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ВОЛИНЯНИ ТРІУМФУВАЛИ НА 
ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ ЗІ СТРІЛЬБИ

 читайте на стор. 21

«Мамо, я потрапив в аварію. 
Треба гроші, бо мене 
посадять», – такі слова 
посеред ночі вибивають 
із колії будь-кого. Автор і 
сама ледь не стала жертвою 
подібного шахрайства. Схема 
стандартна: зловмисники 

телефонують уночі, 
представляються родичем, 
який потрапив у халепу, 
говорять емоційно, збуджено. 
В таких умовах мало хто не 
розгубиться.
Від необдуманих вчинків 
тоді врятувало те, що 

рідна людина, якою 
представлялися, насправді 
міцно спала у сусідній кімнаті. 
Хоча на диво «родич» на 
іншому кінці дроту мав надто 
схожий тембр голосу. 

МОРСЬКА ОДІССЕЯ 
ЮРІЯ ОСІЇКА

Майже два десятки років ходить у 
море Юрій Осіїк зі Старої Вижівки. 

Але тільки в липні цього року він 
став дипломованим  спеціалістом 
у галузі судноводіння, отримавши 
дип лом Київської державної 
академії водного транс порту імені 
Конашевича-Сагайдачного. А ще 
спеціальний – капітана далекого 
плавання. Беззаперечно, ці два важливі 
документи підтверджуються солідним 
досвідом. Тому моєму співрозмовникові 
є чим поділитися із земляками.

покликання

ГУРТОЖИТКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ: 
«БИТОВКИ» ІЗ 
САНВУЗЛАМИ, ЯКІ 
ДОЇДАЄ ГРИБОК

Умов, в яких живуть ці люди, не 
побачиш і у фільмі жахів. Маленькі 

кімнатки, стелі з очерету та дранки, 
майже прогнила електропроводка, 
вікна, які заледве тримаються на 
завісах, і санвузли, які повністю знищив 
грибок. Це опис тимчасового житла, 
яке держава надала сім’ям військових. 
Та ніщо не буває таким довготривалим, 
як тимчасовість. У цих кімнатках 
більшість сімей мешкає понад десяток 
років. 

на межі

 читайте на стор. 19

ШАХРАЇ НОВОЇ ЕПОХИ: 
ДУРИТИ, НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ

 читайте на стор. 6

на стор. 23на стор. 23
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КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

 читайте на стор. 17

 читайте на стор. 7

14 вересня закінчився чемпіонат 
світу з кульової стрільби 

серед нечуючих спортсменів у 
російській Казані. Україна в цьому 
турнірі зі значним відривом від 
суперників посіла перше місце. 
Наші спортсмени здобули сім 
золотих медалей, а найближчі 
переслідувачі – по дві. Загалом 
збірна виборола 12 медалей різного 
рівня, п’ять із них здобули волинські 
спортсмени-дефлімпійці. Три з 
семи золотих медалей прибули до 
Луцька.

ЛІКАРНЯ, ХОСПІС, 
ПОЛІКЛІНІКА ЧИ РУЇНА?
КОЛЕКТИВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІКАРНІ І ЖИТЕЛІ КОВЕЛЯ 
ХОЧУТЬ ЗБЕРЕГТИ ПОВНОЦІННИЙ МЕДЗАКЛАД

 читайте на стор. 5 читайте на стор. 8
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ОБ’ЄДНАЛИСЯ 
ЧОТИРИ СЕЛА
Ратнівський район  

На Волині буде створена ще одна 
об’єднана громада – Заболоттівська 
з центром у селищі Заболотті. 
Об’єднуються громади сіл Гута, 
Тур, Заліси та селища Заболоття, 
повідомили у Ратнівській 
райдержадміністрації.

Після скерування звернення обл-
держадміністрації до Центральної ви-
борчої комісії у новій об’єднаній тери-
торіальній громаді відбудуться вибори 
депутатів та голови.

ВІД МОЛОДОГО 
ДО СТАРОГО: 
ЗАТРИМАЛИ ГРУПУ 
БУРШТИНОКОПАЧІВ
Маневицький район 

Групу осіб, які намагалися добувати 
бурштин, затримали 21 вересня 
на Маневиччині працівники 
державної лісової охорони та поліції. 
Сталося це близько третьої ночі на 
території Вовчецького лісництва 
держпідприємства «Маневицьке 
лісове господарство».

За повідомленням прес-служби ліс-
ників, окремі порушники мали з собою 
невеликі ліхтарі. Загалом затримали 34 
правопорушників віком від 18 до 50 ро-
ків. Всі вони – жителі села Костюхнівка 
Маневицького району.

За цим фактом триває перевірка. 
Правоохоронці з’ясовують причетність 
до незаконних дій інших місцевих жи-
телів.

ВОЛИНСЬКИЙ 
ДЕПУТАТ – ЗА КРОК 
ВІД ВИСОКОГО 
КРІСЛА 
Луцьк-Київ 

З п’ятнадцяти кандидатів на посаду 
заступника голови Державного 
агентства лісових ресурсів України 
на засіданні конкурсної комісії 
обрали депутата Волинської 
обласної ради, колишнього 
губернатора Волині Володимира 
Бондаря. 

Конкурс відбувся 20 вересня. Резуль-
тати засідання комісії будуть скеровані у 
Кабмін і профільне Міністерство АПК.

Переможцем конкурсу на посаду го-
лови Держлісагентства «стала» нинішній 
тимчасовий очільник відомства Христи-
на Юшкевич. Щоправда, представники 
громадської організації «Об’єднання ве-
теранів розвідки України» стверджують, 
що результати конкурсу можуть бути 
сфальсифікованими. Більше того, на-
передодні працівники відділу протидії 
корупції цієї організації навіть називали 
особу, на користь якої прийме рішення 
комісія. І це та ж сама Христина Василів-
на Юшкевич.

призначення 

реформа

золота лихоманка

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!Ш

1 місяць – 13,26 грн

ати події за комір вони вхоплять нас за горл

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». 

слово – не горобець САМА СЕБЕ ЗДАЛА: ПОРУШНИЦЯ 
ЗІЗНАЛАСЯ, ЩО КУПИЛА ПРАВА

спритники

звідки ноги ростуть

порядок 

РОЗВІЯТИ ХАОС: БІЛЯ РИНКУ 
БУДЕ ЩЕ ОДИН ПАРКІНГ 

нові порядки

19 ВУЛИЦЬ – ПІД ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ

СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС: 
НАРКОТИКІВ НА 
МІЛЬЙОН 

ПРОКУРАТУРА 
ЗАПЛУТАЛАСЬ 
У СПРАВІ 
ДЕПУТАТА

Уточнення 

Просимо вибачення за прикру 
помилку, що трапилась у №34 від 
22.09.2016 в замітці «З митниці 
попросили начальника. Через 
бурштин». Колишньою посадою 
Юрія Терещука є «заступник 
начальника Волинської митниці». 

gazeta.zn.ua

Луцьк 

У Генпрокуратурі заявляють, що 
інформацію про те, що депутат Луцької 
міської ради за закриття кримінального 
провадження пропонував працівникові 
прокуратури хабар, зняли з відомчого 
сайту. Про це йдеться у відповіді 
депутату Луцькради Андрію Козюрі, який 
сприйняв звинувачення на свою адресу. 
Проте і в Генпрокуратурі, і в прокуратурі 
Волині досі не повідомили, хто був 
джерелом такої інформації.

Водночас в обласній прокуратурі переко-
нують, що не здійснюють кримінального про-
вадження щодо депутата стосовно пропози-
ції надання неправомірної вигоди у вигляді 
квартири. Але, попри запевнення Генпроку-
ратури, повідомлення про хабар (станом на 
27 вересня) можна знайти на сайті відомства 
за прямим посиланням.

Луцьк 

На вулиці Карпенка-Карого, 1, неподалік 
Завокзального ринку, облаштують 
комунальну платну стоянку на 25 
авто. Планова сума паркувального 
збору в розрахунку на рік становитиме 
53,2 тис. грн або 1,38 грн у ціні години 
паркування, що складає 23% від 
вартості паркування. Виконавчий комітет 
встановив тариф на період до 1 березня 
2017 року в розмірі 6 грн (з ПДВ) за одну 
годину перебування на стоянці.

Майданчик працюватиме з 7:00 до 17:00 
щодня, крім понеділка та святкових днів. Пла-
нується, що паркінг почне діяти вже з жовтня. 
Директор комунального підприємства «Ав-
тоПаркСервіс» Олександр Мартинюк повідо-
мив, що паркінг приноситиме 18-20 тис. грн 

Любомльський район

Слідчі 
Любомльського 
відділу поліції за 

фактом ймовірного 
незаконного отримання 
жителькою райцентру 
посвідчення водія 
відкрили кримінальне 
провадження за 
підозрою в даванні 
хабара.

Нагадаємо, 16 вересня цього 
року інспектор із організації до-
рожнього руху Любомльського 
відділу поліції у селі Вишнів за 
порушення ПДР зупинив авто-
мобіль ChevroletAveo. Поруш-
ниця відмовилася пред’явити 
поліцейському для перевірки по-
свідчення водія, реєстраційні до-

кументи та поліс обов’язкового 
страхування. Натомість почала 
агресивно поводитися, лаятися, 
погрожувала, що викличе своїх 
знайомих. 

«У МРЕВ віддала 300 баксів за 
права, то ще їх возити буду?!» – 
репетувала жінка, навіть не заду-
муючись про те, що її слова мож-
на кваліфікувати як корупцію.

Пізніше на захист порушниці 
приїхав її чоловік. Два чоботи – 
пара, тож благовірний теж нецен-
зурно лаявся на поліцейських. За 
цими фактами інспектор виніс 
на водія три постанови за ч. 1 
ст. 126 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення 
(керування транспортними засо-
бами особами, які не мають пра-
ва керування цими засобами). 
Стаття передбачає стягнення з 
винуватиці штрафу на суму по-
над 1100 грн. Отримав протокол 
і її чоловік за фактом дрібного 
хуліганства. 

За даними джерел видання 
«Кордон», пані надає страхові по-
слуги на автозаправній станції та 
міняє валюту.

ukr.m
edia

Волинь

Оперативники Департаменту протидії 
наркозлочинності Нацполіції викрили 
протиправну діяльність сімейної пари, яка 
організувала наркопритон. 

У прес-службі правоохоронців повідо-
мили, що поліцейські вилучили близько 
10 кілограмів марихуани, майже 7 кілограмів 
макової соломи, а також 4 пігулки метадону. 
Загальна вартість наркотиків за цінами неле-
гального наркоринку становить понад 1 міль-
йон гривень. 

Крім «широкого асортименту» наркотиків, 
кримінальна сімейка зберігала також револь-
вер і 17 набоїв до нього. Наразі вирішується 
питання про притягнення правопорушників 
до кримінальної відповідальності.

прибутку в казну міста щомісяця. 
Зазначимо, що один паркомат обійшов-

ся приблизно в 96 тис. грн. Надалі парковки 
хочуть облаштувати по проспекту Грушев-
ського, а також біля вулиці Степана Бандери 
і проспекту Волі. До слова, із жовтня в місті 
також має з’явитися евакуатор. За переве-
зення невеликої автівки її власник повинен 
буде заплатити мінімум 600 грн.

vseprokiev.com
.ua

Луцьк

Комісія Луцької міської ради з 
впорядкування назв вулиць пропонує 
перейменувати 19 вулиць у рамках 
декомунізації. 

На громадське обговорення винесли 
зміну таких назв: Боженка – на Магістральну, 
Говорова – на Павла Чубинського, Корнійчу-
ка – на Бориса Нємцова, вулицю Красовсько-
го – на Галини Коханської і так само провулок 
Красовського – на Коханської, Молодогвар-
дійську – на Крайню, Нікішева – на Михайла 
Вербицького, Панфілова – на Анатолія Паш-

кевича, Революційну – на Акацієву, Макарен-
ка – на Долинну, Островського – на Олексан-
дра Байдукова, Шевцова – на Староброварну, 
Папаніна – на Річинського, провулок Чер-
воноармійський – на Черешневий, Воїнів-
інтернаціоналістів – на Воїнів-афганців, Фе-
дорова – на Святого Миколая, Гастелло – на 
Люблінську, Ватутіна – на Ліщинова, Ярощу-
ка – на Сергія Тимошенка.

Цікаво, що членам комісії уже не сподоба-
лися можливі назви вулиць: Святого Миколая, 
Нємцова, Крайня, Акацієва. Тому остаточно із 
майбутніми назвами цих вулиць спробують 
визначитися на наступних засіданнях комісії, 

коли врахують звернення громадян і розта-
шування самих вулиць. 

live.ck.ua
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ГРЯДЕ ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ
Президент Петро Порошенко підписав 
указ про демобілізацію. До кінця жовтня 
військовослужбовці, які були призвані 
під час шостої хвилі мобілізації, повер-
нуться додому. На фронті залишаться 
тільки контрактники, зазначив глава 
держави. Призовників за віком, як і те-
пер, не направлятимуть у зону АТО.

США ДАДУТЬ УКРАЇНІ 
1 МЛРД ДОЛАРІВ
Кошти планують виділити у вигляді кре-
дитних гарантій. Про це домовилися на 
зустрічі президент України Петро Поро-
шенко та віце-президент США Джозеф 
Байден. 

ПОНАД 8 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 
НА ВОЛІ ЗА «ЗАКОНОМ 
САВЧЕНКО»
Від подальшого відбування пока-
рання звільнили 8200 засуджених та 
ув’язнених, заявив міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков. Із зазначеної кіль-
кості 785 колишніх в’язнів уже викриті у 
скоєнні злочинів, повідомляє BBC.

У КИЄВІ ЗАБОРОНИЛИ 
ПРОДАЖ АЛКОГОЛЮ 
Заборона діє із 23:00 до 10:00. Вона поши-
рюється на всі торгові точки, крім закладів 
громадського харчування. За порушення 
заборони пропонується позбавляти про-
давців ліцензій на реалізацію алкогольних 
і тютюнових виробів. Втім, цю постанову 
прагне оскаржити місцеве відділення Ан-
тимонопольного комітету.

КІЛЬКІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 
ЗРОСЛА НА 23% 
З ПОЧАТКУ РОКУ
60% із них становлять майнові крадіжки, 
розповіла голова Національної поліції 
Хатія Деканоідзе, пише «РБК-Україна».

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС ХОЧУТЬ 
ЛЕГАЛІЗУВАТИ 
Мінфін готовий підтримати будь-який 
варіант проекту закону щодо легалізації 
грального бізнесу в Україні, який набере 
достатню кількість голосів у парламенті. 
Про це заявив керівник відомства Олек-
сандр Данилюк і додав, що виступає «за» 
узаконення казино.

ЗРОСТЕ ЦІНА АЛКОГОЛЮ 
І ЦИГАРОК 
У 2017 році пляшка горілки подорожчає 
до 80-85 грн, а ціна на пачку цигарок 
зросте на 3,5-5 грн, повідомляє UBR. У 
проекті бюджету передбачено збіль-
шення акцизів на міцне спиртне і пиво 
на 20%, а на вино – на 12%.

ВЕРЕСЕНЬ – ЗІ СНІГОМ
Перший сніг 22 вересня випав у Харко-
ві, ще раніше – в Карпатах. А до кінця 
тижня, як повідомляє «УНІАН», в Україну 
прийде суттєвий потік тепла з південно-
го заходу Європи.

ПАРАСЮК ПОЧУБИВСЯ 
З ВІЛКУЛОМ
Після телеефіру на каналі «112» нардеп 
Володимир Парасюк побився з нарде-
пом Олександром Вілкулом і подряпав 
його авто надписом «ВЛК ПНХ». Поліція 
завела кримінал за фактом хуліганства.

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
ЗМІНИЛА ПРАВИЛА 
БРОНЮВАННЯ
Керівник установи Войцех Бальчун у 
своєму Facebook повідомив, що скасува-
ли чотири види броні. До десяти місць у 
поїздах залишається за пільговиками. 
Визначено обмежену кількість місць для 
державних установ і організацій. Тож до 
вільного продажу переведено близько 
3,9 тис. місць щодня.

В УКРАЇНІ ДОЗВОЛИЛИ 
«ТЕЛЕМЕДИЦИНУ»
Невдовзі українці та іноземні громадя-
ни, які перебувають в Україні, зможуть 
платно отримувати консультації лікарів 
на відстані, тобто навіть через Skype, по-
відомляє «ТСН.ua».

українська хроніказабули 

ШКОЛА №27: ПРОЕКТ ІЗ НЮАНСАМИ 

біда 

арифметика 

ВОЛОНТЕРИ 
ПОТРАПИЛИ 
В АВАРІЮ

ПРОСПЕКТ ВОЛІ – 
НЕ НА ПОВНУ 
ВОЛЮ, БО ДОРОГО

скандальна історія 

невдала спроба

СПРАВА ПРО ЗНУЩАННЯ НАД КОШЕНЯМ 
ДІЙШЛА ДО МІНІСТЕРСТВА 

ДВА ДЕСЯТКИ СЕЛЯН 
РЯТУВАЛИ КОНТРАБАНДИСТІВ 

майже вестерн ПРОКУРАТУРА МАЄ ЗАЧІПКУ: 
УТІКАЧУ З СІЗО ПОСПРИЯЛИ

Луцьк 

Проект будівництва школи 
№27, анонсований як зі 
спортивним нахилом, не 

містить проекту спортзалу. Крім 78 
задекларованих мільйонів гривень 
на добудову школи, на спортзал 
потрібно ще половину цієї суми. Про 
це повідомив начальник управління 
капітального будівництва 
міськради Леонід Карабан.

Під час проектування об’єкта кошторис 
школи разом зі спортзалом, басейном і дит-
садком порахували на суму в більш ніж 120 
мільйонів гривень. Відповідно до чинного за-
конодавства, такі об’єкти мають фінансуватися 
через Кабмін, а це довготривалий процес. Тому 
будівництво спортзалу з проекту виключили. 
«Наш міський голова на всіх ефірах хвалиться, 

що 27-ма школа матиме спортивне спрямуван-
ня, що там будуть змагання національного рів-
ня», – здивувався депутат Тарас Шляхтич («Са-
мопоміч») під час засідання бюджетної комісії.

Тож сам спортзал має «у майбутньому» 

будуватися за окремим проектом. У міськра-
ді хочуть, щоб він був міжнародного рівня на 
1000 посадкових місць. Зі слів Леоніда Кара-
бана, за найскромнішими підрахунками цей 
спортзал вартуватиме ще 40 мільйонів.

volynnew
s.com

Луцьк 

Прокуратура Волинської 
області оголосила про підозру 
інспектору-черговому 
ізолятора тимчасового 
тримання. У прес-службі 
відомства повідомили, що його 
підозрюють у сприянні втечі 
з-під варти арештованого.

Як відомо, нещодавно в Луць-
ку чоловік утік від конвою, коли 
його доставили до міської лікарні.

Встановили, що втеча стала 
можлива через грубі умисні по-
рушення інспектором порядку 
конвоювання осіб під вартою. 
Двічі впродовж доби – ввечері 

15-го та в ніч на 16 вересня – роз-
бійник скаржився на проблеми 
зі здоров’ям. І двічі його возили 
у медичний заклад, порушуючи 
встановлений законом порядок 
перевезення таких осіб.

За відсутності наказу керів-
ництва інспектор-черговий са-
мостійно сформував конвой у 
неповному складі й при цьому не 
забезпечив, щоби конвоїри отри-
мали табельну зброю.

Окрім того, при наявності у 
Луцькому відділі поліції спеціаль-
ного обладнаного автомобіля, ін-
спектор за відсутності для цього 
об’єктивних підстав дав незакон-
ну усну вказівку транспортувати 
затриманого автомобілем швид-
кої медичної допомоги. 

Отож, зловмисник пересвід-
чився у неналежному конвою-
ванні з боку службових осіб ІТТ і 
відсутності у них зброї та й утік. 
Нині у провадженні триває досу-
дове розслідування.

socportal.info

Луцьк-Київ

Луцькі активісти взяли участь у пікеті під 
стінами Міністерства освіти. Вони вимагали  
покарати садистів, які знущаються над 
тваринами. 

Така вимога стосувалася, зокрема, й студентки 
Любові Таропіної, яка разом зі спільником Юрієм 
Гнатюком карали одне зі своїх кошенят за «погану 
поведінку», зняли це на відео й поширили в інтер-
неті. Як відомо, такий-от чорний гумор молодих 
людей викликав справжнісінький резонанс.

Міністр освіти Лілія Гриневич пообіцяла розі-
братися в інциденті, повідомила директор кому-
нального підприємства «Ласка» Богдана Новар-
чук. До слова, за фактом жорстокого поводження 
з тваринами правоохоронці відкрили криміналь-
не провадження.

Київська область

Внаслідок аварії, що сталася 
на Київщині, травми отримали 
кілька волонтерів, двоє з 
яких – волиняни. 

Автомобіль зіштовхнувся 
з вантажівкою. Найбільше по-
страждав волонтер Валерій Ліщи-
на. У нього – відкрита черепно-
мозкова травма. Небайдужих 
просять допомогти, повідомила 
у мережі волонтер Ірина Якуні-
на. Кошти можна переказувати 
на картку дружини у «Приват-
Банку»  – 5168 7572 7125 8206 
(Наталія Ліщина).

У Волинському товаристві захисту тварин пові-
домили, що одне з кошенят, яке жило у фігурантки 
справи, померло. Активісти кажуть, що маля, з якого, 
власне, і знущалися на відео, було дуже виснажене.

youtube.com

Луцьк 

Проїжджу частину центрального 
проспекту Луцька не розширюватимуть. 
Рух вирішили розвантажити по-іншому.

Директор департаменту житлово-
комунального господарства міськради Юрій 
Крась повідомив, що цього року по проспекту 
Волі облаштовують лише пішохідні доріжки, 
праворуч від дороги, де найгірший тротуар. А 
від ідеї розширення відмовилися.

«Ми говорили з проектантами, ДАІ, була 
велика комісія. Вирішили розвантажити про-
спект через влаштування заїзних кишень, 
систем парковок, часткове паркування на по-
ниженому бордюрі», – повідомив чиновник.

Таке рішення має здешевити проект ре-
конструкції головної вулиці. За зиму, обіцяє 
директор департаменту ЖКГ, проект перегля-
нуть і відкоригують. Нагадаємо, кошторисна 
вартість попереднього проекту реконструк-
ції проспекту Волі (з розширенням) станови-
ла 40 млн грн.

Ратнівський район

Близько двох десятків людей 
21 вересня намагалися заблокувати 
прикордонників, щоб звільнити 
контрабандистів, які несли в 
Білорусь товари, повідомляють у 
Держприкордонслужбі України.

Прикордонні наряди відділу «До-
манове» Луцького загону затримали у 
Ратнівському районі двох порушників. 
Українці намагалися перенести пакунки 
через межу у населеному пункті Сільця-
Млинівські. Невдовзі до місця затриман-
ня порушників прибули близько 20 міс-
цевих жителів на транспортних засобах. 
Вони блокували прикордонні наряди, 
нецензурно висловлювалися і погрожу-
вали охоронцям кордону розправою. 
Ігноруючи усні вимоги прикордонників, 
невідомі почали відтісняти затриманих 
від правоохоронців, продовжували пово-
дитися агресивно, чинили фізичний опір. 
Тож прикордонники змушені були стріля-

ти вгору. Відтак група відступила і втекла 
на автомобілях.

За фактом нападу на прикордонний на-
ряд внесено відомості до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ознаками злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінально-
го кодексу України (погроза або насильство 
щодо працівника правоохоронного орга-
ну). У рамках кримінального провадження 
районний суд обрав запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою терміном 60 діб.

kordon.in.ua

Для будівництва спортзалу 
необхідно ще 40 мільйонів гривень

Хотіли «виручити» земляків – 
потрапили в халепу

Подейкують, що дівчина 
виїхала додому на Луганщину
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  Борис ХВИЦЬ
    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?

резонанс УБИВСТВО ПАТРУЛЬНИХ СТАЄ 
ПОШТОВХОМ ДЛЯ ЗМІНИ ЗАКОНІВ 

побутові неприємності

ближче до цілі

МІСЬКИЙ СМОРІД: НОВА ВІХА «АРОМАТНОЇ» ЕПОПЕЇ 
  Підготувала 

    Дарина ГОГОДЗА
    Луцьк

Комітет Європарламенту з 
громадянських свобод та 
внутрішніх справ проголосував 
за внесення України до переліку 
країн, з якими ЄС запроваджує 
безвізовий режим, повідомляє 
«Європейська правда». Відповідне 
голосування відбулося на 
засіданні комітету 26 вересня.

При цьому члени комітету відхилили 
всі поправки до доповіді Марії Габріел із 
пропозицією скасувати візи для українців. 
Більшість із них була внесена депутатами-
євроскептиками і спрямована на гальмуван-
ня безвізового режиму.

Комітет також проголосував за початок 
переговорів між інституціями щодо безвізо-
вого режиму для України. Слід зазначити, що 
саме цей комітет грає ключову роль у схва-
ленні безвізового режиму в Європарламенті.

Раніше стало відомо, що 29 вересня Комі-

БЕЗВІЗОВИЙ ПОТЯГ 
ДЛЯ УКРАЇНИ РУШИВ

тет Європарламенту у закордонних справах 
розгляне питання безвізового режиму з Укра-
їною, після чого воно потрапить на розгляд 
Європарламенту.

Крім того, 11 жовтня питання надання 
Україні безвізового режиму мають розгляну-
ти на засіданні Ради з питань юстиції та вну-
трішніх справ Євросоюзу.

Після голосування у Європарламенті про-
позицію щодо безвізового в’їзду для україн-
ців має схвалити Рада ЄС.

Вранці 25 вересня 
у Дніпрі жорстоко 
застрелили двох 

патрульних поліцейських: 
Артема Кутушева та 
Ольгу Макаренко. 
Підозру оголосили 
Олександру Пугачову, 
колишньому бійцю 
батальйону «Торнадо», 
який перебував у розшуку. 
Йому інкримінують скоєння 
низки тяжких злочинів. 
Саме він керував авто, 
яке проїхало на червоне 
світло. Патрульні почали 
переслідувати порушника, 
а коли наздогнали – той 
відкрив стрільбу.

Артема застрелили на місці, 
Ольга померла від поранень. Зло-
вмисника намагався зупинити водій 
маршрутки, який своїм авто перего-
родив шлях убивці патрульних. Але 
той знову стріляв. За героїчний вчи-
нок водія Валерія Тимоніна нагоро-
дили медаллю «Захисник міста». А 
від грошової допомоги на ремонт 
автобуса, пошкодженого кулями, 
чоловік відмовився. 

Лучани вже півроку 
скаржаться на нестерпний 
сморід. Однією з імовірних 
причин неприємного запаху 
в міськраді називали 
несанкціонований злив 
відходів м’ясопереробних 
підприємств. Тоді 
муніципали упіймали 
автомобілі підприємств 
«Забіяка» та «Дмитрук», 
ПрАТ «Волинь Холдинг». 
Ті зливали нечистоти у 
міську каналізацію поза 
часом, який передбачений 
договором, або у 
недозволених місцях, 
зокрема, й на території 
приватного підприємства. 
Втім нині список причин 
появи запаху розширився.

«Є мулові карти – поля, де 
складується мул із очисних споруд 
водоканалу. Вони переповнені, і 
цей мул немає куди подіти. Колись 

ОДНІЄЮ З ПРИЧИН НЕСТЕРПНОГО СМОРОДУ ЕКОЛОГИ 
НАЗВАЛИ МУЛ ІЗ ОЧИСНИХ СПОРУД «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛУ»

їнця, Липлян та Жидичина. Тамтеш-
ні жителі вже скаржилися міській 
владі на забруднення річки Стир 
недостатньо очищеними каналіза-
ційними стоками зі споруд, що екс-
плуатує комунальне підприємство 
«Луцькводоканал». 

Санепідслужба, зробивши замі-
ри, не виявила у повітрі шкідливих 
речовин. Тож неприємний запах, 
крім дискомфорту, переконують, 
шкоди здоров’ю не завдає. Оскіль-
ки перевищення норм умісту аміаку 
та сірководню немає.

Зі слів Оксани Тарабанюк, доки 
підприємства шукають, як вирішити 
проблему, запах доведеться потер-
піти. Адже якщо санстанція заборо-
нить викидати мул на поле, то місто 
отримає велику проблему.

Власне, потреба модернізації 
очисних споруд «Луцькводокана-
лу» назріла давно. Та лише техніко-
економічне обґрунтування мо-
дернізації обійшлося у 300 тисяч 
гривень. 

Проектно-кошторисна доку-
ментація вартуватиме більше міль-

йона, а сама модернізація – понад 
30 млн грн.

Що ж до зливу нечистот вироб-
никами продуктів, Оксана Тараба-
нюк повідомила, що місто виділить 
50 тис. грн на замовлення проекту 
зливної станції. Потрібно визначити 
єдине місце для облаштування та-
кої станції, щоб підприємства могли 
зливати нечистоти там, а не возити 
по всьому місту.

Нагадаємо, нині в Луцьку діє два 
погоджених місця для скиду стічних 
вод у каналізаційну мережу: на ву-
лиці Мамсурова та на вулиці Конякі-
на (ріг із вулицею Карбишева). Інші 
місця вважаються несанкціонова-
ними.

Поза тим у департаменті муні-
ципальної поліції закликають лучан 
повідомляти про факти несанкціо-
нованого скиду рідких побутових 
відходів за телефонами: 722861, 
722649 (департамент муніципаль-
ної поліції), 15-80 (група оператив-
ного реагування), 102 (патрульна 
поліція). За завдання шкоди еколо-
гії передбачені адміністративна та 
кримінальна відповідальність.

колгосп дозволяв складувати мул, 
він висихав і не давав такого за-
паху. Сьогодні ця маса напіврідка, 
немає достатньо місця для її скла-
дування, бо поля розпайовані. Для 
цього потрібно кілька гектарів зем-
лі», – пояснила головний спеціаліст 
міського відділу екології Оксана 
Тарабанюк.

Вона зауважила: попри те, що 
найбільше грішили на м’ясопе-
реробні підприємства, але вони 
мають договори на злив. Хоч кілька 
машин із несанкціонованими злива-
ми впіймали, вони не могли спрово-
кувати такого смороду. Тож головна 
причина може бути таки в мулі з 
очисних споруд «Луцькводоканалу» 
та інших підприємств, яким дозволи-
ли скидати нечистоти на поля.

Проблема ускладнюється і тим, 
що сморід від каналізаційних стіч-
них вод заважає також мешканцям 
прилеглих до Луцька населених 
пунктів: Милушів, Княгининка, Змі-

Сам Пугачов із пораненням піз-
ніше звернувся до лікарні, його про-
оперували, загрози життю немає. У 
патрульних залишилися маленькі 
діти, а понеділок, 26 вересня, був 
оголошений у Дніпрі днем жалоби.

Трагічні події сколихнули роз-
мови щодо потреби удосконалення 
підготовки патрульних, легалізації 
продажу зброї і навіть зміни прав 
поліцейських. 

Заступник міністра з питань 
окупованих територій та внутріш-

ньо переміщених осіб Георгій Тука, 
коментуючи трагедію у Дніпрі, за-
значив, що необхідно підвищувати 
рівень підготовки поліцейських, зо-
крема, психологічний.

«На мій погляд, вони просто не 
були готові до такого розвитку по-
дій. Стріляти в живу людину – це за-
вжди дуже складно. Щоб зважитися 
на постріл, потрібно переступити 
через певний бар’єр», – пише Тука у 
блозі на сайті «Новое время». 

«Як би це гірко не звучало, до 

2013 року в Україні загинула по-
над тисяча правоохоронців. Це 
специфіка їхньої роботи. На жаль, 
поліцейські будуть гинути і далі. 
Я б узагалі не став звинувачувати 
патрульних у якихось інцидентах. 
Вони виходять із нашого середови-
ща. Тому повинна бути серйозна 
підготовка. Особливо це стосується 
молодих людей, які відносно не-
давно почали працювати в МВС», – 
прокоментував виданню «Гордон» 
екс-глава прес-служби МВС Воло-
димир Поліщук.

Аби убезпечити поліцейських, 
глава Нацполіції Хатія Деканоідзе 
хоче внести зміни у законодавство, 
які заборонять людям в Україні ви-
ходити з машини після зупинки 
поліцією без дозволу патрульних. 
А міністр МВС Арсен Аваков про-
понує ввести презумпцію правоти 
поліцейського на законодавчому 
рівні. Це означає фактичний карт-
бланш діям правоохоронців, які 
можна потім оскаржити в суді. Втім, 
не усі в захваті від такої ініціативи. 
Мовляв, в українському законо-
давстві існує низка норм, з яких 

складається презумпція правоти 
полісменів. Люди побоюються, що 
таким чином влада хоче перекрити 
кисень усім незгодним.

«У нас є Кодекс про адміністра-
тивні правопорушення, де чітко 
передбачено, що вас поліцейський 
зупинив, якщо ви скоїли правопо-
рушення, і він складає протокол. 
Ви нікуди не дінетеся. Я взагалі не 
розумію, що це має бути за зако-
нодавча ініціатива і до чого вони 
ведуть», – розповів для телеканалу 
новин «24» голова адвокатського 
об’єднання Сергій Войченко.
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Пугачов уже був у розшуку

Завадити втечі убивці 
намагався водій автобуса

Середньовічне місто ввечері 
й пахне як у середні віки
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ЛІКАРНЯ, ХОСПІС, 
ПОЛІКЛІНІКА ЧИ РУЇНА?Днями у Ковелі з 

метою підтримки 
багатотисячного 

колективу залізничників, 
які проти створення на 
базі залізничної лікарні 
хоспісу, провели віче. 
За два дні ковельчани 
зібрали 10 тисяч підписів 
щодо збереження 
«Вузлової лікарні 
станції Ковель» цілісним 
майновим комплексом 
як комунального 
підприємства Волинської 
обласної ради.

ГРОШІ ПОЧАЛИ 
ВИДІЛЯТИ ЗА 
ПРОПОЗИЦІЄЮ 
«УКРОПУ»

Як відомо, до 2015 року Ковель-
ська вузлова лікарня фінансувала-
ся з державного бюджету, оскільки 
була в підпорядкуванні Державної 
адміністрації залізничного транс-
порту. Затим почався процес пере-
дачі закладів від Міністерства інф-
раструктури до місцевих громад. 
У червні 2015-го облрада ухвалила 
намір прийняти у комунальну влас-
ність «Державний заклад «Вузлова 
лікарня станції Ковель» Державно-
го територіально-галузевого об’єд-
нання «Львівська залізниця». Однак 
тривалий час невирішеним лиша-
лося питання з форматом роботи 
медзакладу та його фінансуванням. 
З проханням зберегти лікарню як 
цілісний майновий комплекс звер-
нувся її колектив до голови Во-
линської облради Ігоря Палиці ще 
взимку. Після цього голова облради 
відвідав установу та зустрівся з тру-
довим колективом.

За пропозицією голови фрак-
ції «УКРОП» в облраді Вячеслава 
Рубльова на захищені статті вузло-
вої лікарні з вільних залишків об-
ласного бюджету виділили 1,8 млн 
грн. Також депутати звернулися до 
Кабміну з проханням конструктив-
но вирішити питання збереження 
медзакладу.

Ковельська вузлова лікарня 
має потужну базу для комплекс-
ного якісного лікування хворих, 
проведення психологічної та фізіо-
логічної реабілітації пацієнтів. Час-
тину доходів медзаклад отримує 
від страхових внесків, проте не має 
фінансової можливості власними 
силами модернізувати застаріле 
обладнання. Річний бюджет лікарні 
на зарплату персоналу та енерго-
носії – 15 млн грн.

Медзаклад має на своєму ба-
лансі 17 об’єктів нерухомого майна: 
14 із них знаходяться у Ковелі, ще 
3 – в Ківерцях. У лікарні проходять 
медичні огляди залізничники, нада-
ють послуги з амбулаторного та ста-
ціонарного лікування, обстеження, 
проводять передрейсові огляди 
працівників, робота яких пов’язана 
з безпекою руху на залізницях.

Також лікарня надає невідклад-
ну медичну допомогу пасажирам 
залізничного транспорту, безпосе-
редньо бере участь у ліквідації на-
слідків аварій, катастроф та інших 
непередбачуваних ситуацій на за-
лізницях. До слова, заклад працює 
і в системі страхової медицини: тут 
діє добровільне медичне страху-
вання залізничників і пенсіонерів 
через страхові компанії та створену 
на Львівській залізниці «лікарняну 
касу». Завдяки цьому медзакладу 
вдається заробляти кошти, які по-
кривають витрати на лікування і 
харчування пацієнтів (а це 4,5 млн 
грн).

МАЙНО МЕДЗАКЛАДУ – 
ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА 
ВЛАСНІСТЬ

На липневому засіданні сесії 
облради депутати проголосували 
за прийняття в обласну комуналь-
ну власність майнового комплексу 
Ковельської залізничної лікарні. 
Іншим проектом рішення пропо-
нувалося створити комунальне під-
приємство «Ковельська госпроз-
рахункова поліклініка» Волинської 
обласної ради. Питання викликало 
дискусію, адже дехто з обранців за-
уважував, що поліклініка не матиме 
перспективи у майбутньому. 

Голова облради Ігор Палиця 
пропонував насамперед прийняти в 
обласну комунальну власність май-
новий комплекс лікарні, а згодом 
визначитися зі зваженим рішенням 
щодо майбутнього закладу.

Депутат Сергій Слабенко ствер-
джував, що, прийнявши майно, 
працівників лікарні залишать без 
засобів виробництва, тож постане 
питання працевлаштування людей. 
Він зазначив, що держава могла би 
зберегти лікарню.

Натомість голова облради на-
голосив, що звільняти працівників 
ніхто не планує, а продовжувати фі-
нансувати чуже майно з обласного 
бюджету недоцільно. Ігор Палиця 
зазначив, що може скластися си-
туація, коли з обласного бюджету 
до кінця року виділятимуть кошти 
на лікарню, а потім «Укрзалізниця» 
може вирішити, наприклад, про-
дати майно лікарні якомусь бізнес-
мену. Він відзначив, що лікарні як 
такої немає, адже востаннє облад-
нання туди завозили 15-20 років 
тому. Натомість є фахівці. Тож по-

трібно прийняти зважене рішення 
про те, які заклади діятимуть на базі 
лікарні. Можливо, частину займати-
ме поліклініка, частина належатиме 
медичному училищу, частина буде 
хоспісом. 

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик погодився, що 
у разі, якщо майно лікарні лиша-
тиметься на балансі державного 
бюджету, отримати компенсацію 
коштів із держбюджету буде немож-
ливо. Адже у 2016 році у бюджеті їх 
не передбачалося.

Зрештою питання щодо ство-
рення госпрозрахункової полікліні-
ки зняли з порядку денного.

В ЕКОНОМІЇ 
МЕР КОВЕЛЯ 
НЕ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ 

Нещодавно долю Ковельської 
вузлової лікарні обговорили чи-
новники. Зустріч відбулася за учас-
ті голови облдержадміністрації 
Володимира Гунчика, начальника 
управління охорони здоров’я Ігоря 
Ващенюка, ковельського мера Оле-
га Кіндера. Участь у ній взяли і голо-
ва облради Ігор Палиця та голова 
фракції «УКРОП» в облраді Вячес-
лав Рубльов.

Облдержадміністрація запро-
понувала реорганізувати лікарню 
залізничників у Волинську обласну 
лікарню «Хоспіс» №2, яка буде роз-
рахована на 80-90 ліжок. Тут мо-
жуть працевлаштувати 106 людей. 
Утримання цього хоспісу обійдеть-
ся обласній казні у 10 млн грн. Інші 
приміщення майнового комплексу 
чиновники запропонували вико-
ристовувати під пункт екстреної 
медичної допомоги, міської по-

ліклініки та під госп розрахункову 
поліклініку. Однак, кому і на яких 
умовах слід надавати майно під 
функціонування вже нових медзак-
ладів, повинна вирішити сесія.

На нараді нинішній керівник 
лікарні Наталія Віслогузова запев-
нила, що такий варіант рішення 
підтримає більшість колективу. За 
її словами, сьогодні у медзакладі 
224 працівники. З них 106 не проти 
перейти на роботу в хоспіс, 79 лю-
дей можуть бути працевлаштовані у 
пункті екстреної медичної допомо-
ги, четверо вже знайшли інше місце 
роботи, 16 підуть на заслужений 
відпочинок. Однак 19 працівників 
лікарні і досі не визначилися.

На нараді обговорили також і 
ситуацію з теплопостачанням лі-
карні. Представники ОДА та місь-
кий голова Олег Кіндер наполягали 
на під’єднанні вузлової лікарні до 
централізованої системи тепло-
постачання. Голова облради Ігор 
Палиця запропонував облаштувати 
там автономну котельню, що оку-
питься вже за 9 місяців. Цю думку 
підтримав і голова фракції «УКРОП» 
в облраді, голова тимчасової конт-
рольної комісії облради з питань 
перевірки підприємств спільної 
власності територіальної громади 
сіл, селищ та міст області Вячеслав 
Рубльов.

ЗАЛІЗНИЧНИКИ 
КРИЧАЛИ КІНДЕРУ 
«ГАНЬБА!»

Залізничники 25 вересня роз-
почали масову акцію, головна мета 
якої – збереження цілісної вузлової 
лікарні. Люди кажуть, що вона без-
строкова і триватиме доти, доки 

влада врешті не вирішить цю проб-
лему. Лікарі, депутати, пацієнти спо-
чатку зібралися на мітинг, а далі на 
годину перекрили міжнародну тра-
су «Київ-Варшава».

«Це попереджувальна акція, 
аби нарешті вирішили долю заліз-
ничної лікарні, – пояснює завіду-
вач хірургічного відділення Олег 
Казіміров. – Це абсурдне рішення: 
зробити на 80 ліжок хоспіс і лишити 
незадіяними бальнеологічне та фі-
зіотерапевтичне відділення. Може, 
краще все-таки зробити стаціонар 
для обслуговування залізничників 
та людей з інвалідністю, тих, які при-
ходять з АТО, тих, які мають післяін-
сультні стани? Трудовий колектив 
думає, як зберегти робочі місця, 
цілісний майновий комплекс».

«Гунчик обіцяв, що лікарня буде 
збережена. Обіцянки і все. Тут пла-
нується хоспіс, госпрозрахункова 
поліклініка. А разом із тим не заді-
яними лишаються ще два поверхи 
лікарні. Розглядаються варіанти 
здачі приміщення в оренду. При-
кро. Ми виступаємо за збереження 
цілісного комплексу. Хай це буде 
комунальне підприємство «Вузлова 
лікарня» обласного підпорядкуван-
ня, щоб всі могли сюди приїхати, 
щоб тут могли проходити реабіліта-
цію бійці АТО. Такі, як я, пенсіонери 
заслуговують на лікування у нашо-
му закладі», – говорить залізнични-
ця із 43-річним стажем Любов Ані-
кушена.

Прийшов на мітинг до залізнич-
ників і міський голова Олег Кіндер. 
Але замість того, щоб налагодити 
діалог із учасниками акції, розпо-
вісти, що ж він конкретно зробив, 
аби вирішити наболіле питання, по-
садовець звинуватив УКРОП та обл-
раду... в обмані залізничників, мов-
ляв, обіцяють золоті гори. На іншу 
тактику годі було й сподіватися. Бо 
що може сказати мер про вузлову 
залізничну лікарню, коли він нічого 
не зробив?

Та, схоже, ковельчани вже давно 
зробили висновки щодо керівника 
міста. Бо «спіч» Кіндера навіть ні-
хто не слухав, люди почали кричати 
«ганьба!» та розходитися. Два роки 
у вирішенні долі залізничної лікарні 
Кіндер участі практично не бере. За 
цей час від міських чиновників по 
суті – жодного кроку у напрямку 
підтримки колективу.

Згідно з відповіддю Ковельської 
міськради від 14.09.2016 №1.04/477 
на запит міського депутата Галини 
Стасюк (фракція «УКРОП»), «подат-
кові надходження коштів до місько-
го бюджету від підприємств заліз-
ниці м. Ковель становлять за 2015 
рік – 18 285,8 тис. грн, а за І півріччя 
2016 року – 14 891,5 тис. грн».

У той час, як залізничники да-
ють такий дохід міському бюджету, 
ковельський мер практично ігно-
рує проблеми найбільш чисельної 
групи жителів Ковеля. 

НАСАМКІНЕЦЬ
Реорганізація залізничної лі-

карні у Ковелі вже понад два роки 
викликає чимало дискусій. Та коли 
серед медиків такі розмови стали 
звичними, то для міського голови 
Олега Кіндера ця тема, схоже, ви-
ключно для того, «а лишень пого-
ворити б». Адже крім його солодких 
обіцянок, звинувачень всіх і вся, си-
туацію він і не думає врегульовува-
ти. Ба навпаки: його публічні «випа-
ди» радше можна назвати палками 
в колеса всьому колективу медзак-
ладу та й, зрештою, усім пацієнтам, 
які тут обслуговуються.

КОЛЕКТИВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІКАРНІ І ЖИТЕЛІ МІСТА 
ХОЧУТЬ ЗБЕРЕГТИ ПОВНОЦІННИЙ МЕДЗАКЛАД

Залізничники проти хоспісу 
на базі їхньої лікарні

Попереджувальна акція: залізничники 
перекрили трасу «Київ-Варшава»
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Там, де закони в силі, й народ сильний. Публій

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. 
Як грамотно вийти 

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

«Чи може орендар бути звіль-
неним від орендної плати за зе-
мельну ділянку, якщо її немож-
ливо використовувати через 

природні процеси – зсуви? Чи можна 
звільнитися від орендної плати на пері-
од, доки триватимуть ці зсуви?»

Обласні, міські, селищні та сільські 
ради на підставі п. 284.1 ст. 284 Подат-
кового кодексу можуть встановлювати 
пільги щодо сплати земельного податку, 
який справляється на відповідній терито-
рії: часткове звільнення на певний строк, 
зменшення суми земельного податку 
лише за рахунок коштів, які зараховують-
ся до відповідних місцевих бюджетів.

Тобто це можливо, і для цього вам слід 
звернутися до відповідної місцевої ради, яка 
у вашому окремому випадку зможе ухвали-
ти рішення про звільнення вас від сплати 
земельного податку (тієї самої орендної 
плати) на строк існування обставин, за яких 
земельну ділянку не можна використовува-
ти за цільовим призначенням.

«Як оформити документи дити-
ні для виїзду за кордон, якщо 
під час подорожі їй виповнить-
ся 16 років? Нині дитині 15 ро-

ків і 3 місяці, якщо я зараз оформлю їй 
дитячий закордонний паспорт (вона 
ще не має проїзних документів для ви-
їзду за кордон), то скільки часу він буде 
дійсний? Якщо дитина за цим паспор-
том виїде (з обома батьками) за кордон 
(Єгипет) за кілька днів до 16-річчя, а 
повертатиметься через кілька днів піс-
ля того, як їй виповниться 16, то чи не 
виникне на кордоні непорозумінь? Чи 
може дитина виїхати за кордон за цим 
паспортом через кілька днів після того, 
як їй виповниться 16 років, але в неї ще 
не буде паспорта громадянина Украї-
ни? Як краще оформити документи для 
такої поїздки?»

Термін дії дитячого закордонного 
паспорта становить чотири роки, відпо-
відно, він і буде діяти до повноліття вашої 
дитини, і якщо його виготовити зараз, то 
жодних проблем під час повернення на 
його підставі в Україну не виникне. Тому 
можете сміливо оформляти дитячий за-
кордонний паспорт.

«Мій пай сільськогосподарсько-
го призначення було засадже-
но місцевою агрофірмою. Пай в 
оренду не передавали (був «під 

паром»). Керівник фірми на контакт не 
йде, лише через секретарку було запро-
поновано жалюгідну компенсацію (у 
п’ять разів меншу за ринкову вартість 
оренди). Моя мета – отримати компен-
сацію та гарантію, що таке не повто-
риться (землю заплановано під садове 
господарство). Підкажіть порядок дій 
щодо звернення за статтею 197-1 КК 
України. Звертатися в прокуратуру чи у 
поліцію? Чи можна заяву подавати не за 
місцем розташування ділянки, а за міс-
цем проживання?»

Вам слід написати до територіально-
го орану поліції за місцем розташування 
земельної ділянки заяву про криміналь-
не правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 
197-1 КК України за фактом самовільного 
зайняття службовими особами певної 
фірми належної вам земельної ділянки. 
Заяву можна подавати і не за місцем роз-
ташування земельної ділянки, однак її все 
одно буде скеровано до відділу поліції за 
місцем розташування паю.

Також із цього приводу слід написати 
заяву до обласного осередку Держсіль-
госпінспекції.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста бережіть гаманці

  Тетяна ГРІШИНА
     Волинь

ШАХРАЇ НОВОЇ ЕПОХИ: 
ДУРИТИ, НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ

«Мамо, я потрапив в 
аварію. Треба гроші, бо 
мене посадять», – такі 

слова посеред ночі вибивають 
із колії будь-кого. Автор і сама 
ледь не стала жертвою подібного 
шахрайства. Схема стандартна: 
зловмисники телефонують уночі, 
представляються родичем, який 
потрапив у халепу, говорять 
емоційно, збуджено. В таких 
умовах мало хто не розгубиться.

Від необдуманих вчинків тоді врятувало 
те, що рідна людина, якою представлялися, 
насправді міцно спала у сусідній кімнаті. 
Хоча на диво «родич» на іншому кінці дроту 
мав надто схожий тембр голосу. 

Подруга, що потрапила на гачок шахраїв, 
ледь не йшла перераховувати кошти, якби 
її вчасно не зупинила дочка. Втім, скільки 
батьків, чоловіків і дружин насправді відда-
ють останнє?

У таких ситуаціях часто люди навіть не 
додумуються передзвонити своїм рідним. У 
стані стресу в голові єдина думка – визволи-
ти з біди. На це і розраховують зловмисники.

«ЗАПЛАТІТЬ ЇМ ВСЕ, 
Я НЕ ХОЧУ У В’ЯЗНИЦЮ!»

У серпні цього року до Ківерцівського 
відділу поліції звернулася 57-річна місце-
ва жителька. Жінка розповіла, що невідома 
особа під приводом звільнення від кримі-
нальної відповідальності її колишнього зятя 
видурила в неї тисячу гривень. Поліцейські 
оперативно встановили злодія. Ним ви-
явився 28-річний лучанин. До слова, чо-
ловік раніше судимий за крадіжку, грабіж і 
шахрайство. Поліція відкрила кримінальне 
провадження.

Утім, знайти таких злочинців вдається не 
завжди. Та написати заяву все-таки варто. 
Що швидше, то більша ймовірність піймати 
злочинця «на гарячому». Часто зловмисни-
ки – це особи з місць позбавлення волі чи 
навіть з тимчасово непідконтрольних Укра-
їні територій. 

Аби не стати жертвою ошуканства, по-
ліцейські радять не реагувати на подібні 
дзвінки незнайомих, аналізувати почуте і 
намагатися детальніше розпитати шахрая. 
Часом навіть просте питання на кшталт «у 
яке місто ви дзвоните?» може завершити 
розмову.

«Зазвичай шахраї тиснуть на психіку. 
Аби втримати емоції, приберіть слухавку від 
вуха і порахуйте до десяти. Після цього усе 
почуте будете сприймати з більш холодною 
головою», – радять у поліції.

КВАРТИРНІ АФЕРИ
Останнім часом більшає обманів із ви-

користанням сайтів безплатних оголошень. 
Поліна Бушуєва, ріелтор компанії «ВМБ-
нерухомість» пояснює, що, враховуючи де-
фіцит об’єктів на ринку та стабільно висо-
кий попит, достатньо велика кількість людей 
стають жертвами квартирних аферистів. 

«Працюють вони за кількома схемами. 
Але стиль подачі оголошень завжди той са-
мий: одно- або двокімнатна квартира, з гар-
ними фото, в зручному районі, за вартістю, 
яка трішки нижча за ринкову, – розповідає 
спеціаліст. – Найчастіше опис додається 
російською мовою. Вказують орієнтири: на-
приклад, біля школи, готелю, супермаркету. 
І додають: «посередників/агентства прошу 
не турбувати».

Коли ж зацікавлений телефонує, то шах-
раї вдаються до легенд. Приміром, аферист 
представляється дуже зайнятою людиною 
(прокурором, бізнесменом, банкіром тощо). 
Зазначає, що має вдосталь охочих подиви-
тися квартиру, тому, мовляв, якщо хочете 
винаймати житло, скиньте на картку завда-
ток. Додає, що проживає в іншому місті чи у 
відрядженні, та буде в Луцьку з дня на день. 

«Легенда друга: «У мене дуже хороша 
квартира, шукаю порядних квартирантів, 
тому здаю не надто дорого, але для хоро-
ших людей». Аферист розказує добре підго-
товлену історію про себе, призначає час для 
огляду помешкання. Коли ж діло доходить до 
обумовленої зустрічі, то може передзвонити 
з іншого номера і сказати, що свій телефон 
десь лишив і (яке щастя!) записав ваш номер 
у блокнот. Ви йдете на зустріч. За деякий час 
псевдовласник телефонує, розповідає, ніби 
йому терміново треба зателефонувати за 
кордон, а в нього якраз поламане авто і не-
має поруч терміналу. Ненав’язливо просить 
поповнити номер на 200-300 гривень, мов-
ляв, при зустрічі обов’язково віддасть. Якщо 
клієнт не погоджується – грубо лається у 
відповідь, якщо погодився і скинув гроші – 
вимикає телефон», – розповідає ріелтор. 

Тож Поліна радить оголошення із фото-
графією перевіряти через пошук у Google: 
натискаєте на фото правою кнопкою миші 
та обираєте «шукати зображення в Google». 
Тоді уважно дивитесь перші кілька посилань. 
Якщо знайдено повтор фото – це майже на-
певне шахрай. Не полінуйтеся поскаржитись 
сайту, який надає площу для оголошень, на 
цього махінатора.

«ВІТАЄМО! ВИ ВИГРАЛИ 
АВТОМОБІЛЬ!»

Один із видів «розводу» – sms-шах-
райство. Жертва отримує повідомлення про 
виграш призу, наприклад, авто. І забрати 
його можна, переказавши символічну суму 
на вказаний рахунок. Підтвердження ви-
грашу – публікація мобільного номера (або 
його частини) щасливчика на офіційному 
сайті компанії, що проводить акцію. 

Тож «переможця» спочатку просять пе-
реказати буцімто державне мито за виграш – 
1% від вартості призу, загалом кілька тисяч 
гривень. І чимало довірливих громадян таки 
клюють на цю приманку. Втім, зазвичай це 
лише початок. Далі просять перерахувати 
невеличку суму для оформлення докумен-
тів (реєстрації, страхування тощо) і після, 
наприклад, оплатити доставку. Звісно, свого 
виграшу «щасливчик» так і не побачить. 

У відділі протидії кіберзлочинності Во-
линської області радять: зверніть увагу на 
номер, з якого прийшло повідомлення. Як 
правило, солідні компанії мають відповідні 
номери, іменні. По-друге, сайт, де ніби вка-
зане ваше ім’я як переможця, повинен бути 
зроблений професійно, а не на безплатному 
сервісі. Зазвичай на таких економ-сторінках 
є напис «безкоштовний конструктор сайтів» 
або щось схоже. 

І пам’ятайте, що розіграш цінних призів – 
це елемент реклами для компаній. Тому вас 
мали б запросити до офісу і навіть висвітли-
ти таку подію у пресі. Зрештою, якщо вима-
гають переказати кошти на рахунок фізичної 
особи, то це майже 100% шахрайство. 

ПСЕВДОБАНКІРИ
Досі розповсюдженими є і шахрайства з 

банківськими картками. Для прикладу, вам 
телефонує людина, яка представляється 
працівником банку і певним чином змушує 
видати свої персональні дані. Начальник 
відділу протидії кіберзлочинності у Волин-
ській області Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України майор Дми-
тро Мірчук зауважує, що у жодному разі не 
можна розголошувати невідомим своє ім’я, 
прізвище, по батькові, пін-код, номери кре-
дитних чи інших банківських карток, термі-
ни їх дії, cvv-код, який міститься на звороті 
картки. Справжній працівник банку ніколи 
не буде вимагати такої інформації, оскільки 
потрібні йому дані містяться у банківській 
системі. 

Або ж може надійти електронний лист, 
автором якого нібито є банк. Клієнта просять 
перейти за посиланням на сайт фінансової 
установи. А далі, наприклад, під приводом 
вибіркової перевірки безпеки облікових за-
писів – ввести заново свої особисті дані. На-
справді клієнт переходить на сайт-підробку, 
а його автори довідуються номери рахунків, 
пін-коди, паролі та викрадають кошти зі 
справжніх рахунків.

ЯК НЕ ПОПАСТИСЯ
Купуючи товар в інтернеті, радять пра-

воохоронці, спробуйте дізнатися якнай-
більше інформації про продавця і товар. 
Наприклад, попросіть надіслати на елек-
тронну пошту додаткові фото. Таким чином 
ви переконаєтеся, що товар дійсно існує і 
знатимете хоча б пошту продавця. Ніколи 
не здійснюйте повну або часткову перед-
оплату товару. Найкраще розраховуватися 
при отриманні.

А у правилах популярних онлайн-
платформ оголошень часто вказують: ку-
пуйте товар у продавця, який проживає у 
тому ж місті, що й ви. Звертайте увагу на ака-
унт продавця. І просто вмикайте здоровий 
глузд, радить Дмитро Мірчук. Адже якщо 
ринкова ціна нової моделі престижного те-
лефону становить 15 тисяч гривень, а вам її 
пропонують за 6-8 тисяч – задумайтеся, як 
це можливо.

***
На жаль, розслідувати кібершах-

райство – справа непроста. Інтернет дозво-
ляє видурювати кошти з будь-якої частини 
світу і при цьому гарно маскуватися. Якщо 
ви все ж потрапили на гачок зловмисни-
ків, неодмінно звертайтеся до правоохо-
ронних органів. У випадку шахрайства, яке 
пов’язане з використанням інтернету, ви 
можете звернутися до кіберполіції за по-
силанням www.cybercrime.gov.ua. А насам-
перед будьте пильними. Недарма народна 
мудрість говорить: довіряй та перевіряй.

Сучасні технології відкрили широкі 
можливості для охочих заробити обманом

колаж
 ВН
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Справедливість без мудрості означає багато, мудрість без справедливості не означає нічого. Цицерон

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект

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

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
    Фото автора
    Луцьк ГУРТОЖИТКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ: 

«БИТОВКИ» ІЗ САНВУЗЛАМИ, 
ЯКІ ДОЇДАЄ ГРИБОК

Умов, в яких живуть ці 
люди, не побачиш і у 
фільмі жахів. Маленькі 

кімнатки, стелі з очерету 
та дранки, майже прогнила 
електропроводка, вікна, 
які заледве тримаються 
на завісах, і санвузли, які 
повністю знищив грибок. 
Це опис тимчасового 
житла, яке держава 
надала сім’ям військових. 
Та ніщо не буває таким 
довготривалим, як 
тимчасовість. У цих 
кімнатках більшість сімей 
мешкає понад десяток 
років. 

Загалом таких відомчих гурто-
житків у Луцьку шість. Нині вони на 
балансі Міністерства оборони. Ми 
їдемо сюди разом із депутатом Луць-
кої міської ради (фракція «Українське 
Об’єднання Патріотів – УКРОП») Сер-
гієм Шкодою. Саме до нього зверну-
лися військові з проханням допомог-
ти вирішити житлову проблему.

ЧЕРЕЗ НЕСПРАВНИЙ 
ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ 
БУДИНОК МОЖЕ 
ЗГОРІТИ ВЩЕНТ 

Двоповерховий гуртожиток на 
вулиці Стрілецькій, 15 довгі роки 
слугує житлом для восьми сімей. 
Знаходиться будівля практично по-
близу центру. Здалеку, з фасаду, не 
дуже помітно, в якому аварійному 
стані вона перебуває. Нещодавно 
частина старезної віконної шибки 
цього будинку впала на тротуар пря-
місінько перед пішоходом. Один зі 
шматків розбитого скла й досі мож-
на побачити на піддашку.

47-річний військовий пенсіонер 
Едуард Гайдаш живе у цьому гурто-
житку з 1999 року зі своєю сім’єю та 
мамою літнього віку. 

«Коли ми сюди вселилися, донь-
ці було 6 років, – розповідає чоло-
вік. – У користування нам надали 36 
квадратних метрів житлової площі 
(три кімнати розкидані по загаль-
ному коридору, – ВН). Ця будівля 
перебуває на балансі Ковельсько-
го будинку управління, яке нале-
жить до Володимир-Волинського 
квартирно-експлуатаційного відділу 
Міністерства оборони України. Ми 
сплачуємо за світло і газ гуртожит-
ку, а за воду і утримання – на раху-
нок в «Ощадбанк», але куди йдуть ці 
гроші – не знаємо». 

Чоловік каже, що не пам’ятає, 
аби в цій будівлі колись балансо-
утримувач проводив ремонт. Дах, 
розповідають жильці, перекривали 
за власний кошт. Невирішеним зали-
шається питання із котельнею, яка 
давно потребує заміни. І так триває 
роками. 

«Скільки ми тут живемо, постій-
но кажуть, аби не робили ремонт, 
бо нас відселятимуть, – додає Еду-
ард. – З 1993 року перебуваю на об-
ліку на отримання житла, але черга 
практично не рухається. Хочемо, 
аби нам дозволили приватизувати 
це помешкання, бо більше немає на 

військових, приватизація гуртожит-
ків – чи не єдиний шлях вирішення 
цього питання. Двадцять років ця 
тема не цікавила народних обран-
ців.

«Сьогодні в країні війна. А наші 
військові кинуті на виживання не 
лише в зоні АТО, – пояснює Сергій 
Шкода. – У відомчих гуртожитках, які 
знаходяться в Луцьку, живе близько 
500 сімей військових. Люди бояться 
робити ремонти, оскільки немає га-
рантії, що їх звідси не виселять будь-
якої хвилини».

У квітні цього року Верховна 
Рада дозволила приватизувати кім-
нати в гуртожитках людям, які жи-
вуть там більше 5-ти років. Однак 
дія цього закону не поширюється на 
військові гуртожитки. Тому проце-
дура їх приватизації досить складна. 
Спочатку будівлі від Міноборони 
передають у міську комунальну 
власність. Далі міська рада зможе 
підготувати звернення до урядовців 
щодо виділення субвенції із держ-
бюджету. Саме за ці кошти і можна 
провести заміну комунікаційних ме-
реж у будівлях.

Сергій Шкода каже, що на Во-
лині вже є позитивний досвід при-
ватизації військових гуртожитків: у 
Володимирі-Волинському після при-
йняття їх на баланс міста з держбю-
джету вдалося отримати 12 млн грн 
на капітальний ремонт.

Фракція «УКРОП» у Луцькій 
міській раді вже підготувала проект 
рішення «Про надання згоди на при-
йняття у міську комунальну влас-
ність шести гуртожитків у місті Луць-
ку». Якщо депутати проголосують за 
нього, то у майже півтори тисячі лю-
дей з’явиться реальна можливість, 
а не просто надія, отримати нехай 
і невеличке, але комфортне і СВОЄ 
житло.

що надіятися. У такому разі кожен 
мешканець готовий долучитися до 
ремонту будівлі, покращувати влас-
ні умови проживання». 

Місцеві розповідають: через 
те, що ремонт комунікацій, окрім 
самих жильців, ніхто ніколи не про-
водив, у підвалі постійна сирість. Як 
наслідок – у всіх кімнатах є грибок. 
Вивести його практично неможли-
во. Більшість вікон, здається, от-от 
виваляться. Де вже несила терпіти, 
мешканці за свій кошт замінили на 
пластикові.

Мама 6-річного хлопчика Гали-
на Мельник говорить, що у її дити-
ни алергічний кашель від плісняви. 
Сім’я Мельників, де є ще старша 
донька-підліток, проживає тут уже 
вісім років.

«Ми намагаємося власними сила-
ми відремонтувати неполадки, вчас-
но сплачуємо за комунальні послуги. 
Але самотужки переобладнати сис-
тему опалення не можемо, бо дуже 
дорого», – додає Галина Мельник.

Олег Попозоло, який живе тут 25 
років разом із дружиною та двома 
доньками, розповідає, що в експлу-
атацію ця будівля була здана більше 
ста років тому, зведена ще чехами. 

«Тут стіни з очерету, перекриття 
дерев’яні. У деяких місцях помітно, 
що балки перегнили, – показує нам 
будинок Олег. – Своїми силами ми 
ремонтували дах, аби він остаточно 
не впав. Неодноразово самі штука-
турили стелю. Коли в Луцьку ще дія-
ла військова частина, на балансі якої 
і перебував гуртожиток, то кош ти на 
його ремонт виділяли. Але остан-
ні 12 років ми у підвішеному стані. 

Якщо гуртожиток передадуть на 
баланс міста і вирішиться питання з 
приватизацією, готові фінансово до-
лучитися до ремонту».

Та це не єдині проблеми гур-
тожитку на Стрілецькій, 15. Найне-
безпечніше – це стара електропро-
водка, яка в деяких місцях швидше 
нагадує купу дрантя. Якщо врахува-
ти, що перекриття дерев’яні, а стіни 
з очерету, то у разі замикання будів-
ля може вигоріти вщент... 

«У нас постійні перепади напру-
ги, якщо хтось у сусідньому приват-
ному секторі вмикає зварювальний 
апарат», – додає Олег Попозоло.

СИРІСТЬ, ВОЛОГІСТЬ 
І ПЛІСНЯВА

Військовий гуртожиток, що на 
Стрілецькій, 6, величезний. Поруч 
із ним – височенні дерева, які стали 
обійстям для кажанів. Одна з летю-
чих мишей шугнула від нас усього за 
кілька сантиметрів.

У гуртожитку давно живуть ко-
муною: на кожне крило – одна кух-
ня, один санвузол, одна сушка для 
одягу та взуття (як у радянські часи у 
комунальних будинках) і одна біда. 

Дружина офіцера 14-ї бригади 
Олена Комар каже, що ремонт при-
міщень спільного користування зро-
били самі. Усе, що виділило на нього 
керівництво гуртожитку, – дві банки 
фарби. 

«У цій будівлі протікає дах, замі-
ни потребують труби. Якщо ми отри-
маємо право власності, звичайно 
ж, готові самі робити ремонт. Окрім 
того, тут є технічна можливість об-
лаштувати душові кабіни та невеликі 

кухні. Мешканці нашого крила зібра-
лися і самі відремонтували сходову 
клітку, бо не хотіли жити в такому 
жахітті», – говорить Олена Комар. 

Мешканці першого поверху, не-
зважаючи на те, що їх можуть висе-
лити будь-якого дня, також за свої 
гроші привели до ладу коридор та 
обклали плиткою санвузол. Це, на-
певне, єдині вбиральня та душ на 
гуртожиток, які не з’їв грибок. По-
верхами вище – сирість, вологість, 
пліснява. Деякі санвузли настільки 
понівечені грибком, що навіть важ-
ко уявити, як тут щодня знаходяться 
і дорослі, і діти, і які сліди лишають 
такі умови на їхньому здоров’ї...

У цьому гуртожитку є кілька «би-
товок». Це малесенькі кімнатки, які 
колись слугували комірчинами. На 
кількох квадратних метрах туляться 
сім’ї військових із маленькими дітка-
ми. Ілля показує нам, що він спить на 
розкладному кріслі, а мама з татом – 
на невеличкому дивані. Меблі роз-
ташовані так, що вільного простору 
практично немає. 

Четверо мешканців із цього 
гуртожитку нині у зоні АТО. І поки 
вони ризикують своїми життями і 
здоров’ям, захищаючи нас від ро-
сійської агресії, їхні сім’ї живуть в 
умовах, які подекуди не кращі за 
землянки...

ПРАВО НА 
ПРИВАТИЗАЦІЮ – 
ШЛЯХ ДО ВИРІШЕННЯ 
ЖИТЛОВОГО ПИТАННЯ 

Депутат Луцької міської ради, 
укропівець Сергій Шкода говорить, 
що, зважаючи на потребу у житлі для 

Такий вигляд з двору має гуртожиток 
на вулиці Стрілецькій, 15.

У санвузлі загального 
користування – грибок.

Частина цього скла впала усього за 
кілька сантиметрів перед пішоходом.

Гуртожиток на вулиці Стрілецькій, 6 
такий же похмурий ззовні, як і всередині.

Сергій Шкода – чи не єдиний депутат, який за 20 
років поцікавився умовами військових тимчасівок.
Люди надіються на його допомогу.

Від ремонту тут не лишилося 
і сліду. Все знищив грибок.

У такому стані більшість 
сходових кліток цих 
гуртожитків.
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Війна буде повторюватися до тих пір, поки питання про неї буде вирішуватися не тими, 
хто помирає на полі бою. Анрі Барбюс

Психологічна допомога надається з понеділка по 
п’ятницю з 14:00 до 18:00 за адресою: м. Луцьк, 
вул. Потапова, 9, корпус №2 Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 

Контактні телефони: (066) 354-13-85, 
(096) 974-12-39, (063) 926-42-33.

  Юлія МАЛЄЄВА
     Волинь

поміч захисникам ВІД ГЕРОЇЗМУ ДО 
РОЗЧАРУВАННЯЧимало бійців, 

повернувшись із АТО, 
не звертаються до 

психологів по допомогу, 
боячись ярликів та 
нерозуміння. Однак усі 
стани, які переживають 
бійці АТО, давно відомі 
психології, і ця наука має 
рецепти, як їх подолати і 
налагодити життя.

«МИ ПОСЛАЛИ ЇХ НА 
ВІЙНУ ЗДОРОВИМИ»

«18:30 Ігор перетрощив всі 
меб лі в кухні, не дається гово-
рити, кричить, що піде знову в 
АТО, допоможіть (тверезий)... 
21:00 Чоловік в АТО, контракт за-
кінчився в 2014 році, дізнався, що 
закон про звільнення контрактни-
ків не прийняли, каже, що застре-
литься, допоможіть (тверезий)... 
22:40 Копали бульбу, Олег ні з 
ким не розмовляв увесь день, 
приїхали додому, вечеряти не 
захотів, закрився в сараї і не ви-
ходить, мовчить (тверезий)... 
00:15 Саша прийшов на підпитку, 
посварився з сусідом, дружину 
послав, сказав, що розлучається, 
бо йому здалося, що вона під час 
сварки була на боці сусіда... взяв 
військовий білет, пішов кудись із 
дому, що робити?... Це приблизний 
зміст вчорашніх дзвінків (осіннє 
загострення чи що?). І я певен, що 
такі дзвінки періодично отримують 
інші волонтери», – написав нещо-
давно на своїй сторінці у Facebook 
адвокат волинських бійців, юрист 
Василь Нагорний.

«Часто чую від громадських 
організацій: направляйте, у нас 
хороші спеціалісти... Я направляю, 
але що робити, коли треба «швид-
ка психологічна допомога», а сам 
боєць не визнає своєї проблеми і 
не хоче їхати. Потрібна допомога 
професіоналів, людей, яким хлопці 
довіряють, яких почують, послуха-
ють, перестануть трощити меблі і 
думати про суїцид. Зрештою, треба 
до них їхати... Це ж наші діти, а не 
відпрацьований матеріал, які за нас 
воювали, які вистояли під «Града-
ми», «Ураганами», пройшли котли, 
«коридори», полон, які збирали по 
частинах побратимів, хоронили їх. 
Я не кажу, що треба ганяти по ген-
деликах і відвозити додому п’яних 
атошників. Не плутайте алкоголізм 
із посттравматом (хоча, як мені по-
яснювала лікар-психіатр, за алко-
голізмом може ховатися сильний 
посттравмат). Просто шкода хлоп-
ців втрачати у мирному житті, ми ж 
послали їх на війну здоровими...» – 
додає він.

Тож питання психологічної реа-
білітації бійців АТО – абсолютно не 
закрите. Про проблеми бійців, їхні 
переживання, відчуття – розмова 
з доцентом, кандидатом психоло-
гічних наук Східноєвропейсько-
го націо нального університету, 
учасником проекту «Психологічна 
допомога українським військово-
службовцям та їх родинам» Анто-
нієм Мельником. Він побував у зоні 
АТО в групі психологів і волонтерів-
капеланів. Був у бойових підроз-
ділах у Тельманівському районі, в 
Підберезному Донецької області, 
у підрозділах, де велися бойові дії 
на блокпостах, приймав полонених 
під Мелітополем.

НАС ДО ЦЬОГО 
НІХТО НЕ ГОТУВАВ

У тих державах, які тривалий 
час перебувають у стані війни, як от 
Ізраїль, існує ціла система роботи 
з людьми, які бували в зоні ризику, 
в небезпеці, і повертаються назад 

до звичного життя. У них може різ-
ко мінятися поведінка в результаті 
психічної травми.

«Це можуть бути не тільки бойо-
ві дії, а й психологічна травма після 
полону, контузії, поранення. Симп-
томи описані з часів В’єтнамської 
війни. На жаль, ми були з цим не 
знайомі, нас до такого не готува-
ли», – каже психолог.

Приміром, у тому ж Ізраїлі є 
державна програма психоедукації. 
Відповідно до неї, коли військовий 
іде у зону бойових дій, з його сім’єю 
працюють соціальні працівники і 
психологи.

«Звук польоту літака для них – 
це сигнал шукати укриття, подраз-
ник, який викликає той стан, у якому 
вони перебували в реальній небез-
пеці. Це відтягнута реакція людини 
на небезпеки, яких уже немає. Тому 
ізраїльські психологи вчать, як 
поводитися з близькими, що про-
йшли через бойові дії. І через таку, 
так би мовити, профілактику, там 
ПТСР (посттравматичний син-
дром, – ВН) зведений до 3%. Навіть 
у НАТО цей показник сягає 20%, – 
розповідає психолог. – Ми теж про-
водимо психоедукацію оточення 
військових, які демобілізуються. Це 
входить у програму психологічної 
реабілітації бійців АТО і членів їхніх 
сімей на базі Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки на чолі з Миросла-
вою Мушкевич».

«ЩОСЬ РОБІТЬ»
Психологічною реабілітацією 

фахівці СНУ почали займатися з 
серпня-вересня 2014 року. Тоді до 
них зателефонували з Ратнівського 
району родичі хлопців, які повер-
нулися з полону. То був крик відчаю 
родин: «Приїжджайте, щось із ними 
робіть. Хлопці під час грози під ліж-
ками ховаються, у бар з гранатами 
ходять, шукають пригод».

Щоб подолати цю образу, вони вжи-
вають алкоголь або стають агресив-
нішими і шукають, куди спрямувати 
злість, або ж убачають вихід через 
петлю...» – пояснює Антоній Мель-
ник.

БІЙЦІВ РОЗЧАРОВУЄ 
РЕАЛЬНІСТЬ

Психологи сформували етапи 
проходження людиною ризикова-
них і небезпечних ситуацій, розпо-
відає Антоній Петрович.

Перша фаза – «героїчна»: тебе 
призвали в армію, ти захищаєш 
батьківщину. Людина перебуває 
на емоційному підйомі, часто бійці 
готові ризикувати життям і переоці-
нюють свої можливості.

Друга – фаза «медового міся-
ця»: бійці повертаються додому, їх 
зустрічають як героїв, із квітами-
обіймами, у них беруть інтерв’ю, їм 
все подобається, здається, що так 
буде все життя. Але коли вони звер-
таються до державних структур, 
починають вживатися в буденну 
реальність, то стикаються з бюро-
кратією, цинізмом.

Затим наступає третя фаза – 
«розчарування»: вона дуже небез-
печна тим, як людина реагує на 
обставини. А це залежить від індиві-
дуальних особливостей. Один може 
зіпсувати собі настрій чи комусь по-
скаржитися, інший може стати зам-
кнутим або агресивним, ще хтось 
знайде псевдовихід в алкоголі або 
в суїциді.

«Ми маємо знати людей, схиль-
них до суїциду, ще до того, як їх на-
бирати до війська. У 2014-му брали 
всіх підряд. Але можна виявити 
людей, які потребують надмірної 
уваги, бо мають схильність до су-
їциду. Цими навичками мають во-
лодіти працівники військкоматів, 
соціальні працівники», – пояснює 
психолог.

ЛЮДИНА МАЄ 
ЗНАЙТИ СИЛИ 
ПОДОЛАТИ 
ПРОБЛЕМИ

Один із колишніх пацієнтів – бо-
єць із Житомира, у якого були суї-
цидальні думки. Коли з ним шукали 
вихід із проблеми, то одним із варі-
антів було повернення в АТО. Але з 
багатьох причин, зокрема й через 
здоров’я, він цього зробити не зміг. 
І, на щастя, все закінчилося благо-
получно: чоловік тепер працює 
інструктором на полігоні. Він реалі-
зував себе, і бажання піти з життя у 
нього зникло.

«Наше завдання – знайти в лю-
дині потенціал, завдяки якому вона 
може побороти будь-які пробле-
ми. А далі вона мусить впоратися 
самотужки. Ізраїльські психологи 
називають це психологічною пруж-
ністю: людина може бути пластилі-
новою кулькою, яку життя вдарило 
і приплюснуло, або ж силіконовою 
кулькою, на яку життя натискає, а 
вона пружинить. У кожної людини 
є психологічний ресурс, закладе-
ний природою, тільки треба його 
активувати», – переконує Антоній 
Мельник.

Військові можуть поговорити як 
з психологом-чоловіком, так і з жін-
кою. Працюють у проекті і фахівці з 
сімейної психології, адже доводить-
ся надавати допомогу й дітям.

«Ми шукаємо найоптимальні-
ший підхід, щоб вони вирішили свої 
проблеми з нашою допомогою, а не 
ми за них. Ми вчимо їх давати собі 
раду, адже все життя вони не будуть 
під наглядом психологів і лікарів. 
Реабілітація – це відновлення, після 
якого людина має стати такою, яклю 
була раніше, або ж іще кращою», – 
розповідає психолог. 

Тривалість психологічної реабі-
літації залежить від індивідуальних 
особливостей людини і від виду 
психотравми.

ПЕРЕЖИВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОПИСАНІ ЩЕ З ЧАСІВ В’ЄТНАМУ

«Ми зрозуміли, що потрібен 
системний підхід, що одиночними, 
точковими заходами не допомо-
жеш. Якраз зібралися це на кафедрі 
обговорити. І тут – дзвінок Ірини 
Мирославівни Констанкевич, яка 
розповіла про ідею Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» організувати 
психологічну допомогу, – продов-
жує Антоній Петрович. – Почали 
займатися з бійцями, але витягнути 
їх на відвертість – то був нелегкий 
труд. Часто бійці ідею походу до 
психолога сприймали в штики, мов-
ляв, у мене все нормально, я туди 
не піду».

Через цей бар’єр зверталися 
матері, дружини, які бачили різни-
цю між тим, які чоловіки пішли, і 
якими повернулися.

«І ми цю роботу почали про-
водити з близькими, пояснювали, 
чому так відбувається, що ці пове-
дінкові зміни – не патологія, а ціл-
ком адекватна реакція психіки на ті 
небезпеки, які довелося пережити 
в зоні бойових дій. Надмірна актив-
ність, агресія, немотивована пиль-
ність – захисна реакція на стреси», – 
каже Антоній Мельник.

Тепер ті бійці, які пройшли реа-
білітацію, часто стають волонтера-
ми. Психологи просять їх направ-
ляти своїх товаришів, побратимів, 
якщо вони бачать проблеми, з яки-
ми довелося зіткнутися самим.

АЛКОГОЛЬ – 
НЕ ВИХІД

Часто учасники бойових дій 
вважають, що краща допомога, аби 

впоратися з проблемами, – це алко-
голь. Та стає тільки гірше.

«Одна з форм реакції на 
стрес – алкоголізація: щоб краще 
спати, розслабитися, забути. Але це 
не той вихід, який потрібен. Він не 
допомагає, а загострює депресивні 
стани. І ми намагаємося пояснити 
бійцеві: «Ти заснеш, а завтра проки-
нешся з алкогольним синдромом: і 
нудота, і головний біль, і знову де-
пресія. Ти будеш ще в гіршому ста-
ні», – наголошує психолог.

ЩО РОБИТИ 
З ДУМКАМИ 
ПРО СУЇЦИД

Згідно з минулорічними дани-
ми Міністерства оборони, станом 
на жовтень 2015-го 171 військо-
вий покінчив життя самогубством. 
Що спонукає людей, які вижили на 
вій ні, звести рахунки з життям уже 
вдома?

«У нас працює кваліфікований 
суїцидолог Раїса Петрівна Федо-
ренко. Але питання суїцидів серед 
військових АТО до кінця не вивчене. 
Бо це не входить у рамки здорового 
глузду. Там, де був ризик і доводи-
лося виживати, – вони виживали. 
Натомість, прийшовши сюди, у них 
виникає мотивація піти з життя. Це 
пояснюється тим, що людина шукає 
вихід і не знаходить зони комфорту 
в мирних умовах. Тут, коли стика-
ються з байдужістю, бюрократією, 
коли ідеали руйнуються, настає 
момент безвиході. Людина запитує 
себе: навіщо я був там, щоб тут і за-
раз до мене було таке ставлення? 

колаж
 ВН



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

ТЕЛЕПРОГРАМА № 35  29 вересня 2016 рокуwww.volynnews.com 9

Якщо натовп не можна залякати, натовпу потрібно у щось вірити. Фільм «Голодні ігри» 

ВІВТОРОК 4 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
09.00, 05.50 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50, 04.45 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
14.50 Подорожні
15.50 Д/ф «Простір 

толерантності. Візьму 
твій біль собі»

16.30 Д/с «Китай на 
кінчику язика»

17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Класики світової 

літератури
02.15 Телевистава 

«Сільські бувальщини»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15, 02.15 Зона ночі
05.20 Дорослі як діти
06.15, 18.00 Абзац
07.10, 08.30 Kids Time
07.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.32 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.30 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

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.15 «Все буде смачно!»
10.10, 18.30 «За живе!»
11.40 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
23.30 Т/с «Коли ми 

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

екстрасенси»

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

російськи»
10.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

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

покоління»

К1
06.00, 11.15, 04.10 

Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
15.50, 20.55 Т/с «На лінії 

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

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

3 сезон»
02.10 Х/ф «Мумія 3: 

Гробниця Імператора 
Драконів»

УКРАЇНА
06.50, 10.20 Вражаючі 
кадри 07.40 Бандитський 
Київ 08.30 Правда життя 
09.30, 18.00 Вижити 
попри все 11.10 Вижити 
в світі людей 12.10, 
18.50 Правила життя 
13.00, 19.40 У пошуках 
істини 14.00 Містична 
Україна 15.00, 20.40 
Секретні історії 16.00 
Карл Великий 17.00 
Крилаті мавпи Шангрі-Ла 
21.40 Світанок планети 
22.40 Рідні домівки 23.40 
Вражаюче відео 00.20, 
05.10 Очима слідчих 
01.20 Таємниці слідства 

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»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 8»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45, 04.10 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15, 02.05 Т/с «Уламки 

щастя - 2»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

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

2016»
00.20 Т/с «Вікінги - 3»
01.15 Т/с «Вікінги - 3»

1+1

06.05, 11.15, 12.25, 
14.20, 05.15 «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, 00.55, 04.25 

«Подробиці»
23.00 Х/ф «Ваша 

зупинка, мадам»
01.55 Д/п «Україна: забута 

історія»
02.45 Т/с «Сусіди»

ІНТЕР

05.25, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.10 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

11.45, 13.20 Х/ф 
«Турбулентність»

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

«Нюхач»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Тремтіння 

землі»
00.20 Т/с «Комісар Рекс»
01.20 Т/с «Ганнібал»
03.10, 04.35 Провокатор
04.05 Студія Вашингтон

ICTV

07.10, 09.55 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 
Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX
10.50 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 
Панянка-селянка

13.00 Танька і Володька
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
16.55, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

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

веселка»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Зелена 

планета»
12.30 «Варто знати»
13.25 «Крим LIVE»
14.05 Т/ф «З іменем 

Олени Пчілки»
14.30 «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 «Ми вас обирали»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ф «Олена 

Пчілка: «Я не йду вслід 
чийсь…»

18.55 Служба розшуку 
дітей

19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.30 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(Андрій Авраменко)
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, 09.50, 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, 
19.50, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30 Місто
09.00 Захищеність
10.05, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Концерт сестер 

Тельнюк «Наш 
Шевченко»

14.30 Чоловічі розваги

АВЕРС 14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
19.00 Діагноз: здоров’я
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 Хіт парад
03.00 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Веселі хлоп’ята» 1
06.00 Грані музики
06.30 Детонація

НА «Х-ФАКТОРІ» – 
ЗНОВУ ЛУЧАНИ

Гурт One Light Inside став другим 
колективом із Луцька після 

«Фіолету», який пройшов відбіркові 
кастинги сьомого сезону популярного 
талант-шоу «Х-фактор». Авторська 
пісня Stay With Me отримала схвалення 
від усіх членів журі.

«Це було круто! Пісня, яку ви самі напи-
сали, не гірша, ніж ті хіти», – похвалила луць-
ких музикантів співачка Юлія Саніна із гурту 
The Hardkiss.

«З продюсерської точки зору в цій пісні є 
справжній професійний приспів. А хітовість 
оцінюється саме за приспівом. Я запам’ятав 
його і підспівував», – похвалив хлопців ком-
позитор Костянтин Меладзе.

Гурт One Light Inside виконує пісні в сти-
лі альтернативний рок. Цьогоріч навесні він 
увійшов у топ-5 гуртів конкурсу The Global 
Battle of The Bands за кращий вокал.

телешоу

06.00, 07.00, 08.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 
05.10 Новини

06.10, 06.45, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 08.20, 22.50, 

23.15, 00.15 Погода
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
15.00 Фольк-music
16.05 Твій дім
16.30, 17.30 Орегонський 

путівник
17.00 Вікно в Америку
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших 

вуст
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Класики світової 

літератури
02.15 Телевистава 

«Безталанна»
04.25 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехрестях часу»

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»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 8»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45, 04.10 «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 - 3»
01.15 Т/с «Вікінги - 3»

06.10, 13.10, 14.20, 
05.15 «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 «Зимове 
танго»

15.20 «Жди меня. 
Украина»

18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 00.55, 04.25 
«Подробиці»

21.00 Т/с «Друге життя»
23.00 Х/ф «Вибір моєї 

матусі»
01.55 Д/п «Україна: забута 

історія»
02.45 Т/с «Сусіди»

05.45 Служба розшуку 
дітей

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.10 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Зірка YouTube
11.30 Без гальм
11.50, 13.10 Дивитись 

усім!
14.00, 16.20 Х/ф 

«Турбулентність»
16.45 Х/ф «Три ікси-2. 

Новий рівень»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Нюхач»
22.25 Свобода слова
01.05 Х/ф «Призначення 

(Патруль часу)»
03.25, 04.35 Провокатор

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10, 09.55 М/с «Клуб 

Вінкс: Школа чарівниць»
07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»
08.00 МультMIX
10.50 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 
Панянка-селянка

13.00 Танька і Володька
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
16.55, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.25 Т/ц «Зроблено в 
Європі»

14.45 «Кошик творчих 
ідей»

15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00, 21.05 Місто
17.30 Т/ц «Зелена 

планета». (Тел. у студії: 
(0332) 77-02-42)

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»

06.40, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.40 «Все буде смачно!»
10.35, 18.30 «За живе!»
11.45 Х/ф «З привітом, 

Козаностра»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «Хата на 

тата»
01.00 «Один за всіх»
02.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 Х/ф «Дюплекс»
23.45 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.30 Т/с «90210: Нове 

покоління»

03.00 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.55, 07.10 Kids Time
05.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.15 Х/ф «Оз: Великий і 

жахливий»
10.00 Х/ф «Хоббіт: Битва 

п’яти воїнств»
13.00 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк 2»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
01.00 Х/ф «Похмурі тіні»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Події

09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Ванька»
13.45, 15.30 Т/с «Зведена 

сестра»
18.00 Т/с «Співачка»
19.45 «Говорить Україна»
20.55 Т/с «На лінії життя»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Мумія 3: 

Гробниця Імператора 
Драконів»

01.40 Профілактика 
передавального 
устаткування

06.00 Полювання на 
вбивць 06.50, 10.20 
Вражаючі кадри 07.40 
Бандитська Одеса 08.30 
Правда життя 09.30, 
18.00 Вижити попри 
все 11.10 Вижити в світі 
людей 12.10, 18.50 
Правила життя 13.00, 
19.40 У пошуках істини 
14.00 Містична Україна 
15.00, 20.40, 01.20 
Секретні історії 16.00 
Карл Великий 17.00 
Жирафи: вартові савани 
21.40 Світанок планети 
22.40 Рідні домівки 
23.40 Покер 00.20, 05.10 
Очима слідчих 03.50 
Вражаюче відео 

ПОНЕДІЛОК 3 жовтняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00, 17.25, 18.40, 
19.50, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

16.05 Діагноз: здоров’я
16.30, 02.50 Хіт-парад
17.00 Дружболандія
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 

АВЕРС Погода
19.00 Захищеність
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
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Дівчина з характером» 
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

Фільм «Хоббіт: Битва п’яти воїнств»

10:00

planetakino.ua

Фільм «Ваша зупинка, мадам»

23:00

katushka.net

Фільм «Тремтіння землі»

22:25

rutracker.org

16 МІЛЬЙОНІВ – 
ЗА БУДИНОК З 
«ГАРРІ ПОТТЕРА»

У Великій Британії вирішили продати 
будинок із «Гаррі Поттера», 

повідомляє The Independent. Як 
зазначає видання, йдеться про дім у 
Бракнеллі. В екранізації поттеріани це 
був будинок №4 на Прайвет-драйв. 

Там юний чарівник провів перші роки 
життя з родичами-маґлами. Приміщення 
має три спальні, тому господарі можуть не 
ночувати в комірчині під сходами, як По-
ттер. Нещодавно дім відремонтували.

Незважаючи на популярність поттері-
ани, будинок продають не вперше. Шість 
років тому 
його купили 
за 290 тисяч 
фунтів. А 
тепер про-
сять за кіно-
нерухомість 
аж 16 міль-
йонів.

є охочі?

Один дуже 
ласкавий 
хлопчик 

вгладив кота у 
підлогу.

***
Передаю 

величезний 
привіт своїй 

мрії, і якщо ти 
думаєш, що 
я просто так 

здамся, то ти 
помиляєшся.

vsem
etri.com
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СЕРЕДА 5 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.40, 21.00, Новини
06.10, 06.45, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
09.00, 05.50 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/с «Китай на 

кінчику язика»
17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 Переселенці
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Фольк-music
02.45 Телевистава 

«Гуцульський рік»
04.35 Д/ф «Марія 

Левитська. Театральний 
роман»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.25 Х/ф «Бабадук»
06.10, 18.00 Абзац
07.10, 08.25 Kids Time
07.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.30 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.25 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.30 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00, 22.00 Хто зверху? 

- 5
21.00 Київ вдень і вночі
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.15 «Все буде смачно!»
11.05, 18.30 «За живе!»
12.35 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
00.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
01.00 «Давай поговоримо 

про секс»
02.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел 

і Решка. Незвідана 
Європа»

15.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож»

16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.40 Т/с «90210: Нове 

покоління»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 04.10 Реальна 

містика
15.50, 20.55 Т/с «На лінії 

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

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

4 сезон»
01.15 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

3 сезон»

УКРАЇНА
06.00 Полювання на 
вбивць 06.50, 10.20 
Вражаючі кадри 07.40 
Бандитська Одеса 08.30 
Правда життя 09.30, 
18.00 Вижити попри 
все 11.10 Вижити в світі 
людей 12.10, 18.50 
Правила життя 13.00, 
19.40 У пошуках істини 
14.00 Містична Україна 
15.00, 20.40 Секретні 
історії 16.00 Карл Великий 
17.00 Бути левом 21.40 
Дивовижні миті життя 
22.40 Рідні домівки 23.40 
Вражаюче відео 00.20, 
05.10 Очима слідчих 
01.20 Шокуюче відео

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»
10.50 «Міняю жінку - 8»
12.20 «Міняю жінку - 9»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45, 04.10 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя - 2»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

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

красу 2»
00.20 Т/с «Вікінги - 3»
01.15 Т/с «Вікінги - 3»
04.05 Служба розшуку 

дітей

06.05, 11.15, 12.25, 
14.20, 05.15 «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, 00.55, 04.20 

«Подробиці»
23.00 Х/ф «Кохання за 

розкладом»
01.55 Д/п «Україна: забута 

історія»
02.45 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння землі»

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

«Нюхач»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Тремтіння 

землі-2. Повторний 
удар»

00.30 Т/с «Комісар Рекс»
01.25 Т/с «Ганнібал»
03.25, 04.40 Провокатор
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

07.10, 09.55 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 
Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX
10.50 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 
Панянка-селянка

13.00 Танька і Володька
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
16.55, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

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». 

(Степан Мазурець)
09.00 «Ранок «Нової 

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

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Т/ц «Видатні 

волиняни»
15.00 Т/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
незалежність»

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 «Чумацьке 

щастя»
18.05 Т/ц «Твій дім»
18.20 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

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 у 
студії: (0332) 77-02-42)

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

Шимонович)
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, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30 У фокусі Європа
09.00 Діагноз: здоров’я
09.30 Сад.Город. Квітник
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Концерт «Один в 

каное»
14.30, 19.30, 03.30 Сад. 

АВЕРС Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
19.00 Діагноз здоров’я
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Твій дім
22.00 Д/с «Всесвіт»
23.30 Халі галі
00.25 Джем
01.00 Поспілкуймося
02.00 Волинський 

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

«Підкидьок» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЧЕТВЕР 6 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.40, 21.00, Новини
06.10, 06.45, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
09.00, 05.50 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 «План на завтра»
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Переселенці
11.30 Розсекречена історія
12.30 Слідство. Інфо
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Надвечір’я. Долі
15.50 Спогади
16.30 Д/с «Китай на 

кінчику язика»
17.25 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 Перша студія
20.30 «Схеми»
21.30, 05.35 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Фільм-опера 

«Запорожець за 
Дунаєм»

04.00 Світло
04.40 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
04.15 Х/ф «Похмурі тіні»
06.10, 18.00 Абзац
07.10, 08.25 Kids Time
07.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.30 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.25 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Любов на 

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

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.55, 18.30 «За живе!»

12.10 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.10 «Один за всіх»

01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.00, 21.00 «Орел і 

решка. Навколосвітня 
подорож»

16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
00.50 Т/с «90210: Нове 

покоління»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 03.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 04.10 Реальна 

містика
15.50 Т/с «На лінії життя»
18.00 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.35 Футбол. 

Кваліфікація ЧМ-2018. 
«Туреччина» - «Україна»

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

4 сезон»

УКРАЇНА
06.50, 10.20 Вражаючі 
кадри 07.40 Бандитський 
Київ 08.30 Правда життя 
09.30, 18.00 Вижити 
попри все 11.10 Вижити 
в світі людей 12.10, 18.50 
Правила життя 13.00, 
19.40 У пошуках істини 
14.00 Містична Україна 
15.00, 20.40 Секретні 
історії 16.00 Медічі: 
таємниці династії 17.00 
Школа виживання: леви 
21.40 Дивовижні миті 
життя 22.40 Жирафи: 
вартові савани 23.40 
Вражаюче відео 00.20 
Очима слідчих 01.20 
Палаци Європи 05.10 
Несподівані злочинці 

МЕГА

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

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

07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 9»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45, 04.30 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15, 03.00 Т/с «Уламки 

щастя - 2»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати- 6»
22.00 «Світ навиворіт - 7»
23.00 «Право на владу 

2016»
01.15 Т/с «Вікінги - 3»
02.10 Т/с «Вікінги - 3»

06.05, 11.15, 12.25, 
14.20, 05.15 «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, 00.50, 04.20 

«Подробиці»
23.00 Х/ф «Ти будеш 

моєю»
01.50 «Україна: забута 

історія»
02.45 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

11.45, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння землі-2. 
Повторний удар»

14.25 Т/с «Відділ 44»
15.20, 16.20, 21.40 Т/с 

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

землі-3. Повернення в 
Перфекшн»

00.30 Т/с «Комісар Рекс»
01.30 Т/с «Ганнібал»
03.20, 04.40 Провокатор
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

07.10, 09.55 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 
Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX
10.50 Т/с «Чудесна 

подорож Нільса з 
дикими гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 
Панянка-селянка

13.00 Танька і Володька
14.00, 20.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
16.55, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

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»: 

«Люблю усіх однаково»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Музичний 

проспект»
13.45 «Зроблено в 

Європі»
14.30 Ретроспектива ВТ: 

«Якщо серденько не 
терня»

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 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі»
21.35 Т/ц «Стоп корупції!»
22.00 Новини. Підсумок 

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

проспект»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 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, 02.30 Новини 
«На часі»

08.20, 18.55, 21.50, 
00.20 Погода

08.25, 12.00, 18.40, 
19.50, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30 Твій дім
09.00, 03.00 Феєрія 

мандрів
09.30 Сад.Город. Квітник
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Концерт оркестру 

«Кантабіле»

АВЕРС 14.30 По ту сторону 
пригод

17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
19.00 Глобал 3000
19.30 Сад. Город. Квітник
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слово депутата
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: 

«Сміливі люди» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЗНІМАЮТЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕСТЕРН

Цьогоріч у вересні розпочали знімання 
історичної драми «Троє». Режисер 

картини – Іван Кравчишин. Стрічку 
покажуть на великому екрані вже за рік. 
Дія відбувається в 1920-х, наприкінці 
громадянської війни в Україні. Фільм про 
свободу і справжню дружбу.

«Троє головних героїв намагаються 
втекти від чекістів через Польщу до Фран-
ції. Люди, стомлені війною, з останніх сил 
боролися за волю і чітко розуміли, що ра-
дянська доба наступає невідворотно», – 
розповів продюсер Ігор Савиченко. 

Бюджет картини становить 18 млн грн. 
Сценарій класичного вестерна на україн-
ському історичному ґрунті писали Віталій 
Потрух і Тарас Антипович. Головні ролі гра-
ють Артемій Єгоров, Євген Піднебесний, 
Роман Ясиновський.

у світі кіно

Серіал «Нюхач»

Серіал «Світлофор»

Фільм «Ти будеш моєю»

Фільм «Кохання за розкладом»

15:25

00:00

23:00

23:00

m
y-hit.org

ctc.ru

fi lm
ec-online.net

inter.ua

«БАНДЕРШТАТ» 
ЗАЛИШИТЬСЯ 
У ЛУЦЬКУ

Наступного року фестиваль українсь-
кого духу «Бандерштат» знову 

відбудеться в обласному центрі Волині.

Про це повідомив арт-директор дій-
ства Сергій Мартинюк. «Уже невдовзі че-
кайте на інформацію про локацію фести-
валю, перших учасників і стартову партію 
квитків. Дякуємо, що з нами!» – написав 
він в інтернеті.

Нагадаємо, раніше йшла мова про 
те, що «Бандерштат» можуть перенести з 
Луцька через низький інтерес місцевих 
жителів до фестивалю. До слова, цьогоріч 
«Бандерштат» відзначив 10-річний ювілей.

фестиваль

vesti-ukr.com
О

ксана Тарнавська
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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

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змінКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін

САМ СОБІ ГОСПОДАР ЗАОЩАДЖУЙТЕ З ОСББСьогодні частина 
житлового 

фонду міст і селищ 
Волині – власність громади. 
Проте обслуговування та 
утримання житла здійснюють 
неефективні житлово-
комунальні підприємства. 
Під’їзди прибирають 
нерегулярно, у підвалі тече 
вода, дах потребує ремонту. 
А квартирна плата зростає 
з року в рік. Ефективне 
управління будинком, 
його модернізація та 
енергозбереження – єдина 
можливість заощадити, 
зберегти колективне майно. 
Цей шлях обрали більшість 
розвинутих європейських 
країн.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» активно заохочує волинян 
до самоорганізації. В липні 2015 
року стартував проект «Сприяння 
розвитку ОСББ та ОСН», який пе-
редбачає пакет підтримки для но-
востворених об’єднань. Зокрема, 
повну інформаційну та юридич-
ну підтримку на етапі створення 
об’єднання і в процесі господа-
рювання. Після реєстрації ОСББ 
Фонд компенсує всі витрати (ви-
готовлення печатки, відкриття 
рахунка в банку, послуги нотарі-
уса). Також на умовах співфінан-
сування допомагає реалізовувати 
проекти щодо покращення стану 
житлового будинку і прибудинко-
вої території.

Щоб стати головою ОСББ, не 
потрібно мати спеціальної освіти. 
Достатньо бути чесним, ініціа-
тивним і готовим до змін. Голо-
ви об’єднань мають можливість 
вдосконалюватися та набувати 
досвід на засіданнях Школи ліде-
ра ОСББ. Тут навчають, як госпо-
дарювати без жеку, як залучати 
додаткові кошти для поліпшення 
стану будинку з державного та 
міського бюджетів, як скориста-
тися підтримкою Фонду.

Про переваги ОСББ з власного 
досвіду знають мешканці будин-
ку, що на просп. Соборності, 4 у 
Луцьку. За час, доки будинок пере-
бував на балансі «МЖК», у ньому 
фактично не проводили жодних 
ремонтних робіт. Найболючішим 
питанням для мешканців була по-
крівля, що протікала. Щоб само-
стійно управляти своїми кош тами, 
люди виявили ініціативу та з до-
помогою Офісу розвитку квар талу 
створили ОСББ. Першочергово 
мешканці будинку відремонту-
вали дах. Частину коштів на про-
ведення ремонтних робіт надав 
Фонд, іншу – зібрали жителі. Та-

кож у новоствореному ОСББ замі-
нено 40 кранів, у під’їздах встанов-

лено енергозберігальні лампи, 
замінено ліфтові лічильники. 
Попереду – заміна вентилів 
на холодну воду. Тепер лю-
дям не потрібно просити, 
аби за їхні ж кошти прове-
ли ремонт у будинку. Зараз 
вони самостійно ведуть об-
лік фінансів і вирішують, 
що потрібно покращити у 
будинку.

Це лише один приклад 
ефективного створення ОСББ. За 
час реалізації проекту Фонд допо-
міг майже 100 об’єднанням спів-
власників багатоквартирних бу-
динків у Луцьку, з якими й надалі 
продовжує співпрацю.

Луцьк – лідер зі створення 
ОСББ в Україні. Долучитися до 
ініціативних лучан можуть жителі 
інших міст і селищ Волині. Деталь-
ну інформацію та юридичну допо-
могу можна отримати в Офісах 
розвитку кварталу, які відкриті у 
восьми мікрорайонах обласного 
центру, а також у представництвах 
Фонду «Тільки разом», що працю-
ють у кожному районному центрі 
Волині.

Ірина КУДРЯ

ОФІСИ РОЗВИТКУ КВАРТАЛУ У ЛУЦЬКУ РОЗТАШОВАНІ ЗА ТАКИМИ АДРЕСАМИ: 
вул. Гордіюк, 37 (095) 117-07-62, (096) 583-03-14; 
просп. Соборності, 38  (095) 117-06-02, (096) 583-02-76; 
просп. Відродження, 10  (095) 117-08-04, (096) 581-53-82;
вул. Кондзелевича, 30 (095) 117-07-88, (096) 583-07-39; 
бульв. Дружби народів, 6  (095) 117-06-08, (096) 583-06-84; 
вул. Корольова, 10  (095) 117-08-16, (096) 583-07-38; 
вул. Ковельська, 47 А  (095) 117-06-90, (096) 583-01-89;
вул. Генерала Шухевича, 6/18  (095) 117-06-10, (096) 581-53-84.

АДРЕСИ ПРЕДСТАВНИЦТВ ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»:
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 16 (068) 066-74-32, (066) 297-27-12;
смт Любешів, вул. Незалежності, 79  (066) 187-69-16, (068) 065-60-32;
смт Маневичі, вул. Некрасова, 10 (066) 738-38-27, (068) 065-60-37, (03376) 2-10-01;
м. Ківерці, вул. Грушевського, 9 (066) 250-04-34, (096) 102-23-15;
м. Ковель, вул. Незалежності, 50 (099) 526-92-75, (068)066-74-37;
смт Ратне, вул. 1 Травня, 32  (066) 104-48-36, (068) 065-60-21;
смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 7  (099) 657-50-01, (068) 065-60-45;
смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 60  (066) 116-19-29, (068) 066-74-33;
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 42  (066) 290-22-70, (068) 065-60-43;
м. Нововолинськ, бульв. Шевченка, 13/12  (095) 117-06-89, (068) 663-08-52;
смт Іваничі, вул. Незалежності, 14 Б  (066) 113-19-88, (068) 065-60-31;
м. Любомль, вул. Івана Франка, 1 (099) 525-04-27, (068) 066-74-36;
м. Рожище, вул. Незалежності, 82 (066) 299-65-44, (068) 065-60-29;
м. Горохів, вул. Шевченка, 36 (066) 295-87-51, (068) 065-60-11;
смт Локачі, вул. Івана Франка, 13 (066) 292-42-46, (068) 065-60-12;
смт Турійськ, вул. Сагайдачного, 1  (066) 252-07-88, (068) 065-60-50, (03363) 2-12-95.
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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

ПРОБЛЕМА

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

ГНИЛІ ТРУБИ ПЕРЕТВОРИЛИ 
ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ НА ЖАХІТТЯ

ЗАПОРУКА УСПІХУ – В АКТИВНОСТІ ГРОМАДИ

Ніна Наулік показує, що в кухні 
шпалери відстали від стіни. Сама 
ж стіна вкрита пліснявою. У ванні 
ситуація не краща – падає плитка. 
Жінка бідкається, що у квартирі 
потрібно повністю міняти стіну, 
адже по-іншому грибок не виведеш. 
Та перед цим – прокласти нові труби 
у каналізаційній шахті, бо теперішні 
за роки погнили.

Село Бузаки розташоване неподалік 
міста Каменя-Каширського. Воно 
розбудовується і розвивається, адже 
багато молоді залишається та створює 
тут сім’ї. 

Бузаки – географічний центр майбут-
ньої територіальної громади. І це виправ-
дано, бо живуть у селі активні люди. А ще 
тут є ініціативний сільський голова, який 
усіма можливими способами старається по-
кращити благоустрій та інфраструктуру на-
селеного пункту. Попри те, що представни-
цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
Камені-Каширському працює лише чотири 
місяці, бузаківська громада з його допомо-
гою уже реалізувала два проекти та переда-
ла у роботу третій. 

Довгий час найбільшою проблемою села 
була розбита дорога на центральній вулиці. 
Будівництво асфальтованої дороги тут про-
ходило у 1991 році. З того часу її лише раз 
ремонтували. Разом із ініціативною групою 
сільський голова Микола Панасюк звернув-

ся у представництво Фонду з проектом на 
проведення ремонтних робіт центральної 
вулиці села. Незадовго після цього спільни-
ми зусиллями проект втілили.

«Ця дорога більше нагадувала тан-
кодром із величезними ямами. З одного 
боку було добре: транспорт їхав повільні-
ше, діти могли безпечно йти до школи. З 
іншого – в умовах недостатньої видимос-
ті їздити велосипедами було небезпечно. 
Люди падали, травмувалися, – розповідає 
заступник директора бузаківської школи 
Федір Чоп. – Якщо порівнювати дорогу до 
ремонту та після, то тепер – це ідеальна до-
рога».

Микола Панасюк розповідає, що у до-
щову погоду тут стояли калюжі, які немож-
ливо було оминути. Особливо складно було 
добиратися додому вечірньої пори тим, хто 
працює у Камені-Каширському. Адже ву-
личного освітлення немає, та й ходити по 
ямах людям було незручно. 

«Оскільки покриття дороги асфальтова-
не, це дороговартісний ремонт. Але у зв’язку 

з тим, що громада своїми силами організу-
вала проведення робіт і залучила техніку, 
Фонд пішов на зустріч та профінансував ку-
півлю асфальту. Загалом вдалося полагоди-
ти близько двох кілометрів дороги», – каже 
керівник камінь-каширського представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Сергій Лях.

Окрім цього, Фонд допоміг бузаківській 
школі придбати комп’ютерну техніку: ноут-
бук і принтер, які покращать навчальний 
процес школярів.

Бузаківська ініціативна група подала у 
Фонд ще один проект – щодо облаштування 
території будинку культури. Тут планують 
поставити лавочки, зробити доріжку з бру-
ківки та забезпечити безкоштовний доступ 
до мережі Wi-Fi. Найбільше такій ініціа-
тиві радіє молодь, оскільки у селі відсутнє 
інтернет-покриття.

Приклад бузаківського сільського голо-
ви ще раз доводить, що ініціатива громади – 
перший крок до розвитку села. 

Ірина ЮЗВА

Жителі п’ятиповерхівки на вулиці 
1 травня, 25 у Камені-Каширському 

понад два роки б’ють на сполох. Через 
гнилу каналізаційну систему стіни їхніх 
квартир покрилися грибком, у помешканнях 
часто стоїть нестерпний сморід, періодично 
з’являються небажані гості – комахи та 
черв’яки. Сам будинок осідає. Проблеми з 
каналізацією розпочалися ще у 2007 році. Та 
останні два роки життя у таких квартирах – 
справжнє жахіття.

КОЛИ В ДОМІ ТИША – ЧУТИ, 
ЯК ТРІЩАТЬ СТІНИ

Ніна Наулік живе у цьому будинку від 
його здачі в експлуатацію, з 1992 року. Її 
квартира на другому поверсі. Кілька років 
тому жінка зробила капітальний ремонт, та, 
як виявилося, лише викинула гроші на вітер.

«Якось приходимо з роботи з чоловіком, 
а у вбиральні стоїть вода. По стінах, по плит-
ці все зверху стікає до нас, – розповідає пані 
Ніна. – Стіна, що вкрита грибком, починає 
видуватися. А коли в домі тиша – чути, як 
тріщать стіни».

Через несправні труби каналізаційна 
вода стікає по стінах із верхніх поверхів і 
аж до підвалу. Місцеві кажуть, що в таких 
умовах живуть уже 9 років. Спочатку про-
тікав один стояк, потім інший. Зараз те-
чуть усі вісім. Жителі будинку нарікають, 
що при будівництві в шахтах неправильно 
поклали труби. У 1997 році, коли Каменем-
Каширським пронісся ураган, в шахту попа-
дала цегла, яка, вочевидь, позбивала труби. 
Мабуть, із цього й почалися каналізаційні 
негаразди у п’ятиповерхівці.
ВЕЧОРАМИ ПІДВАЛ БУДИНКУ 
НАГАДУЄ «ВЕНЕЦІЮ»

Квартира ще однієї жительки аварійного 
будинку Вікторії Богач суміжна з квартирою 
пані Ніни. П’ять років тому від безвиході 
жінка звела ще одну стіну, яка відокремлює 
житлову зону від тієї стіни, що межує з ка-
налізаційною шахтою. 

«Через сирість та грибок, які постійно 
були у квартирі, часто хворіла дитина. Зі 
стін ванни почала опадати плитка. Зараз 
у моїй квартирі не видно всього цього. Та 
якщо забрати стіну, то буде те саме, що в 
Ніни», – каже пані Вікторія.

Разом із жителями будинку спускаємо-
ся у підвал. Ще з порогу чуємо, як по стінах 
тече вода. Подекуди утворилося болото, 
місцями стоїть вода. Про запах і згадувати 
не варто. Жителі розповідають, що найгір-
ша ситуація тут у вихідні та у вечірню пору, 
з 17-ї до 21-ї години, коли мешканці най-
більше користуються водою. Тоді тут все 
буквально плаває. Люди не мають де збері-
гати картоплю та консервацію, адже в таких 
умовах все псується.
РАЗОМ ПРОБЛЕМУ 
ВИРІШУВАТИ ЛЕГШЕ

У будинку 45 квартир. Тут проживає 
близько 200 людей. Про проблему камінь-
каширської п’ятиповерхівки знають і в місь-
кій раді, і в районній, і в жеку. Мешканці бу-

динку роками ходили по різних інстанціях. 
Та скрізь лише розводили руками, мовляв, 
немає грошей. А пізніше вже й не зважали 
на звернення громади. Що могли – ремон-
тували своїми силами. Та вже не можуть 
самостійно боротися з проблемою. 

«Цього року змінився начальник жеку. 
Раніше комунальники не реагували на нашу 
проблему. А новий керівник усіма силами 
допомагає нам. Нещодавно у будинку по-
ставили насос високого тиску, облаштували 
смітники з накриттям. Новий начальник по-
сприяв і у вирішенні питання з каналізацій-
ною системою», – констатує Ніна Наулік.

У міській раді цьогоріч виділили кошти 
на вирішення проблеми в аварійній бу-
дівлі, та їх не вистачало для капітального 
ремонту всіх шахт. Ініціативна група жи-

телів будинку, в яку входять Ніна Наулік 
і Вікторія Богач, по допомогу звернулася у 
камінь-каширське представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

«Про Фонд ми чули багато хороших 
відгуків, тому й вирішили звернутися. Нам 
пішли назустріч. Щоб зібрати свою части-
ну коштів для співфінансування, провели 
збори жителів будинку, пояснили людям 
ситуацію. Кожному було важко з сімейного 
бюджету виділити тисячу гривень. Проте 
всі здали гроші, аби лиш вирішити наболі-
ле питання», – розповідає голова ініціатив-
ної групи Вікторія Богач.

«Жителі цього будинку чітко знають 
проблему та активно працюють над її ви-
рішенням. Не чекають, що хтось зробить 
це за них. Вони виготовили проектно-
кошторисну документацію, долучилися до 
співфінансування. На сьогоднішній день 
це єдиний будинок у Камені-Каширському, 
який має таку проблему. Питання по інших 
або вже вирішилися, або вирішуються. Мі-
сяць тому за участі Фонду закінчили ремонт 
будинку на вулиці Чкалова, 11. У будинку 
на 1 травня, 25 роботи з реконструкції шах-
ти планують виконати впродовж двох тиж-
нів», – резюмував керівник представництва 
Фонду у Камені-Каширському Сергій Лях. 

Ірина ЮЗВА
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СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ КОМФОРТНЕ НАВЧАННЯ – КОМФОРТНЕ НАВЧАННЯ – 
ЯКІСНІ ЗНАННЯЯКІСНІ ЗНАННЯ

ДОБРО У СЕРЦІ НАДІЯ, ЯКА ВИПРОМІНЮЄ СВІТЛОНАДІЯ, ЯКА ВИПРОМІНЮЄ СВІТЛО
Якби поняття добра можна було 
побачити, то воно струменіло б 
веселими ясними променями від цієї 
жінки з іменем, що дарує сподівання.

Надія Іванівна Кулик народилася по-
близу Лубен, у селі Хорошках, що на Пол-
тавщині. Усього лиш дев’ять років лишило-
ся пані Надії до ста. Вона – свідок і учасник 
вікової історії країни, що її любить без 
міри, бо то – її рідна Україна. І хоча наро-
дилася на Полтавщині, рідним усе ж вва-
жає Луцьк, адже тут живе з юності, відтоді, 
як молодесенькою дівчиною втекла від фа-
шистської неволі.

«Повантажили в товарняки і повезли в 
Германію, – повертається думками у далекі 
сорокові пані Надія. – Довезли до Люблі-
на, там дозволили вийти з вагонів. Ми ви-
йшли і назад уже не повернулися. Там був 
великий вокзал... Навколо багато військо-
вих, німців і ми між ними. Так вийшли на 
кінець залізниці і пішли в місто».

Поневірялися дівчата не день, не тиж-
день і навіть не місяць. Блудили, голодува-
ли, іноді не було де переночувати. Та вперто 
вирішили повертатися додому. Щоправда, 
до Лубен не дійшли, лишилися на Волині. 
Роботу Надія знайшла досить швидко, бо 
була письменною – закінчила вісім класів.
Працювала в суді. А в 1945 році у Львові 
освоювала професію завідувача торговим 
відділом. Згодом працювала в Луцьку на 
міжрайбазі, утримувала себе і допомагала 

Школа у селі Черевасі, що 
на Маневиччині, має 

давню історію. Побудована 
вона паном Клепатковським 
у далекому 1935 році. Тоді 
це була двокласна школа, 
навчання відбувалося 
польською мовою. 

У 1984-му добудували ще одне 
крило, яке місцеві називають «ра-
дянським». Проте згодом виникла 
потреба у розширені навчального 
закладу. У 1996-му відкрили нову, 
вже «українську» добудову. Зараз 
у дев’ятирічці здобувають знання 
158 учнів. Тут хороша успішність, 
школярі щороку стають пере-
можцями районних олімпіад. Та 
є у навчальному закладі й певні 
проблеми: старі діряві дошки і 
дерев’яні вікна, що пропускають 
холод. 

Восьмикласниця Тетяна Ме-
фанік мріє стати журналістом. 
Дівчина багато читає, пише жит-
тєві історії. Про те, що в неї це 
виходить, свідчить перше місце 
на міжнародному конкурсі знав-
ців української мови імені Петра 
Яцика. Дівчина має проблеми з 
зором, хоч сидить за першою пар-
тою. На жаль, Тетяна не завжди 
бачила, що написано на дошці.

«Учні вставали, тягнулися, за-
глядали на ту дошку. Їм незручно 
було списувати з неї, – пригадує 
вчителька німецької мови Інна Зі-
нич. – Ми старалися писати біль-
ше в зошитах, під диктовку, вико-
нувати творчі роботи».

Стару дошку часто фарбува-
ли, та це не вирішувало пробле-
ми. Коли у Маневицькому районі 
відкрили представництво Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
батьки учнів 8-го класу разом із 
класним керівником звернулися 
туди з проханням замінити шкіль-
ну дош ку. За невеликий проміжок 
часу проект реалізували. Про-
те ініціативна група череваської 
школи не зупинилася на зробле-
ному, а підготувала ще один про-
ект. Тепер – із теплозбереження.

Кімната учнів 8-го класу зна-
ходиться у найновішому, «укра-
їнському», крилі школи. При-
міщення має дві зовнішні стіни. 
Не виключено, що будівельники 
економили на матеріалах. Тож 
кімната була найхолоднішою у 
школі, діти були змушені сидіти 
на уроках у верхньому одязі. Не 
рятувало ситуацію і те, що вікна 
на зиму утеплювали ватою.

Завдяки співпраці Фонду, бать-
ків восьмикласників і вчителів ще 
до початку навчального року про-
ект із заміни трьох вікон у класі 
був втілений у життя. Директор 
школи Світлана Слупачик каже, 
що в будівлі треба замінити ще по-
над 80 дерев’яних вікон, більшість 
із яких – у коридорі.

«Це моє перше болюче питан-
ня. Адже недарма кажуть, що в 

школі директор і завгосп – одне 
ціле. Коли заходжу у клас, а там 
температура 10-12 градусів, то 
дуже переживаю за здоров’я ді-
тей, – ділиться керівниця на-
вчального закладу. – Дуже рада, 
що є такий Фонд, куди можна 
звернутися і де не відмовлять у 
допомозі».

Керівних східної філії Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 

Олександр Мельничук каже, що 
одним з основних напрямків у 
роботі Фонду є співпраця з ініці-
ативними громадами. У випадку 
школи в Черевасі – це батьки та 
класний керівник. Вони визначи-
ли, яка проблема є найгострішою, 
об’єднали зусилля та зуміли її ви-
рішити.

Ірина ЮЗВА

родині, в якій жила. Потім довелося вер-
татися на Полтавщину – важко захворіла 
мама.

«Тато – інвалід Першої світової війни. 
Брат тоді вчився в інституті в Полтаві. 
Мусила їхати, бо ж там і свинята, і корова, 
і качки, й кури, і городи... На батьківщині 
невдало вийшла заміж, а потім розлучилася 
з чоловіком. Не офіційно, а просто кинула 
його, бо неможливо було жити. І з чотири-
річним сином поїхала назад до Луцька».

Тут чекали друзі. Працювала, рости-
ла сина, дарувала дитині любов і вкладала 
тепло душі. Та й усім навколо намагалася 
допомагати. Пані Надія дуже любила ви-
шивати і в’язати, то всім співробітницям 
кофтинки нав’язала. В’яже і зараз.

«Вдень ні хвилинки не можу всидіти без 
роботи. Мені завжди не вистачає часу. Ще 
ходжу на базар по продукти», – ділиться 
Надія Іванівна.

Рух – то життя, а поміч – благо, життє-

дайний бальзам для душі. Із Фондом Ігоря 
Палиці пані Надія познайомилися ще на 
початках його діяльності. У 2012 році Фонд 
оплатив жінці операцію на очі. Відтоді пані 
Надія й піклується з його допомогою і про 
власне здоров’я, і про немічних сусідів. На-
дія Іванівна втратила єдиного сина, єдино-
го онука... Тепер родина – її двір, її сусіди 
і знайомі. Літня жінка хоче подарувати 
радість іншим. Працівники Фонду вже 
звикли до уваги від пані Надії. Кожного 
разу, коли вона приходить у Фонд, при-
носить невеличкий подарунок: чи то букет 
айстрів, чи цікавий журнал, який вона вже 
прочитала. Такі візити додають у життя 
позитивних емоцій та створюють хороший 
настрій на весь день. 

А ще Надія Іванівна хоче якомога біль-
ше встигнути зробити, щоб після себе за-
лишити пам’ять. Минулого року жінка 
звернулася в Офіс розвитку кварталу з 
проханням встановити лавочки у їхньому 
дворі. Працівники Офісу пішли на зустріч 
пані Надії та реалізували її прохання.

Ціни добро не має. Натомість воно має 
суть, має місію – змінювати світ, прикраша-
ти його позитивом. Надію Кулик іноді про-
сто просять поговорити, а то й торкнутися 
до неї, аби взяти собі ту частину світла, що 
вона випромінює. Вона ж не замислюєть-
ся над тим, що і кому належить передусім, 
лише знає, що має робити добро.

Наталка ПЕТРУК
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СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ

ЗА КРОК ДО П’ЄДЕСТАЛУ 

Стадіон «Авангард» 
закрив літній сезон 

легкоатлетичних змагань 
командним чемпіонатом 
України серед юнаків 2001 
року народження і молодших. 
На змагання, що відбулися 
19-20 вересня, з’їхалося понад 
600 спортсменів з 25 регіонів 
України. 

Це вже четверті офіційні легко-
атлетичні змагання міжнародного 
та всеукраїнського рівнів на онов-
леному стадіоні, які відбуваються за 
підтримки Фонду «Тільки разом». 
Відкриття чемпіонату розпочали з 
урочистої ходи спортсменів. Попе-
реду – учасник ХХХІ літніх Олім-
пійських ігор у Ріо-де-Жанейро 
Іван Банзерук. 

На його думку, такі змагання 
дають можливість випробувати 
свої сили та показати максимальні 
можливості, адже кожен учасник 
змагань – під пильним оком суддів 
і тренерів. Саме оновлений стаді-
он «Авангард», зазначив Іван Бан-
зерук, дав поштовх, аби в Луцьку 
відбувалися збори спортсменів, 
різноманітні чемпіонати та кубки 
України. 

Відкриття змагань підсумува-
ла легкоатлетична естафета серед 
школярів Луцька. У боротьбі за 
першість перемогу здобула коман-
да Луцької загальноосвітньої шко-
ли І-ІІ ступенів №11 – колегіум. 
У її складі 8 учасників – учні 5-6-х 
класів. «На цьому стадіоні краще і 
швидше можна бігати. Це наша пер-
ша перемога, але, сподіваємося, не 
остання», – ділиться враженнями 
переможниця естафети Анна. 

Підтримка спорту, фізичної 
культури та здорового спосо-
бу життя серед школярів та сту-
дентів – пріоритети роботи Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Учер-
гове Фонд став партнером змагань. 
З нагоди відкриття чемпіонату 
учасників привітав заступник голо-
ви правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Орест Маховський. 

«Вважаю, що такі заходи мають 
часто відбуватися в нашому місті. 
Фонд «Тільки разом» готовий на-
давати підтримку, аби молоді люди 
розвивалися, зростали і показували 
високі результати. У майбутньому 
кожен із цих спортсменів може ста-
ти спортивною елітою нашої держа-
ви», – зазначив Орест Маховський. 

Молодою спортивною елі-
тою є нинішні учасники змагань. 
Саме вони через два роки мо-
жуть претендувати на участь в ІІІ 
Юнацьких Олімпійських іграх, які 
відбудуться в Буенос-Айресі (Ар-
гентина). Збірну команду Укра-
їни до Юнацьких Олімпійських 
ігор готуватиме старший тренер 
збірної України з резерву Андрій 
Каратєєв. «У Юнацьких Олім-
пійських іграх візьмуть участь 
спортсмени 2001-2002 років на-
родження. Ці змагання – перший 
відбір. Серед тих, хто вже зареко-
мендував себе, – Михайло Кохан, 
Валерій Іваненко (метання моло-
та) та Олена Жмур (стрибки у ви-
соту). Вони вже показали високі 
результати. Сподіваємося, що ці 

спортсмени в гарній формі піді-
йдуть до участі в Олімпійських 
іграх серед юнаків», – підсумував 
Андрій Каратєєв.

На думку генерального се-
кретаря Федерації легкої атлети-
ки України  Михайла Медведя, 
Луцьк для багатьох легкоатлетів 
став рідним містом, відколи тут 
оновили стадіон. «Якщо у кожній 
області та в районах будуть такі 
стадіони, молодь займатиметься 
спортом. Тоді можна буде говори-
ти про вищі досягнення на Олім-
пійських і на Юнацьких Олімпій-
ських іграх», – зазначив Михайло 
Васильович.

За підсумками чемпіонату, 
перші чотири місця в спортивній 
ходьбі серед дівчат посіли воли-

нянки з Любешівської ДЮСШ: Ва-
лерія Шоломіцька, Юлія Петрик, 
Іванна Меліщук та Дарина Касян. 
Дівчата проводять тренування на 
любешівському стадіоні «Колос», 
який рік тому оновили завдяки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Дарині – 14 років, у легкій 
атлетиці дівчина шість років, чо-
тири з яких присвятила спортив-
ній ходьбі. Цього року на змаган-
нях в Івано-Франківську Дарина 
Касян отримала розряд кандидата 
у майстри спорту України. Але 
понад усе юна спортсменка з Лю-
бешова мріє стати олімпійською 
призеркою. «На командному чем-
піонаті я перемогла на дистанції 
три тисячі метрів у спортивній 
ходьбі серед дівчат, мрію потра-

пити на Олімпійські ігри, але для 
цього треба багато працювати», – 
зазначила дівчина. 

Волинь на чемпіонаті предста-
вили 72 легкоатлети За підсумка-
ми змагань наша область посіла 
четверту сходинку. Перемогу в за-
гальнокомандному заліку здобули 
спортсмени з Дніпропетровської 
області. Серед команд ДЮСШ Укра-
їни, яких було 42, перше загально-
командне місце посіли вихованці 
Любешівської дитячо-юнацької 
спортивної школи. Сподіваємося, 
вже скоро хтось із юних спортс-
менів зможе представляти нашу 
державу у складі збірної команди 
України на ІІІ Юнацьких Олімпій-
ських іграх 2018 року. 

Ірина КУДРЯ
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СУБОТА 8 жовтня
06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
06.45, 07.15, 08.10, 

23.15, 00.15 Погода
06.50, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники 

в часі»
10.05 Як це?
10.35 Хто в домі хазяїн?
10.55 Хочу бути
11.20 Школа Мері Поппінс
11.35 Казки Лірника Сашка
12.10 Д/с «Нью-Йорк»
16.00 Чоловічий клуб. 

Спорт
17.20 Чоловічий клуб
18.00 Д/ф «Крим. 

Спротив»
19.00 Х/ф «Антоніо 

Вівальді: Принц 
Венеції»

21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена історія
22.45 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп
23.40 Добрі справи
01.20 Музичне турне
02.25 Телевистава «Сто 

тисяч»
04.40 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
05.05, 07.00 Kids Time
05.07 М/с «Губка Боб 

Прмокутні штани»
07.05 Хто зверху-5?
09.00 Ревізор
12.00 Страсті за 

ревізором
15.00 Любов на 

виживання
17.00 М/ф «Аладдін»
19.00 Х/ф «Чаклунка»
21.00 Х/ф «Вартові 

Галактики»
23.20 Х/ф «Патруль 

часу»
01.20 Х/ф «Знівечений»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

вдома»
12.55 «Зважені та щасливі 

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

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

01.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.25 Х/ф «Пригоди 

Бейлі: Різдвяний 
герой»

11.15 Х/ф «Каспер: 
Початок»

13.10 «Кохання з першого 
погляду»

14.00 «КВН»
17.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
18.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
23.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.00 Т/с «Комісар Рекс»
02.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.50 

Події
07.10, 05.30 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Вальс-

бостон»
13.00, 15.20 Т/с 

«Анютине щастя»
17.10, 19.40 Т/с «З надією 

на щастя»
22.00 Т/с «Андрійко»
02.30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

4 сезон»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.10 Містична Україна
09.00, 18.20 У пошуках 

істини
10.40 Медічі: таємниці 

династії
12.40, 20.20 НЛО з 

минулого
14.30 Бути левом
15.30 Дивовижні миті 

життя
17.20 Довідник дикої 

природи
22.10 Вирішальна мить
05.10 Несподівані 

злочинці

МЕГА

06.45 «Поверніть мені 
красу 2»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00, 19.30 «ТСН»
11.00 «Світське життя»
12.00 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
13.55 «Голос. Діти 3»
16.40 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

№7 2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху. Юрмала»
23.10 «Міс україна 2016»
00.50 «Розсміши коміка. 

Діти»
02.30 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

06.45, 20.00, 03.30 
«Подробиці»

07.45 «Мультфільм»
08.15, 05.30 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

10.00 Д/п «Живе такий 
хлопець. Леонід 
Куравльов»

10.50 Х/ф «Шукайте 
жінку»

14.00, 20.30 Т/с «Чотири 
пори літа»

22.30 «Добрий вечір на 
Інтері»

23.15 «Навколо М»
00.15 Х/ф «Банди Нью-

Йорка»
04.00 Х/ф «Капіж»

ІНТЕР

05.25 М/с «Пригоди 
мультинят»

06.05, 12.45 Факти
06.25 Стоп-10
07.20, 04.30 Провокатор
08.15 Більше ніж правда
09.15 Секретний фронт
10.10 Антизомбі
11.10 Громадянська 

оборона
12.10, 13.00 Інсайдер
13.25 Х/ф «Капітан 

Філіпс»
16.10 Х/ф «Парк 

Юрського періоду»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Парк 

Юрського періоду-2»
22.45 Х/ф «Парк 

Юрського періоду-3»
00.30 Х/ф «Тремтіння 

землі-4. Легенда 
починається»

02.25 Т/с «Ганнібал»

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с «Козаки. 

Футбол»
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/ф «Ведмеді-

сусіди. На порятунок!»
12.40 М/ф «Ведмеді-

сусіди: Зимові канікули»
13.50 Країна У
16.15 Х/ф «Автостопом 

по Галактиці»
18.15 Х/ф «Сам 

удома 5: Святкове 
пограбування»

20.00 Танька і Володька
23.00 Х/ф 

«Потанцюймо»
00.55 Одна за всіх
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Бізнес-клас»
08.20 «Слово депутата»
08.35 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Ковель: події, час»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Військова 

прокуратура: на лінії 
вогню»

12.15 «Дитячий світ»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 «Народна 

скарбниця»
13.40 «Грані»
14.05 «Т/ф «Не для сім’ї»
15.00 «Солодкий вікенд»
15.30 «Натхнення»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 Т/ф «Луцьк і Косачі: 

«Зібрались ми на 
віче…»

18.00 «Уряд на зв’язку з 
громадянами»

18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.35 «Ковель: події, час»
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

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

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Велика книга
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, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Рандеву
09.50 Англійські КЛАСи
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.05 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 ЧП+
13.15 Настав час
13.30 Феєрія мандрів
14.00 Твій дім
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 «Відкрита Біблія»

АВЕРС 17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка батьківства
18.45 Новини «На часі» 
19.00 Захищеність
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: 

«Пирогов» 1
01.45 По ту сторону 

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

«Кето та Коте» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

П’ЯТНИЦЯ 7 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.40, 21.00 Новини
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.30 Територія закону
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Д/ф «Єжи Гедройц. 

Магічна сила слова»
12.00 Перша студія
12.30 «Схеми»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Віра. Надія. Любов
15.50 Театральні сезони
16.30 Д/с «Китай на 

кінчику язика»
17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 З перших вуст
20.00 На пам’ять
20.30 «План на завтра»
21.50 Війна і мир
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Музичне турне
03.55 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
03.15 Х/ф «Знівечений»
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.20 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.20 Половинки-2
11.20, 21.40 Київ вдень 

і вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

22.45 Половинки - 2
00.30 Суперінтуїція
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 «Зіркове життя. 

Зіркові вінчання»
06.50 «Зіркове життя. 

Вічне кохання»
07.50 Х/ф «Диши зі 

мною»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

01.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел 

і Решка. Незвідана 
Європа»

15.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож»

16.00 «Файна Юкрайна»
17.00, 02.00 «Розсміши 

коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
03.00 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 04.45 Зірковий 

шлях
11.15 Реальна містика
15.50, 20.55 Т/с «На лінії 

життя»
18.00, 03.50 Т/с 

«Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

4 сезон»

УКРАЇНА
06.50, 10.20 Вражаючі 
кадри 07.40 Бандитська 
Одеса 08.30 Правда життя 
09.30, 18.00 Вижити 
попри все 11.10 Вижити 
в світі людей 12.10, 
18.50 Правила життя 
13.00, 19.40 У пошуках 
істини 14.00 Містична 
Україна 15.00, 20.40 
Секретні історії 16.00 
Медічі: таємниці династії 
17.00 Королівська кобра: 
обличчям до обличчя 
21.40 Дивовижні миті 
життя 22.40 Крилаті 
мавпи Шангрі-Ла 23.40 
Вражаюче відео 00.20 
Очима слідчих 05.10 
Несподівані злочинці 

МЕГА

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

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

07.35 «Маша і ведмідь »
09.30 «Чотири весілля 

- 2»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 9»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

- 2»
20.10 «Розсміши коміка. 

Діти»
22.00 «Світське життя»
23.00 «Ліга сміху. 

Юрмала»
01.05 «Що? Де? Коли?»

06.05, 11.15, 12.25, 
14.20 «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 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф 

«Інтердівчинка»
02.35 Д/п «Україна: забута 

історія»
03.20 Х/ф «Все 

перемагає кохання»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
11.45 Х/ф «Тремтіння 

землі-3. Повернення в 
Перфекшн»

13.20 Х/ф «Тремтіння 
землі-3. Повернення в 
Перфекшн»

14.25 Т/с «Відділ 44»
15.20, 16.20 Т/с «Нюхач»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.30 Х/ф «Тремтіння 

землі-4. Легенда 
починається»

01.45 Т/с «Ганнібал»
03.00 Стоп-10
04.00 Провокатор

ICTV

07.10, 09.55 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 
Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX
10.25 Х/ф «Король 

повітря. Золота ліга»
12.00, 18.00 Панянка-

селянка
13.00 Танька і Володька
14.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
16.55 Країна У
20.00 Х/ф «Сам 

удома 5: Святкове 
пограбування»

21.45 Х/ф «Автостопом 
по Галактиці»

00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

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 «Всеволод 

Нестайко: родом з 
дитинства»

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

Європі»
14.10 «Нотатки на 

глобусі»
14.25 Т/ц «Обрані часом: 

«Експертиза… Страта 
божевіллям»

15.00 Т/ф «Останній 
напис»

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»
18.30 «Народна 

скарбниця»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Бізнес-клас»
21.30 «Слово депутата»
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, 
19.50, 20.30, 21.55 
Телебіржа. Ринок праці

08.30 Слово депутата
09.00 Глобал 3000
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 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
19.00 Фест Лайф
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: 

«Кутузов» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ДЖАМАЛА 
ПРЕДСТАВИЛА КЛІП 
НА «1944» 

Відбулася прем’єра довгоочікува-
ного кліпу на пісню-переможницю 

«Євробачення-2016» співачки та тре-
нера проекту «Голос країни» Джама-
ли, інформує «ТСН.ua». 

Режисером і хореографом-постановни-
ком відео став Анатолій Сачивко, опера-
тором – Микита Кузьменко. Ця ж команда 
раніше працювала над відео Джамали «За-
плуталась». Знімали кліп три дні в Чернівець-
кій області. Локацією стала закинута військо-
ва база «Памір» на вершині гори Томнатік, на 
висоті 1565 метрів над рівнем моря.

свіжачок

Фільм «Вартові Галактики»

Фільм «Інтердівчинка»

Фільм «Автостопом по Галактиці»

21:00

23:30

21:45

kino-sputnik.com
.ua

inter.ua

axea.ru

У ЛУЦЬКУ – ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗАДЗЕРКАЛЛЯ»

Два дні в обласному центрі 
триватиме анімаційний 

фестиваль. Всіх зацікавлених 
запрошують 8 та 9 жовтня у 
Волинський академічний обласний 
театр ляльок і антикафе Innerspace. 

Одним із учасників дійства стане студія 
кіно, анімації та медіамистецтв «Червоний 
собака» з Києва. Ця студія створює мульт-
фільми понад 10 років. Серед них – 15-
хвилинний анімаційний фільм «Дівчинка з 
риб’ячим хвостом», який відібрали для учас-
ті в канадському конкурсі. До слова, персо-
нажів у мультфільмі озвучили соліст гурту 
«Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, актриса 
Сніжана Єгорова та актор Євген Малуха.

цікаве дійство

kievsm
i.net
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Яким нудним і безликим був би світ без загадок. Фільм «Лікар: Учень Авіценни»

НЕДІЛЯ 9 жовтня
06.00 Світ православ’я
06.35 7 чудес України
07.15 На слуху
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Х/ф «Антоніо 

Вівальді: Принц 
Венеції»

11.15 М/с «Мандрівники 
в часі»

12.00 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.50 Спогади
13.25 Гра долі
14.20 Фольк-music
15.30 Д/ф «Простір 

толерантності. Коріння, 
кров і душа»

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 День Янгола
01.20 Музичне турне
02.25 Телевистава «Пора 

жовтого листя»
04.45 Д/ф «Це моє життя. 

Лариса Кадочникова»

05.10 М/с «Пригоди 
мультинят»

05.55, 12.45 Факти
06.25, 03.25 Стоп-10
07.20 Зірка YouTube
09.20 Дивитись усім!
11.05 Без гальм
11.30, 13.00 Х/ф «Парк 

Юрського періоду»
14.20 Х/ф «Парк 

Юрського періоду-2»
16.55 Х/ф «Парк 

Юрського періоду-3»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Помпеї»
22.25 Х/ф «Олександр»
01.55 Т/с «Ганнібал»
04.40 Провокатор

07.35 М/с «Ескімоска. 
Пригоди в Арктиці»

09.55 М/с «Дора-
мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 
бурундуки»

11.00 М/ф «Ведмеді-
сусіди: Зимові канікули»

12.10 Х/ф «Р...
Раджкумар»

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Танька і 
Володька

15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.35 Одного 
разу під Полтавою

20.00 Країна У
23.00 Х/ф «Хто цей 

Санта?»
00.55 Одна за всіх
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «На щастя, на 

долю»
11.30, 15.30, 19.55 Тема 

дня
11.55 «Натхнення»
12.25 «Молодіжна студія»
13.20 «Кошик творчих 

ідей»
13.35 Т/ф «Есе про Крим»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ф «Їду на Січ»
15.00 Т/ц «Українські 

голови в Баварії». 2 
серія

15.15 Т/ц «Твій дім»
16.00 «Дзвони Волині»
16.50 «Казки Сашка 

Лірника»
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Танго смерті»

18.30 «Видатні волиняни» 
(Улас Самчук)

19.00 Місто
19.25 «Антракт: 

«Мандрівний лялькар»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 «Солодкий вікенд»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час -Time»
22.45 «Урок для… 

батьків»
23.35 «Музичний 

проспект»

06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.45, 10.50 «Х-Фактор 

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

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

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

про секс»
00.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.25 Х/ф «Каспер: 

Початок»
11.20 Х/ф «Пригоди 

Бейлі: Різдвяний 
герой»

13.00 «Орел і Решка. 
Шопінг 2016»

14.00 «Орел і Решка. На 
краю світу»

19.00, 01.00 «Вечірній 
квартал»

21.00 Х/ф «Без 
відчуттів»

22.50 «КВН»
03.00 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Андрійко»
13.00 Т/с «З надією на 

щастя»
17.00 Х/ф «Ванька»
18.50 Футбол. 

Кваліфікація ЧМ-2018. 
«Україна» - «Україна»

21.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.00 Х/ф «Вальс-
бостон»

00.00 Реальна містика
01.50 Т/с «Співачка»

06.00 Бандитський Київ
07.10 Містична Україна
09.00, 18.20 У пошуках 

істини
10.40 Ялта: жертва 

Сталіну
11.40 Мисливці на 

нацистів
12.40, 20.20 НЛО з 

минулого
14.30 Школа виживання: 

леви
15.30 Довідник дикої 

природи
22.10 Вирішальна мить
00.00 Вражаюче відео
05.10 Несподівані 

злочинці

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Українські 
сенсації»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-
забава»

09.40 М/ф «Маша і 
ведмідь»

10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 7»
12.00 «Гроші»
13.20 «Життя без обману»
14.45 Т/с «Свати - 6»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.25 «Аргумент кiно»
00.05 «Світське життя»
01.05 Х/ф «Телемерці»
02.35 Х/ф «Служниця 

трьох панів»
04.05 «В мережі»

07.15 «Мультфільм»
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 «Добрий вечір на 

Інтері»
14.00 Х/ф «Ти будеш 

моєю»
15.45, 21.30 Т/с 

«Особисті обставини»
20.00 «Подробиці тижня»
00.20 Х/ф «Шукайте 

жінку»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.10, 02.30 Зона ночі
05.20 Абзац
06.15, 08.00 Kids Time
06.17 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
08.05 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
12.00 М/ф «Аладдін»
13.45 М/ф «Аладдін і 

король розбійників»
15.20 Х/ф «Чаклунка»
17.20 Х/ф «Вартові 

Галактики»
20.00 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
22.00 Х/ф «Костантин»
00.20 Х/ф «Той, що 

виганяє диявола. 
Початок»

07.00 Велика книга
07.30, 02.30, 05.40 Як 

це було
07.45, 08.45, 12.45 

Телемагазин
08.00 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 Говоримо 
польською

12.15 Хіт-парад

АВЕРС 13.00 Концерт «Чорні 
черешні»

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, 21.00, 

22.00 Шустер LIVE
20.40 Вечірня казочка
00.05 Твій дім
00.25 Ретроспектива: 

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

«У самого синього 
моря» 1

06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ФУТБОЛ 1

ПН 3 жовтня ВТ 4 жовтня СР 5 жовтня ЧТ 6 жовтня ПТ 7 жовтня СБ 8 жовтня НД 9 жовтня
06.00, 08.00, 20.35 Топ-
матч 06.10 Халл Сіті - Челсі. 
Чемпіонат Англії 08.10 
Шахтар - Зоря. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 Реал - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Ворскла - Олімпік. Чемпіонат 
України 16.00 МЮ - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 17.50 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 18.45 Сельта - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
20.40 Сталь - Чорноморець. 
Чемпіонат України 22.50 
Тоттенгем - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 00.35 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 05.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 

06.00, 08.00, 03.25, 05.25 Топ-
матч 06.10 Севілья - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Бернлі 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Шахтар - 
Зоря. Чемпіонат України 12.05 
«Великий футбол» 13.50 Сталь 
- Чорноморець. Чемпіонат 
України 16.00 Малага - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 17.50 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
18.50 Тоттенгем - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 20.40 Реал - 
Ейбар. Чемпіонат Іспанії 22.50 
Ворскла - Олімпік. Чемпіонат 
України 00.40 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру 01.35 Свонсі 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
03.35 Валенсія - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 00.40, 05.35 
Топ-матч 06.10 Евертон - 
Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 08.10 Ворскла - Олімпік. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Сельта - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 
Халл Сіті - Челсі. Чемпіонат 
Англії 13.55 Сосьєдад - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.30 
Бернлі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 18.20 Севілья - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 20.10 МЮ 
- Сток Сіті. Чемпіонат Англії 
22.00 «Сіткорізи» 22.50 
Шахтар - Зоря. Чемпіонат 
України 00.55 Реал - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 02.45 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
03.45 Тоттенгем - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Норвегія - Німеччина. Відбір 
до ЧС-2018 08.10 Україна - 
Ісландія. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Вельс - 
Молдова. Відбір до ЧС-2018 
12.10 Швеція - Нідерланди. 
Відбір до ЧС-2018 13.55 Кіпр 
- Бельгія. Відбір до ЧС-2018 
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.30 Хорватія - Туреччина. 
Відбір до ЧС-2018 18.25 LIVE. 
U-21. Україна - Півн. Ірландія. 
Відбір до ЄВРО-2017 20.25, 
23.40 «Головна команда» 
21.35 LIVE. Туреччина - 
Україна. Відбір до ЧС-2018 
00.40 Австрія - Вельс. Відбір до 
ЧС-2018. Прем’єра 02.25 Італія 
- Іспанія. Відбір до ЧС-2018 
04.10 Ісландія - Фінляндія. 
Відбір до ЧС-2018 

06.00, 05.40 Топ-матч 06.05 
Австрія - Вельс. Відбір до 
ЧС-2018 07.55 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.25, 20.05 Огляд 
1-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.25 U-21. 
Україна - Півн. Ірландія. Відбір 
до ЄВРО-2017 12.10 Ісландія 
- Фінляндія. Відбір до ЧС-2018 
13.55 Італія - Іспанія. Відбір до 
ЧС-2018 16.05, 19.05 «Головна 
команда» 17.15 Туреччина 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
21.35 LIVE. «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 
23.40 Нідерланди - Білорусь. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
01.30 Португалія - Андорра. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
03.20 Косово - Хорватія. 
Відбір до ЧС-2018 05.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 

06.00, 05.40 Топ-матч 06.05 
Португалія - Андорра. Відбір 
до ЧС-2018 07.55, 05.10 
«Сіткорізи» 08.25, 20.55 Огляд 
2-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Бельгія - Боснія і Герцеговина. 
Відбір до ЧС-2018 12.10 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 13.55 Франція - 
Болгарія. Відбір до ЧС-2018 
16.00 Нідерланди - Білорусь. 
Відбір до ЧС-2018 17.50 Огляд 
1-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 18.50 LIVE. Вірменія 
- Румунія. Відбір до ЧС-2018 
21.35 LIVE. «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 
23.40 Польща - Данія. Відбір до 
ЧС-2018. Прем’єра 01.30 Англія 
- Мальта. Відбір до ЧС-2018 
03.20 Німеччина - Чехія

06.00, 05.40 Топ-матч 06.05 
Шотландія - Литва. Відбір до 
ЧС-2018 07.55 Світ Прем’єр-
Ліги 08.25, 15.00 Огляд 3 го 
ігрового дня 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
«Моя гра» Б. Бутко. Прем’єра 
10.50 Туреччина - Україна. 
Відбір до ЧС-2018 12.40 
Журнал Ліги Чемпіонів 13.10 
Польща - Данія. Відбір до ЧС-
2018 16.05 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру 17.00 «Моя гра» Б. 
Бутко 17.30, 19.45 «Головна 
команда» 18.50 LIVE. Україна 
- Косово. Відбір до ЧС-2018 
20.55 «Великий футбол» 21.55 
«Шлях на Мундіаль. ONLINE». 
Відбір до ЧС-2018 23.40 
Албанія - Іспанія. Відбір до ЧС-
2018. Прем’єра 01.30 Фінляндія 
- Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
03.20 Ісландія - Туреччина

УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ 
ПОВЕРНУТИ «ІРОНІЮ ДОЛІ»

На сайті президента Петра 
Порошенка українці звернулися з 

вимогою повернути в телеефір фільм 
режисера Ельдара Рязанова «Іронія 
долі, або З легкою парою!». Відповідна 
петиція з’явилася 22 вересня.

«Незабаром Новий 2017 рік. Чому маємо 
втрачати чудову новорічну історію? Залиште 
людям вибір. Завжди можна перемкнути ка-
нал», – йдеться у зверненні. 

Як відомо, 23 грудня 2015-го україн-
ським телеканалам заборонили транслю-
вати фільми, передачі та інші програми за 
участю артистів, внесених до переліку осіб, 
які створюють загрозу національній безпе-
ці. У «чорний список» потрапила акторка Ва-
лентина Тализіна. Вона підписала звернення 
до Путіна на підтримку його позиції щодо 
України. У фільмі зіграла епізодичну роль 
подружки головної героїні Валентини.

отакої

Фільм «Олександр»

22:25

kinoprosm
otr.net

Фільм «Останній мисливець на відьом»

20:00

tvzal.net

знай наших!

ЛУЦЬКА ДИЗАЙНЕРКА – 
НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ

Уже вдруге в 
Києві відбувся 

міжнародний конкурс 
молодих дизайнерів 
New Fashion Zone. 
21 вересня на 
майданчику «Estet 
Хауз» свої фінальні 
колекції показали 
майбутні зірки 
української моди, серед 
них – і лучанка Ольга 
Косюк, пише «Таблоїд 
Волині». Дизайнерка 
пройшла всі три 
етапи випробування 
й потрапила у фінал, 
де представила шість 
моделей у номінації 
«Ділова мода».

kp.ua

Ю
рій Косю

к

«Враження лише позитив-
ні. Вперше брала участь у кон-
курсі дизайнерів. Коли пода-
вала заявку, то, чесно, навіть 
не надіялася пройти ескізний 
відбір. Але пройшла, – ділить-
ся враженнями Оля. – Далі був 

кастинг, де треба було пред-
ставити дві моделі з колекції, з 
якими потрапила у фінал».

Одяг луцької дизайнерки 
демонстрували волинянки – 
дівчата з модельного клубу 
Марини Занюк MZM models.

Оля Косюк (посередині)
й сама не очікувала успіху
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Людина в морі ніколи не буває самотньою. Ернест Хемінгуей

покликання

  Наталія ЛЕГКА  
    Старовижівський район 
    Фото автора та 
    з особистого архіву

Майже два десят-
ки років ходить у 
море Юрій Осіїк зі 

Старої Вижівки. Але тіль-
ки в липні цього року він 
став дипломованим  спе-
ціалістом у галузі судно-
водіння, отримавши дип-
лом Київської державної 
академії водного транс-
порту імені Конашевича-
Сагайдачного. А ще спеці-
альний – капітана далекого 
плавання. Беззаперечно, 
ці два важливі докумен-
ти підтверджуються солід-
ним досвідом. Тому моєму 
співрозмовникові є чим по-
ділитися із земляками.

ОДЕСА ОБРАЛА 
ХЛОПЦЯ ІЗ ВОЛИСЬКОЇ 
ГЛИБИНКИ

Після закінчення школи Юрію 
Осіїку дуже хотілося вступити до 
інституту. Але в хлопця «накуль-
гувала» французька, тому вибрав 
дещо простіший шлях у доросле 
життя. Далися взнаки розповіді се-
стриної подруги, у яких головним 
героєм був батько дівчини – капітан 
далекого плавання. Юра зібрався 
з думками, пішов у бібліотеку і в 
довіднику для абітурієнтів вибрав 
три училища, пов’язані з морем. 
Відповідь отримав лише з одно-
го – Одеського морехідного риб-
ної промисловості. Отож, жереб 
було кинуто: хлопець став спочатку 
курсантом, а згодом і випускником 
цього навчального закладу.

– У юності дуже хотілося роман-
тики, – згадує Юрій Іванович. – Зре-
штою, щасливий, що з плином часу 
це бажання не зникло.

Ще б пак, адже йому вдалося по-
бувати у 65-ти країнах світу. Остан-
ні чотири місяці чоловік працював 
старшим помічником капітана на 
судні Heavy lift, що спеціалізується 
на перевезенні великогабаритних 
та нестандартних вантажів, хоч 
трудову біографію скромно розпо-
чинав на риболовецьких базах у 
Севастополі. Належить воно одній 
із кіпрсько-німецьких компаній і хо-
дить під прапором країни Антігуа і 
Барбуда. Судновласник-німець про-
вадить бізнес здебільшого із євро-
пейськими компаніями, а це крас-
номовно свідчить про пріоритети.

– Раніше доводилося перебу-
вати в морі по 8-10 місяців, а най-
довший рейс тривав 13,5 місяця. 
Це, звичайно, непросто, але то мій 
вибір, і він дорогого вартий, – каже 
Юрій. – Нині тривалість контракту 
становить чотири місяці.

Моряк по-особливому згадує 
період роботи на «Намібії»:

– Коли прийшов на судно, його 
вже експлуатували 30 років, але 
воно ще було нічогесеньке, навіть із 
басейном. Після пропозиції укласти 
контракт «пробили» через інтернет 
його власників. «Куди ти їдеш? Там 
господарі – чорношкірі!» – застері-
гали знайомі. Але капітан заспокоїв, 
мовляв, усе буде гаразд, бо набра-
ли надійну команду з тих, із ким уже 
ходили в море. Відпрацювали шість 
місяців: вантажилися на Амазонці, 
перевозили з Бразилії червоне де-
рево. Набачилися усілякого, навіть 
як браконьєри полюють на кроко-
дилів та підсмажують їхнє м’ясо на 
обід. Уявіть село, де 200 жителів, а в 
ньому – і школа, і басейн, і лісопиль-
ня, де розробляють ліс. Ось такою 
була наша бразилійська реальність. 
У цьому селі на Амазонці ми навіть 
купили мавпеня на судно, щоправ-
да, довго воно нас не супроводжу-

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЯМИ 
ТЕРАКТУ

– Цікаво прогулятися євро-
пейським містом, – розмірковує 
Юрій Осіїк, – поспілкуватися з не-
ймовірно привітними та добрими 
бразильцями; подивуватися тому, 
як рис, що його завантажили за три 
дні, в Індії розвантажують місяць; 
як у Норвегії лише один працівник 
на причалі зустрічає та обслуговує 
судна, все решта – справа техніки... 
Дивує, що на Філіппінах можна при-
дбати хороше житло за 20 тисяч до-
ларів. А ще є судна завдовжки 226 
метрів та завширшки 32, у яких п’ять 
поверхів зверху й чотири знизу (на 
одному з них мені вдалося ходити 
у море), а ще крани, здатні підняти 
80 тонн вантажу. Усе це українцеві 
вдивовижу.

Однак того, з чим зіштовхнувся 
Юрій 12 жовтня 2000 року, не поба-
жаєш навіть ворогові.

– Ми стояли на якорі в Адені 
(Ємен, – ВН), – згадує він. – За кілька 
кілометрів помітили американсь-
кий есмінець «Коул», що зупинився 
на дозаправку. Ні для кого не було 
секретом, що на його борту ядерна 
зброя. Через деякий час помітили: 
до есмінця стрімко наближається 
катер, як з’ясувалося пізніше, начи-
нений вибухівкою, і таранить його. 
У результаті теракту загинули 17 мо-
ряків ВМФ США, 39 було поранено. 
За якусь мить закрили порт, а поруч 
із трагедією піднялися на поверхню 
кілька підводних човнів, очевидно, 
теж американських.

Розпитую в Юрія, з моряками 
яких країн йому доводилося пра-
цювати.

– Зазвичай формується міжна-
родна команда, – каже він. – Дуже 
важливі рекомендації. А в море 
ходив з німцями, греками, індуса-
ми... Філіппінці, скажімо, дуже до-
тримуються субординації, дружні. 
У Франції та Норвегії найсильніші 
профспілки, що дбають про безпеку 
моряків, тому там, коли розванта-
жують судно, навіть карета швидкої 
допомоги стоїть.

– А чим, окрім романтики, подо-
бається вам робота? – не втримую-
ся від запитання.

– Стабільною заробітною пла-
тою, що дозволяє забезпечити ро-
дину, відпочинком на півроку та 
правом обирати колектив і крюїн-
гову компанію, в якій хотів би пра-
цювати.

ПРО НАДІЮ, ЯКА 
ПРОМІНЯЛА КИЇВ НА... 
КОХАННЯ

Мій співрозмовник згадує ку-
медну історію про те, як у їхнього 
кока-азербайджанця закохалася 
вчителька-бразилійка. Хоч і в са-
мого одруження було не зовсім 
звичним. А розпочалося усе з того, 
що сусідська дівчина привезла по-
гостювати у Стару Вижівку подругу 
Надю з Києва. Молоді люди щойно 
познайомилися, як Юра пішов у 
море. Коли повернувся, Надя смі-
ливо запропонувала:

– Поговорімо серйозно.
– Про що? Чого ти хочеш? – не 

ходив довкола, адже йому було вже 
тридцять – час думати про сім’ю.

– Заміж за тебе! – випалила дів-
чина.

– Отакої! Але знай: у місто я не 
поїду, та й хату вже почав будувати. 
Одружимося, якщо залишишся в 
селищі?

– Чому б і ні? – не схибила На-
дійка.

Після такого короткого діало-
гу й весілля відгуляли. Нині в щас-
ливій родині Осіїків трійко діток: 
дев’ятирічний Вадим, семирічна 
Тоня та дворічний Сашко. Тож є 
кому чекати вдома на хорошого 
татка та люблячого чоловіка, поки 
він змірює води морські, реалізову-
ючи право на романтику.

МОРСЬКА ОДІССЕЯ 
ЮРІЯ ОСІЇКА

вало, бо через екологічні обстави-
ни хвостатого «матроса» довелося 
відправити на берег.

А потім настала економічна кри-
за 2009 року. У Бразилії почали бун-
тувати «зелені», виступаючи проти 
вирубування червоного дерева. І 
під час наступного заїзду команда 
три тижні стояла без роботи, а це, 
звичайно, впливало на фінанси і 
моряків, і судновласника. Зрештою, 
вантаж знайшовся в Іспанії. Потім 
були Куба, Сенегал та острови Зеле-
ного мису.

ЯК МОРЯК ОЧОЛИВ 
СТРАЙКОВИЙ КОМІТЕТ

– Коли прийшли в Анголу, ко-
манду попередили, щоб економили 
воду, бо на розвантаження потрібен 
час, – провадить Юрій Іванович. 
– Чекати довелося аж... півтора мі-
сяця. З’ясувалося, що наш вантаж 
зовсім неважливий. Замість шести 
місяців ми були на вахті вже вісім, 
зарплати не виплачували, а мені 
дуже кортіло додому, бо ж наро-
дилася донька, якої ще й не бачив. 

На судні поширювалися страйкові 
настрої, але на наші звернення суд-
новласник не реагував. Утім із 22-х 
членів команди лише чотири ого-
лосили «мокре» голодування, воно 
тривало десять днів. Мені довірили 
очолити страйковий комітет, а капі-
тан дав повний карт-бланш. Виріши-
ли звернутися у ЗМІ. Свою дружину 
Надію уповноважив написати в Між-
народну профспілку моряків. Звідти 
отримали лист, мовляв, знімайтеся з 
якоря, ідіть до ЮАР, судно там про-
дадуть і з вами розрахуються.

Юрій звернувся ще у Посоль-
ство України в Анголі. І яким же 
було його здивування, коли дові-
дався, що послом у цій країні в той 
час працював його сусід зі Старої 
Вижівки Володимир Боголюбов. Че-
рез два тижні страйковий комітет 
отримав лист із Голландії, згідно із 
яким судновласника зобов’язали 
виплатити морякам заробітну пла-
ту й доправити на судно нову зміну. 
У Міністерстві праці України при-
грозили, що розірвуть із хазяїном 
контракт. 

– Завдяки чотирьом страйка-
рям виплатили заробітну плату всій 
команді. Але судно все-таки прода-
ли, – згадує Юрій.

НЕЛЕГАЛИ НА ЯКОРЯХ
Серед небезпек, які чигають на 

моряків, особливо надокучають пі-
рати та нелегали. З ними доводило-
ся стикатися і Юрію Осіїку.

– Пам’ятаю, як біля Джакарти, 
перебуваючи на вахті о другій годи-
ні ночі з одним із матросів, раптом 
побачив, як прямісінько нам у ніс 
мчить катер. Поки я посилав коман-
ді сигнал небезпеки, матрос, хай як 
це кумедно, із цікавості побіг диви-
тися на піратів. Однак захопити суд-
но їм не вдалося: дуже високі борти 
не дозволили за допомогою бамбу-
кових палиць із гаками піднятися на 
нього, як вони зазвичай це роблять. 
Катер лише бортом чухонув об борт 
нашого судна.

2006 рік. Нігерія. Помічник капі-
тана Юрій Осіїк вирішив перевірити 
перо керма в кормовій частині біля 
гвинта і побачив, як на приварені 
скоби натягнуто сітку, а на ній – не-
легали із запасами продуктів.

– Подібну картину довелося 
спостерігати і в Намібії, – проводить 
паралель пан Юрій. – Але там усе 
закінчилося трагічніше: одного з 
нелегалів змило хвилею, а двох де-
портували, і все це за рахунок суд-
новласника, якому довелося спла-
тити ще й 100 тисяч доларів штрафу. 
Тому перед виходом у море дово-
диться дуже ретельно перевіряти 
все на судні. Саме з цієї причини 
чимало судновласників наймають 
дорогу охорону для безпеки судна 
та команди, а іноді навіть снайперів, 
зокрема під час проходу Аденською 
затокою.

Судно, на якому ходить 
у море Юрій Осіїк

Моряк на власному обійсті

Завдяки роботі Юрій Осіїк побував у 65-ти країнах світу
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Людина не виявляє себе в історії: вона пробивається крізь неї. Рабіндранад Тагор

з Україною в серці

пам’ятка

  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

  Лілія БОНДАР
Фото автора
Луцьк

РЕПРЕСОВАНА ВОЛИНЯНКА: 
«ЗА ЛЮБОВ ДО СВОЄЇ ДЕРЖАВИ 
МИ ЗАПЛАТИЛИ ВИСОКУ ЦІНУ»

ЗБЕРЕГТИ... СЛОНА

З 2011 року в 
стаціонарному 
відділенні 

Територіального 
центру соціального 
обслуговування в Навозі 
Рожищенського району 
мешкає 88-річна Ангеліна 
Варфоломіївна Данилюк (у 
дівоцтві Іщук) з Літогощі, 
життєва історія якої є 
яскравим прикладом 
жорстокості тоталітарного 
сталінського режиму, 
що найжахливішими 
методами намагався 
знищити національний дух 
українства.

З 1944-го, коли вдруге у Західну 
Україну прийшла радянська влада, 
репресивна машина червоного то-
талітарного режиму набрала обер-
тів, розпочався нечуваний терор 
проти мирного населення, проти 
тих, хто прагнув працювати на віль-
ній українській землі й підтримував 
патріотів ОУН-УПА. Будь-які вияви 
українського національного життя 
наштовхувалися на енергійну про-
тидію НКВС. Більшовики на Волині 
широко використовували перевіре-
ні засоби переслідування «інакомис-
лячих»: ухвали селянських комітетів, 
накладання непосильних податків, 
розкуркулення, арешти й вивезення 
до Сибіру. Коли бракувало доказів, 
справи фальсифікували, а факти ви-
бивали зі свідків тортурами.

У сім’ї щирих патріотів Варфоло-
мія та Ганни Іщуків з Літогощі була 
земля, власна господарка, доброт-
на хата. Двоє синів уже вправно 
працювали в полі з батьком, підрос-
тала і донька-красуня Ангеліна.

«Коли почали примусову ко-
лективізацію, батько відмовився 
вступати у колгосп. До нас прийшли 
розкуркулювати, почали здирати 
покрівлю з клуні, мати не витрима-

ла наруги і вдарила києм одного з 
представників нової влади. З цього 
усе й почалося, – згадує ті далекі 
події Ангеліна Варфоломіївна. – За 
спротив радянській владі матір Ган-
ну Ярмолаївну вислали на поселен-
ня в далеку Кемеровську область».

Зрада Батьківщині – так звуча-
ла ст. 54-1а Кримінального кодексу 
УРСР, за якою засудили на 10 років 
позбавлення волі з конфіскацією 
майна братів Іщуків та їхню сес-
тру Ангеліну, яких підо зрювали у 
зв’язках з Українською Повстан-
ською Армією.

Дев’ять місяців знущань та кату-
вань до вироку пережила у луцько-
му СІЗО юна Ангеліна.

«Доказів було мало, а справу 
шили. Мала п’ять очних ставок щодо 
звинувачення у зв’язках з повстан-
цями. Нікого не видала, мовчала, 
все заперечувала, а слідчі шаленіли 
і били. Одного разу привели до мене 
на очну ставку хрещеного батька, 
якого через синці й побиття я навіть 
спершу не впізнала», – зі сльозами 
на очах розповідає про методи ра-
дянського слідства бабуся.

Після винесення обвинувально-
го вироку як ворогам народу брата 
Семена відправили в Красноярськ, 
інший брат Олександр відбував по-
карання в Норильську, а шістнад-
цятирічна Ангеліна працювала на 
лісоповалі в Іркутській області.

«Жили у бараках. Холод, голод, 
тяжка праця в лісі по 12 годин і при-
ниження. Називали нас «політічєс-
кіми» хохлами, насміхалися з нашої 
віри та дотримання християнських 
законів. А якось у піст перед Вели-
коднем конвоїри зібрали нас на 
пляцу і примушували танцювати під 
дулами автоматів. Штовхали, дехто 

з жінок падав, але ніхто навіть і не 
думав виконувати наказ конвоїрів. 
Міцні вірою і переконаннями були 
табірні українські жінки», – розпові-
дає про пережиті жахіття Ангеліна 
Варфоломіївна.

Через недоїдання, важку працю, 
постійний холод молодий організм 

дівчини геть виснажився, а на зрізу-
ванні дерев ще й травму отримала. 
Так Ангеліна Варфоломіївна опини-
лася на лікарняному ліжку. За кіль-
ка днів, дещо окріпнувши, стала до-
помагати санітаркам, бо не звикла 
сидіти без роботи. Лікарка, дуже 
схожа на єврейку, пошкодувала її. 

Аби залишити Ангеліну працювати 
при лікарні, їй вводили кип’ячене 
молоко, від якого значно піднімала-
ся температура. Так робота на лісо-
повалі для дівчини закінчилася.

Після смерті Сталіна, в 1954 році, 
Ангеліну Варфоломіївну вивезли на 
поселення в Кемеровську область, 
де відбувала покарання матір. Там і 
зустріла свою долю – такого ж щи-
рого патріота Михайла Данилюка з 
Ковельського району. Довгий час 
жінка працювала штампувальни-
цею на заводі «Кузбаселемент», Ми-
хайло – у шахті.

Двадцять років як одна душа 
прожили з чоловіком, от тільки Бог 
діток не дав.

Молодим пішов із життя Михай-
ло. Але не поступився, не зрадив 
своїх переконань, зберіг гідність.

«Чоловік у мене був глибоко пе-
реконаним націоналістом, за це й 
заплатив життям», – каже Ангеліна 
Варфоломіївна.

Не раз називали жінку банде-
рівкою вже після того, як у 1987-му 
повернулася на малу батьківщину.

«Я не ображаюся, – усміхається 
Ангеліна Варфоломіївна, – бо за лю-
бов до своєї держави ми заплатили 
високу ціну: пройшли через жахіт-
тя сибірських таборів, пережили 
зрадництво, брехню, лицемірство, 
але залишилися вірними мрії про 
вільну й незалежну Україну. Країну 
для людей, для господарів, а не для 
ненаситних владців, за яку сьогод-
ні знову воюють молоді українські 
герої».

І боротьба ця неодмінно за-
вершиться перемогою. До цього 
мріє дожити репресована Ангеліна 
Данилюк, у це вірить народ, який 
об’єднався на підтримку армії.

З постаменту Слонику, що 
стоїть у парку біля Палацу 

учнівської молоді, випав добрячий 
шматок каміння, а з кількох 
боків пішли тріщини. До редакції 
«Волинських Новин» звернулася 
лучанка Тетяна Чикалова. Жінка 
розповіла, що мешкає в будинку на 
вулиці Шопена й часто буває біля 
скульптури екзотичної тварини.

ЗАЛИШИВСЯ СЛОН, 
І ТОЙ РОЗВАЛЮЄТЬСЯ

Парк тут іще з передвоєнних часів. Ця 
територія називалася урядовою колонією, 
містечком, де мешкали службовці окружного 
земельного управління. Поряд, на схилі річки 
Сапалаївки, яка на той час була повноводною, 
влаштували сквер із пішохідними прогулян-
ковими доріжками. Після Другої світової вій-
ни паркові присвоїли ім’я радянського воє-
начальника Климента Ворошилова. У 1950-х 
роках спорудили постамент тепер відомого 
луцького Слона. Тоді ж один зі схилів парку 
використали для прокладання дитячої за-
лізниці. Сам парк кілька разів хотіли пере-
йменувати: то в Парк юних залізничників, то в 
Комсомольський. Але він і досі відомий серед 
жителів міста, як парк імені Ворошилова.

Тетяна Василівна пригадує, що колись тут 
і фонтан працював, і лавочки стояли. Тепер 
залишився тільки Слон, і той розвалюється.

«Біля Слона стояла ще скульптура Мось-
ки, яка невідомо куди зникла. Парк імені Во-
рошилова був дуже популярний серед тодіш-
ньої луцької молоді. Я й сама часто приходила 

У МІСЬКРАДІ НЕ МОЖУТЬ РОЗІБРАТИСЯ, 
ХТО МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗА ПАМ’ЯТНИК У ПАРКУ

сюди, коли була студенткою. Та й зараз мо-
лодь це місце облюбувала. Частенько можна 
зустріти матусь із колясками, які приходять 
сюди гуляти. Жаль, що пам’ятка псується», – 
каже Тетяна Чикалова.

КОЛИ ПРАВА РУКА НЕ ЗНАЄ, 
ЩО РОБИТЬ ЛІВА

Жінка розповідає, що кілька разів звер-
талася до місцевої влади, аби скульптуру 
реставрували. Її відправляли з управління 
житлово-комунального господарства у відділ 
благоустрою міста і навпаки. Найдивніше те, 
що обидва структурні підрозділи мерії підпо-
рядковуються департаменту ЖКГ. 

За словами лучанки, перший заступник 
міського голови Тарас Яковлев розглянув її 

раз, то їй відповіли, що ця територія належить 
Східноєвропейському національному універ-
ситету імені Лесі Українки. Тому міська влада 
на адресу адміністрації університету напра-
вила зобов’язуючого листа, аби пам’ятник 
реставрували чи перенесли з вулиці Шопена 
на вулицю Потебні, на територію ботанічного 
саду «Волинь», або ж узагалі демонтували, бо 
скульптура втратила свою цінність. Тоді жінка 
звернулася до заступника голови Волинської 
облдержадміністрації Сергія Кошарука. Він 
повідомив, що розмовляв із Яковлевим, який 
пообіцяв відремонтувати пам’ятник. А остан-
ню відповідь про демонтаж чи перенесення 
постаменту попросив вважати недійсною.

Однак в управлінні ЖКГ «Волинським Но-
винам» відповіли те ж саме, що від самого по-
чатку казали й Тетяні Василівні: мовляв, це не 
їхня компетенція, а відділу благоустрою міста. 
А там наголосили, що ця територія належить 
університету, то нехай навчальний заклад і 
вирішує, що робити зі Слоном.

Цікаво, що з департаменту ЖКГ приїжджали 
працівники, аби оглянути стан скульптури. Й 
постановили, що для реставрації пам’ятки тре-
ба лише відро цементу, трохи піску та фарби.

звернення й надав письмову відповідь, мов-
ляв, згідно з наданою управлінням Держгео-
кадастру інформацією, земельна ділянка між 
Палацом учнівської молоді та дитячою заліз-
ницею на вулиці Шопена належить до земель 
комунальної власності територіальної грома-
ди Луцька. Тому до кінця серпня 2016 року де-
партаментом ЖКГ буде вирішено це питання 
й залучено кошти, аби укріпити елемент пар-
кової скульптури. Однак це не вирішилося й 
на кінець вересня. Коли жінка звернулася ще 

Каміння сиплеться з постаменту

Скульптура стоїть у Луцьку з 50-х років

Пішли тріщини...

Ангеліна Данилюк розплатилась за 
вірність ідеї та Батьківщині свободою, 
однак не зрадила своїм переконанням

Тетяна Боярин
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Уперше читаючи хорошу книгу, ми відчуваємо те саме, як тоді, коли пізнаємо нового друга. 
Знову прочитати вже читану книгу – означає побачити давнього друга. Вольтер

«Згадувати своє життя 
було солодкою мукою. 
У ньому було багато 
болю і сорому. Щиро 
описував свої слабинки, 
аби передати головну 
філософію мого табірного 
життя: важливо вміти 
не тільки не падати, 
а й піднятися. Хотів 
показати це, аби інші 
люди навчилися. Бо нема 
безтурботного рівного 
життя. Якщо не спинатися 
догори, то можна впасти. 
Важливо 
вчасно зрозу-
міти, що 
помилки треба 
виправляти», – 
переконаний 
Мирослав 
Маринович. 

ВОЛИНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ НА КНИЖКОВОМУ ФОРУМІ
Новий роман «Діви Млинища» презентував Володимир Лис. Книга 
закінчила трилогію, до якої увійшли «Соло для Соломії» та «Століття 
Якова». До речі, роман – у десятці найбільш продаваних книг Форуму. 
Представила новий твір і Надія Гуменюк – роман «Танець білої тополі». 
Також вийшла нова книга Ольги Ляснюк «Без іронії». На Форумі було 
представлено чимало новинок волинських письменників у жанрі фентезі, 
зокрема, книги Артура Закордонця, Ярини Каторож, Оршулі Фариняк та 
інших авторів. Андрій Криштальський презентував свій відомий роман з 
продовженням «Чорноморець, матінко». 

  Лілія БОНДАР
    Львів

відверто про головне МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ: 
«МОЄ ЖИТТЯ БУЛО 
СОЛОДКОЮ МУКОЮ»

радимо почитати

  Галина ТЕРНОВА

НАЙПОПУЛЯРНІШІ КНИГИ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ

Книга українського 
політв’язня, 
дисидента, учасника 

Української Гельсінської 
групи Мирослава 
Мариновича «Всесвіт 
за колючим дротом» 
отримала спеціальну 
відзнаку «Громадські 
діячі» цьогорічного 
Форуму видавців. Це 
своєрідна енциклопедія 
табірного життя, сповідь 
антисовєтчика. У книзі 
автор показує весь цинізм 
радянської системи, 
яка знищувала в людях 
найцінніше – уміння 
пробачати і любити. 

«Довго вагався і забороняв собі 
писати ці спогади. Мені не хотілося 
знову занурюватися у минуле. Мої 
думки весь час були у майбутньо-
му. Важко було згадувати. Я силував 
себе до цього», – зізнався автор. 

За словами Мирослава Мари-
новича, йому іноді важко зрозуміти 
людей. Наприклад, його побратимів, 
які не можуть вийти з тої кривди, 
пробачити. «Вони весь час мучать-
ся. Я їм дуже співчуваю. Так набагато 
важче жити, адже кривда увесь час з 
тобою. Для мене визначальним було 
те, що сам собі сформулював, що не 
хочу. Це було якраз тоді, коли за-
вершився суд. Прийшов на останню 
зустріч прокурор і запитав мене: «Ви 
зараз поїдете в табір. Яку мету собі 
ставите?». Я тоді сказав: не озлоби-
тися. Я був дуже щасливий і дякував 
Богу, що сформулював собі це за-
вдання», – наголосив публіцист. 

У книзі Мирослав Маринович 
описує, як обирав для себе різні 
моделі поведінки і як зосередився 
на тому, що йому було найближче. 

«Руками КДБ Бог робив велику спра-
ву – перевтілення моєї душі. Моя по-
кійна мама різко реагувала, коли я 
це говорив. Казала, що виправдовую 
КДБ. Але це не так. Ніколи не можна 
виправдовувати тих, хто чинить зло-
чин, але й не можна ненавидіти. Ко-
жен злочин Господь обертає на доб-
ро. Принаймні у моєму випадку так 
було», – розповів автор. 

Мирослав Маринович зізнався, 
що почав писати книгу в дуже невдяч-
ний час. Бо вже погано пам’ятав усі 
деталі. Автору було складно згадувати 
деякі ситуації. На початку 90-х років 
він не раз виступав і описував ситуації 

в таборах, а коли почав писати книгу, 
то вже не міг усього пригадати. 

Автор каже, що «Всесвіт за колю-
чим дротом» може принести йому 
не лише друзів, але й ворогів. Адже 
описи деяких ситуацій будуть для 
багатьох людей прикрими. 

«Переді мною стояла ця пробле-
ма. Я не хотів нікого кривдити. Це був 
тяжкий час. Головну вину за людські 
слабинки мала нести система, а не 
люди. Описувати це все – наче зно-
ву змушувати людину каратися за 
те, що мала відповідати влада. Але 
це не можна було опустити. Страш-
ний тиск переживала УГГ за кілька 

місяців свого існування. Чи можна 
було припустити, що КДБ не буде на-
магатися не мати серед нас агентів? 
Неможливо. Вони робили все, аби 
пролізти в цю організацію. Перед 
Миколою Руденком стояло питання: 
«А хто?». Описую недовіру до мене і 
мого друга Миколи Матусевича. Нас 
вважали агентами КДБ усюди, де ми 
з’являлися. Це для мене була вели-
чезна прикрість. Я дуже сильно тоді 
страждав. Але не маю образи на тих 
людей, маю образу на систему. Я її 
звинувачую», – каже Маринович. 

Автор довго вагався, чи варто 
описувати правдиве життя у таборі. 

«Є моменти, де граємо у волей-
бол, або коли з’явився у таборі теле-
візор. Або де я граю на акордеоні. 
Підшкірно уявляю собі враження 
якогось читача, якому важко зро-
зуміти табірну ситуацію. Він може 
подумати: «О, то їм там непогано 
жилося. Так можна сидіти». Або та-
кий факт, що там з’явилася теплиця 
і ми інколи могли з’їсти той огірочок. 
Роздумував, чи давати цю інформа-
цію. Вона могла до певної міри ви-
кривити правду. Тоді подумав: якщо 
цього не зроблю, то це теж буде 
напівправда. Цього було цілком до-
статньо для того, аби звинуватити 
комуністичну систему. А вигадувати 
й маніпулювати тою інформацією, 
щоб витворити страшніше, ніж воно 
було, я не хотів». 

Публіцист розповідає: він так 
глибоко поринав у табірні спогади, 
що з ним стався дуже цікавий випа-
док. «Ще у таборі в один час почав 
непритомніти. Знічев’я. Це було не-
безпечно, бо працював за токарним 
верстатом. Я так звик до тих станів, 
що за найменшої ознаки присідав, 
аби не вбитися. Повернувся додому, 
це сталося ще кілька разів, а потім 
перестало траплятися. Коли зану-
рився у табірні спогади, то двічі зне-
притомнів», – зізнався автор. 

Мирослав Маринович розпо-
вів, що у таборі засвоїв для себе 
найголов ніший життєвий урок: важ-
ливо знайти в собі відвагу піднятися 
після падіння. 

«Мені було важко збагнути, що 
сам Бог допомагав мені. У таборі усві-
домив, що Він приходить до слабких 
і грішних. Це змінило мій світогляд, 
дало опору. Табір був великою шко-
лою, – пригадує. – У дивовижних 
випадках намагався бути христи-
янином. Як можна любити ворогів 
своїх, коли ти в таборі? Теоретично 
це легко прийняти, але в реальному 
житті усе по-іншому. Євген Сверстюк 
спонукав мене задуматися про це і 
навчив перевіряти свої постулати 
віри через Євангеліє. Це був фантас-
тичний досвід».

У Львові відгриміла найбільша 
книжкова подія року – 23-й Форум 

видавців. На кілька днів місто Лева 
перетворилося на Мекку для видавців, 
письменників та книголюбів. Традиційно 
Форум потішив не лише книжковими 
новинками, а й насиченою програмою 
заходів. Щороку на дійство приїжджають 
цікаві письменники, режисери, 
музиканти з різних країн. Цьогорічними 
гостями стали французький письменник 
Фредерік Бегбедер, польські Януш Леон 
Вишневський та Вітольд Шабловський, 
американський поет Том Гілі і 
канадський Пол Даттон тощо. 

БРЕД СТОУН
«ПРОДАЄТЬСЯ ВСЕ. 
ДЖЕФФ БЕЗОС ТА ЕРА AMAZON» 

Книга відразу після публікації стала світо-
вим бестселером. Найкращою книгою року 
її назвало не лише видання Financial Times 
(2013), а й такі світові ЗМІ, як The Washington 
Post, Forbes, The New Republic, The Economist, 
Bloomberg та And Gizmodo. Це не лише іс-
торія успіху найбільш інноваційної світової 
компанії, а й інструкція для тих, хто хоче ство-
рити свій бізнес. Автор книжки Бред Стоун 
майстерно пише про зародження та розви-
ток Amazon – від моменту створення компанії 
на Волл-Стріт на початку 1990-х і дотепер. Ця 
компанія однією з перших побачила необме-
жені можливості інтернету та назавжди змі-
нила те, як ми купуємо і читаємо.

ФРЕДЕРІК БЕГБЕДЕР 
«УНА І СЕЛІНДЖЕР» 

Фредерік Бегбедер відвідав Львів як по-
чесний гість. Стилізований під документаль-
ну оповідь роман про історію кохання аме-
риканського письменника Селінджера та Уни 
О’Ніл, доньки лауреата Нобелівської премії 
Юджина О’Ніла, дружини Чарлі Чапліна. «Уна 
і Селінджер» була однією із ключових книжок 
у рамках візиту автора. 

У «брежнєвські» часи український 
дисидент відбув десять років 
ув’язнення в концтаборі та на 
засланні за участь у правозахисній 
Українській Гельсінській групі. 

О
ксана Тарнавська

АЙН РЕНД «ДЖЕРЕЛО» 
Це світовий бестселер, вперше опубліко-

ваний у 1943 році в США. За романом 1949-го 
року було знято однойменний фільм, сцена-
рій до якого написала сама Ренд, а головну 
роль зіграв Гарі Купер. 

Уявіть, що ви народилися у першій поло-
вині ХХ століття в США і раптом виявили, що 
люди, маючи радіо, ЗМІ, кораблі та літаки, досі 
живуть у будинках, зведених у грецькому сти-
лі. Вони не сприймають нічого, крім фронто-
нів, химерних статуеток, карнизів та колон... 
Відмовляються бачити прогрес. Саме в такій 
ситуації опиняється талановитий архітектор 
Говард Рорк. Він навіть не намагається від-
крити оточенню очі на абсурдність ситуації, а 
просто хоче виконувати свою роботу. 

АННА ФРАНК 
«СХОВИЩЕ. ЩОДЕННИК У ЛИСТАХ» 

Найвідоміша книжка про Голокост, яку на-
писала 13-річна дівчинка. Це реальна оповідь 
дівчинки-підлітка Анни Франк, якій на влас-
ному досвіді довелося пережити гноблення 
та страту євреїв під час Другої світової війни. 

ДАРОН АДЖЕМОҐЛУ, 
ДЖЕЙМС РОБІНСОН 
«ЧОМУ НАЦІЇ ЗАНЕПАДАЮТЬ»

Це не просто бестселер New York Times та 
Wall Street Journal, а й одна з найкращих книг 
2015 року за версією Марка Цукерберга та 
входить у список обов’язкової до прочитання 
літератури від Білла Ґейтса. Ґрунтуючись на 
15-річних дослідженнях у галузях історії, по-
літології та економіки, автори легко і доступно 

пояснюють, чому економічний успіх держав не 
залежить від культури, клімату чи географічно-
го положення. Дарону Аджемоґлу і Джеймсу 
Робінсону вдалося відповісти на запитання, 
яке до них безрезультатно вивчали століттями: 
чому одні країни багаті, а інші – бідні? 

СЕРГІЙ ЖАДАН «ТАМПЛІЄРИ» 
За словами автора, до цієї збірки увійшли 

тексти, що їх він написав протягом останньо-
го року. «Тамплієри» є певним поетичним що-
денником за 2015-й і першу половину 2016 
року. Вірші різні – від публіцистичних до лі-
ричних. Але, на відміну від попередньої книги 
«Життя Марії», в них більше надії. 

ТЕКСТ – БОГДАН ТА НАТАЛІЯ 
ТИХОЛОЗИ «ФРАНКО ВІД А ДО Я»

Це абетка-енциклопедія про Івана Фран-
ка, яку назвали однією з найкращих книг 
Форуму. Ми звикли називати Франка україн-
ським Каменярем, вічним революціонером, 
енциклопедистом та генієм через неймовір-
ну жагу до знань і працелюбство. Але чи зна-
ємо ми насправді, яким він був: що любив, які 
мав хобі, куди подорожував? Ця книжка про 
Франка: стильного, молодого, близького. 

СТАНІСЛАВ КУЛЬЧИЦЬКИЙ, 
ЛАРИСА ЯКУБОВА 
«ТРИСТА РОКІВ САМОТНОСТІ: 
УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС 
У ПОШУКАХ СМИСЛІВ І БАТЬКІВЩИНИ»

На тлі поворотних етапів політичної, 
соціально-економічної та етнокультурної іс-
торії нового й новітнього часу в книзі рекон-
струйовано обставини колонізації Донеччи-
ни і Луганщини, участь окремих етнічних груп 
у господарському освоєнні регіону, процеси 
етнокультурної взаємодії та суперечності, які 
вони генерували. Через дослідження держав-
них практик регулювання міжнаціональних 
взаємин та інтеграції регіональної ідентич-
ності в загальнонаціональний та загально-
державний контекст здійснено спробу вста-
новити властиві регіону форми соціальної та 
міжетнічної взаємодії, окреслено сучасні тен-
денції, перспективи й потенційні загрози.

О
ксана Тарнавська

озу-

реба 
ти», –
ний 

ч.
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Бог дав вам тіло, яке може витримати майже все! Ваше завдання – переконати в цьому свій розум!
Вінсент Ломбарді

сильні духом

 Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ
   Луцьк-Ковель

було гаряче пауерліфтинг 

ПІВДОБИ ЗАПЕКЛИХ БОЇВСИЛАЧІ І СИЛАЧКИ 
НАХАПАЛИ МЕДАЛЕЙ 

Нещодавно 
параліміпійська 
збірна з футболу 

повернулася із сонячної 
Бразилії, втретє в історії 
перемігши на змаганнях 
такого рівня. Протягом 
турніру наші козаки в групі 
розгромили Ірландію – 
6:0, з різницею в один гол 
перемогли Великобританію 
та Бразилію – 2:1, у 
півфіналі впевнено 
здолали опір Нідерландів – 
4:0, а у «золотому» матчі 
подужали Іран – 2:1.

Волинянин Віталій Романчук за-
бив найперший український гол на 
турнірі, вразивши ірландські воро-
та. У фіналі 30-річний ковельчанин 
не відзначився, але його вклад у пе-
ремогу був не менш важливим, аніж 
внесок авторів забитих м’ячів: сам 
він віддав результативний пас на 
Артема Красильникова, після чого 
рахунок став остаточним. Віталій у 
той історичний момент, отримав-
ши на правому фланзі пас від Івана 
Доценка, майстерно обіграв супер-
ника й відпасував шкіряного в зону 
пенальті, звідки Красильников у до-
тик переправив м’яча до цілі! З голу, 
що подарував Україні третє пара-
лімпійське «золото», ми розпочали 
розмову з чемпіоном.

«СЕРЙОЗНО 
НАЛАШТОВУВАЛИСЯ 
НА КОЖЕН МАТЧ»

– Гольова атака – результат 
награної комбінації чи ти інтуї-
тивно відчув, куди потрібно вбі-
гати після пасу Доценка?

– Попередньо наставники збір-
ної мене награвали «стовпом», який 
зобов’язаний приймати м’ячі, а 
далі – віддавати паси. Коли обіграв 
іранського оборонця, підняв голову 

ЯК КУВАЛОСЯ БРАЗИЛЬСЬКЕ 
«ЗОЛОТО» НА ПАРАЛІМПІАДІ

Віталій Романчук – 
ковельчанин, член 
паралімпійської збірної 
команди України з 
футболу, володар 
міжконтинентального 
кубка світу (2013 рік), 
чемпіон Європи (2014 
рік), віце-чемпіон світу 
(2015 рік). У Ковелі 
Віталій виступав у 
складі команди «Шанс-
Авто».

ДОСЬЄ

та побачив вільного Красильникова. 
Поки круглий котився до напарника, 
подумки молився: «Артеме, не схиб! 
Тільки забий!». Після точного удару 
партнера наче камінь з душі скинув. 

– Матч проти кого виявився 
найбільш виснажливим?

– Проти Бразилії. Їхні виконавці 
технічні, швидкі, однак ми завдяки 
правильній тактиці, шаленій само-
віддачі зуміли вирвали три очки. 
Дуже тяжка гра трапилася й проти 
британців. Нам ніяк не вдавалося 
забити швидкий м’яч, хоча влучали 
в стійку, поперечину, а після свого 
голу британці значно додали. Ми 
ледве вирвали дорогоцінну пере-
могу. У двох найперших матчах тур-
ніру потрібно було провести якнай-
більше м’ячів, адже така футбольна 
хитрість дозволяла в разі нічиєї з 
бразильцями посісти перше місце, 
не потрапивши у півфіналі на Іран. 
Однак господарі турніру мали на 
одне взяття воріт більше, тому му-
сили їх обігрувати будь-якою ціною. 
Щодо зустрічі з Нідерландами, на 
попередніх турнірах Україна впев-
нено долала «помаранчевих», але 
такий факт у жодному разі не до-
зволяв розслаблятися – налаштову-
валися серйозно. На Олімпіаді про-
хідних поєдинків не буває!

– Арбітри симпатизували бра-
зиль цям чи суддівство було об’єк-
тивним?

– Звісно, в будь-яких змаганнях 
судді обирають сторону господаря. 
На мою думку, бразильська Пара-
лімпіада не стала винятком.

«МИРОН МАРКЕВИЧ 
ПОДАРУВАВ 
ВИШИВАНКУ»

– За три тижні перебування в 
Ріо нагулявся вуличками одного 
з найбільших міст Південної Аме-
рики?

– Після фіналу наша збірна ви-
рушила до гори Корковаду, де під-
нялися до статуї Христа-Спасителя. 
На горі до мене підійшла англо-
мовна жіночка і запитала: «Are you 
Romanchuk?». Отримавши ствердну 

відповідь, попросила сфотографу-
ватися. Як виявилося, її син – мій 
тезка і теж учасник Паралімпіади! 
Церемонії відкриття-закриття ігор 
відбувалася на стадіоні «Мара-
кана» – величезній шикарній спор-
тивній арені! На відомий пляж Ко-
пакабану потрапили вже ввечері, 
тож там було не вельми людно. На 
вулицях взагалі заборонено гуля-
ти одному, дуже багато криміна-
лу, грабежів. По дорозі на матчі 
проїздили повз фавели, місцеві 
нет рі, тому нас супроводжували 
військові.

– Який початок осені в заоке-
анському Ріо?

– Нині в Бразилії розпочалася 
весна – удень тридцятиградусна 
спека, а після заходу сонця про-
холодно. Особливо сподобалися 

гори, оповиті важкими хмарами. 
Дуже мальовничо!

– Ковельська боксерка Тетяна 
Коб скаржилася на нечасту змі-
ну постелі, неякісне прибирання 
номерів під час перебування в 
олімпійському містечку.

– Не знаю, як там було в здоро-
вих олімпійців, але нам регулярно 
змінювали все необхідне.

– А як із харчуванням та екіпі-
руванням?

– Тренери казали, що харчу-
вання виявилося найгіршим, якщо 
порівнювати з попередніми Пара-
лімпіадами, але мене страви цілком 
влаштовували. Щодо екіпірування, 
на матчі нам видали тільки синій і 
жовтий комплекти ігрової форми. 
Якби під час гри порвалася футбол-
ка, навіть не знаю, як продовжував 
би поєдинок.

– Розкажи про історію спіль-
ного фото з екс-наставником 
луцької «Волині»?

– Мирон Маркевич разом із 
президентом Федерації футболу 
України Андрієм Павелком прибули 
до нас перед відльотом до Ріо. По-
важні гості побажали збірній успі-
ху, а Мирон Богданович подарував 
кожному гравцеві по вишиванці.

– А де вдалося піймати двора-
зового чемпіона світу Кафу?

– Знаменитий бразилець прий-
шов на церемонію нагородження. 
А під час роздачі медалей попро-
сив його сфотографуватися. Кафу 
виявився приємним і відкритим у 
спілкуванні.

– Які плани на майбутнє у на-
ших бразильських тріумфаторів?

– Напередодні Паралімпіади ми 
пройшли важку підготовку, тренува-
лися в Іспанії, Нідерландах, Австрії, 
фізично втомилися. Трішки відпо-
чинемо, а далі будемо готуватися 
до чемпіонату світу, що відбудеться 
наступного року в Аргентині.

Іван Савич

Луцьк

Близько 200 учасників 
із усієї України, крім 
Луганської області та АР 
Крим, прибули на змагання 
Кубка України зі змішаних 
єдиноборств до Луцька. 
Хлопці та дівчата боролися 
у восьми вагових категоріях 
за титул найсильнішого. 
Змагання розпочалися 
вранці 25 вересня та тривали 
протягом дня.

«ММА – змішані єдиноборства, 
які поєднують самбо, бойове сам-
бо, тайський бокс, вільну боротьбу. 
Серед учасників були призери сві-
ту, Європи, хлопці, які вже б’ються 

на професійних аренах», – розповів 
старший тренер спортивного клубу 
«Воїн» Андрій Зінчук.

Турнір проводився за олімпій-
ською системою. Особисті місця ви-
значалися у кожній ваговій категорії. 
Бій за третє місце відбувався між 
спортсменами, які програли фіналіс-
там змагань у своїй ваговій категорії. 
Також визначали командні місця. На 
завершальному етапі серед чолові-
ків за звання у майстри спорту зма-
галися шістнадцять спортсменів.

За підсумками фінальних по-
єдинків переможцями серед жінок 
стали: житомирянка Дарія Самчик у 
ваговій категорії 52 кг, полтавчанка 
Ольга Голинська (до 56 кг) і киянка 
Катерина Добрознай (65 кг). У чо-
ловіків пальму першості вибороли: 
Євген Завгородній (56 кг) та Андрій 
Корольов (до 61,2 кг) із Запорізької 
області, Омар Соломанов (65,8 кг) та 
Нарек Арутюнян (70,3 кг) із Одещини, 
Гурбан Гурбанов (77,1 кг) та Борис 
Полежай (93 кг) – представники Дні-
пропетровської області, В’ячеслав 
Богомол (84 кг) та Дмитро Микуця 
(понад 93 кг) із Полтавщини.

За загальними результатами 
учасників перше місце посіла ко-
манда Дніпропетровської області, 
друге – за запоріжцями, третє – в 
одеситів.

Організували змагання Феде-
рація змішаних єдиноборств ММА 
України, Волинський обласний відо-
кремлений підрозділ ГО «Федерація 
змішаних єдиноборств ММА Укра-
їни» за підтримки Луцької міської 
ради та дирекції ТРЦ «ПортCity».

volynnew
s.com

Полтава-Луцьк

Рекорди України, третє 
місце серед жінок та 
нагороди усіх ґатунків – ось 
такий урожай волинської 
команди Volyn strength 
мережі фітнес-центрів 
«Інтер-Атлетика» та 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Динамо» 
на чемпіонаті України з 
класичного пауерліфтингу. 
Змагання відбувалися із 17 
по 24 вересня у Полтаві.

У віковій групі до 18 років зма-
галися Марія Ройко (52 кг) та Юлія 
Осіїк (63 кг). Обидві спортсменки 
вибороли срібні нагороди. Марія у 
сумі триборства показала результат 
у 272,5 кг (присідання – 95 кг, жим 
лежачи – 62,5 кг, станова тяга – 115 
кг). А Юлія подужала 300 кг у сумі 

(107,5+62,5+130). Серед юніорів 
третє місце посів Валерій Попович 
(59 кг), зібравши в сумі трьох вправ 
420 кілограм (140+100+180). 

Оксана Гронович (52 кг) за су-
мою трьох вправ набрала 325,5 кг 
(112,5+65+148) і виконала норма-

тив майстра спорту України. Дів-
чина завоювала «золото» у своїй 
ваговій категорії та посіла друге 
місце в абсолютному заліку серед 
юніорок. Також у відкритій групі 
стала другою у своїй категорії та 
встановила рекорд України у ста-
новій тязі – 150 кг.

Майстер спорту та бронзо-
вий призер чемпіонату Європи 
з класичного пауерліфтингу се-
ред юніорів 2016 року Станіслав 
Здробилко (до 83 кг) зібрав у сумі 
трьох вправ 670 кг (245+180+245). 
Волинянин здобув титул чемпіона 
України серед юніорів. 

Наталія Хом’як (до 57 кг) здо-
була срібну медаль чемпіонату 
України з сумою триборства у 
332,5 кг (127,5+72,5+132,5) та ви-
конала довгоочікуваний норма-
тив майстра спорту України. До 
слова, Наталія вже є МС у важкій 
атлетиці. Також спортсменка ви-
борола мале «золото» у присідан-
ні з результатом у 127,5 кг та малу 
«бронзу» у жимі лежачи (72,5 кг).

Ірина Воробйова (63 кг) по-
сіла четверте місце з сумою три-
борства 340 кг (115+90+135), 
завоювавши малу золоту наго-
роду у жимі. А Віталій Онищук 
показав 14-й результат у ваговій 
категорії до 83 кг із сумою 575 кг 
(205+140+230).

Заслужений тренер України 
Олег Хом’як, який є наставником 
команди, повідомив, що Стас 
Здробилко та Оксана Гронович 
готуватимуться до виступів на 
чемпіонатах світу та Європи се-
ред юніорів із класичного пауер-
ліфтингу 2017 року.

Тендітна Оксана 
потягнула три свої маси

Наталія і Олег Хом’яки 
та Оксана Гронович

Перемогла команда 
з Дніпропетровщини

Після успіху в Бразилії футболіст готуватиметься 
до чемпіонату світу в Аргентині

Volyn strength
Volyn strength
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Причому воля – це найголовніше! Кен Доерті

Ліга Парі-Матч, 9 тур, «Арена Львів»

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків)

Голи: Кичак (41, с.в.), Ордець (60), 
Борячук (78)

«Шахтар» (Донецьк): П’ятов, Бутко, 
Кучер (к), Ордець, Ісмаїлі, Степаненко 
(Марлос, 64), Малишев, Бернард, Тайсон 
(Дентіньйо, 64), Коваленко, Феррейра 
(Борячук, 74)

Тренер: Паулу Фонсека

«Волинь» (Луцьк): Кичак, 
Романюк, Логінов, Шаповал, 
Мелінишин, Герасимюк (к), Мемешев 
(А. Никитюк, 81), Хомченко, Дудік, Деда 
(Чепелюк, 46), Петров (Дмитренко, 74)

Тренер: Віталій Кварцяний

Попереджені: Герасимюк (57)

Шахтар – Волинь – 
3:0 (1:0)

9-й тур: 
«Олімпік» – «Динамо» – 0:4, 

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

прем’єр-ліга ЗАБУТИ ВСЕ, ПАМ’ЯТАТИ 
ПРО «КАРПАТИ»  Юрій КОНКЕВИЧ

    Львів

«Шахтар» академічно 
розхитував оборону 
«Волині», тримаючи в 

пам’яті свій майбутній матч у Лізі 
Європи, а також те, що «Волинь» 
проводила третій матч упродовж 
семи днів і до якогось часу 
впевнено захищалася. «Гірники» 
перегравали наших один в один, 
але лучани вчасно страхували зони. 
Хоча при цьому страждала атака 
«Волині» – доводилося оборонятися 
і вмінням, і кількістю. А ще 
допомагала підтримка фан-сектору 
лучан: на «Арені Львів» у матчах 
проти «Шахтаря» «хрестоносці» 
традиційно грають, наче вдома.

Зразковий тайм видав вкотре в цьо-
му сезоні Артем Кичак. А от на 41-й хвилині 
«Волинь» через помилку кіпера пропустила. 
Бутко сильно прострілював на лінію воротар-
ського, а Кичак, намагаючись вибити, зрізав 

«ВОЛИНЬБАСКЕТ» 
СТАРТУЄ 30 ВЕРЕСНЯ

Луцький «Волиньбаскет» попри труд-
нощі з фінансуванням таки опинився се-
ред одинадцяти команд, що стартують у 
Суперлізі нового сезону. Перші матчі наші 
хлопці проведуть на виїзді: 30 вересня у 
Кременчуці проти «Кременя» і 2 жовтня в 
Харкові проти «Політехніка». 

КУБОК УКРАЇНИ, 1/16 фіналу
«Волинь» (Луцьк) – «Олімпік» (До-

нецьк) – 2:1 (0:0).
Голи: Логінов (66), Я. Деда (79) – 

Гринь (67).
«Волинь» (Луцьк): Кичак, Романюк, 

Горопевшек, Шабанов (Чепелюк, 90+3), 
Логінов, Шаповал (Задерецький, 33), Ге-
расимюк (к), Хомченко, Дудік, Мемешев, 
Петров (Я. Деда, 76).

ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/8 фіналу:
Увесь перелік пар:

«Верес» (Рівне) – «Ворскла» (Полтава)
«Десна» (Чернігів) – «Дніпро» (Дніпро)
«Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) – 
«Волинь» (Луцьк)
ФК «Полтава» – «Карпати» (Львів)
«Динамо» (Київ) – «Зоря» (Луганськ)
«Шахтар» (Донецьк) – «Олександрія» 
(Кіровоградська обл.)
«Іллічівець» (Маріуполь) – «Сталь» 
(Кам’янське)
ФК «Миколаїв» – «Оболонь» (Київ)

«Сліпий» жереб у виконанні Володи-
мира Мунтяна скерував «Волинь» у на-
ступному раунді кубка на першоліговий 
«Нафтовик-Укрнафта» з Охтирки. Лучани 
гратимуть на виїзді. Попередня дата по-
єдинків 1/8 фіналу – 26 жовтня. Календар 
у лучан в останній тиждень жовтня буде 
більш ніж напруженим: 22 жовтня – до-
машній матч із «Дніпром», переїзд в Охтир-
ку й кубковий матч, а 29-30 жовтня – виїз-
ний матч у Сумах проти «Олімпіка».

баскетбол

футбол

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 9 8 1 0 22 - 5 25

2 Зоря 9 6 2 1 16 - 7 20

3 Динамо 9 6 1 2 17 - 7 19

4 Чорноморець 9 4 2 3 7 - 9 14

5 Олександрія 9 4 1 4 14 - 13 13

6 Олімпік 9 4 1 4 14 - 18 13

7 Ворскла 9 3 3 3 10 - 9 12

8 Дніпро 9 2 3 4 9 - 11 9

9 Зірка 9 2 2 5 6 - 15 8

10 Сталь 9 1 4 4 7 - 12 7

11 ВОЛИНЬ 9 1 2 6 6 - 17 5

12 Карпати 9 1 2 6 9 - 14 -1
* З ФК «Карпати» знято 6 очок

знай наших! ВОЛИНЯНИ ТРІУМФУВАЛИ НА 
ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ ЗІ СТРІЛЬБИ

shakhtar.com
 

Сергій Мелінишин у цьому матчі дебютував в УПЛ

м’яча у власні ворота. Дуже прикрий гол.
У другому таймі оборонці проґавили піс-

ля кутового Ордця – 2:0. «Шахтар» залишив 
гостей без м’яча, і що ближче до кінця матчу, 

то важче було нашим змушувати себе ганяти 
у пошуках круглого. Дуже вже швидко пере-
міщували м’яч «гірники». Відверто мало сил 
залишилося у «хрестоносців» наприкінці гри.

Відзначимо у цьому матчі ще два дебюти 
юних «хрестоносців» – Сергія Мелінишина 
та Владислава Дмитренка. А от шахтарський 
дебютант Андрій Борячук забив свій перший 
гол в УПЛ після прострілу Бернарда.

У команди є тиждень, аби «перезарядити 
батарейки» і приготуватися до гри з «Карпа-
тами» вдома.

14 вересня закінчився 
чемпіонат світу з 

кульової стрільби серед 
нечуючих спортсменів у 
російській Казані. Україна 
в цьому турнірі зі значним 
відривом від суперників 
посіла перше місце. Наші 
спортсмени здобули 
сім золотих медалей, а 
найближчі переслідувачі – по 
дві. Загалом збірна виборола 
12 медалей різного рівня, 
п’ять із них здобули волинські 
спортсмени-дефлімпійці. 
Три з семи золотих медалей 
прибули до Луцька.

У змаганнях взяли участь 13 
українських спортсменів, із них троє 
представників Волині. Це вихованці 
тренерів Олександра Платонова та 
Вікторії Свереди: Олександр Коло-
дій, Світлана Яценко та Наталія Ди-
митрашко.

Лучанин Олександр Колодій 
здобув дві золоті (у стрільбі з до-
вільного та спортивного пістолетів), 
срібну (у стрільбі з пневматичного) 
та бронзову (у стрільбі зі спортив-
ного пістолета) медалі, встановив-
ши чотири світові рекорди. Золоту 
нагороду у стрільбі з пневматичної 
гвинтівки виборола Світлана Яцен-
ко, встановивши світовий рекорд. 

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
    Фото автора
    Луцьк

Дебютанткою міжнародних змагань 
стала Наталія Димитрашко, яка по-
сіла два сьомі місця у стрільбі з 
пневматичного та спортивного піс-
толетів.

МЕДАЛІ ЗА 
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ

Олександр Колодій розповів, що 
у 2005 році тато привів його в тир, 
аби хлопець міг випробувати власні 
сили. Перші враження від кульової 
стрільби були не дуже, але з часом 
тренування стали йому подобатися. 
Спочатку це сприймалося як певна 
гра, але коли розпочалися серйоз-
ні змагання, хлопець відчув усю 
складність професійного спорту. 
Перші вагомі результати з’явилися 
2007 року, коли спортсмен дебюту-
вав на чемпіонаті Європи, привізши 
звідти два «золота», «срібло» та ре-
корд Європи.

З-поміж рис, які треба мати 
спортсмену для досягнення висо-
ких результатів, Олександр Колодій 

називає відповідальність, розумін-
ня важливості спорту, цілеспрямо-
ваність, працьовитість, силу волі, 
аби змусити себе працювати навіть 
тоді, коли не хочеться. Наприклад, 
під час Дефлімпійських ігор в Тайва-
ні у 2009 році було дуже спекотно, 
був високий рівень вологості, тому 
лікарі рекомендували спортсмену 
не виходити на старт. Він вирішив 
усе ж таки вийти і заробив золоту 
медаль.

Не зупиняли спортсмена і фінан-
сові труднощі, які іноді виникали, 
адже кульова стрільба – технічний 
вид спорту, де лише екіпірування 
коштує приблизно 2-2,5 тис. євро 
(120 євро коштують рукавиці, а 
один патрон – 5 гривень).

Зі слів тренера Олександра Пла-
тонова, центр інвалідного спорту 
«Інваспорт» намагається закрити 
проблемні питання щодо тиру та за-
безпечення спортсменів. Питання 
виступів на міжнародних змаганнях 
вирішують на рівні Києва. На жаль, 
досі вважається нормальним яви-

щем те, що спортсмен вкладає влас-
ні кошти у підготовку до змагань.

Окрім стрільби, Олександр Коло-
дій має два великі захоплення – сім’ю 
та автомобіль. З дружиною Світла-
ною Яценко він познайомився у 
Києві під час зборів збірної України 
зі стрільби. Виникла симпатія, при-
язні стосунки, почалося листуван-
ня, а невдовзі спалахнуло кохання. 
Одружитися пара вирішила перед 
Дефлімпійськими іграми. 

Рідним містом Світлани є Мар-
ганець, що у Дніпропетровській 
області. У спорт дівчину теж привів 
тато, вона не була проти тренувань, 
а згодом потрапила до збірної Укра-
їни. Їй дуже сподобалася Волинь, 
тож, коли виникло питання про 
місце проживання молодої пари, 
вона не вагалася: попри те, що 
Олександр був готовий переїхати 
на Дніпропетровщину, його дружи-
на наполягла на тому, щоб мешкати 
на Волині. Нині обоє, окрім спорту, 
чимало часу віддають навчанню 
в Академії рекреаційних техноло-
гій. Олександр здобуває вже другу 
вищу освіту. Мета, якої прагнуть 
досягнути у спорті в найближчі 
роки, – медалі Дефлімпійських ігор 
та продовження кар’єри у спорті. 
Варто зауважити, що торік у рамках 
чемпіонату Європи збірна України 
завоювала 21 нагороду, 10 з яких 
подружжя спортсменів привезло 
до Луцька.

ПОПЕРЕДУ – 
ДЕФЛІМПІЙСЬКІ 
ІГРИ

Наталія Димитрашко стрільбою 
почала займатися дещо пізніше. 
Вона згадує, що їй було складно на-

вчатися в університеті та спілкува-
тися з ровесниками. Спочатку вона 
хотіла піти на волейбол, а згодом 
дізналася, що люди з порушеннями 
слуху ходять у тир. Оскільки На-
талія Димитрашко має проблеми з 
зором, мама спочатку відмовляла 
її від занять кульовою стрільбою, 
думаючи, що цей вид спорту буде 
надто складним для дівчини. Не-
зважаючи на поради, вона почала 
вправлятися у стрільбі. Після року 
тренувань спортсменка потрапила 
на чемпіонат України.

Наразі Наталія є неодноразо-
вою чемпіонкою та призеркою все-
українських чемпіонатів, а проде-
монстрований у рамках чемпіонату 
світу результат дозволяє їй розра-
ховувати на місце у збірній України 
на Дефлімпійських іграх. Цікаво, що 
вона займається стрільбою разом з 
чоловіком Романом Димитрашком, 
який неодноразово підіймався на 
п’єдестал чемпіонатів України.

Як зазначив тренер Олександр 
Платонов, усі троє спортсменів ро-
зуміють, що майбутні Дефлімпійські 
ігри – це найвищий рівень. І нині 
мета одна – аби щонайменше троє 
волинських спортсменів поїхали 
наступного року до Туреччини на 
найпрестижніші змагання для не-
чуючих.

Зліва направо: Олександр Колодій, Світлана 
Яценко і Наталія Димитрашко

Тренер Олександр 
Платонов
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Якщо ваше життя буде достатньо довгим і ваша думальна машинка в голові не зависне, настане час, коли 
ви будете жити суто заради спогадів про останню щасливу подію. Це не песимізм, це логіка. Стівен Кінг

Допитують гуцула:
– То ви вкрали гроші?
– Нє, не я.
– А у вас є алібі?
– А шо то таке?
– Ну, вас хтось бачив у той час, коли 

зникли гроші?
– Слава Богу, ніхто!

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

– Кохана, тобі не холодно?
– Холодно.
– Як добре, що я тепло вбрався.

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

До чорної бухгалтерії нас привчали ще 
зі школи, коли казали: «Один пишемо, два 
в пам’яті»!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У психіатра:
– Лікарю, я живу на першому поверсі і 

мені здається, що водії машин заглядають 
до мене в спальню! Що ви мені порадите?

– Купіть квартиру вище, але до 
дев’ятого поверху, бо там зазвичай льот-
чики заглядають!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінки закохуються в те, що чують, а чо-
ловіки – у те, що бачать. Тому жінки фарбу-
ються, а чоловіки брешуть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти тільки-но отримав двійку і вже спі-
ваєш?

– Але ж я співаю сумні пісні.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– А я вчора сфоткав снігову людину.
– Ого! Покажи.
– Та я видалив. Вона моргнула.

Жартівливо-політичний гороскоп на 29 вересня – 5 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради
Ви дуже багато працювали 
цими тижнями, тож не дивно, 
що почуватиметеся, наче 
жуйка. Видихніть – тиждень 

буде відносно легким і веселим. Не треба 
напружувати мозок або м’язи.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Моклиця
5 травня 1982 р.
Заступник міського 
голови Луцька 
Зірки радять не приставати 
на пропозиції, що можуть 
здатися авантюрними, 

особливо поїздки з малознайомими 
людьми, азартні ігри тощо. Якщо маєте 
давню мрію, поновіть свої спроби втілити її 
у життя.

Близнята (22.05 – 21.06)
Богуслав Галицький 
3 червня 1950 р.
Директор Волинської ОДЮСШ
Квартиранти грюкатимуть у 
двері, не заплатять комірне 
й підуть геть. Беріть більше 
роботи, не цурайтеся ані 

героїчних, ані побутових завдань. Так із 
часом і настрій покращиться, і фінанси.

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад
23 липня 1981 р.
Голова Ківерцівської 
райради
Зірки радять більше 
дослухатися до інтуїції і бути 
обережним. Інакше кажучи, 

якщо вас назвали ворогом преси, частіше 
посміхайтеся, приділяйте більше уваги 
друзям і пояснюйте, хто є хто. 

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Хомич 
2 серпня 1970 р.
Начальник управління молоді 
і спорту Луцької РДА
Трюк зі стрибком в ту ж 
воду вдався – аж трамплін 
задрижав, а судді задумалися: 

яку оцінку вам поставити? Зорі радять бути 
обережнішим із молоддю, енергійнішим – зі 
спортом.

Діва (24.08 – 23.09)
Ігор Муковоз
25 серпня 1971 р.
Екс-начальник луцької поліції
Можливе цікаве відрядження 
у тил ворога, з якого ви 
повернетеся з «язиком» і 
трофейною зброєю. Енергії 

вам цього тижня не займати: вистачить і на 
добру службу, і щоб зробити щось корисне 
у криївці. 

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради
Якщо на початку осені ви не 
могли визначитися, що вас 
більше цікавить – вечірки з 
друзями, життя трудоголіка 

чи стримана романтика подружнього 
життя, то цього тижня якраз час 
визначитися. Посмакуєте рибкою із чужої 
ополонки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Шавлак
6 листопада 1972 р.
В.о. начальника Волинської 
митниці
Радітимете приємним 
сюрпризам: цікавим 
зустрічам, подорожам, що 

випадатимуть раптово. Тож запасіться 
салом, кропом і пундиками – буде кого 
пригощати. Газет не читати, інтернет – 
відключити. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик
9 грудня 1970 р.
Заступник голови Волиньради
Тиждень очікується 
душевний. Спрямуєтеся на 
свій внутрішній світ, будете 
розмірковувати, як покращити 

професійну та особисту сфери життя. 
Приймати рішення поспіхом не варто. Час 
розставить усе на свої місця.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Може збутися одна з таємних 
мрій, очікуються приємні 
новини здалеку, які надихнуть 
на нові справи, наприклад, 

згорить Кремль. Зірки радять не втрачати 
зв’язок із реальністю, аби не потрапити в 
хитро розставлені тенета ворога. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Дмитро Чайковський
11 лютого 1982 р.
Тренер «Волиньбаскета»
Недоброзичливці і 
заздрісники намагатимуться 
чинити вам капості, проте 
не переймайтеся – ви 

їм не по зубах. Зорі радять не плутати 
кошики – для білизни, грошей і м’ячів. І 
більше перехоплень ініціативи! 

Риби (20.02 – 20.03)
Олег Борбелюк
3 березня 1966 р.
Бізнесмен
Якщо опануєте себе, саме 
зараз зможете змінити 
життя на всі 100%. Займіться 
спортом, навчіться варити 

пиво чи вивчіть мову хінді. Екстремальні 
розваги не ігнорувати, бо незабаром 
осіння депресія здаватиметься райськими 
часами.

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 29 вересня – 5 жовтня

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

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

записничок

НАЙКОРИСНІША 
У СВІТІ ЇЖА

Фініки – справжнісінькі диво-
смаколики. Вони містять купу цін-

них поживних речовин, які дозволя-
ють організму залишатися здоровим і 
боротися з різними захворюваннями.

БАГАТІ НА ЗАЛІЗО
Це особливо важливо для пацієнтів з ане-
мією, вагітним жінкам і дітям. Тільки 100 г 
фініків можуть містити приблизно 0,90 мг 
заліза, що регулює рівень гемоглобіну та 
еритроцитів у клітинах крові й забезпечує 
подачу кисню.

ЗУПИНЯЮТЬ ДІАРЕЮ
Інший мінерал, що його знайшли у фі-
ніках, – калій, що чудово підходить для 
зупинки діареї, лікує кишкову флору і до-
зволяє кишківнику створити більш корисні 
бактерії.

СПРИЯЮТЬ ВТРАТІ ВАГИ
У фініках багато поживних речовин, які 
можуть регулювати вагу тіла й запобігають 
накопиченню надлишкового жиру. Їжте їх 
натщесерце. Оскільки фініки не містять хо-
лестерину, вони є ідеальною їжею для того, 
щоб схуднути. Утім в них багато цукру, тому 
їсти їх потрібно помірно, бо не схуднете, а 
поправитеся.

РЕГУЛЮЮТЬ РІВЕНЬ 
ХОЛЕСТЕРИНУ
Поганий холестерин можна легко конт-
ролювати, споживаючи фініки. Вони також 
очищають кровоносні судини і не дозво-
ляють жирам прив’язуватися до серця та 
провокувати утворення тромбів.

РЕГУЛЮЮТЬ ТИСК
Оскільки фініки багаті на калій і майже не 
містять натрію, їх рекомендують їсти для 
вирівнювання артеріального тиску. Крім 
того, в 5-6 фініках міститься близько 80 мг 
магнію. Цей мінерал розширює кровонос-
ні судини і підсилює кровообіг.
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Коли люди кажуть «це довга історія», зазвичай ідеться про те, 
що історія така коротка й дурна, що соромно розповідати! Сесілія Ахерн

Ч И Т АЧ И Т Акажуть «це довга історія», зазвичай ідеться про те, 
коротка й дурна що соромно розповідати! Сесілія Ахерн

ЧЕТВЕР

+20 оС +14 оС

П’ЯТНИЦЯ

+22 оС +14 оС

СУБОТА

+23 оС +14 оС

ПОНЕДІЛОК

+20 оС +13 оС

ВІВТОРОК

+15 оС +9 оС

44
жовтня

СЕРЕДА

+13 оС +7 оС

НЕДІЛЯ

+20 оС +10 оС

ПОГОДА

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

ПЕРША У СВІТІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 29 вересня – Віктор, Купріян, 
Людмила, Григорій, Йосип, Прокіп

30 вересня – Віра, Надія, 
Любов, Софія, Іван, Дмитро, Ілля, 
Зиновій, Мирон

1 жовтня – Ірина, Аркадій, 
Борис, Іларіон, Аріадна, Олексій, 
Веніамін, Володимир, Михайло, 
Сергій 

2 жовтня – Ігор, Костянтин, 
Федір, Трохим, Давид, Макар

3 жовтня – Михайло, 
Олег, Данило, Іван, 
Василь, Тетяна, 
Олександр

4 жовтня – 
Дмитро, Андрій, 
Валентин

5 жовтня – Петро, 
Федір, Мартин, 
Кузьма, Микола

29 вересня – Віктор, Купріян, 
Людмила Григорій Йосип Прокіп

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса редакції: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад 31 300 прим. Замовлення: 23414
Відділ реклами: (0332) 78-22-06, 
vn_reklama@outlook.com

  призовий кросворд

Г О Р О Б Е Ц Ь
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 5 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір керамічних ножів Krauff .
«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 __________________________________________

55
жовтня

2929
вересня

3030
вересня

11
жовтня 22

жовтня

33
жовтня

д р

о, 

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача
Завдання. Хід білими. Мат у три ходи.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. … Т:g3+
2. h:g3 Фh1+
3. К:h1 Тg2#

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

1

2

3

4

5

6

7

8

h  g  f  e  d  c  b  a

Спочатку гідроелектростанція мала забезпечувати 
електрикою лише промислові підприємства

30 вересня 1882 року в 
американському містечку 

Епплтоні в штаті Вісконсин на річці 
Фокс запрацювала перша у світі 
гідроелектростанція. 

Вона принесла місту справжнє економіч-
не процвітання та популярність. Її створення 
пов’язане з потребою забезпечення електри-
кою промислових підприємств міста, які виго-
товляли папір. Потужність станції дозволила 
роздавати електроенергію усім споживачам 
Епплтона. А гідроелектростанцію побудував 
власник паперової фабрики містер Роджерс. 
Спочатку вона могла освітлювати лише папе-
рову фабрику, будинок Роджерса та сусідні 
будівлі. 

Після спорудження гідроелектростанції у 
1886 році в місті було налагоджено трамвай-
ний рух. До 1912 року вже весь Епплтон освіт-
лювався за допомогою електрики. Першу теле-
фонну станцію було встановлено також у штаті 
Вісконсин. 

uk.w
ikipedia.org



Усе погане приходить надто рано, все хороше –  надто пізно. Кшиштоф Конколевський
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  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
    Фото автора

Луцьк

  Іван САВИЧ
    Фото автора

Луцьк

краса врятує світ смачне дійство 

колесо історії СТАРИЙ РИНОК ПІД ЗАМКОМ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

Старий ринок у 
багатьох викликає 
захоплення – тут 

можна багато чого 
придбати дешевше, ніж 
у магазині. Комусь він 
не подобається з різних 
естетичних причин – бруд, 
антисанітарія,  недоречність 
гендлю під замком тощо. 
Інколи з уст мешканців 
можна почути фразу, ніби 
базар тут був завжди. Але 
насправді, попри свою 
назву, цей ринок не такий 
і старий. Його початки 
сягають всього-на-всього 
1960-х років.

У давнину Луцьк був оточений 
суцільними болотами і річками. 
Річка Глушець – одне з давніх при-

родних водних утворень біля Лу-
чеська. Вона відгалужувалася від 
Стиру, текла попід містом і в Стир 
же впадала. Глушець починався в 
районі сьогоднішньої вулиці Пар-
ковий Узвіз (Тещин язик) і стікав до 
Стиру біля Красненського мосту 
на Ковельській. А основна части-

на річки текла на місці нинішнього 
центрального парку і ринку. Так 
було аж до 1920-х років, коли місь-
ка влада вирішила висушити річку і 
розпланувати забудову на звільне-
ній території. Проект генерального 
плану Луцька 1937 року передбачав 
влаштування тут доріг, житлових 

кварталів, школи, театру, будівлі ма-
гістрату. Не реалізували його через 
війну і входження Волині до складу 
«тюрми народів».

У шістдесятих роках прямісінько 
під стінами середньовічного Замку 
Любарта влаштували перші торгові 
ряди. Так почалася історія Старо-

го ринку. Його назва обманула не 
одне покоління приїжджих жите-
лів, які вважали, що ринок такий же 
старий, як і замок. Але насправді 
базар у старій частині міста – суто 
радянське явище. Сьогодні є ідея 
його перенести. Чи відбудеться це, 
покаже час.

Старий ринок у 1980-х роках Ринок у наш час

О
лександр Котис

board.lutsk.ua

СЕРЕДНЬОВІЧНА КНЯЖНА – НІКА БОРЩИК ПІД ДОЩИК

500 порцій вареників та 
смачного борщу, який 

готували ведучі шоу «Ранок 
Нової Волині», роздали гостям 
фестивалю національної кухні. 
Захід відбувся 25 вересня у 
головному парку Луцька.

Дійство, яке влаштувала громадська орга-
нізація Volfest, стало логічним продовженням 
минулорічного свята вареника, яке також від-
бувалося у парку. Цьогорічний фестиваль ви-
рішили урізноманітнити не лише новим меню, 
а й культурною програмою, а також призами 
від спонсорів. Зокрема розіграли печене по-
рося від м’ясного двору «Деметра». Для того, 
аби отримати делікатес, необхідно було пере-
могти у боротьбі мішками.

Показували майстер-класи й відомі воли-
няни. Готували традиційну страву – вареники. І 

якщо господині з завданням впоралися досить 
вправно, то чоловікам було не вельми легко.

Скуштувати можна було страви україн-
ської, болгарської та грузинської кухонь. Від-
відувачі могли придбати вино, випічку, виро-
би з меду. Безплатно роздавали вареники зі 
шкварками та сметанкою.

Коли борщ нарешті доварили, хлинув 
дощ. Проте аромат гарячого борщику з пам-
пушками у багатьох гостей переміг відчуття 
страху перед зливою. Майже всі 150 літрів 
вправно наливали та роздавали присутнім, 
які тут же смакували борщик під дощик.

У старовинних мурах Замку 
Любарта 25 вересня відбувся 

фестиваль «Волинська княжна». 
Перед початком дійства учасники 
фестивалю пройшли урочистою 
ходою від Театрального майдану, 
вулицями Лесі Українки та Данила 
Братковського до замку, де їхнє 
прибуття відзначили пострілом із 
гармати.

Дванадцятеро учасниць конкурсу краси 
та жіночності обрали для себе особливі обра-
зи. Дівчата розповіли, якою має бути справ-
жня українська княжна. Також конкурсантки 
показували свої таланти: декламували вірші, 
демонстрували власні картини, співали тощо.

Врешті, після усіх дефіле і конкурсів, 
судді – голова Асоціації регіонального 
розвитку Петро Гоцалюк, співачка Тетя-
на Власова та власниця агентства Grace 
Model House Анна Тріль – оголосили 
ім’я переможниці. Отож, «Волинською 
княжною-2016» стала Ніка Коробко.

Також під час фестивалю відбувся 
дитячий конкурс краси «Фея Луцького 
замку». Юні красуні мали змогу проявити 
себе у дефіле і презентації. У конкурсі пе-
ремогла Мілена Циганова. Дівчинка обра-
ла образ шоколадної королеви.

Корони вручала власниця титулу «Су-
пермодель світу-2015» та низки інших 
титулів на міжнародних конкурсах краси 
Анюта Климовець.

Цьогорічна переможниця 
конкурсу краси та жіночності

Усі маленькі конкурсантки 
отримали нагороди

500 порцій – як і не було

Черга за безплатними варениками

Борщ від ведучих «Ранку Нової Волині»

Роздали 150 літрів смакоти

Лідер 
гурту 
ФлайzZzа 
Андрій 
Тимчук
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