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ЮРІЙ ТИМОФЕЄВ: «БРАЗИЛЬЦІ 
СКАНДУВАЛИ НА МАТЧАХ 
«СЛАВА УКРАЇНІ!»

 читайте на стор. 20

На Волині нині є 
сім об’єднаних 
територіальних 

спроможних громад. 
Цього року документи 
вже підготувала низка 

спільнот. Загалом має 
з’явитися ще близько п’яти 
десятків громад. Чому 
ж селяни йдуть на такий 
крок, що ховається за 
складною назвою та як у 

результаті має змінитися 
Волинська область, а 
головне – добробут волинян, 
спробуємо пояснити.  

ЩОБ ПОДОЛАТИ 
ВІДСТАНЬ У СТО 
КІЛОМЕТРІВ, РОДИНА 
ПРОЙШЛА ШЛЯХ 
ЗАВДОВЖКИ В 36 ЛІТ

Це були важкі для Горохівщини часи. 
Повоєнні. Село Жуківець, яке чотири 

місяці стояло на лінії фронту, потрохи 
поверталося до життя. Серед тих, хто 
по дощечці ліпив дах над головою, – 
25-річна Соломія.  1940-го вона геть 
юною вийшла заміж. 1941-го провела 
чоловіка на фронт. І тоді ж у 19 літ 
овдовіла. Вродлива була, 
а бач – безталанна...

сповідь

СВІЖІ СЛІДИ 
СТАРАТЕЛІВ – РЕАЛІЇ 
ВОЛИНСЬКИХ ЛІСІВ

Ями, яким близько тижня, 
ідентифікували працівники 

КП «Волиньприродресурс» під час 
ревізії на територіях несанкціонованого 
видобування бурштину в 
Маневицькому районі.

екологія

 читайте на стор. 18

БАТОГИ ТА ПРЯНИКИ 
СПІВПРАЦІ

 читайте на стор. 5

 читайте на стор. 24

на стор. 23на стор. 23
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КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

 читайте на стор. 17

 читайте на стор. 3

ЛУЧАНИН АНДРІЙ ПИЛИПЮК: 
«КОЛИ ДОБІГАВ 156-Й 
КІЛОМЕТР, ШКОДУВАВ, 
ЩО ЦЕ ФІНІШ»

 читайте на стор. 6
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ЧОМУ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД 
НЕМИНУЧЕ І ЩО ЦЕ ДАСТЬ
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ЛуцькЛуцьк

СТАРШИЙ ТРЕНЕР ПАРАЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ 
РОЗПОВІВ ПРО ЗАКУЛІСНІ МИТІ ПЕРЕМОГИ В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Ми зустрічаємося із Юрієм 
Васильовичем наступного 

дня після повернення тренера 
української футбольної 
паралімпійської збірної з Бразилії. 
Втомлений 20-годинною 
дорогою додому, але щасливий 
Юрій Тимофеєв заходить на 
«Авангард». Він захищав ворота 
«Волині» у 1960-70 роках, був 
одним із тренерів клубу.
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ЗАКРИВАЙТЕ КРАНИ: 
ВОДА У ЦІНІ 

Луцьк

Згідно з рішенням Національної 
комісії з регулювання енергетики 
та комунальних послуг, із 1 жовтня 
кубометр води та стоків у Луцьку 
становитиме:

– для мешканців багатоповерхівок – 
10,60 грн (водопостачання – 5,10 грн, ка-
налізація – 5,50 грн);

– для приватного сектору – 9,70 грн 
(вода – 4,67 грн, каналізація – 5,03 грн). 
У середньому для населення вартість 
водопостачання і водовідведення зрос-
ла на 14%, повідомляють у прес-службі 
«Луцькводоканалу». Якщо врахувати, 
що споживання води на одного жителя 
Луцька в середньому становить 2,5-3 м 
куб., то сім’я з трьох осіб за місяць пла-
титиме приблизно на 3,90 грн більше.

ДІВЧИНА ВИПАЛА 
З ДЕВ’ЯТОГО 
ПОВЕРХУ
Луцьк

З балкона дев’ятого поверху випала 
17-річна лучанка. Дівчина розбилася 
на смерть. Трагедія трапилася 
1 жовтня в Луцьку на вулиці Потебні.

Як повідомили у прес-службі поліції 
Волинської області, на момент траге-
дії дівчина була у квартирі сама, хоча й 
проживала разом із братом та мамою. 
Слідство розглядає дві версії трагедії: са-
могубство та нещасний випадок. Найімо-
вірніше, що дівчина випала через необе-
режність. Утім слідство триває, відкрито 
кримінальне провадження за статтею 
115 Кримінального кодексу України. 

ЗДАТИ НЕЛЕГАЛЬНУ 
ЗБРОЮ – УНИКНУТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Волинь

Із 1 до 31 жовтня на території 
Волинської області триватиме 
місячник добровільної здачі зброї, 
боєприпасів та вибухових речовин, 
повідомляють у Нацполіції регіону. 

Правоохоронці наголошують: за по-
рушення законодавства в сфері обігу 
зброї передбачена адміністративна й 
кримінальна відповідальність. Кримі-
нальна відповідальність настає й у разі 
виявлення незареєстрованої холодної 
зброї (кинджалів, фінських ножів, касте-
тів тощо). Якщо ви маєте незареєстрова-
ну вогнепальну зброю, слід звернутися 
з відповідною заявою в поліцію. Праців-
ники дозвільної системи нададуть вам 
кваліфіковану консультацію, а також у 
разі потреби допоможуть легалізувати 
її. Правоохоронці наголошують: осіб, які 
добровільно здадуть незареєстровану 
зброю, звільняють від кримінальної та 
адміністративної відповідальності.

ВОЛИНСЬКА 
МИТНИЦЯ ЗМІНИЛА 
КЕРІВНИЦТВО
Луцьк

Із 3 жовтня на посаді виконувача 
обов’язків керівника Волинської 
митниці працює уродженець 
Хмельниччини Віктор Кривіцький. 
Він поки що тимчасово замінив 
Олександра Шавлака. У приймальні 
Волинської митниці підтвердили цю 
інформацію. 

Віктор Кривіцький є депутатом Ві-
нницької міської ради, працював у цій 
області на різних посадах в органах по-
даткової адміністрації. 

нещастя 

гаманець 

небезпека 

ротація 

політичні новації

УКРОПІВЦІ ЗАТВЕРДИЛИ НОВИЙ СТАТУТ
ПАРТІЮ БУДУВАТИМУТЬ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЗНИЗУ – ВГОРУ»

аварія несподівано

гроші? які гроші?

ОБРІЗАЛИ: ДО ПРИЛУЦЬКИХ 
СІЛ НЕ ХОДИТИМУТЬ 
МАРШРУТКИ

ПРОСЯТЬ СУБСИДІЇ, А КИЇВ – МОВЧИТЬ

BMW ВЛЕТІЛО В МАРШРУТКУ: 
ВОДІЙ ЗАГИНУВ, 
19 ОСІБ ТРАВМОВАНО

1 місяць – 13,26 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

11 ммміссяяцць ,, рр

Київ

Під час  IX з’їзду 
партії «Українське 
об’єднання 

патріотів – УКРОП», 
який відбувся 29 
вересня у Києві, 
ухвалили оновлений 
демократичний Статут 
партії.

До складу делегації від во-
линського осередку партії уві-
йшли 27 укропівців.

Як зауважив голова Волин-
ського УКРОПу Вячеслав Руб-
льов, цей Статут унікальний для 
української політики, оскільки 
перед ухваленням його було ви-
несено на обговорення, кожен 
член партії міг долучитися до 
удосконалення документу.

«Ми запозичили європей-
ський досвід партійного управ-
ління. Дуже важливим у цьому 
Статуті є те, що низова ланка 
зможе контролювати керівні 
органи, – наголошує Вячеслав 
Рубльов. – Саме УКРОП був тим 
кордоном, який зупинив просу-
вання окупаційних військ, зараз 
партійці активно підтримують во-
лонтерські рухи. Партія буде лише 
зміцнюватися, а нові члени розви-

ватимуть не тільки партійну орга-
нізацію, але й Україну загалом».

Делегати також проголосу-
вали за нову процедуру обрання 
голови партії. Відтепер свого кан-
дидата на відповідну посаду змо-
же висунути будь-яка обласна 
організація УКРОПу. Окрім того, 
право очолити політсилу отри-
мали й самовисуванці. «Кандида-
том на посаду голови партії може 
бути громадянин України, який 
досяг 35-річного віку, має вищу 

освіту, досвід державної, полі-
тичної або громадської роботи, 
вільно володіє державною мо-
вою та є членом партії», – йдеться 
у Тимчасовому порядку обрання 
голови партії.

«Новий статут УКРОПу дозво-
лить будувати партію за принци-
пом «знизу – вгору», підсилити 
роль партійців в управлінні пар-
тією. Влада нам каже про децен-
тралізацію, обіцяє віддати права 
на місця, а ми робимо це вже сьо-

годні. Цим документом ми при-
брали можливість народжувати 
одноосібних керівників», – на-
голосив член президії політради 
УКРОПу, голова Волинської обл-
ради Ігор Палиця.

Заплановано, що найдостойні-
шого кандидата делегати оберуть 
шляхом голосування на наступно-
му з’їзді. Голова партії здійснюва-
тиме адміністративне керівництво 
та нестиме політичну відповідаль-
ність за партійну роботу.

Народний депутат від партії 
УКРОП Ірина Констанкевич за-
значила, що ухвалення нового 
Статуту – важлива справа, оскіль-
ки політсила якісно вирізняється 
з-поміж тих партій, які є в Україні.

«Цей документ передбачає 
усі форми і механізми діяльності 
організації, яка об’єднала в своїх 
лавах патріотів з різних куточків 
країни. В основу покладено стра-
тегії західного партійного будів-
ництва, але акценти зроблено 
на українські реалії. Понад 2000 
пропозицій з різних партійних 
осередків було розглянуто, щоб 
у результаті створити цілісний 
монолітний документ», – резю-
мувала Ірина Констанкевич.

Луцьк 

Пізно ввечері 2 жовтня на вулиці Гнідавській 
в обласному центрі легковик BMW 535 на 
швидкості влетів у маршрутне таксі. Внаслідок 
автопригоди постраждали 19 осіб, водій 
легковика помер у лікарні.

За кермом BMW перебував 32-річний житель 
Рожищенського району. Рухаючись вулицею Гнідав-
ською у Луцьку, водій виїхав на смугу зустрічного 
руху та зіткнувся з маршрутним таксі під керуванням 
22-річного волинянина.

Внаслідок пригоди 19 осіб отримали травми, одного 
пасажира госпіталізували. Водій легковика від отрима-
них травм помер у лікарні. Правоохоронці з’ясовують 
усі обставини автопригоди. Триває розслідування.

Луцький район 

Небагато луцьких маршруток 
їздитиме за межі міста. Зокрема, 
маршрути №22, 25, 30, 32 будуть 
тільки міськими.

Волинь

Ліміт коштів, спрямованих державою на 
виплату субсидій, на Волині вичерпали. 
Окрім того, невтішною є перспектива 
наступних призначень, оскільки у 
держбюджеті-2017 планують закласти 
ще меншу суму, ніж цьогоріч.

Про це стало відомо під час засідання Ан-
тикризового енергетичного штабу у Волин-
ській ОДА, повідомляє «Волинська правда».

Зі слів заступника начальника департа-
менту фінансів облдержадміністрації Воло-
димира Селедця, цього року на виплату пільг 
та субсидій волинянам держава передбачила 
965 мільйонів гривень. За станом на 1 верес-
ня, 918 мільйонів гривень нарахували субси-
дій на оплату житлово-комунальних послуг, 
із них 740 мільйонів – нарахування без пільг. 
Водночас 305 мільйонів гривень витратили на 
оплату за спожитий природний газ. Загалом у 
вересні, каже Володимир Селедець, розраху-
нок за субсидіями проведено на 46,1 млн грн.

Водій виїхав на смугу зустрічного 
руху – прямісінько в маршрутку

Д
м

итро Кулявець 

Маршрутка №30 перестане їздити 
в село Підгайці з 1 грудня 2016 року, 
№22 не їздитиме в Милуші, №25 не до-
їжджатиме до Забороля, а №32 – до 
Липин.

Зміни до міських маршрутів затвер-
джено 23 вересня рішенням виконкому 
Луцької міської ради.

Нові маршрути будуть такими:
№25 – Карбишева – Володимирська 

(МКБ);
№30 – Володимирська – Дубнівська 

(кільце);
№32 – Окружна – Теремнівська (Рай-

лікарня);
№22 – Карбишева – Ковельська.
Серед пояснень таких змін – луча-

ни, що живуть на околицях, не можуть 
доїхати у час пік. А також це стало еле-
ментом політики міської ради щодо 
населених пунктів, прилеглих до Луць-
ка, які не бажають іти на об’єднання з 
містом. 

Утім не обійшлося в області й без проб-
лемних питань навколо державної допомо-
ги. Річ у тім, що виділених державою коштів 
на субсидії для волинян не вистачило, відтак 
були змушені звернутися до Міністерства 
фінансів, аби до закінчення року на Волинь 
спрямували додаткові кошти. Але відповіді з 
Києва поки не надійшло.

Більше того, Володимир Селедець додав, 
що, згідно з проектом державного бюджету, на 
наступний рік на Волинь для виплати субсидій 
та пільг передбачають 958 мільйонів гривень, 
яких, очевидно, знову не вистачатиме на весь 
рік, адже сума майже дорівнює кошторису 
2016 року.

tsn.ua

О
ксана Тарнавська

korrespondent.net

Понад 2000 пропозицій з різних партійних 
осередків розглянули перед ухваленням Статуту
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У БІЛОРУСЬ ІЗ 
БІОПАСПОРТАМИ – ЗАСЬ 
Українці, які користуються новими 
біометричними паспортами у вигляді 
ID-картки замість старих «книжкових» 
паспортів, не можуть перетнути кордон 
із Білоруссю чи повернутися в Україну, 
оскільки міждержавну угоду між Києвом 
та Мінськом про визнання їх для пере-
тину кордону досі не укладено, пише 
«Білоруський партизан».

СЕЛО ПІД ЛЬВОВОМ 
ВІДМОВИЛОСЯ ВІД 
СМІТТЄВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Грибовицьке сміттєзвалище не попов-
нюватимуть з боку села Малехова. Жи-
телі села, що межує з Грибовицьким 
сміттєзвалищем, не дозволили вивози-
ти на полігон нові відходи.

BLABLACAR СТАЄ 
ПЛАТНИМ
Компанія BlaBlaCar планує монетизувати 
свій бізнес в Україні. Сервіс буде стягува-
ти до 20% від вартості поїздки з кожного 
пасажира, однак конкретних дат таких 
змін ще немає, повідомила менеджер з 
комунікацій та PR BlaBlaCar в Україні Юлія 
Крупенко, інформує «Кореспондент».

У ГРУЗІЇ ЧЕКАЮТЬ 
НА УКРАЇНСЬКИХ 
ЧИНОВНИКІВ
Тбіліський міський суд Грузії заочно роз-
глянув клопотання прокуратури та санк-
ціонував арешт керівника Одеського 
облуправління Нацполіції Георгія Лорткі-
панідзе, повідомляє Gazeta.ua. А нинішній 
голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі 
заявив, що у випадку виграшу його партії 
в Грузії він хотів би бачити нинішню очіль-
ницю Нацполіції України Хатію Деканоі-
дзе керівником Міністерства внутрішніх 
справ Грузії, повідомляє «Думская».

«БУК» ІЗ РОСІЇ ЗБИВ 
МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ «БОЇНГ»
Малайзійський літак Boeing MH17 було 
збито ракетою «Бук», яку привезли з Ро-
сії. Такі дані оприлюднила Міжнародна 
слідча група з розслідування обставин 
трагедії. Винуватців поки не назвали.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН – 
ДЛЯ КОЖНОГО СВІЙ
Опалювальний сезон в Україні розпоч-
неться цьогоріч в регіонах у різний час. 
Як повідомляють у Міністерстві регіо-
нального розвитку, в кожному регіоні 
місцева влада буде встановлювати тер-
міни опалювального періоду, виходячи 
з кліматичних умов.

БІЗНЕС ЄВРОПИ ПЛАТИТЬ 
ЗА ЕЛЕКТРИКУ МЕНШЕ, 
НІЖ БІЗНЕС УКРАЇНИ 
Поточна оптова ціна електроенергії в 
Україні на 30-40% вища, ніж у сусідніх єв-
ропейських країнах, повідомив експерт 
з питань енергетики, екс-член НКРЕ Ан-
дрій Герус, пише «Економічна правда». 
«Хоча бізнес давно платить ринкову 
ціну, якість послуг у нас незрівнянна із 
європейською: приєднання відбувають-
ся повністю за рахунок споживача (у Єв-
ропі частково вже є у тарифі); кількість 
переривань у подачі енергії набагато 
вища», – підсумував Герус.

У РОСІЇ ЗАТРИМАЛИ 
УКРАЇНСЬКОГО 
ЖУРНАЛІСТА
30 вересня стало відомо про затриман-
ня власного кореспондента «Укрінфор-
му» Романа Сущенка у Росії одразу ж 
після прибуття. Його звинувачують у 
шпигунстві. В агентстві заяву назвали 
провокацією. Спікер парламенту Ан-
дрій Парубій запропонував розглянути 
введення візового режиму з Росією у 
відповідь на затримання. 

230 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
УПІЙМАЛИ НА НЕЧЕСНІЙ ГРІ
Протягом дев’яти місяців по гарячих 
слідах затримали близько 230 поліцей-
ських, які нечесно виконували завдан-
ня. Про це заявила керівник Національ-
ної поліції України Хатія Деканоідзе, 
повідом ляє «РБК-Україна».

українська хронікаекологія СВІЖІ СЛІДИ СТАРАТЕЛІВ – 
РЕАЛІЇ ВОЛИНСЬКИХ ЛІСІВ

не посоромилися

ГРІШНА НІЧ: 
ОБЧИСТИЛИ 
ДВІ ЦЕРКВИ

демократія 

новації 

У ЛІКАРНЯХ – ВИБОРИ

НА ДП «ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ» ЧЕКАЮТЬ ЗМІНИ 

Маневицький район

Ями, яким 
близько тижня, 
ідентифікували 

працівники 
КП «Волиньприродресурс» 
під час ревізії 
на територіях 
несанкціонованого 
видобування бурштину в 
Маневицькому районі.

Перший рейд підприємства, 
якому доручили провести ре-
візію, оцінити завдані збитки 
та рекомендували розробити 
план заходів з рекультивації 
пошкоджених територій, мав 
відбутися на початку вересня. 
Утім тоді представники лісової 
охорони заборонили це роби-
ти, мовляв, потрібне відповід-
не рішення профільної комісії 
райради. Працівники охорони 
всіляко перешкоджали роботі 
комісії, а голова Маневицької 
РДА Андрій Линдюк узагалі від-
мовився тоді брати участь у ви-
їзному засіданні, посилаючись 
на зайнятість.

Депутат облради Борис Ба-
бійчук («Самопоміч») зазначив, 
що тоді на місці незавершеної 
інспекції знайшли сліди засипан-
ня ям екскаватором. «Під час ін-
спекції нас перевіряла Нацгвар-
дія і «Світязь» – перед в’їздом. А 
за 300 метрів від блокпоста – яма, 

якій не більше, ніж тиждень. Там і 
далі розкрадають бурштин», – за-
явив депутат.

Чергова інспекція лісів Мане-
вицького району відбулася 26 ве-
ресня. Оглянули шість локацій, 
на яких здійснювали видобуток і 
де нині несуть варту працівники 
лісової охорони, Нацгвардія та 
бійці батальйону «Світязь».

Між селами Лісовим та Вов-
чицьком, куди торік з’їхалися 
кілька тисяч копачів із сусідніх 
областей, облаштували щось на 
кшталт «бази» для силовиків, які 
стережуть ліс та ловлять копачів.

З допомогою GPS-трекера 
спеціалісти комунального підпри-
ємства «Волиньприрод ресурс» 

за фік сували координати та ви-
значили загальну площу земель, 
на яких були порушення, – 3,4 га. 
Інформацію, отриману під час ін-
спекції, спеціалісти «Волиньпри-
родресурсу» систематизують та 
передадуть профільній комісії на 
опрацювання.

Неподалік – ще дві «точки», 
де активно копали бурштин. На 
момент огляду більшість із цих 
ям засипали, проте залишилося й 
чимало розритих. Поряд із ними – 
«артефакти», які залишили по собі 
копачі – пляшки з-під води, пива 
чи горілки, одяг, залишки їжі.

Поблизу озера, що за селом 
Лісовим, розташований пост лі-
сової охорони – хлопці чергують 

цілодобово, міняючи один одно-
го. Проте за метрів 200 від поста – 
сліди видобутку бурштину.

«Тиждень тому ями ще тут 
не було», – переконував ви-
конувач обов’язків директора 
КП «Волиньприродресурс» Вені-
амін Туз. Навколо – десятки пова-
лених дерев, які хиляться через 
відсутність міцного ґрунту. Неда-
леко рівчак, застелений брезен-
том, якого, ймовірно, залишили 
для того, аби відводити воду під 
час роботи мотопомпи. На де-
реві неподалік висить залишок 
сачка – ще один доказ того, що 
десь поряд працювала помпа.

Сліди від засипаних ям та 
повалені дерева виявили біля 
урочища Ведмежа Грудка, де на-
весні 2014 року розпочався не-
законний видобуток «сонячного» 
каміння в нашому краї.

У результаті обстеження шіс-
тьох точок незаконного видобут-
ку вдалося визначити загальну 
площу порушених земель – це 
понад 10 гектарів. Враховуючи 
озвучену під час сесії Волинської 
облради депутатом Василем Сто-
ляром інформацію про те, що з 
шести гектарів вивезли буршти-
ну на 12 мільйонів доларів, за-
лишається лише гадати, скільки 
ж каміння вкрали з обстежених 
10 гектарів.

Повалені дерева – живий пам’ятник людській 
недбалості, яка повільно, але впевнено 
веде Волинь до екологічного лиха

Іван Савич

Луцьк 

У двох обласних лікарнях 
відбулися таємні 
голосування за кандидатів 
на пост головних лікарів. 
Надалі кандидатури 
внесуть на розгляд комісії 
обласної ради з питань 
соціального захисту 
населення, охорони 
здоров’я, материнства 
та дитинства і на 
затвердження під час сесії 
облради. Голосування 
відбулося 30 вересня. 

У Волинському обласному  
онкологічному диспансері у 
волевиявленні взяли участь 
285 працівників. Найбільше 
голосів – 140 – здобула ви-
конувач обов’язків головного 
лікаря Людмила Бубенова. За-
відувач мамологічного відді-
лення Юрій Малімон отримав 
120 голосів, Тарас Рожанський 
та Володимир Федорчук – по 
12 голосів, не підтримав жод-
ного кандидата один вибо-
рець.

Нововолинськ 

Новий генеральний директор 
державного підприємства 
«Волиньвугілля» Олександр Зорін 
може одночасно стати очільником 
шахти №10. Про це йшлося 3 жовтня 
під час оперативної наради в голови 
облдержадміністрації.

Як повідомив Володимир Гунчик, 
планують, що до 10-11 жовтня викону-
вач обов’язків керівника підприємства 
підготує доповідну записку як переду-
мову до плану дій – програми, яку роз-
роблять протягом жовтня та узгодять 
у мерії Нововолинська та ОДА і вине-
суть на розгляд колегії Міненергетики. 
За погодженням з міністром ухвалили 
рішення про можливу реорганізацію 
структури і штатного розпису ДП «Во-

линьвугілля» в цілому. Так, гендиректор 
може одночасно очолити шахту №10. 
Зміни у штатному розписі підприємства 
полягатимуть у тому, що всі директори 
шахт будуть заступниками гендирек-
тора. Таким чином, посади заступників 
гендиректора передбачатимуть тепер 
конкретні обов’язки з керування підроз-
ділами (шахтами).

Стратегічним завданням на 2017 рік, 
зі слів посадовця, є інвестиційний про-
ект щодо шахти №10, який передбача-
тиме не фінансування з держбюджету, а 
залучення інвестиційних коштів і ство-
рення приватно-державного партнер-
ства. Йдеться про створення теплоенер-
гоцентралі на основі шахти, реалізацію 
та переробку вугілля на експорт.

volynnew
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Любешівський район  

Невідомі за ніч обікрали одразу 
два храми. Зловмисники 
винесли пожертви громадян 
та вино. Поліція розпочала 
кримінальне провадження.

Йдеться про Свято-Пок ров сь кий 
храм села Залізниці Любешівського 
району. Крадій проник у приміщення 
церкви, пошкодив металевий сейф 
та викрав пожертви прихожан, чим 
заподіяв майнову шкоду на загальну 
суму 100 тисяч гривень.

Цієї ж ночі зі Свято-Геор гі ївського 
храму в селі Березній Волі невідома 
особа викрала 240 гривень та п’ять 
літрів вина.

Правоохоронці звертаються до 
всіх громадян, кому відома будь-яка 
інформація за вказаними фактами, 
повідомляти до Любешівського ВП 
ГУНП у Волинській області за тел.: 
(03362) 2-11-33, (095) 571-09-0 або 102.

Окрім цього, і  колектив Во-
линського обласного дитячого 
медичного територіального 
об’єд нання обрав людину, 
яка, на їхню думку, має очоли-
ти зак лад. Із 958 працівників 
ВОДТМО проголосували 603 
медики, 354 на вибори не при-
йшли. Голоси членів колекти-
ву розподілилися наступним 
чином: «не підтримую жод-
ного» – 24 голоси; Людмила 

Гагаловська – 19 голосів, Ігор 
Дородних – 164 голоси, Ірина 
Каліщук – 26 голосів, Сергій 
Ляшенко – 368 голосів. Ще два 
бюлетені було зіпсовано.

Таким чином, колектив 
делегував на розгляд медич-
ної комісії кандидатуру Сергія 
Ляшенка, який наразі працює 
завідувачем відділення про-
меневої діагностики медично-
го об’єднання.

volynnew
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У шахту №10 хочуть залучити інвестиції

Два медзаклади отримають нових головних лікарів
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  Борис ХВИЦЬ
    Київ 

принципова позиція ІГОР ПАЛИЦЯ: «ВСІ, НА 
КОМУ КРОВ УКРАЇНЦІВ, 
МАЮТЬ БУТИ ПОКАРАНІ»

час змін 

СТАРТ СУДОВОЇ РЕФОРМИ: ВЕРХОВНИЙ СУД УЖЕ ПРОТИ 
  Підготувала 

    Дарина ГОГОДЗА
    Україна

Реальні потреби 
громад не врахували 
при підготовці 

державного бюджету 
на наступний рік. Більше 
того, нинішня влада 
цілеспрямовано знищує 
вітчизняну промисловість.

Про це під час прес-конференції 
за результатами IX з’їзду «Українсько-
го об’єднання патріотів – УКРОП» 
29 вересня заявив голова Волинської 
обласної ради, засновник Фонду 
«Тільки разом», член президії політра-
ди УКРОПу Ігор Палиця.

ДЕРЖБЮДЖЕТ – 
ПРОФАНАЦІЯ

«У моєму розумінні бюджет дер-
жави – це як у сім’ї, коли голова ро-
дини ставить собі завдання, що треба 
купити, продати або на чому слід зе-
кономити, щоб задовольнити бажан-
ня рідних. Сім’я нашого Кабміну – вся 
Україна. Так-от, з Україною ніхто не ра-
дився. Обласні ради, місцеві громади 
ніхто не питав», – заявив Ігор Палиця.

При цьому політик наголосив, що 
в рамках децентралізації деякі міста 
збільшили свої бюджети в кілька разів, 
тоді як невеликі області, де немає про-
мислового потенціалу, мають дірки 
в казні. «Наприклад, бюджет розвит-
ку Волинської області – 150 млн грн, 
бюд жет розвитку Дніпропетровщи-
ни – 2,5 млрд грн, Львівської – 2 млрд 
грн. Про які бюджети ми говоримо?» – 
наголосив Ігор Петрович.

До слова, нагадаємо, свого часу 
Ігор Палиця зазначив, що Волинська 
обласна рада готова вкладати гроші у 
регіони на розвиток спорту, медицини 
та навчання. З його слів, бюджет, який 
є наразі в облради, плачевний, та й 
гроші, які є в ньому, грошима назвати 
годі. Тож першочерговим завданням є 
наповнення обласного бюджету.

Також голова Волинської облра-
ди висловив сумнів, що кошти, які 
виділяють на посилення обороно-
здатності, витрачають прозоро. «Я не 
думаю, що, коли влада обирає, купити 
їй танк чи виділити кошти на школу в 
селі, вона не може знайти можливості 
підтримати школу. Це не бюджет, це – 
профанація», – заявив Ігор Палиця.

Верховний Суд України 
буде оскаржувати в 

Конституційному Суді 
конституційність судової 
реформи, повідомляють 
«Українські новини». 
Відповідне рішення 
3 жовтня ухвалив пленум 
Верховного Суду.

У своєму поданні пленум просить 
Конституційний Суд визнати некон-
ституційними положення нової ре-
дакції закону «Про судоустрій і статус 
суддів», згідно з якими вищі спецсуди 
і нинішній Верховний Суд ліквідують і 
замість них створять новий Верховний 
Суд з п’ятьма касаційними палатами.

Глава Верховного Суду Ярослав 
Романюк вважає, що в такій ситуації 
було порушено процедуру ліквідації 
судів.

«Повноваження щодо ліквідації 
судів віднесено до повноважень пре-
зидента України. Але рішення про 
ліквідацію Верховного Суду і вищих 
спецсудів чомусь ухвалив інший ор-
ган – Верховна Рада», – сказав він.

Пленум також вважає неконсти-
туційним конкурсний відбір суддів у 
новий Верховний Суд.

Як відомо, в Україні 30 вересня 
починала діяти судова реформа, яку 
парламент ухвалив іще влітку. Серед 
важливих змін – можливість захисту 
в судах лише адвокатами із відповід-
ним посвідченням. Це не стосується 
лише трудових відносин, соціаль-
них прав та виборчих суперечок. 
Раніше наявність посвідчення була 
необов’язковою. Ця зміна стане акту-
альною для Верховного Суду з 1 січня 
2017 року, для апеляційних судів – з 
1 січня 2018 року, а для судів першої 
інстанції – аж 1 січня 2019 року.

СУДДЯ – БОНУС, АЛЕ 
ВІДБІР ЖОРСТКИЙ 

Із Конституції також прибрали 
норму щодо суддівської недоторкан-
ності. До цього для затримання була 
потрібна згода Верховної Ради. Тепер 
же таку згоду даватиме Вища рада 
правосуддя (реформована Вища рада 
юстиції). А якщо спіймають на гаря-
чому, то можна обійтися і без цього. 
Окрім того, у нові суди через конкурс 
обиратимуть нових суддів. А на міс-
цевому рівні в судах першої інстанції 
відбудеться переатестація. Перевірку 

проводитиме Вища кваліфікаційна ко-
місія суддів України. Цікаво, що, окрім 
подання декларацій про доходи, суд-
ді муситимуть подавати декларації 
родинних зв’язків та доброчесності. 
Тож, що цікаво, до 1 жовтня Україною 
прокотилася хвиля звільнень, оскіль-
ки частина служителів Феміди не ба-
жали декларувати статки. 

А ось ті, хто пройде «сім кіл пек-
ла», отримають значно більші заробіт-
ні плати. Наприклад, судді місцевих 
судів зароблятимуть 30 мінімальних 

зарплат, що відповідатиме майже 50 
тисячам гривень на кінець 2016 року. 
Це  – не враховуючи надбавок. 

До слова, мантію зможе отримати 
і адвокат, науковець, правозахисник. 
Головне – пройти відбір, мати вищу 
юридичну освіту, стаж професійної 
діяльності у сфері права п’ять років 
(раніше було три), а для Верховного 
Суду – 10.

Призначати суддів безстроково 
будуть одразу, і не Верховна Рада, як 
зараз, а президент за поданням Вищої 
ради юстиції. Цю раду трансформу-
ють у Вищу раду правосуддя, повніс-
тю змінивши її склад.

НОВА МЕРЕЖА СУДІВ 
Системи вищих спеціалізованих 

судів, тобто господарського, адмі-
ністративного, цивільних та кримі-
нальних справ, не буде. Їх замінить 
Верховний Суд, який також переза-
вантажать. Процес займе деякий час, 
і це вже викликає питання. Наприк-
лад, господарські суди вже втратили 
повноваження, а їх правонаступників 
ще немає. 

Загалом система складатиметь-
ся із місцевих судів, апеляційних і 
Верхов ного Суду. Усі районні, між-
районні, міські суди згодом замінять 

створені місцеві окружні суди. У Вер-
ховному буде п’ять секторів: Велика 
палата, касаційний адміністративний 
суд, касаційний господарський суд, 
касаційний кримінальний суд та каса-
ційний цивільний суд.

Для розгляду антикорупційних 
справ у системі правосуддя перед-
бачено створення Вищого антикоруп-
ційного суду, який будуть формувати 
на відкритому конкурсі.

Також мають створити окремий 
Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності.

До цих двох судів громадяни бу-
дуть звертатися напряму, оминаючи 
місцеві суди, а їхні рішення зможе пе-
реглядати тільки Верховний Суд.

До слова, 29 вересня Верховна 
Рада звільнила 21 суддю. Як зазнача-
лося під час розгляду постанов, деякі 
з них порушили присягу під час об-
рання запобіжних заходів у вигляді 
тримання під вартою активістам Май-
дану, а також ухвалюючи рішення про 
позбавлення громадян прав на керу-
вання автомобілями за поїздки до ре-
зиденції екс-президента Віктора Яну-
ковича «Межигір’я». 12 постанов про 
звільнення суддів парламент ухвали-
ти не зміг, причому за деякі з них голо-
сування відбувалося по кілька разів.

Окрім того, політик наголосив, що 
за понад два роки від початку війни 
влада жодного разу не звітувала за 
воєнні витрати.

«Ми чули про 129 млрд грн. Я не 
знаю, куди йдуть ці гроші. Спілку-
ючись із людьми, які повертаються 
з АТО, які служать у Національній 
гвардії, в армії, дізнаюся, що вони не 
відчувають цих грошей на фронті, у 
себе в кишені. Вони не відчувають і не 
бачать цього на модернізованому вій-
ськовому обладнанні. Де ті гроші – ми 
не знаємо», – зазначив він.

ЗАМІСТЬ ВИБОРІВ –
ВІДКЛИКАННЯ 
ДЕПУТАТІВ

Поділився Ігор Палиця і власними 
міркуваннями з приводу дострокових 
виборів. Голова Волиньради зазначив, 
що низка політичних сил прагне нових 
виборів до Верховної Ради, як-от «Бать-
ківщина» чи «Опозиційний блок». При 
чому саме цим партіям, зі слів Палиці, 
сьогодні дають перші рейтинги. Однак 
країна, переконаний він, не готова до 
чергового виборчого процесу.

«Не здивуюся, що після таких пе-
ревиборів ми знову побачимо кон-
ституційну змову 2008 року, коли БЮТ 
із Партією регіонів підписали повніс-
тю розподіл країни на двох», – заува-
жив Ігор Палиця. – УКРОП, безумовно, 
пройде і зможе набрати дуже багато 
на цих виборах. І буде присутнім у 
Верховній Раді, але це не наше зав-
дання – набрати 5-7%, сидіти десь на 
задвірках і щось підкрикувати. Ми ма-
ємо стати сильними, мусимо довести, 
що достойні, а вже після цього піде мо 
у владу».

На думку Ігоря Палиці, замість до-
строкових виборів варто було би по-
працювати над іншими юридичними 
законними механізмами, як-от про-
цедура відкликання депутатів, що не 
справляються з наданими їм повно-
важеннями.

«Дострокові вибори плюса кра-
їні не додають... Сьогодні, коли 95% 
населення ставиться негативно до 
Верховної Ради, значить, щось треба 

змінювати. Тому законодавчим чином 
можна спокійно все це зробити. Бо 
інакше ми з вами втомимося вибори 
проводити», – наголосив він.

Під час прес-конференції Ігор 
Палиця висловив також свою думку 
щодо недотримання Мінських угод.

«Ішлося про те, щоби виконувати 
Мінські угоди. А там написано: спо-
чатку – повне роззброєння, вихід ро-
сійських військ, передача кордону під 
контроль, а потім – вибори. А те, що 
сьогодні нам наші західні партнери 
намагаються сказати, мовляв, нумо 
швидше проведіть вибори, то вони 
вже від нас утомилися – це по-перше. 
А по-друге, у них самих вибори. І вони 
хочуть у свої вибори ввійти без нашо-
го конфлікту», – висловився він.

«Моє бачення: ми – незалежна 
країна, ми самі будемо визначатися, 
як нам бути. Тому спочатку виконайте 
те, що маєте виконати, підіть із нашої 
країни, а потім ми самі розберемося, 
що робити. Коли ж мені кажуть про 
повну амністію, я не знаю... А кому ам-
ністія? Тим, хто вбивав, тим, хто розри-

вав, тим, хто грабував? Я категорично 
проти. Усі, на кому кров українців, ма-
ють бути за це покарані», – наголосив 
Ігор Палиця.

ВЛАДА 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНО 
ЗНИЩУЄ 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Під час прес-конференції Ігор Па-
лиця також заявив, що нині, на його 
думку, в Україні триває цілеспрямова-
на робота над тим, щоб зупинити всю 
віт чизняну промисловість.

Із його слів, з незрозумілих причин 
нинішня влада дозволила олігарху Рі-
нату Ахметову продавати українським 
громадянам та підприємствам вугілля 
в електричному тарифі за ціною гол-
ландського Роттердама. Таким чином, 
після останнього підвищення цін на 
електроенергію її вартість для спожи-
вачів першого класу стала на 1 цент за 
кіловат вищою, ніж у Західній Європі. 
«Нам сьогодні дешевше і прос тіше зу-
пинити всю нашу генерацію і купувати 

електроенергію у Західної Європи», – 
наголосив Ігор Палиця.

Непідйомні тарифи для про-
мисловості та населення влада вста-
новлює на тлі зупинки потужностей 
атомних електростанцій, які можуть 
забезпечити понад 50% від усієї по-
треби електроенергії країни, додав 
Ігор Петрович. Одночасно із зубо-
жінням більшості українського насе-
лення олігарх Рінат Ахметов отримав 
можливість і далі збагачуватися, по-
вертати свої кредити та продовжува-
ти спонсорувати терористів так зва-
них ЛНР і ДНР.

СПЕРШУ – ДОСТУПНІ 
КРЕДИТИ, А ПОТІМ – 
МОРАТОРІЙ НА ЗЕМЛЮ

А за кілька днів після партійного 
з’їзду голова Волиньради у Facebook 
заявив, що знімати мораторій на 
землю, допоки українцям недоступні 
європейські кредитні ресурси, – це 
чітко продумане пограбування. 

З його слів, сільські жителі, як і 
решта населення країни, доведені до 
зубожіння. Людям наразі треба дати 
доступ до дешевих європейських 
кредитних ресурсів, а вже потім зні-
мати мораторій.

«Так, я за мораторій на продаж зем-
лі! Випрошуючи на колінах подачки від 
МВФ, чиновники готові піти на все, аби 
якнайшвидше покласти частину тран-
шу собі в кишені! Нас змусили підняти 
тарифи вище від європейських, нас 
змусили їздити по продукти до Європи, 
тому що там дешевше. Нам руйнують 
системи освіти та охорони здоров’я, не 
даючи альтернативи, нам розповіда-
ють, як поводитися із загарбником, не 
надаючи зброї та фінансів... У нас вже 
скоро буде все, як у Європі, крім пенсій 
і заробітної плати!» – написав він.

Як повідомив Ігор Петрович, в 
Україні кредити дорожчі, ніж у краї-
нах Європи, у 18 разів. Середній клас, 
який, власне, міг би взяти участь у 
розвитку ринку землі, планомірно 
знищується, і альтернативи, окрім 
продажу за копійки, немає.

«Хіба ми хочемо стати аграрним 
придатком до успішної і розвинутої 
економіки країн-донорів МВФ?! Спо-
чатку селянам треба надати доступ 
до дешевих європейських кредитних 
ресурсів, а вже потім знімати морато-
рій! – наполягає Палиця. – Те, що ми 
бачимо сьогодні, – це не створення 
ринку землі та спасіння селян, а ци-
нічний та чітко продуманий план пов-
ного пограбування!».
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Ігор Палиця – голова Волинської обласної 
ради, засновник Фонду «Тільки разом», 
член президії політради УКРОПу
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    Тетяна ГРІШИНА
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ЧОМУ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД НЕМИНУЧЕ І ЩО ЦЕ ДАСТЬ 

ОСНОВНІ ПОДАТКИ, ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА МІСЦІ
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На Волині нині є 
сім об’єднаних 
територіальних 

спроможних громад. 
Цього року документи вже 
підготувала низка спільнот. 
Загалом має з’явитися ще 
близько п’яти десятків 
громад. Чому ж селяни 
йдуть на такий крок, що 
ховається за складною 
назвою та як у результаті 
має змінитися Волинська 
область, а головне – 
добробут волинян, 
спробуємо пояснити.  

НАВІЩО ЩОСЬ 
ЗМІНЮВАТИ? 

«Сільський клуб в один поверх 
зберігся ще з радянських часів. 
Посередині – портрет Кобзаря. 
Елементи новорічного чи великод-
нього декору – кольорові стрічки 
чи блискітки – де-не-де прикра-
шають стіни. Ближче до однієї зі 
стін – стіл, а навпроти – крісла, спая-
ні по три. Неподалік фельдшерсько-
акушерський пункт. Стеля потре-
бує ремонту, стіни не завадило б 
утеплити, не кажучи вже про ін-
струменти, з якими працює медик. 
Сільраду видно по прапору. Двері 
бухгалтерії сучасні, а ось решта – 
старі дерев’яні, оброблені олійною 
білою чи блакитною фарбою. Біля 
сільради припарковано зо п’ять 
велосипедів. Це основний тран-
спорт на селі, який дозволяє легко 
маневрувати далекими від ідеалу 
дорогами. Школу (а разом тут і са-
дочок) звели  ще за Польщі. Жителі 
працюють самі на себе, здають го-
родину, багато хто на заробітках у 
Польщі чи Росії. Дітей намагаються 
прилаштувати у місто, аби ті мали 
де працювати. Гроші на ремонт со-
ціальних об’єктів тут «вибивають» із 
району, області. Де більш моторний 
сільський голова – там громади пи-
шуть проекти й отримують гроші 
для утеплення чи енергоощадних 
заходів. Де ні – там одне сподівання 
на вибори чи багатого інвестора». 

Це – типова картина волин-
ського чи навіть українського села. 
Бюджети сільрад дуже обмежені. 
Якщо селянам до снаги доглядати 
за власними садибами, то об’єкти 
інфраструктури залишаються під 
питанням. Це пов’язано передусім 
із розподілом податків. Як їх кроїти, 
вирішують «згори». Наприклад, саме 
згори розподіляють субвенції, які по-
тім передають в область та у райони, 
а вже звідти – в найменші ланки. 

Якщо громада має активного 
представника у парламенті, об-
ласній раді чи адміністрації, то він 
може наполегливіше лобіювати 
їхні інтереси. Втім у такому перетя-
гуванні ковдри виграє той, хто має 
більше зв’язків, впливу, голосніше 
кричить. Таким чином, відбувається 
зосередження ресурсів і влади в од-
них руках, ручний розподіл коштів, 
фінансова та політична залежність 
від центральної влади та звичайні-
сінька корупція.  

Натомість, аби уникнути демо-
графічної кризи, підняти престиж 
та спроможність дрібних населених 
пунктів бути конкурентними, по-
трібно змінювати підходи у фінан-
суванні. У цьому й полягає суть де-
централізації – наближенні послуг 
до людей, створенні спроможних 
громад, які зможуть не лише латати 
діри, а й розвиватися. Хоч, звісно, 
до цього етапу доведеться підлата-
ти все, що руйнувалося роками. 

ЯК 
ЗМІНЮВАТИ? 

Починаючи з 2014 
року, в Україні ухвалили 
низку законів, які встанов-
люють нові правила гри, роз-
поділ влади та адміністратив-
ний поділ територій. Попри 
це, нині потрібно ще внести 
зміни до Конституції. Передов-
сім для того, щоб забезпечити 
право на утворення районними 
та обласними радами власних ви-
конавчих органів. І, звісно, надати 
фінансові гарантії органам місце-
вого самоврядування для вико-
нання власних повноважень.

Тобто, якщо держава вирішує, 
що в певному населеному пунк-
ті має функціонувати школа, вона 
мусить компенсувати органу місце-
вого самоврядування витрати, які 
виникли внаслідок такого рішення. 
Усе це для того, аби зробити органи 
місцевого самоврядування повно-
цінним гравцем. 

Ефект від зміни повноважень 
стане помітним не одразу, потрібен 
час, щоб його відчути. Тому тут важ-
лива правильна дипломатія, а не 
шантаж із використанням міського 
транспорту, навчанням у школах, як 
це, здається, роблять міські чинов-
ники з Луцька. 

ди, рада, її виконком та старости (які 
представлені у виконкомі). Цікаво, 
що старост у випадку неналежного 
виконання обов’язків можуть по-
збавити повноважень.  Втім, для  вве-
дення цих змін необхідно внести по-
правки до законодавства і провести 
вибори.

ФІНАНСОВІ 
«ПРЯНИКИ»

А ось тут – найцікавіший стимул 
і, власне, сіль реформи. Аби стиму-
лювати громади до об’єднання (а 
цей процес колись-таки усе ж відбу-
деться), закріплено фінансові важе-
лі у вигляді розподілу податків. 

Передусім – це 60% податку на до-
ходи фізичних осіб, який надходитиме 
саме до тергромади. А ще – акцизний 
податок, податок на майно, 100% єди-
ного податку і також усі 100% податку 
на прибуток підприємств. 

«Цифри кажуть, що навіть ті 
власні доходи, які об’єднані тери-
торіальні громади сьогодні вже 
мають у першому кварталі, сягають 
150-160, а у декого і 230% до бю-
джетних призначень. А є такі плат-
ники податків, які платять більше, 
аніж річний бюджет територіальної 
громади, що приєдналася. Це лише 
за результатами річної декларації. 
Зав дяки додатковим доходам, на-
віть тому ж податку на доходи фі-
зичних осіб, ситуація із бюджетом 
змінюється кардинально», – по-
яснює регіональний консультант 
із бюджетних питань Асоціації міст 
України Василь Гром. 

Залишатиметься на місці й частка 
плати за надання адміністративних 
послуг, рентної плати за користу-
вання надрами місцевого значення, 
плати за ліцензії та за державну ре-
єстрацію, адміністративних штрафів 
та штрафних санкцій, дивідендів, 
місцевих позичок та плати за видачу 
місцевих гарантій, власних доходів 
бюджетних установ. Також ці бю-
джети отримають 25% екологічного 
податку, 1,5% від обсягу продажів 
продукції, 90% коштів від продажу 
земель несільськогосподарського 
призначення та інші доходи. 

Що цікаво, відповідно до поділу, 
в користування громади переходять 
і всі землі, які є, наприклад, між села-
ми. Самостійно громади встановлю-
ватимуть межу податку на нерухо-
мість, землю. Окрім цього, об’єднані 
громади напряму отримуватимуть 
державні субвенції, чого немає нині, 
а також можуть використовувати 
кош ти Державного фонду регіо-
нального розвитку для фінансуван-
ня власних проектів. 

Більше того, як пояснює регіо-
нальний консультант із комунікацій 
АМУ Олена Кузьмич, говорячи про 
об’єднання, не йдеться про доту-
вання, наприклад, містом села, а 
рівноцінне партнерство.  

«Не лише у центрі будуть кращі 
дороги чи будівлі, а в кожному на-
селеному пункті почнеться підне-
сення. Громади, які утворюються, 
будуть справді сусідами, що можуть 
залатати все те, що буде запущено. 
Окрім того, всі ці умови чітко випи-
сують у процесі об’єднання. Процес 
заради процесу не потрібен. По-
при те, що у законі зазначено, що 
це має бути добровільно, головний 
все-таки тезис – у раціональності та 
спроможності. Якщо громади хо-
чуть отримати кошти, як це роблять 
інші, то бажано діяти швидше», – по-
яснює Олена Кузьмич.  

Таким чином, мета реформи – пе-
редусім забезпечити спроможність 
громади за рахунок власних ресур-
сів розв’язувати місцеві проб леми. 

ПДФО – ОСНОВА ДОХОДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Розподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)
Було Стало

Частка, що повертається в бюджет

Бюджет сільської ради, селищної, міста районного значення 25% 0%

Районний бюджет (райрада, РДА) 50% 60%

Бюджет об’єднаної громади – 60%

Бюджет міста обласного значення 75% 60%

Обласний бюджет (облрада, ОДА) 25% 15%

Державний бюджет України (уряд, парламент) 0% 25%

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ 
ГРОМАДИ:
1 – Смолигівська;
2 – Устилузька;
3 – Зимнівська;
4 – Голобська;
5 – Велицька;
6 – Люблинецька;
7 – Шацька.
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ЯК ДІЛИТИМУТЬ 
І ЧОМУ? 

Кожна з областей розробила 
перспективний план, який затвер-
див уряд і відповідно до якого від-
будеться об’єднання громад. Нині 
вони надто подрібнені. За інформа-
цією експерта з місцевого самовря-
дування Інституту політичної освіти 
Володимира Феськова, в Україні 
92% сільських територіальних гро-
мад мають менш ніж три тисячі 
жителів і 11% – менш як півтисячі. 
При цім половина сільських гро-
мад є дотаційними на 70%, тобто 
залежать від рішень зі столиці. Але 

чи не кожна з них має влас-
ний управлінський штат. Не 
секрет, що бухгалтер дрібної 
сільради не має вдосталь на-
вантаження, утім витрати на 

його утримання є. Тому укруп-
нення можна назвати одним із 
методів заощадження коштів 
громади на витратах. Не варто 

пояснювати, чому цьому 
можуть противитися ті, 

хто нині при владі, та 
збурювати громаду.   

Під час поді-
лу враховували 
с п р о м о ж н і с т ь 
цих громад, їх 
розташування 

(наприк лад, для 
доїзду меддопомо-
ги), ба навіть істо-

ричні та традиційні 
зв’язки. Тож основ ною 

ад мініс тративно-те-
риторіальною оди  ницею 

має стати об’єднана територіальна 
громада, яка включатиме один або 
кілька населених пунктів (село, се-
лище, місто), а також прилеглі до 
них території.

Також буде район, у який входи-
тимуть кілька тергромад та область, 
що, своєю чергою, включатиме усі 
райони. Усі три рівні матимуть свої 
повноваження, функції, фінанси. 

ХТО БУДЕ ВЛАДОЮ? 
Розрізнятимуть владу трьох 

рівнів. На рівнях району та регіону, 
найімовірніше, будуть територіальні 
органи центрального апарату влади, 
а також представник президента в 
області, тобто префект, і представ-
ник у районі. Виборну владу, відпо-
відно, представлятимуть обласна та 
районні ради, їх виконкоми. А ось на 
рівні громади діятиме голова грома-

Дані: Володимир Феськов
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Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. Вільям Шекспір

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. 

«Місцевий водоканал, по суті, 
є монополістом у нашому се-
лищі. Державна установа звер-
нулася до нього із запитом про 

публічну інформацію щодо кількості 
споживачів та доходу від надання по-
слуг. Водоканал запит проігнорував. До 
якого суду звернутися щодо ненадання 
відповіді на наш запит?»

До територіального представника 
уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини із заявою про адміністра-
тивне правопорушення, передбачене 
ст. 212-3 КУпАП, оскільки, відповідно до 
п. 8-1 ч. 1 ст. 255 КУпАП, протоколи про 
зазначене правопорушення мають пра-
во складати уповноважені особи секре-
таріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини або представники 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини.

«Чи можна придбати будинок, 
який не оцінив експерт?»

Якщо придбання будинку 
відбувається між юридичними 

особами, тоді можливо (при цьому буде 
враховано лише його балансову вартість). 
Якщо ж між фізичними, тоді обов’язково 
має бути висновок оцінювача. Пунктом 
1.11 Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України, затвердженого нака-
зом Міністерства юстиції від 22.02.2012 р. 
№ 296/5, передбачено, що під час прове-
дення операцій із продажу (обміну) фізич-
ними особами об’єктів нерухомості у зна-
ченнях, наведених у Податковому кодексі 
України, а також в інших випадках, визна-
чених законодавством України, нотаріус 
посвідчує відповідний договір за наявнос-
ті оціночної вартості такого нерухомого 
майна, яка визначена суб’єктом оціночної 
діяльності.

«Сталася ДТП, склали європро-
токол, страховка не покриває 
пошкодження авто. Винува-
тець, який визнав провину, 

наступного дня відмовився відшкодо-
вувати решту. Якими мають бути мої 
подальші дії? Чи можу подати на нього 
до суду? Які документи потрібно зібра-
ти?» 

Можете стягнути ці кошти з винуватця 
ДТП. Так, статтею 1194 ЦК України перед-
бачено, що особа, яка застрахувала свою 
цивільну відповідальність, у разі недо-
статності страхової виплати (страхового 
відшкодування) для повного відшкодуван-
ня завданої нею шкоди, зобов’язана спла-
тити потерпілому різницю між фактичним 
розміром шкоди і страховою виплатою 
(страховим відшкодуванням). Основними 
документами, які знадобляться для об-
ґрунтування позову, є підписаний учас-
никами ДТП європротокол, висновок про 
вартість шкоди, завданої винуватцем ДТП, 
його поліс цивільної відповідальності.

«Чи може молода сім’я з двома 
дітьми, яка проживає з батька-
ми, отримати житло?» 

Немає нічого неможливого! 
Для цього молодій сім’ї, зокрема чоло-
вікові чи дружині, треба перебувати на 
квартирному обліку при виконкомі відпо-
відної місцевої ради як таким, що потре-
бують поліпшення житлових умов. Пере-
бування на такому квартирному обліку є 
передумовою можливості брати участь у 
різних програмах із придбання житла, не 
кажучи про можливість його отримати в 
порядку загальної черги.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста злочин і кара

шана cумна звістка

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район
Фото із сімейного архіву

ЧИ ЗНАЙДЕ ПОЛІЦІЯ УБИВЦЬ 
СЕРГІЯ ТРОЦЮКА?

НАГОРОДИЛИ – ПОСМЕРТНО БОЄЦЬ З ВОЛИНІ ЗАГИНУВ 
НА ЛУГАНЩИНІ

Минає сорок скорботних 
днів, відколи залишив 
цей суєтний світ 

сорокап’ятирічний учасник 
АТО Сергій Троцюк із Синового. 
Смерть застала його несподівано, 
жорстоко – трагедія трапилася в 
дорозі, коли айдарівець вирушив 
на зустріч із товаришами. Такі 
злочини розкривають по гарячих 
слідах або не розкривають ніколи. 
Ця фраза спадає на думку, коли 
намагаєшся проаналізувати 
ситуацію довкола ДТП, у якій 
Батьківщина втратила ще одного 
героя і в скоєнні якої на сьогодні 
немає навіть підозрюваного. 

ПІШОВ В АТО ПОПРИ 
ВМОВЛЯННЯ КОХАНОЇ 

Перед початком антитерористичної опе-
рації Сергій Троцюк жив та працював буді-
вельником у Харкові, мріяв усе життя бути 
поруч із коханою Тетяною. Та плани пере-
креслила війна. Коли жінка довідалася про 
наміри Сергія йти в АТО, умовляла чоловіка 
не робити цього й навіть розпакувала речі, 
які Сергій зібрав для служби в добровольчо-
му батальйоні «Айдар», що на той час тільки-
но формувався. Наступного дня, скористав-
шись тим, що Тетяна пішла на роботу, Сергій 
здійснив задумане. У зоні бойових дій спізнав 
усі труднощі війни.

– Берці взяв із дому, одяг, який видали, був 
завеликий, бронежилет отримав у останніх 
боях, – згадував у 2014 році Сергій Адамович. 
– Щоб залишитися живими, хлопці впродовж 
тривалого часу обмінювалися амуніцією. Її 
брав той, хто йшов на завдання. Щодо вій-
ськової техніки, то і кількістю, і якістю вона 
поступалася ворожій. Прикомандировані до 
нас підрозділи українських військових мали 
БТРи, танки, але з ними та автоматами як во-
ювати проти «Градів»?

А коли заговорили про загиблих това-
ришів, ледве стримав сльози: дуже важко 
втрачати людей, з якими ділив шматок хліба 
та стояв перед лицем смерті. Якби ж знав, що 
пройшовши Новоайдар, Щастя, Георгіївку, Лу-
тугіне, зустріне її під мирним небом!

МАМИНА ДУША 
ВІДЧУВАЛА БІДУ

Про те, що син в АТО, його мама Ніна Па-
насюк деякий час не знала. Та серце відчува-
ло біду, тим паче, що телефонував айдарівець 
нечасто та все заспокоював рідну, мовляв, він 
дуже зайнятий на роботі. Правду довідалася, 
коли син отримав контузію. Але з війни Ніна 
Василівна таки дочекалася сина.

Неспокійним було її серце того дня, коли 
Сергій зібрався із Синового до Луцька, щоб 
зустрітися з побратимами. «Хіба обов’язково 
вирушати в дорогу під вечір, та й до траси 
не один кілометр?» – запитала. А син відпо-

вів, що підстав хвилюватися немає, вийшов із 
хати й помахав рукою, ніби попрощався на-
довго. Якби ж знала, що навіки! У передчутті 
біди защеміла мамина душа: так Сергій ніколи 
не робив.

– Це було по шостій вечора, – розповідає 
Ніна Василівна. – А після восьмої я не втри-
малася, передзвонила йому. Син сказав, що у 
нього все добре і він їде в автобусі. І справді – 
поруч із Сергієм чулися чоловічі та жіночі го-
лоси. А потім зв’язок обірвався.

Нестерпно важкими і морально виснаж-
ливими були два дні потому. Ніна Василівна 
місця собі не знаходила. І зрештою набрала 
номер директора районного центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді Петра Му-
равчука, який опікувався долею атовців. Коли 
побачила біля своєї хати поліцейських, зрозу-
міла, що з Сергієм трапилася біда.

ЗБИЛИ І ЗАЛИШИЛИ 
ПОМИРАТИ

Уранці 7 вересня один із жителів села 
Седлища з вікна автобуса помітив чоловіка, 
що сидів на зупинці, він був прикритий курт-
кою і чомусь не поспішав у транспортний за-
сіб. Подумав, можливо, на когось чекає. Але 
повертаючись із роботи, звернув увагу на те, 
що людина на зупинці так само незворушно 
сидить на лавчині. Седлищанець зателефону-
вав до сільського голови Миколи Ваврищука. 

Коли на виклик Миколи Петровича ви-
їхала опергрупа, то з’ясувалося, що чоловік 
на зупинці мертвий, у нього численні травми 
голови, поламані ноги та ребра. При небіжчи-
кові не було жодного документа, лише трохи 
грошей і якась записка, де нерозбірливим 
почерком написано ім’я Іван та, можливо, 
прізвище Іванюк. Чи має ця записка якийсь 
стосунок до загибелі Сергія Троцюка, вста-
новлюють слідчі. Нині ще тривають також 
судово-медичні експертизи, що дозволять 
пролити світло на обставини трагедії.

– Довкола нашої біди чимало чуток, – 
каже мама загиблого Ніна Панасюк. – Одна з 
них про те, що Сергія збила машина на трасі 
Брест-Ковель, куди син діставався пішки й де 
мав сідати в автобус. Але ні крові, ні розби-
того скла від автомобіля на зупинці я не по-

бачила. Утім схиляюся до думки, що в ДТП він 
потрапив десь-таки на міжнародній трасі, а в 
Седлище його відвезли й залишили в надії за-
мести сліди.

А можливо, винуватець трагедії спробу-
вав доправити ще живого Сергія Троцюка у 
найближчу лікарню – старовижівську, втім 
дорогою той помер, тому й «висадив» небіж-
чика у Седлищі? Можна також припустити, що 
плани айдарівця змінилися й він замість того, 
щоб їхати до Луцька, вирішив завернути у 
Стару Вижівку, куди останнім часом часто на-
відувався. Люди висловлюють припущення, 
що збити чоловіка міг хтось із підприємців, 
коли вдосвіта їхав на великий базар у Стару 
Вижівку. Тоді де був Сергій цілісіньку ніч? Ця 
версія мала б право на існування, якби екс-
пертам вдалося точно встановити час смерті 
потерпілого. Зрештою, у цій справі чимало за-
питань, на які важко знайти відповіді.

ЯКЩО НЕ УЧАСНИК АТО, 
ТО ХТО?

Поки правоохоронці працюють над роз-
криттям цієї кримінальної справи, Ніна Васи-
лівна не лише оплакує сина, якого їй ніхто не 
поверне, а й змушена ходити інстанціями в 
пошуках правди. 

– Після півтора року служби в АТО, кіль-
кох поранень та контузії Сергій отримав по-
свідчення інваліда третьої групи, – розпові-
дає мама. – Воно нібито давало синові право 
користуватися пільгами, що поширюються на 
ветеранів та інвалідів війни. На жаль, довго лі-
кувався, тому подав документи на одержання 
статусу учасника бойових дій майже перед 
своєю трагічною загибеллю, але отримати 
його не встиг. Сина не стало – і тут чиновники 
додивилися, що в документах, які дають пра-
во на пільги, написано, що каліцтво син отри-
мав «при проходженні військової служби», а 
потрібно було «при виконанні військового 
обов’язку». Хто допустив помилку, не знаю, 
але ж мого сина не на строковій службі скалі-
чило, а на війні. Та й у різних довідках, які він 
привіз із Харкова, йдеться, що Сергій був мо-
білізованим, а не добровольцем. Як резуль-
тат – документ про інвалідність у нас після 
похорону забрали. 

Ніна Василівна розповідає, що військко-
мат нібито дав запит на підтвердження Сер-
гієві статусу учасника АТО, але перспективи 
у цій справі не бачить. Та найгірше, що, втра-
тивши сина, жінка втрачає віру у справедли-
вість. За останній рік від горя, що переслідує 
сім’ю, вона стала біленькою, як голубка. І не 
дивно, бо за той час віддала землі старшого 
сина Ростислава, якому було лише сорок сім, 
та двадцятитрирічну внучку.

– Поховали Сергія біля його батька на міс-
цевому цвинтарі, – каже вона. – Той теж мо-
лодим пішов із життя: задихнувся у пожежно-
рятувальній машині, коли її прогрівав. Замінив 
дітям батька мій другий чоловік Іван.

Тепер вони разом: тато і син. Мати ж не 
дуже вірить, що злочинця, який забрав життя 
у відважного чоловіка, який пройшов війну, 
все-таки знайдуть і покарають. Хоча примар-
на надія на справедливу феміду десь глибоко 
в серці ще жевріє, додає матері сили трима-
тися, коли життя здається вже таким нестерп-
ним і невимовно болючим.

Горохівський район 

Молодшого сержанта Зброй-
них сил України волинянина Ан-
дрія Ліщину посмертно 
в і д з н а ч и л и 
орденом «За 
мужність» ІІІ 
ступеня. Бо-
єць помер у 
лікарні міста 
Покровська на 
Донеччині 20 
червня від отри-
маних поранень. 
Андрій – уродже-
нець села Звиня-
чого Горохівсько-

го району. Він постраждав, коли 
вантажівка підірвалася на міні 
поблизу Авдіївки Донецької об-

ласті. Помер від силь-
них опіків, несумісних 

із життям. На жаль, 
до власної демобі-

лізації волинянин 
не дочекався 

тиждень. Андрій 
залишив си-

ротами двох 
м а л о л і т н і х 
діточок, а 
молоду дру-
жину – вдо-
вою.

Іваничівський район 

Уродженець села Хренів Іваничів-
ського району Віктор Рупа загинув у Лу-
ганській області.

Голова Іваничівської райради Ан-
дрій Бадзюнь повідомив, що волинянин 
проходив службу у 24-й механізованій 
бригаді.

Віктор Рупа був призваний на служ-
бу восени 2015-го року Нововолинським 
військкоматом. Згідно з попередньою 
інформацією, причина смерті – необе-
режне поводження зі зброєю. Із Сєверо-
донецька тіло бійця забирали волонте-
ри з «Чорного тюльпана». 

Facebook Андрія Бадзю
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Кращий спосіб почати робити – перестати говорити і почати робити. Уолт Дісней

«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.

  Іван БАЗАРНИЙ
    Луцьк

МАКСИМАЛЬНА ЦІНА НА ГАЗ – 
ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗГОДУ 
ВСТАНОВИТИ ЗАГАЛЬНИЙ 
БУДИНКОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК 

У серпні цього року 
жителі вулиці 
Федорова в Луцьку 

завадили газовикам 
встановити загальні 
побудинкові лічильники 
для обліку спожитого 
блакитного палива. 
Люди перегородили 
вхід до свого будинку, 
газовики викликали 
поліцію. Споживачі 
переконані, що для 
кожного помешкання 
має бути встановлений 
персональний засіб 
обліку. Газовики 
ж посилаються на 
постанову Національної 
комісії, що здійснює 
державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Отож, зараз споживачі перед 
вибором: у разі встановлення по-
будинкового лічильника платити 
за свого сусіда або ж узагалі – за 
максимальною ціною на блакитне 
паливо.

Голова фракції політичної пар-
тії «Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Вячеслав Рубльов на 
останньому засіданні сесії облради 
з приводу цього газового питання 
озвучив депутатський запит. Його 
адресував до відділення Антимо-
нопольного комітету в області та 
управління Нацполіції.

Чи мають право газовики без 
згоди мешканців встановлювати за-
гальні побудинкові лічильники, ми 
й намагалися з’ясувати.

ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ЛІЧИЛЬНИКИ МАЛИ 
Б ВСТАНОВИТИ 
БЕЗПЛАТНО

Обов’язковий облік споживання 
блакитного палива передбачений 
законом «Про забезпечення комер-
ційного обліку природного газу». 
Відповідно до нього, лічильники 
встановлюють залежно від газово-
го обладнання, яким користуються 
споживачі.

До кінця 2015 року оселі, де 
встановлено газові колонки та пли-
ти, мали обладнати лічильниками 
газу. А далі продовжувати встанов-
лювати їх усім абонентам.

Але у січні цього року вийшла 
постанова Кабінету Міністрів №46, 
якою регламентовано встановлен-
ня лічильників газу на будинки. 
Кош ти на це виділила держава. Од-
нак роботи станом на 2016 рік так і 
не було завершено. І, як пояснює го-
лова фракції «УКРОП» у Волинській 
облраді Вячеслав Рубльов, «тепер, 
згідно із постановою Національної 
комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, підприємства, 
що займаються постачанням при-
родного газу, змусили встановлю-
вати не індивідуальні, а загальні лі-
чильники на газ. Попри те, що закон 
має вищу юридичну силу».

НЕСПРАВЕДЛИВА 
ЗРІВНЯЛІВКА

От і виходить, що частині спо-
живачів таки встановили індивіду-
альні лічильники. Решті ж фактично 
силоміць нав’язують побудинкові.

Тому й не дивно, що не лише у 
Луцьку, а й в інших містах Волині це 
спровокувало хвилю протестів та 
призвело до виникнення конфліктів 
між газовиками та споживачами.

Люди вимагають від ПАТ «Во-
линьгаз» встановлення індивідуаль-
них лічильників у кожну квартиру. І 
мають на це повне право згідно із 
законом України «Про забезпечен-
ня комерційного обліку природно-
го газу».

«Хтось використовує газ лише 
для того, аби їсти приготувати, еко-
номить, а дехто – ні в чому собі не 
відмовляє або готує випічку на про-
даж. То чому хтось має за когось 
платити?» – обурюються мешканці.

Ба більше, наголошує Вячеслав 
Рубльов, якщо встановлено будин-
кові лічильники, вартість викорис-
таного газу буде розподілятися між 
квартирами пропорційно до осіб, 
які там зареєстровані офіційно. Од-
нак часто кількість зареєстрованих 
і кількість фактичних жильців на-
справді значно різняться.

при використанні газової плити за 
наявності централізованого гаря-
чого водопостачання та 18,3 метра 
кубічного на людино-місяць при 
використанні газової плити у разі 
відсутності централізованого гаря-
чого водопостачання та газового 
водонагрівача».

Тобто ті, хто не захотів ставити 
загальнобудинковий лічильник, у 
трактуванні ПАТ «Волиньгаз» уже 
підписали собі вирок: їм нарахову-
ватимуть плату «по повній». І нікого 
не цікавить, що споживачі не проти 
лічильника взагалі, а просто хочуть 
квартирний прилад обліку.

МІНІСТР КАЖЕ, 
ЩО КВАРТИРНІ 
ЛІЧИЛЬНИКИ 
ЗАКЛАДЕНІ 
В ТАРИФІ

Днями Міністр соціальної по-
літики України Андрій Рева під час 
розширеного засідання колегії 
Чернігівської облдержадміністра-
ції зробив заяву: газовики мають 
встановлювати поквартирні лі-
чильники.

«Закон вимагає поквартирного 
обліку. Навіть більше, в тарифі на 
газ це закладено. Тому не треба «ла-
мати» двох мешканців, не треба їм 
нав’язувати тісну співпрацю з ЖКГ, 
треба тісно працювати з законом. 
Передбачено – будь ласка, робіть 
так, як треба. Уряд не впливає на 
комісію (НКРЕКП, – ВН), але для вас 
(газовиків, – ВН) вищим норматив-
ним документом є закон», – зазна-
чив він, звертаючись до голови 
правління ПАТ «Чернігівгаз» Алли 
Ярової.

Міністр наголосив, що, по-
перше, в тарифі закладено вста-
новлення квартирних лічильників, 
а по-друге, постанова постановою, 
але закону ніхто не скасовував. 
Крім того, Рева вважає, що буди-
нок у цьому випадку не може бути 
споживачем, оскільки договори на 
постачання блакитного палива га-
зовики укладають з кожним корис-
тувачем послуги окремо.

СПОЖИВАЧ ГАЗУ –  
ВЛАСНИК КВАРТИРИ, 
А НЕ БУДИНОК

15 вересня, тобто наступного 
дня після заяви міністра в ЗМІ, у 
Волинській облдержадміністрації 
відбулося засідання антикризово-
го енергетичного штабу. Питанню 
встановлення квартирних газових 
лічильників приділили окрему ува-
гу. Зокрема, заступник голови ОДА 
Сергій Кошарук буквально проци-
тував Андрія Реву.

 «Справді є напружена ситуація 
щодо зобов’язань і законодавчих 
вимог встановлення лічильників 
газу для споживачів. Було встанов-
лено терміни. Цю роботу проводять 
коштом організацій, які забезпечу-
ють газопостачання. Ці витрати за-
значені як інвестиційна складова в 
тарифі на газопостачання. І відбува-
ється ситуація, коли є різне бачення 
споживачів. Бо споживач – це влас-
ник квартири, а часто газопоста-
чальники бачать у ролі споживача 
будинок», – зауважив він.

Тож Сергій Кошарук доручив де-
партаменту житлово-комунального 
господарства облдержадміністра-
ції оформити запит до НКРЕКП, аби 
з’ясувати, скільки по Волині перед-
бачено інвестиційних коштів на вста-
новлення лічильників та запит до 
«Волиньгазу», щоб дізнатися, скіль-
ки заплановано надходжень по цій 
складовій і скільки вже витрачено.

Заступник голови правління з 
обліку та балансів ПАТ «Волиньгаз» 
Андрій Карпомиз на питання, що 
ж вище – рішення НКРЕКП чи за-
кон, відповідає: «Наразі – рішення 
НКРЕКП, тому що вони розподіля-
ють кошти та встановлюють скла-
дову тарифу. Закон – це добре, що 
він є. А мені людям зарплату пла-
тити треба? Треба. У нас 1300 пра-
цівників, у них є діти, батьки, яких 
треба нагодувати. То законом наго-
дувати чи тарифом, встановленим 
НКРЕКП? Вирішуйте самі».

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
Оскільки ПАТ «Волиньгаз» фак-

тично є монополістом на ринку 
постачання блакитного палива в 
області, у разі відмови жителів бу-
динку від встановлення лічильника 
газовики залишають за собою пра-
во від’єднати помешкання від газу.

«Вбачаю у цьому порушення 
законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, передбаченого 
пунктом 5 частини 2 статті 13, пунк-
том 2 статті 50 закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у 
вигляді зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку 
постачання природного газу, шля-
хом повної відмови від реалізації 
товару за відсутності альтернатив-
них джерел придбання», – заува-
жує у своєму депутатському запиті 
голова фракції «УКРОП» в облраді 
Вячеслав Рубльов.

Тож обранець адресував свій за-
пит антимонопольникам та звернув-
ся до поліції з метою захисту прав 
громадян України, адже представ-
ники ПАТ «Волиньгаз» неоднора-
зово намагалися провести монтаж 
лічильників без відома мешканців, 
або й узагалі шляхом обману, вказу-
ючи у поясненні не заміну, а огляд. 
Також Вячеслав Рубльов наголосив 
на потребі оперативного реагуван-
ня поліції на звернення та виклики 
громадян, які перешкоджають само-
вільному проникненню працівників 
«Волиньгазу» у багатоквартирні бу-
динки. На момент підготовки мате-
ріалу до друку відповідь на запит 
ще не надійшла.

ГАЗОВИКИ КАРАЮТЬ 
ГРИВНЕЮ

ПАТ «Волиньгаз» переконує: у 
2015 році, відповідно до постанови 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
підприємства, які постачають при-
родний газ, змусили встановлювати 
не індивідуальні, а загальні лічиль-
ники газу. Мовляв, у скрутні для 
України часи потрібно економити 
бюджетні кошти.

Мешканцям будинків, які відмо-
вилися встановлювати такі лічиль-
ники, почали надходити «листи 
щастя». У цих листах абонентів по-
відомляють: «Згідно з абз. 7 п. З гл. 
4 розділу IX Кодексу газорозподіль-
них систем, затвердженого Поста-
новою НКРЕКП №2494 30.09.2015 
року, з (дата) до встановлення за-
гальнобудинкового вузла обліку 
газу фактичний об’єм спожитого 
(розподіленого/поставленого) при-
родного газу по побутовому спожи-
вачу за відповідний календарний 
місяць визначається за граничними 
об’ємами споживання природного 
газу населенням, визначеними у до-
датку 10 до цього Кодексу, тобто 9,8 
метра кубічного на людино-місяць 
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Вячеслав Рубльов вважає, 
що споживачів поставили 
у нерівні умови

У 2016 році газовики 
планували встановити 
879 будинкових лічильників
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Жодне здоров’я не витримає, якщо на нього постійно скаржитися. Віктор Коняхін

  Підготувала Тетяна ГРІШИНА 
Волинь

  Оксана БУБЕНЩИКОВА 
Луцьк

реформа 

лікарю, порадьте

ЧЕТВЕРТУВАТИ НА ОКРУГИ 

ЯК ЗАПОБІГТИ ОСІННІМ 
ПРОБЛЕМАМ ІЗ НИРКАМИПро причини 

загострення 
захворювань  

сечовивідних шляхів, як 
правильно лікувати такі 
недуги, чи можливо їм 
запобігти, розповідає уролог 
Луцької міської клінічної 
лікарні Павло Шейко.

– Павле Євгеновичу, на-
самперед поясніть: чому саме  
осінь – пора, коли здоров’я вима-
гає особ ливого догляду?

– Причин кілька. По-перше, 
люди не поспішають переходити 
на теплий одяг і взуття. По-друге, 
наш організм теж не може миттєво 
адаптуватися до сирості та нижчих 
температур. Опірність імунної сис-
теми, відповідно, спадає. Від того і 
починають загострюватися хроніч-
ні болячки, з’являються нові.

– Судячи з кількості пацієнтів 
у медичних закладах, уролог за-
раз – серед найбільш затребува-
них спеціалістів.

– Наприкінці вересня справді 
різко збільшилася кількість хворих 
на пієлонефрит і цистит (тобто запа-
лення нирок та сечовивідних шля-
хів). Та, як показує мій десятирічний 
досвід, спад захворювання можна 
буде спостерігати не раніше, ніж у 
середині грудня, коли вологість по-
вітря буде нижчою, а організм стане 
більш витривалим.

– Чи тільки сира погода та не 
по-осінньому легкий одяг про-
вокують виникнення згаданих 
недуг?

– Не тільки. Велику роль відіграє 
фактор спадковості, а також стате-
ве життя (це особливо стосується 
молодих жінок). Щодо першого, то 
30-40% моїх пацієнтів зізнавалися: 

гострюється і навіть може заверши-
тися операцією.

– Ви як хірург-практик, який 
щотижня оперує у Луцькій місь-
кій лікарні, досліджували, в 
скількох випадках самолікуван-
ня призводило до серйозних 
проблем із нирками та вимагало 
хірургічного втручання?

– Років з десять тому, коли не 
було стільки реклами лікарських 
препаратів, три-п’ять пацієнтів зі ста 
мали серйозні проблеми у зв’язку 
з самолікуванням. Зараз, на жаль, 
статистика значно сумніша: 7-10%, 
тобто вдвічі більше хворих, отриму-
ють гнійні ускладнення в нирках.

– То які симптоми свідчать 
про те, що до уролога треба йти 
негайно?

– Сильний біль, озноб, висока 
температура тіла – це те, з чим не 
можна зволікати і що вимагає вже 
не травички попити, а приймати ан-
тибіотики.

Утім наскільки сильні  купувати 
препарати і якого спектру дії – ви-
рішувати має лікар, зважаючи на 
результати аналізів. Бо банальний, 

Павло Шейко рекомендує взяти хвоща польового, 
толокнянки, споришу, ведмежих вушок. Чому відразу 
стільки трав? Бо кожна з перелічених рослин має свій 
спектр дії (одні – бактерицидні, інші – протизапальні).
Беремо кожної трави по 1 ст. ложці, заливаємо літром 
окропу й лишаємо настоюватися всю ніч (можна у 
термосі).
Приймати треба по півсклянки тричі на добу за 
хвилин 30-40 після їди протягом десяти днів.
Будьте здорові! 

ЧАЙ ПРОТИ НИРКОВИХ НЕДУГ І ЦИСТИТУ

У Волинській області хочуть 
створити чотири госпітальні 

округи. Власне, створення 
округів відбудеться на території 
всієї держави. Це – ініціатива 
Міністерства охорони здоров’я. 
Зміни відбуватимуться в рамках 
проведення медичної реформи, 
яку почали ще у 2010 році. 
Створення округів є складовою 
оптимізації вторинного рівня 
надання медичної допомоги, тобто 
спеціалізованої та інтенсивної. 

Ці адміністративні зміни, як пояснюють у 
Міністерстві, мають стати фундаментом для 
нового підходу до фінансування медичних 
закладів за принципом «гроші ходять за па-
цієнтом» та «профілактика і діагностика», що 
дадуть початок страховій медицині. Згідно 
із задумом, в основу ляже профілактика, яка 
ґрунтуватиметься на договорі між лікарем і 
пацієнтом щодо проходження обов’язкових 
планових оглядів.  

Хоча нині, переконують в обласному управ-
лінні охорони здоров’я, усі починання – на умо-
вах пропозицій та обговорень. Тож свої зауваги 
варто озвучувати вже, доки не пізно. 

НАВІЩО? 
Очільник управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації Ігор Ващенюк розпові-
дає, що метою поділу на округи є покращення 
рівня надання спеціалізованої медичної до-
помоги. 

«Нині у лікарів деяких медзакладів нема 
достатньої практики. Процедуру медик може 
робити один-два рази на місяць, а це дуже по-
гано. Тому що будь-яка навичка потребує під-
тримки. Тож специфічні види допомоги мають 
концентруватися. Якщо в кожному районі є по 
два-три офтальмологічні ліжка, то допомоги 

як такої немає. Логічно тоді сконцентрувати в 
одному районі одне, а в іншому – інше. Уже не 
кажу про маленькі лікарні. У цьому питанні й 
узагалі багато політики», – зазначає Ващенюк. 

Водночас чиновник додає, що про скоро-
чення медичних працівників не йдеться. Рад-
ше про зміни в структурі. 

«Кажуть, ніби у нас багато медичних кад-
рів. Утім ми підняли статистику, порівня-
ли – перевищення відсутнє, показник на рівні 
середнього європейського. А ось закладів 
охорони здоров’я і ліжок – так, забагато. Те, 
що злиття відбудеться, – очевидно. Яку функ-
цію виконує лікарня, в якій п’ять ліжок, мені 
годі зрозуміти», – вважає посадовець.

Тож цінні кадри, напевне, просто переве-
дуть на інші напрямки.  

ЯКІ БУДУТЬ ОКРУГИ? 
Відповідно до проекту постанови Кабмі-

ну про порядок утворення округів, одним із 
критеріїв поділу є часова доступність до цен-
тру – в межах 60 хвилин за наявності твердого 
покриття. Окрім цього, мають враховуватися 
демографічні показники, рівень захворюва-
ності, усталені клінічні маршрути пацієнтів до 
лікарень вторинного рівня, належне робоче 
навантаження. До госпітального округу мають 
увійти не менш як одна лікарня інтенсивного 
лікування першого або другого рівнів, хоспі-
си, консультативно-відновлювальні центри.

Лікарня інтенсивного лікування базового 
рівня (для планової спеціалізованої допомо-
ги) має забезпечувати надання меддопомоги 

не менш як 100 тисячам осіб, а другого – не 
менш як 200 тисячам осіб.  

Адміністративним центром буде місто або 
інший населений пункт, у якому проживає 
понад 40 тисяч осіб та є лікарні інтенсивного 
лікування другого рівня. Або ж це може бути 
пункт, найближчий географічно до такої лікар-
ні. Якщо функції інтенсивного лікування розпо-
рошено між різними лікарнями, то центр там, 
де краще матеріально-технічне оснащення. 

На Волині пропонують створити чо-
тири госпітальні округи: Луцький (місто 
Луцьк, Горохівський, Ківерцівський, Луць-
кий, Рожищенський райони), Ковельський 
(Ковельський, Турійський, Любомльський, 
Ратнівський, Старовижівський, Шацький ра-
йони), Нововолинський (місто Нововолинськ, 
Володимир-Волинський, Іваничівський, Ло-
качинський райони) та Камінь-Каширський 
(Камінь-Каширський, Любешівський та Мане-
вицький райони).

Разом із тим, лікарі вже висловлюють 
стурбованість. Наприклад, чому Камінь-
Каширська лікарня має бути центром, а не, 
приміром, Маневицька, яка розташована біля 
траси та до якої ліпший доїзд. Медики побою-
ються, що центри госпітальних округів мати-
муть ліпше фінансування та оснащення. 

Окрім цього, створюючи госпітальні окру-
ги, треба враховувати реальну завантаженість 
установ. Наскільки відповідає статистика за-
повнення ліжко-місць реальним справам – 
нині під питанням. 

Як і, власне, остаточне рішення щодо того, 
якими будуть округи. Адже навіть самі крите-
рії, на основі яких відбувався поділ, – поки що 
на обговоренні. 

Тож попри те, що запрацювати госпітальні 
округи в Україні мають із 1 січня 2017 року, у 
втілення таких планів міністерства віриться не-
охоче. Та й у відомстві відбулися зміни керівни-
цтва і очевидно, що Уляна Супрун, яка нині його 
очолює, має власний погляд на концепцію. Тим 
паче, що медична реформа має відбуватися в 
тандемі з адміністративною.

у їхній родині цистити і пієлонеф-
рити – явище типове. 

Щодо другого, то причина в 
анатомії жінки: сечовивідні шляхи 
розміщені поряд із внутрішніми 
статевими органами. Таким чином, 
якщо пані не дбає про безпечний 
секс, то її гінекологічні захворюван-
ня (наприклад, хламідіоз) прово-
кують виникнення недуг сусідніх зі 
статевими органів. 

– Які симптоми сигналізують 
про те, що треба братися за ліку-
вання?

– Часті позови до сечовипус-
кання, іноді – різь під час цього, 
нерідко – ниючий біль над лоном і 
в попереку, незначне підвищення 
температури тіла (37-37,5). 

– У разі виявлення перших 
ознак можливо позбутися неду-
ги, використовуючи лише народ-
ні методи?

– Перебіг захворювання в кож-
ного пацієнта індивідуальний. Але 
зазвичай помічним є використання 
сечогінних трав. Якщо їх дія на нир-
ки дасть хороший результат – доб-
ре. Ні – звертайтеся до лікаря.

– Хоча дуже часто хворий по-
спішає не до спеціаліста...

–...а в аптеку. Це зрозуміло: вона 
поряд, не треба з роботи відпро-
шуватися, на прийом записуватися, 
іноді – й у черзі постояти.

– Крім некваліфікованого під-
бору медпрепаратів, яких іще 
типових помилок припускаються 
хворі на цистит і пієлонефрит?

– Починають активно вигріва-
тися. Бо от, мовляв, коли нежить – 
ноги париш, кашель – груди-спину 
натираєш. Це дуже поширена по-
милка, через яку захворювання 
нирок і шляхів сечовиведення не те 
що не виліковується, навпаки – за-

здавалося б, цистит може призвес-
ти до пієлонефриту, а потім – спро-
вокувати виникнення карбункула 
нирки (у народі кажуть – гнійник у 
нирці), піурії (виділення гною із се-
чею), навіть септичних станів (зара-
ження крові). Тож чи може аптекар, 
до якого ви прийшли по ліки, визна-
чити всі згадані ризики? Звісно, ні.

– Є думка, що варто раз захво-
ріти на цистит чи пієлонефрит, як 
за першого ж переохолодження 
недуга знову нагадає про себе.

– Це правда. Тому, щоб хвороба 
не перейшла у хронічну форму і не 
турбувала всі наступні роки, муси-
мо велику увагу приділяти профі-
лактиці.

Є можливість – треба їздити 
на санаторно-курортне лікування 
(гарний результат дають Моршин, 
Східниця, Куяльник).

Не дозволяють час та гроші – 
пийте березовий сік, їжте кавуни, 
раз на три місяці проводьте деся-
тиденний курс із сечогінними ча-
ями. Але зауважу: проводити про-
філактику треба тоді, коли нічого 
не турбує. Тобто в період ремісії 
хвороби.

О
ксана Бубенщ

икова

Павло Шейко

РОЗМЕЖУВАННЯ МЕДИЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДЕ 
РЕАЛІЗОВАНО ВІДПОВІДНО 
ДО РІВНІВ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

decentralization.gov.ua
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ВІВТОРОК 11 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50, 02.00 Уряд на 

зв’язку з громадянами
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Спорт. Тиждень
11.25 Війна і мир
12.05 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. Коріння, 
кров і душа»

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
02.30 «Назар Стодоля»
03.40 Д/с «Мости між 

світами»

UA: ПЕРШИЙ

04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

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

виживання
01.50 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.25, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.25 «Все буде смачно!»

11.15, 18.30 «За живе!»

12.45 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.30 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.30 «Один за всіх»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
15.00, 20.00 «Орел 

і Решка. Незвідана 
Європа»

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»
03.10 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

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

життя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

4 сезон»
02.10 Х/ф «Цар 

скорпіонів»

УКРАЇНА
06.50, 11.00 Вражаючі 
кадри 07.30 Бандитський 
Київ 08.20 Правда життя 
09.20, 18.00 Вижити 
попри все 10.10, 16.10 
Анатомія бою 11.50, 
18.50 Правила життя 
12.40, 19.40 У пошуках 
істини 13.30 Містична 
Україна 14.20, 20.40 
Секретні історії 15.20 
Мисливці на нацистів 
17.00, 22.40 Таємниці 
Африки 21.40 Довідник 
дикої природи 23.40 
Вражаюче відео 00.20, 
05.10 Таємниці слідства 
01.20 Палаци Європи 

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»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.10 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

щастя - 2»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 «Життя без обману 

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

«мовою оригіналу»

1+1

06.10, 11.25, 12.25, 14.20 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Маестро»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.55, 04.35 

«Подробиці»
00.10 Т/с «Особисті 

обставини»
02.50 Т/с «Сусіди»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Метеор»

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

«Нюхач»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Акула-робот»
00.30 Т/с «Комісар Рекс»
01.40 Т/с «Ганнібал»
03.20, 04.40 Провокатор
04.05 Служба розшуку 

дітей
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

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 Х/ф «Нове 

вбрання короля»
12.00, 17.55, 23.00 

Панянка-селянка
13.00, 21.00 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
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

Волині»
10.05 «Ми - українські»
10.35 «Волинська 

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

ідей»
12.15 Т/ц «Твій дім»
12.30 «Варто знати»
13.25 «Крим LIVE»
14.05 Т/ф «Гайдамацьким 

шляхом»
14.30 «Сім нот»
15.10 Т/ц «4+1»
15.25 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

16.00 Новини. День
16.30, 22.50 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Роки і долі»
18.20 «Ми вас обирали»
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 «Що каже 

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

(Андрій Козюра)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

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

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Суперкнига
07.25, 12.25, 20.00, 

05.40 Як це було
07.45, 09.45, 12.45 

Телемагазин
08.00, 18.45, 21.30, 

00.00, 02.30 Новини 
«На часі»

08.20, 18.55, 21.50, 
00.20 Погода

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

08.30 Огляд світових 
подій

09.00 Діагноз здоров’я
09.30 Смак здоров’я
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Концерт «Тільки 

рейтинг. І не тільки...»

АВЕРС 14.30 Чоловічі розваги
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: 

«Сільська вчителька» 1
06.00 Грані музики
06.30 Детонація

ЛУЧАНИ ЛАСУВАЛИ 
М’ЯСОМ ТА ПИВОМ

У Луцьку відбувся Фестиваль пива 
та м’яса. У Замок Любарта 1-2 

жовтня з’їхалися ресторатори з кількох 
областей України.

Пивне дійство в обласному центрі від-
бувалося вперше. За два дні фестиваль від-
відало вісім тисяч гостей. З пивом власного 
виробництва до Луцька приїхали гості зі 
Львова, Івано-Франківська та Кам’янця-
Подільського.

«Плануємо, що з часом цей фестиваль 
стане щорічним. У Луцьку потрібно розви-
вати туризм. Заради такого люди їдуть до 
міста. Були іноземні гості, приїжджали цілі 
екскурсії», – розповіла прес-секретар фести-
валю Владислава Жорняк.

Загалом було представлено понад 
20 підприємств – броварень, виробників 
м’ясної та гастрономічної продукції. 

смачний фестиваль

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50 Переселенці
10.15 Д/с «Китай на 

кінчику язика»
12.00 Чоловічий клуб 
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Фольк-music
16.00 Твій дім
16.30, 17.30 Орегонський 

путівник
17.00 Вікно в Америку
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. 

Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
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 Х/ф «Лючія де 

Ламмермур»

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»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.10 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

щастя - 2»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 «Гроші»
00.20 Т/с «Вікінги - 3»
01.15 Т/с «Вікінги - 3 

«мовою оригіналу»

06.10, 13.20, 14.20, 05.25 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

11.10, 12.25 Х/ф 
«Кохання за 
розкладом»

15.15 «Жди меня. 
Украина»

18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 01.55, 04.30 
«Подробиці»

21.00 Т/с «Маестро»
00.10 Т/с «Особисті 

обставини»
02.50 Т/с «Сусіди»

05.50 Служба розшуку 
дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.00 Зірка YouTube
11.25 Без гальм
11.50, 13.20 Дивитись 

усім!
13.35, 16.20 Х/ф 

«Капітан Філіпс»
16.45 Х/ф «Помпеї»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Нюхач»
22.25 Свобода слова
01.05 Х/ф «Олександр»
04.45 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
10.25 Х/ф «Р...

Раджкумар»
13.00, 21.00 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
17.55, 23.00 Панянка-

селянка
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Профілактика

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» 
(фільм Тоні Палмера 
«Космічне кіно»)

16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.30, 21.05 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

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

Україну
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

проспект»

06.40, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.40 «Все буде смачно!»
10.35, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф «Баламут»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «Хата на 

тата»
01.15 «Один за всіх»
02.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

решка. Навколосвітня 
подорож»

15.00, 20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа»

16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 Х/ф «Без 

відчуттів»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.40 Т/с «90210: Нове 

покоління»

03.00, 02.45 Зона ночі
04.55 Дорослі як діти
06.10, 18.00 Абзац
07.05, 08.22 Kids Time
07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.25 М/ф «Ранго»
10.50 М/ф «Аладдін і 

король розбійників»
12.20 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
00.45 Х/ф «Жарти геть»
02.40 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Події

09.15, 03.10 Зірковий 
шлях

10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Біла сукня»
13.45, 16.00 Т/с 

«Анютине щастя»
18.00 Т/с «Співачка і султан»
19.45, 02.05 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
20.55 Т/с «На лінії життя»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів»
05.10 Агенти 

справедливості

06.50, 11.00 Вражаючі 
кадри 07.30 Бандитська 
Одеса 08.20 Правда 
життя 09.20, 18.00 
Вижити попри все 10.10, 
16.10 Анатомія бою 
11.50, 18.50 Правила 
життя 12.40, 19.40 У 
пошуках істини 13.30 
Містична Україна 14.20, 
20.40 Секретні історії 
15.20 Ялта: жертва 
Сталіну 17.00 Таємниці 
Африки 21.40 Довідник 
дикої природи 22.40 
Вовчиця: шлях до влади 
23.40 Вражаюче відео 
00.20 Таємниці слідства 

ПОНЕДІЛОК 10 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, 05.40 Як це було
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55, 21.50, 00.20 

Погода
19.00 Діагноз здоров’я

АВЕРС 19.30 Смак здоров’я
20.00 Огляд світових 

подій
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: 

«Льотчики» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

Фільм «Жарти геть» Фільм «Помпеї»

00:45 16:45

fi lm
.ru

yakinolub.ru

Фільм «Цар скорпіонів»

02:10

kinoprosm
otr.net

Фільм «Акула-робот»

22:30

fast-torrent.ru

ДО ЛУЦЬКА ЇДЕ PIANOБОЙ

Живий концерт українського 
гурту PIANOБОЙ відбудеться 

19 жовтня у Палаці культури. Початок 
о 19:00. 

PIANOБОЙ – приклад сучасної україн-
ської музики світового рівня. На його кон-
церти приходять і школярі, і їхні батьки. Це 
справжнісінька поп-музика в тому вигляді, 
як її розуміють у Лондоні і Нью-Йорку: мас-
культ для прогресивної публіки, яка любить 
веселощі рок-фестивалів і тісний емоційний 
контакт камерних концертів. 

Після безлічі літніх фести-
валів PIANOБОЙ вирушає 
у фінальну, третю частину 
всеукраїнського туру Take 
Off . У планах групи – при-
везти новий альбом у ті 
міста, де вони ще не бували, 
а також показати масштабну 
програму, що складаєть-
ся з пісень усіх трьох 
альбомів і спеціаль-
но підготовлених 
піано-сюрпризів.

усі на концерт

Молоденькі 

медсестри – це 

найкраще, що 

може вам дати 

наша безплат-

на медицина.

***

У нашій сім’ї 

зарядка – 

лише для 

мобільних 

телефонів...

bit.ua

нцертів.
ніх фести-
ирушає
астину у 
у Take e
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ом у ті
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СЕРЕДА 12 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50 Наші гроші
10.25, 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 Х/ф «Ну, ти й 

відьма»
03.40 Д/с «Мости між 

світами»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.50 Х/ф «Той, що 

виганяє диявола: 
Початок»

05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху? - 5
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Хто зверху? - 5 №5
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

11.00, 18.30 «За живе!»

12.20 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

00.20 «Давай поговоримо 

про секс 2»

02.10 «Один за всіх»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Навколосвітня подорож»
15.00, 20.00 «Орел і Решка. 

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

Ювілейний сезон»
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, 03.50 Зірковий 
шлях

11.15, 04.20 Реальна 
містика

15.50, 20.55 Т/с «На лінії 
життя»

18.00 Т/с «Співачка і 
султан»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

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

4 сезон»

УКРАЇНА
06.50, 11.00 Вражаючі 
кадри 07.30 Бандитська 
Одеса 08.20 Правда 
життя 09.20, 18.00 
Вижити попри все 10.10, 
16.10 Анатомія бою 
11.50, 18.50 Правила 
життя 12.40, 19.40 У 
пошуках істини 13.30 
Містична Україна 14.20, 
20.40 Секретні історії 
15.20 Мисливці на 
нацистів 17.00, 22.40 
Таємниці Африки 21.40 
Довідник дикої природи 
23.40 Вражаюче відео 
00.20, 05.10 Таємниці 
слідства 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, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.10 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

щастя - 2»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 «Поверніть мені 

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

«мовою оригіналу»

05.30, 11.25, 12.25, 14.20 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Маестро»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 04.45 

«Подробиці»
00.10 Т/с «Особисті 

обставини»
03.00 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Метеор»

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
22.30 Х/ф «Хулігани»
00.40 Т/с «Комісар Рекс»
01.45 Х/ф «Акула-робот»
03.25, 04.45 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

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 Х/ф «Принцеса на 

горошині»
12.00, 17.55, 23.00 

Панянка-селянка
13.00, 21.00 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
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.30 «Ми вас обирали»
09.00 «Ранок «Нової 

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

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 Т/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 
дитинства»

14.20 Т/ц «Видатні 
волиняни»

15.00 Т/ф «УПА. Невідомі 
сторінки»

15.30 «Легенди 
Запоріжжя»

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

Лірника»
17.45 Т/ф «Країна мрій»
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 «Абетка зору»
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, 14.30, 19.30, 

03.30 Сад. Город. 
Квітник

10.00, 15.00 Програми 
ЕКО-ТВ

12.05 Суперкнига
13.00 Концерт Катерини 

Малицької

АВЕРС 14.00, 03.00 Феєрія 
мандрів

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
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Папіросниця з 
Моссельпрому» 1

05.30 По ту сторону 
пригод

06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЧЕТВЕР 13 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50 «План на завтра»
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Чоловічий клуб
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»
17.30 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 Класики світової 

літератури
02.15 Х/ф 

«Провінціалки»

UA: ПЕРШИЙ

03.45 Х/ф «Костянтин»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Любов на 

виживання
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Суперінтуїція
23.15 Половинки - 2
01.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55, 18.30 «За живе!»

11.10 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.15 «Один за всіх»

02.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 
сезон»

15.00, 20.00 «Орел 
і Решка. Незвідана 
Європа»

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

покоління»
02.25 «Нічне життя»

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, 03.50 Зірковий 

шлях
11.15, 04.20 Реальна 

містика
15.50, 20.55 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

4 сезон»

УКРАЇНА
06.00 Полювання на 
вбивць 06.50, 11.00 
Вражаючі кадри 07.30 
Бандитський Київ 08.20 
Правда життя 09.20, 
18.00 Вижити попри все 
10.10, 16.10 Анатомія 
бою 11.50, 18.50 
Правила життя 12.40, 
19.40 У пошуках істини 
13.30 Містична Україна 
14.20, 20.40 Секретні 
історії 15.20 Мисливці на 
нацистів 17.00 Вовчиця: 
шлях до влади 21.40 
Довідник дикої природи 
22.40 Таємниці Африки 
23.40 Вражаюче відео 
00.20 Таємниці слідства 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.30, 03.45 «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»
14.10 «Сліпа»
14.45, 03.00 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 00.45 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 «Світ навиворіт - 7»
23.00 «Право на владу 

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

«мовою оригіналу»

05.40, 11.25, 12.25, 14.20 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Маестро»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 04.55 

«Подробиці»
00.10 Т/с «Особисті 

обставини»
03.15 Т/с «Сусіди»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05, 16.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Супернова»

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 «Фантоми»
00.20 Т/с «Комісар Рекс»
01.20 Х/ф «Хулігани»
03.25, 04.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

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 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
12.00, 17.55, 23.00 

Панянка-селянка
13.00, 21.00 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
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
11.55 «Роки і долі»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Музичний 

проспект»
13.45 «Зроблено в 

Європі»
14.30 Т/ф «УПА. Невідомі 

сторінки»
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 «Актуально» 

(відповіді на запитання 
глядачів голови 
обласної ради Ігоря 
Палиці. Телефон у студії: 
(0332) 77-02-42)

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 «Схожі 

на всіх і не схожі ні на 
кого»

АВЕРС 14.30 По ту сторону 
пригод

17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
19.00 Діагноз здоров’я
19.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
22.00 Народний 

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

«Дубровський» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЛУЧАНКА ВИГРАЛА 
ГРАН-ПРІ ПІСЕННОГО 
КОНКУРСУ 

14-річна лучанка Єлизавета 
Яковенко виграла гран-прі на 

міжнародному вокальному конкурсі 
«Середземне море» в Ізраїлі. Після 
цього переможниця відспівала ще 
два гала-концерти, повідомляє 
«Волинь24». 

Дівчина вправляється у вокалі про-
тягом чотирьох років. Але перші серйоз-
ні нагороди почала здобувати цьогоріч. 
Спонсори проекту нагородили перемож-
ницю золотим ланцюжком, кубком та со-
лодощами. 

«Це був телепроект. Їх знімали, у бать-
ків брали інтерв’ю. Незабаром конкурс 
транслюватимуть на одному з провідних із-
раїльських телеканалів», – розповіла мама 
переможниці Тетяна Яковенко.

У вокальних змаганнях взяли участь 
співаки з кількох країн, серед яких Україна, 
Росія, Греція. Оцінювали таланти п’ятеро 
суддів.

знай наших

Фільм «Хулігани»

Фільм «Фантоми»

Телесеріал «Лікар Хаус»

Телесеріал «Особисті обставини»

22:30

22:25

23:00

00:10

m
axim

online.ru
kinopoisk.ru

kino-kingdom
.com

inter.ua

У КОВЕЛЬСЬКОГО 
КАФЕ – ВІДЗНАКА 
«РЕВІЗОРА» 

Ведучі реаліті-шоу «Ревізор» Вадим 
Абрамов та Анна Жижа влаштували 

перевірку в ковельському кафе Eclair. 
Цікаво, що поки вони інспектували 
заклад, навколо нього зібралися сотні 
дітей.

«Ревізор» відзначив стильний інтер’єр 
кафе, чистоту в залі та на кухні, а еклери на-
звав дивовижними. Посмакувала Абрамову й 
кава. Та все ж не обійшлося і без зауважень. 

«Витяжку в кухні треба мити частіше, 
ножі також, а сирі яйця не слід зберігати в 
одному холодильнику разом з десертами», – 
сказав Абрамов. 

Тож колективу закладу довелося тро-
хи понервувати перед тим, як отримати 
заповіт ну табличку з відзнакою.

так тримати

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

ВІДЗНАКА

Засновник Фонду Ігор Палиця 
пояснив, чому вкладає кошти 
у спорт:
«Якщо говорити про роботу 
Фонду, то це – у більшості 
меценатство, бо жоден 
об’єкт не залишається 
на балансі Фонду, 
не залишається у Фонді, 
не належить Фонду. 
Якщо в ключі спорту 
йдеться про інвестиції, 
то так – це інвестиція 
в майбутніх чемпіонів 
та у здоров’я нації».

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» – 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГУ БЛАГОДІЙНИКІВ
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 

разом» отримав відзнаку 
на Українському форумі 
благодійників у найбільшій 
«ваговій категорії» – «Фонди із 
бюджетом понад 10 мільйонів 
гривень». 

Так, напередодні Дня європейських 
благодійних фондів, який відзначають 
1 жовтня, стали відомі імена перемож-
ців ІІІ Національного рейтингу бла-
годійників серед українських фондів 
за підсумками 2015 року. Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» став лідером 
у трьох номінаціях: за інвестиціями у 
розвиток «спорту і фізичної культу-
ри», «освіти і науки», а також «мисте-
цтва та культури».

В Україні діє 15 тисяч благодійних 
фондів. За 10 років діяльності Україн-
ського форуму благодійників щороку 
нові фонди стають учасниками рей-
тингу. До нього потрапляють ті орга-
нізації, які показали свою звітність.

Цього року участь у Форумі взяли 
74 фонди з усіх куточків України. Їх 
розділили на три «вагові» категорії за-
лежно від обсягу річного бюджету: до 
1 мільйона гривень, від 1 до 10 мільйо-
нів і понад 10 мільйонів гривень.

Усі учасники рейтингу витратили 
на благодійність понад 700 мільйонів 
гривень. Це – адресна допомога лю-
дям, підтримка установ та організа-
цій, допомога армії, сфері соціального 
захисту.

Тим часом, лише 15 відсотків із ви-
трачених коштів українські благодій-
ники інвестують в охорону здоров’я, 
спорт, освіту та науку. Ці напрямки є 
пріоритетними в роботі Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

До слова, за п’ять років діяльності 
Фонду в розвиток спорту, науки, осві-
ти, культури, у допомогу фізичним 

форма для спілкування, обміну досві-
дом та нових знайомств. Окрім цього, 
інформація про Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» стала відомою на всю 
Україну.

«Ми офіційно показали свою звіт-
ність. Раніше про Фонд знали лише 
волиняни. Відтепер про справи, які 
роблять засновник Фонду Ігор Палиця 
і колектив, дізналися всі українці», – 
зазначила Лариса Тарасюк.

Церемонія нагородження пере-
можців відбулася в Києві, на тери-
торії мистецької зони в інтер’єрі 
скульптури-інсталяції «Цукрова де-
мократія». У такий спосіб, на думку 
директора Українського форуму бла-
годійників Анни Гулевської-Черниш, 
організатори хотіли показати, як 
спільними зусиллями можна долучи-
тися до створення чогось особливого. 
Кожен із учасників форуму міг ство-
рити із кубиків цукру свою скульпту-
ру чи напис.

Також організатор заходу додала, 
що в час кризи все менше стає тих, 
хто провадить благодійну діяльність. 
Україна має сприймати благодійність 
не як ринок добрих справ, а як інвес-
тицію в успішне майбутнє.

Ірина КУДРЯ

особам вкладено понад 310 мільйонів 
гривень власних коштів Ігоря Палиці.

Відтак на цьогорічному Форумі 
благодійників Фонд отримав відзна-
ку в таких сферах: «спорту і фізичної 
культури», «освіти і науки», а також 
«мистецтва та культури». Нагороду 
урочисто вручили першому заступни-
ку голови правління Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Ларисі Тарасюк.

На її думку, такі заходи важливі 
для діяльності Фонду, адже це плат-
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

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

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

НЕ ДО БАРУ, А В КЛУБ  

ОСББ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО БЛАГОУСТРОЮ

Підтримка об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків – важливий 
напрямок у роботі Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Аби спростити процес 
переходу до якісного управління 
будинком, в Офісах розвитку кварталу 
Фонду передбачено пакет підтримки 
для новостворених ОСББ. У цей пакет 
входить повна інформаційна та 
юридична підтримка як на етапі 
створення об’єднання, так і в процесі 
господарювання – компенсація витрат 

на реєстрацію, участь у школі лідера 
ОСББ (тренінги, круглі столи та 
зустрічі з експертами в цій галузі), 
співфінансування питань ОСББ, які 
спрямовані на поліпшення стану 
житлових будинків та прибудинкових 
територій, можливість проводити 
засідання правління ОСББ в Офісах 
розвитку кварталу.
Протягом 2015-2016 років за сприяння 
Офісів розвитку кварталу створено уже 
87 ОСББ.

У селі Переспі Рожищенського 
району біля клубу гамірно, як 

ніколи. Місцеві школярі грають у 
футбол на подвір’ї, забиваючи м’яча в 
імпровізовані ворота з чорнобривців. 
Футбол тут полюбляють усі хлопці. 
І не лише грати, а й дивитися по 
телевізору. Однак великого екрана, 
на якому молодь і діти могли б 
переглядати спортивні матчі, в селі 
немає. А єдине місце розваг – місцевий 
бар. Відколи ініціативні жителі села 
взяли участь у проекті «Ініціативні 
громади» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», у місцевому клубі з’явився 
мультимедійний комплекс.

Шість місяців тому директором сіль-
ського клубу стала 24-річна Оксана Мель-
ник. Дівчина закінчила факультет соціаль-
них наук Східноєвропейського університету 
імені Лесі Українки за спеціальністю «Куль-
турологія» і повернулася в рідне село у по-
шуках роботи. Саме в цей час сільський 
голова Віктор Лук’янчук шукав директора 
місцевого будинку культури. Оксана не га-
ючи часу написала заяву, за її кандидатуру 
згодом проголосували депутати сільради. 
Тепер відповідальності в дівчини чимало. 
Треба не лише організувати гурткову ро-
боту, а й залучати молодь до спілкування 
та активного відпочинку. У цей час саме 
тривав футбольний чемпіонат «Євро-2016». 
Молодь традиційно ходила до генделика, 
як його називають у Переспі, на перегляди 
трансляцій. І хай що організовувала Оксана 
в клубі, ніхто не приходив. Так народилася 
ідея облаштувати у фойє будинку культури 
молодіжну зону з мультимедійним комп-
лексом. Із пропозицією директор клубу 
звернулася до сільського голови. Коштів, 
які можна було б виділити на ноутбук та 

ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОМПЛЕКС ЗМІНИВ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ

проектор, у бюджеті сільради не знайшлося. 
Коли в Рожищі відкрилося представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», жителі 
Переспи дізналися про проект «Ініціативні 
громади». Оксана Мельник організувала 
активну молодь і написала у Фонд звернен-
ня щодо участі у співфінансуванні проекту 
«Футбол на великому екрані». 

У представництві Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Оксані Мельник допомог-
ли зібрати документи. Залишалося чекати 
рішення, а головне – знайти частку коштів 
від громади. Оксана каже: особисто спіл-
кувалася з односельцями й мотивувала 
здавати кошти для участі у проекті, аби в 
клубі з’явився мультимедійний комплекс. У 
результаті громада й сільська рада дали 30 
відсотків від вартості обладнання. Решту 
дофінансував Фонд. 

У день відкриття молодіжної зони на 
подвір’ї будинку культури дітей та молоді 
чимало. Хтось грає у м’яча, інші чекають на 
перегляд мультфільмів. Вони стали перши-
ми, хто побачить свій проект у дії. А розпо-
чали відкриття з пісні, яку виконали учас-
ники вокальної групи, що діє у клубі. Більш 
як 20 дівчат підготували сольні номери, піс-
ні та вірші про Україну і рідне село. 

Під час урочистого заходу до жителів 
Переспи звернувся керівник центральної 
філії Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Сергій Костриченко. 

«У будинку культури збираються люди, 
які хочуть щось побачити й дізнатися. У вас 
великі перспективи в селі. Маєте активного 
сільського голову, енергійного керівника 
будинку культури. Можливо, проект стане 
одним із перших кроків до розвитку цього 

закладу», – зазначив Сергій Костриченко. 
У планах молодої директорки – облаш-

тувати зону для переглядів художніх і 
мультиплікаційних фільмів, провести до 
клубу інтернет. Проводити тут майстер-
класи, вчитися разом за відеоуроками й 
об’єднувати молодь не за алкогольними на-
поями в барі, а в колі друзів, з якими весело 
дивитися сучасний фільм. Оксана Мельник 
зазначила, що вона – єдина із факульте-
ту, хто повернувся з великого міста в рід-
не село, аби тут розпочати творчий шлях і 
кар’єру. У дів чини чимало ідей і проектів, 
які вона прагне втілити спільно з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». Головне, 
каже, – переконати громаду діяти і власни-
ми силами робити щось для рідного села, 
аби не відставати від міста. 

Ірина КУДРЯ

Будинку, що на вулиці Кравчука, 20 у 
Луцьку, – 28 років. Три роки тому його 
мешканцям набридло терпіти свавілля 
жеку й вони створили ОСББ. 

Комунальники передали новостворено-
му об’єднанню будівлю в занедбаному стані, 
адже фактично ремонтних робіт, як і в біль-
шості будинків, тут не проводили. Відколи 
мешканці стали самостійно господарювати, 
результат не забарився. Вони намагаються 
зробити будинок не лише привабливим зов-
ні, а й комфортним для життя. 

 «Ми хочемо, щоб майно лишилося на-
шим дітям і внукам, тому маємо робити все, 
щоб зберегти його», – каже голова ОСББ Ла-
риса Грицюк. 

Відколи було створено ОСББ, змінилося 
три голови. Пані Лариса очолює об’єднання 
два роки. Якщо комунальники за весь період 
господарювання жодного разу не звітували 
перед жителями за витрачені кошти, то те-
пер ознайомитися з результатами діяльності 
ОСББ може кожен мешканець будинку. 

Уже другий рік поспіль ОСББ співпра-
цює  з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Спільно вдалося зробити чимало: дашки над 
під’їздом та підвалом, облаштувати майдан-
чики для збору сміття. Ще один результат 
співпраці – відмостка по периметру будинку. 

«60% мешканців – пенсіонери та мало-
забезпечені люди. Фонд, знаючи проблеми 
нашого будинку, завжди йде назустріч, – за-
значає Лариса Грицюк. – Цьогоріч ми зверну-
лися із загальним рішенням усіх мешканців 
зробити відмостку по периметру будинку. 
Тому що в нас просів асфальт, утворилися 
ями, і вся вода після дощу стікала в підвал. 
Разом з Фондом ми провели громіздку робо-
ту. Щиро вдячні за співпрацю. Сподіваюся, 
вона триватиме і надалі». 

Голова ОСББ додає, що найближчим часом 
планує знову звертатися у Фонд по допомогу. 
Наразі потрібно замінити аварійні парапети, 
через які руйнується конструкція будинку. 

Не сидить без діла об’єднання і тепер. 

У підвалі будинку поетапно ремонтують 
труби холодного і гарячого водопостачан-
ня. Планують встановити на кожен стояк 
залізні крани, щоб у випадку негараздів не 
відключати весь будинок від водопостачан-
ня, а лише перекрити кран. У майбутньому 
мешканці хочуть відремонтувати тротуар та 
прибудинкову територію.

Голова ревізійної комісії ОСББ Валентина 
Куракіна зазначає, що багато людей спочатку 
були проти створення ОСББ. Адже кому-
нальники передали будинок в аж ніяк не най-
кращому стані. «Тепер розуміємо, що гроші, 

які ми раніше платили за утримання будинку, 
викидали на вітер. Зараз бачимо: наші кошти 
йдуть на наш дім. Єдине, що нам їх на все не 
вистачає», – додає Валентина Куракіна.

«ОСББ, що на Кравчука, 20, – одне з пер-
ших, із ким Фонд уклав договір про спів-
працю, – зазначає менеджер Офісу розвит-
ку кварталу, що на вулиці Гордіюк, 37, Леся 
Подольська. – Щойно Офіс відкрився, вони 
прийшли з проектом на заміну дашків, який 
успішно реалізували. Відтоді у нас триває ак-
тивна співпраця».

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

ПЕРЕМОГА СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДІ

УЧНІВ ІЗ ЛУЦЬКА ЗАПРОСИЛИ УЧНІВ ІЗ ЛУЦЬКА ЗАПРОСИЛИ 
В ШТАБ-КВАРТИРУ РАДИ ЄВРОПИВ ШТАБ-КВАРТИРУ РАДИ ЄВРОПИ

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ СТИПЕНДІЯ ДЛЯ 
НАЙКРАЩИХНАЙКРАЩИХ

Міжнародний дитячий телевізійний 
фестиваль «Дитятко» восьмий рік 
поспіль збирає талановитих дітей з 
усього світу. Його мета – виявлення 
та підтримка дитячих студій і 
гуртків, що займаються екранною 
творчістю, обдарованих дітей; 
творчий розвиток особистості, 
виховання моральності та активної 
громадянської позиції; підвищення 
професійного рівня телебачення,  
орієнтованого на дитячу цільову 
аудиторію; відродження дитячого 
кіно в Україні.

У Міжнародному дитячому 
телевізійному фестивалі 

«Дитятко» фільм «Учнівська обласна 
рада» отримав третє місце у номінації 
«Місцеве самоврядування – це ми».

Про що мріють учні старших класів, 
які ідеї прагнуть втілити у життя і над чим 
працюють уже нині? За підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у чотирьох 
школах міста, в яких діють фонди розвит-
ку навчальних закладів, у травні відбувся 
конкурс «Учнівська обласна рада». Його 
учасниками стали ЗОШ №11, 12, 16 та 13. 
Для учнів старших класів організували  
роботу в залі засідань Волинської обласної 
ради. Окрім цього, школярі брали участь 
у підготовці проектів рішень, голосували 
та презентували свої ідеї. Усі етапи робо-
ти знімали на камеру, після чого спільно із 
професійними журналістами було змон-
товано фільм «Учнівська обласна рада», 
що став учасником фестивалю.

Телефестиваль «Дитятко» вже вось-
мий рік поспіль збирає талановитих дітей 

У Луцьку знову стартував стипендіальний 
проект Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», що спрямований на підтримку 
обдарованої молоді. Кількість охочих 
отримувати іменну стипендію щороку 
зростає. 

Цьогоріч участь у конкурсі бере більш як 
сто людей – це талановиті студенти луцьких 
вишів, коледжів, технікумів та ВПУ, які на-
вчаються на  ІІ-VІ курсах. Окрім успіхів у на-
вчанні й громадській діяльності, претенденти 
на стипендію мають написати і презентувати 
есе «Моя інвестиція у розвиток Волині». Під 
час публічного захисту журі обере 38 пере-
можців – тих, чиї ідеї варті відзнаки. 

Стипендія Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» – це винагорода за навчання та 
стимул працювати над собою і розвивати-
ся. Переможці отримуватимуть стипендію 
протягом п’яти місяців. Розмір виплат сту-
дентам ІІ-VІ курсів Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Укра-
їнки та Луцького національного технічного 
університету становить 2 500 грн на місяць, 
студентам коледжів, технікумів та училищ 
міста Луцька – 1 500 грн. 

Уже чотири роки поспіль Фонд підтри-
мує активну молодь, яка демонструє високу 
успішність у навчанні. Головна мета програ-
ми «Підтримка обдарованої молоді» – допо-
магати талановитим студентам розвивати 
наукові та творчі здібності у рідному краї.

 Людмила ПАСТУШОК

ПІДТРИМКА 

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ЕФЕКТИВНІШЕПОЛІЦЕЙСЬКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ЕФЕКТИВНІШЕ

з усього світу. Цього року на фестиваль на-
діслали понад 1200 робіт з 89 країн. Украї-
ну представляли фільми з усіх областей. А 
Волинь брала участь уперше. Журі конкур-
су відзначило високий рівень  фільмів, які 
взяли участь у фестивалі. Стрічка «Учнів-
ська обласна рада» спершу потрапила у 

фінал, де було 10 учасників. Журі довго 
обирало переможців, адже кожен учасник 
відповідально поставився до завдання. 
Фільм про органи місцевого самовряду-
вання очима волинських дітей виборов 
третє місце.

Перебуваючи на Міжнародному фес-
тивалі, діти мали можливість познайоми-
тися з відомими акторами, режисерами, 
журна лістами, поспілкуватися з одноліт-
ками.

За результатами конкурсу учні отри-
мали диплом та запрошення для двох 
школярів до Страсбурга (Франція) в 
штаб-квартиру Ради Європи. Там учні по-
знайомляться з діяльністю впливової між-
урядової організації, візьмуть участь у її 
заходах, поспілкуються із молоддю з інших 
країн. А головне – кожен учасник учнів-
ської обласної ради назавжди запам’ятав, 
що таке органи місцевого самоврядуван-
ня і мовою телебачення розповів іншим, 
якою хоче бачити рідну Волинь.

Ірина КУДРЯ

4 жовтня патрульна поліція та 
опорні пункти поліції Луцька 
отримали комп’ютерну і офісну 
техніку від Фонду Ігоря Палиці  
«Тільки разом».  

Першими до Фонду звернулися 
працівники Управління  пат руль-
ної поліції Луцька. Їхнім основним 
завданням у місті є забезпечення 
публічного порядку і громадської 
безпеки. Нині в поліції працює 146 
патрульних. Однак для кращої ро-
боти чергової частини бракувало 
комп’ютерної техніки. Нагальна 
потреба в комп’ютерному забезпе-
ченні виникла, аби патрульні мог-
ли виконувати завдання, покла-
дені на управління, а саме – мати 
належний рівень захисту інфор-
мації та інформаційних мереж. Річ 
у тім, що кожен патрульний полі-
цейський має нагрудний відеоре-
єстратор, а от носіїв, де можна було 
б зберігати інформацію, бракува-
ло. Відеоматеріали з реєстраторів 
є важливими. Їх залучають як до-
кази на судових засіданнях. 

Звернення від Управління 
пат рульної поліції  розглянули 
першочергово. Причиною цього 
стало те, що під час серпневої сесії 
міської ради виконувач обов’язків 
начальника Луцького відділу по-
ліції ГУНП у Волинській області 
Олег Кічук повідомив про значне 
зростання злочинності в місті. Її 
рівень становить 107,7 випадків на 
10 тисяч населення, що вдвічі біль-
ше, ніж торік. До Єдиного реєстру 
досудових розслідувань внесли 
3037 кримінальних проваджень, 
що на 41% більше, ніж 2015 року. 
А розкриття кримінальних по-

рушень становить лише 14%, що 
втричі менше від попередніх років. 
Окрім цього, Олег Кічук додав, що 
дільничні інспектори працюють 
на техніці, яку приносять з дому. 
Депутати від фракції «УКРОП» 
ініціювали звернення до міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова 
щодо рівня злочинності та кри-
міногенної ситуації в місті. І хоча 
звернення підтримали, це не впли-
нуло на покращення матеріально-
технічної бази. Відтак після сесії 
до Фонду надійшло звернення від 
виконувача обов’язків начальника 
Головного управління Національ-
ної поліції у Волинській області 
Петра Шпиги  з проханням забез-
печити оргтехнікою опорні пункти 
в Луцьку та чергову частину управ-
ління. 

«У 2014 році засновник Фон-
ду «Тільки разом» Ігор Палиця, 
турбуючись про безпеку життя 
громадян, доручив уважно ви-

вчати та оперативно реагувати на 
потреби військових частин, пра-
воохоронних органів і всіх, хто 
дбає про безпеку волинян, – за-
значив заступник голови правлін-
ня Фонду «Тільки разом» Орест 
Маховський. – Відтоді така допо-
мога стала особливим напрямком 
роботи Фонду. Ми не раз допома-
гали роті «Світязь», громадському 
формуванню «Варта порядку», 
тож коли надійшло звернення від 
патрульної поліції та Управління 
Нацполіції, члени правління вирі-
шили підтримати їх. Це зроблено 
для того, аби допомогти поліції в 
забезпеченні правопорядку, в ор-
ганізації ефективної роботи цих 
органів, і, як наслідок, щоб луча-
нам і волинянам було спокійніше 
повертатися додому з роботи, а ді-
тям – зі школи».

В актовому залі Головного 
управління Національної полі-
ції Волині вручили оргтехніку на 

загальну суму понад 170 тисяч 
гривень дільничним інспекторам 
десяти опорних пунктів міста та 
патрульним поліцейським, які ви-
користовуватимуть обладнання 
у щоденній роботі. За підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» п’ять сучасних комп’ютерів, 
два багатофункціональні пристрої 
і два додаткові монітори для оброб-
ки інформації передали Управлін-
ню патрульної поліції. Начальник 
сектору забезпечення діяльності 
патрульної поліції Луцька Віктор 
Собчук зазначив, що комп’ютерна 
техніка потрібна для виконання 
обов’язків патрульних. Її встанов-
лять у черговій частині в секторі 
зв’язку і комунікацій, який займа-
ється конвертуванням відео. Досі 
виходили із ситуації, хто як міг, 
зокрема зберігали інформацію на 
флеш-носіях. 

Дільничні інспектори отрима-
ли від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 

разом» 10 комплектів ноутбуків та 
багатофункціональних пристроїв. 
В. о. начальника обласного управ-
ління поліції Петро Шпига подяку-
вав Фонду за співпрацю. Він наго-
лосив, що це зроблено для безпеки 
громадян. Адже техніка дасть змогу 
оперативніше реагувати на викли-
ки, обробляти інформацію, готува-
ти матеріали до кримінальних про-
ваджень. 

У передачі обладнання взяв 
участь голова громадського фор-
мування «Варта порядку» Олек-
сандр Тиводар. Він додав, що не 
перший рік «вартівці» співпрацю-
ють із поліцією міста, гарантуючи 
порядок під час масових заходів та 
нічних патрулювань. Окрім цього, 
очільник «Варти порядку» зазна-
чив, що комп’ютерна техніка, яку 
поліція отримала від Фонду, по-
кращить і пришвидшить роботу 
поліцейських. 

Ірина КУДРЯ
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ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

ЯСКРАВИЙ ВІДПОЧИНОК 
ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

Наша країна переживає непрості 
часи, та не менше потерпають 

і незахищені верстви населення. 
Щомісячної допомоги від держави 
вистачає лише на найнеобхідніше. Про 
відпочинок годі й думати. 

Більшість батьків не мають змоги за влас-
ні кошти поїхати у санаторії чи курортні міс-
течка, щоб оздоровити дитину. Натомість 
уже чотири роки поспіль Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» організовує поїздки особ-
ливих дітей у Карпати. Цієї осені побачити 
красу гірської природи до оздоровчого та-
бору Буковель приїхали дітки з обмеженими 
можливостями з усієї Волині. Участь у заїзді 
взяли 183 дитини (серед них 73 – особливі) та 
їхні батьки. 

Відпочинок тривав п’ять днів. Діти з 
батьками милувалися мальовничими крає-
видами, спілкувалися з однолітками, могли 
покататися на витягах та долучитися до екс-
курсійних турів. Окрім цього, відвідували ці-
каві майстер-класи та демонстрували творчі 
здібності. 

ДОЗВІЛЛЯ У КАРПАТАХ
Уже другого дня по приїзді відпочиваль-

ники ділилися враженнями. Чисте гірське 
повітря та мальовничі краєвиди надихнули 
на створення власних картин. Діти разом із 
художницею Ольгою Грицюк на папері від-
творювали красу Карпат. 

На майстер-класі зібралося більш як 40 
людей. Серед них і Анна Фльорко. Навчатися 
чогось нового – життєве кредо дівчини. Удо-
ма вона опановує акторську майстерність, 
уже грала в чотирьох виставах. Дівчина ніко-
ли не створювала картини, але знає, що немає 
нічого неможливого, головне – хотіти цього. 
Перебування в Буковелі надихнуло дівчину 
на малювання. 

«Мені дуже сподобалося заняття. Я ні про 
що не думала, просто малювала сьогоднішній 
ранок», – розповідає Анна.

Кожен рух пензлем дітки робили старан-
но, зосереджено. В одних виходили сонячні 
картини, в інших – похмурі. Усе через різку 
зміну погоди, яка кожному бачилася по-
своєму. Допомагали дітям створювати карти-
ни й батьки. Олена Островська спочатку ма-
лювала із п’ятирічною донечкою Марійкою, а 
відтак і сама загорілася ідеєю зробити власну 
картину на згадку про Карпати. 

«Моя картина – це вилив енергії. Я нама-
галася на папері передати те, чим зараз живе 
душа. Хотіла зафіксувати момент нашого пе-
ребування у Карпатах. Ми ще так далеко не їз-

дили. Тут просто неймовірна краса, – ділить-
ся враженнями Олена Островська. – Природа 
вплинула і на Марійку. Вона погано говорить, 
але завдяки спогляданню таких краєвидів її 
вимова стає кращою».

ОЗДОРОВЛЕННЯ 
БЕЗ ПРОЦЕДУР

Юрій Нінічук до Буковеля приїхав із Но-
воволинська. Із собою хлопець узяв друга Фе-
лікса – папугу, який їсть лише у присутності 
господаря. У Карпатах Юрій вперше. Таке 
оздоровлення він називає відпочинком, адже 
в Буковелі не потрібно робити жодних вправ 
чи процедур. Щоб познайомитися з мальов-
ничою природою Карпат, хлопець щодня 
долав по кілька кілометрів. Разом з мамою 
Яною і друзями відвідав озеро Молодості. Та 
й цього виявилося недостатньо. Щоб задо-
вольнити цікавість дітей, батьки організува-
ли екскурсійну поїздку. 

«Дітям усе цікаво. І це дуже добре, адже 
пізнаючи нові місця, вони багато ходять, а це 
навантаження на м’язи, така собі фізкульту-
ра на чистому повітрі, – переконана Яна Ні-
нічук. – Ми подивилися на водоспади Гук та 
Пробій. Також відвідали лісове господарство 
і великий сувенірний ринок».

ВІДПОЧИНОК, 
ЯКИЙ НАДИХАЄ

У Буковель діти приїхали з людьми, які 
завжди їх оберігають – своїми батьками. Ра-
зом з ними вони власними руками створюва-
ли обереги з глини. Цей матеріал допомагає 
розвивати моторику рук, адже спочатку його 
потрібно нагріти, опісля – сформувати куль-
ку. Головною умовою має бути те, що працю 
варто розпочати з чистими думками.

За роботою Анастасії стежить її мама На-
дія Оласюк. Жінка каже, що донька вперше 
має справу з глиною, та із виразу обличчя 
вид но – така творчість їй до вподоби. 

«Коли бачу, що донька усміхається, – в 
моєму серці тепло. Такі заняття дуже потріб-
ні. Діти отримують моральне задоволення від 
спілкування. Від контакту з глиною відчува-
ють теплоту. Тішить, що у свої вироби вони 
вкладають душу», – розповідає пані Надія.

Любить вправлятися у хенд-мейді й 
Анастасія Демчук. Сімнадцятирічна дів-
чина навчається в Луцькому навчально-
реабілітаційному центрі. У Насті – вроджена 
катаракта. Втім це не заважає їй займатися 
улюбленими справами. У вільний час Анас-
тасія опановує акторську майстерність та 

вишиває стрічками. Першу картину вона 
створила у подарунок батькам на двадця-
ту річницю подружнього життя. Рідне село 
Анастасії – Новосілки Горохівського району, 
але з п’ятого класу вона живе з бабусею в 
Луцьку. Туга за рідною домівкою надихнула 
дівчину на написання віршів. Настя зізна-
ється, що до неї вже довгенько не приходила 
муза. Та зараз, коли переповнюють емоції, 
упевнена: таки напише новий вірш про свій 
відпочинок у Буковелі. 

«Я вперше на такому відпочинку. Для 
мене це казкове місце. Тут надзвичайно кра-
сиві краєвиди», – ділиться Анастасія.

Такі заняття заспокоюють та дають змогу 
відчути єднання з природою, вдихати цілюще 
повітря Карпат на повні груди.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» у рам-
ках програми «Здоров’я волинян» уже чет-
вертий рік поспіль організовує такі поїздки 
для дітей з обмеженими можливостями. Ра-
ніше, у 2013 році, в Буковелі оздоровлювало-
ся всього 25 дітей та їхніх батьків з Луцька. 
Цьогоріч відпочивали особливі діти з усієї 
Волині. А вже у жовтні за сприяння Фонду 
тут набиратимуться сил майже півтисячі об-
дарованих школярів.

Людмила ПАСТУШОК
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СУБОТА 15 жовтня
06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники 

в часі»
10.05 Як це?
10.35 Хто в домі хазяїн?
10.55 Хочу бути
11.15 Школа Мері Поппінс
11.35 Суспільний 

університет
12.25 Д/с «Нью-Йорк»
14.30, 02.20 Волейбол. 

Суперкубок України 
серед чоловіків. 
«Локомотив» (Харків) 
- «Барком-Кажани» 
(Львів)

16.00 Чоловічий клуб. 
Спорт

17.30 Чоловічий клуб
18.05 Д/ф «Крізь час і 

слово. Іван Драч»
19.05 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
01.20 Музичне турне

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.55 Зона ночі
04.15 Абзац
05.10, 07.20 Kids Time
05.12 М/ф «Ранго»
07.22 Хто зверху-5?
09.15 Ревізор
12.20 Страсті за 

ревізором
15.10 Любов на 

виживання
17.10 М/ф «Корпорація 

монстрів»
19.00 М/ф «Університет 

монстрів»
21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Рейд»
01.10 Х/ф «Останнє 

вигнання диявола»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

вдома»
12.20 «Зважені та щасливі 

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

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

02.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
11.20 М/ф «Гидке каченя»
13.10 Х/ф «Принцеса 

спецій»
15.00 «Кохання з першого 

погляду»
16.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
17.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
20.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.50 Т/с «Комісар Рекс»
03.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.35 

Події
07.10, 05.10 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Життя після 

життя»
13.00, 15.20 Т/с «В 

очікуванні кохання»
17.00, 19.40 Т/с «Лист 

Надії»
21.45 Х/ф «Намисто»
23.45 Реальна містика
02.15 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 

4 сезон»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
10.50 Мисливці на 

нацистів
12.50, 20.20 НЛО з 

минулого
14.40 Вижити в світі 

людей
15.40 Дика Австралія
17.30 Довідник дикої 

природи
22.10 Фабрика погоди
00.00 Вражаючі кадри

МЕГА

07.15, 19.30 «ТСН»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 «Поверніть мені 

красу 2»
12.15 Х/ф «Велика 

різниця»
14.00 «Голос. Діти 3»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка »
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху. 

Юрмала»
23.10 «Вечірній Київ 

2016»
00.50 Х/ф «Вогнем і 

мечем»
03.55 Х/ф «Заручник»

1+1

06.20, 20.00, 02.15 
«Подробиці»

07.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонений»

09.00, 05.00 Д/п «Три 
кохання Є. Євстигнєєва»

10.00 Х/ф «Золоте теля»
13.45 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш»
15.45 Х/ф «Погана 

сусідка»
17.50, 20.30 Т/с «Знахарка»
22.30 «Добрий вечір на 

Інтері»
23.15 «Навколо М»
00.15 Х/ф «Список 

контактів»
03.10 Х/ф «Тіні забутих 

предків»

ІНТЕР

05.15, 12.45 Факти

05.35 Х/ф «Метеор»

09.10 Більше ніж правда

10.10 Секретний фронт

11.05 Антизомбі

12.05, 13.00 

Громадянська оборона

13.20 Інсайдер

14.15 Х/ф «Острів»

17.00 Х/ф «Таксі-2»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки

20.05 Х/ф «Таксі-3»

21.50 Х/ф «Таксі-4»

23.40 Х/ф 

«Ультрафіолет»

01.25 Т/с «Чорний 

список»

02.50 Стоп-10

03.40 Провокатор

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 Віталька
13.00 Х/ф «Лікар Дуліттл 

5»
14.40 Х/ф «Лікар Дуліттл 

4»
16.15 Х/ф «Лікар Дуліттл 

3»
18.00 Х/ф «Лікар 

Дуліттл»
19.25 Х/ф «Лікар Дуліттл 

2»
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Одна за всіх
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного 2»
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 «Агросвіт»
08.20 «Волинська 

веселка»
08.35 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Медичний 

журнал»
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 «Казки Запорозькі 
від Санька Сита»

12.30 «Протилежний 
погляд»

13.25 «Народна 
скарбниця»

13.40 «Що каже 
священник»

14.40 «Чудесний канал»
15.00 «Голос «Просвіти»
15.30 «Натхнення»
16.00 «Історія без купюр» 

(Виставка «Лицарі Волі»)
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Грані» (Фестиваль 

повстанської пісні 
«Криївка Перця»)

18.30 Крок назустріч
19.00 Т/ф «Українські 

душі»
20.00 «Акценти»
20.15 Т/ф «Поліський 

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

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

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 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 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»
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка 

батьківства

АВЕРС 18.45 Новини «На часі» 
19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
21.50 Я тут живу
22.50, 23.15 Д/с 

«Всесвіт»
00.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
00.15 Ретроспектива: 

«Богатир іде в Марто» 1
01.45 По ту сторону 

пригод
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Малахов курган» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

П’ЯТНИЦЯ 14 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.30 Територія закону
09.00 Д/ф «Українська 

революція»
10.00 Д/ф «Тризуб 

Нептуна»
10.25 Д/ф «Хроніка УПА 

1942-1954»
13.15 УРОЧИСТОСТІ з 

нагоди Дня захисника 
України

14.20 Фольк-music. 
«Встань, козацька славо!»

15.40 На пам’ять
16.10 Д/ф «Я - війна»
16.50, 04.00 Д/ф «Без 

права на славу»
17.35 Д/ф «Дебальцеве»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 З перших вуст
19.30, 03.05 Про головне 
20.30 «План на завтра»
21.30 Новини. Спорт
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
04.40 Д/ф «Поверни мені 

ім’я»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.45 Х/ф «Останнє 

вигнання диявола»
05.15, 18.00 Абзац
06.10, 07.25 Kids Time
06.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.27 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.25 Половинки-2
11.20, 21.40 Київ вдень 

і вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

22.40 Половинки - 2
00.35 Суперінтуїція
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 «Зіркове життя»

07.50 Х/ф «Дихай зі 

мною»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 00.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 

«Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-9»

02.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.25 «Топ-модель по-

російськи»
10.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12.15 «Орел і Решка»
23.00 «КВН»
01.10 «КВН на БІС»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.00 Агенти 

справедливості

07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.00 

Події

07.15, 08.15, 09.15 Ранок 

з Україною

10.00, 15.30, 20.00 Т/с 

«На лінії життя»

02.50 Реальна містика

05.50 Зірковий шлях

УКРАЇНА
06.00 Полювання на 
вбивць 06.50, 11.00 
Вражаючі кадри 07.30 
Бандитська Одеса 
08.20 Правда життя 
09.20, 18.00 Вижити 
попри все 10.10, 16.10 
Анатомія бою 11.50, 
18.50 Правила життя 
12.40, 19.40 У пошуках 
істини 13.30 Містична 
Україна 14.20, 20.40 
Секретні історії 15.20 
Мисливці на нацистів 
17.00, 22.40 Таємниці 
Африки 21.40 Довідник 
дикої природи 23.40 
Вражаюче відео 

МЕГА

06.00 «Сказочная Русь»
19.30 «ТСН»
20.20 «Вечірній Київ 

2016»
22.00 «Світське життя»
23.00 «Ліга сміху. 

Юрмала»
00.55 Х/ф «Заручник»
02.45 «Що? Де? Коли?»

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

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Маестро»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.35 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»
00.45 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
03.25 Д/п «Україна: забута 

історія»
04.15 «Жди меня. 

Украина»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
12.05, 13.20 Х/ф 

«Супернова»
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
23.20 Х/ф 

«Ультрафіолет»
01.05 Т/с «Комісар Рекс»
02.05 Х/ф «Фантоми»
03.50 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

07.35 М/с «Козаки. 
Футбол»

07.55 М/с «Пригоди 
Котигорошка та його 
друзів»

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

10.20 М/ф «Мультачки: 
Байки Сирника»

11.00 Одного разу під 
Полтавою

15.00 Х/ф «Лікар Дуліттл 5»
16.40 Х/ф «Лікар Дуліттл 4»
18.15 Х/ф «Лікар Дуліттл 3»
20.00 Х/ф «Лікар Дуліттл»
21.25 Х/ф «Лікар Дуліттл 2»
23.00 Х/ф 

«Потанцюймо»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
08.30 «Актуальний 

репортаж»
09.05 «Символ віри»
09.30 «Історія без купюр» 

(Виставка «Лицарі Волі»)
10.10 Т/ф «Степан 

Бандера: символ нації»
10.45 Т/ф «Під стягом 

України»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 Т/ф «Воїни миру: 

Життя перемагає»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «4+1»
13.40 Т/ц «Як це?»
13.55 «Зроблено в Європі»
14.10 «Нотатки на глобусі»
14.25 Т/ф «Де народилася 

УПА»
15.05 Т/ц «Твій дім»
15.30 Т/ф «УПА. Невідомі 

сторінки»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ф «Під стягом 

України»
17.30 «Казки Сашка Лірника»
17.45 «Кошик творчих ідей»
17.55 Т/ф «Волинь - край 

козацький»
18.30 Т/ф «Чорний 

оксамит першого 
Богдана»

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 «Агросвіт»
21.30 «Грані» (Фестиваль 

повстанської пісні 
«Криївка Перця»)

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 Глобал 3000
09.00 Діагноз: здоров’я
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 Огляд світових 

подій
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: 

«Без провини винні» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЛІДЕР ГУРТУ «ФІОЛЕТ» 
ОДРУЖИВСЯ

Фронтмен луцького «Фіолету» 
Сергій Мартинюк (Колос) більше 

не холостяк. Обраницею чоловіка 
стала Лора Молодець.

Пара по-
знайомилася 
у 2013 році 
на Майда-
ні у столи-
ці. Красуня 
Лора родом 
із Херсона. 
Спершу за-
кохані жили 
в Луцьку, по-
тім вирішили 
перебратися 
до Києва. 

«На ще 
одну сім’ю в 
цій країні стало більше», – написав у соцме-
режі Сергій Мартинюк. 

Чоловік опублікував фото з коханою, на 
якому новостворене подружжя позує з об-
ручками на безіменних пальцях.

гірко!

Фільм «Рейд»

Фільм «Поїзд поза розкладом»

Фільм «Лікар Дуліттл»

23:10

23:00

20:00

kinotom
.com

inter.ua

m
p4v.ru

ВОГОНЬ ПОНИЩИВ 
СКЛЕП КУЗЬМИ

Туристи, які відвідали могилу Андрія 
Кузьменка у Брюховичах, залишили 

біля склепу запалені свічки, відтак 
вогонь, що розгорівся, завдав шкоди 
цвинтарю. На офіційній сторінці гурту 
«Скрябін» з’явилося повідомлення-
прохання від мами артиста. 

«Зараз потрібен великий ремонт і заміна 
деяких частин гробівця. Дуже просимо всіх, 
хто відвідує могилу Андрія: не ставте відкриті 
свічки на камінь, який нищиться від воску та 
від вогню. Будьте 
милосердні до 
пам’яті Андрія, 
до тяжких пере-
живань батьків, 
не робіть ще й 
м а т е р і а л ь н о ї 
шкоди на цвин-
тарі. Краще при-
йти без свічки, 
тихо помолити-
ся і не наробити 
лиха», – написа-
ла мама співака.

збитки

tabloid.pravda.com
.ua

facebook.com
/sergij.m

artinuk

Звикла завжди 
записувати 

свої витрати:

– транспорт: 
25 грн;

– газета: 6 грн;

– не пам’ятаю 
куди: 2500 грн.
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Кращий момент чого завгодно – це момент, коли все тільки починається. «128 ударів серця»

НЕДІЛЯ 16 жовтня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

16.25, 22.50, 23.15, 
00.05 Погода

06.35 7 чудес України
06.55, 00.20 Телемагазин
07.15 На слуху
07.50, 23.40 Золотий 

гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Х/ф «Антоніо 

Вівальді: Принц 
Венеції»

11.05 М/с «Мандрівники 
в часі»

12.00 Театральні сезони
12.25 Мистецькі історії
12.50 Спогади
13.25 Гра долі
14.20 Фольк-music
15.30 Док. фльм
16.00 Твій дім-2
16.30 Т/с «Епоха честі»
20.10 Подорожні
21.00, 05.35 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Книга ua
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Паспортний сервіс
23.20 Добрі справи
01.20 Музичне турне
02.30 «Мина Мазайло»

06.05, 12.45 Факти
06.35 Х/ф «Супернова»
10.00 Зірка YouTube
11.15 Дивитись усім!
13.05 Без гальм
13.25 Х/ф «Таксі-2»
15.10 Х/ф «Таксі-3»
16.55 Х/ф «Таксі-4»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Примарний 

гонщик»
22.25 Х/ф «Примарний 

гонщик-2. Дух 
помсти»

00.15 Х/ф «Арена»
02.10 Т/с «Чорний 

список»
03.35 Стоп-10
04.20 Провокатор

07.35 М/с «Ескімоска. 
Пригоди в Арктиці»

09.55 М/с «Дора-
мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 
бурундуки»

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

12.05 М/ф «Мультачки: 
Байки Сирника»

12.45 Віталька
15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 
Танька і Володька

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.35 Одного 
разу під Полтавою

21.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Одна за всіх
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Сім нот»
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.15 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Волинська 

гуковиця»
11.00 «Абетка зору»
11.30, 15.30, 19.55 Тема 

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

ідей»
13.30 Т/ф «Фізики і лірики 

взяті разом»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ф «Чумацьке 

щастя»
15.00 Т/ц «Українські 

голови в Баварії». 3 
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 
«Камінна душа»

19.00 Місто
19.30 «Медичний 

журнал»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 «Голос «Просвіти»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час -Time»
22.45 «Такти і факти» 

(фільм Тоні Палмера 
«Космічне кіно»)

23.35 «Музичний 
проспект»

05.45 «ВусоЛапоХвіст»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на 

Майдані»

10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

12.15 «МастерШеф - 6»

19.00 «Битва екстрасенсів 

16»

21.15 «Один за всіх»

22.25 «Х-Фактор - 7»

01.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.15 М/ф «Гидке каченя»
11.00 Х/ф «Принцеса 

спецій»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
17.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
19.00, 01.10 «Вечірній 

квартал»
21.00 Х/ф «Близнюки-

Дракони»
23.00 «КВН»
03.15 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Намисто»
11.00 Т/с «Лист надії»
15.00 Х/ф «Біла сукня»
17.00, 20.00 Т/с «Знайти 

чоловіка у великому 
місті»

19.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.10 Т/с «В очікуванні 
кохання»

01.50 Т/с «Співачка і 
султан»

05.10 Реальна містика

06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
09.10, 18.30 У пошуках 

істини
10.50 Мисливці на 

нацистів
12.50, 20.20 НЛО з 

минулого
14.40 Вижити в світі 

людей
15.40 Довідник дикої 

природи
22.10 Фабрика погоди
00.00 Життя до 

народження
03.00 Палаци Європи

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «Неділя з Кварталом»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 7»
12.00 «Гроші»
13.25 «Українські 

сенсації»
14.25 «Життя без обману 

2016»
15.50 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
19.30, 05.15 «ТСН-

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

різниця»
02.35 Х/ф «Вогнем і 

мечем»

06.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонений»

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 «Погана 

сусідка»
16.00 Х/ф «Дуель»
18.00, 21.30 Т/с 

«Лабіринти долі»
20.00 «Подробиці тижня»
23.15 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш»
01.25 Х/ф «Золоте теля»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.45 Абзац
05.40, 07.30 Kids Time
05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.32 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
11.00 М/ф «Корпорація 

монстрів»
12.50 М/ф «Університет 

монстрів»
14.50 М/ф «Монстри на 

канікулах»
16.40 Х/ф «Тор»
18.50 Х/ф «Тор 2: 

Царство темряви»
21.00 Х/ф «Месники»
23.55 Х/ф «Рейд 2: 

Відплата»

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: 

«Вітер зі Сходу» 1
02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Світлий шлях» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ФУТБОЛ 1

ПН 10 жовтня ВТ 11 жовтня СР 12 жовтня ЧТ 13 жовтня ПТ 14 жовтня СБ 15 жовтня НД 16 жовтня
06.00, 05.40 Топ-матч 06.10 
Франція - Болгарія. Відбір до 
ЧС-2018 07.55, 16.00 «Моя 
гра» Б. Бутко 08.25, 14.30 
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 «Головна 
команда» 11.40 Україна - 
Косово. Відбір до ЧС-2018 
13.30 «Великий футбол» 16.30 
Фінляндія - Хорватія. Відбір 
до ЧС-2018 18.15 Журнал Ліги 
Чемпіонів 18.45 Македонія - 
Італія. Відбір до ЧС-2018 20.30, 
23.40 «Шлях на Мундіаль» 
21.35 LIVE. Нідерланди - 
Франція. Відбір до ЧС-2018 
00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
02.00 Білорусь - Люксембург. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
03.50 Польща - Данія. Відбір 
до ЧС-2018 

06.00, 17.50, 05.40 Топ-матч 
06.10 Німеччина - Чехія. Відбір 
до ЧС-2018 07.55 Журнал 
Ліги Чемпіонів 08.25 Огляд 
2-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Швеція - Болгарія. Відбір до 
ЧС-2018 12.10 Англія - Мальта. 
Відбір до ЧС-2018 13.55 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 16.00 Нідерланди 
- Франція. Відбір до ЧС-2018 
18.00, 20.55, 23.40 «Шлях 
на Мундіаль» 18.50 LIVE. 
Казахстан - Румунія. Відбір до 
ЧС-2018 21.35 LIVE. Німеччина 
- Півн. Ірландія 00.30 Огляд 
3-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018. Прем’єра 02.00 
Польща - Вірменія. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 03.50 
Албанія - Іспанія 

06.00, 17.45 «Моя гра» Б. 
Бутко 06.30 Словенія - Англія. 
Відбір до ЧС-2018 08.20 Топ-
матч 08.25, 05.15 Огляд 3-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Словаччина 
- Шотландія. Відбір до ЧС-2018 
12.10 Огляд 2-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 12.55 
Нідерланди - Франція. Відбір 
до ЧС-2018 14.45 Відбір до 
ЧС-2018. Огляд туру. Прем’єра 
16.00, 03.25 Швеція - Болгарія. 
Відбір до ЧС-2018 18.15 
«Головна команда» 19.40 
Україна - Косово. Відбір до ЧС-
2018 21.30 «Великий футбол» 
22.50 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру 23.45 Фінляндія 
- Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
01.35 «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 

06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч 
06.10 Казахстан - Румунія. 
Відбір до ЧС-2018 08.10 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Македонія - Італія. Відбір до 
ЧС-2018 12.10 Фінляндія - 
Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
13.55, 02.15 Словенія - Англія. 
Відбір до ЧС-2018 16.00 
Україна - Косово. Відбір до ЧС-
2018 17.50 Відбір до ЧС-2018. 
Огляд туру 18.45 Ісландія - 
Туреччина. Відбір до ЧС-2018 
20.40 Німеччина - Півн. 
Ірландія. Відбір до ЧС-2018 
22.50 Нідерланди - Франція. 
Відбір до ЧС-2018 00.40 Огляд 
1-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 04.05 Білорусь - 
Люксембург. Відбір до ЧС-2018 

06.00, 08.00, 18.20, 02.00 Топ-
матч 06.10 Німеччина - Півн. 
Ірландія. Відбір до ЧС-2018 
08.10 Україна - Косово. Відбір 
до ЧС-2018 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 12.10 Польща - 
Вірменія. Відбір до ЧС-2018 
13.55 Албанія - Іспанія. Відбір 
до ЧС-2018 16.00 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова 16.30 
Словаччина - Шотландія. Відбір 
до ЧС-2018 18.25 Словенія - 
Англія. Відбір до ЧС-2018 20.15 
Відбір до ЧС-2018. Огляд туру 
21.10 Чемпіонат Іспанії 21.40 
LIVE. Лас-Пальмас - Еспаньйол 
23.40 Світ Прем’єр-Ліги 00.10 
Ісландія - Туреччина. Відбір 
до ЧС-2018 02.05 Казахстан 
- Румунія. Відбір до ЧС-2018 
03.55 Македонія - Італія

06.00, 08.00, 19.00, 21.25, 
05.40 Топ-матч 06.10 
Швеція - Болгарія. Відбір до 
ЧС-2018 08.10 Лас-Пальмас 
- Еспаньйол 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Нідерланди - Франція. Відбір 
до ЧС-2018 12.05 Німеччина 
- Півн. Ірландія. Відбір до 
ЧС-2018 13.55 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 
14.25 LIVE. Челсі - Лестер 
15.15 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
16.30, 01.30 Світ Прем’єр-Ліги 
16.55 LIVE. Ман Сіті - Евертон. 
Чемпіонат Англії 19.25 LIVE. 
Атлетіко - Гранада 21.40 LIVE. 
Бетіс - Реал 23.40 Арсенал 
- Свонсі. Чемпіонат Англії. 
Прем’єра 02.00 Олімпік - 
Шахтар. Чемпіонат України 
03.50 Кристал Пелес - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 11.20, 03.40 
Топ-матч 06.10 Іллічівець 
- Тернопіль. Чемпіонат 
України. Перша Ліга 08.10 
Барселона - Депортіво 10.00, 
16.20, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 «Моя гра» 10.50 
Журнал Ліги Чемпіонів 11.35 
Олімпік - Шахтар 13.25, 15.55, 
16.40, 18.55 Футбол LIVE 13.55 
LIVE. Олександрія - Сталь. 
Чемпіонат України 14.45, 
17.45 Футбол Tables 16.55 LIVE. 
Зірка - Ворскла. Чемпіонат 
України 19.25 LIVE. Спортінг 
- Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 23.30 
Алавес - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 01.20 «Моя гра» 01.50 
Мідлсбро - Вотфорд. Чемпіонат 
Англії 03.55 Вільярреал - 
Сельта. Чемпіонат Іспанії 

«ШЕРЛОКА» 
БІЛЬШЕ НЕ 
БУДЕ?

Популярний актор 
Бенедикт 

Камбербетч змусив 
фанів серіалу 
«Шерлок» 
понервувати. В 
інтерв’ю виданню 
GQ він розповів, 
що четвертий за 
рахунком сезон 
серіалу про 
детектива може 
стати останнім.

«Це кінець 
епохи, – сказав ак-
тор. – Таке у мене 
відчуття. Грати далі 
за сюжетом буде непросто. Звичайно, ми 
ніколи не говоримо «ніколи». Я зможу по-
вернуся до нього. Але у майбутньому в нас 
багато проектів, над якими потрібно буде 
попрацювати. Серіал здається мені завер-
шеним і не потребує продовження». 

Попри гарне ставлення до своєї ролі, ак-
тор зізнається: знову грати цього персонажа 
він не хоче.

у світі кіно

Фільм «Примарний гонщик»
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очікувана прем’єра 

ПОКАЗАЛИ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»

theplace.ru

Нещодавно відбулася прем’єра 
фільму «Століття Якова» за 
мотивами роману Володимира 
Лиса. Автор українського 
бестселера розповів, що у нього 
суперечливі враження щодо 
фільму, повідомляє «Волинь24».  

«Зникла мова, – каже письменник. – Це 
не моє село та не те село, яке там було зазна-
чено. Мені особливо прикро за сцену, коли 
Яків виходить зі зброєю. У мене – з рушницею, 

там – з якимось обрізом. І він, по суті, виграє, 
бо йде Улянка за ним. А тут – утікає... Це абсо-
лютно не про Якова».

Володимирові Савовичу сподобалися 
актори Станіслав Боклан та Роман Луцький, 
які грали головного героя роману – Якова. 
А от самі образи Улянки й навіть Якова дуже 
спрощені. За словами Лиса, багато сюжетних 
ліній змінено.

«У мене Улянка дуже юна, а там старшого 
віку. Для того, хто не читав книгу, фільм до-
сить динамічний», – каже письменник.

tsn.ua

tsn.ua
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Ми прийшли в цей світ, щоб допомагати одне одному в подорожі життям. Вільям Джеймс

  Юлія ГРИЦЮК
    Фото автора 
    Ківерцівський район

сповідь

патріотичне дійство

 Оксана БУБЕНЩИКОВА 
    Фото автора
    Горохівський район

Це були важкі для 
Горохівщини 
часи. Повоєнні. 

Село Жуківець, яке 
чотири місяці стояло на 
лінії фронту, потрохи 
поверталося до життя. 
Серед тих, хто по дощечці 
ліпив дах над головою, – 
25-річна Соломія. 1940-го 
вона геть юною вийшла 
заміж. 1941-го провела 
чоловіка на фронт. І тоді ж 
у 19 літ овдовіла. Вродлива 
була, а бач – безталанна...

По завершенні війни про ду-
шевні рани не говорили. Думали, як 
вижити, з голоду не вмерти. І серед 
тих, хто з Воронезької області «при-
бився» аж на Волинь, був 20-річний 
Олександр. Разом із батьком вони 
привезли на Горохівщину свої ро-
бочі руки. Бо хоча ліс рубати й села 
відбудовувати – праця важка, зате 
не було голоду, як там, на рідній Во-
ронежчині.

От і познайомилися дві самот-
ності: покірна Соломія і веселий 
Олександр. Чи була між ними лю-
бов? Чи, може, тільки безнадія по-
єднала? Хтозна... Та через рік піс-
ля одруження у пари народилася 
донька. «Хай буде Ольга, – сказав 
Олександр. – Так мою маму звати».  
«Хай буде», – погодилася Соломія. 
Так і жили...

– Той день, коли батько повер-
нувся з армії, назавжди закарбував-
ся в пам’яті, – продовжує оповідь 
Ольга, якій нині 68. – Як зараз бачу 
його в солдатській шинелі. Кремез-
ний. Мужній. Мама плаче, а він – 
усміхається.

Вірно чекала Соломія чолові-
ка. Ночами снився тато маленькій 
Ользі. Та коли Олександр урешті по-
вернувся з армії, тішитися сімейним 
щастям випало недовго.

– Із чого все почалося, мама 
не розповідала. А тато – й поготів. 
Пам’ятаю тільки, зимового ранку 
батьки дуже сперечалися, а я, від-
чуваючи недобре, дивилася на них 
і плакала. Якоїсь миті кинулася до 
батька, обійняла: «Таточку, залиши-
ся з нами». Він мене до грудей при-
тулив і каже: «Не плач. Я тобі плаття 
шовкове привезу». Та й пішов. Він – у 
чужу сім’ю. Я – у перший клас. І тіль-
ки мрія про шовкове плаття із тато-
вих рук гріла душу довгі-предовгі 
роки...

колись на весілля) до мене ніхто не 
прийде.

А тим часом, доки лист ішов до 
редакції, у селищі Цумані Ольжин 
брат сидів на веранді з родиною 
і, задумавшись, якоїсь миті про-
ронив: «Сестра в мене є. Старша. 
Усе нема часу її знайти. Але колись 
неод мінно поїду...». А через тиж-
день – лист із позначкою редакції 
програми «Ключовий момент».

– Доки тривала підготовка, мені 
режисери нічого не повідомляли: 
чи знайшли кого, чи домовилися. 
На знімання зі мною поїхали мо-
лодший син Микола і внучка від 
старшого сина Даринка. Я дуже 
хвилювалася. Думала: «Якщо й цьо-
го разу ніхто не приїде – все, не по-
стукаю більше ніколи». Але... вони 
прийшли. І брат, і сестра, і двоє їхніх 
онуків. Ми плакали. Обнімали одне 
одного. Потім довго балакали. Зга-
дували минуле. І тата, якого 26 літ не 
було вже з нами. Як після програми 
поверталися з Києва, сестра казала: 
давно хотіла зі мною породичатися, 
та все боялася, що я на них обра-
жена. А брат Льоня так і не зізнався 
про свої слова на веранді. І тільки 
сторонні люди, коли ми в його сина 
на весіллі були, переповіли цю іс-
торію...

Ось так, щоб подолати відстань 
у 100 кілометрів, родина пройшла 
шлях завдовжки у 36 літ...

Та зустріч справді стала клю-
човою для Ольги Хмільовської. Бо 
тільки тоді, на 59-му році життя, 
жінка змогла скинути з душі біль по-
кинутої дитини. Вона дуже раділа, 
що її діти, на відміну від неї самої, 
матимуть велику родину: з дядька-
ми й тітками, братами й сестрами, 
племінниками й похресниками.

– Відтоді ми постійно телефону-
ємо одне одному, ділимося новина-
ми. Їздили до сестри на 55-ліття, до 
брата – на півсторічний ювілей. А 
Валя з Леонідом приїхали розділити 
біль утрати, коли помер мій чоловік. 
Хоча і радісних подій вистачало: дні 
народження, презентація моєї пер-
шої друкованої книги, – ділиться 
жінка. – Та найбільше породичали-
ся наші діти, яких доля звела в селі 
Заборолі Луцького району. Шкода 
тільки, що так пізно поріднилися...

ЩОБ ПОДОЛАТИ ВІДСТАНЬ У СТО 
КІЛОМЕТРІВ, РОДИНА ПРОЙШЛА 
ШЛЯХ ЗАВДОВЖКИ В 36 ЛІТ

КУЛІШ ТА ПОВСТАНСЬКІ ПІСНІ НА «КРИЇВЦІ ПЕРЦЯ»

Та на весілля ніхто не приїхав. 
Не отримала Оля батькового бла-
гословення. Тільки скупу вісточку: 
«Поїхав у відрядження».

Після душевної травми Ольга 
Хмільовська цілих 17 літ не бачи-
ла тата. Так, жінка мала коханого 
чоловіка Михайла, синочків Ігоря 
та Колю, маму, яку любила, роботу, 
на якій шанували. Проте думка про 
рідну людину, таку близьку й таку 
далеку, все одно сиділа глибоко в 
серці.

– Якось мій старший син Ігор-
чик запитав: «Мамо, а чому в усіх 
дітей є дідусі, а в нас нема?» – далі 
ділиться пані Ольга нелегкими спо-
гадами. – Мить паузи. А далі думка: 
чи збагне дитя, що дідусь є, просто 
в дитинстві він мене кинув і стільки 
літ не озивається?..

Та життєві стежки самі при-
вели Ольгу й Ігоря до відповіді на 
непрос те дитяче запитання.

– Це було влітку, на канікулах. Я 
тоді працювала у школі села Скір-
че Горохівського району. Разом із 
семирічним сином повезла школя-
рів на екскурсію «Місцями бойової 
слави». Одним із пунктів мандрівки 
було селище Цумань. Обід запла-
нували в їдальні деревообробного 
комбінату. Того самого, звідки ко-
лись мені надходили від батька алі-
менти. І я не змогла не скористатися 
нагодою...

Почувши, що «якась жіночка 

кличе на прохідну», Олександр Бар-
даков відразу здогадався, хто це. 
Вийшов. Як завжди – усміхнений. 
Побачивши найстаршого свого вну-
ка, розпитав, як справи. Ігор дивився 
на дідуся, мов заворожений. Як по-
тім з’ясувалося, запам’ятовував най-
дрібнішу рисочку чоловікового об-
личчя. Побалакали. Попрощалися.

І, як виявилося, назавжди...
– Тато жив, про себе не нагаду-

ючи. І помер так само... Про його 
смерть я дізналася випадково. Си-
діла на обласному семінарі для вчи-
телів. А поруч – жіночка. Розбалака-
лися. З’ясувалося – з Цумані колега. 
Я, звісно, за батька питаю. Хороших 
новин чекаю. Та замість них: «А він 
помер. Ви що, не знали?». 

Після смерті тата Ольга, здава-
лося, мала змиритися з долею си-
роти. Утім відчуття самотності далі 
ятрило душу. Ще й маленькі Ігор з 
Миколкою допитувалися: «Мамо, 
чому в усіх людей є брати-сестри, 
а в тебе нема?». І як пояснити, що 
вони є, тільки дуже-дуже далеко...

– Думку поріднитися з Валею та 
Леонідом я виношувала багато ро-
ків, – продовжує жінка. – Доки жива 
була мама, навіть кроку не робила 
назустріч мрії. Знала: надто боляче 
буде неньці те бачити. А через чо-
тири роки після її смерті написала 
в передачу «Ключовий момент». 
Написала і стала чекати. Хоча мо-
рально готувалася, що й зараз (як 

ЗВЕДЕНИХ БРАТА І СЕСТРУ ОЛЬГА ХМІЛЬОВСЬКА ЗНАЙШЛА ЗАВДЯКИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ
Олександр Бардаков лишив 

у Жуківці доню й дружину. А сам 
створив нову сім’ю на Ківерцівщи-
ні. У селищі Цумані працював на 
деревообробному комбінаті. Двох 
дітей виховував: Валю й Леоніда. Чи 
згадував коли сім’ю, яку покинув? 
Можливо. Але жодної вісточки Со-
ломії чи бодай Олі не давав.

– А мені так хотілося мати бать-
ка. Щоб радів за мої успіхи у школі... 
Не раз листи йому писала. Особ-
ливо, коли хворіла. Та відповідей 
усе не було, – тихо промовляє пані 
Ольга.

Постійно несучи у серці думку, 
що батько її не забув, дівчинка що-
сили старалася жити так, аби тато, 
хай на відстані, але пишався нею. 
Гарно вчилася. Десятки кілометрів 
ходила пішки, щоб здобути серед-
ню освіту. Старшокласницею напи-
сала в обласну газету про батька й 
аліменти, що їх він перестав плати-
ти. А потім сто разів перечитувала 
статтю «Тату, озовися». Без зв’язків і 
батьківської підтримки вступила до 
педучилища. Потім, на курсах, ще 
й другу освіту здобула, отримавши 
фах учителя української та німець-
кої мов.

– Уже коли стала дорослою, в 
школу працювати влаштувалася, 
укотре вирішила показати татові, 
що я таки гідна називатися його 
доч кою, – провадить Ольга Олек-
сандрівна. – 1971-го, в рік мого 
одруження, поїхала разом із подру-
гою запросити батька і його нову 
сім’ю на весілля.

Візит дівчини був несподіван-
кою для родини з Ківерцівщини. 
Але жінка, заради якої Олександр 
переїхав до Цумані, дуже добре зу-
стріла чужу дитину. Познайомила 
Олю з її зведеними братом і сес-
трою. Валя гарно прийняла сестру, 
про яку ніколи раніше не знала. А 
восьмикласник Льоня не повірив. І 
якось зверхньо так: «Хм, сестра?..».

– Ці слова і його погляд ще довго 
пекли мені душу, – з болем пригадує 
жінка. – Та я проковтнула образу й 
поспішила запевнити: «Льоню, я не 
приїхала забрати в тебе тата. Зараз 
він тобі навіть більше потрібен, ніж 
мені. Єдине, що прошу, – приїдьте 
на моє весілля».

Масштабний фестиваль повстанської 
пісні «Криївка Перця», який зібрав дві 
тисячі гостей, відбувся 2 жовтня у селі 
Липному. З самого ранечку територія 
почала наповнюватися глядачами, учнями 
шкіл району, яких організовано довозили 
автобусами, а по прибуттю в Липне вони 
пересіли на кінні підводи та помандрували 
на екскурсію до «Перцевої гори» в урочищі 
Бирча.

Військово-спортивні заняття для молоді ор-
ганізували громадська організація «Національ-
ний Альянс» та делегація з Володимир-Волинсь-
кого району на чолі з Андрієм Оніщуком. 

Після рухливих занять гостей пригощали 
гарячим смачним кулішем. Гучні постріли розі-
рвали повітря – на поле вийшли бійці НКВС та 
вояки УПА. Відтворення запеклого бою органі-
зувала військово-історична група «Азимут». Та-
кож діяла виставка «Воїн: історія українського 

війська», яку розробив Український інститут 
національної пам’яті. Гостем фестивалю став 
народний артист України Василь Чепелюк. Та-
кож виступив театр «Шарж» із міста Ужгорода. 
Історичну лекцію про українсько-польський 
конфлікт прочитала Леся Бондарук. Гостей пригощали смачним кулішем

Не обійшлося без музики

На фестиваль завітало 
чимало маленьких глядачів

Ольга довгі роки не втрачала 
надії віднайти велику родину

Виставка «Воїн: історія 
українського війська»
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Історія починається тоді, коли вже годі щось перевірити. Валерій Верховський

надбання минулого

  Світлана ФЕДОНЮК
Фото автора
Володимир-Волинський

НЕ ВОЮВАТИ 
З ІСТОРІЄЮ, 
А ШАНУВАТИ ЇЇ

Рівненська 
журналістка 
Людмила Марчук 

завершує роботу над 
книгою-альбомом про 
видатну скульпторку 
Теодозію Бриж, волинянку 
з непростою мистецькою 
та жіночою долею, 
творчість якої в Україні 
найширше представлена 
пам’ятниками у місті 
Володимирі-Волинському.

Як колега Людмили Марчук і жи-
телька древнього Володимира не 
можу оминути увагою цю культурну 
подію, тим більше, що у моєму місті 
публічно, на сторінках газети «Слово 
правди», пролунав заклик перенести 
одну з найцікавіших скульп тур Тео-
дозії Бриж в інше місце, а натомість 
встановити монумент загиблим на 
Майдані. Ймовірне впровадження 
у нове життя України старої радян-
ської практики заміни пам’ятників 
стривожило мислячу громадськість. 
Адже достойне місце для вшануван-
ня полеглих героїв можна знайти не 
переносячи, тобто не руйнуючи су-
часні культурні символи, до яких на-
лежить і скульптура малолітніх кня-
зів Данила й Василька, розміщена у 
сквері поблизу райдержадміністра-
ції. Теодозія Бриж також є автором 
пам’ятника королю Данилу Галиць-
кому у Володимирі-Волинському, 
який урочисто відкрив другий пре-
зидент Леонід Кучма. 

Особливо щемливою її роботою 
мистецтвознавці вважають мону-
мент на місці німецького концтабо-
ру, де у жахливих умовах утриму-
вали полонених радянських воїнів, 
званий в народі як «Мати, що пла-
че». Бриж також виконала кілька 
макетів скульптур, нині встановле-
них на Алеї Князів біля Успенсько-
го собору: на повен зріст, з мечем 
у двох руках Роман Мстиславович 
(підпис під пам’ятником, що це 
князь Мстислав, на думку Людмили 
Марчук, не відповідає дійсності, – 
ВН), дві скульптури в позах сидячи – 
постаті синів Романа, князів Данила 
Галицького і Василька. А ще золоті 
невтомні руки й філософська душа 
Теодозії Бриж створили з бронзи 
пам’ятник Данилу Галицькому в 
глибокій задумі, з короною у руках, 
який нині теж представлений на 
Алеї Князів, щоправда, трохи на від-
далі від основної скульптурної гру-
пи. Мистецтвознавці стверджують: 
ця жінка уміла передати не лише 
настрій своїх героїв, а й їхню вну-
трішню сутність, змушувала глядача 
до напруженої інтелектуальної ро-
боти. Про це та інше розмовляємо 
з біографом Теодозії Бриж – журна-
лісткою Людмилою Марчук.

– Ваша книга «Теодозія Бриж: 
скульптор і скульптура у рамках 
доби» майже готова до друку 
в дрогобицькому видавництві 
«Коло». Чому саме ця особистість 
стала вашою героїнею?

– Бо це моя землячка, уроджен-
ка Великої Волині, Сарненщини, 
яка своєю оригінальною творчіс-
тю прославила нашу з вами рідну 
землю. Доля Теодозії, яку близькі 
ще називали Фаною, від самого ди-
тинства була нелегкою. Заславши 
на Сибір батька, її, юну повстан-
ську зв’язкову, енкаведисти забра-
ли з вагітною мамою у сарненську 
в’язницю, катували. Коли ж обидві 
захворіли на тиф, то вивезли напів-
живими в ліс і кинули у яр разом із 
трупами. Бог так управив, що біля 
того місця їхав возом дядько й по-
бачив: земля ворушиться... Селяни 
виходили матір і дочку, вижило 
навіть немовля в утробі. А от карб 

пережитого залишився в душі й 
пам’яті назавжди: усе життя Теодо-
зія не сприймала радянську владу, 
була у внутрішній опозиції, в її май-
стерні часто збиралися дисиденти-
шестидесятники, там неодноразово 
бували Іван Миколайчук, Іван Драч, 
Микола Вінграновський, Олесь Гон-
чар, Дмитро Павличко, Віталій Роз-
стальний, Сергій Данченко, Лесь 
Танюк, Ростислав Братунь, Микола 
Бажан. Натомість влада на десяти-
ліття затримувала встановлення 
пам’ятників, звинувачувала скульп-
торку у формалізмі, цензори ліній-
кою вимірювали пропорції рук і ніг 
персонажів, яких вона виліпила...

– Треба визнати: більшість ге-
роїв Бриж справді не подібні до 
звичайних людей, вони наче по-
стали з легенд, прийшли з інших 
світів. Це, напевно, дуже драту-
вало представників радянсько-
го реалізму. Напевно, саме тому 
готові скульптури роками при-
падали пилом у майстернях, під-
собках, на складах... Чиновники 
боялися встановлювати такі не-
стандартні пам’ятники?

– Сумних історій про перехову-
вання чи ігнорування культурного 
спадку Бриж назбиралося чимало, 
однак Володимир-Волинський – єди-
не в Україні місто, де можна побачи-
ти аж шість скульптур княжого циклу 
авторства пані Теодозії. Побачити не 
в музеях, а на вулицях, у скверах. 
Теодозія Бриж була ще й добрим іс-

ториком, глибоко знала княжу добу, 
тому її задум виліпити образи Дани-
ла та Василька саме у Володимирі-
Волинському історично обумовле-
ний. Роман Мстиславович, великий 
князь київський, 1204 року у зв’язку 
із втратою Києвом стратегічного зна-
чення переносить свою резиденцію 
і, по суті, столицю Русі у Володимир. 
Після загибелі цього володаря в по-
ході проти малопольського князя 
Лешка Білого біля міста Завихвоста у 
червні 1205 року галицькі й волин-
ські бояри повстали проти його вдо-
ви Анни та малолітніх синів Данила 
й Василька. Сім’я втекла за кордон, а 
Галицько-Волинське князівство роз-
палося на уділи...

– Він, без сумніву, є ще й однією 
з найбільш вартісних робіт вели-
кої скульпторки Теодозії Бриж, чий 
феномен ще усвідомить мистецька 
Україна. Зліпити так княжичів, си-
ріт Романа Мстиславича, які діть-
ми були змушені переховуватися 
на чужині, могла тільки жінка. Бо 
скільки материнської любові та ніж-
ності у цих образах! Власне, і ліпила 
вона їх зі своїх синів. Таких робіт у 
Теодозії Бриж є дві. Макет другої, де 
зовсім малі княжичі закутані у бать-
ківський плащ, зберігається в музеї-
майстерні скульпторки у Львові, на 
вулиці Мартовича, 5.

– Цікаво, чи хоч хтось із тих 
людей, які фотографуються біля 
пам’ятника, знає про його уні-
кальність та історичне підґрунтя?

– Чи не найбільша біда людства – 
невігластво. Коли чогось не знаємо, 
то засуджуємо, кричимо, що воно 
погане. А тепер завдяки інтернету 
те невігластво шириться неймовір-
но швидко. Демонструючи вболі-
вання за благоустрій Володимира-
Волинського і пам’ятник Небесній 
Сотні, жителька міста пані Катерина 
Павлюк пише на сторінках газети 
«Слово правди»: «У нас чомусь спер-
шу бездарно ставлять скульптури, 
як-от маленьких князів Василька і 
Данила, а тепер не знають, куди їх 
подіти». Боляче читати такі рядки, 
тим більше, що місто жінці не чуже. 
Коли людина так вважає, то, вихо-
дить, вона не знає, або ж просто не 
замислюється всерйоз над великою 
історією своєї малої батьківщини.

– Що ж робити в таких випад-
ках?

– Володимир-Волинський є ва-
гомим для усієї України, тому його 
історія має бути означеною, зокре-
ма, й у скульптурі. Про що і подбала 
Теодозія Бриж, чий доробок гідно 
пошановано та відзначено ще за 
життя мисткині. У 1988 році скульп-
торка стала почесною громадянкою 
Володимира-Волинського. Сьогодні 
про це у місті чомусь забули...

Дізнавшись, що у Володимирі-
Волинському пролунав заклик пе-
ренести прекрасну скульптуру й 
помістити деінде, на задвірках, я і 
б’ю на сполох. Маю на те моральне 
право як дослідник творчості Теодо-
зії Бриж. Звертаюся до усіх волинян 
із закликом не допустити помилки. 
Маємо завжди пам’ятати: древнє 
місто над річкою Лугою колись за-
ховало у своєму лоні усю Русь, за-
хистило її від спалення й плюндру-
вання монголо-татарською ордою 
дотла. І хтозна, чи були б нині ми з 
вами, чи вважали б себе українцями, 
коли б не волинські князі Данило і 
Василько. Звісно, треба шанувати й 
нових героїв, підшукати пам’ятнику 
Небесній Сотні достойне місце. Але 
ж не за рахунок унікального у своїй 
мистецькій красі творіння рук і дум-
ки Теодозії Бриж! 

– Читала, за силою художньо-
го вираження Бриж порівнюють 
із такими всесвітньо відомими 
скульпторами, як Олександр Ар-
хипенко чи Огюст Роден. Учений, 
колишній директор Львівської 
галереї мистецтв Борис Воз-
ницький теж зараховував нашу 
землячку до десятки найкращих 
скульпторів світу, мріяв органі-
зувати її виставку в Луврі, казав, 
що зі смертю Бриж померла в 
Україні й скульптура...

– Я пишу про ці факти у сво-
їй книзі. Бо ніхто нас не пошанує, 
поки ми самі себе не шануватиме-
мо. Володимир-Волинський міг би 
стати культурною Меккою завдяки 
своїй величній історії, пам’яткам 
архітектури і... скульптурам Бриж. А 
чи стане – залежить від жителів міс-
та, від місцевої влади, від здорового 
глузду й патріотизму. Але не дове-
ди, Господи, щоб доля культурного 
та історичного надбання залежала 
від необдуманих вигуків окремих 
людей.

– Ви маєте на увазі скульпту-
ру малих Данила і Василька, роз-
ташовану в скверику біля рай-
держадміністрації? Тут, до речі, 
найбільше люблять фотогра-
фуватися туристи та молодята, 
сідло в руках княжичів за кілька 
десятків років відполірували до 
блиску...

– Так, цей пам’ятник незвичний 
і унікальний водночас, таких робіт у 
радянські часи ніхто не ставив, тим 
більше в маленьких містечках. Це 
скульптура у людський зріст. Влада 
зазвичай не замовляла таких не-
здольних, неідеологічних робіт. Це 
виняток. І сьогодні важко знайти 
автора, який зумів би створити таку 
високомистецьку річ. Володимиру-
Волинському пощастило. Княжичі 
Данило й Василько зображені тут 
в отроцтві. Сини великого князя 
Романа Мстиславича з обох боків 
тримають сідло свого батька з бо-
йовими обладунками. У цій скульп-
турі закладено глибоку думку: сід-
ло – то прообраз їхньої майбутньої 
місії. Коли княжі діти виростуть, то 
в 1215 році повернуть Володимир у 
свої володіння, а в 1230-му – й усю 
Волинь. Наступні вісім років брати 
завзято битимуться за свою другу 
«вотчину» – Галичину, окуповану 
угорцями. Ми шукаємо істинного 
патріотизму, що став би прикла-
дом дітям, майбутнім поколінням? 
Ось вам патріотизм на віки, гідний 
подиву й шани. Від народження 
княжичів готували до битви з во-
рогом, учили відвойовувати рід-
ну землю до перемоги. До того ж, 
приклад Данила й Василька – це чи 
не єдиний на той час історичний 
випадок, коли володарі-брати не 
поборювали один одного, відбира-
ючи землі й вотчини, а спільно та 
дружно княжили: разом господарю-
вали і разом оборонялися. Історія 
свідчить: саме в період правління 
Данила Романовича, прозваного 
Галицьким (1201-1264 рр.) та його 
брата Василька Романовича (1205-
1271 рр.) Володимир стає центром 
об’єднаного Галицько-Волинського 
князівства, з 1253 року – королів-
ства. Тут, на Волині, у княжому Воло-
димирі, й тепер пульсує серце усієї 
України-Руси...

– Повчальна історія. Саме 
тому цей пам’ятник маленьким 
княжичам і став сучасним симво-
лом тисячолітнього Володими-
ра...

Людмила Марчук – рівненська журналістка, 
небайдужа до історії Володимира-Волинського

Скульптура малолітніх 
княжичів Данила та Василька, 
яку створила Теодозія Бриж

Данило Галицький. Теодозія Бриж
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Пришестя культури збігається з народженням інтелекту. Клод Леві-Строс
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ЯРОСЛАВ ГРИЦАК: 
«ФРАНКО ТАКИ БУВ 
АНТИСЕМІТОМ»Нещодавно у Львові в рамках 

Форуму видавців відбулася 
презентація збірки «На 

перехресних стежках. Іван Франко 
та єврейське питання у Галичині». 
Аналогічне видання німецькою 
мовою з’явилося в 2014 році, 
ставши підсумком міжнародного 
симпозіуму у Відні щодо виявів 
антисемітизму Франка. 

Історія книги «На перехресних стежках» 
розпочинається з 1993 року, коли в Інституті 
германістики Віденського університету від-
крили меморіальну дошку Іванові Франку. 
Адже відомий український письменник захис-
тив докторську дисертацію саме у Віденсько-
му університеті. А ще це був дипломатичний 
крок: після падіння залізної завіси Австрія 
бажала налагодити співпрацю з Україною. У 
2000 році виш отримав першу критику через 
встановлення дошки, а у 2010-му до магістра-
ту Відня звернувся виходець із України Еміль 
Лангерман з перекладеними німецькою мо-
вою фрагментами текстів Франка, що, на його 
погляд, свідчили про антисемітизм. Лангер-
ман вимагав від мерії та університету демон-
тувати дошку. Інцидент набув світового роз-
голосу: один із найвидатніших українських 
культурних діячів – антисеміт. 

Григорій Грабович, головний редактор  
українського видавництва «Критика», про-
фесор кафедри української літератури Укра-
їнського наукового інституту Гарвардського 
університету розповів, що ставлення Франка 
до євреїв довгий час дослідники ігнорували. 
Він вважає це великим прорахунком.

«Якби українська наука ретельно опіку-
валася питаннями, які перед нею стоять, то 
такого не виникало б. Незважаючи на те, що 
є дисципліна франкознавство, твориться 
культ Франка, основні речі лишаються не-
осмисленими, – наголосив Грабович. – Досі 
не з’ясовано, де розташований «центр тяжін-
ня» Франка. Як же тоді ми можемо реагувати 
та різні суперечливості, не знаючи основно-
го? Неприпустимо аналізувати доробок пись-
менника без урахування естетичного аспекту, 
зіставляти серйозні твори з написаними за-
для заробітку нашвидкуруч».

ВІТОЛЬД ШАБЛОВСЬКИЙ: 

«НЕ ВІРЮ, ЩО 
ПОРОЗУМІЄМОСЯ, 
АЛЕ ХОЧУ 
ВИСЛУХАТИ» 

  istpravda.com.ua

Нещодавно у Польщі презентували 
нову книгу відомого репортажиста 

Вітольда Шабловського «Праведні 
зрадники. Сусіди з Волині». Після 
трьох років поїздок на Волинь і 
досліджень автор розповідає про 
Волинську трагедію в новому руслі – 
у центрі книжки українці, які рятували 
поляків від смерті.

Попри те, що Шабловський наголо-
шує, що хотів би спокійно розповісти 
українцям свою думку та мати змогу 
вислухати, він все одно каже, що УПА 
почала вбивати поляків, а поляки стали 
чинити репресії у відповідь.

«Спробував написати книгу про 
дуже кривавий конфлікт, але таку, яка не 
зосереджується на тому, хто мордував, 
скільки замордував, – каже Шаблов-
ський. – Уперто шукав на Волині в тому 
страшному 1943 році добра. У цьому 
жахливому місці в той час знайшлися 
люди, які ризикували життям, щоб уря-
тувати сусіда. Мені стало соромно, що 
ми, поляки, зовсім не пам’ятаємо про 
цих своїх добрих сусідів. Євреї знайшли 
таких людей, дали їм медалі, посадили 
деревця. А ми забули. Цей сором спону-
кав написати книгу».

Він стверджує, що були випадки, 
коли вояки УПА змушували чоловіка 
вбити жінку-польку – аби довести, що 
він є патріотом. 

«Хотів, щоб поляки довідалися, що 
нас не тільки мордували, а й були люди, 
які допомагали, – каже автор книги. – В 
Україні про це мало говорять, але загони 
УПА вбили близько 30-40 тисяч україн-
ців. Велику частину з них – за допомогу 
полякам або за відмову брати участь у 
вбивствах. Дуже хочу, щоб ми навчилися 
розмовляти між собою про Волинь таким 
чином, аби не ранити одне одного. Не 
втікаю від слова «геноцид», але стараюся 
його подати в контексті всіх складнощів 
польсько-української історії».

Автор вважає, що полякам та укра-
їнцям не вдасться порозумітися щодо 
Волині. Але він хотів би мати можливість 
спокійно розповісти українцям свою 
думку й також мати змогу вислухати.

«Це питання було завжди. І завжди 
були групи, які хотіли його знову підня-
ти. Так сталося, що зараз ці групи мають 
потужне представництво у Сеймі. До-
даймо до цього опортунізм інших полі-
тичних сил – і маємо бурю, – перекона-
ний Шабловський. – Люди хочуть жити 
у чорно-білому світі, де ми є жертвами. 
Але українці теж багато натерпілися від 
поляків. Так, як зараз Путін не може при-
йняти того, що Україна є незалежною, 
колись і ми вас не сприймали. Росія 
робить усе можливе, щоби нас посва-
рити й відбудувати свою імперію. Якщо 
не домовимося між собою, то тішитись 
буде лише одна держава. Але так, щоб 
зіставити наші обидві історії. Зараз 
українці роблять ту ж помилку, яку ро-
били протягом багатьох років поляки. 
Ми також втікали від відповідальності 
за антисемітизм та вбивства євреїв, за 
несправедливе ставлення до українців 
та білорусів. Така політика ні до чого не 
приводить».

українсько-польський конфлікт

Історик Ярослав Грицак, який написав 
книгу «Пророк у своїй вітчизні: Франко та 
його спільнота», переконаний, що спершу 
треба визначитися, чи був Франко антисемі-
том та чи відіграв антисемітизм ключову роль 
у творчості письменника. 

«Кожен, хто порушує цю тему, мусить ви-
значитися з трьома питаннями, – зауважив 
Ярослав Грицак. – Чи був Франко антисемі-
том? Моя відповідь – так, безперечно, що був. 
Чи антисемітизм Франка відіграв центральну 
роль у його творчості? Абсолютно ні. Антисе-
мітизм Франка – це дуже маргінальне явище, 
яке з’являється лише в кількох його текстах. У 
нього набагато більше семітських текстів, де 

Волиняни пропонують відзняти 
короткометражний художньо-

документальний фільм про 
Волинську трагедію. По суті – як 
відповідь на прем’єру неоднозначної 
польської стрічки «Волинь» Войцеха 
Смажовського. 

До обласної ради звернулися члени прав-
ління Волинського осередку Національної 
спілки письменників України Андрій Криш-
тальський та Юрій Зилюк із проханням по-
сприяти у створенні фільму, присвяченого 
Волинській трагедії.

Як розповів Юрій Зилюк, в основі сцена-
рію стрічки – спогади очевидців, які вижили 
під час тих складних подій. Фільм, для якого 
готовий сценарій, має назву «Заручники (Во-
линь. Трагедія двох народів)». Кошторис – 
460 тисяч гривень.

«За стільки років ми не надали жодних 
аргументованих спростувань позиції поляків. 
Маємо свідчення очевидців – кров у жилах хо-
лоне. Якщо не зробимо фільм до кінця року, він 
втратить актуальність. Стрічка вартує набагато 
більше. Але це сума тільки на знімання. Ми пра-
цюємо зі спонсорами. Волинська обласна рада 
ухвалила звернення до польського Сейму, тож 
який вона матиме вигляд, якщо не долучиться 
до фінансування?» – повідомив він.

Депутати підтримали проект рішення, 
щоб звернутися до Державного агентства 
з питань кіно щодо реалізації ідеї. А ось для 
того, аби виділити кошти, треба вносити змі-
ни у відповідну програму. Тож депутати про-
понують також звернутися з відповідним про-
ханням до бюджетної комісії.

Як польське суспільство 
сприймає останні події, зокрема 

постанову польського Сейму щодо 
Волинської трагедії, розповіла на 
Форумі видавців перекладачка та 
редакторка Наталка Римська. Жінка 
уже шість років живе та працює у 
Варшаві. На ї ї думку, нині рівень 
українсько-польських стосунків 
визначають не лише політики. 

«Те, що зараз відбувається, ухвалення 
постанов і все інше, – це наслідок занедбан-
ня стосунків України з Польщею. Ми звикли, 
що Польща автоматично є нашим адвока-
том. Сприймаємо це як належить і не думає-
мо про це дбати. Так, як і в людських взаєми-
нах: якщо про них не дбати, не розвивати, 
вони занепадають. На цей занепад Україна 
заслужила, якщо говорити про політичний 
рівень», – певна пані Римська. 

ВІДПОВІДЬ 
ПОЛЯКАМ – ФІЛЬМ 
ПРО ВОЛИНСЬКУ 
ТРАГЕДІЮ

ПЕРЕКЛАДАЧКА НАТАЛКА 
РИМСЬКА: «УКРАЇНА ЗАНЕДБАЛА 
СТОСУНКИ З ПОЛЬЩЕЮ»

zaxid.net

Також вона наголошує: крім відсутності 
міждержавного діалогу з приводу тракту-
вання історії, на українсько-польський кон-
флікт вплинули ще й внутрішні проблеми 
обох держав. 

«Нормальних адекватних людей з обох 
сторін є значно більше, ніж ми думаємо, – 
переконана перекладачка. – Вони станов-
лять критичну масу. Але на перші шпальти 
газет та інтернет-видань потрапляють скан-
дали і всілякі екстремістські дії. Цього не 
можна допускати. Такі речі вирішують бага-
тостолітні взаємини України та Польщі». 

За її словами, в обох державах є се-
редовища, які щоденно працюють, щоб ці 
стосунки покращилися. Є й позаурядові, 
що намагаються мінімізувати втрати на по-
літичній арені й не залежать від жодної по-
станови Сейму чи Верховної Ради. 

«Українці щиро дивуються, що польський 
Сейм ухвалив таке рішення. Але Український 
інститут національної пам’яті проводив по-
літику на таких самих принципах. Тому нас 
трактують так само, як ми трактуємо інших, – 
зауважує пані Наталія. – Треба розуміти також, 
що постанова польського Сейму – результат 
тривалих і дуже глибоких дискусій, результат 
поділу польського суспільства після смолен-
ської катастрофи й багатьох інших внутрішніх 
проблем. Те ж саме з пам’ятниками у стилі на-
ціонального реалізму, називаю це «ленінізаці-
єю Бандери», – це також внутрішня проблема 
України. Тут і польське, і українське суспіль-
ство є подіб ними у нерозв’язанні внутрішніх 
негараздів, несприйнятті проблем власної іс-
торії. Ці речі треба дуже добре розуміти».

Наталка Римська

він підтримує єврейство. Чи Франковий анти-
семітизм у ХІХ столітті має зв’язок із антисемі-
тизмом ХХ століття, зокрема з Голокостом? Це 
і є основне звинувачення, адресоване йому: 
виховав покоління антисемітів. Тут очевидно, 
що ні».

Історик також вважає найбільшою по-
милкою колег перенесення обставин однієї 
історичної доби в контекст іншої. Голокост він 
називає явищем іншої природи, яке мало пе-
редумови, що зовсім не пов’язані з Франком.

«В українській інтелектуальній традиції 
немає нікого, хто так широко займався б єв-
рейським питанням і водночас ставився би до 
євреїв з таким розумінням і симпатією, – вва-
жає Ярослав Грицак. – У результаті українські 
антисеміти казали, мовляв, він і сам є євреєм, 
а його справжнє прізвище Френкель, а не 
Франко». 

Грицак розповів, що коли писав книгу 
про молодого Івана Франка, то несподівано 
для себе знайшов кілька відверто антисеміт-
ських текстів. За його словами, Франковий 
антисемітизм був радше соціальним, а не на-
ціональним, його можна зарахувати до «про-
гресивного антисемітизму»: молодий Франко 
не любив євреїв не тому, що вони юдеї, а тому, 
що, на його думку, навіть найбідніші євреї со-
лідаризуються з багатими євреями, замість 
того, щоб стати на бік християнського «трудо-
вого люду». З плином часу він щораз більше 
перемагав свій антисемітизм, намагаючись 
створити умови  для українсько-єврейського 
діалогу, стратегічного партнерства.

«Не знаю, що керувало Емілем Лангерма-
ном. Звісно, дивуюся, що він виявив таке «гли-
боке» знання творчості Франка. Бо подав аж 
двадцять одну цитату українською та німець-
кою мовами й розповів різні випадки з життя 
Франка», – додав Грицак. 

Це, на його думку, дозволить називати 
Франка антисемітом. Але жоден із аргументів 
цього позивача не годиться для серйозного 
трактування. Переважно це цитати, які Фран-
ко вкладає у вуста своїх героїв, або ж вони 
просто вирвані з контексту. 

Ярослав Грицак

youtube.com

litakcent.com

Вітольд Шабловський
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Якщо не бігаєш, коли здоровий, побігаєш, коли захворієш. Горацій

Груповий турнір:
Україна – Ірландія – 6:0
Україна – Великобританія – 2:1
Україна – Бразилія – 2:1
1/2 фіналу:
Голландія – Україна – 0:4 
Фінал 
Україна – Іран – 2:1 (д.ч.)

Усі матчі футбольної 
паралімпійської збірної 
в Ріо-де-Жанейро

  Розмовляв 
    Юрій КОНКЕВИЧ 
    Фото з Facebook
    Юрія Тимофеєва
    Луцьк

ЮРІЙ ТИМОФЕЄВ: «БРАЗИЛЬЦІ 
СКАНДУВАЛИ НА МАТЧАХ 
«СЛАВА УКРАЇНІ!»

гордість

Ми зустрічаємося 
із Юрієм 
Васильовичем 

наступного дня після 
повернення тренера 
української футбольної 
паралімпійської збірної 
з Бразилії. Втомлений 
20-годинною дорогою 
додому, але щасливий 
Юрій Тимофеєв заходить 
на «Авангард». На спині 
куртки збірної гасло – 
«Слава Україні!». Ми довго 
не можемо розпочати 
розмову – тренера 
обіймають і вітають усі 
«волиняни». Він захищав 
ворота «Волині» у 1960-
70 роках, був одним із 
тренерів клубу.

Останнім часом Юрій Васильо-
вич працює в тренерському штабі 
паралімпійської збірної України з 
футболу, причетний до усіх тріумфів 
і титулів цієї команди – золотих та 
срібних медалей на паралімпіадах, 
перемог на світових чемпіонатах.

– Справді, ви ночами дивилися 
наші матчі? Це ж їх так пізно по-
казували, – Тимофеєву, як і решті 
збірників, приємна увага і шана, що 
її демонстрували українці до своєї 
паралімпійської збірної в Ріо. – По-
вірте, ми відчували надзвичайну 
підтримку. Телефонували, писали, 
передавали привіти. Дуже сильною 
була медійна група, яка працювала 
з нами в Ріо. Я не вперше на іграх, 
але такої уваги до інформації про 
паралімпіаду не пригадую.

– Збірники неодноразово при-
свячували перемоги своїй країні і 
воїнам, які захищають її на сході...

– Так, футбольна збірна – не ви-
няток. Скажу більше: нам симпатизу-
вали, зокрема, й через війну. Повір, 
усі знають, що у нас відбувається. І 
в таких умовах наша перемога дуже 
важлива. Бразильці вболівали за-
звичай за нас, а не за суперників.

– Але не в матчі Бразилія – 
Україна...

– Звичайно, вони своїх підтри-
мували у півфіналі. Ви ж знаєте, що 
футбол для бразильців – друга релі-
гія. У групі ми виграли в них 2:1 і ви-
йшли до півфіналу, де розібралися 
із Голландією – 4:0. А от господарі, 
маючи менше часу на відновлення, 
програли Ірану 0:5. Тому природно, 
що у фіналі трибуни вболівали за 
нас. Уявіть, ми навіть кілька разів 
чули «Слава Україні!» на нашу честь.

– Перед фіналом команда 
хвилювалася?

– Іран був дуже сильним, ко-
манда значно змінилася перед цією 
олімпіадою, прийшло багато дуже 
сильних виконавців, які грають на 
пристойному рівні. Але ми відчува-
ли, що у Ріо перемогою треба до-
вести всьому світу – так, у нас війна, 
але ми не загинули, ми вміємо пере-
магати. Багато військових нам теле-
фонували з України, підтримували. 
Вони нас, а ми їх. Тому додатково на-
лаштовувати хлопців не було потре-
би. Ви бачили, скільки у фіналі в нас 
було гольових нагод. Забили б усе – 
розтрощили б Іран більше, ніж 2:1.

– Збірна дуже рівно пройшла 
весь турнір, не програвши в жод-
ному матчі, не знизивши фізичні 
можливості. У чому секрет?

– Була проблема, кого ставити в 
основний склад. Але не через те, що 
погані футболісти. Навпаки – прак-
тично всі хлопці на однаковому рів-
ні. Жоден, хто виходив на заміну, не 
послаблював гру, як раніше, а нав-

паки – посилював її. У цьому аспекті 
тренерам було дуже комфортно, бо 
могли визначати склад, виходячи 
з тактичних міркувань. Наприклад, 
якщо знаємо, що захист слабший 
у візаві, то ми в першому таймі ви-
пускали двох нападників, які мали 
максимально втомити оборонців 
суперника. А в другій половині мат-
чу «добивали» свіжими нападника-
ми, пришвидшуючи гру. 

– Що роблять збірники Укра-
їни у період між чемпіонатами 
світу чи паралімпіадами?

– Хтось працює в дитячих спор-
тивних школах, інші – у школах ви-
щої спортивної майстерності. Усі 
збірники десь грають – в інвалід-
ному спорті, у звичайних обласних 
лігах. Кістяк збірної – шість футбо-
лістів із Дніпра. А Іван Доценко вза-
галі у другій лізі виступає за «Мир» 
(Горностаївка). До речі, дуже хоро-
ший хлопець. Його батько – прези-
дент цього клубу і агрофірми, що є 
засновником клубу. Але Іван – дуже 
дисциплінований хлопець і ніколи 
не користується тим, що батько до-
помагає і своєму клубу, і нашій па-
ралімпійській збірній.

Стосовно кадрів для збірної, то 
нам, тренерам, дуже прикро, що 
тільки шість-сім областей дають 
футболістів у головну паралімпій-
ську команду країни. Ці регіони є й 
учасниками чемпіонату країни.

– До чого будете готувати 
збірну після Ріо?

– З нового року починаємо го-
туватися до вересневого чемпіона-
ту світу в Аргентині. 

– І Росія вже буде на ньому?
– Так, бо росіян вивели з Міжна-

родного паралімпійського комітету, 
але не з ФІФА. Чому так, не розумію. 
Якщо є факти про тотальне засто-
сування допінгу, то треба виганяти 
їхню збірну і з федерації. Але наразі 
звідти – мовчанка.

– Юрію Васильовичу, пара-
лімпійський спорт часто струшу-
ють скандали не тільки допінгові. 
Адже багато людей підозрює, що 
замість хворих спортсменів тут 
змагаються цілком здорові.

– Це дуже важке питання... На-
приклад, у футболі раніше були 
більш помітні фізичні вади гравців. 
Комусь важко бігти правильно, 
хтось мав проблеми з ударом. Це 
наслідки церебрального паралічу... 
Нині ж усі команди у гонитві за пе-
ремогою намагаються брати в збір-
ну спортсменів, які мають мінімаль-
ні ураження, аби пришвидшити гру. 
Але є певні обмеження. Перед кож-
ним змаганням футболісти прохо-
дять міжнародну медичну комісію, 
де визначають клас захворювання 
спортсменів. Восьмий клас вважа-
ється мінімальним, на вигляд атлет 
цілком здоровий, хоча людина – 
справді інвалід. Але на полі з вось-
мим класом ураження може бути 
тільки один гравець. І обов’язково 
має бути хтось із сильним уражен-

ням – п’ятого чи шостого класу. Нині 
є кілька «шпаринок» у медичних 
нормах, наприклад, коли йдеться 
про «забій головного мозку», набу-
ту травму, а не ДЦП. Тому головне у 
цій проблемі – чіткі правила та кри-
терії для допуску спортсменів до 
паралімпійських турнірів.

Не виключаю, що колись пара-
лімпійський спорт може струсонути 
скандал, аналогічний до допінгового 
у звичайному спорті. Можуть викри-
тися невідомі факти, коли деякі краї-
ни «хімічили» з підставними «хвори-
ми» спортсменами. Але за українців 
я спокійний у цьому сенсі. Бо доки 
наш паралімпійський комітет очолю-
ватиме Валерій Сушкевич, ми спор-
тивний світ не обманюватимемо.

– Він особисто гарантує по-
рядність чи є якісь інші чинники?

– І одне, й інше. По-перше, Ва-
лерій Михайлович дуже жорстко 
відреагував на допінгові позитивні 
проби. Люди автоматично вилітали 
зі спорту, на них у спортивному пла-
ні фактично ставили хрест. Бо кілька 
нечесних на руку осіб кидали тінь 
на всю країну. А по-друге, наші па-
ралімпійці не будуть ризикувати з 

СТАРШИЙ ТРЕНЕР ПАРАЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ 
РОЗПОВІВ ПРО ЗАКУЛІСНІ МИТІ ПЕРЕМОГИ В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

діагнозами, адже якщо їх викриють, 
то спортсменам припинять чимале 
фінансування. Люди залишаться 
без вагомої підтримки, призових, 
президентської стипендії...

– У вболівальників-новачків 
паралімпійського футболу були 
питання до деяких правил гри. 
Чим вони відрізняються від зви-
чайного футболу?

– Відсутні офсайди. Пенальті 
пробивають із 9 метрів, а «стінку», 
відповідно, ставлять на 7 метрів. 
Ворота – два на п’ять метрів. Тайми 
тривають по 30 хвилин. Аути вво-
дять ногою або рукою, зважаючи на 
ураження футболіста. 

– Сучасний футбол часто не 
керується розрекламованим 
ФІФА та УЕФА правилом fairplay 
(«чесна гра») чи respect («пова-
га»). Інвалідний спорт чистіший, 
м’якший?

– І близько такого немає. Бра-
зильці в цьому сенсі страшні хами й 
бандити. У 2003 році ми грали з бра-
зильцями у фіналі чемпіонату світу 
в Буенос-Айресі. Перемагали 1:0 
після першого тайму. Виходимо на 
другий із тунелю знаменитого стаді-
ону «Бока Хуніорс». І я помічаю, що 
наш воротар Женя Жучилін просто 
сповзає по стінці. Думав, що йому 
зле стало. А він каже: «Мене Роча 
в печінку вдарив сильно». А той 
Роча – двометровий «танк»... Вони 
знали, що в нас у заявці залишився 
тільки один воротар, бо інший трав-
мувався раніше, то в такий спосіб 
вирішили Женю вивести з ладу. Але 
ми однаково виграли фінал – 2:1. У 
тому матчі бразильці заробили і за-
били пенальті після того, як ми спе-
ціально вибили м’яча в аут і чекали, 
що нам його повернуть. Бразильці 
можуть і в обличчя плюнути, і за 
«чоловічі місця» хапати... Не менш 
жорсткі англійці та ірландці.

– Ветерани нашої команди – Та-
рас Дутко і Володимир Антонюк – 
дуже гарно зіграли. Чи буде якась 
зміна поколінь у збірній України?

– Омолодження команди відбу-
лося ще торік перед чемпіонатом 
світу. А старші гравці хоч і вікові 
вже, але так критично ставляться 
до себе, до фізичної форми, що за-
вершувати кар’єру не збираються. 
Хіба Антонюк може повісити бутси 
на цвях.

– Нині у збірній є тільки Віта-
лій Романчук із Ковеля. Хтось ще 
з волинян може претендувати на 
місце в першій команді країни?

– На Волині є команда, якою ми 
граємо в чемпіонаті України, але на-
разі футболіста рівня збірної, крім 
Романчука (він, до слова, грає у «зви-
чайному» чемпіонаті області – ВН), 
я не бачу. У роздягальні збірної після фінальної перемоги над Іраном

Віталія Романчука та його наставника Юрія Тимофеєва разом з 
іншими паралімпійцями 22 вересня урочисто зустріли в Борисполі

Кожному матчу передувало емоційне виконання гімну
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«Волинь» (Луцьк): Неділько, 
Романюк, Горопевшек, Логінов, 
Шабанов, Герасимюк (к), Петров, 
Хомченко (Деда, 88), Мемешев, Дудік 
(Ляшенко, 79), Діденко (Чепелюк, 76).

«Карпати» (Львів): Мисак, Зубейко, 
Нестеров, Лобай, Кравець, Вербний, 
Худоб’як (к), Костевич (Чумак, 90+1), 
Ярошенко (Мірошниченко, 55), Кадимян 
(Грисьо, 46), Бланко, Лещук.

Голи: Петров (45+2) – Худоб’як (84).

«Волинь» – 
«Карпати» – 1:1

10-й тур: 
«Сталь» – 

«Чорноморець» – 1:2, 
«Дніпро» – «Олександрія» – 1:4,
«Ворскла» – «Олімпік» – 1:2, 
«Волинь» – «Карпати» – 1:1, 
«Шахтар» – «Зоря» – 1:0, 
«Динамо» – «Зірка» – 2:0. 

прем’єр-ліга ДИМ, ВОГОНЬ І НЕ 
ПІДКОРЕНІ «КАРПАТИ»  Юрій КОНКЕВИЧ

    Луцьк

Матч проти «Карпат» став 
одним із розчарувань для 
лучан у сезоні. Маючи 

відчутну ігрову й територіальну 
перевагу, не реалізувавши з 
п’ять двохсотпроцентних нагод 
для взяття воріт, гравці «Волині» 
пропустили прикрий гол на 
контратаці в кінці матчу.

Перший тайм. Гості шансів для успіху не 
мали зовсім, та й ніякої особливої небезпеки 
біля воріт Неділька за перші сорок п’ять хви-
лин не створили. «Волинь» же, незважаючи 
на не зовсім якісні дії на завершальній стадії 
атаки, могла йти на перерву за більш солідної 
переваги. Так, на 26-й хвилині після дальнього 
пострілу Шабанова лише поперечина вряту-
вала гостей від гола. А за дев’ять хвилин Дудік 
феноменально накрутив у карному «Карпат» 
відразу трьох захисників, але з метра влучив 
у воротаря суперників... І лише на другій до-
даній арбітром хвилині лучанам вдалося ма-
теріалізувати свою перевагу у гол. Герасимюк 
виконав подачу з правого флангу точно на 
голову Петрову, який з лінії воротарського 
спокійно поклав м’яч у ближній від голкіпера 
кут воріт – 1:0.

Другий тайм. Гості заграли дещо актив-
ніше, проте ще півтайму «Волинь» володіла 
беззаперечною перевагою. Як наслідок, на 
57-й хвилині Логінов міг збільшувати пере-
вагу «Волині», але після подачі корнера і його 
удару головою м’яч пройшов у лічених санти-
метрах поряд зі стійкою воріт «Карпат». А на 
66-й хвилині гості врятувалися лише дивом, 
коли Мемешев бив із 22 метрів по порожніх 
воротах, однак влучив у захисника. Лише піс-
ля цього львів’яни у контратаці завдали пер-
шого небезпечного удару і влучили відразу у 
хрестовину воріт Неділька. 

А от під кінець матчу «хрестоносці» зно-
ву розслабилися, чим скористалися гості. На 

БАГАТА ОСІНЬ: БОРЦІ 
РІЗНИХ ҐАТУНКІВ 
ПРИВЕЗЛИ НА 
ВОЛИНЬ ПЕРЕМОГУ 

Початок осені видався багатим 
на перемоги представників 

різних бойових мистецтв Волині. 
Так, у відкритому чемпіонаті 
Львова з бразильського джиу-
джитсу, який відбувся 1 жовтня, 
волинський клуб GARDA 
завоював «золото», «срібло» та 
«бронзу».

Тож Михайло Савчук здобув перше 
місце (категорія 90 кг), Максим Петро-
щук – друге (74 кг), Олександр Гумбург 
також завоював «срібло», але в категорії 
94+ кг, а Олександру Устимовичу діста-
лася «бронза» (категорія 70 кг).

Незадовго до західних сутичок у 
Києві під час відкритого чемпіонату з 
панкратіону за версіями грепплінг No Gi 
(боротьба без кімоно) та Gi (боротьба в 
кімоно) команда виборола третє місце в 
загальному заліку. 

З перемогою повернулася зі Все-
українського турніру серед юнаків та 
дорослих, який відбувся 24-25 вересня 
в місті Ямполі, що на Вінниччині, коман-
да рукопашників «Рубіж». 16 волинських 
спортсменів привезли 14 медалей. Із 
них «бронзу» здобув Максим Міщук, 
срібні медалі у Тимофія Коновалюка, 
Івана Соловея, Максима Лісового, Олек-
сандра Тиміргалієва, Владислава Ворон-
ка, Андрія Савіцького, Едуарда Козака та 
Богдана Омельчука, «золото» – в Олек-
сандра Колдобіна, Нікіти Компанійця, 
Едварда Падка, Владислава Яцуна та 
Дмитра Щурука.

Дипломом за волю до перемоги 
організатори змагань відмітили Корнія 
Олексієвця, а призом за добру технічну 
підготовку – Владислава Яцуна.

А ось лучани Михайло Нилипюк та 
В’ячеслав Шардін привезли з чемпіона-
ту світу золоті медалі з далекої Фінляндії, 
де змагалися у греко-римській боротьбі 
серед ветеранів. 

боротьба

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 10 9 1 0 23 - 5 28

2 Динамо 10 7 1 2 19 - 7 22

3 Зоря 10 6 2 2 16 - 8 20

4 Чорноморець 10 5 2 3 9 - 10 17

5 Олександрія 10 5 1 4 18 - 14 16

6 Олімпік 10 5 1 4 16 - 19 16

7 Ворскла 10 3 3 4 11 - 11 12

8 Дніпро 10 2 3 5 10 - 15 9

9 Зірка 10 2 2 6 6 - 17 8

10 Сталь 10 1 4 5 8 - 14 7

11 ВОЛИНЬ 10 1 3 6 7 - 18 6

12 Карпати 10 1 3 6 10 - 15 0
* З ФК «Карпати» знято 6 очок

баскетбол ПЕРША ПОРАЗКА І ПЕРШИЙ ТРІУМФ: 
«ВОЛИНЬБАСКЕТ» ПОЧАВ СЕЗОН

М
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Артем Дудік міг забити гол туру 
після шикарного дриблінгу в 
штрафній «Карпат»

84-й хвилині після штрафного м’яч рикоше-
том потрапив до Худобяка, який залишився 
сам напроти Неділька і спокійно переграв 
голкіпера ударом з десяти метрів – 1:1. 

Підсумки. Нічия стала ще одним поєдин-
ком, у якому молодь «Волині» через брак і 
досвіду, і сил не витиснула позитивний ре-
зультат для себе. У конкретному матчі проти 

«Карпат» – не взяла 3 очки. До слова, вос-
таннє хрестоносці підкорювали «Карпати» в 
Луцьку аж 25 жовтня 2003 року (1:0), виграю-
чи останнім часом на виїзді. Але не скажеш, 
що гра була нудною, відтак із надією чекаємо 
дорослішання нашої команди.  

Негативом стала поведінка гостьових фа-
натів. Львів’яни знічев’я спалили 20 пластико-
вих крісел на «Авангарді». Ще один мінус мат-
чу – втрата капітана Олега Герасимюка, який 
не зіграє у Запоріжжі проти «Зорі» 15 жовтня 
через четверте попередження в сезоні. 

Луцьк, Кременчук, Харків 

Клуб «Волиньбаскет» у 
перших двох іграх нового 

сезону Суперліги Парі-Матч 
зумів відчути і смак поразки, 
і смак перемоги. 

У грі з «Кременем» волиня-
нам забракло лише кількох очок 
для перемоги. У фіналі на табло 
рахунок – 70:67, повідомляє прес-
служба клубу.

Через проблеми з фінансуван-
ням лучани не мали ані міжсезон-
ки, ані товариських матчів – лише 
тренувальний процес і Кубок Кор-
бана. Тож про жодні декларування 
серйозних завдань не йшлося, хіба 
тільки гравці та головний тренер 
зазначили, що однозначно прагну-
тимуть пробитися до зони плей-оф.

У таборі Кременчука навпа-
ки – поставлено доволі-таки високі 
завдання. Загалом же спеціалісти 
йменували дуель кременчуцького 
та луцького клубів як битву темних 
конячок. Так вона й почалася. Ар-
тем Чемякін – то ім’я не тільки од-
ного з новачків БК «Волиньбаскет», 
а й автора перших набраних очок 
для команди у сезоні 2015/16. Утім, 

«ВОЛИНЬ» НЕ МОЖЕ ВИГРАТИ В «КАРПАТ» 
У ЛУЦЬКУ ВЖЕ 13 РОКІВ

Матчі 11-го туру відбудуться 15-
16 жовтня після паузи, викликаної 
матчами національних збірних. 

закрутивши темп, Кременчук зумів-
таки десятихвилинку виграти 24:23.

На початку другого часового 
відрізка «Волиньбаскет» знову ви-
рвався вперед 24:28. Проте лучани 
загальмували і за кілька хвилин 
отримали вже відставання 34:31. 
Попервах не пішла гра у новачка 
Фурса. Перерва від Дмитра Чайков-
ського нічого не змінила і «Кремінь», 
окрилений таким успіхом, продо-
вжив набирати. До честі команди 

з Луцька, третя чверть закінчилася 
за рахунку 54:52. А в четвертому 
періоді почався хаотичний обмін, у 
якому більш успішними були гравці 
«Кременя». Баскетболісти з Волині 
не завжди встигали за переміщен-
нями опонентів.

За хвилину до кінця рахунок 
був 66:63. І тут Луцьк мав шанс віді-
гратися, але огріх в обороні призвів 
до чистого влучного триочкового. В 
останні секунди волиняни намага-

лися дістати суперника, але зусилля 
виявилися марними.

Утім відігратися вдалося уже 
з харківським «Політехніком». З 
рахунком 78:68 волиняни урвали 
перемогу. Для харківського клубу 
матч із лучанами став урочистим 
відкриттям сезону. Саме тому «по-
літехніки» підійшли до гри в макси-
мальних фізичних кондиціях. 

Попри те, що опоненти грали 
один проти одного багато років у 
Вищій лізі України, двобій почався 
акуратно. Ніхто не квапив подій, і 
команди здобували, так би мовити, 
планові залікові пункти. Але якщо 
в Харкова закидала вся команда, 
то Луцьк попервах тягнули новачки 
Сергій Алфьоров та Артем Чемякін.

Усе ж «Волиньбаскет» зберіг 
лідерство у матчі завдяки фантас-
тичній десятихвилинці, яку виграв 
у п’ятнадцять балів – 29:14. Тож на 
велику перерву команди пішли за 
рахунку 37:49.

За дві хвилини до сирени від-
ставання трималося на рівні 11 
очок – 65:76. Але тут лучани сфоли-

ли на Арабаджи, коли він виконував 
триочковий, і той був точним – 68:76.

Проте це був останній успіх «По-
літехніка», а два штрафні, що їх ре-
алізував Чемякін, встановили оста-
точні 68:78. Тож є перша перемога 
БК «Волиньбаскет».

«Рубіж
»

прес-служ
ба «Волиньбаскету»

прес-служ
ба «Волиньбаскету»

«Волиньбаскет» зберіг 
лідерство в матчі 
з «Політехнікою» 
завдяки фантастичній 
десятихвилинці, яку 
виграв у п’ятнадцять 
балів – 29:14

Спортивна молодь – 
цвіт України

Наступна гра – проти 
«Дніпра» 14 жовтня
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90% наших турбот стосується того, що ніколи не станеться. Маргарет Тетчер

Викрали українця.
Тягнуть його на озеро, тицяють голо-

вою у воду й питають:
– Долари є?
– Нема.
– Євро є?
– Нема.
– Гривні є?
– Хлопці, ви або глибше занурюйте, або 

довше тримайте, бо нічого не видно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В автобусах, трамваях і тролейбусах 
справжні чоловіки завжди сидять із заплю-
щеними очима, бо їм боляче дивитися, як 
жінки стоять!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іде дівчина вулицею. Назустріч хло-
пець. Він запитує:

– Ви, мабуть, із салону краси?
– Звісно! – відповідає вона й усміха-

ється.
– Мабуть, зачинено було, так?

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

Питання до викладача універу:
– А що ви зазвичай кажете своїм 

випуск никам, коли зустрічаєте їх?
– Картоплю фрі й велику колу, будь-

ласка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сидить п’яний на тротуарі. До нього 
підходить перехожий і запитує:

– Ви чого тут сидите?
– Кажуть, що Земля крутиться.
– І що?
– Чекаю, коли мій будинок під’їде.

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

Кактус, який сім років простояв біля 
монітора комп’ютера, вміє встановлювати 
Windows.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«10 копійок буду винна», – цією фра-
зою продавець Олена заробила перший 
мільйон.

Жартівливо-політичний гороскоп на 6 – 12 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Петро Філюк 
11 квітня 1961 р.
Голова Апеляційного суду 
Волинської області
У сні рахуватимете слоників 
та прохачів. Не брешіть. 
Протипоказане навантаження 

на печінку, пийте більше соків. Треба 
робити очисні процедури. Найкращий 
тиждень для зміни роботи.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Прекрасно засвоюються 
знання. Небажано 
одружуватися, оформляти та 
підписувати заповіт, укладати 

договори, починати нові справи. Якщо ви 
плачете уві сні – це знак, що треба узятися 
за здоров’я.

Близнята (22.05 – 21.06)
Людмила Кирда 
9 червня 1967 р.
Депутат Волиньради
Доведеться боротися з 
конкурентами і долати 
складні перешкоди. Не варто 
ухвалювати раптових рішень, 

зважуйте кожну свою дію. Вам бракуватиме 
витримки й холоднокровного ставлення 
до подій, тому зірки радять упасти в осінню 
сплячку.

Рак (22.06 – 23.07)
Юлія Сабатюк 
26 червня 1970 р.
Громадська діячка
Можете потрапити під 
гарячу руку й опинитися в 
неприємному становищі. 
Важливі зустрічі варто 

перенести, буде багато перешкод. 
Візьметеся за планування і розробку 
стратегії дій. Поради друзів  допоможуть 
ухвалити правильне рішення.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області
Опанування додаткових 
професійних навичок 
поліпшить вашу ефективність. 

Не залишайте розпочаті справи, доводьте 
їх до кінця. Не варто довіряти колегам, які 
вам лестять.

Діва (24.08 – 23.09)
Микола Романюк 
24 серпня 1958 р.
Міський голова Луцька
Провести тиждень треба 
спокійно, але не пасивно. 
Рекомендовано вивчати 
рідкісні науки, наприклад, 

теорію зливу грошей у недороблену 
каналізацію. Час дружби, згуртування 
людей навколо тендерів та конкурсів. 
Доречні групові медитації. 

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук 
6 жовтня 1970 р.
Начальник облуправління 
Державної фіскальної служби
Доведеться уникати 
конфліктів і протиріч. 
Виникнення пліток у колективі 

може нашкодити репутації. Найкращий 
спосіб не втрапити у халепу – не звертати 
уваги на дії опонентів. Не варто ні з ким 
ділитися намірами, тримайте їх у таємниці.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Володимир Лис 
26 жовтня 1950 р.
Письменник
Відчувати біль через 
спотворення ваших трудів 
праведних нестерпно. 
Але тішитиметеся тим, 

що стали першовідкривачем. Тому 
наберетеся сили духу і творитимете, 
творитимете...

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопала 1995 р.
Телеведуча
Тиждень присвятите 
роботі з інформацією 
та її аналізу. Намагайся 
стримувати свій гнів, 

будьте більш поблажливими. Від спілкування 
з колегами після роботи краще 
утриматися.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Мартинюк 
28 грудня 1987 р.
Лідер гурту «Фіолет»
Усе на світі поглинуть 
справи амурні. Вони міцно 
триматимуть ваших муз за 
ноти. Кохання перемагатиме, 

ідеальний час для мандрів, поцілунків і 
нових пісень. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Віктор Шумський
12 лютого 1963 р.
Бізнесмен-аграрник
Хороший і вдалий тиждень 
для науки та дослідницької 
роботи, толоки на грялці, 
розумових і духовних 

занять, для ділових і дружніх контактів. 
Тиждень пророцтв, ворожінь на майбутній 
врожай.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Кралюк 
23 лютого 1958 р.
Науковець
Усі починання принесуть 
гарні перспективи і вигоду. 
Тому варто відмовитися від 
сумнівів і діяти сміливо й 

рішуче. Намагайтеся докласти зусиль, щоб 
виконати потрібну роботу. Словесні баталії 
вестимете активно та наполегливо. 
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Близнята
(22.05 – 21.06)
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(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)
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Діва
(24.08 – 23.09)
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ГОРОСКОП 6 – 12 жовтня

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

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

№ 36

записничок

БАНУШ – ЧАСТИНА 
ГУЦУЛЬСЬКОЇ ДУШІ

Бануш, як і бринзу, споконвіку 
готують тільки чоловіки, 

бо вівчарство і все, що з ним 
пов’язано, – справа чоловіча.

У кожного поважного ґазди на 
подвір’ї є місце для приготування бану-
ша. Ця страва – повсякденна гуцульська 
їжа і потрапляє на стіл два-три рази на 
тиждень.

Кажуть, що вершки або сметана для 
бануша мають бути обов’язково триден-
ні, зберігати їх потрібно в комірці, щоб 
не прокисли. У холодильник ставити не 
можна, тому що зіпсуються.

Помішувати страву потрібно тільки в 
один бік і лише дерев’яною ложкою. Від 
залізної не буде потрібного смаку. 

На Рахівщині розповідають, що це 
національна страва гуцулів, яку приго-
тували тоді, коли не було що їсти, а ли-
шилася лиш сметана (бо ж корови були у 
всіх) та трохи кукурудзяного борошна. 

А чому бануш? Бо був такий ґазда Ба-
нуш, якого ґаздиня тою кашею годувала 
і все припрошувала: «Їж, Бануш, їж».

На Рахівщині бануш називають віч-
ним двигуном, адже навіть невеликої 
порції вистачить, щоб наситити багато-
дітну родину. Та все ж приготувати зі 
звичайних продуктів на звичайному 
вогнищі такий потужний енергетик 
може не кожен.
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Життя – це те, що з нами відбувається, поки ми плануємо. Джон Леннон Ч И Т АЧ И Т Ащо з нами відбувається, поки ми плануємо. Джон Леннон
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П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле ПЕРШИЙ ЗВУКОВИЙ ФІЛЬМ
6 жовтня – Андрій, Іван, 
Інокентій, Микола, Петро, Раїса
7 жовтня – Антон, Владислав, 
Давид, Дмитро, Семен, Степан, 
Фекла, Василь, Павло
8 жовтня – Опанас, Герман, 
Євген, Лаура, Максим, Микола, 
Павло, Роман, Сергій
9 жовтня – Єфрем, Іван, Тихон
10 жовтня – Аристарх, Веніамин, 
Віктор, Ігнатій, Марк, Дмитро
11 жовтня – Олександр, Олексій, 
Анатолій, Антон, Опанас, 
Валентин, Василь, 
В’ячеслав, 
Григорій, Іван, Ілля, 
Кирило, Лавр, Лука, 
Марія, Марк, Матвій, 
Нестор, Микола, 
Семен, Сергій, Степан, 
Уляна, Федір
12 жовтня – Іван, 
Альфред

6 жовтня – Андрій, Іван, 
Інокентій Микола Петро Раїса

іменинники тижня
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  призовий кросворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 12 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
електричний обігрівач Saturn.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача
Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. К:g7+ Крd8
2. Крf6+ К:f6 
3. Сe7#

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку 
компанія «Ворнер Бразерз» 

провела прем’єру першого 
звукового фільму «Співак джазу» 
з Елом Джонсоном у головній ролі. 
Стрічка не була озвучена повністю 
в сучасному розумінні цього слова, 
але стала провісником закінчення 
епохи німого кіно.

Фільм мав шалений успіх, хоч за сюже-
том був досить примітивним: сентименталь-
на розповідь про сина кантора синагоги, 
який усупереч волі батька вибирає естрад-
ну кар’єру. Успіх стрічки забезпечили хоро-
ший маркетинг, виконавець головної ролі Ел 
Джонсон і десять музичних номерів, які ра-
зом з кількома репліками-діалогами звучали 
з екрана. Знімання фільму склали на той час 
шалену суму – 422 тисячі доларів.

Цікаво, що жоден із чотирьох братів Вор-
нерів не зміг бути присутнім на прем’єрі. 
Один з них, Сем, головний ініціатор розвитку 
звукового кіно, помер напередодні й рідні до-
велося їхати в Каліфорнію на похорон. 

Перша з’ява вокалу Джонсона припадає 
аж на п’ятнадцяту хвилину фільму, а тривалість 
синхронізованих зі звуком діалогів складає 
лише дві хвилини. І хоча до модного тоді джа-

зу манера співу Джонсона мала досить відда-
лений стосунок, фільм викликав захоплення 
глядачів, які аплодували під час сеансу та ви-
бухнули оваціями після його завершення.

 У 1929 році «Співак джазу» отримав 
«Почесного Оскара» як перша звукова 
стрічка, що зробила революцію в кіно

fi lm
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   Спілкувалася Тетяна ГРІШИНА
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     Луцьк-Київ

оце дав!

колесо історії МОКРИЙ ЛУГ У ЛУЦЬКУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ЛУЧАНИН АНДРІЙ ПИЛИПЮК: 
«КОЛИ ДОБІГАВ 156-Й КІЛОМЕТР, 
ШКОДУВАВ, ЩО ЦЕ ФІНІШ»

Нижня частина вулиці 
Богдана Хмельницького 
пролягає через давню 

місцевість під назвою 
Мокрий Луг. Ця назва виникла 
щонайпізніше в ХІХ столітті. 
Територія була заболочена 
і незаселена. Приблизно в 
середині століття ї ї відвели 
для єврейської забудови. 
Тут стали будуватися ті 
багатші єврейські родини і 
домовласники, які змогли 
вирватися із бідної і 
перенаселеної Жидівщини – 
району навколо Головної 
синагоги. Оскільки будувалися 
тут не найбідніші євреї, то їхні 
споруди були з цегли, а не 
дерев’яні.

Окрім житлових споруд, тут було 
багато громадських: школи, мікви 
(ритуальні лазні), молитовні будин-
ки і синагоги. Радянський кінотеатр 
«Зміна», що був у цій частині ву-

лиці, – то колишня синагога «Олиць-
кий шул», перебудована і добудова-
на під кінотеатр у 1950-ті роки. На 
вулиці Романюка стоїть будівля шко-
ли Талмуд-Тора. Червона споруда на 

згині вулиці (на фото – у центрі злі-
ва) належала єврею Лейзору Крон-
штейну, який здавав приміщення 
в оренду. Двоповерховий будинок 
цег ляного стилю на перетині Богда-

на Хмельницького і Сенаторки Лев-
чанівської належав Хані Кіперман.

На зображенні – рідкісний кадр 
перших повоєнних років першо-
травневої демонстрації.

О
лександр Котис

з приватної колекції

Мокрий Луг сьогодніМокрий Луг у роки після Другої світової війни

Нещодавно лучан дивував 
перший біговий «Лучеськ 

півмарафон». «Як? Бігти 21 км? 
Ще й із власної волі? Ще й внесок 
сплачувати?» – дивувалися 
перехожі. А нині тримайте щелепи 
ще міцніше: лучанин Андрій Пилипюк 
під час київського ультрамарафону 
«Самоперевершення» пробіг 156 
кілометрів усього за одну добу. 
Дистанція дорівнювала відстані 
від Луцька до Львова. А чого вона 
вартувала бігуну – дізнавалися із 
перших вуст. 

– Андрію, як ти наважився на таке ви-
пробування?

– Мені завжди було цікаво, де закінчують-
ся межі природних людських можливостей. І з 
кожним черговим досягненням переконуюся, 
що можливості людини – безмежні. Ми самі 
ставимо бар’єри. Варто звільнитися від сумнівів 
і сказати: «Я це можу!». Це спосіб самостверди-
тися, показати, що ти – повноцінний здоровий 
чоловік, а не ганчірка. Свій перший ультрама-
рафон у сотню кілометрів я пробіг минулого 
року у Вишгороді. А за умовами добового бігу 
«Самоперевершення» спортсмени мали подо-
лати максимальну дистанцію протягом доби. 
Мали право зупинятися, йти, відпочивати. Утім 
це впливало на кінцевий результат. Наприклад, 
цьогорічний переможець дистанції не відпочи-
вав узагалі й зумів пробігти 201 кілометр, я ж 
відвів 20 хвилин бігового часу на сон. Зрештою, 
у своїй віковій групі став п’ятим, що є досить хо-
рошим результатом.  

– Пересічній людині важко уявити, що 
означає пробігти такі дистанції. Звідки ці 
навички?

– Спортом я почав займатися ще зі школи, 
захопився спортивним орієнтуванням, де до-
сяг рівня кандидата в майстри спорту. А вже 

Найстарша учасниця, 67-річна 
львів’янка, пробігла за 24 години 
100 км. Загалом у добовому 
ультрамарафоні було 25 
учасників із різних міст України.

Андрій прагне на власному 
прикладі показати, що людські 
можливості величезні. Їх потрібно 
лише пробудити.

на перших курсах університету пробіг перший 
напівмарафон, потім почав захоплюватися 
повноцінними марафонськими дистанціями. 
Скільки зараз на рахунку забігів, навіть не при-
гадаю – потрібно рахувати медалі. 

– Що мотивує тебе долати марафони? 
– Найкраща мотивація – бачити поряд літніх 

людей, яким далеко за 60 років і вони біжать не 
гірше за тебе. Що ж, можуть вони – отже, зможу 
і я. Бігаю переважно для себе, на любительсько-
му рівні. Хочу показати іншим, що таке здоро-
вий спосіб життя, мотивувати сучасну молодь і 
довести, що можливо бігати на такі відстані, це 
вибір європейського стилю життя. Бо у Європі 
побачити бігуна на вулиці – звичне явище, а в 
Україні ця культура дуже низька. Неймовірно 
радий, що в Луцька починає з’являтися свій 
спортивний біговий бренд «Лучеськ півмара-
фон». Сподіваюся, що за кілька років цей захід 
збиратиме сотні бігунів з усієї України.

– Луцький півмарафон відбувся 11 ве-
ресня, а вже 17-го ти біг 156 кілометрів. Чи 
встигаєш відновитися?

–  «Самоперевершення» – це був мій голов-
ний забіг цього року. І я зараз у гарній формі, 
тому й вирішив зробити кілька тренувальних 
забігів поспіль на офіційних стартах. Якщо все 
буде гаразд, то пробіжу ще кілька дистанцій у 
2016-му. А взимку відновлюватимусь і скла-
датиму плани на наступний рік. Звичайно, є 
мрія найближчим часом подолати дистанцію 
Ironman, яка включає плавання (3,86 км), гон-
ку на велосипеді (180,25 км) та біг (42,195 км), 
проте до цього знову ж таки потрібно ретельно 
готуватися. Наразі в пріоритеті – через рік по-
кращити результат добового забігу.

– Як ти готувався до ультрамарафону?
– Багато бігав. Щодня я мав по два трену-

вання: вранці долав по 25-30 кілометрів, а вве-
чері по дві години стрибав на скакалці.

– Зачекай, дві години стрибав?! Невже 
тобі не набридало?

– Стрибав я по 10 хвилин із перервою на 
одну хвилину і так продовжував знову. Щодо 
розваг, то тренування і є моєю розвагою, я отри-
мую задоволення, коли треную своє тіло. Ко-
лись, аби не нудьгувати, брав на пробіжки плеєр 
і слухав музику. Але у положенні великих офі-
ційних забігів чітко вказано, що використовува-
ти навушники заборонено з міркувань безпеки, 
тож свідомо відучував себе від цієї звички. 

– До слова, чимало бігунів використову-
ють різні додатки для телефонів, аби знати 
свій темп, дистанцію. Ти прихильник гадже-
тів? 

– Ні, я не прихильник сучасних технологій, 
вони лише відволікають і порушують гармонію 
бігу. Кожна людина має дотримуватися психо-
логічної гігієни, побути наодинці зі своїми дум-
ками. Усе, що мені потрібно для пробіжки, – го-
динник на руці та гарний настрій. 

– Як тоді вдається розрахувати темп і 
дистанцію? 

– А це вже навички спортивного орієнту-
вання: я запам’ятовую місця, які пробігаю, тож 
після пробіжки відкриваю мапу і рахую кіло-
метраж. Темп також із досвідом починаєш від-
чувати. Головне, аби серцебиття було спокійне. 
Коли я вперше біг сто кілометрів, узяв зависо-

кий темп. Тож на 75-му кілометрі сильно висна-
жився. Цього ж року мої волонтери постійно 
контролювали швидкість бігу й гальмували, 
коли я перевищував її й відхилявся від графіка. 
Тож фінішував я на своїх ногах, досить бадьо-
рим.

– Чим підживлювався під час дистанції?
– Доступні були енергетичні гелі, але та-

кож їв горіхи, курагу, шоколад, банани, суп, під 
ранок на диво добровільно з’їв одразу п’ять 
котлет. Найважче з їжею було приблизно на 65-
му кілометрі, коли в мене у прямому сенсі си-
ломіць запхнули два шматки сирної запіканки. 
Організм їх не хотів, утім поповнювати вуглево-
ди на той час було вкрай потрібно.

– Ви бігли колами, що важко психологіч-
но. Про що думав під час забігу?

– Перших 50 кілометрів я взагалі не відчув, 
вони завершилися дуже швидко. Потім раху-
вав дерева вздовж алеї, зрештою вдивлявся в 
перехожих, які часто питали, скільки біжимо, 
й вітали учасників пробігу. Одначе намагався 
в основному концентруватися на часі, бо че-
рез кожні 20 км за графіком мій темп мав бути 
іншим. Думок про те, що цей старт був помил-
кою, не виникало. Уночі лише хотілося тепла, 
світанку, сонця. Втім нічна траса освітлювалася 
свічками й факелами, тому видовище було фан-
тастичне й навіть романтичне. А коли добігав 
останній кілометр, то якось стало прикро, що 
це все завершується.

– Порада від тебе: що потрібно для того, 
аби почати бігати? 

– Беріть кросівки, зашнуровуйте, не чекай-
те особливого моменту, а просто почніть бігти. 
Коли маленька дитина вчиться ходити і падає 
по 50 разів, у неї не виникає думок на кшталт: 
«А може, це не моє?». Маю надію, що культура 
бігунів найближчим часом буде рости, а кож-
не місто зможе похвалитися власним гарним 
спортивним святом.

*** 
А доки ми готували матеріал до друку, Ан-

дрій встиг пробігти у Білій Церкві 21,097 км за 
01:24:23, що стало особистим рекордом, та 
повну марафонську дистанцію в Дніпрі.

– Вихід на лінію старту в марафонських дис-
танціях завжди особливий, неабияк інтригує. 
Перед очима за лічені секунди пробігає стріч-
ка всіх попередніх тренувань. У голові виникає 
безліч мотиваційних думок і одне запитання: 
«Що зможемо показати сьогодні?» – описував 
власні враження після дистанції бігун. І показав 
він того дня чудовий результат, адже подолав 
чергові 42 кілометри з особистим рекордом – 
3 години 6 хвилин 30 секунд. 
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