проекту»: ознайомити людей із ді-
яльністю Фонду «Тільки разом», а 
зокрема – з проектом «Ініціативні 
громади», що допомагає активним 
людям, громадам реалізовувати 
ідеї шляхом написання проек-
тів і подання їх на однойменний 
конкурс. Також це інформуван-
ня волинян про можливості, які 
надають у програмі міжнародної 
технічної допомоги.

 Такі тренінги реалізували вже 
у половині районів Волині. Цільо-
ва аудиторія – освітяни, представ-
ники громадських організацій, ор-
ганів місцевого самоврядування.

Буцинський сільський голова 

Петро Кошелюк пишається тим, 
що саме їхнім сільським активіс-
там вдалося згуртувати ще кілька 
громад зі Старовижівського ра-
йону, тож тепер будуть планувати 
розвиток спільно, сильною грома-
дою, адже є і школа, в якій треба 
робити реконструкцію, і спор-
тивні майданчики. Зусиллями 
сільської громади вже збудували 
футбольне поле, але ще буцинці 
хочуть облаштувати ігрові зони 
для наймолодших діток. 

Керівник ГО «Центр соціаль-
ної взаємодії «Громада» Людмила 
Махун із села Дубечного цього ж 
району проектну діяльність про-
вадить уже понад 15 років, має 
позитивний досвід, уже вдавалося 
заручатися підтримкою європей-
ських грантів щодо збереження 
історично-фольклорної спадщи-
ни Старовижівщини та програми 

енергозбереження. Проте Люд-
мила відзначила користь таких 
зібрань, оскільки Фонд дає но-
вий інструментарій здійснення 
проект ної діяльності, усе детально 
розписано, що надзвичайно цін-
но. У кожного грантодавця своя 
вимога, а Фонд надає методичну і 
юридичну допомогу, супровід. 

«Мені як учителю цікава ще 
ідея щодо створення фондів роз-
витку в школах, – каже Людмила 
Махун. – Це, я думаю, має дуже 
великі перспективи, оскільки 
змушує виявляти себе, не покла-
датися лише на державу, а своїми 
силами рухати прогрес, і в та-
кому руслі розвивати дітей. Це 
дасть їм можливість краще адап-
туватися в житті і здобувати ті 
навички, які вони потім зможуть 
використати як свідомі, активні 
громадяни». 

Борис Смаль, координатор 
проекту «Фонд розвитку навчаль-
ного закладу» програми «Сучасна 
освіта», поділився з учасниками 
тренінгів досвідом роботи таких 
організацій в обласному центрі, 
познайомив із механізмом ство-
рення фондів розвитку, з пере-
вагами таких об’єднань. За його 
словами, у районах є всі ті самі 
можливості, що й в обласному 
центрі. Адже батьки самі можуть 
вирішувати, куди, до яких мецена-
тів звертатися. 

 «Є державні гранти, облас-
ні, міжнародні. Це те, на що ми 
спрямовуємо батьків, їм це зараз 
цікаво, і ми разом, я сподіваюся, 
це реалізуємо, – розповів куратор 
проекту. – Аналогічно до Офісів 
розвитку кварталу в обласному 
центрі, у кожному районі є пред-
ставництва Фонду Ігоря Пали-

ці «Тільки разом». Це той самий 
офіс розвитку, тільки району, 
куди батьки можуть звернутися і 
вже звертаються, є ініціативи, які 
йдуть від них. У тому числі й сьо-
годнішня зустріч – то результат 
співпраці і батьківських колекти-
вів, і педагогічних, і місцевих гро-
мад із регіональними представни-
цтвами. Тому ми тут».

Деякі учасники, запрошені на 
семінар-тренінг, ідуть на зустрічі 
з готовими ідеями. З часом вони 
зможуть оформити їх у проектні 
пропозиції і взяти участь у кон-
курсі для реалізації ініціатив. 

Тренери переконалися, що та-
ке навчання потрібне для ініціа-
тивних людей, тому найближчим 
часом семінари-тренінги прове-
дуть у всіх районних центрах Во-
лині. 

Наталка ПЕТРУК
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ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – У НАШИХ РУКАХЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – У НАШИХ РУКАХ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

«ЩОБ ЗІБРАТИ ГАРНИЙ УРОЖАЙ, ТРЕБА СІЯТИ...»«ЩОБ ЗІБРАТИ ГАРНИЙ УРОЖАЙ, ТРЕБА СІЯТИ...»
У селі Гайках Турійського району – 
школа І-ІІ ступенів. Тут навчається 
понад півсотні дітей. Заклад не у 
найкращому стані, втім, упевнена 
директор школи Валентина Антонюк, 
брак матеріальних вигод можна 
компенсувати натхненням, працею і 
наполегливістю колективу. 

Щороку учні Гайківської школи успішно 
беруть участь у предметних олімпіадах, тур-
нірах, конкурсах. Напрямки різноманітні: 
природознавство, мова та література, мате-
матика, фізична культура. Учні пишаються 
мудрими наставниками і ґрунтовними зна-
ннями, а педагоги – результатами своїх зу-
силь. 

Учитель природознавства, хімії та біо-
логії Оксана Латик уже 18 років передає свої 
знання дітям. Перша її освіта – вихователь 
із викладанням іноземної. Здобувала зо-
всім іншу кваліфікацію, аби бути потрібною 
в школі, бо вчителем хотіла стати завжди, 
вважає це своїм покликанням. Основний 
принцип у викладанні предмета – не лише 
зацікавити, але й навчити бачити. Для цього 
треба показувати усе – від листочка і комаш-
ки до складних хімічних реакцій. Наочність 
на уроці – дуже важлива складова навчання. 
На пізнавальних уроках із засвоєння ново-
го матеріалу без цього – ніяк. А що робити, 
коли на практичному занятті з хімії немає 
реактивів? Велика сила – інформаційні тех-

нології та інтернет. Якщо немає справжньої 
лабораторії, то можна використати... вірту-
альну. Тому особистий ноутбук Оксани Ми-
колаївни частенько ставав у пригоді. Із ним 
вона змог ла взяти участь у конкурсі «Твор-
чі сходинки педагогів» та презентувати 
електронний посібник «Я іду на урок при-
родознавства. 5 клас». Відтак Оксані Латик 
вдалося здобути диплом ІІ ступеня на об-
ласному рівні та перемогу в складі творчої 
групи педагогів району у роботі з біології. 

П’яти стареньких комп’ютерів, що їх ви-
користовують у школі для вивчення інфор-
матики, також замало і вчителям, і учням. 

Час на місці не стоїть – старіє і техніка, і її 
можливості. Відтак виникла ідея придбати 
мультимедійну систему. На чолі з дирек-
тором школи створили ініціативну групу 
«Альтернатива», написали звернення до 
представництва Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» у Турійському районі, підготува-
ли проект, залучили до співфінансування 
районний відділ освіти і досягли бажаного.

Тепер у місцевих школярів – нова су-
часна мультимедійна система з потужним 
ноутбуком і проектором, портативним 
екраном та акустичною системою. Можли-
вості подарунка випробували одразу. Та й 

на подальше використання – неабиякі пла-
ни. Адже інформаційними технологіями 
послуговуються усі вчителі-предметники – 
готують презентації, розробляють вір-
туальні уроки, пізнавальні, дослідницькі 
проекти. 

«Якщо хочете зібрати гарний урожай – 
треба сіяти», – озвучує свою улюблену при-
казку директор Гайківської школи Валенти-
на Антонюк. Тому педагоги цього закладу 
намагаються добирати найякісніше насіння 
і самі прагнуть вдосконалюватися й рости 
професійно.

Наталка ПЕТРУК

Фахівці стверджують: 
сидячий спосіб життя 

дуже небезпечний. Він 
негативно впливає на опорно-
руховий апарат людини. 
Нині ортопеди все частіше 
діагностують у школярів 
сколіоз. Та це й не дивно, 
адже у більшості шкіл – старі 
парти, що мають неправильну 
конструкцію та не 
відповідають зросту дитини. 

Про проблему сколіозу не з чу-
ток знають і в селі Троянівці, що на 
Маневиччині. Учителька молод-
ших класів Троянівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Віта Ясюк розповідає, що на мето-
дичному об’єднанні неод норазово 
піднімали питання про здоров’я 
учнів школи. Щороку школярі 
проходять медичний огляд, і факт 
залишається фактом: кількість ді-
тей, які хворіють на сколіоз, збіль-
шується. 

У Троянівській школі навча-
ється 171 дитина, з них 61 – у мо-
лодших класах. Тут здобувають 
освіту школярі із навколишніх 
сіл: Майдану, Черська, Бережни-
ці, Градиська. У школі організо-
вують заняття з водного туризму, 
на яких діти плавають на бай-
дарках. Завдяки таким навичкам 
школярі виборюють перші місця 
на турнірах обласного рівня. Ще 
однією особливістю є те, що тут 
діє шкільне лісництво. Для учнів 
старших класів проводять уроки 
лісоводства, на яких вони допо-
магають саджати дерева та догля-
дати за ними. «Ми дуже раді спів-
працювати з Городоцьким лісовим 
господарством, робітники якого 
не лише навчають наших діток, а й 
допомагають в облаштуванні кла-
сів», – каже Віта Ясюк.

Направду здивувало нас те, що 
в школі відсутні будь-які благодій-
ні фонди, які передбачають фінан-

сову допомогу від батьків. Тут не 
здають гроші ні у фонд школи, ні 
у фонд класу. Для того щоб забез-
печити належні умови навчання, 
залучають благодійників. 

У заміні старих парт на сучасні 
були зацікавлені усі: і батьки, і вчи-
телі, не стояла осторонь і громада 
села. Проте своїми силами нере-
ально було здійснити задумане. 
Активісти об’єдналися в ініціатив-
ну групу «Школярик» та написали 
проект на співпрацю з маневиць-
ким представництвом Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом».

«Наша ініціативна група звер-

нулася до місцевих спонсорів. 
Здебільшого це люди, пов’язані з 
лісовим господарством, лісники-
підприємці. Залучили учитель-
ський колектив. Цього було 
достатньо, щоб зібрати суму, по-
трібну для співфінансування. 
Іншу частину дав Фонд», – прига-
дує Віта Ясюк.

Відтак навчальний рік для 
місцевих школярів розпочався за 
новими партами. Громада спільно 
з Фондом закупила 65 ортопедич-
них парт і стільців, які регулю-
ються відповідно до зросту учня, 
оновили також і робочі місця 

вчителів. Коштів вистачило, щоб 
умеблювати всі початкові класи.

Нові парти – не єдиний сюр-
приз, який чекав на учнів 1 верес-
ня. Простора класна кімната до-
зволяє посадити кожну дитину 
окремо. Цим і скористалися пе-
дагоги. 

«Мені здається, що так діти 
будуть самостійнішими, не зава-
жатимуть одне одному опанову-
вати матеріал, а вчителям удасться 
побачити їхні знання», – вважає 
вчителька початкових класів Лідія 
Сопронюк. Педагог має 25 років 
стажу. Увесь цей час жінка про-

працювала в одному класі. Вона 
стверджує: парти оновили клас, 
зробили його багатшим. Зараз 
вона – класовод третьокласників. 

Коли заходимо в клас, у діток 
саме година спілкування. І хоча 
вони кажуть, що їм подобається 
сидіти по одному, проте зізнають-
ся: ділити парту з товаришем все-
таки цікавіше.

Керівник східної філії Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Олександр Мельничук констатує: 
«Сьогодні фінансування освіти 
залишає бажати кращого. Особли-
во це стосується сільських шкіл. 
Навіть такі елементарні речі, як 
парти, стільці, дошки потребують 
втручання Фонду та ініціативи від 
батьків. Реалізація мікропроектів 
є конче потрібною для якісного на-
вчання та здоров’я школярів, адже 
в такому віці формується осанка 
дитини, від того, як сидить учень, 
залежить сприйняття інформації». 

Школа у Троянівці – простора й 
чепурна. У фойє – куточок з дитя-
чими виробами, а поряд – портрет 
випускника школи Сергія Клим-
чука, яким пишаються не лише 
троянівці, а й вся Україна. Сергій – 
активний учасник Євромайдану, 
боєць батальйону «Айдар». Два 
роки тому він загинув під час ви-
конання бойового завдання в селі 
Хрящуватому Луганської області. 
У школі пишаються випускником, 
розповідають про його героїзм та 
життєві принципи, проводять ве-
чори пам’яті на його честь.

Ініціативна група школи не 
збирається зупинятися на досяг-
нутому. Активісти написали ще 
два проекти, які планують втілити 
найближчим часом. Один із них – 
«Наука – мука», що передбачає про-
ведення ремонту та обладнання 
кабінету хімії. Тож сподіваємося, 
що ініціативній громаді разом з 
Фондом вдасться реалізувати ще 
не один задум та проект.

Ірина ЮЗВА
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ЗНАЙ НАШИХ

ЗАНЯТТЯ, ДО ЯКОГО НАЙБІЛЬШЕ ЛЕЖИТЬ ДУША

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА 

КОЖНЕ ЗМАГАННЯ – ДОСВІД

Гандбольна команда 
обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи (2002 р. н.) 
повернулася з міжнародного 
турніру «Гетьманська булава», 
що відбувався у Замості 
(Польща). Усього за перемогу 
змагалося шість команд. 
Волиняни посіли третє 
призове місце.

Найзапеклішою боротьба була 
з командами господарів із Замостя 
та збірною Люблінського воєвод-
ства. Поразка волинян мінімальна, 
проте юні гандболісти отримали 
цінний досвід. Гравця волинської 
команди, лучанина Романа Патюка 
визнали найкращим гравцем тур-
ніру. 

«У Польщі дуже популяризу-
ють цей вид спорту, – ділиться вра-
женнями тренер команди Микола 
Шнит. – Якщо у нас в Україні за 
чемпіонський титул буде змагати-
ся лише 12 команд гравців віком 14 
років, то у сусідній країні – 80». 

У Польщі чи не в кожній шко-
лі є спеціалізований гандбольний 
майданчик. У нас же в області – 

лише кілька, два – в обласному 
центрі.

«Кожна така поїздка для нас 
особливо важлива, діти мають 
знати, яку планку мусять стави-
ти перед собою, чого вони мо-
жуть досягнути. Тому ми вдячні 
тим людям, які підтримують нас і 
нашу команду. Фонд Ігоря Палиці 

«Тільки разом» профінансував по-
їздку за кордон, де діти змагалися 
з ровесниками», – резюмує тренер 
відділення з гандболу обласної 
дитячо-юнацької спортивної шко-
ли Микола Шнит.

 У жовтні стартує чемпіонат 
України з гандболу серед юна-
ків. Він відбуватиметься у чотири 

етапи. Волинська команда споді-
вається продемонструвати гарну 
підготовку, а головне – прагнення 
й готовність перемагати. 2014 року 
ця команда здобула першість у чем-
піонаті України «Стрімкий м’яч». 
Цього року плани також досить 
амбітні – увійти у трійку лідерів.

Слід зазначити, що підтримка 

юних гандболістів відбувається в 
рамках проекту «Підтримка ігро-
вих видів спорту» програми Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
«Волинь спортивна», відповідно до 
якої Фонд фінансує відрядження 
команд з наймасовіших і найпопу-
лярніших спортивних ігор.

Наталка ПЕТРУК

Не тільки грати, а й 
перемагати – ось життєве 

кредо шестикласника Сашка 
Волоха з Ківерців. Хлопець 
дуже цілеспрямований 
та всебічно розвинений. 
Бути найкращим у своїй 
справі – такою є мета, до якої 
він упевнено крокує. 

Сашком хлопчика назвали на 
честь дідуся Олександра Романо-
вича, який і заклав у внукові лю-
бов до справи, без якої він тепер 
не уявляє свого життя. Олександр 
Романович за освітою педагог – 50 
років пропрацював учителем фіз-
культури. Тож не дивно, що любов 
до спорту прищепив не лише донь-
ці, яка має багато нагород із легкої 
атлетики, а й єдиному онукові. З 
першого класу Олександр Романо-
вич навчав Сашка грати у шашки й 
шахи. Не забарився і результат. 

«Я навчив його розв’язувати 
закінчення партій у шашках. По-
тихеньку Саша оволодів усією 
майстерністю гри десь так до рівня 
першого розряду. Тоді побачив, що 
більше не можу дати йому знань, 
тому ми вирішили возити хлопця 
в Луцьк до тренера, адже йому по-
трібно було забезпечити професій-
не навчання», – пригадує дідусь. 

Сашко вміє грати і в шашки, і 
в шахи, проте більше до вподоби 
йому все-таки шашки. Щоразу, як 
з’являється вільний час, біжить до 
дідуся і вони розкладають партію. 
У шашки хлопець грає вже п’ять 
років, постійно вдосконалює зна-
ння й майстерність. Як результат – 
І місце в кубку Луцька, ІІ місце серед 
юнаків у Всеукраїнському турнірі з 
шашок «Кубок Прикарпаття», що 
відбувся в Івано-Франківську. Цьо-
горіч Сашко уперше взяв участь у 
Міжнародному шаховому фести-
валі CHERNIVTSI OPEN 2016, де 
тривав шестиденний марафон. 

Хлопець на достойному рівні 
змагається з кандидатами у май-
стри спорту, не приховує, що сам 
мріє про це звання та впевнено 
додає, що докладе усіх зусиль, аби 
наступного року отримати його. 

Наразі Олександр Волох має 15 на-
город у шашках. Дідусь жартує, що 
всі вони не помістяться на столі, 
Саша лише усміхається й каже, що 
деякі можна потримати і в руках. 

«Раніше вдома ми часто грали 
у шашки: мама, тато і я. То я ви-
гравав, то тато, то мама... Коли по-
чав грати професійно, з тренером, 
вони вже відмовляються зі мною 
змагатися», – сміється Сашко. 

Дивлячись на успіхи внука, 
Олександр Романович і собі вирі-
шив позмагатися. І ось результат: 
на цьогорічних районних зма-
ганнях із шашок Сашко виборов 
перше місце, а Олександр Романо-
вич – друге. Це була перша медаль 
дідуся.

Окрім того, що хлопець демон-
струє високі досягнення у шашках, 
він ще й навчається на відмінно, 
бере участь у предметних олімпі-
адах та ходить на різні гуртки. Зі 
шкільних предметів найбільше лю-
бить математику, фізкультуру і тру-
дове навчання. Хлопець займаєть-
ся легкою атлетикою та демонструє 
неабиякі успіхи, ходить на гурток 
паперового моделювання, знову ж 
небезрезультатно – І місце на кон-
курсі з технічного моделювання. 

Вистачає часу й на футбол. Проте 
Сашко розуміє: усього не охопиш, 
треба акцентуватися на чомусь од-
ному. От він і вибрав шашки – за-
няття, до якого найбільше лежить 
душа. Після закінчення школи хло-
пець мріє стати столяром, як тато, 
ну і, звісно, не полишати шашки. 
Ази столярської справи Сашко вже 
знає, адже він – татова права рука.

Учитель інформатики та фізики 
ЗОШ №3 міста Ківерців Олександр 
Кушнір – колишній учень Сашко-
вого дідуся Олександра Романови-
ча. Зараз пан Олександр – один із 
наставників Сашка. Учитель каже, 
що в школі з початкових класів 
потрібно ввести предмет «Логіч-
ні ігри». На таких заняттях діти 
вчилися б грати у шахи, шашки, 
складали б кубик Рубіка. «Це дало 
б можливість поєднувати процес 
інтелектуальної гри та творчого 
розвитку. Люди, які грають у шахи 
й шашки, ніколи в житті не ска-
жуть: «А я не знав, мене обману-
ли...». Тому що людина звикає ду-
мати, прогнозувати, відповідати за 
наслідки своїх дій», – переконаний 
Олександр Кушнір.

Про Олександра Волоха вчитель 
каже: «Якщо дитина талановита, то 

практика свідчить, що вона талано-
вита в усьому. Але треба пам’ятати: 
успіх – це 5% таланту і 95% праці. 
Буде праця – буде результат. Хоті-
лося б, щоб у школі було створено 
середовище, яке дозволяло б тала-
новитим дітям рости».

Попри те, що у шкільній про-
грамі не передбачені уроки інте-
лектуальних ігор, у Ківерцях діє 
шашково-шаховий клуб, куди мо-
жуть ходити всі охочі – і школярі, 
і дорослі. Загалом у клубі налічу-
ється близько 20 учасників. Єди-
ною його проблемою є відсутність 
відповідного приміщення, тому не-
дільні зустрічі учасники проводять 
у приміщенні школи. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» підтримує талановитих дітей 
та сприяє їхньому розвитку, стиму-
лює їх до нових досягнень. Не став 
винятком і Сашко, якому Фонд 
профінансував поїздку на шашко-
вий турнір до Івано-Франківська та 
на фестиваль до Чернівців. 

«Історія Саші – це історія ба-
жання, руху до мети та успіху. Інші 
можуть брати з нього приклад. 
Адже хлопець досягає великих 
результатів. У Сашка є люди, які 
в потрібний момент опинилися 

поряд із ним. Вони стали його на-
ставниками: дідусь, який розпо-
чав роботу, тато, мама, тренери, 
які з ним працюють. Це приклад 
для багатьох батьків та вчителів, 
адже те зернятко турботи й опіки 
може прорости і дати в дорослому 
житті гарні врожаї. Фонд і надалі 
буде підтримувати Сашка та спри-
ятимете його участі у змаганнях. 
Окрім цього, вже під час осінніх ка-
нікул у рамках програми «Здоров’я 
волинян» Сашко разом з іншими 
спортсменами-переможцями поїде 
на відпочинок у Буковель. Фонд за-
цікавлений у підтримці таланови-
тих школярів, які стають добрим 
прикладом для інших діток», – кон-
статує керівник східної філії Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Олек-
сандр Мельничук.

На закінчення нашої розмови 
юний шашкіст розіграв партію 
з дідусем. Звісно, Сашко пере-
міг, адже звик бути найпершим у 
всьому. А може, то дідусь піддав-
ся внукові?.. Це нам невідомо. Та 
ми впевнені у тому, що оптимізм 
та завзятість Сашка допоможуть 
йому досягти нових вершин в 
улюбленій справі.

Ірина ЮЗВА
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СУБОТА 1 жовтня
06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники 

в часі»
10.05 Як це?
10.25 Хто в домі хазяїн?
10.55 Хочу бути
11.20 Школа Мері Поппінс
11.35 Казки Лірника Сашка
11.45 Суспільний 

університет
13.00 Мистецький пульс 

Америки
13.40 Д/ф «Дороги в 

Мемфіс»
14.40 Д/с «Нью-Йорк»
16.45, 02.20 Гандбол. 

Ліга чемпіонів. 2-й тур. 
«Динамо-Бухарест» 
(Румунія) - «Мотор» 
(Запоріжжя)

18.40 Х/ф «Шопен. 
Бажання кохати»

21.00, 05.35 Новини
21.30 Яскраві моменти 

Ріо-2016
21.50 Розсекречена 

історія
22.40 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп
01.20 Музичне турне
03.55 Телевистава 

«Лісова пісня»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.20 Абзац
04.15, 06.25 Kids Time
04.17, 02.05 Х/ф 

«Сімейка вампірів»
06.27 Хто зверху-5
08.25 Ревізор
11.25 Страсті за 

ревізором
14.10 Любов на 

виживання
16.05 М/ф «Іван Царевич і 

сірий вовк 2»
17.45 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана 
подорож»

21.00 Х/ф «Хоббіт: 
Пустище Смауга»

00.05 Х/ф «Тінь»

НОВИЙ КАНАЛ
06.30 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

вдома»
12.45 «Зважені та щасливі 

- 6»
16.10 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7»
22.05 «Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

00.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

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

Бейлі: Ніч у Коутауні»
11.00 Х/ф «Любий 

Джон»
13.00 «Кохання з першого 

погляду»
14.00 Х/ф «Один день»
16.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
17.00, 22.00 «Орел і 

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

Шопінг 2016»
23.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
00.45 Т/с «Комісар Рекс»
02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 

Події

07.10, 05.20 Зірковий 

шлях

09.00, 15.20 Т/с 

«Королева бандитів»

17.00, 19.40 Т/с «Хірургія. 

Терапія любов’ю»

21.50 Х/ф «Щаслива»

23.45 Реальна містика

02.20 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

3 сезон»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса

07.40 Містична Україна

09.30, 18.30 У пошуках 

істини

11.10 Карл Великий

12.50, 20.10 НЛО з 

минулого

14.40 Королева Півночі

15.40 Світанок планети

22.00 Секретні історії

23.00 Вирішальна мить

00.40 Шокуюче відео

05.10 Очима слідчих

МЕГА

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

Вихідний»
10.00 Х/ф «Століття 

Якова»
15.10 «Юрмаліто з 

Кварталом 95»
18.30 «Розсміши коміка »
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху. 

Юрмала»
23.20 Х/ф «Невдаха із 

Каунт-Каунті»
01.10 Х/ф «Чорна 

стріла»
02.50 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

08.00, 20.00, 00.30 
«Подробиці»

09.00 Х/ф «Артист із 
Коханівки»

10.30, 03.30 Х/ф 
«Чотири нуль на 
користь Танечки»

12.15, 05.05 Х/ф «Дорога 
Олена Сергіївна»

14.15 Х/ф «Обміняйтесь 
обручками»

16.15 Х/ф «Вибір моєї 
матусі»

18.10, 20.30 Х/ф 
«Кохання з 
випробувальним 
терміном»

23.30 «Навколо М»
01.10 Х/ф «Дике 

кохання»

ІНТЕР

05.00, 07.20, 02.25 
Провокатор

05.45, 12.45 Факти
06.05, 04.55 М/ф 

«Скубі-Ду. Відпочинок с 
привидами»

06.30, 03.10 Стоп-10
08.20 Більше ніж правда
09.15 Секретний фронт
10.15 Антизомбі
11.10 Громадянська 

оборона
12.10, 13.00 Інсайдер
13.20 Х/ф «Тринадцять 

днів»
16.15 Х/ф «Нестримні-3»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Три ікси»
22.35 Х/ф «Команда «А»
00.50 Т/с «Ганнібал»

ICTV

06.00, 10.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

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

бурундуки»
11.30 М/с «Козаки. 

Футбол»
11.55 Країна У
14.30 Х/ф «Джек Гантер. 

В пошуках скарбів 
Угаріта»

16.20 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

18.10 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

20.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.55 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
08.00 «Агросвіт»
08.35 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Роки і долі» 

(Світлана Бояркевич)
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.25, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Військова 

прокуратура: на лінії 
вогню»

12.15 «Дитячий світ»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.40 «Грані»
14.05 «Такти і факти» 

(спецвипуск)
15.30 «Натхнення» ( ХХIII 

Міжнародний Форум 
видавців)

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 Т/ф «Старість мене 

вдома не застане»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.35 Т/ф «Плекати ліс»
20.00 «Волинь: акценти»
20.25 Т/ф «Рунчак»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Мова наша 

калинова»
23.40 «Джазовий 

простір»

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»
09.20, 18.55, 21.40, 

00.10 Погода
09.25, 12.00, 18.40, 

19.55, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Рандеву
09.50 Англійські КЛАСи
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.05 Малюваки
12.30 Смак здоров’я
13.00 ЧП+
13.15 Настав час
13.30 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» 
19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі» 
21.50 Я тут живу
22.50, 23.15 Д/с 

«Всесвіт»
00.00 Новини «На часі» 
00.15 Ретроспектива: 

«Процес про три 
мільйони» 1

01.45 По ту сторону 
пригод

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

«Сміливі люди» 1
06.00 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 30 вересня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.20 Новини

06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.30 Док.фільм
12.00 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе
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, 03.05 Д/ф «На 

порозі історії»
17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 21.45 З перших вуст
19.30, 04.50 Про головне
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

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі
03.45 Х/ф «Розплата»
06.00, 18.00 Абзац
06.55, 08.15 Kids Time
06.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.17 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.15, 22.40 Половинки-2
11.15, 21.40 Київ вдень 

і вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

00.30 Х/ф «Страховик»
02.35 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Зіркове життя. Біс 

в ребро»
07.10 «Зіркове життя. 

Обережно - ревнощі!»
08.10 Х/ф «З привітом, 

Козаностра»
10.05 Х/ф «Холодне 

серце»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.55, 01.55 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.00, 22.50 

«Національне талант-
шоу «Танцюють всі!-9»

00.30 Т/с «Коли ми 
вдома»

СТБ
05.50 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

10.50 «Орел і Решка»

15.15 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

17.10 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

22.00 Х/ф «Один день»

00.00 «КВН на БІС»

01.00 «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»
16.00 Х/ф «Жила-була 

любов»
18.00, 03.50 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Паперові 

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

3 сезон»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
06.50 Дзеркало історії 
07.50 Правда життя 
08.50 Ген звіра 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, 
19.50 Секретні історії 
16.20 Інквізиція 17.20, 
22.40 Океан «Вет» 21.40 
Світанок планети 23.40 
Вражаюче відео 00.30, 
05.10 Очима слідчих 
01.30 Бандитський Київ 

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, 10.50, 12.20 

«Міняю жінку - 8»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Х/ф «Століття 

Якова»
00.55 Х/ф «Чорна 

стріла»
02.35 «Що? Де? Коли?»

06.05, 11.15, 12.25, 14.20 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Друге життя»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.15 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Тільки 

повернись»
02.20 Д/п «Україна: забута 

історія»
03.10 Х/ф «Список 

Шиндлера»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
11.55, 13.20 Х/ф 

«Нестримні-2»
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Х/ф «Нестримні-3»
23.55 Т/с «Комісар Рекс»
00.50 Т/с «Ганнібал»
02.30 Х/ф «Данило - 

князь Галицький»
04.15 Стоп-10

ICTV

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

07.35 М/с «Ескімоска»
09.55 М/с «Лис Микита»
11.00 М/с «Як козаки...»
15.35 М/с «Козаки. 

Футбол»
16.50 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

18.00 Х/ф «Джек Гантер. 
В пошуках скарбів 
Угаріта»

19.50 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

21.40 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

23.30 Х/ф «Крихітка на 
мільйон доларів»

01.50 БарДак
03.45 Щоденники 

Темного
04.50 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
11.25 «Відкритість влади»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 Т/ф «Ольга 

Кобилянська: «Бути 
сама собі ціллю»

12.30 «Відкрите місто»
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 «Я живу в 

Україні». 1 ч.
15.10 «Гетьман Іван 

Мазепа і Софія 
Київська»

15.30 «Галерея 
портретів»

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

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Роки і долі» 

(Світлана Бояркевич)
18.30 «Народна 

скарбниця»
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 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 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 Нічна варта
22.30 Д/с «Всесвіт»
23.45 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: 

«Доля Марини» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

У ЛУЦЬКУ – ВИСТАВИ В 
НЕСПОДІВАНИХ МІСЦЯХ

Дев’ять вистав у найнесподіва-
ніших місцях показуватимуть з 

30 вересня до 2 жовтня у Луцьку. В 
рамках фестивалю «Мандрівний ві-
шак» приїдуть театри з України, Поль-
щі, Литви, Єгипту і Грузії, які не боять-
ся експериментувати.

Організатори (театр «ГаРмИдЕр» та Луцька 
міська рада) обіцяють надзвичайно різнома-
нітну програму, яка, до речі, побудована таким 
чином, аби глядачі змогли відвідати усі події.

Особливістю фестивалю є те, що оціню-
ватимуть вистави суб’єктивні судді – шану-
вальники театру, які представляють різні 
суспільні сфери. На закритті кожен із них 
нагородить свого фаворита та вручить йому 
подарунок чи винагороду.

Знаковим моментом є й те, що одним зі 
спонсорів фестивалю стала громада Луцька, 
пожертвувавши 6080 гривень.

театральний сезон

Фільм «Хоббіт: Пустище Смауга»

Фільм «Століття Якова»

Фільм «Джек Гантер. Небесна зірка»

21:00

20:15

21:40

rabstol.net
day.kyiv.ua

kinozon.tv

ЗНЯЛИ ФІЛЬМ ПРО 
ТАРАСА ПРОХАСЬКА

Молода режисерка Анна Фесун 
зняла документальний фільм 

про письменника Тараса Прохаська. 
Стрічку презентували в рамках 23-го 
Форуму видавців.

«Фільм «Прохасько» – це мандрівка з 
Тарасом до хати, в якій минуло його дитин-
ство, де усвідомив своє призначення. Це 
роздуми письменника про літературу, твор-
чість, любов, віру. Мандрівка у неймовірний 
світ неймовірної людини, тексти і життя якої 
є єдиним дивовижно цікавим полотном», – 
розповіла Анна Фесун.

Знімальна група прожила з письменни-
ком день. Він розповів про себе й про те, 
яким бачить світ. 

у світі кіно

Хотів купити 
заспокійливе, 
але побачив 

його ціну і 
заспокоївся.

kurs.if.ua
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Своїми думками ми напряму формуємо нашу реальність. Фільм «Секрет»

НЕДІЛЯ 2 жовтня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

22.55, 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 «Шопен. 

Бажання кохати»
11.35 М/с «Мандрівники 

в часі»
12.30 Театральні сезони
12.55 Мистецькі історії
13.10 Спогади
13.35 Гра долі
14.30 Фольк-music
15.40 Д/ф «Простір 

толерантності. Візьму 
твій біль собі»

16.00 Твій дім-2
16.30 Т/с «Епоха честі»
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 Добрі справи
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Три 

ідеальні подружжя»
04.50 Світло

05.20, 12.45 Факти
05.55, 02.45 Стоп-10
06.45 Зірка YouTube
08.45 Дивитись усім!
10.30 Без гальм
10.55, 13.00 Х/ф 

«Тринадцять днів»
14.00 Х/ф «Команда «А»
16.15 Х/ф «Три ікси»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Три ікси-2. 

Новий рівень»
22.20 Х/ф «Призначення. 

Патруль часу»
00.15 Т/с «Ганнібал»
02.00 Провокатор

06.00, 10.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

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

бурундуки»
11.25 М/ф «Ведмеді-

сусіди. На порятунок!»
13.10 Х/ф «Паралельні 

світи»
15.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.35 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.55 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 «Акценти»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 22.45 «Медичний 

журнал»
11.00, 15.30, 20.00 Тема 

дня
11.30 «На щастя, на 

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

ідей»
13.35 «Мова наша 

калинова»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Луцькому НТУ 

- 50 років». урочисте 
засідання вченої ради, 
1 ч.

16.00 «Дзвони Волині»
16.50 «Казки Сашка 

Лірника»
17.00 «Українське кіно на 

«Новій Волині»: х/ф «Сад 
Гетсиманський», 4 серія

18.00 «Луцькому НТУ 
- 50 років». урочисте 
засідання вченої ради, 
2 ч.

19.00 Місто
19.25 «Пульс РАЕС»
19.40 Т/ф «Ігор 

Стравінський: легенда 
і реальність з перших 
нот»

20.25 «Вісник обласної 
ради»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 «Роки і долі» (Євген 

Шимонович)
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час -Time»
23.10 «Музичний 

проспект»

06.30 «ВусоЛапоХвіст»
07.35, 10.50 «Х-Фактор 

- 7»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на 

Майдані»
12.40 «МастерШеф - 6»
19.00 «Битва екстрасенсів 

16»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Давай поговоримо 

про секс»
00.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.25 Х/ф «Любий 

Джон»
11.30 Х/ф «Пригоди 

Бейлі: Ніч у Коутауні»
13.15 «Орел і Решка. На 

краю світу»
18.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
19.10, 01.00 «Вечірній 

квартал»
21.00 Х/ф «Дюплекс»
22.45 «КВН»
02.45 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Щаслива»
11.10 Т/с «Хірургія. 

Терапія любов’ю»
15.10 Х/ф «Паперові 

квіти»
17.10, 20.00 Т/с «Зведена 

сестра»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.00 Х/ф «Жила-була 

любов»
23.50 Реальна містика
01.30 Т/с «Співачка»

06.00 Бандитський Київ
07.40 Містична Україна
09.30, 18.30 У пошуках 

істини
11.10 Вікінги: відкриття 

світу
12.00 Карл Великий
12.50, 20.10 НЛО з 

минулого
14.40 Смугасте життя
15.40 Світанок планети
17.30 Дивовижні миті 

життя
22.00 Секретні історії
23.00 Вирішальна мить
00.40 Палаци Європи
05.10 Очима слідчих

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 Х/ф «Невдаха із 
Каунт-Каунті»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт»
12.20 «Українські 

сенсації»
13.20 «Життя без обману 

2016»
14.40 «Поверніть мені 

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

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.25 «Аргумент кiно»
00.05 Х/ф «Валентинка»
02.05 «Українське кіно»

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 Х/ф «Тільки 

повернись»
15.00 Х/ф «Кохання 

з випробувальним 
терміном»

18.40, 21.30 Т/с «Зимове 
танго»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Обміняйтесь 

обручками»
01.50 Х/ф 

«Провінціальний 
роман»

05.20 Д/п «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
04.35 Абзац
05.30, 06.50 Kids Time
05.32 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
06.52 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
11.25 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана 
подорож»

14.40 Х/ф «Хоббіт: 
Пустище Смауга»

17.55 Х/ф «Хоббіт: Битва 
п’яти воїнств»

21.00 Х/ф «Оз: Великий і 
жахливий»

23.20 Х/ф «Бабадук»
01.10 Х/ф «Номер 44»

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
12.15 Хіт-парад
13.00 Ретроспектива: 

АВЕРС «Процес про три 
мільйони» 1

14.00 Огляд світових 
подій

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, 21.30, 

22.00 Шустер LIVE
20.40 Вечірня казочка
21.00 Місто
00.25 Ретроспектива: 

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

«Папіросниця з 
Моссельпрому» 1

06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ФУТБОЛ 1

ПН 26 вересня ВТ 27 вересня СР 28 вересня ЧТ 29 вересня ПТ 30 вересня СБ 1 жовтня НД 2 жовтня
06.00, 08.00 Топ-матч 
06.10 Ліверпуль - Халл Сіті. 
Чемпіонат Англії 08.10 Зірка 
- Сталь. Чемпіонат України 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 «Великий футбол» 
12.00 Спортінг - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Олександрія - Карпати. 
Чемпіонат України 16.00 
Арсенал - Челсі. Чемпіонат 
Англії 17.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 18.50 
Шахтар - Волинь. Чемпіонат 
України 20.40, 04.50 Журнал 
Ліги Європи 21.40 LIVE. 
Алавес - Гранада. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.40 МЮ - Лестер. 
Чемпіонат Англії 02.30 Журнал 
Ліги Чемпіонів 03.00 Атлетік - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 16.00, 20.20, 
05.40 Топ-матч 06.10 Бернлі 
- Вотфорд. Чемпіонат Англії 
08.10 Спортінг - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
20.50, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Олімпік - Динамо. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.55 
Лас-Пальмас - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 16.10 Зірка - Сталь. 
Чемпіонат України 18.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 18.30 
Свонсі - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 20.30, 20.55 LIVE. 
«Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
00.10 Лестер - Порту. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
02.00 Олександрія - Карпати. 
Чемпіонат України 03.50 
Арсенал - Челсі. Чемпіонат 
Англії 

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55 Лестер - Порту. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40, 
20.15, 04.55 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 03.05 Монако - 
Баєр. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 «Ліга Чемпіонів. ON-
LINE» 15.30, 23.40 Топ-матч 
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра 
16.30 Атлетіко - Баварія. 
1/2 фіналу (2015/2016). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.20 
Боруссія (Д) - Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 21.40 LIVE. 
«Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
23.50 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
01.15 Наполі - Бенфіка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 

06.00 Журнал Ліги Європи 
06.55, 03.40 Атлетіко - Баварія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40, 
18.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
20.45 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Наполі - Бенфіка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.05 «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE» 13.55 
Шахтар - Брага. 1/4 фіналу 
(2015/2016). Ліга Європи УЄФА 
16.00 Бешикташ - Динамо (К). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.50 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 19.00, 
21.55 «Шлях до Стокгольма» 
19.50 LIVE. Шахтар - Брага. 
Ліга Європи УЄФА 22.35 LIVE. 
Фенербахче - Феєнорд. Ліга 
Європи УЄФА 00.00 Шальке 
- Зальцбург. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 01.50 Габала 
- Майнц. Ліга Європи УЄФА 
05.30 Топ-матч 

06.00, 08.00, 05.40 Топ-матч 
06.10, 19.20, 03.50 МЮ 
- Зоря. Ліга Європи УЄФА 
08.10 Боруссія (Д) - Реал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.25, 23.40 Фенербахче 
- Феєнорд. Ліга Європи УЄФА 
12.10 Атлетіко - Баварія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.55 
Шальке - Зальцбург. Ліга 
Європи УЄФА 16.05 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 17.00 Шахтар - 
Брага. Ліга Європи УЄФА 
18.50 Світ Прем’єр-Ліги. 
Прем’єра 21.10, 03.20 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 21.40 LIVE. Сосьєдад - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 01.30 
Евертон - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 19.00, 21.25, 
05.40 Топ-матч 06.10 Наполі - 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.10 Лестер - Порту. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Брага. Ліга Європи 
УЄФА 12.10 Бешикташ - Динамо 
(К). Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 Чемпіонат Англії14.25 
LIVE. Свонсі - Ліверпуль15.15 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 16.30, 
03.20 Світ Прем’єр-Ліги 16.55 
LIVE. Халл Сіті - Челсі. Чемпіонат 
Англії 19.25 LIVE. Осасуна - Лас-
Пальмас 21.40 LIVE. Депортіво 
- Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Сталь - Чорноморець. 
Чемпіонат України 01.30 
Іллічівець - Буковина. 
Чемпіонат України. Перша 
Ліга 03.50 Севілья - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 12.45, 03.35, 
05.40 Топ-матч 06.10 Ворскла 
- Олімпік. Чемпіонат України 
08.10 Свонсі - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
20.15 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 10.50 Халл Сіті - 
Челсі. Чемпіонат Англії 12.55 
LIVE. Валенсія - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 13.45, 17.45 
Футбол Tables 14.50, 00.50 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 16.00, 18.55 Футбол 
LIVE 16.55 LIVE. Шахтар - Зоря. 
Чемпіонат України 19.25 LIVE. 
Малага - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Реал - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 01.45 МЮ 
- Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
03.50 Бернлі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 

МІДДЛТОН НАЗВАЛИ 
ІКОНОЮ СТИЛЮ

Герцогиню Кембриджську Кейт 
Міддлтон визнали найвпливовішою 

іконою стилю у Великобританії. 
Напередодні Тижня моди в Лондоні 
видання The Daily Mail опублікувало 
результати опитування від Rakuten 
Marketing серед британських жінок.

Як з’ясувалося, саме 
стиль дружини принца 
Вільяма й хочуть наслі-
дувати найбільше.

Близько 29% жінок 
Великобританії зізна-
лися, що прагнуть одя-
гатися як Кейт. І чималу 
роль в цьому відіграє 
той факт, що Міддлтон 
часто обирає одяг де-
мократичних марок.

Крім дружини прин-
ца, британкам подоба-
ються Рита Ора, Емма 
Уотсон, Еллі Голдінг, а 
також блогерка Зоуї 
Сагг, відома під ніком 
Zoella.

мода

Фільм «Оз: Великий і жахливий»

21:00

kinonew
s.ru

Фільм «Призначення. Патруль часу»

22:20

uatv.tv

пута Гіменея

НАТАЛКА КАРПА ВИЙШЛА ЗАМІЖ

Минулих вихідних Львів 
перетворився не лише на 

книжковий центр, а й на місце, 
де народилася нова сім’я. Саме в 
місті Лева відгуляли весілля боєць 
АТО Євген Терехов на прізвисько 
Титановий Джексон та співачка 
Наталка Карпа.

На весіллі були присутні депутати Дми-
тро Ярош, Володимир Парасюк, Ігор Мосій-
чук.

Євген відомий не лише участю в АТО, а й 
балотуванням на мера Павлограда. Пара по-
знайомилася у турне «Патріоти об’єднують 
країну». А в лютому цього року Титановий 
Джексон покликав кохану заміж.

liveinternet.ru

facebook.com
/natalika.karpa
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Життя коротке, але слава може бути вічною. Цицерон 

пам’ять і біль

  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ 
     Володимир-Волинський район

Багато сліз пролили українські 
жінки за своїми найріднішими 
чоловіками, які полягли, 

захищаючи рідний край на сході 
держави. На жаль, не оминуло 
це горе і сім’ю з села Сусваля 
(стара назва Жовтневе), що у 
Володимир-Волинському районі. 
Батько Остап Васильович і мати 
Любов Трохимівна втратили в АТО 
сина – кулементника 51-ї окремої 
механізованої бригади Петра 
Сусваля.

Не стримуючи сліз, мати загиблого героя 
пригадує:

– Петро був доброю людиною. Допомагав 
завжди по господарству. Постійно давав нам 
гроші на ліки, адже у мене цукровий діабет, 
катаракта, також пережила інсульт, 10 опе-
рацій... Тепер через хворобу потрібно різати 
пальця, бо він почорнів... П’ю багато таблеток. 
З лікарні майже не виходжу. Вирізали жовч-
ний міхур, спайки пішли через апендицит. 
Знаєте, немає здоров’я. Чоловік у мене ін-
валід дитинства ІІ групи. Шкода сина, також 
шкода всіх дітей, що там полягли. Мій Петя 
закінчив Оваднівський ліцей за професією 
тракторист. Послужив у армії. Був контракт-
ником 51-ї бригади. Контракт закінчився, то 
став працювати у Володимирі. Коли почалося 
те АТО на сході України, йому навіть повістки 
не приносили, а так забрали. Він, по суті, був 
нашим опікуном, хоча в документах то ніде 
не значилося. Маємо шістьох дітей, але вони 
тепер живуть окремо, у них свої сім’ї, а Петро 
жив з нами, то думали, що вже і доглядати нас 
буде на старості літ.

Батько загиблого солдата Остап Васильо-
вич не без суму пригадує, як син потрапив на 
війну.

– Зазвичай Петро приїжджав додому піс-
ля роботи, а то десь раптово зник. Ми захви-

воно все сталося, – продовжує розповідь 
батько солдата. – Його взвод на війні тримав 
позиції на Савур-Могилі. Їх там кілька хлопців 
стояло на блок-посту. Наш Петро був кулемет-
ником. 24 серпня 2014 року на них посунули 
танк і БТРи. Інші хлопці поховалися, а він, як то 
молодий, розгубився. Скочив у бліндаж і став 
стріляти з кулемета. Танки зупинилися. Наші 
почали радіти й кричати, що Петро підбив 
танка. Насправді вороги передали координа-
ти своїм і далі пішли удари з «Градів». Накрили 
блок-пост і все. Петі відірвало руку, пробило 
грудну клітку, осколками посікло ноги. Сина 
поранили 24 серпня, а помер він 2 вересня, 
але так до свідомості за весь цей час не при-
ходив. У Дніпропетровську його прооперува-
ли: дістали осколки з легенів, руку пришили, 
але він все одно не вижив. Його поранено-
го підібрали свої і повезли у госпіталь, а їх у 
Дніпропетровську аж шість, тому ми не від-
разу могли його знайти. А сепаратисти, що 
зайняли їхній блок-пост біля Савур-Могили, 
знайшли речі нашого Петра: документи та те-
лефон. Тому подзвонили нам і стали вимагати 
викуп.

Петра посмертно нагородили медаллю 
«За відвагу» ІІІ ступеня. Із похороном влада 
допомогла, а от тіло вбитого з Дніпропетров-
ська батьки мусили забирати самі. Як вручали 
медаль, пригадують старенькі, кожен пред-
ставник влади обіцяв допомагати, але біль-
шість із того залишилася тільки на словах...

Закінчуючи розмову зі згорьованими 
батьками, почув від них, що десь за півроку 
після того, як поховали сина, до їхньої оселі 
прийшла якась жінка і сказала: «Я – дружина 
вашого Петра. У мене від покійного є дити-
на». Хотіла, щоб батьки передали їй виділе-
ну державою матеріальну допомогу. Сусвалі 
вперше бачили жінку й ніколи до цього про 
неї не чули, тож вигнали незнайомку. Тепер 
вона з ними судиться за право отримати піль-
ги, матеріальну допомогу і квартиру як вдова 
за гиблого героя АТО. 

лювалися. Почали розпитувати у його друзів. 
А вони й кажуть, що він уже два тижні на по-
лігоні у Рівненській області. Мені аж недобре 
стало, бо без повістки забрали! А нас навіть не 
повідомили, – зітхає старенький. – Я поїхав у 
військкомат з’ясувати, що воно і як. Вийшло, 
що мого синочка десь упіймали на вулиці й 
так забрали до війська. Мені як батькові не-
зрозуміло, як так можна – забрати людину, по 
суті, силоміць і відвезти десь. Це ж не злочи-
нець, щоб із ним так поводитися. Знаєте, мені 
ці наші мобілізації нагадують колишню опріч-
чину царя Івана Грозного, коли від імені влади 
творили беззаконня. Так і в нас, коли брали до 
війська, то міліція ходила селом із собаками, до 
батьків чіплялися із запитаннями: «Де ваш син? 
Де заховали? Куди він поїхав? Чого поїхав?». 

Не змогла і мама героя змовчати про ті 
фатальні дні:

– Як уже Петю забрали до війська, то коли 
дзвонив, не казав нам, де точно перебуває. 
Ми зверталися в його частину у Володимирі-
Волинському, то там від нас відмахувалися. 
Казали, він на полігоні у Миколаєві. Аж то яко-
гось дня приїхала пані з його частини і ска-
зала, що нашому сину вуха обпалило в бою. 
І відразу поїхала. Я телефоную Петрові, а він 
слухавку не бере. Через кілька днів сам по-
дзвонив. Сказав, що вухо вже відходить, нічо-
го страшного. Після того знову з ним зв’язок 
обірвався. У нас вдома сиділа його дівчина, 
плакала, бо теж ніяк не могла до Петі до-
дзвонитися. Він із нею мав заручини робити 
на другий день Пасхи, а його забрали перед 
самим Великоднем.

Коли з Петром не було зв’язку, матері на-
снився моторошний сон.

– Сниться мені, що ходжу нашим сільським 
кладовищем з дочкою Тетяною. Відчиняю бра-
му, перехрестилася і заходжу. Дивлюся, а там 

ЗАГИБЛИЙ СИН ПРИЙШОВ 
ДО МАТЕРІ У СНІ

мій Петя ходить, – втирає сльозу згорьована 
жінка. – Я намагаюся швидше до нього піді-
йти. А він каже: «Мамо, я явився, але мене вже 
немає». І пішов. Після того удень я прилягла 
трішки подрімати, аж ось мобільний телефон 
став дзвонити. Піднімаю слухавку, а звідти ро-
сійською мовою мене починають матюкати і 
кричать: «Мать, давай викуп за сина!!!». Я кажу 
у відповідь: «Де ж я візьму той викуп, коли 
сама весь час по лікарнях мушу їздити?». Вони 
знову на мене стали кричати, казали, щоб я 
говорила російською, бо вони не розуміють. 
Мені стало погано від того всього.

– Уже потім друзі Петра розповіли, як 

Нині в Луцьку не лише створюють 
громадські організації, аби 

покращити життя міста, а об’єднуються 
матусі й татусі, щоб пропагувати 
справжні сімейні цінності. Цими 
вихідними міські парки заполонили 
діти та їхні батьки. У Центральному 
парку відбулося грандіозне сімейне 
дійство «Татофест». А в парку 
900-річчя Луцька учасники інтернет-
спільноти «Бути мамою» відзначили 
першу річницю.

Для учасників «Татофесту» організатори 
передбачили безліч розваг. Біля входу в парк 
відбувалися змагання із перетягування авто-
мобіля. Батьки мали протягти авто завважки 
дві тонни швидше за суперників. Татусі на-
віть виготовляли гарні бантики для дочок. 
Підготували організатори й конкурси, аби 
перевірити пам’ять батьків. Чоловіки отри-
мували список запитань про власних дітей: 
коли день народження, з якою вагою на світ 

Народний депутат Ігор Гузь 
на своїй сторінці у Facebook 
днями написав:
«Зустрівся з Остапом Сусвалем, 
батьком загиблого воїна, 
на честь якого нещодавно 
перейменували село Жовтневе 
Володимир-Волинського 
району. Перейменували 
і почалося: крики, бійки, 
перекриття доріг...
А суть справи дуже проста. 
Оваднівська сільська рада 
в рамках декомунізації 
протягом року була зобов’язана 
перейменувати село Жовтневе. 
На превеликий жаль, цього не 
було зроблено, тому, згідно 
із законом, Український 
інститут національної пам’яті 

запропонував парламенту 
свій варіант. Давня назва 
села – Могильне, але вирішили 
увіковічнити пам’ять загиблого 
на фронті односельця Петра 
Сусваля, який отримав 
смертельне поранення під час 
боїв за Савур-Могилу.
У принципі, ініціатива 
похвальна, але є одне але. 
Представники шанованого 
мною УІНП «забули» запитати 
думку батьків, які, як виявилося 
вже пізніше, були категорично 
проти цієї ініціативи. Про 
їхні мотиви можна говорити 
довго, але це їхня справа і їхня 
позиція.
Після безкінечних суперечок 
на сході селян 21 серпня 

було ухвалено рішення 
перейменувати вже село 
Сусваль на Світанкове. 
Наразі займаюся тим, аби 
пришвидшити цю процедуру».
А от представник УІНП на 
Волині Леся Боднарук раніше 
зауважила: 
«Держава має право не 
питати ні в кого дозволу, щоб 
гідно вшановувати пам’ять 
загиблого воїна, який поклав 
життя за ї ї незалежність. І 
серед заходів вшанування 
є й право називати вулиці та 
села їхніми іменами. І назва 
села за прізвищем героя 
прирівнюється до державної 
нагороди, яка може посмертно 
так вшанувати його пам’ять».

ПРЯМА МОВА

корисні розваги

  Підготувала Галина ТЕРНОВА 
     Фото: volynnews.com 
    Луцьк

МАТУСІ Й ТАТУСІ ГУРТУЮТЬСЯ

з’явилося їхнє чадо та коли виріс перший зуб. 
«Бувають випадки, що сім’ї розпадаються, 

діти залишаються наодинці з мамою, і лише 
зрідка – з татом. Дитина в таких випадках за-
вжди винуватить себе... Зробіть усе можливе, 
аби ваша сім’я була міцною», – наголосив один 
з організаторів дійства Володимир Редкач. 

Крім цього, татусі з дітьми взяли участь у 
велопробігу. Усіх охочих долучитися до дій-
ства запросили на загальні збори на централь-
ну площу міста. Звідти татусі з дітьми рушили 
через вулицю Винниченка до вулиці Шопена, 
там виїхали на проспект Волі й знову поверну-

Юлія розповіла, що за рік існування група 
зібрала понад дві тисячі підписників. І це не 
тільки лучанки, а й матусі з області, Києва та 
з усієї України. Щодня групу відвідує близько 
500 людей. 

«Ми обговорюємо актуальні теми про до-
гляд за малечею, ділимося досвідом. Навіть 
є рубрика «Анонімно», де можна поділитися 
особистим, – розповідає жінка. – У декреті 
таке спілкування дуже потрібне. Наші мамоч-
ки вже рік ведуть між собою активне листу-
вання. Тому вирішили зустрітись та нарешті 
познайомитися».

facebook.com
igor

Любов Трохимівна не може 
змиритися із втратою сина

Батьки Петра не хочуть, аби їхнім 
прізвищем було названо село

Татусям з дітками 
влаштували велопробіг

З аніматорами малюкам 
завжди весело

Щасливе дитинство – 
у світлинах

Сергій Ж
уковський

лися до лінії старту. Дітлахи були різного віку: 
від тих, хто ще тільки може бути пасажиром у 
велосипедному кріслі, й до тих, хто самотужки 
водить двоколісного коня. На фініші учасники 
велопробігу утворили слово «Тато».

А от засновниця спільноти «Бути мамою» 
лучанка Юлія з нагоди річниці свого успішно-
го проекту організувала свято для учасниць 
спільноти та малечі. На яскраво прикрашеній 
галявині у парку мами знайомилися, спілку-
валися та відпочивали. Для малечі накрили 
солодкий стіл, облаштували фотозону, а за 
розваги малюків відповідали аніматори.
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Історія – це філософія у прикладах. Фукідід 

славетні земляки

  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта
hroniky.com 

За матеріалами книги 
Валерія Войтовича
«Томаш Оскар Сосновський. 
Скульптура класицизму»

Томаш СОСНОВСЬКИЙ: 
РИМСЬКИЙ 
СКУЛЬПТОР 
ІЗ ВОЛИНІ Певно, будь-який 

історичний регіон 
має постатей, які з 

різних причин не змогли 
реалізуватися вдома і були 
змушені творити деінде, 
зробивши значний вклад 
у певну сферу людської 
діяльності. Томаш Оскар 
Сосновський – один із 
таких. Волинянин, який 
творив скульптуру в 
кількох куточках Європи, 
а найбільше – у Римі, 
але маловідомий нині 
серед співвітчизників. 
Французький дослідник 
Луїс Вейллот писав про 
скульптора, що він «не 
випускаючи долота з рук і 
не перестаючи працювати, 
підкріплюється шматком 
хліба або іноді якоюсь 
їжею». 

Ким же був цей волинянин шля-
хетського роду, який покинув усе 
заради вічного мармуру?

ВОЛИНСЬКА ЮНІСТЬ 
МАЙБУТНЬОГО 
СКУЛЬПТОРА

Томаш Оскар Сосновський на-
родився у середині грудня 1812 
року в родинному гнізді волинських 
шляхтичів Новомалині Острозького 
повіту Волинської губернії. Час, по-
значений війною між росіянами і 
французами й участю волинян в 
обох таборах. Мати майбутнього 
скульптора Кастильда Малинська 
походила із роду князів Четвертин-
ських. Зростав Томаш Оскар у ро-
динному замку в Новомалині. 

На час народження хлопчика це 
був дуже перебудований комплекс 
різних споруд. Первинно замок 
збудували на зламі XIV-XV століть. 
Проте згодом його змінювали, до-
будовували нові власники. У XVII 
столітті головному корпусу надали 
барокових форм. На початку ХІХ 
століття велика родина Соснов-
ських розсварилася, і Станіслав 
Сосновський, батько Томаша, в час-
тині колишнього замку зробив сут-
тєву реконструкцію, пристосував 
під житло старі башти, надав будо-
вам рис мавританської архітектури, 
поряд заклав парк. Інтер’єр палацу 
містив різноманітні живописні по-
лотна, мармурові скульптури, ліп-
нину, вишуканий посуд. Серед тих 
давніх стін і розкошів виростав То-
маш Оскар разом із двома братами 
та сестрою.

До школи діти пішли 
в містечку Теофіполі, а 
по тому почали вчи-
тися у Кременець-
кому ліцеї, спільно-
му дітищі Тадеуша 
Чацького та Гуґо 
Коллонтая. Вони 
доклали великих зу-
силь, аби навчаль-
ний заклад став 
потужним осеред-
ком академічної 
освіти. Чацький 
заснував велику 
бібліотеку з май-
же 35 тисячами 
томів. У Кременець 
було запрошено 
викладачів із 
Кракова, Вільна, 
Відня й Варша-
ви. Знана була і 
кременецька 
колекція міне-

ралів з понад 12 тисячами зразків. 
Чацький закупив у Парижі повне 
оснащення кабінету фізики, деякі 
астрономічні прилади. Крім того, 
в ліцеї була велика колекція живо-
писних полотен. У ботанічному саду 
навчального закладу росло понад 
вісім тисяч сортів і видів рослин. Ці-
каво, що навчання було без-
платним, а найздібнішим 
студентам виплачували 
стипендію. 

Під час навчання 
у Кременці Томаш Со-
сновський став вправ-
лятися у різьбярстві. 
Його наставником 
був портретист Йозеф 
Пічман, представник 
віденського класициз-
му. Правда, найбільше 
часу він присвячував 
вивченню історії. У 1825 
році Оскар закінчив 
Кременецький ліцей, піс-
ля чого разом із братами 
вступив до війська. Через кілька ро-
ків вибухнуло польське повстання. 
Після його придушення Томаш Со-
сновський подав у відставку в чині 
поручика. Російська влада жорстко 
помстилася польському населенню 
імперії, постраждав і кременецький 
ліцей, який ліквідували. 

РИМСЬКІ СТЕЖКИ 
СОСНОВСЬКОГО

Після повстання Томаш Оскар 
переїжджає до Варшави. Там він 
вступає до Академії красних мис-
тецтв на скульптурний відділ. Про-
тягом навчання студіює живопис у 
відомих малярів свого часу Яна Ка-
невського та Антонія Бланка. В ака-
демії Сосновський остаточно зро-
зумів своє призначення – він почав 
активно займатися скульптурою 
і різьбою на мармурі. У 1833 році 
Томаш Оскар Сосновський продов-

жив навчання у Берлінській ака-
демії мистецтв. Його вчителем 
став засновник берлінської шко-
ли скульпторів Християн Дані-

ель Раух. Але недовго він там 
пробув: у 1836 році переїхав 

до Рима. Там познайомився 
з відомими скульпторами: 
Торвальдсеном, Тенерані 
та іншими. У приміщенні, 
яке належало знатному 

скульптору зі світовим 
іменем Антоніо Канова, 

Сосновський зробив 
майстерню. Тут він по-
чав працю над цілою 
низкою скульптур на 
замовлення. 

Поволі про 
нього розходиться 

слава як про вели-
кого майстра. 

Французький 
д о с л і д н и к 
Луїс Вейллот 

залишив спогади про майстерню 
Сосновського у Римі.

«Володіє в Україні палацом, 
пов ним королівських коштовнос-
тей. Усе залишив, щоб створювати 
скульп тури в Римі, а праця над ними 
спонукає його забути про турботу 

про себе та славу. Яку ж славу 
міг здобути собі скульптор 

у Франції, користуючись 
прибутками, які приноси-

ли 4000 підданих! Та він 
влаштував для себе май-
стерню, схожу на сарай. 
Не випускаючи долота з 

рук і не перестаючи пра-
цювати, підкріплюється 

шматком хліба або іноді 
якоюсь їжею, принесеною 

з загальної кухні... Хова-
ється, якщо хтось прийде 
оглядати його роботи. Ба-
чив його один раз. Доб ре 

польське обличчя, лагідне 
і чисте, але очі мають у собі 
життя незвичайне».

У 1846 році Томаш Оскар Со-
сновський обійняв посаду профе-
сора скульптури в Академії святого 
Луки у Римі. Він бере участь у різних 
виставках і мистецьких заходах в 
Римі, Варшаві, Парижі, Відні. Жоден 
скульптор ХІХ століття не створив 
стільки бездоганних художніх робіт, 
пов’язаних з образами Богородиці 
та Христа, як Сосновський. Його ро-
боти роз’їжджалися до різних міст 
Європи. У 1859 році митець відпра-
вив на виставку до Флоренції ста-
тую «Діва Марія Непорочного За-
чаття», яка мала великий резонанс 
у мистецьких колах. Того ж року 
Папа Римський Пій ІХ нагородив 
Сосновського орденом Григорія Ве-
ликого за великі заслуги у розвитку 
релігійної скульптури. 

Коли у 1870 році в Пантеоні ви-
явили поховання Рафаеля, то вирі-
шили з його черепа зробити гіпсо-
вий відбиток. Цю справу доручили 
Томашу Сосновсько-
му. Гіпсову копію 
черепа геніального 
майстра подарували 

місту Урбіно, де він народився. Че-
рез чотири роки Сосновський став 
регентом Академії святого Луки, був 
ним аж до смерті. 

Чи не останніми роботами мит-
ця, які він показав публіці на Між-
народній виставці витончених мис-
тецтв у 1883 році, стала бронзова 
статуя «Юстиція» та дві мармурові 
Ecce Homo і «Коперник». 

Наступного року скульптор 
хотів повернутися додому. Він пи-
сав про це сестрі Євгенії. Та стан 
здоров’я вже не дозволяв цього 
зробити. Томаш Оскар Сосновський 
помер у Римі в 1886 році. Там же і 
похований. 

РОБОТИ МАЙСТРА
Сосновський має у доробку по-

над сотню мармурових скульптур-
них творів. Тематика його робіт 
різноманітна: античність, серед-
ньовічна історія, біблійні сюжети, 
міфологія, сучасність. Сосновський 
виконував багато копій античних 
скульптур, щоб відточити майстер-
ність. Роботи автора є в Італії, Німеч-
чині, Ізраїлі, Литві, Польщі. В Україні 
їх можна знайти в Острозі, Рівному, 
Львові, Чернігові, Житомирі.

Для волинян одна з робіт май-
стра має особливе значення, бо 
відображає давню історію нашої 
землі. У 1886 році в Кракові відкри-
ли скульптуру «Ядвіга і Ягайло» на 
честь 500-ліття унії Литви та Польщі. 
Ідеться не про формальну Люблін-
ську унію, яку було підписано 1569 
року, а про одруження королеви 
Польщі Ядвіги з литовським князем 
Владиславом ІІ Ягайлом у 1386 році. 
Безпосереднього впливу на Волинь 
ця подія не мала, але сам факт ша-
нування її як знака історичного по-
єднання Литви й Польщі має зна-
чення. Цей пам’ятник Сосновський 
виконав у Римі.

Однією з найбільш визначних 
робіт Томаша Оскара дослідники 
називають композицію Ecce Homo. 
Це мармурова скульптура Ісуса 
Христа, який убраний в символи 
царства – терновий вінок і багря-
ницю. Руки складені хрест-навхрест 
і перев’язані мотузкою. Ця мотузка 
вважається одним із християнських 
символів. Скульптура перебуває 
в Ізраїлі у монастирі Нотр Дам де 
Сіон, який розташований у місці, де 
Понтій Пілат, за переказами, прока-
зав слова «Ecce Homo».

У Римі є важливе для палом-
ників місце, яке називається Santa 
Scala. Це мармурові сходи старого 
Латеранського собору з Єрусалиму. 
За християнською традицією, цими 
сходами піднімався Христос на суд. 
Нині тисячі паломників піднімають-
ся ними на колінах, читаючи молит-
ви. Біля підніжжя сходів розташо-
вана скульптурна композиція Pieta 
(«Оплакування») Сосновського. Ще 
одна скульптура волинського мит-
ця, яка прикрашає Святі Сходи, – це 

фігура Папи Римського Пія ІХ 1877 
року. Цими та іншими творами 

волинянин Томаш Оскар Со-
сновський посів вагоме 

місце у когорті світових 
скульп торів доби класи-
цизму.
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Діва Марія з дитям Оплакування

ПОЛЬСЬКИЙ 
МАСОН ПРО 
ЛУЦЬК

 Олександр КОТИС

Наприкінці XVIII, а потім і 
на початку ХІХ століття 

на Волині перебував 
драматург, поет та історик, 
співавтор Конституції 
3 травня, а також масон 
кількох лож Юліан Урсин 
Нємцевич. 

Він належав до кола активної 
політичної і творчої еліти, яка у 
ритмі часу намагалася всіма си-
лами зберегти Річ Посполиту до її 
остаточного розпаду, а опісля – по-
казати, як поляки опиралися долі  у 
ХІХ столітті. Поряд із політичною та 
дипломатичною кар’єрою захоп-
лювався літературною творчістю, 
був очільником Історичного літе-
ратурного товариства у Парижі.

У біографії Юліана Урсина є ці-
кавий епізод, коли він віддався моді 
на масонство. У 1780-х роках, як 
приїздив на Волинь, то був членом 
Великої національної ложі Вели-
кого польського сходу. А згодом – 
майстром ложі Bouclier du Nord.

У 1858 році, після смерті авто-
ра, було видано книгу «Podróże 
historyczne po ziemiach polskich 
między rokiem 1811 a 1828 odbyte», 
в якій зібрано мандрівні нотатки 
Нємцевича. Частина з них стосу-
ється Волині. Пропонуємо наразі 
його опис Луцька 1816 року. У ньо-
му дуже добре проілюстровано 
стан міста на початку ХІХ століття і 
причини, що до цього призвели.

***
«Увечері я приїхав до Луцька. 

30 років минуло, як відвідав це міс-
то. Не було воно і тоді розкішним, 
але принаймні храми цілими були, 
мешканці тримали власні будинки 
акуратними. Сьогодні ж пожежі і 
перебування військових призвели 
до сумного занепаду. Не віднови-
лися ще з попелу передмістя, бо 
хто ж будуватиме, коли його дім 
хтось інший забирає (тут і далі за 
текстом автор натякає на квар-
тирування військових, – О.К.)? Піс-
ля стількох пожеж будинки на Рин-
ку покриті соломою. Біля катедри, 
перенесеної до екс-єзуїтів після 
пожежі 1781 року, церкви майже 
всі знищені. Пожежа 1803 року, що 
почалася з вини квартированих, 
спалила домініканський монастир 
з коштовною бібліотекою.

...Високі вали, які колись ото-
чували місто, дуже обсипані, в ба-
гатьох місцях розірвані. Стоять ще 
прекрасного замку стіни з трьома 
вежами, справа Свидригайла, хоча 
судячи з добротності мурування, 
може, й справа Казимира Велико-
го. Посередині ще можна бачити 
залишки мурів давньої церкви. В 
одній із веж досі зберігаються зем-
ські та гродські архіви.

...Місто це з трьох боків оточе-
не болотами, серед яких тече річка 
Стир. Ніде такої кількості могил не 
бачив, але не дивно це. Як Україна, 
Поділля, так і Волинь протягом ві-
ків була полем жахливих битв між 
татарами, литовцями, русами і по-
ляками. Довго ці народи видирали 
собі шматок родючої землі, а коли 
стали власністю польського скіпе-
тра, все одно потерпали від наїздів 
татар з-за Волги і Криму».

Волинь у літературі

Портерт Юліана Урсина 
Нємцевича. Автор Антоній 
Бродовський, 1820 рік.
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Томаш Сосновський
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Серце, уява і розум – ось середовище, де зароджується те, 
що ми називаємо культурою. Костянтин Паустовський

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

самородки Сергій БУДИМКА: «Я ПОВЕРНУВСЯ 
ДО ЖИТТЯ ЗАВДЯКИ МОЛИТВАМ 
МИТРОПОЛИТА НІФОНТА» Сергій Будимка любить 

цей край та його 
людей, знає витоки 

власного роду з ХVIII 
століття. Його батько 
Федір – із невеличкого 
села Залюття, що на 
Старовижівщині, а все 
дитинство хлопця минуло 
поряд із дідусем та 
бабусею. Хоч народився 
та виріс у Москві, але 
вважає Україну другою 
Батьківщиною і любить 
приїздити будь-якої 
пори, незважаючи на 
політичні віяння. Далебі 
Сергій Федорович 
не зовсім проста 
людина, він художник-
постановник на відомій 
кіностудії «Мосфільм», 
один із тих, хто творчо 
втілює на телебаченні 
найрейтинговіші проекти.

ЧОГО НАВЧИВ 
ХУДОЖНИКА 
«МОСФІЛЬМ»? УСЬОГО

– Усе моє шкільне життя минуло 
на кіностудії «Мосфільм», – розпові-
дає Сергій Будимка, з яким вдалося 
поспілкуватися під час його гостин 
у Залютті, – бо батьки працювали 
в «Держфільмофонді СРСР». Свого 
часу тато служив у Москві, тож після 
армії там і залишився, познайомив-
ся з мамою, вони одружилися і на 
світ з’явився я. Успішно закінчив ху-
дожню школу. Коли запропонували 
поза конкурсом вступити до архі-
тектурного інституту, а це був дово-
лі перспективний виш, я, сміливий і 
безтурботний хлопчисько, випалив: 
«Не бажаю бути креслярем! Хочу 
бути художником!». І в сімнадцять 
років прийшов здобувати художній 
досвід на «Мосфільм».

Попри навчання у виші, най-
важливіші навички хлопець здобув 
саме на кіностудії. 

– Усе, що вмію, чого досягнув, 
мене навчили на «Мосфільмі», – 
каже Сергій Будимка. – На той час 
там працювала ціла армія майстрів 
пензля – 36 художників. Серед 
них були й такі, що писали ікони із 
1946 року, тож запозичувати до-
свід було в кого. Та якщо художник-
постановник придумує декорації, то 
художник-живописець їх створює, а 
мені це було до снаги. Доводилося 

позиція

  Лілія БОНДАР
     Луцьк

ЮРІЙ ЖУРАВЕЛЬ: «CЕЙМ ПОЛЬЩІ НІКОЛИ 
НЕ БУВ ТАКИМ ПРОМОСКОВСЬКИМ»

Музикант, художник, 
карикатурист, лідер гурту Ot 

Vinta Юрій Журавель на фестивалі 
українського духу «Бандерштат» 
розповів про свою книгу «Битви 
за землю рідну» та чому гурту не 
дозволили виступити в Польщі. 

«Тут зібрано 14 битв українського війська. 
Влада бездарних пристосуванців зробила бій 
під Крутами 16 січня 1918 року датою скор-
боти. Наш обов’язок – зламати цей стерео-
тип. Крути стали початком новітньої історії 
українця-героя, який добре усвідомлював, 
що незалежність – це боротьба зі зброєю в 
руках», – наголосив Журавель. 

На його думку, за століття окупації нашої 
землі імперський режим намагався стерти з 
пам’яті українського народу його славетну іс-
торію. Тому настав час еволюції національної 
свідомості. Адже в українців є тисячолітній 

писати для фільмів ікони, декорації, 
переобладнувати будівлі так, скажі-
мо, щоб сучасний будинок став ста-
ровинним, і навпаки. А що головне 
у нашій роботі? Щоб у твоє творіння 
повірила камера, а відтак – глядач. 

Сергієві Федоровичу доводило-
ся знімати майже на всіх провідних 
кіностудіях колишнього Радянсько-
го Союзу: в Ризі, Мінську, Ялті, Одесі, 
Баку, Вільнюсі... Багато працював 
зі знаним у творчих колах худож-
ником, вихідцем із Києва, Борисом 
Красновим. А ще Сергій Будимка 
знайомий із багатьма відомими кі-
ноакторами. Особливо тепло згадує 
Олександра Абдулова, який зняв 
чимало фільмів і як кінорежисер.

– Правильний був чоловік, смі-
ливий, неординарний. Правильний 
у всьому: в творчості, в житті, в сто-
сунках із людьми, а ще – прос тий, 
відкритий. Пам’ятаю, приїхали ми 
в Єгипет на знімання фільму «Бре-
менські музиканти». Розмістили-
ся в пустелі. Усю кіношну групу 
покликали на обід. А ми з іншим 
художником-постановником мали 
розвантажити віз, призначений для 
знімань. Він був ігровий, фактурний. 
Абдулов сидів, дивився, як ми над-
риваємося, і не витримав, заходив-
ся допомагати, хоч піднімати важке 
йому за станом здоров’я було суво-
ро заборонено. 

ПРО ЗНАЙОМСТВО З 
ОСТАПОМ СТУПКОЮ ТА 
ВІДЧУТТЯ РАЮ

Художникові Сергію Будимці 
доводиться працювати й на теле-
баченні. «Великі перегони», «Жор-
стокі ігри», «Останній герой» – хто із 
сучасних глядачів не захоплювався 
цими телепередачами? Де тільки не 
довелося побувати за час знімань: 
Хор ватія, Чорногорія, Південно-
Африканська Республіка, Аргенти-
на, Колумбія, Панама, Китай, Німеч-
чина...

– Не відвідував лише США та 
Австралію, – каже Сергій Федоро-
вич. – Незрівнянно вразив Шанхай 
з його висотками, освітленням та 
квітами, де ми з Борисом Красно-
вим працювали над «Експо-2010». 
З ним оформляли й чемпіонат з 
легкої атлетики у Греції. На зніман-

нях у Панамі взагалі не покидало 
відчуття раю: всюди на острові ши-
карні вілли, а посередині – хатинка 
на курячих ніжках, з неї драбиною 
спускається чорношкірий чоловік 
в обшарпаному одязі. Він бідний, 
але дуже задоволений життям. Ще 
б пак: тепло, зимового вбрання не 
треба, простягнув руку – кокос, ба-
нан...

Під час знімань «Останнього 
героя» у Панамі художник близько 
познайомився з Остапом Ступкою. 
Відразу порозумілися.

– Жили на островах. Українців 
там працювало приблизно відсо-
тків 10-15, – згадує. – У вільний від 
знімань час відпочивали, випивали 
по сто грамів, без цього в творчих 
колах не буває. 

Сергій Будимка розповідає, як 
йому довелося досліджувати похо-
дження свого прізвища. 

– У Сербії мене чомусь вважа-
ють своїм, – каже він. – Люди ди-
вувалися, коли я це заперечував. 
Саме там довідався, що на пів-
денному заході країни є містечко 
Будимка, тут розташований за-
вод із цією ж назвою, а ще є такий 
сорт груш. Хоча людей із подібним 
прізвищем у Сербії не зустрічав. 
Дещо пізніше моя старша сестра 
Ольга розповіла, що читала, ніби-
то на теперішній Старовижівщині 
в давнину стояв сербський полк, 
тож, можливо, так і з’явилося наше 
прізвище.

ПИСАТИ ІКОНИ 
БЛАГОСЛОВИВ 
ІЄРОМОНАХ НІФОНТ

Після армії Сергій Будимка 
вчергове приїхав на Волинь і на-
відав митрополита Ніфонта. Тоді 
владика був ще в сані ієромонаха, 
він як духівник благословив хлопця 
писати ікони. 

– Мій батько був хорошим сто-
ляром, умів підбирати для образів 
дошку, «діди» з «Мосфільму» багато 
чого навчили, – розповідає худож-
ник. – Та й самому було дуже цікаво 
це робити. Свої роботи дарував ро-
дичам, знайомим. Роздивлявся об-
рази, коли батюшка сказав: «Вибе-
ри, Сергію, собі, що приглянулося».

Увагу хлопця прикувало зобра-
ження Спаса Нерукотворного. Це 
була явно не рубльовська школа, ви-
рішив про себе, а якийсь модерн. У 
думках обурився з такого стилю, за-
брав ікону і вирішив «переписати».

– Коли завершив роботу, дій-
шов висновку, що вийшло не так, 
як хотів, у образі не виявилося тієї 
родзинки, яку мав намір переда-
ти, – згадує майстер. – Тому ікону 
не освячував, подарував старшій 
сестрі Ользі на день народження. 
Вона образ і освятила.

У кінці 1999 року Сергій Будим-
ка потрапив у страшну аварію. Три 
тижні лежав у комі. Чотири місяці 
його буквально витягували з того 
світу. Довелося заново згадувати 
навіть букви абетки, вчитися чита-

ти. За його одужання молилися не 
лише родичі в Україні, а й митропо-
лит Волинський і Луцький Ніфонт.

– Завдяки їм я й повернувся 
до життя, – каже Сергій Федоро-
вич. – Сестра Оля в той час повез-
ла написаного моєю рукою «Спаса 
Нерукотворного» в Підмосков’я до 
бабусі, у якої в оселі мироточили всі 
ікони. Коли образ повернувся до-
дому, я приїхав до сестри. «Дивись, 
твоя ікона замироточила», – ска-
зала Ольга. Від здивування я оні-
мів. Олійно-живописна ікона була 
зовсім іншою, під дією мира вона 
змінила колір: зверху стала золо-
тистою, посередині – з такими ж 
оранжевими вкрапленнями, а зни-
зу бронза позеленіла.

НЕ АНДРІЙ РУБЛЬОВ... 
А ХТО?

Сергій Будимка згадує про ще 
одну зустріч, яка залишила незабут-
ній слід у його житті. Після хвороби 
він поїхав до сестри, бо Ольга хоті-
ла, щоб брат познайомився з одним 
зі старців Псково-Печерської Лав-
ри. Він ще добре не міг самостійно 
пересуватися, тож Сергія підтриму-
вали попід руки родичі.

– Вийшли з автомобіля, у дворі 
я помітив маленького згорбленого 
старенького років під сто. Його по-
гляд був звернений у мій бік, – каже 
художник. – Коли наблизився до 
старця, він поцілував мою мироточи-
ву ікону, пронизав, як рентгеном, усю 
мою постать і ніби прочитав мої дум-
ки: «Ти думаєш, Сергію, що ти Андрій 
Рубльов? Ти ніхто! Просто тобі пога-
но і Він (тицьнув пальцем у небо) тобі 
допомагає». На той час у мене було 
написано близько 30 ікон. Звісно, я 
не міг претендувати на рівень згаду-
ваного великого іконописця, важли-
віше було усвідомити інше – хто мені 
допоміг і задля чого я вижив.

Не кожному вдається досягнути 
висот Андрія Рубльова, але кожен 
іконописець волів би ним бути. Мій 
же співрозмовник прагне залиша-
тися собою і не розпорошувати 
свій талант. Навіть на ці гостини він 
привіз на подарунки в Україну три 
образи: преподобного Сергія Радо-
незького чудотворця, святих страс-
тотерпців Бориса та Гліба й святого 
великомученика Георгія Побідонос-
ця. Нехай тішать родичів, які мо-
ляться за мир у нашій державі.

досвід боротьби за незалежність. 
Музикант на гутірці висловив свою думку 

про те, що польський сейм визнав Волинську 
трагедію геноцидом поляків. 

«Польща тепер не адвокат, а прокурор 
України. Сейм Польщі ніколи не був таким ту-
пим і промосковським», – сказав Журавель. 

Він також прокоментував, чому гурт не 
впустили до Польщі. Нагадаємо, Ot Vinta мали 
виступити 3 липня у Варшаві в рамках фести-
валю Plac Defi lad. Прикордонники пояснили, 
що не пропустили гурт через «загрозу для 
ладу і публічного порядку в РП». 

Також мер Перемишля Роберт Хома через 
наполягання організації футбольних фанатів 
міста рекомендував організаторам щорічно-
го українського концерту «Ніч на Івана Купа-
ла» скасувати участь гурту в ньому і фактично 
відмовився гарантувати безпеку для учасни-
ків заходу.

«Нас запросили на Підляшшя на купаль-
ські свята. Меру одного з міст Польщі наді-
йшло попередження від ультрас, які вболіва-
ють за футбольний клуб «Полонія». Мовляв, 
якщо ми виступимо, то вони спалять сцену. 
Після цього організатори скасували фести-
валь», – розповів музикант. 

Натомість спільнота солідарності Польщі 

та України організовувала великий концерт 
у центрі Варшави, куди запросила гурт. Уже 
на території Польщі музикантів зупинили, до-
питали, оголосили депортацію та скасували 
візи. 

«Пояснювали, що хоч ми українці та націо-
налісти, але не ставимося вороже до Польщі. 
Однак нам все одно заборонили в’їзд на те-
риторію країни. Після цього ми скасували ще 
кілька концертів у польських містах. Зверта-
лися до Дещиці та Клімкіна, але це теж не дало 
жодного результату», – зазначив Журавель.

А ще музикант розповів бандерштатівцям, 
що думає про українську попсу. Він вважає, 
що українська і російська музика – вторинна 
відносно європейської чи американської. 

«Європейці ганяють на «Формулі-1», а ми 
щойно пересідаємо з колісниці на «Запорож-
ця», – міркує Журавель. – Молодь переваж-
но слухає лайно, яке пре з брехунців. Коли 
ми тільки починали грати, то не наслідували 
тодішню моду. Вирішили повернутися до ви-
токів: замінили кантрі українським фольк-
лором». 

Художник Сергій Будимка

Н
аталія Легка

«Європейці ганяють на «Формулі-1», а 
ми щойно пересідаємо з колісниці на 
«Запорожця», – вважає Юрій Журавель.
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Перемога не дає силу. Силу дає боротьба. Якщо ти борешся і не здаєшся – це і є сила. 
Арнольд Шварценеггер

Засновником кросфіту 
вважають колишнього 
гімнаста з Каліфорнії 
Грега Глассмана. 
Він тренувався у 
власному гаражі, а 
згодом зали, подібні 
до його підсобного 
приміщення, 
заполонили світ. 
Успіх прийшов у 
1995 році, коли 
Глассмана запросили 
тренувати місцевих 
поліцейських. 

ДОВІДКА

cутичка важковаговиків 

  Тетяна ГРІШИНА 
    Луцьк 

БАСКЕТБОЛУ НА 
ВОЛИНІ БУТИ. АЛЕ ЯК? 

Баскетбольна команда 
«Волиньбаскет» 
таки виступатиме 

у вищому дивізіоні – 
Суперлізі Парі-Матч. 
Спортсменам, які 
опинилися без 
фінансування, вдалося 
віднайти кошти, підтримку 
та заявитися у сезоні. 

БАСКЕТБОЛУ – 
БУТИ

Перші ігри розпоч нуться вже 
у кінці вересня. Команда в новому 
сезоні на 70% залишиться у старо-
му складі. З «Волиньбаскету» пішов 
лише Микола Полюляк, якого під-
писали «Черкаські Мавпи». Щодо 
новачків – питання на стадії вирі-
шення. 

«У цьому сезоні наша команда 
знову буде представлена у вищо-
му дивізіоні – Суперлізі Парі-Матч. 
Порівняно з минулим сезоном, 
з’явилися нові команди: замість 
дев’яти буде одинадцять. Дода-
лися «Кремінь», «Будівельник», 
«Дніпро» та «Політехнік». Ми хоче-
мо, аби сезон був цікавішим, аніж 
поперед ній», – зазначив президент 
громадської організації «БК «Во-
линьбаскет» Сергій Смітюх. 

Головний тренер команди 
Дмитро Чайковський зазначив, що 
влітку робота була зосереджена на 
розвитку молоді. Зокрема, грали у 
літньому чемпіонаті України – кубку 
Корбана, що відбувся у Києві. 

«Ми пробилися до вісімки най-
кращих команд, але у чвертьфіналі 
гра не склалася. Та всі гравці у будь-
якому випадку отримали досвід і 
зрозуміли, над чим треба працюва-
ти», – зауважив наставник «Волинь-
баскету». 

Зі слів Сергія Смітюха, зберегти 
команду вдалося за сприяння міс-
цевої влади. 

КОМАНДА Є, А 
ТРЕНУВАТИСЯ НІДЕ 

Утім одна з головних проблем, 
що тягнеться із сезону в сезон, у ко-
манди залишається – гравцям немає 
де тренуватися. Керівництво  клубу 
не може дійти згоди з директором 

обласної дитячо-юнацької спортив-
ної школи Богуславом Галицьким 
щодо використання залу. Кажуть, 
якщо торік більш-менш вдавалося 
домовитися, то після того, як дирек-
тору школи подовжили контракт на 
п’ять років, баскетболістів до залу 
не допускають. 

«Років зо п’ять тому основний 
мотив був у тому, що ми нічого не 
вигравали. У 2012-2013 роках із 
ігрових видів спорту ми найбіль-
ше принесли очок для області. А 
далі всі причини надумані. Як-от 
та, що конструкції (баскетболь-
ні, – ВН) рвуть м’ячі, немає дітей і так 
далі», – зазначає головний тренер 
клубу Дмитро Чайковський.

чого баскетболу, у «Волиньбаскеті» 
кажуть, що готувати кадри потрібно 
з більшою віддачею. Одна з проб-
лем – відсутність тренерів. 

«Є велика проблема з підго-
товкою кадрів і молоді, бо ми не 
маємо де їх тренувати. Ходимо по 
школах, домовляємося, але це не 
сприяє якісній підготовці поколін-
ня для спорту вищих досягнень», – 
додає президент ГО «БК «Волинь-
баскет». 

Є сподівання на те, що буде зал 
у новій школі №27, втім його поки 
що не побудували. Знадобиться 
принаймні два роки, аби заверши-
ти об’єкт. 

Та й у школах, додає тренер, 
немає належних умов для гігієни 
спортсменів. Їх можна рік-два підго-
тувати для початкового рівня – на-
далі зал має бути комфортнішим. 

КОМУНАЛЬНІ 
СПОРТШКОЛИ – 
НЕ МІСЦЕ ДЛЯ 
ПРИВАТНИХ 
КОМАНД 

Директор спортшколи Богуслав 
Галицький зазначив, що майно – ко-
мунальне, а отже, і дозвіл на його 
використання має давати не він, а 
обласна рада. 

Разом із тим, Галицький підкрес-
лив, що заклад, яким він керує, – це 
дитяча школа, а не для «приватних 
команд», у яких грають дорослі чо-
ловіки. І, мовляв, до нього зверта-
лося чимало гуртків, які хотіли б тут 
займатися, втім зал має залишитися 
для дітей. 

Тож доки питання відкрите і, 
очевидно, потребує втручання сто-
роннього арбітра.

сила м’язів КРОСФІТ: ТРЕНІНГ ДЛЯ 
УНІВЕРСАЛЬНИХ АТЛЕТІВ

В останні дні літа 
Луцьк смакував 

видовищними та 
новими за форматом 
змаганнями – 
чемпіонатом із 
кросфіту. Чоловіки, 
що сформували п’ять 
команд, за допомогою 
штанги, гирі та 
турніка з’ясовували, 
хто сильніший та 
витриваліший. 
Показати власні вміння 
вийшли поліцейські, 
нацгвардійці, члени 
громадського 
формування «Варта 
порядку» та просто 
любителі спорту. Саме 
ці любителі – учасники 
команди «Зевс», 
відверто кажучи, із 
помітним запасом сили 
й отримали перемогу. 

А нещодавно учасник ко-
манди Роман Корнєв під час 
змагань із кросфіту BANDA-
openGames2016, що відбулися 
у Києві, виборов четверте місце 
серед 130 аматорів. Тож про 
секрети підготовки, плани та, 
власне, про те, що таке кросфіт, 
розмовляємо далі. 

– Спортом я почав займа-
тися у 14 років, відвідував різ-
ні секції. У 20 років цікавився 
єдиноборствами, боротьбою, 
зокрема – самбо і боксом. Нині 
мені 34, протягом двох останніх 
років відкрив для себе кросфіт. 
Уперше побачив цей вид за-
нять, коли тренувався у залі. 
Кросфіт був чимось новим, ці-
кавим, тож вирішив і собі спро-
бувати. Мені так сподобалося, 
що нині дві-три години кілька 
разів на тиждень присвячую 

  Тетяна ГРІШИНА  
    Луцьк

складні вправи, для виконання 
яких поки що немає матеріаль-
ної бази. Наприклад, вправ на 
кільцях, які виконують у гімнас-
тиці, – зазначає атлет.

Тому й мріє про те, аби 
збудувати такий зал, де повно-
цінно зможуть тренуватися лю-
бителі спорту. На заході під такі 
спортзали зазвичай винайма-
ють великі гаражі чи бокси, де 
є вдосталь простору та можна 
займатися з вільною вагою. 

Роман переконаний, що 
кросфітером можна стати в 
будь-якому віці, і це буде при-
носити задоволення та гарне 
самопочуття. До слова, в Луць-
ку заняття особливо полюбили 
жінки. Спортсмен каже, що його 
дружина, попри те, що є мамою 
двох малюків, у гарній фізичній 
формі, в тому числі зав дяки 
кросфіту. 

– На світових змаганнях на-
віть є категорія для тих, кому 
вже виповнилося 60 та більше 
років. Ці люди давно тренують-
ся і вони на вигляд молодші за 
свій вік. Ви у жодному разі не 
назвали б їх дідусями чи бабу-
сями, – впевнений кросфітер.

Тож, спираючись на власний 
досвід, заохочує скептиків, які 
вважають, що такі навантаження 
надмірні чи шкідливі для серце-
вої системи, потренуватися та 
побачити метаморфози власно-
го тіла і психологічного стану. 

А щоб не допустити поми-
лок чи травм під час тренувань, 
Роман радить підібрати гарно-
го наставника, який зможе під-
казати, знайти індивідуальний 
підхід, не загнати до виснажен-
ня, а поступово, крок за кроком, 
робити підопічного сильнішим, 
швидшим та витривалішим.

Він каже, мовляв, попри те, що 
Галицький є заслуженим тренером, 
як керівник спортивного закладу 
він не може не зважати на інші види 
спорту. Подекуди, зауважує Чайков-
ський, дії Галицького він характери-
зує як «шкідництво». 

Зі слів асистента головного тре-
нера Володимира Журжія, через 
відсутність залу страждають і вбо-
лівальники. Вони просто не можуть 
відвідувати домашні матчі, а бас-
кетбол – напрочуд видовищна гра, 
яка може збирати зали. Президент 
громадської організації «БК «Во-
линьбаскет» Сергій Смітюх пропо-
нує ДЮСШ, спорткомітету навіть за-
робляти на баскетболі, продаючи 
квитки на ігри. 

«Ми наповнюємо зал видови-
щем, за яке люди тих 10-20 гривень 
заплатять, і компенсуємо витрати 
на світло, воду», – зазначив Смітюх. 

Тож доки суперечку не зала-
годять, тимчасово команда трену-
ватиметься у спортзалі Луцького 
націо нального технічного універ-
ситету. Одначе цей зал, запевняють 
у клубі, підійде для короткочасного 
періоду. Доки дозволяє погода, ко-
манда й узагалі проводить трену-
вання на літніх майданчиках. 

ДИТЯЧИЙ СПОРТ – 
ЛИШЕ У МРІЯХ 

Відсутність якісного залу позна-
чається і на дитячому баскетболі. 
Попри те, що в ДЮСШ є секція жіно-
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знай наших!

  Алла САДЕЦЬКА

Лучанин Олександр Колодій встановив 
чотири рекорди світу у змаганнях з 
кульової стрільби. Рекордсменкою 
стала і його дружина Світлана Яценко.

Наші земляки відзначилися на першому чем-
піонаті світу з кульової стрільби серед спортсме-
нів із вадами слуху, що 7-15 вересня відбувся в 
російському місті Казані (Республіка Татарстан).

Участь у чемпіонаті брали 16 країн: Греція, Із-
раїль, Індія, Кіпр, Китайський Тайбей, Латвія, Мон-
голія, Німеччина, Росія, Сербія, Угорщина, Украї-
на, Фінляндія, Чехія, Хорватія, Швейцарія.

У складі української збірної було троє воли-
нян: заслужений майстер спорту України Олек-
сандр Колодій, майстер спорту України міжна-
родного класу Світлана Яценко та майстер спорту 
України Наталія Димитрашко.

Як розповів тренер волинських спортсменів 
Олександр Платонов, за підсумками чотирьох 
днів змагань Олександр Колодій встановив чо-
тири світові рекорди. Рекордні результати Сашко 
показав у стрільбі з довільного (двічі) та пневма-
тичного пістолетів, а також у швидкісній стрільбі 
зі стандартного малокаліберного пістолета. В 
особистому заліку Олександра – дві золоті, одна 
срібна й одна бронзова медалі. 

Світлана Яценко також успішно виступила на 
чемпіонаті, здобувши «золото». Останнього дня 
змагань вона стала чемпіонкою світу і встанови-
ла світовий рекорд у фінальній стрільбі з пневма-
тичної гвинтівки.

Варто зазначити: це останні офіційні змагання 
світового рівня перед Дефлімпійськими іграми, 
що відбудуться 2017 року в Туреччині. 

СВІТОВІ РЕКОРДИ – 
У ВОЛИНЯН

цьому виду підготовки, – роз-
повідає Роман. 

Пригадує: коли лише почав 
тренуватися, робив усе мето-
дом спроб і помилок. Адже цей 
вид спорту в Луцьку лише за-
роджується. Хоча у всьому світі 
змагання вже давно набули по-
пулярності, а чемпіонати видо-
вищні та різноманітні. 

Таку популярність кросфіту 
Роман пояснює тим, що цей на-
прям розвиває різні можливос-
ті атлета. На занятті треба ви-
конувати певну послідовність 
вправ у доволі динамічному 
режимі. Спортсмен має вклас-
тися у заданий час. При чім це 
можуть бути вправи, запози-
чені з легкої атлетики (наприк-
лад, біг), важкої атлетики (під-
німання штанги над головою, 
присідання, станова тяга) або ж 
гімнастики. Тому багато хто по-
рівнює цей вид навантаження 
з підготовкою спортсменів, які 
виступають у десятиборстві. 

Чимало комплексів уза-
галі не потребують додатко-
вого спорядження. Тому, каже 
Роман, кросфітер-початківець 
може займатися навіть на ву-
личних тренажерах та турніках, 

підтягуючись, ходячи на руках, 
тренуючи прес, піднімаючи ко-
лоди або ж мішки з борошном. 

А вже безпосередньо під 
час змагань вправи вигадують 
різноманітні, включаючи на-
віть плавання. 

– Кросфіт має на меті роз-
винути десять фізичних якос-
тей: дієздатність кардіосисте-
ми, витривалість, якісну силу, 
гнучкість, потужність, швид-
кість, координацію, спритність, 
баланс і точність. Тож ми нама-
гаємося на заняттях усі ці риси 
в собі покращити. Є доволі 

vk.com
/skolodiy

Через відсутність залу страждають і вболівальники

Олександр і Світлана – подружжя

Роман Корнєв у спорті з 14 років
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здається неможливим, навіть якщо всі довкола відкрито заявляють, що це неможливо. Чак Норріс

«Волинь» (Луцьк): Кичак – 
Романюк, Горопевшек, Шабанов, 
Логінов – Чепелюк (Задерецький, 76), 
Герасимюк (к) – Хомченко, Дудік 
(Никитюк А., 88), Мемешев – Петров.

«Олександрія»: Новак – Огіря 
(Пономар, 64), Леонов (Полярус, 74), 
Яремчук, Цуріков, Запорожан (к), 
Гітченко (Басов, 37), Грицук, Чеботаєв, 
Шендрік, Старенький.

Гол: Петров (28) – Полярус (90+1).

Попереджені: Герасимюк (45+1), Міха 
(66), Хомченко (72), А. Никитюк (90+4) – 
Огіря (39).

«Волинь» – 
«Олександрія» – 1:1

8-й тур: 
«Сталь» – «Олімпік» – 2:3, 

«Карпати» – «Чорноморець» – 0:0, 
«Дніпро» – «Зірка» – 0:1, 
«Волинь» – «Олександрія» – 1:1, 
«Динамо» – «Зоря» – 0:1, 
«Ворскла» – «Шахтар» – 0:1. 

9-й тур

24 вересня (субота): 
«Олімпік» – «Динамо», 14:00; 
«Шахтар» – «Волинь», 17:00; 
«Зоря» – «Ворскла», 19:30.
25 вересня (неділя): 
«Зірка» – «Сталь», 17:00; 
«Чорноморець» – «Дніпро», 19:30; 
«Олександрія» – «Карпати», 19:30.

прем’єр-ліга

АРБІТР УКРАВ ПЕРЕМОГУ
  Юрій КОНКЕВИЧ

    Луцьк

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

Луцька молодь грає усе 
впевненіше, а відсутність 
більш авторитетних 

футболістів змушує складати 
іспити на кар’єрне зростання 
екстерном. 

Ані миті сумної гри – із таким гаслом зігра-
ли «Волинь» та «Олександрія» у 8-му турі. Во-
линяни пам’ятали про важкий календар і му-
сили набирати очки, а гості здали в останніх 
матчах і також приїхали до Луцька по очки, 
тим більше, у день народження свого тренера 
Володимира Шарана.

Молода луцька команда тактично грамот-
но побудувала гру і забила першою. Гольова 
атака вийшла зразковою: Чепелюк із місця 
правого інсайду віддав у центр Логінову, 
Сергій в дотик кинув у прорив Дудіка, Артем 
сильно прострелив у центр, де першим на лі-
нії воротарського був Петров – 1:0.

Гра вдавалася лучанам, упродовж тайму 
щонайменше тричі гості «пробачили» госпо-
дарям за помилки в захисті. Двічі Яремчук 
та один раз Цуріков не влучали у ворота із 
«вбивчих» позицій. Особлива дяка кіперу 
Артему Кичаку за відбитий удар Яремчука на 
останніх секундах тайму.

У другому таймі, пам’ятаючи про свою 
слабинку – гірше проведені другі тайми – «Во-
линь» намагалася не притулятися до власних 
воріт і контролювати гру.

Утім один стовідсотковий момент гості 
все ж отримали, коли Грицук без спротиву 

ФІНАЛ ЛІГИ 
ЧЕМПІОНІВ-2018 – 
В УКРАЇНІ

На засіданні УЄФА в Афінах 15 верес-
ня вирішили провести фінальний матч 
Ліги чемпіонів 2018 року в Києві. 

«Це чудова новина для всіх нас, а 
особливо для українських уболіваль-
ників. Переконаний, ми проведемо цей 
фінал на вищому рівні!» – написав пре-
зидент Петро Порошенко у Facebook.

Фінальний матч ЛЧ сезону 2017/2018 
відбудеться на НСК «Олімпійський».

«УЄФА довірив проведення фіналу 
Ліги чемпіонів стадіону, який чотири 
роки тому став свідком вирішальної 
баталії чемпіонату Європи 2012 року», – 
зазначили у Федерації футболу України.

УКРАЇНЕЦЬ УСИК – 
ЧЕМПІОН СВІТУ 

Олександр Усик здобув титул чемпі-
она світу у важкій вазі за версією WBO. 
У поєдинку проти Кшиштофа Гловацьки 
в польському Гданську український бок-
сер впевнено перебоксував суперника. 
Окрім цього, він побив рекорд леген-
дарного Евандера Холіфілда, ставши 
чемпіоном світу в крузервейті (вага до 
90,7 кг) уже в десятому поєдинку. Таким 
чином, Україна отримала в свій актив ще 
одного чемпіона світу в професійному 
боксі – Олександр Усик склав компанію 
своєму куму Василю Ломаченку.

ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, 5-Й ТУР

Група «А»: «Колос» (Ківерці) – «Луцьк-
сантехмонтаж №536» (Луцьк) – 0:2 (0:2), 
«Ласка» (Боратин) – «Вікторія» (Луцький 
район) – 5:1 (2:0), «Торпедо» (Копачів-
ка) – ФК «Мар’янівка» – 4:0 (1:0), «Турія» 
(Затурці) – «Атлетік» (Цумань) – 0:4 (0:2).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ 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 Вікторія 3 3
7 Атлетік 3 1
8 Турія З 4 0
9 Мар’янівка 3 0 

Група «Б»: «ДЮСШ-ВІК» (Володимир-
Волинський) – «Стир» (Старий Чор-
торийськ) – 2:0 (0:0), «Світязь» 
(Шацьк) – «Надія» (Хорів) – 1:1 (1:0), 
«Шахтар» (Нововолинськ) – «ДОФ Арбо» 
(Камінь-Каширський) – 2:1 (1:1), «Прип’ять» 
(Любешів) – «Рубіж» (Любомль) – 1:0 (1:0), 
ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель) – «Турія» 
(Турійський район) – 5:1 (5:0).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ КОМАНДА І О
1 ДЮСШ-ВІК 4 10
2 Прип’ять 4 10
3 ДОФ Арбо 4 8
4 Ковель-Волинь 4 7
5 Стир 4 6
6 Рубіж 4 6
7 Турія Т 4 4
8 Шахтар 4 3
9 Надія 4 1

10 Світязь 4 1 
Бомбардири: Ігор Мохнюк («Луцьк-

сантехмонтаж №536»), Дмитро Редько 
(«Стир») – по 5 голів.

на втіху вболівальникам

бокс

футбол

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 8 7 1 0 19 - 5 22

2 Зоря 8 5 2 1 14 - 6 17

3 Динамо 8 5 1 2 13 - 7 16

4 Олімпік 8 4 1 3 14 - 14 13

5 Чорноморець 8 4 1 3 7 - 9 13

6 Ворскла 8 3 3 2 9 - 7 12

7 Олександрія 8 3 1 4 11 - 11 10

8 Дніпро 8 2 2 4 9 - 11 8

9 Зірка 8 2 1 5 6 - 15 7

10 Сталь 8 1 3 4 7 - 12 6

11 ВОЛИНЬ 8 1 2 5 6 - 14 5

12 Карпати 8 1 2 5 7 - 11 -1
* З ФК «Карпати» знято 6 очок

майстри весла рейтинг

НАГОРОДИ ЗІ СТОЛИЦІ ВОЛИНЬ – ЧЕТВЕРТА НА 
КОМАНДНОМУ ЧЕМПІОНАТІ 
УКРАЇНИ

Ковель-Київ

Відкриті всеукраїнські 
змагання «Пам’ять» із 
веслування на байдарках і 
каное відбулися 2-4 вересня 
в Києві. 275 учасників, 27 
команд з усієї України приїхали 
помірятися спритністю та 
вмінням веслувати. Змагалися 
спортсмени у вікових групах 
2001-2002, 2003-2004, 2005-
2006 років народження, а 
також ветерани спорту та 
паралімпійці.

За повідомленням Ковель-
ської міської федерації каное, юні 
місцеві вихованці – надія та гор-
дість тренерів – повернулися зі 
столиці з бажаними перемогами.

На дистанції 500 метрів у 
каное-одиночці (С-1) серед юна-
ків 2001-2002 р. н. перемогу здо-

був наш Павло Борсук, а Влад 
Гочачко фінішував третім, і лиш 
долі секунди відділили Богдана 
Морозюка від бронзової наго-
роди, він фінішував четвертим. 
Також Павло Борсук став найкра-
щим каноїстом серед юнаків сво-
го віку на дистанції 200 метрів.

Серед юнаків 2003-2004 р. н. 
Олександр Ксюк фінішував п’я-
тим у фіналі на дистанції 500 м та 
четвертим на 200 м, але з доволі 
високим для його віку результа-
том.

У каное-двійці (500 метрів) 
серед юнаків 2001-2002 р. н. пе-
реможним став дует ковельчан 
Павла Борсука і Влада Гочачка, 
бронзові нагороди на дистанції 
200 метрів виборов дует у складі 
Андрія Гузя й Артема Мельника.

захисту пробивав з лінії штрафного – м’яч об-
лизав стійку. 

Що ближче було до кінця матчу, то відкри-
тішою ставала гра, й тільки самих себе мусять 
винуватити хрестоносці за те, що не дово-
дили атаки до ударів. Із лучанами у кінцівці 
матчу знову стався нещасний випадок. Спо-
чатку судді не зарахували чистий гол Андрія 
Никитюка, побачивши в нього офсайд після 

паса Петрова, а на другій доданій хвилині пас 
Яремчука в дотик у штрафну Кичака знайшов 
там Поляруса, який не схибив – 1:1. 

«Волині» було важливо зачепитися за 
перемогу, аби молодь відчула сили та впев-
неність перед трьома поспіль важелезними 
матчами – 21 вересня на кубок проти «Олім-
піка», 24 вересня у Львові проти «Шахтаря» і 
2 жовтня вдома проти «Карпат». 

М
икола М

артиню
к

Молодь «Волині» 
складає іспити в 
УПЛ екстерном. Ще 
вчора Артем Дудік 
бігав за юніорів, 
сьогодні ж віддає 
асисти у вищій лізі.

Бомбардири: Андрій Богданов («Олімпік»), 
Дмитро Хльобас («Ворскла»), Жуніор Мораєс 

(«Динамо»), Юрій Коломоєць («Ворскла»), 
Олександр Караваєв («Зоря») – по 4 голи.

prosport.tsn.ua

prokovel.com

Збірна Волинської області 
виборола почесне четверте 
місце на Командному 
чемпіонаті України з легкої 
атлетики, який відбувся в 
Луцьку 19-20 вересня.

Після першого дня змагань 
волинська збірна перебувала в 
трійці призерів, але й четверте 
місце у підсумку є найкращим ви-
ступом нашої команди в історії.

Відтак у загальному команд-
ному підсумку збірна Волинської 
області набрала 574 очка з-поміж 
26 команд. Це й дозволило по-
сісти четверте місце. Перші сім 
команд змагань розташувалися у 
такому порядку:
1) Дніпропетровська – 683 очка;
2) Київська – 633 очка;
3) Харкiвська - 633 очка;
4) Волинська – 574 очка;
5) м. Київ – 515 очок;
6) Житомирська – 470 очок;
7) Донецька – 470 очок. 

Приємним здобутком є й пер-
шість Любешівської ДЮСШ у під-
сумку виступів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл! Наші земляки 
вибороли 172 залікові бали і змог-

ли випередити дві сильні харків-
ські ДЮСШ, які також опинилися в 
трійці найкращих з-поміж 42 шкіл, 
що виступали на «Авангарді»:
1) Любешівська ДЮСШ – 172 очка;
2) ДЮСШ «ХТЗ» (Харків) – 158 очок;
3) ДЮСШ №12 (Харків) – 151 очко. 

Нагадаємо, Командний чем-
піонат України серед юнаків 2001 
р. н. зібрав у Луцьку 604 юних 
спортсменів з усіх регіонів Укра-
їни. Змагання організували Мініс-
терство молоді і спорту України, 
Федерація легкої атлетики Украї-
ни та Волинської області, партне-
ром змагань виступив Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», а також 
підприємство «Спортелітбуд».

Ром
ан Н

евестенко-Дом
бровський
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Найкраща приправа до їжі – голод. Сократ 

Учителька біології запитує:
– Коли треба збирати яблука? 
Петя:
– У серпні! 
Маша: 
– У вересні! 
Вовочка:
– Коли собака прив’язана!

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

Жіноче «Ні» в більшості випадків озна-
чає: «Я дуже хочу, але ти все-таки попроси 
ще 100 разів».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Синочку, у нас з мамою для тебе по-
дарунок. Навесні в тебе буде братик.

– Знову цього придурка з тюрми ви-
пускають...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мам, купи песика.
– Ні.
– Ну, мам.
– Ні.
– Будь ласка.
– Слухай, продай свого пса комусь ін-

шому!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, а чому ти з мамою одружився? – 
запитує син.

– От бачиш, – каже той до дружини, – 
навіть дитина дивується.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– У мене таки є якiсь почуття до тебе.
– Справді?
– Так, я вiдчуваю, що ти дiєш мені на 

нер ви.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Дівчино, ви танцюєте?
– Так.
– Слава Богу, а то я думав, що вас стру-

мом ударило!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Їдучи у відрядження на місяць, мама 
попросила сина поливати квіти раз на три 
дні. Місячна норма опадів випала на вазо-
ни за 10 хвилин до її повернення.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Дівчино, а у вас хлопець є?
– Ні.
– Ви така красива, чому у вас немає 

хлопця?
– Чоловік не дозволяє!

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

Дружина підходить до чоловіка, який 
сидить за компом:

– Дай я пограю!
– Май совість, кохана! Я хоч раз ганчір-

ку просив, коли ти підлогу мила?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ох і класно вчора посиділи! Чий це день 
народження був? Як весілля? Як моє?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Із чим найчастіше на вас нападали 
злочинці на дорозі?

– Зі смугастою палицею.

Жартівливо-політичний гороскоп на 22 – 28 вересня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт
29 березня 1960 р.
Депутат Луцькради
Цей тиждень буде емоційно 
напруженим і складним. 
Вам доведеться навчитися 
прощати й забувати минуле. 

Приділіть час роботі над особистісним і 
духовним вдосконаленням. Не варто кидати 
гроші на вітер.

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови 
Волинської облдержадміністрації
Зорі бачать вас під час онов-
лення гардеробу. Додайте у 
свій стиль цікавих аксесуарів 

і незвичайних прикрас. Покупки будуть ви-
гідними, якщо довіритеся уподобанням рід-
них. Імовірно, на Тельців чекає спілкування 
з цікавою та неординарною особистістю.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Степанцов 
27 травня 1973 р.
Перший заступник голови 
Волинської облдержадміністрації
Настрій постійно 
змінюватиметься, тож 
намагайтеся опановувати 

себе. Різка критика може образити близьку 
вам людину. Будьте уважнішими в місцях 
масового скупчення людей, є ризик бути 
упізнаним. Увечері слід раніше лягати спати.

Рак (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний 
19 липня 1953 р.
Президент ФК «Волинь»
Потроїти незбільшуване 
зможете за допомогою 
молодих та 
незакомплексованих. 

Заспокоять трепетну душу хороші новини 
від босів та агресивні плани на майбутнє. 
Воно проясниться після суботи. Не міняйте 
м’яч на кеди. 

Лев (24.07 – 23.08)
Віктор Чорнуха 
21 серпня 1952 р.
Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
Зірки готові допомогти у 
спробі досягти найбільш 
честолюбних задумів і цілей. 

Позитивні тенденції забезпечать успіх в 
укладанні угод або в комерційних операціях. 
Стежте за довколишніми болотами – це 
клондайк для ваших агресивних намірів. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду
Ігоря Палиці «Тільки разом»
Нинішня ваша осінь прекрас-
на! Не треба нікуди балотува-
тися, можна цілком зосере-
дитися на біцепсах-тріцепсах. 

Час переосмислити прожите. З таких 
роздумів вимальовуються цікаві висновки. 
Із задоволенням нагадуйте собі щоранку: 
молодість у дзеркалі, а не у паспорті.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради
Ухвалюючи рішення, 
будьте обережні. У другій 
половині тижня ймовірна 
зустріч із давніми друзями. 

Намагайтеся не згадувати про минулі 
сварки, взаємне нерозуміння. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Тимофеєв 
3 листопада 1949 р.
Тренер паралімпійської збірної 
України з футболу
Святкувати доведеться 
ще довго, адже в гості до 
Скорпіонів зійдеться увесь 

Олімп з Парнасом. Зорі радять не вішати 
свисток на цвях, готувати юну зміну й 
надалі. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, засновник 
Фонду «Тільки разом»
Ідеальний час для творчості. 
Сни підкажуть шляхи зцілення 
від моральної задухи. 

Найкращі ліки – підтримка друзів та нові 
книги. Зорі бачать вас в інших сузір’ях та 
гороскопах. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Бізнесмен, депутат Луцькради 
Час творчості, дружби, планів 
на майбутнє і великих змін у 
роботі та здоров’ї! Тиждень 
досить депресивний, варто 

берегти фінанси. Аби ставити візи на 
людських долях, доведеться піти на ризик та 
інтриги. Варто завершити розпочате. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Тетяна Галькун 
26 січня 1947 р.
Художниця
Варто подолати лінь і 
меланхолію. Знайдіть 
заняття, яке підніме настрій. 
Заплющте очі на побутові 

подразники, щоб не нагнітати обстановку. 
Згадувати помилки минулого нині не слід, 
інакше можуть розгорітися скандали з 
колегами. 

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Доволі енергійний тиждень, 
з нестачею сил і песимізмом 
тільки на його початку. 

Постарайтеся берегти здоров’я і не 
надірвати його. Не беріться за багато 
проектів на роботі. Важливий період для 
нових стосунків.

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 22 – 28 вересня

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

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

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

ПЕРША ЖУВАЛЬНА ГУМКА – ЗІ СМОЛИ 22 вересня – Анна, Йосип, 
Олексій, Василь, Григорій, Захар

23 вересня – Андрій, Павло, 
Петро, Гаврило, Тетяна, 
Костянтин, Гліб, Євген, Клемент

24 вересня – Герман, Дмитро, 
Сергій, Ісак, Роман, Дмитро, Ія, 
Євдокія, Лев, Карп

25 вересня – Семен, Юліан, 
Федір, Данило

26 вересня – Микола, 
Олександр, 
Корнилій, Степан, 
Леонтій, Лук’ян, 
Ілля

27 вересня – Іван 

28 вересня – Микита, 
Стефан, Порфирій, 
Максим, Макар, Осип, 
Гнат, Леонід, Марія, 
Герасим

22 вересня – Анна, Йосип, 
Олексій Василь Григорій Захар

іменинники тижня
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  призовий кросворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 28 вересня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
сковорідка для млинців Tefal.
«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 __________________________________________

2828
вересня

2222
вересня

2323
вересня

2424
вересня 2525

вересня

2626
вересня

ола, 

ита, 

ип, 
 

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача
Завдання. Хід чорними. Мат у три ходи.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Ф:g5+ Крh8 
2. C:f6+ Т:f6 
3. Ф:f6#

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.
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23 вересня 1848 року американець 
Джон Куртіс створив жувальну 

гумку, якою нині ласують мільйони людей. 
Перша жуйка була своєрідним видом 
цукерки, яка не танула і не розжовувалася 
так, як звичайна карамель. 

Пізніше Куртіс став додавати у свої вироби па-
рафінові ароматизатори. Поступово їх виробництво 
розширювалося, але продажі були низькими. Гумки 
містили домішки, які важко було видалити зі смоли. 
Нове життя жуйка отримала завдяки винахіднику 
Томасу Адамсу. У 1871 році він винайшов і запатенту-
вав машину для автоматичного виробництва жуйок. 
Тоді Адамс придумав додавати екстракт солодки, 
аби поліпшити її смак. 

У СРСР імпортна жувальна гумка була предметом 
культу серед дітей і підлітків. Адже в країні її не виго-
товляли. Радянські аналоги з’явилися уже пізніше. На 
початку 1990-х років фантики від жуйок та наклейки 
колекціонували. Нині основу жувальної гумки скла-
дає неїстівна еластична основа. До неї додають різ-
ні смакові й ароматичні добавки, які надають жуйці 
смаку.

pravda.ru

У радянські часи жуйка була предметом культу серед дітей і підлітків
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сильні духом

  Підготувала Тетяна ГРІШИНА 

колесо історії ВАСИЛІВСЬКА РОТОНДА У ВОЛОДИМИРІ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

Василівська ротонда, 
або церква святого 
Василя  – самобутній 

храм у Володимирі-
Волинському. Історики не 
можуть дійти згоди, коли 
ж почалася історія храму. 
Хронологія висловлених 
припущень охоплює надто 
великий проміжок – від 
ХІІ до XVI століття. Першу 
документальну згадку 
про храм датовано 1523 
роком, коли король 
Сигізмунд І Старий передав 
деякі права на церкву 
Василеві Сангушку.

Збереглися неодноразові позо-
ви маршалка Петра Загоровського 
до Володимирського земського 
суду, в яких він позивався до Ми-
колая, Станіслава й Альбрехта Ра-
дзівіллів, намагаючись повернути 
церкву і засновану при ній обитель, 
що згадується під 1570 роком.

1602-го Андрій та Олександр 
Загоровські скаржилися на київ-
ського унійного митрополита й во-
лодимирського і берестейського 
владику Іпатія Потія, що поперед-
нього року «наслав» своїх людей, 

які пограбували церкву і поглуми-
лися над священиком.

Храм не мав такого вигляду, як 
нині, особливо ідеться про верхівку. 
Її добудували у 1901 році за проек-
том російського архітектора Козло-

ва. Цибулькові куполи надали церкві 
невластивого її архітектурі вигляду. 
Подібні перебудови, які надавали 
волинським церквам російських 
рис, тоді були масовим явищем.

З 1936 року парохом Василів-

ської церкви був відомий компози-
тор, диригент, публіцист і політич-
ний діяч Михайло Тележинський. 
Нині цей храм використовує Укра-
їнська православна церква Київ-
ського патріархату.

Василівська ротонда у 1915 році Ротонда в наш час

patriot.zt

w
ikipedia.org

За час змагань Україна здобула рекорд-
ну для нашої держави кількість нагород: 
41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових 

медалей. Серед володарів «золота» – волиня-
нин Віталій Романчук (футбол).  

Медалі Паралімпіади трішки відрізняють-
ся від олімпійських. Їх можна не лише роз-
гледіти, а й почути: усередині нагороди є 

маленькі кульки, які створюють звук. 16 – для 
бронзових нагород, 20 – для срібних і 28 – для 
«золота». Тож кожна медалька звучить по-
різному. А ще на медалях видрукувано напис 
Rio 2016 Paralympic Games шрифтом Брайля.

Найбільш титулованою в історії Пара-
лімпіади є американська плавчиня Трі-
ша Зорн (виступала з 1980 до 2004 року), 

яка має в активі 55 медалей, із них 41 золоту.  

Одразу три українські спортсмени вибо-
роли найвищі нагороди в одному запли-
ві. Гімн грав одночасно для Дениса Дуб-

рова, Максима Крипака та Дмитра Ванзенка.

У фінальному забігу на 1500 метрів відра-
зу чотири спортсмени пробігли дистан-
цію швидше, ніж олімпійський чемпіон в 

аналогічній дисципліні. Американець Метью 
Центровіц завоював «золото», показавши час 
3:50.00 хв. Своєю чергою, на Паралімпійських 
іграх у класах T12 (спортсмени, які мають за-
лишок зору до 10%) і Т13 (можуть бачити 
предмети на відстані не більш як шість метрів) 
перемогу здобув алжирець Абделлатіф Бака, 
пробігши за 3:48.29 хв. Крім того, що виборов 
золоту медаль, африканець ще й встановив 
світовий рекорд. «Срібло» завоював Таміру 
Деміссе з Ефіопії (3:48.59), а «бронзу» – Генрі 
Кірва з Кенії (3:49.59). Крім того, навіть фінішу-
вавши четвертим, Фуад Бака з Алжиру пробіг 
швидше за олімпійця зі США (3:49.84).

Українець Андрій Демчук, який виборов зо-
лоту нагороду у фехтуванні, присвятив пе-
ремогу воїнам АТО та своїм друзям, які заги-

нули у війні на Донбасі. А австралійський ветеран 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ПАРАЛІМПІАДУ-2016 У РІО

війни Кьортіс Макграт (парне каное) присвятив 
своє «золото» полеглим товаришам. Обидві ноги 
він втратив, підірвавшись на міні в Афганістані. 

Бельгійська спортсменка-візочниця Ма-
ріке Вервурт, яка планувала зробити 
евтаназію, відтермінувала своє рішен-

ня після виграшу на Паралімпіаді. Дозвіл на 
самовбивство вона отримала ще у 2008 році, 
у Бельгії це можливо. Жінка страждає від по-
стійного нестерпного болю і вважає, що люди-
на має право самостійно вирішувати, жити їй 
чи ні, якщо вона направду страждає. Маріке за-
значає, що отримати дозвіл на евтаназію напро-
чуд важко. Упродовж церемонії нагородження 
спортсменка плакала і дарувала всім чарівну 
усмішку. «Гроші нічого не значать для мене. Але 
я багата людина. Хочу, аби люди запам’ятали 
мене як дівчину, яка завжди усміхається. І на-
віть коли я страждаю, то все ще бачу хороші 
речі, – зазначила спортсменка. – Коли поганих 
днів стане більше, я згадаю про документи».

Іранський велосипедист Бахман Голбар-
нежад під час гонки впав на повороті. 
Медики не змогли врятувати йому жит-

тя. Причиною смерті назвали серцевий напад.

Четверо українців увійшли до десятки 
спортсменів, що завоювали найбільшу 
кількість нагород за підсумками Пара-

лімпіади в Ріо. У медальному заліку за кількіс-
тю «золота» Максим Крипак посів другу схо-
динку, Євген Богодайко – четверту, Єлизавета 
Мерешко – сьому і Денис Дубров – дев’яту. 

22-річний бігун Ігор Цвєтов встановив 
одразу два світові рекорди: пробіг 100 
метрів за 12,22 с (рекорд тримався з 

2008 року), а згодом і подолав 200 м за 25,11 с. 
А плавчиня Анна Стеценко побила світовий 
рекорд, що тримався 20 років. Вона подолала 
50 метрів вільним стилем (клас S13) за 27,34 с. 
Загалом в активі українських спортсменів 22 
рекорди світу. 

Журналісти BBC назвали тріумф укра-
їнських спортсменів закономірним. 
По-перше, гарні результати вони де-

монстрували впродовж минулих років, а по-
друге, є заслуга і президента Національного  
паралімпійського комітету України Валерія 
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Сушкевича, який розвинув інваспорт у кож-
ній із областей України.

Українку Єлизавету Мерешко у запли-
ві на 200 метрів комплексом (SM6), що 
відбувся у рамках Паралімпіади-2016, 

дискваліфікували. Адже вона порушила тех-
ніку плавання, недовиконала загріб.

Попри цю прикрість, Херсонський 
відділ Національного Олімпійського 
комітету України прагне звести місь-

кий  басейн і назвати його на честь Єлизавети, 
оскільки вона завоювала чотири золотих та 
одну бронзову медалі.

Окрім традиційних олімпійських дис-
циплін, на Паралімпіаді є і специфічні. 
Наприклад, бочче – мікс керлінгу та 

боулінгу, де потрібно кидати м’яч на точність, 
або голбол – змагання сліпих, які лежачи на 

підлозі мають закинути у ворота м’яч зі дзво-
ником усередині. Крім того, є два різновиди 
футболу – 5 на 5 для сліпих і 7 на 7 для осіб з 
порушеннями опорно-рухового апарату.

П’ять спортсменів за історію змагань 
були водночас учасниками як Олімпій-
ських, так і Паралімпійських ігор. 

49-річний професійний автогонщик 
«Формули-1» Алессандро Дзанарді 
після аварії пішов у велоспорт для па-

ралімпійців і... завоював медалі у 2012  («зо-
лото» на дистанції 16 та 64 км) та 2016 роках 
(«золото» на дистанції 20 км). Цікаво, що в 
Італії він також веде телевізійне шоу, присвя-
чене науці та технологіям майбутнього. І це 
лише одна із тисяч захопливих історій про 
незламних людей, які змушують по-іншому 
поглянути на світ та власні негаразди. Вони 
надихають. Вони вражають. Вони вчать.  
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Американський плавець Бредлі 
Снайдер слухає дзвін своєї медалі.

Маріке Вервурт: «Я підписала папери про 
евтаназію у 2008 році. Подивіться, зараз 
2016 рік і я виграла срібну медаль».

Денис Дубров, Максим Крипак та Дмитро Ванзенко 
не залишили шансів суперникам, забравши «золото», 
«срібло» та «бронзу» в запливі на 200 метрів.
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