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ЗАПЛИВ НА ЗГОРАНСЬКОМУ: 
БЕЗ ФОРС-МАЖОРІВ, З 
КУЛІШЕМ ТА ЮШКОЮ

 читайте на стор. 24

Темою безвізового режиму 
часто спекулюють, 
причім ті, хто цілком 

розуміє, якою складною та 
довготривалою є процедура. 
З вуст високопосадовців, у 
тому числі президента Петра 

Порошенка, часто лунали 
процедурно нереальні дати 
ухвалення рішень. І, коли давали 
популістські обіцянки, сіялося 
відчуття «зради», недовіри до 
самої інституції ЄС. Попри це, 
нині стадія надання Україні 

безвізового режиму набуває 
справді окреслених та чітких 
рис. Отож, як це все відбувається 
та що чекає після ухвалення 
рішення, спробуємо з’ясувати.

СВІТЛО ЧЕРЕЗ 
ПОСЕРЕДНИКА: 
ШАЛЕНІ СУМИ ЗА 
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА 
НЕЗРОЗУМІЛІ ЦИФРИ 
У ПЛАТІЖКАХ

Новий масив у Шацьку й досі 
майже не забудований. Тут 700 

земельних ділянок площею від 8 до 
15 соток. Місцина чудова: поблизу 
ліс, а за кількасот метрів – центр 
селища. Але люди не можуть підвести 
сюди електроенергію. Без неї – ні 
будівництва, ні життя. У власників цієї 
землі – жодного документа на світло: 
немає ні технічних умов, ні договорів на 
його підключення.

на межі

ЗАКРИТИ НЕ ВАРТО 
УТРИМУВАТИ

Упродовж тривалого часу і депутати 
Старовижівської районної ради, і 

кілька сільських громад намагаються 
знайти прийнятний для всіх варіант: 
де в цьому словосполученні поставити 
кому. Ідеться про три дільничні лікарні, 
які функціонують на теренах району. 

резонанс

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 18  читайте на стор. 20

на стор. 23на стор. 23
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ВИГРАЙВИГРАЙ

 читайте на стор. 8
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 читайте на стор. 4

Попри закиди 
скептиків, 

анонсований нардепом 
Ігорем Гузем та головою 
Волинської облради 
Ігорем Палицею заплив 
на Згоранському озері 
відбувся. 7 жовтня 
до нього долучилося 
одинадцять осіб, 
серед яких була 
і представниця 
прекрасної статі.

с ор ро а с ор ос а

ЦЕПЕЛІНИ У
ВОЛИНСЬКОМУ 
НЕБІ

МІФИ ТА ІЛЮЗІЇ 
БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ
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НЕ 
СТРИМУЙТЕ 
ЩАСТЯ 

Юрій КОНКЕВИЧ

На кожного з нас часом 
накочує хвиля безпричинного щастя. 
Окей, нехай цей стан і має якийсь пер-
ший поштовх. Оце, знаєте, коли хочеть-
ся співати, гукати, братися танцювати, 
пригадувати напівзабуті мотиви, вірші, 
що недовчив у школі... 

Було близько опівночі, коли у вагон 
берлінського S-бану увійшли українські 
журналісти. П’ятниця, ми прочовгали 
містом перед цим з двадцять кілометрів, 
розповіли німецьким колегам, хто є хто 
нині в Україні, посиділи з ними на барбе-
кю. І цей стан безпричинного щастя на-
думав заскочити нас у вагоні метро.

Спочатку була «Червона рута», по-
тім «Океани» з Кузьмою і навіть Дзідзьо, 
борода йому у вуса. Хтось попросив: 
«Юро, а спрямуй нас до готелю якомо-
га довшим шляхом», і ми умисно про-
пустили станцію, де могли пересісти на 
зручнішу  лінію... Співали, балагурили 
й реготали до синьки в очах. Білоруси, 
які були з нами, пробували підтягувати, 
росіяни боязко гуртувалися ближче до 
дверей і фільмували наше щастя на те-
лефони. А німці (були серед них і старі, 
й діти) щиро усміхалися та раділи за нас. 
Поліцію не викликали, хоч коли білору-
си застрибали під наші «Воїни світла», 
здалося, що вагон підкинуло десь під 
умовним Кантштрассе...

За кілька днів я вже в дорозі з Киє-
ва до Луцька. Напівтемний вагон «вар-
шавського» потяга, але у ньому своє 
божевілля-блаженство «зловили» малі 
боксери. Повертаються зі змагань разом 
з двома тренерами. Адекватні, веселі й 
розкуті, грають у «мафію» і в простень-
кі «міста». Галасують, але без матюків та 
криків. Не можу натішитися ними, при-
гадуючи власне нещодавнє щастя в мет-
ро. І тут...

– Рєбята, вам тут нє стадіон, здєсь 
люді їдуть. Тіхонько надо, давайтє сво-
рачівайтесь. 

Цербер-провідник виявився дуже 
навіть ще нестарим чоловіком. Незло-
стивим у принципі. Але ж – «Не можна!». 

Не можна радіти життю?..

ПАНОТЕЦЬ УПІЙМАВ 
14-КІЛОГРАМОВОГО 
КОРОПА

Камінь-Каширський район 

Настоятель храму святої мучениці 
Параскеви П’ятниці села Осівці 
отець Сергій Приходько нещодавно 
підчепив на гачок 14-кілограмового 
коропа, пише «Район.Камінь-
Каширський».

Упіймати рибину такої солідної ве-
личини чоловікові вдалося на вудочку.

Секретів, як це у нього вийшло та де 
рибні місця, панотець не розповідає. Ко-
роп, який заважив майже 14,5 кг, є поки 
що, як зазначає батюшка, найбільшим 
серед упійманих на їхньому озері цього 
року.

До речі, навесні отець Сергій разом 
із сільськими головами сіл Осівці та 
Грудки організували зарибнення міс-
цевого озера Лебського. Ця ініціатива 
дуже сподобалася громаді та рибалкам.

рефлексія тижня 

ото клюнуло! 

солдатська кухня 

НОВА ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ШУКАЄ КАДРИ

імпульсивні рішення 

по наш бік кордону 

усушка й утряска

амбітні запити

СКЛАД «ЛЕДІ ГАГИ» ВИЯВИЛИ ЖУРНАЛІСТИ

40 ШКІЛ – 
НА ЗАМОК

«ЛАСКА» ХОЧЕ 600 ТИС. ГРН 
ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ СКАЗОМ 

ЛУЧАНИН МАЛО НЕ 
ВКОРОТИВ СОБІ ВІКУ 

1 місяць – 13,26 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

11 ммміссяяцць ,, рр

Володимир-Волинський 

Нова військова части-
на протиповіт ряної 
оборони формуєть-

ся відповідно до спільно-
го рішення Міністерства 
оборони України та Гене-
рального штабу Збройних 
Сил України у Володимирі-
Волинському. У зв’язку з 
цим військові комісаріати 
Волинської області прово-
дять відбір кандидатів на 
військову службу за кон-
трактом на посади не тіль-
ки солдатського, сержант-
ського, а й офіцерського 
складу, інформує Волин-
ський обласний військовий 
комісаріат.

Зокрема, серед посад солдат-
ського та сержантського скла-
ду військовій частині потрібні 
механіки-водії, водії-електрики, 

оператори бойової машини, за-
ступники начальника обслуги, 
командири відділень.

Серед офіцерського складу 

потрібні командири взводів, рот, 
батарей, заступники командира 
роти з морально-психологічного 
забезпечення, заступники коман-
дира роти з озброєння та інші фа-
хівці.

Також повідомляють, що у 2016 
році суттєво збільшили розмір 
грошового забезпечення військо-
вослужбовців Збройних Сил Укра-
їни. Так, звичайний солдат отримує 
від 7000 гривень, сержантський 
склад – від 8000 гривень, офіцери – 
від 9500 гривень щомісяця.

По детальну інформацію звер-
тайтеся до вашого районного 
(міського) військового комісаріа-
ту за місцем приписки або за тел.: 
(0332) 75-03-52, (095) 012-42-15.

m
istovechirne.in.ua

Володимир-Волинський 

Магазин безакцизних товарів на вулиці 
20 липня давно відкрито працює у 
прикордонному Володимирі-Волинському. 
Правоохоронці вдають, що нічого не бачать, 
йдеться у репортажі програми «Секретні 
матеріали» на каналі «2+2».

«Володіє цією точкою місцева «Леді Гага» – 
Лариса Якимчук. Продає контрабандистам без-
акцизні цигарки, фальсифіковану горілку й навіть 
спирт. Працюючи без страху, продавці навіть роз-
друкували прайс на продукцію. Кожен покупець 

бере товару мінімум на 1500 грн. Зі слів постійних 
покупців, склад працює не менш як рік», – йдеть-
ся у сюжеті.

Журналісти розповідають, що у магазинах для 
контрабандистів немає касових апаратів, товар 
можна придбати за валюту, є цигарки без акцизної 
марки або ж виготовлені суто для зони duty-free. 
Товар продають дешевше за ринкові ціни. Журна-
лісти викликали і поліцейських, і представників 
фіскальної служби. Одначе доки готували доку-
менти для обшуку складу, його власники зуміли 
вивезти практично весь товар, при цім нібито по-
ліцейські на такі дії просто заплющили очі. 

У прайсі місцевого магазину ціни 
набагато нижчі за ринкові

2plus2.ua

Луцьк 

Лучанин, якого мали забрати в армію, 
мало не вчинив самогубство перед очима 
у патрульних, повідомили правоохоронці. 

8 жовтня близько 20:00 до поліції надій-
шов виклик з проспекту Соборності про сі-
мейну сварку.

На місці заявники розповіли, що з ними 
знову посварився їхній син, наніс тілесні ушко-
дження сестрі, розбив телевізор. Хлопець по-
водився агресивно та був у стані алкогольно-
го сп’яніння. З’ясувалося, що через кілька днів 
йому потрібно йти на службу в армію.

Він при патрульних викинув свій паспорт 
із вікна восьмого поверху, а потім якоїсь миті 
різко підвівся та побіг до балкона, ймовірно, 
маючи намір вистрибнути з вікна. На щастя, 
полісмени завадили цьому, схопили хлопця 
та відвели в кімнату.

Батьки розповіли, що такі сцени син влаш-
товує не вперше. Тож спільно ухвалили рішен-
ня відвезти його у психіатричну лікарню. Там 
хлопця госпіталізували.

Волинь

На Волині цьогоріч закрили 40 шкіл. 
Таку інформацію надала Волинська 
обласна державна адміністрація 
на депутатський запит голови 
фракції «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» у Волинській 
обласній раді Вячеслава Рубльова.

Cтаном на кінець вересня в області ре-
організовано 64 загальноосвітні навчальні 
заклади. Із них закрито 10 шкіл І ступеня, 
призупинено діяльність 26 шкіл І ступеня та 
чотирьох шкіл І-ІІ ступенів, реорганізовано 
шляхом пониження ступеня дві школи І-ІІІ 
ступенів та три школи І-ІІ ступенів, створено 
чотири опорні школи, в складі яких 15 філій. 

Найбільше шкіл закрили у Рожищенсько-
му (6), Горохівському (5) та Турійському (4) 
районах. 

«Депутати від УКРОПу рад усіх рівнів не 
дозволили оптимізувати шляхом закриття 12 
шкіл на Волині. Група народних депутатів, на-
ших однопартійців, зареєструвала у Верховній 
Раді проект закону, яким запропоновано ска-
сувати обмеження на фінансування загально-
освітніх навчальних закладів за рахунок освіт-
ньої субвенції», – зауважив Вячеслав Рубльов.

Обґрунтовуючи потребу ухвалення про-
екту закону, депутати наголошують, що при-
пинення з 1 вересня цього року фінансування 
малокомплектних середніх шкіл (у яких менш 
як 25 учнів) за рахунок освітньої субвенції 
порушує гарантоване Конституцією України 
право на освіту дітей, які проживають у сіль-
ській місцевості.

До слова, на Волині з метою збереження 
сільських шкіл три загальноосвітні навчальні за-
клади переведено на фінансування з районних 
бюджетів. Це школа І-ІІ ступенів с. Мислині (23 
учні, Горохівський район), школа села Щитин-
ська Воля (19 учнів, Ратнівський район) та школа 
села Луків (17 учнів, Рожищенський район).

zn.ua

Волинь 

На термінове будівництво у комунальному 
підприємстві «Ласка» ізолятора для тварин 
із підозрою на сказ просять виділити кошти 
з обласного бюджету.

Про це йшлося 5 жовтня під час засідання по-
стійної комісії облради з питань бюджету, фінансів та 
цінової політики. Ціна питання – 600 тисяч гривень.

Директор притулку Дана Новарчук розпо-
віла, що з міського бюджету Луцька фінансують 
заробітну плату працівників підприємства, а 
КП «Ласка» обслуговує всю область. Ідеться про 
відлов, стерилізацію та вакцинацію тварин. Що-
року залучають грантові кошти або благодійну 
допомогу на функціонування підприємства. Тож 
з обласного бюджету просять виділити кошти на 
будівництво ізолятора для відловлених тварин із 
підозрою на сказ (їх утримують протягом 14 днів). 
Власними силами КП «Ласка» побудувати таке 
приміщення, зі слів керівника, не може.

Голова облдержадміністрації Володимир 

Гунчик зауважив, що не отримував звернень від 
міського голови Луцька, голів райрад та РДА з 
проханням створити обласну програму з вилову 
тварин, які несуть загрозу. Він відзначив, що не 
знає, де в обласному бюджеті знайти 600 тисяч 
на будівництво цього приміщення, та закликав 
директора КП «Ласка» підготувати проект об-
ласної програми на наступний рік, що передба-
чав би співфінансування з бюджетів усіх рівнів. 

volynnew
s.com

kam
in.rayon.in.ua



Завтрашній день – найважливіша річ у житті. Він відвідує нас опівночі. Чудово, коли він приходить
і віддається просто в наші руки. Він сподівається, що ми хоч чогось навчилися відучора. Джон Уейн www.volynnews.com
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УВ’ЯЗНЕНИМ ДОЗВОЛИЛИ 
КОРИСТУВАТИСЯ 
ІНТЕРНЕТОМ 
Вхід у мережу відбуватиметься за рахунок 
ув’язнених і під наглядом адміністрації 
виправної установи. Одначе заборонено 
реєструвати електронні скриньки, писати 
листи, коментарі, реєструватися на веб-
сайтах, формувати віртуальні бази даних. 

ЗЕМЛЮ НЕ 
ПРОДАВАТИМУТЬ ЩЕ РІК
Мораторій на продаж земель сільськогос-
подарського призначення продовжили 
до 1 січня 2018 року. Голова Волинської 
обласної ради Ігор Палиця на своїй сто-
рінці в соцмережі наголосив, що знімати 
мораторій на землю, допоки українцям 
недоступні європейські кредитні ресур-
си, –  це чітко продумане пограбування.

ДЕПУТАТИ У ВЕРЕСНІ 
ЗАРОБИЛИ 6,6 МЛН ГРН 
Також нардепи отримали у вересні 
2 мільйони 257 тисяч 335 гривень над-
бавок за інтенсивність праці. Окрім того, 
парламентарі отримали у вересні 55 845 
гривень як доплату за ранг, 33 169 гри-
вень склала надбавка за вчений ступінь, 
а ще 1 388 гривень – надбавка за вико-
ристання іноземної мови.

СПРАВУ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 
ПЕРЕДАЛИ ДО ГААЗЬКОГО 
СУДУ 
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 
розгляне докази системності та спла-
нованості дій влади щодо придушення 
протестів протягом останніх місяців 
2013-го – початку 2014 року.

ЗА П’ЯНЕ ДТП – ШТРАФ
ДО 100 ТИС. ГРН 
Запропоновано внесення змін до Кри-
мінального кодексу України, що перед-
бачає посилення відповідальності за 
їзду в нетверезому вигляді або в стані, 
викликаному вживанням наркотичних 
чи інших одурманюючих засобів, якщо 
це завдало потерпілому тілесних ушко-
джень середньої тяжкості.

ФІРАНКИ ТА ПОДУШКИ 
ПРИБЕРУТЬ ІЗ ПОТЯГІВ
У зв’язку із введенням європейського сер-
вісу з гігієни та зручності, «Укрзалізниця» 
вирішила відмовитися від пір’яних поду-
шок і фіранок на вікнах. Про це повідо-
мив міністр інфраструктури Володимир 
Омелян. Окрім цього, до грудня цього 
року всі квитки, назви станцій, оголошен-
ня, інформація на табло будуть тільки 
українською та англійською мовами.

ХАРКІВ ТА ЖИТОМИР 
ОТРИМАЛИ НОВИХ 
КЕРІВНИКІВ 
Губернатором Харківської області на 
основі конкурсу обрали Юлію Світличну 
(лідер фракції БПП «Солідарність» у Хар-
ківській облраді), а в конкурсі на посаду 
голови Житомирської ОДА переміг Ігор 
Гундич (виконувач обов’язків голови 
Житомирської ОДА, представник БПП).

ROSHEN ВЕРБУЄ РОСІЯН 
ВИСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ
Кондитерська компанія Roshen наймає 
нових співробітників у Росії за досить 
високу зарплату – до 28 тисяч гривень, 
повідомляє «Мир».

КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ 
ОТРИМАВ ПОНАД 
39 ПАРАФІЙ 
За два роки в Україні понад 39 парафій 
Української православної церкви Мос-
ковського патріархату перейшли під 
юрисдикцію Української православної 
церкви Київського патріархату, повідом-
ляє «Радіо Свобода».

ПРИЗУПИНИЛИ ПРОДАЖ 
ПОПУЛЯРНИХ ЛІКІВ
Продаж засобу «Мезим Форте», який 
бореться з порушеннями травлення, 
тимчасово припинили в українських ап-
теках, інформує телеканал «24». Заборо-
на пов’язана з підозрою щодо фальсифі-
кації серії 33342 виробництва німецької 
компанії «Берлін Хемі АГ».

українська хроніка

міські проблеми

гаманець ЗА ТЕПЛО – 
ПЛАТИТИ АВАНСОМ

добігався 

втрата 

УПІЙМАЛИ: РОЗБІЙНИК-УТІКАЧ 
ЗНОВУ ЗА ҐРАТАМИ

ПОХОВАЛИ БІЙЦЯ, БАТЬКА ЧОТИРЬОХ ДІТЕЙ

ВІЗОВИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕЇХАВ, 
А З НИМ І ЗАТОРИЄ ідеї, але обмаль коштів для їх вті-

лення? Потрібно розв’язати фінансові 
питання, але немає змоги оформити 
кредит у банку?

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

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

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

Для цього потрібно діяти!
*без врахування вартості послуг 

юридичного супроводу
По детальну інформацію щодо умов 

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Шукаєте позику?

Луцьк 

Для населення діятиме 
авансова система оплати за 
послугу з централізованого 

опалення у жовтні 2016 року, 
повідомили в «Луцьктеплі». На 
підприємстві пояснюють, що 
вдалися до такого рішення для 
покращення платоспроможності та 
забезпечення належного початку 
опалювального сезону 2016-2017 
років. 

Тож ДКП «Луцьктепло» застосовує у роз-
рахунках за вересень 2016 року для категорії 
«населення» авансову систему оплати за по-
слугу з централізованого опалення у жовтні 
2016 року, а саме:

– для абонентів житлових будинків без 
будинкових та квартирних засобів обліку теп-
лової енергії – 15 грн за 1 кв. м опалюваної 
площі;

– для абонентів житлових будинків з бу-
динковими та квартирними засобами обліку 
теплової енергії – 9 грн за 1 кв. м опалюваної 
площі.

Проведена оплата рекомендованого 
аван су за послугу з централізованого опален-
ня, переконують у прес-службі «Луцьктепла», 

жодним чином не вплине на надання або роз-
мір субсидій чи пільг.

Директор підприємства Валентина Малютіна 
пояснила, що авансовий платіж, який буде вказа-
ний у платіжках за жовтень, – рекомендований. 
За його несплату тепло не відключатимуть.

«Ми відчуваємо гостру нестачу обігових 
коштів. Адже перед постачальниками маємо 
розрахуватися у жовтні за жовтень. Тож, аби 

не було відставання у сплаті, просимо, щоб 
населення сплатило у жовтні рекомендова-
ний аванс, який буде розрахований у платіж-
ках», – пояснила вона.

Аванс підприємство запроваджує, щоб 
синхронізувати платежі. Адже нині є часовий 
розрив між платою за послуги, надані насе-
ленню, і зобов’язанням підприємства перед 
постачальниками.

колаж
 ВН

Луцьк 

Перенесення візового центру в Луцьку 
на вулицю Кривий Вал спричинило низку 
незручностей: водії, які приїздять до 
установи, скаржаться на відсутність 
достатньої кількості місць для 
паркування, а пішоходи кажуть, що ні 
пройти ні проїхати.

Патрульна поліція пригрозила, що ева-
куатор забиратиме транспортні засоби на 
штрафмайданчик. До слова, вже 8 жовтня 
патрульні відправили туди першу автівку, 
припарковану з порушенням, – «Сіат Мала-
на», власник якої перекрив тротуар на ву-
лиці Коновальця. На водія, який з’явиться в 
Управління патрульної поліції, складуть по-
станову за частиною 1 статті 122 КУпАП – по-
рушення правил стоянки. Після сплати штра-
фу та вартості евакуації він зможе забрати 
автомобіль.

Луцьк 

Працівники прокуратури спільно зі 
співробітниками поліції 10 жовтня у Луцьку 
в будинку на вулиці Гордіюк затримали 
небезпечного злочинця, який у ніч з 15 на 16 
вересня втік з-під варти.

У чоловіка вилучили зброю, особисті речі. 
Затриманого арештували та допитали. Поспілку-
валися правоохоронці і з особами, які були при-
сутні в квартирі на момент затримання.

Нагадаємо, підозрюваний у вчиненні розбою 
громадянин, що перебував у Луцькому ізоляторі 

тимчасового тримання, утік з-під варти, пригро-
зивши конвоїрам гранатою та пістолетом, коли ті 
супроводжували його у міській клінічній лікар-
ні. Втеча затриманого, як повідомляють у прес-
службі обласної прокуратури, стала можливою 
через грубі умисні порушення інспектором ізоля-
тора тимчасового тримання порядку конвоюван-
ня взятих під варту осіб. Тож інспектору оголоси-
ли підозру в по собництві. 

У департаменті комунікації МВС України по-
відомили, що в квартирі утікач проживав зі спіль-
ником. 

Іваничівський, Луцький райони 
Волиняни попрощалися із 
загиблим військовослужбовцем 
24-ї бригади Віктором Рупою.

Він загинув у Луганській області. 
Без батька залишилося четверо ді-
тей. Чоловіка поховали в селі Хре-
нові. Віктор був солдатом 24-ї меха-
нізованої бригади. На службу його 
призвали восени 2015 року. Із Сє-
веродонецька тіло бійця забирали 

волонтери з «Чорного тюльпана». 
А 8 жовтня пішов із життя демо-

білізований військовий 51-ї бригади 
лучанин Олег Жовтобрух, повідоми-
ли в організації «Спілка воїнів АТО 
Волині». Службу під час АТО про-
ходив у батальйоні матеріального 
забезпечення на посаді начальника 
відділення роти матеріального за-
безпечення. Поховали бійця у селі 
Полонці під Луцьком. 

видання «Колос»

vl.npu.gov.ua

На ДКП «Луцьктепло» переконують, що авансова 
оплата жодним чином не вплине на надання 
або розмір субсидій чи пільг
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На початку ефіру 
в студії запустили 
голосування із 
запитанням «Чи 
довірили б ви Ігорю 
Палиці управління 
державою?». 
У результаті 
голосування 742 
людини відповіли 
«Так», а 243 – «Ні».

  Борис ХВИЦЬ
    Луцьк 

позиція

ЗАМІСТЬ СЛУГУВАННЯ КРАЇНІ ВЕРХОВНА 
РАДА ОБСЛУГОВУЄ ЇЇ КЕРІВНИЦТВО

7 жовтня на телеканалі 
«Нова Волинь» відбувся 
прямий ефір програми 

«Протилежний погляд» із 
головою Волинської обласної 
ради, засновником Фонду 
«Тільки разом», членом 
президії політради партії 
УКРОП Ігорем Палицею. 
Про президентські амбіції, 
роботу Верховної Ради, 
закордонні кошти, чутки про 
так званий розкол в УКРОПі, 
поліцейську реформу, 
правила безпеки та справи 
на митниці йтиметься далі.

СИЛА ПАРЛАМЕНТУ 
МАЄ ПЕРЕВАЖАТИ

Ігор Палиця вважає, що посада 
президента має бути якщо не ліквідо-
вана повністю, то суттєво обмежена 
в повноваженнях. А парламент нав-
паки – отримати більші повноважен-
ня. Сам же голова облради заявив, 
що президентських амбіцій не має.

«Вважаю, що ця посада нічого 
доброго нашій країні не принесе. 
Це ми бачимо за результатами Мін-
ських угод, міжнародних домовле-
ностей: авторитарна людина одно-
осібно може ухвалювати рішення й 
ні перед ким не звітувати у час, коли 
Верховна Рада нічого не розуміє. 
Тому цю посаду треба або суттєво 
обмежити у повноваженнях, як у Ні-
меччині чи Ізраїлі, або ж ліквідувати 
цей пост, щоб зокрема парламент, 
який відповідає перед кожною лю-
диною, ухвалював рішення, кого об-
рати прем’єр-міністром. Не впорав-
ся – пішов, але щоби при цьому не 
оголошувати позачергові вибори», – 
пояснив він свою думку.

Окрім цього, Палиця дорікнув 
чинному президентові у відсутнос-
ті стратегії правління. Разом із цим, 
подібні слова критики пролунали й 
у бік Верховної Ради, яка, на думку 
Ігоря Петровича, обслуговує керів-
ництво країни.

«Замість ухвалення економічно 
важливих, нагальних рішень днями 
вносять пропозицію про введення 
візового режиму з Росією. Але треба 
було це робити ще під час Іловай-
ського котла в 2014 році. Більш того, 
це має бути рішення Кабміну і пре-
зидента. Економічні закони не ухва-
люють, а парламент підкидає народу 

«кістку», – наголосив голова облради.
Хоча дострокові вибори навряд 

щось змінять на краще, вважає Пали-
ця. Адже можуть привести до влади 
коаліцію двох партій, «Опозиційного 
блоку» та «Батьківщини», а це може 
повторити сценарій 2008 року, коли 
країна ледь не поділилася навпіл.

Тож, із його слів, сама виборча 
система має тяжіти до концепції від-
критих списків із прив’язкою до окру-
гів, аби громадяни знали, кого вони 
обирають і хто несе відповідальність.

ПРО КРЕДИТНУ 
«ГОЛКУ» МВФ

Кредити від Міжнародного ва-
лютного фонду Ігор Палиця порів-
няв із голкою, яка не лише не лікує, 
а й не дає можливості розвиватися, 
сприяти інвестуванню.

«Зараз планують підняти пенсій-
ний вік, аби нам знову дали мільярд, 
який знову ж таки ляже на золото-
валютні резерви чи піде на погашен-
ня давніх боргів. Що ми отримаємо 

від цього? Ми отримаємо мільярд, 
але чи хтось почне жити краще?» – 
запитав голова облради.

Якщо ці кошти спрямовувати 
на підтримку курсу долара, то це 
не має бути одноосібним рішенням 
очільниці Нацбанку Валерії Гонта-
рєвої, а фахівців, які відповідають 
за свою роботу посадами. Тому, 
на думку Ігоря Палиці, МВФ у такій 
іпостасі, як він співпрацює з владою 
зараз, Україні не потрібний.

НАЯВНІСТЬ РІЗНИХ 
ДУМОК У ПАРТІЇ – 
ЦЕ ПРАВИЛЬНО 

Геннадій Корбан та Борис Фі-
латов не прибули на нещодавній 
з’їзд УКРОПу, оскільки мали на те 
об’єктивні причини. Філатов готу-
вався до сесії Дніпровської міськра-
ди, а Корбан перебував на лікуванні 
в Ізраїлі. Відповідно, їхня відсутність 
не є свідченням розколу в партії, як 
це потрактували деякі журналісти 
чи як цього хотіла б Росія.

ниці Віктора Кривіцького відповідає 
особисто прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман. Оскільки 
саме він, зазначив Ігор Палиця, об-
рав цю кандидатуру.

Новий керівник митниці виступить 
під час сесії обласної ради, де розпо-
вість депутатам про свої завдання.

«Як він буде працювати – побачи-
мо. Але пан Шавлак (Олександр Шав-
лак – екс-очільник митниці, – ВН) за 
п’ять місяців у обласний бюджет на 
дороги не дав жодної копійки. Воли-
няни втратили близько півмільярда 
гривень, які можна було б скерувати 
на будівництво автошляхів в облас-
ті», – зауважив голова Волиньради. 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД 
ДАСТЬ НОВІ БЮДЖЕТИ 

Після об’єднання навколишніх 
сіл із Луцьком вдасться збільшити 
фінансові можливості для бюджету 
розвитку, переконаний Ігор Палиця.

«Якщо хтось переживає, що в 
результаті об’єднання будуть оголо-
шені дострокові вибори мера і він 
може програти на них, то нехай за-
раз якісно працює, і люди його під-
тримають. Не треба боятися. Треба 
просто відповідати за те, що ти ро-
биш, і бути переконаним у тому, що 
ти робиш правильно не тільки для 
своєї кишені, а й для людей, в чиєму 
місті працюєш», – підкреслив Ігор 
Палиця.

У БЕЗПЕЦІ В ОБЛРАДІ 
ЗАЦІКАВЛЕНІ ВСІ 

Правила безпеки для входу до 
приміщень обласної ради потрібні. 
Якими вони будуть – мають вирі-
шити, зокрема, у медіасередовищі, 
адже тут найбільше обурюються із 
приводу запровадження контролю. 

«Порядок – це логічна річ. Лю-
дина, в якої безлад удома, не може 
керувати якоюсь громадською ор-
ганізацією. Якщо безлад в обласній 
раді – безлад буде і в області», – на-
голосив Ігор Петрович та поціка-
вився, чи самі представники ЗМІ 
й депутати не думають про свою 
безпеку, коли в приміщення може 
зайти будь-хто – пустити газ чи при-
нести щось вибухонебезпечне. 

Нагадаємо, в облраді вже були 
спроби налагодити пропускну сис-
тему, аби до приміщення, зокрема на 
пленарні засідання, не заходили сто-
ронні особи. Утім окремі представ-
ники медіа опісля прохань показати 
документи чи вміст сумок збунтува-
лися проти такого рішення.

«Можливо, є внутрішні розхо-
дження у поглядах на певні речі. Але 
це добре, оскільки, коли всі одного-
лосно погоджуються, коли суцільний 
«одобрямс» – це партія однієї людини. 
А УКРОП не є такою політсилою, адже 
в новому статуті вказано, що пер-
винна організація може зняти двома 
третинами голосів керівника рес-
публіканської, а керівники респуб-
ліканської не можуть зняти керівника 
«первинки», – наголосив він.

ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВОТИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО – 
НЕ НА ЧАСІ 

Криміногенна ситуація в країні 
свідчить про те, що реформа поліції 
та огульна атестація не дали обіця-
ного ефекту: з лав правоохоронних 
органів пішло багато фахівців, а 
кількість злочинів збільшилася, вва-
жає Ігор Палиця. Якби працівникам 
тоді ще міліції підвищили зарплату 
до рівня нових поліцейських, то 
фахівці залишилися б і працювали 
правильно, а не думали про те, як 
прогодувати сім’ї.

Водночас упроваджувати пре-
зумпцію правоти поліцейського, 
про яку заговорили після вбивства 
патрульних у Дніпрі, можна лише 
тоді, коли є впевненість громадян у 
фаховості поліцейських.

«Коли я прийшов на посаду голо-
ви Одеської ОДА, там кількість злочи-
нів зменшилася втричі. А зараз вона 
збільшилася вдесятеро. Нам треба 
визнати, що реформа провалилася, 
запропонувати звільненим фахівцям 
повернутися, збільшити та покращи-
ти підхід до навчання, а тоді, коли ми 
будемо їм довіряти, можна вводити 
презумпцію правоти поліцейського, 
як у США. Але на це потрібен час: три-
чотири роки», – резюмував він.

ПРО СПРАВИ 
НА МИТНИЦІ

За дії нового виконувача обо-
в’язків начальника Волинської мит-

Ігор Палиця – голова Волинської 
обласної ради, засновник Фонду 
«Тільки разом», член президії 
політради УКРОПу
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бюджетні кросворди пішов проти

  Тетяна ГРІШИНА
     Ківерцівський район

  Іван САВИЧ
     Ківерцівський район

  Павор ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
     Луцький район

СЕЛЯНИ РОЗУМІЮТЬ ТІЛЬКИ ТЕ, 
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ НА КРАЩЕ

НОВІ ОЧИСНІ СПОРУДИ: ЗА ЧИЙ КОШТ?ГОЛОВА ПРИЛУЦЬКОГО ВЕТУВАВ 
ІНІЦІАТИВУ ПРИЄДНАННЯ ДО ЛУЦЬКА

Незабаром на Волині 
може з’явитися ще одна 
об’єднана територіальна 

громада – Тростянецька. 
Територія, запевняють експерти 
Асоціації міст України, які приїхали 
до Тростянецької сільської ради 
в рамках Децентралізаційного 
марафону, має усі шанси стати 
міцним осередком, показовим 
прикладом можливостей 
місцевого самоврядування. 

Через село проходить траса, є швидкий 
доїзд до районного центру, відповідна ін-
фраструктура, одне слово – усі передумови для 
того, щоб уже за кілька років зробити із населе-
них пунктів «лялечку» та приклад для інших.

У перспективі до Тростянецької об’єднаної 
громади мають увійти населені пункти Жура-
вичівської, Завітненської, Озерської, Омель-
ненської, Суської та Тростянецької сільських 
рад. 

Однак поки що Журавичівська сільська 
рада категорично проти об’єднання, зазна-
чає сільський голова Тростянецької сільради 
Олександр Ковальчук. Крутять носом і в Сусь-
ку. Мовляв, зможуть і без об’єднання отриму-
вати всі привілеї нових бюджетних правил. 
Утім, як кажуть експерти Асоціації міст Украї-
ни, це поширене міркування хибне. І вже за рік 
після об’єднання «громади-впертюхи» хочуть 
доєднатися до великої сім’ї. 

ПОСЛУГИ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
Важливою та показовою зміною, яку поба-

чать жителі укрупнених громад, стане можли-
вість у легший та доступніший спосіб отримати 
адміністративну послугу, пояснює виконавчий 
директор Волинського регіонального відді-
лення Асоціації міст України Богдан Самойлен-
ко. Наприклад, реєструвати народження ново-
го члена сім’ї, або ж отримати паспорт. 

«Люди досі живуть міфами, буцімто після 
об’єднання їм доведеться їхати до районного 
чи обласного центру, аби отримати певну по-
слугу. Натомість навпаки – у центрі об’єднаної 
громади будуть створені Центри надання ад-
міністративних послуг. Це допоможе скоро-
тити відстань, час, ресурси. Окрім цього, не 
обов’язково навіть буде їздити до центру гро-
мади. Наприклад, у Зимненській об’єднаній 
громаді ухвалили рішення, аби надавати певні 

послуги у кожному з сіл», – пояснює експерт.
Тож усі послуги – від реєстрації дитини до 

отримання субсидій – можна буде отримати в 
громаді. Консультант АМУ з правових питань 
Валентин Малиновський порівнює, що така 
зміна, поряд з іншими, робить із об’єднаних 
громад міні-версії районних адміністрацій. 

РОБОТА – БУДЕ
Іншим розповсюдженим міфом називають 

думку, буцімто адміністративний штат зали-
шиться без роботи. Звісно, укрупнення в тому 
числі має на меті зробити діяльність штату 
більш ефективною, утім, як показує практика, 
знайти гарних фахівців непросто. 

Річ у тім, що в оновлених управлінських 
структурах об’єднаних громад передбаче-
ні посади юристів, спеціалістів із написання 
проектів для участі у грантах та фінансування 
з боку державних фондів підтримки. Раніше 
таких експертів у сільських радах не було, 
хоча їх компетенція гратиме важливу роль у 
розвит ку громади. 

Наприклад, хто як не юрист підкаже, як 
грамотно оформити діяльність автозаправної 
станції у межах об’єднаної громади, аби подат-
ки залишалися на місцях. 

У тому числі не варто боятися і чинним 
сільським головам, нібито вони залишаться 

одразу без посад. Експерти запевняють, що 
після укрупнення до призначення виборів 
сільський голова зберігає статус виконувача 
обов’язків старости та статус службовця ор-
гану місцевого самоврядування. Зміниться 
це тоді, коли у громаді призначать вибори. 
Втім, як свідчить практика, цей процес за-
тяжний, адже дати волевиявлення призначає 
Центральна виборча комісія. Днями вона по-
годила вибори, які відбудуться 11 грудня 2016 
року лише у 41 громаді (у п’ятьох на Волині). А 
заявки подали більш як 250 громад. 

Тож сільським головам не варто боятися 
виборчої кампанії, а ліпше використати час 
для утвердження власного авторитету серед 
земляків. А одноосібне небажання долучати-
ся до процесу об’єднання, кажуть, – то радше 
власна амбіція, аніж холодний розрахунок. 

«Є і досі певні проблеми, пов’язані з полі-
тичними амбіціями, коли сільські голови вва-
жають, що їхнє село є найліпшим. Але якщо 
поглянути на бюджетні відносини і суху мову 
цифр, то насправді так не є, бачимо величез-
ні невиконання бюджету. Новообраний сіль-
ський голова не хоче позбутися посади. Але 
якщо діяти спільно, то є шанс стати старостою 
і не втратити робоче місце», – зазначив Богдан 
Самойленко. 

БЮДЖЕТНІ БОНУСИ 
Ресурси сіл після об’єднання в територі-

альну громаду можна потроїти, переконаний 
консультант із бюджетних та фінансових питань 
Асоціації міст України Василь Гром. І то не про-
гнози, а результат за підсумками показників бю-
джетів громад, що вже діють на Волині. 

Якщо збити докупи видатки бюджетів сіл 
майбутньої Тростянецької громади, то вони 
втричі менші, аніж бюджет чинної Зимнен-
ської, яка найбільш схожа за територією та 
інфраструктурою. 

«Це відбувається в результаті того, що те-
риторіальним громадам повернуто певні пов-
новаження у галузі освіти, охорони здоров’я.
Відповідно, збільшився й обсяг ресурсів. Цей 
ресурс підкріплений податком на доходи фі-
зичних осіб», – пояснює Василь Гром.

Ідеться про те, що відповідно до Бюджет-
ного кодексу, об’єднані територіальні громади 
отримують 60% податку на доходи фізичних 
осіб. Сільські ж ради нічого не отримували. 
Тож ті, хто не захоче об’єднуватися, опиняться 
у цій же ситуації. 

Разом з тим, наголошує Гром, до громади 
разом із інфраструктурними об’єктами, як, ска-
жімо, школа чи дитсадок, переходить і відпові-
дальність за них. Поза тим, медична та освітні 
субвенції залишаються. 

Важливою державною підтримкою громад 
є субвенція для розвитку інфраструктури. Торік 
вона склала мільярд гривень, і п’ять об’єднаних 
територіальних громад області отримали 26 
мільйонів гривень. Тобто для бюджету розвит-
ку надійшло понад п’ять мільйонів гривень, що 
для сіл є чималою сумою. У Тернопільській об-
ласті, де громад було більш як двадцять, вдало-
ся отримати понад 140 мільйонів. 

Утім наступного року суму субвенції поки 
що не планують збільшувати. Тож громадам 
варто якнайшвидше пройти усі етапи затвер-
дження на місцях, аби змушувати столицю не 
тягнути з процесом виборів та встигнути отри-
мати державні кошти у більшій кількості. 

Сільський голова Тростянця Олександр 
Ковальчук переконаний, що розвиток почина-
ється саме із маленьких об’єднаних громад. 

«Селяни розуміють тільки те, що роблять 
на краще. Я упевнений, що подальший розви-
ток може бути лише в об’єднанні. І мене в цій 
ідеї підтримують», – зазначає Ковальчук. 

Депутати Прилуцької сільської ради 
11 жовтня під час позачергової сесії 

підтримали проект рішення про звернення 
до Луцької міської ради з ініціативою 
об’єднання в територіальну громаду. 
Проте його ветував сільський голова 
Прилуцького Валентин Арчибасов. Очільник 
села наголосив, що він не боїться втратити 
посаду, а рішення ветував тому, що його не 
обговорювали під час профільних комісій.

Місяць тому депутати Прилуцької сільради про-
голосували за підписання договору про співпрацю з 
Луцькрадою. Договір не виключав напрацювання меха-
нізму об’єднання з містом, але про це поки не йдеться.

Депутат сільради Валентин Матящук розповів, 
що опитав селян Дачного, аби дізнатися їхні думки 
про можливе об’єднання. Тож із 57 людей за спів-
працю проголосувало 34 особи, а за об’єднання з 
містом – 53. Разом з колегами Матящук написав 
звернення до депутатів Луцькради з пропозицією 
приєднати села Прилуцької сільради до міста. 

Адже і держава поставила завдання до 2018 
року пройти добровільний процес об’єднання. 
Серед переваг – можливість розпоряджатися зем-
лею поза населеними пунктами, залучати кошти 
на підтримку добровільно об’єднаних громад із 
фонду регіонального розвитку, отримувати кошти 
на покращення інфраструктури з держбюджету. На 
думку Матящука, збільшиться і вартість земельних 
ділянок Прилуцького після того, як територія стане 
частиною міста.

«Відсутня політична воля для децентралізації. 
Напевне, бояться за свої крісла та портфелі», – про-

Долучитися до фінансування 
будівництва очисних споруд 

на території Княгининської 
сільської ради закликають 
Волинську обласну раду.

Голова ОДА Володимир Гунчик за-
уважив, що Княгининська сільрада має 
перевиконання бюджету в сумі 3,4 млн 
грн, тому він пропонує зняти питання 
з розгляду і рекомендувати об’єднаній 
територіальній громаді, вибори голови 
якої відбудуться у грудні, розглянути пи-
тання в межах бюджету 2017 року. 

Сільська голова Княгининка Олена 
Твердохліб повідомила, що з цим питан-
ням зверталися до райдержадміністрації 
та районної ради, але РДА ігнорує запити 
й не надає відповіді на листи. З її слів, че-
рез складні особисті стосунки з головою 
Луцької РДА налагодити співпрацю не 
вдається.

Очисні споруди побудували ще в 
1977 році, тож нині вони у поганому ста-
ні. Твердохліб зауважила, що з кош тів 
перевиконання бюджету сільської ради 
1,5 млн грн спрямують на другу чергу 
водопроводу в селі Зміїнці (де зараз 
питна вода не відповідає вимогам), ще 
800 тисяч використають на будівництво 
твердого покриття вулиці Бригадний 
двір, на яку не виділили коштів з район-
ного бюджету, попри прохання сільради. 
Зі слів чиновниці, сільська рада сплачує 
до районного бюджету 4,6 млн грн по-

датку з доходу фізичних осіб, натомість 
з обласного бюджету сільській раді ви-
діляють лише 200 тисяч на ремонт доріг.

Окрім цього, на території сільради 
розташована установа обласної кому-
нальної власності – Маяківський НВК, а 
також місцева школа на 314 учнів і ДНЗ 
на 102 вихованці. Усі вказані навчальні 
заклади використовують каналізацію, 
ремонт якої планують здійснити. Наразі з 
місцевого бюджету виділили кошти на на-
сосну станцію, перша черга будівництва 
якої вартістю 651 тисяча гривень стартує 
вже наприкінці жовтня. Загальний кошто-
рис проекту становить 2,543 млн грн.

З обласного бюджету просили виді-
лити 400 тисяч на проектно-кошторисну 
документацію та внесення змін до неї.

Попри аргументи сільської голови, 
Володимир Гунчик наполягав на тому, що 
кошти на будівництво очисних споруд 
потрібно просити виділити з районного 
бюджету. Він нагадав, що нині 36 млн грн 
перевиконання бюджету Луцького райо-
ну перебувають на депозитах. З його слів, 
новостворена об’єднана територіальна 
громада в першому півріччі наступного 
року отримає 8 млн грн з держбюджету, 
таким чином бюджет ОТГ може станови-
ти у 2017 році 28 млн грн. А з обласного 
бюджету доцільніше фінансувати об’єкти 
у Локачинському районі, де в місцевому 
бюджеті можуть знайти лише 1,3 млн. 

Депутат Волинської облради Людми-
ла Кирда пропонувала повернутися до 
розгляду питання у грудні після виборів 
в об’єднаній територіальній громаді.

коментував Матящук те, що про об’єднання не го-
ворили раніше.

Заступник міського голови Луцька Сергій Гри-
горенко зазначив, що жителі сіл і сільські голови 
не до кінця розуміли, що передбачає об’єднання, 
тож із пересторогою ставилися до цього процесу, 
боялися, що заберуть паї. Одначе Григоренко каже, 
що цей процес буде на часі за кілька років, а досі 
громади мають працювати в рамках договору. Та й 
лучани, з його слів, до цього ще не готові.

У відповідь на це депутат Луцької міськради 
Ігор Поліщук нагадав, що 10 жовтня міський го-
лова Луцька Микола Романюк закликав громади 
об’єднуватися, адже держава виділяє чималі кошти 
на їх підтримку, проте довго це не триватиме.

З огляду на вето, питання про об’єднання і далі 
зависло у повітрі. Аби подолати вето сільського го-
лови, потрібно, щоб три чверті депутатів проголо-
сували за цей проект рішення повторно не пізніше, 
ніж за два тижні від дня голосування. Після цього 
звернення розглянуть на сесії Луцькради, де оста-
точну думку висловлять міські депутати.

Іван Савич

Аби подолати вето 
необхідна підтримка 3/4 
депутатського корпусу

Так мала б виглядати майбутня 
Тростянецька територіальна 
громада. Але через незгоду 
частини сусідів можливі зміни
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Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт

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. 

«Мене затримали у стані алко-
гольного сп’яніння за кермом, 
відбувся суд, постанови я не 
забрав... Мені підказують, що 

коли погашу штраф протягом п’яти 
днів, то треба буде заплатити всього 
5100 грн за судові витрати, а якщо про-
тягом 30 днів не оплачу, тоді 20400 грн. 
Це правда?»

Так, штраф справді збільшиться, однак 
не в чотири рази, а вдвічі.

«Чи має право роботодавець 
(форма власності – підприєм-
ство з іноземними інвестиція-
ми) звільнити батька, який має 

оформлений договір про оплату на-
вчання дитини у вищому навчальному 
закладі?»

Має право з підстав, які передбачені 
трудовим законодавством. У будь-якому 
випадку, якщо будуть законні підстави для 
звільнення працівника, факт родинних 
стосунків та наявності договору про опла-
ту навчання дитини у вищому навчально-
му закладі не будуть перешкодами для 
звільнення.

«Керівництво змушує викону-
вати роботу, яка не входить 
у мої посадові обов’язки. Я 
не встигаю. Чи можна якось 

без звільнення законним шляхом 
розв’язати це питання?»

Так, можна. Передовсім варто пого-
ворити з роботодавцем і чітко висловити 
йому свою позицію про те, що не будете 
виконувати роботу, яка не передбачена 
вашими посадовими обов’язками. Далі, 
якщо ви є членом якоїсь профспілкової 
організації, то слід звернутися до неї із 
заявою про захист з її боку ваших трудо-
вих прав. Наступним кроком може бути 
звернення до територіальної державної 
інспекції праці із заявою про вчинення з 
боку роботодавця трудового правопору-
шення та зажадати допомоги у захисті ва-
ших трудових прав.

А загалом виконання «чужих» 
обов’язків за трудовим законодавством 
можливе за таких умов: 1) суміщення про-
фесій (посад); 2) розширення зон обслуго-
вування або збільшення обсягів виконува-
них робіт; 3) виконання поряд з основною 
роботою обов’язків тимчасово відсутніх 
працівників.

Суміщення професій (посад) – вико-
нання працівником поряд з основною ро-
ботою, обумовленою трудовим договором, 
додаткової роботи за іншою професією 
(посадою). При цьому суміщувана посада 
обов’язково має бути у штатному розписі 
й бути вакантною (наприклад, у разі звіль-
нення когось із працівників чи введення 
до штатного розпису нової посади).

Під розширенням зон обслуговування 
або збільшенням обсягів виконуваних ро-
біт мається на увазі виконання працівни-
ком поряд з основною роботою, обумов-
леною трудовим договором, додаткового 
обсягу робіт за однією і тією ж професією 
(посадою).

Виконання обов’язків тимчасово від-
сутнього працівника без звільнення від 
своєї основної роботи передбачає заміну 
працівника, відсутнього у зв’язку з хворо-
бою, відпусткою, відрядженням та з інших 
причин, коли, відповідно до чинного за-
конодавства, за ним зберігається робоче 
місце (посада).

В іншому випадку примусове виконан-
ня додаткових трудових обов’язків непри-
пустиме.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

Безвізовий 
режим 
встановлено 
для таких країн 
колишнього 
«Східного 
блоку»: Сербія, 
Чорногорія, 
Македонія, 
Боснія і 
Герцеговина, 
Албанія, 
Молдова.

До Шенгенської зони входять 26 європейських 
держав. Окрім цього, вона офіційно включає 
чотири країни, що не входять до ЄС: Ісландію, 
Норвегію, Швейцарію і Ліхтенштейн, а також 
де-факто – ще три європейські мікродержави: 
Монако, Сан-Марино і Ватикан, які також не є 
членами ЄС. Крім того, з боку ще однієї країни, 
Андорри, відсутній внутрішній прикордонний 
контроль на кордонах з країнами Шенгенської 
зони. Усі країни Європейського Союзу, крім 
Великобританії та Ірландії, зобов’язалися 
увійти до Шенгенської зони, і всі, крім Румунії, 
Болгарії, Кіпру та Хорватії, вже зробили це.

євроінтеграція

  Підготувала 
Тетяна ГРІШИНА

МІФИ ТА ІЛЮЗІЇ 
БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ

Темою безвізового 
режиму часто 
спекулюють, 

причім ті, хто цілком 
розуміє, якою складною 
та довготривалою 
є процедура. З вуст 
високопосадовців, у тому 
числі президента Петра 
Порошенка, часто лунали 
процедурно нереальні 
дати ухвалення 
рішень. І, коли давали 
популістські обіцянки, 
сіялося відчуття «зради», 
недовіри до самої 
інституції ЄС. Попри це, 
нині стадія надання 
Україні безвізового 
режиму набуває справді 
окреслених та чітких 
рис. Отож, як це все 
відбувається та що чекає 
після ухвалення рішення, 
спробуємо з’ясувати.

ДОВГИЙ ШЛЯХ
У квітні 2016 року Євроко-

місія (вищий орган виконавчої 
влади Європейського Союзу, ке-
рівник Жан-Клод Юнкер, – ВН) 
подала законодавчу пропозицію 
щодо візової лібералізації для 
України.

Цьому передував довготри-
валий діалог між Україною та 
Єврокомісією, який розпочали 
ще 2008 року. У листопаді 2010-
го Єврокомісія презентувала 
українській владі план дій щодо 
лібералізації візового режиму. 
Він стосувався введення системи 
біометричних паспортів, мігра-
ційної політики, громадського 
порядку та безпеки, зовнішніх 
відносин і прав людини та грома-
дянина. Усі ці стадії потребували 
зміни законодавства, політичної 
волі та жорстко контролювалися 
з боку представників ЄС.

У вересні 2011 року відбув-
ся перший звіт щодо України, 
який стосувався початкової ста-
дії впровадження рекоменда-
цій. Опісля таких звітів було ще 
шість, і за результатами кожного 
з них у Єврокомісії надавали ре-
комендації та зауваги. Зрештою, 
фінальний звіт задокументовано 
18 грудня 2015 року. Виходячи 
з нього, Єврокомісія дійшла ви-
сновку, що Україна досягла по-
трібного прогресу і здійснила всі 
необхідні реформи, щоб забезпе-
чити ефективне та стійке досяг-
нення інших показників.

«Базуючись на цій оцінці та 
враховуючи результати постій-
ного моніторингу, який здійсню-
вався з моменту запуску діалогу 
щодо лібералізації візового ре-
жиму Україна-ЄС, Комісія підтвер-
дила, що Україна виконала всі 
критерії для кожного з чотирьох 
блоків другої фази ПДВЛ (плану 
дій візової лібералізації, – ВН) і 
що вона представить на початку 
2016 року законодавчу пропо-
зицію внести зміни в регламент 
(EC) № 539/2001, вносячи Україну 
до списку безвізових країн», – 
йшлося у документі.

Тож процес переходу до пер-
шої практичної стадії розгляду 
тривав роками та обумовлений 
нелегкою процедурою. Чому так? 
Євросоюз, вимагаючи від країни-
претендента на безвізовий ре-
жим певних змін у законодавстві, 
намагається убезпечити себе від 
небажаної міграції.

ОСЬ-ОСЬ
Надалі подана законодавча 

ініціатива має пройти наступні 
етапи у двох органах Європей-
ського Союзу: Європарламенті 
(складається з обраних депутатів 
від усіх країн ЄС, президент Мар-
тін Шульц) та в Раді ЄС (складаєть-
ся із представників урядів країн 
ЄС, нині тут головує Словаччина). 
Стадії узгодження в комітетах ЄС 
та подання на розгляд на пле-
нарну сесію у Європарламент 
уже для України минули успішно, 
хоча й із проблемами.

Передусім їх спричинила за-
тримка впровадження системи 
електронного декларування, що 
є складовою антикорупційного 
законодавства.

Надалі Європарламент має 
розглянути проект. Найближчий 
період, коли це може статися, – 
кінець жовтня 2016 року. Термін 
розгляду залежить від того, буде 
одне чи два читання.

При цім процедура узгоджен-
ня саме проекту законодавчої 
резолюції має пройти у форматі 
міжінституційних переговорів із 
Радою ЄС саме до винесення на 
остаточне голосування у Євро-
парламенті. Цей етап лише нещо-

ця 2016 року закон таки можуть 
ухвалити, а громадяни України, 
які мають біометричні паспорти, 
зможуть їздити в країни ЄС без 
наявності візи.

З песимістичних прогнозів – 
процес дещо затягнеться через 
вироблення самим Євросоюзом 
більш жорстких норм щодо при-
зупинення безвізового режиму 
для країн, які порушують прави-
ла Євросоюзу. Таке завдання в ЄС 
постало після навали мігрантів, 
які сколихнули Союз. Щоправ-
да, Україну нині не розглядають 
як країну, з якої варто очікувати 
тисяч біженців. Мовляв, якщо це 
мало би трапитися, то почалося 
б відразу з окупацією Криму чи  з 
розпалення збройного конфлікту 
на сході України.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ 
ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ 
БЕЗВІЗУ?

Є поширений міф, буцімто 
після скасування віз перетина-
ти кордон України та Польщі, 
наприк лад, можна буде так само 
легко, як, скажімо, кордон Польщі 
та Німеччини. Де-факто, кордону 
між Польщею та Німеччиною не-
має, відсутні митники, пости пе-
ретину – лише табличка, що по-
чалася територія іншої країни.

Так ось, після скасування віз 
такого на україно-польському 
кордоні не планується. Скасу-
вання візи аж ніяк не означає, 
що ваші документи не перевіря-
тимуть митники. Тобто введення 
безвізу зорієнтовано на тих укра-
їнців, які використовують свій 
паспорт (він, до слова, має бути 
лише біометричний) для турис-
тичних мандрівок.

Режим означає, що виїжджа-
ти до країн ЄС можна на коротко-
строковий період, тобто не більш 
як на 90 днів протягом кожних 
шести місяців. Тобто на заробітки 
чи для довготривалого перебу-
вання (наприклад, навчання) така 
схема не підійде. Тим паче, що ту-
ристична мета візиту мусить мати 
обґрунтування. Ним може бути 
квиток, броня у хостелі чи готелі.

Тож прикордонники, можли-
во, з огляду на практику в інших 
країнах, які отримали безвіз, 
можуть попросити продемон-
струвати ці документи, медичну 
страховку, «зелену карту» для 
автомобіля, а також довести, що 
є достатня кількість коштів для 
перебування в зоні Євросоюзу, 
або що витрати на себе візьме 
сторона, яка приймає. При цім 
не йдеться суто про готівку – це 
можуть бути кредитні картки та 
аж ніяк не довідки з фінансових 
установ. Про яку суму мова? Від-
повідно до візового кодексу ЄС, 
сума у кожній із країн різна, адже 
у всіх різний мінімальний дохід 
населення. Одначе в середньому 
це 50 євро на день.

***
Введення безвізового режи-

му – лише один із сигналів втілен-
ня євроінтеграційних процесів. 
Вони означають, що у країні від-
бувається зміна законодавства 
відповідно до стандартів ЄС. Цей 
режим не вплине на заробітчан 
або ж тих, хто хоче жити в країні 
Євросоюзу. Він – для туристів, 
тих, хто прагне пізнавати Євро-
пу і повертатися додому, аби за-
лишати саме тут цінні досвід та 
враження.

давно розпочався для Грузії, яка 
разом із Косово та Україною пре-
тендує на безвіз.

Попри те, що голосування 
може вважатися дійсним за наяв-
ності більшості голосів, найімо-
вірніше, у Раді ЄС домагатимуть-
ся все ж одностайності.

Після цього документ має 
бути підписаний (процес займає 
2-3 тижні) та опублікований (1-3 
тижні). Зрештою, після оприлюд-
нення надається ще 20 днів для 
узгодження технічних моментів, 
що передують впровадженню 
безвізу.

Тобто з оптимістичної позиції 
можна припустити, що вже до кін-

Зелений колір: в’їзд до країн дозволено за наявності 
шенгенської візи, або встановлено безвізовий режим
Червоний колір: для в’їзду в країну потрібна віза

КУДИ ЗМОЖУТЬ ПОДОРОЖУВАТИ УКРАЇНЦІ БЕЗ ВІЗ
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Якщо ви не здаєтеся, це має значення. Стівен Хокінг

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

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Фото автора
Шацьк СВІТЛО ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКА: 

ШАЛЕНІ СУМИ ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА 
НЕЗРОЗУМІЛІ ЦИФРИ У ПЛАТІЖКАХНовий масив у Шацьку 

й досі майже не 
забудований. Тут 

700 земельних ділянок 
площею від 8 до 15 
соток. Місцина чудова: 
поблизу ліс, а за кількасот 
метрів – центр селища. Але 
люди не можуть підвести 
сюди електроенергію. 
Без неї – ні будівництва, 
ні життя. У власників цієї 
землі – жодного документа 
на світло: немає ні технічних 
умов, ні договорів на його 
підключення.

У 2009 році Шацька селищна 
рада уклала договір із ТзОВ «МТГС» 
(директор – Володимир Крикун) на 
забезпечення нового житлового 
масиву – «Урочище Дуга» – електро-
енергією. Загалом роботи розподі-
лили на 9 черг. Сьогодні електро-
енергія є тільки на трьох лініях. У 
підключені до благ цивілізації госпо-
дарям будинків надходять платіжки з 
незрозумілими космічними сумами. 

Із цим питанням люди неоднора-
зово зверталися і до голови Шаць-
кої районної ради укропівця Сергія 
Карпука. 

«У 2009 році Шацька селищна 
рада надала низку земельних ді-
лянок під будівництво. Вони роз-
ташовані поблизу озера Світязь. 
Проблема, з якою зіштовхнулися 
жителі цього масиву, – відсутність 
можливості підключитися до елек-
трики за нормальну ціну. Окрім по-
точних витрат на електроенергію, 
людям нараховують ще втрати. На-
приклад, якщо в поточному місяці 
людина використала 390 кВт, втрати 
становлять близько 400кВт. У 2010-
2011 роках знайшовся підрядник – 
ТзОВ австрійського походження, що 
зобов’язалося виконати роботи 
із забезпечення місцевих жителів 
електроенергією на цьому масиві. 
Відповідно, між «МТГС» та «Волинь-
обленерго», які виступають підряд-
никами між кінцевим споживачем та 
нашим РЕМом, був укладений дого-
вір. Це питання виносили на розгляд 
депутатської комісії, за результатами 
якої було скеровано звернення в Ан-
тимонопольний комітет, у «Волиньо-
бленерго», в обл держадміністрацію, 
у Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг. 
Результату поки немає. Нещодавно 
люди хотіли перекрити дорогу, але 
спільними зусиллями райради та 
селищної ради нам вдалося їх заспо-
коїти». 

ПОЧАТОК ІСТОРІЇ
14 травня 2009 року рішенням 

Шацької селищної ради №24/3 було 
уповноважено ТзОВ «МТГС» в особі 
Володимира Крикуна на виконан-
ня будь-яких дій від імені селищної 
ради, пов’язаних із будівництвом, 
експлуатацією енергооб’єктів для 
забезпечення електроенергією спо-
живачів масиву «Урочище Дуга». 

На підставі укладеного між 
Шацькою селищною радою та ТзОВ 
«МТГС» Договору суперфіцію №1 від 
7.12.2009 року, селищна рада деле-
гувала ТзОВ функції замовника, а та-
кож обслуговування (експлуатацію) 
об’єктів енергетичної інфраструк-
тури з метою приєднання до елек-
тричних мереж електроустановок 
споживачів нового масиву. 

У ПРИВАТНОГО 
МОНОПОЛІСТА – СВОЇ 
ЗАКОНИ: АБО ПЛАТИ, 
ЩО СКАЖЕ, АБО ЖИВИ 
У ПІТЬМІ

Подружжя Надії та Миколи По-
стернаків сподівалося, що хоча б на 
пенсії поживе у власній добротній 
оселі, просто насолоджуючись кож-
ним днем. Але натомість уже кілька 

справлявся, обіцяв допомогти. Че-
рез місяць з облдерж адміністрації 
надійшла відповідь, у якій нам ре-
комендували подавати до суду. А 
з чим ми туди підемо? З 30 тих, хто 
підвів світло, лише двоє погодили-
ся укласти договори. Але ні в кого 
немає технічних умов підключення. 
Крикун нам розповідав, що начебто 
були громадські слухання щодо під-
ключення. Але про них, вид но, знали 
лише обрані. Ніхто з моїх знайомих 
про ці слухання не чув». 

ПАРАДОКСИ 
ДОКУМЕНТІВ: 
ФІРМУ НАЗИВАЮТЬ 
НАСЕЛЕНИМ ПУНКТОМ

Депутат Волинської обласної 
ради (фракція «УКРОП») Віктор Рад-
чук звернувся із депутатським за-
питом до ПАТ «Волиньобленерго». 
У відповіді з установи від 4 квітня 
2016 року №38/31-933 зазначено: 
«Мешканці житлового масиву «Уро-
чище Дуга» не є споживачами ПАТ 
«Волинь обленерго».

«Оскільки ТзОВ «МТГС» здійс-
нює експлуатацію енергооб’єктів з 
метою забезпечення електричною 
енергією споживачів масиву смт 
Шацьк, «Урочище Дуга» на умовах 
укладеного договору про поста-
чання електроенергії №532-062300 
від 2.06.2010 року, то в розумінні 
Національної комісії регулюван-
ня електроенергетики України 
це товариство є населеним пунк-
том, – йдеться у листі. – Закупівля 
електричної енергії у постачальника 
за рахунок коштів споживачів насе-
леного пункту, умови використання 
електричної енергії, розрахунків за 
неї, умови технічного забезпечення 
електропостачання електроустано-
вок споживачів населеного пункту, 
утримання та обслуговування тех-
нологічних електричних мереж на-
селеного пункту регулюються уста-
новчими документами населеного 
пункту та/або укладеними у вста-
новленому порядку договорами між 
споживачами населеного пункту та 
населеним пунктом щодо обслуго-
вування технологічних електричних 
мереж населеного пункту». 

А згідно із відповіддю Волин-
ського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комі-
тету України від 22.04.2016 №17/1-28-
641 жителю масиву «Урочище Дуга» 
Миколі Постернаку, з’ясувалося, 
що «для обслуговування електрич-
них мереж житлового масиву ТзОВ 
«МТГС» уклало договір з ТзОВ «Во-
линська електротехнічна компанія». 
Залежно від загальної вартості по-
слуг технічного обслуговування та 
кількості споживачів, приєднаних на 
масиві до послуг електропостачан-
ня, визначається щомісячна плата 
за обслуговування. Унаслідок по-
тужності КТП (комплектна транс-
форматорна підстанція, – ВН), яке 
розраховане на забезпечення елек-
тричною енергією значно більшої 
кількості споживачів, відбувається 
перетікання реактивної енергії, яку 
нараховують підключеним спожива-
чам як втрати». 

Ні антимонопольний комітет, ні 
управління захисту економіки у Во-
линській області Національної полі-
ції України порушень законодавства 
у конфлікті між жителями нового ма-
сиву та «МТГС» не вбачають. 

НАСАМКІНЕЦЬ
Схоже, єдиний для жителів ма-

сиву вихід у цій ситуації – звертатися 
до суду. Та от документів, на підставі 
яких можна скласти позовну заяву, у 
споживачів нема. Але ані цей факт, 
ані з’ява «Волинської електротехніч-
ної компанії» – ще одного посеред-
ника між ТзОВ «МТГС» та споживача-
ми, правоохоронців чомусь і досі не 
зацікавили.

років оббивають пороги різних уря-
дових та правоохоронних органів, 
де намагаються з’ясувати, за яким 
же тарифом вони платять за елек-
троенергію і чому в їхніх платіжках 
з’явилася графа «Втрати», якої рані-
ше не було. 

«Ми купили ділянку 2007 року, – 
розповідає Надія Постернак. – Досі 
облаштовуємо будинок. У 2010 році 
Крикун сказав писати заяву на під-
ведення електроенергії. За підклю-
чення заплатили тоді 18400 гривень 
на наданий нам рахунок. А після 
цього знайомі юристи пояснили, що 
оплата має здійснюватися лише піс-
ля виготовлення технічних умов. Їх 
немає і досі. Крикун же переконував 
спочатку перерахувати йому гроші, 
а вже після того його фірма начебто 
укладатиме з нами договір. Догово-
ру теж немає».

Микола Постернак додає, що з 
приводу цієї конфліктної ситуації 
зверталися і до ПАТ «Волиньобл-
енерго», і до голови облдержад-
міністрації, і в антимонопольний 
комітет, і в профільне міністерство, 
і навіть до президента. Усі лише да-
ють відписки. Їхня суть зводиться до 
того, що в цю ситуацію втрутитися 
не можуть, бо це не в їхній компе-
тенції. 

А тим часом чотири роки тому в 
платіжках за світло у жителів маси-
ву «Урочище Дуга» з’явилася цікава 
графа «Втрати». Звідкіля вона і чому 
мають платити за тарифами, вищими 
у кілька разів від офіційних, вони не 
розуміють. 

«Ми використали світла на 156 
гривень, а втрат маємо сплатити 
184,86 гривні», – показують квитан-
цію Микола та Надія Постернаки. 

Простіше кажучи, якщо на лінії 
до електрокомунікацій підключено 
11 будинків, а фактично світло вико-
ристовують лише три, то саме вони і 
сплачують за електроенергію, але не 
лише свою, а й майбутніх сусідів. 

Якщо ж жителі масиву «Урочище 
Дуга» втрат не сплачують – їм відклю-
чають світло. Нещодавно електро-
енергії не було 9 (!) днів. Окрім того, 
ТзОВ «МТГС» за послугу з доставки 
квитанцій нараховує 30 гривень. 

Тепер люди, які тут живуть, ні на 

хвилину не лишають домівок – сто-
рожують, аби представники Крику-
на їм не відключили світло. 

СІЛЬРАДА 
ПОГОДИЛАСЯ НА 
КАБАЛУ ТРИВАЛІСТЮ 
ПІВСТОЛІТТЯ

ТзОВ «МТГС» зареєстроване за 
адресою: 45400, Волинська область, 
м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 11, 
кв. 16. Серед його співзасновників зна-
чаться жителі Австрії Еркер Гунтер, Ер-
кер Штефан, Пільц Манфред, а також 
волинянка Тетяна Марценюк. Перші 
двоє внесли до статутного фонду по 
125 тисяч гривень, третій заснов ник – 
225 тисяч гривень. Найменша частка у 
статутному капіталі в українки – усьо-
го 25 тисяч гривень. Кінцевими бене-
фіціарами (контролерами) вказані ті ж 
самі австрійці. Згідно із класифікацією 
видів економічної діяльності, основна 
діяльність «МТГС» – електро монтажні 
роботи. Допоміжним ви дом зазначе-
но: «оптова торгівля іншими проміж-
ними продуктами». 

У 2009 році Шацька селищна 
рада (тоді селищним головою був 
Володимир Сорока) та ТзОВ «МТГС» 
(керівник – Володимир Крикун) 
уклали договір. Проект електропос-
тачання було розроблено за кошти 
селищного бюджету, а от підводити 
людям комунікації з електропоста-
чання зобов’язалося «МТГС». 

Зауважимо, що договір укладено 
на 49 років. Однак з обіцяних дев’яти 
ліній роботи тут виконали лише на 
трьох. Люди кажуть, що тепер за під-
ключення електроенергії від них ви-
магають на якийсь рахунок сплатити 
18 тисяч гривень, а готівкою – 100 
тисяч гривень або 3000 доларів. Уго-
ду розірвати практично неможливо. 
Адже, як пояснює укропівець Сергій 
Карпук, у цьому випадку, згідно із 
договором, селищна рада має від-
шкодувати «МТГС» усі витрати за ви-
конані роботи, а також і не отриману 
вигоду за 49 років (!). 

Депутат Шацької селищної ради 
від «Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Наталія Литвинюк заува-
жує, що селищна рада уклала такий 
кабальний договір з очевидною виго-

дою для Володимира Крикуна. До речі, 
бухгалтер «МТГС» – його дружина. 

«Найближчим часом спору-
дження нових ліній електропере-
дач Крикун не обіцяє, мотивуючи це 
відсутністю коштів, – каже Наталія 
Литвинюк. – Хоча люди сплачують 
вчасно. Жителі стали заручниками 
цієї ситуації. Ми як депутати Шацької 
селищної ради не можемо вплинути 
на умови виконання цього договору. 
На думку депутатів від УКРОПу, до-
говір мають побачити люди, які по-
страждали від цієї ситуації. На цьому 
масиві живуть пенсіонери, підпри-
ємці, побудувалися і приїжджі особи 
на ділянках, де до озера 150 метрів. 
Вочевидь фірма, що підключала тут 
електромережу, розраховувала най-
перше зібрати гроші не з простих 
людей, а із тих, хто здає будинки під 
час купального сезону». 

ВАРТІСТЬ 
ПІДКЛЮЧЕННЯ – 
ОДНООСІБНЕ РІШЕННЯ 
ДИРЕКТОРА «МТГС»?

Валентина Янчук та Валентина 
Підопригора під забудову отримали 
земельні ділянки, де, згідно із пла-
ном, підключення електроенергії 
заплановане у 9-й черзі. За сто мет-
рів звідси – вже лінії електрокому-
нікацій Шацького РЕМ ПАТ «Волинь-
обленерго». 

«Запитували у Крикуна, коли в нас 
буде світло. У відповідь почули: через 
49 років. Ми вже сім років домагає-
мося підключення електроенергії – і 
все марно. Крикун вимагає за свої по-
слуги 118 тисяч гривень. А де взяти 
такі кошти? Коли ж ми поцікавилися, 
на основі чого вказана така сума, то 
він відповів, що може і 200 тисяч ска-
зати. Коли долар вартував 8 гривень, 
вимагав за підведення 25 тисяч гри-
вень», – обурюються жінки. 

Люди кажуть, що на цьому маси-
ві ділянки отримали молоді сім’ї, які 
давно мріють про власні оселі. Але 
навіть будівельна техніка без світла 
тут не працюватиме. 

Надія Приступа без електро-
енергії живе вже п’ять років. Роз-
повідає, що для побутових потреб 
доводиться використовувати гене-
ратори. Жінка каже, що Володимир 
Крикун на контакт із людьми йти не 
хоче, під час розмови поводиться 
дуже зверхньо. 

У черзі на отримання земель-
ної ділянки Приступи перебували 
10 років, отримали її 2007-го. Від-
тоді на території масиву завдяки 
шацькому селищному голові Сергію 
Віннічуку домоглися лише облашту-
вання дороги. 

«Ми зверталися до Володими-
ра Гунчика у липні. Під час прийо-
му казав, що ще не з такою бандою 

Світло на цій території масиву може 
з’явитися через півстоліття

Земельні ділянки цих людей усього 
за 100 метрів від мереж обленерго

Подружжя Постернаків світло таки 
має, утім не розуміє,  за якими 
тарифами оплачує електроенергію
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Радісне обличчя лікаря – початок одужання хворого. Фернандо де Рохас

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

резонанс

ЗАКРИТИ НЕ ВАРТО УТРИМУВАТИ

Упродовж тривалого часу і 
депутати Старовижівської 
районної ради, і кілька 

сільських громад намагаються 
знайти прийнятний для всіх варіант: 
де в цьому словосполученні 
поставити кому. Ідеться про три 
дільничні лікарні, які функціонують 
на теренах району. 

З приводу їх реорганізації навіть тривали 
протести жителів Смідинської та Кримненської 
сільських рад, люди виступають проти закрит-
тя медзакладів. На їхню думку, хтось намага-
ється розв’язати питання сільської медицини в 
обхід закону, тобто без згоди місцевих рад. Що 
чекає на ці форпости комунальної медицини з 
глибинки у майбутньому – питання риторичне, 
втім усе ж варто розділити соціальні та медич-
ні функції, які вони виконують дотепер.

ТАК ПОЧИНАЛОСЯ 
РЕФОРМУВАННЯ

На 26-й сесії районної ради, що відбула-
ся в березні 2013 року, представники громад 
дали згоду «на створення пунктів швидкої ме-
дичної допомоги при ЦРЛ з базуванням при 
дільничних лікарнях сіл Кримне і Сереховичі; 
на ліквідацію відділення швидкої допомоги 
при ЦРЛ та передачу його майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, сели-
ща району у власність територіальних гро-
мад сіл, селища, міст Волинської області для 
створення центру екстреної допомоги та ме-
дицини катастроф; на надання в оренду при-
міщень Старовижівської ЦРЛ, Кримненської 
та Сереховичівської дільничних лікарень 
для забезпечення діяльності комунального 
закладу «Волинський обласний центр екс-
треної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф». Погодьтеся, простій людині дуже 
важко зорієнтуватися в тексті такого рішення, 
тобто хто, що і кому передавав. Її більше не-
покоїть, чи зможе карета швидкої допомоги 
бездоріжжям доїхати за двадцять хвилин до 
найвіддаленішого куточка району і чи отри-
має хворий таку бажану медичну допомогу. А 
сумніватися є в чому. Ось хоча б одна із під-
став: сільчани очікували, як їм і обіцяли, що 
принаймні в Сереховичах у недалекому май-
бутньому з’явиться пункт екстреної медичної 
допомоги. Минуло стільки часу, а віз і нині 
там. Хоч, схоже, люди в цьому селі ризикнули 
дослухатися до владців і ніби погоджуються 
на експеримент – реформування.

Смідинці ж виступили категорично про-
ти закриття у їхньому селі дільничної лікар-
ні. Ймовірно, як покарання за таку впертість 
пункт екстреної медичної допомоги отримало 
не одне із найбільших сіл району, а сусідній 
Луків Турійського району, де нині задоволе-
ні його роботою, адже медики «невікладки» 
мають можливість працювати й справді по-
новому, по-сучасному.

Наступним кроком у реформуванні меди-
цини в Старовижівському районі стали рішен-
ня самоврядного органу, ухвалені на позачер-
говій 27-й сесії районної ради цього ж року: 
тоді було створено Старовижівську амбула-
торію загальної практики сімейної медицини 

та Старовижівський центр первинної медико-
санітарної допомоги. Цими рішеннями депу-
тати районної ради, згідно із законодавством, 
розмежували первинний і вторинний рівні на-
дання медичної допомоги населенню.

Старовижівському центру первинної 
медико-санітарної допомоги нині підпоряд-
ковані 35 ФАПів та вісім амбулаторій ЗПСМ 
із денними стаціонарами. Старовижівській 
ЦРЛ – три стаціонарні терапевтичні відділення 
на п’ять ліжок у трьох дільничних лікарнях, які 
залишаються юридично й донині в поперед-
ньому статусі, однак опинилися в скрутному 
становищі.

БЕЗ АКРЕДИТАЦІЇ, 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ШТАТУ

У лютому цього року хворих, які лікували-
ся у Смідині та Кримному, як вважають жите-
лі цих сільських рад, буквально виставили за 
двері з дільничних лікарень у зв’язку з при-
зупиненням їхньої роботи. Це спровокувало 
протистояння і стало приводом до скликання 
позачергової сесії районної ради. До цього 
ініціативна група сформулювала звернення до 
голови Волинської ОДА, голів Старовижівської 
РДА та Старовижівської райради, головного 
лікаря Старовижівської ЦРЛ з вимогою «від-
новити роботу Кримненської та Смідинської 
дільничних лікарень, а також забезпечити 
Смідинську дільничну лікарню відповідним 
персоналом». У разі невиконання цих рішень 
люди залишили за собою право вимагати від-
ставки голови Старовижівської РДА Анатолія 
Бринчука та головного лікаря Старовижівської 
ЦРЛ Тетяни Свіржевської, а також блокування 
міжнародної автомобільної траси, що прохо-
дить через район.

– Щоб дільнична лікарня могла працювати, 
варто привести її штатний розпис у відповід-
ність до вимог законодавства, тобто потрібно, 
щоб у медичному закладі функціонувало що-
найменше 20 ліжок цілодобового стаціонару, 
був головний лікар, інші спеціалісти, чого в 
Смідині немає, – пояснила Тетяна Павлівна (і це 
не провина пані Свіржевської, адже вона ще не 
обіймала посади головного лікаря, коли там 
відбувалися такі видозміни, – ВН). – А щоб це 
зробити, лікувальний заклад має пройти акре-
дитацію, термін якої закінчився для дільничних 

лікарень району ще у 2009 році. У них також 
відсутні ліцензії на здійснення господарської 
діяльності, за що передбачена відповідаль-
ність, у тому числі й кримінальна. Зрештою, 
Смідинська та Кримненська дільничні лікарні 
не зареєстровані в Єдиному державному ре-
єстрі підприємств та організацій України. Тож 
Волинська облдержадміністрація запропону-
вала негайно припинити надання медичних 
послуг у цих закладах.

Відверто кажучи, інформація про відсут-
ність ліцензій та реєстрації дещо шокує, а з 
іншого боку, робота не в правовому полі не за-
важала медикам обслуговувати населення.

– Лікарня ж має відповідати своєму стату-
су, – вважає Тетяна Павлівна, – надавати людям 
якісну медичну допомогу, а не виконувати со-
ціальні функції.

Загалом же перехід до світової практики в 
галузі охорони здоров’я передбачає крок до 
сімейної медицини, тобто створення амбула-
торій ЗПСМ. У тих селах, про які йдеться, вже 
працюють амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини з відділеннями денного ста-
ціонару, де можна отримати медичні послуги. 
Вони ж покликані організовувати і денний ста-
ціонар на дому.

А ще варто взяти до уваги постанову 
Кабміну від 25 листопада 2015 року «Про за-
твердження нормативу забезпечення стаціо-
нарними ліжками у розрахунку на 10 тисяч на-
селення», яка вказує на скорочення ліжкового 
фонду. Стосується це й Старовижівщини.

– Зараз у районі функціонує 135 стаціонар-
них ліжок, – каже головний лікар ЦРЛ Тетяна 
Свіржевська. – Згідно із відповідним наказом 
та розрахунками управління охорони здоров’я 
ОДА, скороченню в нас підлягає 25 ліжок. Якщо 
зробити це за рахунок ЦРЛ і надалі утримува-
ти по п’ять стаціонарних ліжок у Сереховичах, 
Смідині та Кримному, то це призведе до за-
криття відділень у лікарні, тому що скорочу-
вати в нас уже немає чого. А жителям району, 
в тому числі й цих сіл, доведеться лікуватися 
не у ЦРЛ, а в Ковелі чи Луцьку. Якщо ж згадува-
ні сільські громади, відповідно до закону про 
децентралізацію влади, готові взяти лікарні на 
своє утримання, ЦРЛ не заперечуватиме. Утім, 
знаючи про це, громади не поспішають реалі-
зовувати таке право.

АХІЛЕСОВА П’ЯТА 
СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ – 
БРАК КАДРІВ

Протести сільчан проти реорганізації 
дільничних лікарень на Старовижівщині свід-
чать, що люди дуже мало знають про функції 
і можливості амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини, зокрема про те, що сімей-
ний лікар може обстежити і надати хворому 
допомогу на дому, що у відділенні денного ста-
ціонару йому забезпечать усі можливі медичні 
послуги, в тому числі маніпуляційні, фізіотера-
певтичні, які він отримує в стаціонарі терапев-
тичного відділення. Окрім того, що він не пере-
буватиме в денному стаціонарі у нічний час та 
не харчуватиметься в лікувальній установі.

А ще сільська медицина «хворіє» на брак 
кад рів. Вона в районі «старіє», випускники ви-
шів через низьку заробітну плату, відсутність 
житла, безперспективність не поспішають їхати 
в той же Смідин, де лікарі змінюються з реактив-
ною швидкістю. А сімейний лікар, який працює 
нині на неповну ставку в тому ж таки Смідині, 
на сьогодні не має сертифіката терапевта, тоб-
то не може вести стаціонарних хворих.

У третьому тисячолітті наш район, на жаль, 
не може похвалитися й успішною діагностич-
ною базою, яку хотів би мати. Що вже казати 
про дільничні лікарні! Усе це – через хронічне 
безгрошів’я та повільні медичні реформи. А 
лише з фонендоскопом у руках годі діагнос-
тувати серйозні захворювання, кількість яких 
зростає. Якщо, наприклад, у США держава ви-
діляє на лікування одного жителя 6300 доларів 
на рік, то про наші витрати на медицину гово-
рити сумно. До того ж, у дільничних лікарнях 
району, які є підрозділами Старовижівської 
ЦРЛ, при цілодобовому стаціонарі лікарі пра-
цюють за сумісництвом на... чверть ставки, 
тобто орієнтовно дві з половиною години. Чи 
достатньо цього для того, щоби приділити хво-
рому належну увагу? На повну ж ставку сімейні 
лікарі надають медичні послуги суто в амбула-
торіях ЗПСМ. У дільничних лікарнях за шта-
том відсутні не лише головний лікар, а навіть 
лаборант, кухар, невідомо, хто готує страви 
для хворих і чи дотримується всіх санітарно-
гігієнічних норм. А скільки грошей іде на збе-
реження приміщень, опалення тощо!

КРАЩЕ СУВОРА ПРАВДА, 
НІЖ СОЛОДКИЙ ОБМАН

За попередніми розрахунками, на функці-
онування трьох дільничних лікарень на Старо-
вижівщині наступного року потрібно 1 міль-
йон 233 тисячі гривень. Чи знайде їх держава, 
формуючи бюджет 2017 року, є підстави сумні-
ватися, адже такі медичні установи вважають 
безперспективними. Та й ті самі жителі згаду-
ваних сіл здебільшого лікуються саме в Ста-
ровижівській центральній районній лікарні, а 
не в дільничних, що є вагомим приводом для 
роздумів і депутатів, і селян. Час казати людям 
правду, хай яка вона гірка, щоб не втратити чо-
гось іншого, більш важливого, як попередньо 
пункт швидкої медичної допомоги у Смідині, 
адже повернення у минуле, схоже, не буде, і 
мітингуванням, на жаль, уже не допоможеш. 
Зрештою, й керівництво лікарні сподівається, 
що нарешті зможе працювати у правовому 
полі, де чітко виписано курс на реформування 
медицини.

Смідинська дільнична лікарня

Н
аталія Легка

  Підготувала Оксана ГОЛОВІЙ

 Найшвидше при хворобах горла допомагає 
розчин, приготований з 1 скл. води, 1 ч. ложки 
соди й кількох крапель йоду. Іноді рекомен-
довано додати туди трохи солі (чверть чайної 
ложки). Правда, на смак це не дуже приємно, 
тому діти такий спосіб лікування не люблять. А 
щоб допомогло, полоскати потрібно до десяти 
разів на день.

 Можна розчинити в 1 скл. води 1 ч. ложку 
лимонного соку. Він позитивно подіє на слизо-
ву, крім того, кислота знищить бактерії. Той же 
ефект надає 1 ст. ложка трипроцентного пере-
кису водню, розведена в 1 скл. води. 

 Щоб пом’якшити подразнене горло, можна 
узяти по 1 ч. ложці імбирного порошку й меду, 
розвести в 0,5 скл. гарячої води, додати сік по-
ловини лимона.

лікнеп ОПЕРАЦІЯ «ПОРЯТУНОК ГОРЛА»: 
ПОЛОЩЕМО ЗА ПРАВИЛАМИ 

 Дуже ефективні бурякові полоскання. Для 
цього потрібно натерти на дрібній терці буряк, 
відтиснути 1 скл. соку, додати 1 ст. ложку оцту. 
Полоскати горло цим розчином треба п’ять-
шість разів на день. 

 Хорошого ефекту можна досягти, якщо ви-
користовувати суміші трав. Змішати в рівних 
пропорціях ромашку, евкаліпт, квітки кален-
дули або звіробій, насіння льону. Потім 1 ст. 
ложку трав’яної суміші залити 1 скл. окропу. 
Почекати, поки трохи настоїться, процідити.

 Якщо «сів» голос, допоможе така суміш: 
1 ч. ложку меду розвести в 1 скл. окропу, 
кип’ятити ще 1 хв, потім розчин охолодити й 
полоскати горло. Можна змішати 1 скл. меду 
з 0,5 скл. лимонного або журавлинового соку, 
прокип’ятити і пити кожні 5 хв по 1 ч. ложці.

ПРАВИЛА ПОЛОСКАННЯ
1. Розчин для полоскання має бути свіжо-

приготовленим. Якщо залишився «зайвий», 
його краще вилити, оскільки за той час, який 
мине до наступного полоскання, туди можуть 
потрапити бактерії.

2. Якщо в рецепті немає спеціальних вказі-
вок, то вода для полоскання має бути достат-
ньо гарячою (але, звісно, не окріп!).

3. Намагайтеся не ковтати розчин під час 
полоскання, оскільки його склад хоч і корис-
ний для горла, але може зашкодити, наприк-
лад, шлунку.

4. Краще робити полоскання після їди. За-
кінчивши процедуру, не варто якийсь час їсти 
й пити, а то все лікування піде нанівець.

doc.ua
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У мене була дюжина хворих, а померло тільки двоє. Розслабтеся. Фільм «Червоний пил»

ВІВТОРОК 18 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50, 03.55 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 Борхес. Розмови 

про розумне з Кирилом 
Галушком

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

літератури
02.15 Телевистава «Дві 

сім’ї»

UA: ПЕРШИЙ

04.45 Дорослі як діти
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.55 Kids Time
06.37 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.57 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.55 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

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

виживання
01.40 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.10 «Все буде смачно!»

10.05, 18.30 «За живе!»

11.25 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

00.15 «Давай поговоримо 

про секс 2»

02.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
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. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.40 Т/с «90210: Нове 

покоління»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

Йорк»
02.10 Х/ф «Цар 

скорпіонів 2: 
Сходження воїна»

УКРАЇНА
06.00, 10.30 Вражаючі 
кадри 06.50 Бандитський 
Київ 07.50 Правда життя 
08.50, 18.00 Вижити у 
Венесуелі 09.40, 16.10 
Анатомія бою 11.20, 
18.50 Правила життя 
12.10, 19.40 У пошуках 
істини 13.10 Містична 
Україна 14.10, 20.40 
Секретні історії 15.10 
Мисливці на нацистів 
17.00 Бути комахою 
21.40 Довідник дикої 
природи 22.40 Таємниці 
акул 23.40, 01.20 
Вражаюче відео 00.20 
Борджіа: історія клану 

МЕГА

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

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

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

жінку - 2»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.20 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 «Життя без обману 

2016»
00.25 Т/с «Імперія»
01.25 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»
02.15 Т/с «Уламки щастя»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.10, 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, 12.25, 21.00 Т/с 
«25-а година»

15.40 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.05 

«Подробиці»
00.10 Х/ф «Знахарка»
03.05 Т/с «Сусіди»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
11.55, 13.20, 00.15 

Х/ф «Спеціальне 
завдання»

14.25 Т/с «Відділ 44»
15.20, 16.20, 21.35 Т/с 

«Нюхач-2»
16.55 Т/с «Винищувачі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Ордер на 

смерть»
02.05 Т/с «Комісар Рекс»
03.15, 04.40 Провокатор
04.10 Студія Вашингтон

ICTV

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

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.50 Х/ф «Зоряні 

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

Волині»
10.05 «Такти і факти»
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/ц «Нотатки на 

глобусі»
14.30 «Сім нот»
15.10 «Дитячий світ»
15.25 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

16.00 Новини. День
16.30, 22.50 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.25 «Ми вас обирали»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ф «Повернення»
18.55 Служба розшуку 

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

(Аркадій Соломатін)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

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

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.20, 08.20, 18.55, 
21.50, 00.20 Погода

07.25, 12.25, 20.00, 
05.40 Як це було

07.45, 09.45, 12.45 
Телемагазин

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

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

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Концерт «Наша 

інтонація»
13.40, 03.00 Феєрія 

мандрів
14.00 Огляд світових 

подій

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
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Повітряний водій» 1
05.10 У фокусі Європа
06.00 Грані музики
06.30 Детонація

ДО ЛУЦЬКА ПРИЇДЕ 
ТОНЯ МАТВІЄНКО 

Українська співачка Тоня Матвієнко 
після декретної відпустки 

повертається на сцену.

Уже восени артистка вирушає у все-
український тур «ТОБІ», який присвячує най-
важливішому почуттю в житті – коханню, 
адже, на думку співачки, саме воно здатне 
творити дива. У турі Тоня Матвієнко заспіває 
свої найкращі пісні. Прозвучать і композиції 
з її дебютного альбому «Сміються, Плачуть 
Солов’ї». Матвієнко виступить 7 листопада в 
облмуздрамтеатрі.

усі на концерт

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
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25 Чоловічий клуб
11.55 Перша студія
12.30 «Схеми»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Фольк-music
16.30 Орегонський 

путівник
17.00 Вікно в Америку
17.30 Мовами світу. 

Мистецький пульс 
Америки

18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.15 Телевистава 

«Мартин Боруля»
04.20 Д/ф «Герой не 

нашого часу. Юрій 
Мажуга»

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

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

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

жінку - 2»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.20 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя - 2»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 «Гроші»
00.25 Т/с «Імперія»
01.25 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»
02.15 Т/с «Уламки щастя»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.45, 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, 12.25 Х/ф 
«Лабіринти долі»

15.00 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.05 

«Подробиці»
21.00 Т/с «25-а година»
00.10 Х/ф «Знахарка»
03.00 Т/с «Сусіди»

05.50 Служба розшуку 
дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.15 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Х/ф «Острів»
13.30 Дивитись усім!
14.25, 16.20 Х/ф 

«Примарний гонщик»
16.55 Х/ф «Примарний 

гонщик-2. Дух 
помсти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.35 Т/с «Нюхач-2»
22.35 Свобода слова
01.10 Х/ф «Арена»
03.25, 04.40 Провокатор

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

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.25 Х/ф «Король 

повітря. Золота ліга»
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
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного 2»
05.00 У ТЕТа тато!

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 «Кошик творчих 
ідей»

14.55 «Такти і факти» 
фільм Тоні Палмера 
«Про Леонарда Коена». 
1 ч.

16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ц «Твій дім»
17.30, 21.05 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 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»

06.15, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.15 «Все буде смачно!»
10.20, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф «Весілля у 

Малинівці»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35 «Хата на 

тата»
00.50 «Один за всіх»
02.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
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»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 Х/ф «Близнята-

Дракони»
00.00 «КВН»
02.00 Т/с «90210: Нове 

покоління»

03.00, 02.50 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.17 М/ф «Монстри на 

канікулах»
09.10 Х/ф «Тор 2: 

Царство темряви»
11.20 Х/ф «Месники»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
00.50 Х/ф «Принцеса і 

злидар»
02.45 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.50 Події

09.15 Зірковий шлях
11.10 Х/ф «Життя після 

життя»
13.10, 15.30 Т/с «Знайти 

чоловіка у великому 
місті»

18.00 Т/с «Співачка і 
султан»

19.45, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

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

скорпіонів 2: 
Сходження воїна»

04.20 Реальна містика

06.00, 10.30 Вражаючі 
кадри 06.50 Бандитська 
Одеса 07.50 Правда 
життя 08.50 Вижити у 
Венесуелі 09.40, 16.10 
Анатомія бою 11.20, 
18.50 Правила життя 
12.10, 19.40 У пошуках 
істини 13.10 Містична 
Україна 14.10, 20.40 
Секретні історії 15.10 
Мисливці на нацистів 
17.00 Бути комахою 18.00 
Вижити попри все 21.40 
Довідник дикої природи 
22.40 Таємниці акул 23.40 
Вражаюче відео 00.20 
Борджіа: історія клану 
01.20 Шокуюче відео 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00, 17.25, 18.40, 
19.50, 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: 

«Людина у футлярі» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

Фільм «Близнята-Дракони» Фільм «Арена»

22:00 01:10

toloka.to

petrovka.ua

Фільм «Знахарка»

00:10

fast-torrent.ru

Фільм «Спеціальне завдання»

11:55

m
oviestape.com

МАМА КУЗЬМИ: 
«ВИСИДІЛА ЦЕЙ 
ПАМ’ЯТНИК, ЯК КВОЧКА» 

Мати українського музиканта 
Андрія Кузьменка, який минулоріч 

трагічно загинув у автокатастрофі, 
розповіла, що годинами сиділа у 
студії скульптора, слідкуючи за 
процесом виготовлення пам’ятника 
артистові, який встановили у Луцьку, 
пише «Конкурент».

Перший постамент батькам не сподо-
бався. «Поставила вимогу: або зняти скульп-
туру, або зробити нормально», – розповіла 
Ольга Михайлівна. 

Майстрів для роботи над новим 
пам’ятником мама Кузьми знайшла само-
тужки. А згодом пильно слідкувала за про-
цесом створення. «Висиділа цей пам’ятник, 
як квочка. Якось сиділа в студії три години, 
потім дві, потім невістка мене змінила. Важ-
ко давався портрет», – каже мама співака. 

Зі слів жінки, композиція – це її ідея. 
«Посадили на лавку, щоб не був сам, щоб 
біля нього хтось сидів», – каже Ольга Ми-
хайлівна.

пам’ять

Ти можеш бути 
розумним, ін-
телігентним, 

гарно одягне-
ним. Але якщо 
ти москаль – у 
Львові це тобі 
не допоможе.

***
Мисливець 

Петро сім разів 
вистрелив у 
кабана після 
чого той здох 

від сміху.

karavan.ua
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Постав мету – доможися! І крапка. Фільм «У пошуках щастя»
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СЕРЕДА 19 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
09.15 Т/с «Травма»
09.55 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, 03.30 Світло
15.40 Гра долі
16.10 Мистецькі історії
16.30 Д/с «Смачні 

подорожі»
17.30 Д/с «Бог в Америці»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. 

Культура
19.25, 22.45 З перших 

вуст
20.00 Абілітація
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 Телевистава 

«Капітанша»
04.15 Д/ф «Повернення 

на мапу»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Х/ф «Рейд»
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 07.55 Kids Time
06.42 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.57 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.55 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00, 22.00 Хто зверху? 

- 5
21.00 Київ вдень і вночі
01.50 Служба розшуку 

дітей
01.55 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

09.40, 18.30 «За живе!»

11.00 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

00.20 «Давай поговоримо 

про секс»

02.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
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. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.40 Т/с «90210: Нове 

покоління»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15 Реальна містика
15.50 Т/с «На лінії життя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 
«Динамо» - «Бенфіка»

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

Йорк»

УКРАЇНА
06.50 Бандитська Одеса 
07.50 Правда життя 
08.50, 18.00 Вижити 
у Венесуелі 09.40 
Смертельний двобій 
11.20, 18.50 Правила 
життя 12.10, 19.40 У 
пошуках істини 13.10 
Містична Україна 14.10, 
20.40 Секретні історії 
15.10 Мисливці на 
нацистів 16.10 Анатомія 
бою 17.00, 22.40 Таємниці 
акул 21.40 Довідник дикої 
природи 23.40 Вражаюче 
відео 00.20 Борджіа: 
історія клану 01.20 
Шокуюче відео 

МЕГА

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

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

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

жінку - 2»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.20 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
00.25 Т/с «Імперія»
01.25 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»
02.15 Т/с «Уламки щастя»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.10, 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, 12.25, 21.00 Т/с 
«25-а година»

15.40 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.05 

«Подробиці»
00.10 Х/ф «Дуель»
03.05 Д/п «Прокляття 

Скіфських курганів»
03.55 Х/ф «Зозуля с 

дипломом»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Патруль. 
Самооборона

10.15, 16.55 Т/с 
«Винищувачі»

12.05, 13.20 Х/ф «Ордер 
на смерть»

14.30 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.35 Т/с 

«Нюхач-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Х/ф «Під укіс»
00.15 Т/с «Чорний 

список-2»
02.00 Т/с «Комісар Рекс»
03.40, 04.55 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10, 09.55 М/с «Клуб 

Вінкс: Школа чарівниць»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.50 Х/ф «Злодій та 

його учитель»
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
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного 2»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

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

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

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

Європі»
14.20 Т/ц «Видатні 

волиняни»
15.00 Т/ф «Василь Стус: 

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

Лірника»
17.45 Т/ф «Закохана в 

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

з сімейного 
фотоальбому»

19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Відкрите місто».

(Відповіді на запитання 
глядачів заступника 
Луцького міського 
голови С.А. Григоренка. 
Телефон студії: (0332) 77 
02 42))

20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Іван 

Омелянюк: «Пам’ять 
про брата»

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

07.20, 08.20, 18.55, 
21.50, 00.20 Погода

07.25, 12.30, 18.00, 
20.00 Як це було

07.45, 09.45, 12.45, 
18.25 Телемагазин

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 «Зіграй 

мені мелодію дощу»

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: 

«Травнева ніч або 
утоплениця» 1

05.30 По ту сторону 
пригод

06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ЧЕТВЕР 20 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 «Травма»
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 «Смачні 

подорожі»
17.30 Д/с «Бог в Америці»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. 

Культура
19.25, 22.45 З перших 

вуст
20.00 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе
20.30 «Схеми»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Телевистава 

«Житейське море»
03.30 Світло
04.15 Д/ф «Квант Індії»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
04.00 Х/ф «Рейд 2: 

Відплата»
05.40, 18.00 Абзац
06.40, 07.55 Kids Time
06.42 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.57 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.55 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Суперінтуїція
23.15 Половинки - 2
01.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.45, 18.30 «За живе!»

12.00 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.15 «Один за всіх»

02.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
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. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «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, 03.10 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 04.20 Реальна 

містика
15.50, 22.00, 23.30 Т/с 

«На лінії життя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Шахтар» 
- «Гент»

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

Йорк»

УКРАЇНА
06.00, 10.30 
Вражаючі кадри 06.50 
Бандитський Київ 07.50 
Правда життя 08.50 
Вижити попри все 09.40, 
16.10 Анатомія бою 
11.20, 18.50 Правила 
життя 12.10, 19.40 У 
пошуках істини 13.10 
Містична Україна 14.10, 
20.40 Секретні історії 
15.10 Мисливці на 
нацистів 17.00, 22.40 
Таємниці акул 18.00 
Вижити у Венесуелі 
21.40 Дика Австралія 
23.40, 01.20 Вражаюче 
відео 00.20 Борджіа: 
історія клану 

МЕГА

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

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

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

жінку - 2»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.35 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Найкращий» 

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

2016»
01.20 Т/с «Імперія»
02.20 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»
03.05 Т/с «Уламки щастя»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.10, 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, 12.25, 21.00 Т/с 
«25-а година»

15.40 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного. 
ІНТЕР - 20 років»

20.00, 02.05, 05.05 
«Подробиці»

00.10 Х/ф «Торкнутися 
неба»

03.00 Д/п «Обережно, 
НЛО!»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Патруль. 
Самооборона

10.15, 16.55 Т/с 
«Винищувачі»

12.05, 13.20 Х/ф «Під 
укіс»

14.30 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.35 Т/с 

«Нюхач-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Колонія»
00.15 Т/с «Чорний 

список-2»
01.10 Т/с «Комісар Рекс»
03.40, 04.50 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

07.10, 09.45 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.10 Х/ф «Шкільний 

мюзикл»
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
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, 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 Х/ф «Бджілка»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Музичний 

проспект»
13.45 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
14.30 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
15.00 «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ц «4+1»
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»
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, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.20, 08.20, 18.55, 
21.50, 00.20 Погода

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

07.45, 09.45, 12.45, 
18.25 Телемагазин

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, 19.30, 03.30 Сад. 

Город. Квітник
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.05 Суперкнига
13.00 Концерт «Подорож 

у країну Джазу»

АВЕРС 14.00 Мозаїка 
батьківства

14.30 По ту сторону 
пригод

17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
19.00 Діагноз здоров’я
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
22.00 Слідство Інфо
22.30 Т/с «Всесвіт»
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОК
02.50 Хіт-парад
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Ванька і месник» 1
05.10 Глобал 3000
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ПОКАЖУТЬ ФІЛЬМ 
ПРО ЛОБАНОВСЬКОГО 

Документальна стрічка 
«Лобановський назавжди» 

вийде в широкий український прокат 
1 грудня, повідомляє Cultprostir.ua. 
Режисером виступив Антон Азаров. 

Фільм розповість про 
життя та кар’єру Валерія 
Лобановського – видатно-
го тренера київського «Ди-
намо» та збірної СРСР. Він 
зумів виховати кілька по-
колінь вітчизняних гравців 
та вивів київський клуб у 
гранди світового футболу.

Прем’єра стрічки від-
булася на кінофестивалі у Шеффілді, крім 
того, фільм показали на міланському між-
народному кінофестивалі Sport Mivies & TV 
у листопаді минулого року.

У картині знялися славетні гравці, тре-
нери та футбольні функціонери: Рінат Да-
саєв, Мішель Платіні, Олексій Михайличен-
ко, Карло Анчелотті, Сергій Ребров, Андрій 
Шевченко та інші.

у світі кіно

Фільм «Злодій та його учитель»

Фільм «Колонія»

Фільм «Торкнутися неба»

Фільм «Дуель»

10:50

22:25

00:10

00:10

tvc.ru
otzovik.com

kino-kingdom
.com

kinofi lm
s.tv

У ЛУЦЬКУ – «МІС 
ПРИНЦЕСА УКРАЇНИ 
2016» 

30 красунь з усієї України 
5 листопада зберуться у 

Луцьку. Вони змагатимуться за 
титул «Міс Принцеса України 2016», 
повідомляють організатори.

Мега-фінал сьомого національного кон-
курсу краси відбудеться в облмуздрамтеатрі. 
На гостей свята чекає грандіозна концертна 
програма від зіркових гостей конкурсу. Ви-
ступатимуть Діма Коляденко, Ірина Шабан, 
гурт «А.Р.М.І.Я» та DZIDZIO. Початок заходу 
о 19:00. Генеральний продюсер конкурсу – 
Олександр Главацький.

конкурс краси

m
isto.vn.ua

football.ua
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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 змін

РАЗОМ ДО ЗМІН

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ФОНД ПРАЦЮЄ, БО Я БАЧУ 
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ І ЗНАЮ ЇХ»
Нещодавно в ефірі телеканалу «Нова 

Волинь» гостем телепрограми 
«Протилежний погляд» був засновник 
Фонду «Тільки разом», голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця, 
який поділився з волинянами досвідом 
роботи Фонду в області. 

«Фонд «Тільки разом» працює не через 
наявність якихось інтересів, він працює, бо я 
бачу проблеми людей і знаю їх. І працюватиме 
доти, доки в мене є така можливість», – зазна-
чив Ігор Палиця.

Відповідаючи на запитання ведучого Та-
раса Шкітера про те, якими є основні прин-
ципи роботи Фонду, Ігор Палиця підсумував: 
охорона здоров’я, пріоритетно – профілакти-
ка, а також освіта, спорт та адресна допомога 
людям.

«Ми все робимо для того, аби забезпечу-
вати лікарні, медичні пункти обладнанням, 
яке потрібне для профілактики. Зокрема, за-
раз я шукаю автомобілі, що курсували б в об-
ласті з обладнанням для обстежень. Щоб ми 
знали, на що хворіють люди. Щоб запобігати 
захворюванням, а не розв’язувати проблеми, 
коли людина вже хвора, що в рази дорожче», – 
прокоментував Ігор Палиця.

ОСВІТА: ДОДАТКОВІ 
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ТИХ, ХТО 
ПРАГНЕ ВЧИТИСЯ

Інший напрямок роботи Фонду «Тільки 
разом» –  освіта. «Фонд підтримує тих, хто гар-
но вчиться, і виплачує їм стипендії,  допомагає 
їздити на олімпіади, забезпечує якісним об-
ладнанням дитсадки, школи, університети», – 
пояснив засновник Фонду «Тільки разом».

Зауважимо, нещодавно вкотре стартував 
стипендіальний проект у рамках програми 
Фонду «Підтримка обдарованої молоді».

СПОРТ: ЛЮДИ МАЮТЬ 
ЖИТИ ПЕРЕМОГАМИ

Важливий напрямок роботи Фонду, за-
уважив його засновник, – розвиток спорту. 
Так, за п’ять років діяльності в обласному 
центрі  реконструювали стадіон «Авангард», 
який тепер приймає легкоатлетичні змаган-
ня найвищих  рівнів. Окрім цього, 18 луць-
ких шкіл оснащено футбольними полями 
зі штучним покриттям. 10 вересня у Ново-
волинську відкрився універсальний спорт-
комплекс. Будують футбольне поле у Камені-
Каширському. 

«Як ми раділи, коли паралімпійці ви-
бороли третє місце на Олімпіаді, як це було 
приємно! У паралімпійців обмежені можли-
вості, але вони живуть перемогами. Чому 
люди, в яких усе нормально, не живуть 
ними? Не розумію, чому в них немає  тако-
го стимулу і чому держава не витрачає на це 
гроші? Зокрема тому Фонд і будує стадіони, 
футбольні майданчики. Хочу, аби в кожному 
районі були плавальні басейни. Та сам я не 

стадіон не належить Фонду. Фонд подарував 
його університету», – пояснив Ігор Палиця.

Окрім того, він закликав, аби жителі міста 
й області дбали про отримані спортивні поля 
та майданчики. Власне, чи буде де займатися 
їхнім дітям і як вони проводитимуть дозвіл-
ля – на відповідальності лучан, так само, як і 
зламані та пошкоджені об’єкти.

Наразі, додав Ігор Палиця, діє програма 
спільного інвестування з громадами, школа-
ми, дитсадками. Бо якщо батьки і громада бе-
руть участь у проекті, вони обережніше став-
ляться до майна і відповідають за нього.

АДРЕСНА ДОПОМОГА ЛЮДЯМ
«Фонд працює настільки, наскільки я і мої 

друзі можемо це підтримати фінансово. Діємо 
не через якісь інтереси, Фонд працює, бо я 
бачу проблеми людей», – додав Ігор Палиця.

«З початком роботи по всій Волині ми 
побачили нові труднощі, з якими до нас ста-
ли приходити люди. На жаль, ми не може-
мо задовольнити всі звернення. Відповідно, 
хочеться, щоб інші бізнесмени також брали 
участь у роботі Фонду», – висловив своє ба-
чення Ігор Палиця. А відтак додав: «Фонд 
аполітичний, він працюватиме, поки в мене є 
така можливість».

Ірина КУДРЯ

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м Луцьк вул Винниченка 26які прагнуть змінякі прагнуть змін

ВІДВЕРТА РОЗМОВА З ІГОРЕМ ПАЛИЦЕЮ – У ПРЯМОМУ ЕФІРІ
У четвер, 13 жовтня 2016 року, напередодні Дня захисника України 
у прямому ефірі телеканалу «Нова Волинь» о 19:45 – відверта розмова з 
головою Волинської обласної ради, засновником Фонду «Тільки разом», 
членом президії політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» 
Ігорем Палицею. 
Повтор програми – у п’ятницю, 14 жовтня, о 12:30.
Хто сьогодні перешкоджає розвитку країни? Як влада дбає про бійців 
АТО? Чи потрібно реформувати Міністерство оборони? Чому російсько-
українська війна не визнана й досі не завершена? Як виконавча влада 
нищить малі громади? Куди зникають бюджетні гроші? Про це та інше у 
прямому ефірі з Ігорем Палицею спілкуватиметься політолог, учасник 
бойових дій, заступник командира 17-го окремого мотопіхотного 
батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Тарас Літковець.

Сучасна освіта має рухатися в 
ногу з часом і використовувати 
новітні інформаційні технології 
та підходи до організації процесу 
навчання. Зміни та покращення у 
місцевій системі освіти Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» впроваджує від 
початку своєї діяльності. Програма 
«Сучасна освіта» має на меті 
створення умов для ефективного 
розвитку та навчання учнів 
загальноосвітніх шкіл, студентів 
вищих і професійно-технічних 
навчальних закладів.
Щоб стимулювати обдаровану 
молодь до самореалізації, розвивати 
творчий, фізичний та професійний 
потенціал, Фонд запровадив 
стипендіальний проект.
З 2012 року стипендії Фонду 
отримали понад 1000 успішних 
школярів та студентів. 

«Волинь спортивна» – одна 
з восьми програм, що їх реалізовує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Її мета – зробити спорт популярним 
і доступним для волинян. Засновник 
Фонду Ігор Палиця наголошує: 
вкладення грошей у спорт – 
це інвестиція у здоров’я волинян. 
Саме масовий спорт і спортивні 
школи максимально потребують 
допомоги, адже мають 
на меті виховання сильного 
і здорового покоління. 

За 2011-2016 роки проекти програми 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
«З добром у серці» охопили всі вікові 
категорії людей, які потребують 
уваги та допомоги. Найбільш вразливі 
серед них – діти та пенсіонери. 
Фонд – часто єдине місце, де вони 
можуть отримати не лише моральну 
підтримку, а й матеріальну допомогу.
У рамках проекту «Матеріальна 
допомога малозабезпеченим 
верствам населення» з 2011 року 
допомогу отримало близько 26 
тисяч людей. Рішення про підтримку 
фізичних осіб ухвалив Ігор Палиця. 
Якщо у 2012 році, коли діяльність 
Фонду була зосереджена лише в Луцьку, 
по допомогу зверталося 50-60 людей 
на місяць, то у 2016-му – понад 600.

осилю цього. Саме тому ми намагаємося на-
повнити обласний бюджет і знайти джерела 
фінансування, щоб зробити  це разом», – ре-
зюмував Ігор Палиця.

ФОНД ДАРУЄ ПОБУДОВАНІ 
ОБ’ЄКТИ ШКОЛАМ, 
УНІВЕРСИТЕТАМ, МІСТУ

Засновник Фонду «Тільки разом» наго-
лосив: спортивні заклади після завершення 
проекту передають на баланс шкіл, універси-
тетів або міста. Тобто вони не лишаються на 
балансі Фонду.

Він навів приклад стадіону Східноєвро-
пейського університету імені Лесі Українки 
«Спортивне ядро».

«Збудували стадіон і передали його на ба-
ланс університету, втім ректор вирішив його за-
крити  і зробити певні обмеження для тих, хто 
хоче туди потрапити. У соцмережах пишуть, що 
Фонд заробляє на цьому гроші. Та повторюю: 
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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

НАБОЛІЛЕ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ЛІКИ В УКРАЇНІ ВТРИЧІ 
ДОРОЖЧІ, НІЖ У ПОЛЬЩІ»

СЕЛО, В ЯКОГО Є МАЙБУТНЄ

«Позбавлення спеціалізованих 
лікарських закладів медичної 
академії державного фінансування 
може призвести до їх закриття 
та припинення надання населенню 
висококваліфікованих медичних 
послуг, особливо в частині 
онкологічних захворювань. Якщо 
відмовитися від медичної академії, 
то ми просто повернемось у 
середньовіччя», – наголосила Ірина 
Констанкевич.

Медики Любешівської 
центральної районної лікарні 

скаржаться, що кількість людей в 
стаціонарі мінімальна у зв’язку з 
критично високою вартістю ліків. 
Про це вони розповіли народному 
депутату України, члену правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Ірині Констанкевич під час її візиту в 
Любешівський район. 

Ірина Констанкевич зустрілася з лі-
карями та оглянула приміщення закладу. 
Медичний персонал озвучив низку пи-
тань, які сьогодні найбільше хвилюють 
працівників цієї галузі, а це – висока ціна 
на ліки, скорочення лікарів другої ланки 
та медичне страхування. 

Лікарі розповідають, що зазвичай па-
цієнти приходять у надважкому стані, 
коли вже немає іншого виходу. Головна 
причина – неможливість оплатити дорогі 
ліки. Як зауважила Ірина Констанкевич, 
медикаменти у сусідніх європейських дер-
жавах, наприклад, у Польщі, часом утричі 
дешевші, аніж в Україні.

Ірина Констанкевич зауважила: при-
чина цього – монополізм у фармацевтич-
ній галузі, який створила злочинна влада. 
Проте, наголошує депутат, влада змінила-
ся, а монополізм залишився. 

У невеличкому селі Котові, що на 
Ківерцівщині, живе майже півтисячі 
людей. Вони вміють берегти 
те, що їм дісталося, бо знають: 
покращень у сільській місцевості 
не дочекатися. Тому за можливості 
власними силами долучаються до 
різноманітних робіт, аби умови в селі 
були на належному рівні.

У Котівському дошкільному закладі – 20 
дітей. Звели споруду ще 1988 року. Меблі, 
що їх наразі використовують у дитсадку, за-
лишилися ще з тих часів.

«Ми до всіх речей ставимося дуже охай-
но, бо сподіватися на владу і на те, що в са-
дочку почнуть щось змінювати, – марно. Усе, 
що ми зараз маємо, залишилося з 1988 року: 
і ліжка, і покривальця. У нас навіть зберігся 
комплект постільної білизни тих часів», – 
розповідає завідувачка Лідія Миронюк.

Заняття в ігровій кімнаті відбуваються 
по-різному. Все тому, що у садочку – діти 
різного віку: від трьох до шести років. 

Батьки власними силами облагороджу-
вали територію навчального закладу. Із під-
ручних матеріалів створили цікавий ігро-
вий куточок. Тут і казкові герої, і улюб ленці 
з мультфільмів. Торік за сприяння сільської 
ради садочок оновили – придбали нові 
іграшкові меблі. Для повної безпеки дітей 
треба було замінити ще одну шафу, в якій 
зберігаються канцтовари, книги та роздат-
кові матеріали. 

«Стара шафа не зачинялася. Усі мате-
ріали, які там зберігалися, діти брали. Мене 
як вихователя лякало те, що малеча могла 
взяти ножиці та поранитися. Оскільки у нас  
діт ки різного віку, то встежити за енергій-

Також під час зустрічі обговорили тему 
медичного страхування. На думку Ірини 
Констанкевич, Україні не варто орієнтува-
тися на країни Заходу, оскільки їхня стра-
хова система не є досконалою. «Українська 
медицина потребує створення своєї моделі 
страхування, спрямованої на вітчизняні ре-
алії», – каже народний депутат України.

Проблема, яка стосується лікарів, – оп-
тимізація ліжко-місць та скорочення меди-
ків, зокрема, другої ланки. Варто зазначити, 
що цього року на Волині вже скоротили 3% 
медичних працівників та 1800 ліжко-місць.

Причина такого критичного стану, на 
думку Ірини Констанкевич, – традиційне 
недофінансування медицини. 

«Медична галузь стала маргінальною 
у нашому суспільному житті. Ніхто не ду-
має про людей, ідеться лише про економію 
кош тів, – наголошує депутат. – У 2017 році 
зовсім не закладено фінансування на На-
ціональну академію медичних наук, хочуть 
перевести її на госпрозрахунок. Позбав-
лення спеціалізованих лікарських закладів 
медичної академії державного фінансуван-
ня може призвести до їх закриття та при-
пинення надання населенню висококва-
ліфікованих медичних послуг, особливо в 
частині онкологічних захворювань. Якщо 
відмовитися від медичної академії, то ми 
просто повернемось у середньовіччя».

Ірина Констанкевич оглянула хірургіч-

не та терапевтичне відділення. Їх завідува-
чі розповіли про проблеми, які є в лікарні, 
зокрема, про потребу косметичного ре-
монту та  нестачу функціональних ліжок.  

Медичному закладу вже давно був по-
трібен ноутбук для роботи в системі публіч-
них електронних закупівель ProZorro. Ке-
рівництво лікарні звернулося по фінансову 
підтримку до Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Фонд пішов назустріч медзакладу 
та допоміг у придбанні комп’ютера. Також 
член правління Фонду Ірина Констанкевич 
передала сертифікат на медичне обладнан-
ня головному лікарю Ветлівської дільнич-
ної лікарні.

Анастасія КОРЕЦЬКА

ною малечею важко», – каже вихователька 
Юлія Зберун, яка тут уже чотири роки. До 
слова, у дошкільному навчальному закладі 
загалом працює всього чотири людини. 

По допомогу котівчани звернулися у 
ківерцівське представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». На умовах спів-
фінансування вдалося придбати потрібні 
меблі.

«Ми живемо в селі й не маємо великих 
коштів, але всім, чим можемо, допомага-
ємо. Дуже приємно, що Фонд нас підтри-
мав, адже від влади годі дочекатися якоїсь 
допомоги. Сподіваюся, що в майбутньому 
наша співпраця триватиме», – розповідає 
жителька села Юлія Дручок.

Оглянути стан садочка приїхала народ-
ний депутат України, освітянка за фахом 

Ірина Констанкевич. Парламентарка поди-
вована тим, як у маленькому селі люди дба-
ють про дитяче дозвілля. Такі села мають 
стати прикладом для великих міст, адже все 
у цьому садочку зроблено з любов’ю.

«Вдавалося побувати у різних куточках 
Волині та інших областей. На противагу 
такому гнітючому настрою, коли у нас на 
довкілля виділяють незначні кошти і в кож-
ному куточку спостерігається економія, 
цей садочок яскраво вирізняється. Кожний 
куточок свідчить про турботу, увагу та пра-
цю»,– зазначила нардеп. 

І хоч Котів – невеличке село, дитсадок 
тут охайний, доглянутий. Активна громада 
створює усі умови для якісної освіти та роз-
витку дитячого дозвілля.

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

ФЕСТИВАЛЬ «ЛИШЕ ТА МУЗИКА, ЯКА РОБИТЬ «ЛИШЕ ТА МУЗИКА, ЯКА РОБИТЬ 
ЛЮДИНУ КРАЩОЮ, – СПРАВЖНЯ»ЛЮДИНУ КРАЩОЮ, – СПРАВЖНЯ»

ДОБРО У СЕРЦІ ЖИТТЯ – ЯК ФУТБОЛ: «АУТСАЙДЕР ЖИТТЯ – ЯК ФУТБОЛ: «АУТСАЙДЕР 
ЗАВЖДИ ЗМОЖЕ ПЕРЕГРАТИ ЛІДЕРА»ЗАВЖДИ ЗМОЖЕ ПЕРЕГРАТИ ЛІДЕРА»

Богдан дуже хоче опанувати професію журналіста. Він із надією 
дивиться в очі: «Як ви думаєте, такий, як я, може навчитися?». 
Пропонуємо йому перше завдання – описати враження від поїздки. 
Через кілька днів на мейл надходить лист із маркуванням: «Замітка 
від Богдана». У нім – щирі емоції: «Я ніколи не думав, що потраплю в 
Буковель. Гори мене вразили своєю таємничістю, адже приїжджі не 
знають, що за тими гірськими масивами, далеко-далеко за обрієм... 
Я зрозумів, що людська фантазія може творити дива». Читала про 
мандрівки до озера і водоспадів, про враження від чудернацької хати, 
в якій усе догори дриґом... І знаєте, що подумала? Все у нього вийде, 
у цього усміхненого, Богом даного землі й батькам хлопчика. 

Богдан Шило – учасник проекту 
«Відпочинок у Буковелі» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Ми познайомилися з 
ним, коли хлопець із другом 
Юрком розфарбовував 
глиняні фігурки, що їх 
виготовили особливі дітки, 
якими опікується громадська 
організація з Луцька «Зірка 
надії». 

Така творча праця молодим 
людям до душі, адже це – і само-
вираження, і спілкування, і роз-
вага. У рідному місті, за словами 
мами Богдана Олени, не так багато 
можливостей для розвитку дітей із 
обмеженими можливостями, але, 
попри діагноз ДЦП, намагаються 
нічого не упустити. Зараз Богда-
ну тринадцять. Він навчається у 
Нововолинській спеціалізованій 
ЗОШ №9. Хлопчик активний: спі-
ває у колективі «Дзвіночки», разом 
з ровесниками вони беруть участь 
у різноманітних концертах, цього 
літа їздили на ІV Всеукраїнський 
фестиваль «Я Вірю», що відбував-
ся на Світязі.

ОСОБЛИВИЙ ХЛОПЧИК 
З ОСОБЛИВИМ 
СТАВЛЕННЯМ ДО СВІТУ

«У нас в Нововолинську для 
таких діток немає гуртків, щоб 
вони могли себе скерувати у якесь 
русло, – зітхає Олена Шило. – По-
трібно самому старатися. А соці-
алізація для таких дітей так само 
важлива, як і реабілітація». 

По-різному ставляться до 
особ ливих дітей і школярі. Одні – 
з острахом, інші вже звикли, до-

помагають за потреби. Батьки 
налаштовують сина реагувати на 
неадекватне ставлення з розумін-
ням, адже люди різні, вони часто 
не можуть пояснити незвичні для 
них речі.

А Богдан таки особливий. Не 
через свою недугу. А через став-
лення до світу. Він жадібний до 
пізнання. З непідробною цікавістю 
шукає пояснення, осмислюючи їх. 

Богдан народився на п’ятому 
місяці вагітності. І все ж отримав 
шанс жити у найкращій сім’ї, із 
найдбайливішими батьками, із 
найчуйнішими сестричками. Що-
правда, молодша, шестирічна, все 
допитується у брата, коли ж врешті 
він встане і самостійно ходитиме.

Спершу сім’ї було дуже важ-
ко. Хлопчикові поставили діагноз 
ДЦП, про який батьки нічого не 
знали до пуття. Та що дивувати-

МРІЯ, ЩО МАЄ ПРАВО 
СТАТИ РЕАЛЬНІСТЮ

Богдан – найзвичайнісінький 
хлопчик. Улюблене заняття – фут-
бол, от тільки спостерігати може 
за ним лише по телевізору: «Фут-
бол гарний своєю непередбачува-
ністю, емоціями... Як в англійській 
прем’єр-лізі: аутсайдер може пере-
грати лідера. Улюблена команда – 
донецький «Шахтар». Вона мене 
дуже радує. Але навіть якби про-
гравала, я від неї не відмовився б, 
бо розумію, як футболістам важко 
далеко від дому грати».

Одна із Богданових мрій – ста-
ти журналістом, бажано спортив-
ним коментатором, щоб поєднува-
ти приємне із корисним. Для цього 
тільки любити спорт – замало, тож 
природно, що хлопець багато чи-
тає. Здебільшого – пригодницьку 
літературу. Захоплюють герої не-
пересічного розуму, дотепні, вина-

ся батькам, коли навіть лікарі на 
огляді не йняли віри, що хлопчик 
може говорити. Тому Шили пояс-
нюють близьким і знайомим, що 
то не хвороба, просто інший спосіб 
життя. Так, людина не може багато 
речей зробити сама, тому допомо-
га близьких – крайня потреба.

хідливі, які зможуть знайти вихід 
із будь-якої ситуації. Як інженер 
Сайрус Сміт із улюбленої книги 
«Таємничий острів» Жуля Верна. 

Якби в Богдана було завдання 
написати книгу, то писав би її про 
своє життя. І обов’язково у ній 
було б багато добра і світла. 

ДОБРО МУСИТЬ МАТИ 
ВІДДЯКУ

«Добро – це коли ти хочеш зро-
бити приємне коханій людині, ви-
тягти зі складної ситуації, допомог-
ти у чомусь, потішити, – каже юний 
учасник проекту «Відпочинок у Бу-
ковелі» Богдан Шило. – Якщо лю-
дина хороша і відповідає добром 
на добро, то я їй допоможу».

Та все ж добро мусить мати 
віддяку, вважає хлопець. Воно 
передусім знаходить тих, хто сам 
доб рий. 

Мама Богдана розповідає, що 
про Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» дізналися нещодавно від 
батьків особливих діток з інших 
районів. П’ять днів відпочинку в 
Буковелі – неочікувана радість.

«Добро – це те, що для нас зро-
били, це те, що ми можемо віддати 
іншим, комусь допомогти, – ре-
зюмує Олена. – Нам допомогли, 
ми комусь допомогли. Допомога 
ж буває різною, навіть перевести 
бабусю через дорогу, собаку на-
годувати – то ж теж добро. Воно 
є скрізь. Повірте, в нашому світі  
його дуже багато».

Наталка ПЕТРУК

Уже тринадцять років 
фестиваль «Стравінський і 

Україна» гуртує шанувальників 
вишуканої класичної музики, 
тих, хто цікавиться, досліджує 
життя і творчість або прагне 
познайомитися зі спадщиною 
нашого талановитого 
земляка – всесвітньо 
відомого композитора Ігоря 
Стравінського. Ця подія стала 
візитівкою області й України 
загалом. Щороку фестиваль 
набирає сили, запрошує 
до участі нові колективи, 
впроваджує нові форми 
наповнення. 

Найпомітніша подія цьогоріч-
ного фестивалю «Стравінський 
і Україна» – волинська прем’єра 
опери-ораторії композитора «Цар 
Едіп» у День музики. Це – концерт-
ний варіант опери у виконанні ар-
тистів Чернівецької філармонії. 
Диригент, народний артист Укра-
їни Ігор Блажков зумисне приїж-
джав на репетиції до Чернівців із 
Німеччини, де живе останні роки. 
Він вважає, що такий фестиваль – 
ще один крок до європейської ін-
теграції: «Росія має Ясну Поляну 
Льва Толстого, Михайловське 
Пушкіна, Німеччина має Веймар 
Гете, а Україна має Устилуг Ігоря 
Стравінського. І це дуже важливо, 
що саме цей фестиваль відбуваєть-
ся тут, а Стравінський – то людина 
світу, то композитор всесвітнього 
значення і всесвітнього рівня».

Музика Стравінського складна 
і водночас сповнена неймовірного 
шарму. Трагедія софоклівського 
царя Едіпа зачепила та вразила во-
линських глядачів. Як і в кожно-
му творі Ігоря Стравінського, тут 
особ лива подача подій, яка робить 

їх актуальними у будь-який час. 
Загалом же двотижнева про-

грама була насиченою та різно-
барвною. Приїжджали колективи 
з Польщі, Чернівців, Чернігова, ар-
тисти з Білорусі та Швейцарії, ди-
ригент із Потсдама, кінорежисер 
із Лондона, багато українських ви-
конавців. «Загалом «Стравінський 
і Україна» мав 12 заходів, – каже 
директор фестивалю Сергій Єфі-
менко. – Шість концертів, три пре-
зентації документальних фільмів, 
представлення повного зібрання 
творів Стравінського від фірми 
SONY в Устилузі й багато різних 
зустрічей та цікавих розмов».

Локації фестивалю – Луцьк, 
Устилуг та Люблін. У сусідній 
державі, зокрема, представляти 
фестиваль від Волині випало Ака-
демічному камерному оркестру 
«Кантабіле». Зі слів художнього 
керівника фестивалю, народно-

го артиста України Товія Рівця, 
виступати в Любліні для їхнього 
колективу – велика честь. Публі-
ка цього міста дуже вимоглива до 
виконавців. Сцена їхнього театру 
приймала зірок світової величини. 
І «Кантабіле» таки мав успіх, отри-
мав визнання й високу оцінку. 
Кілька днів під час фестивалю пе-
ребував на Волині його почесний 
гість та учасник – британський 
кінорежисер Тоні Палмер. Це лю-
дина, яка була знайома з Ігорем 
Стравінським особисто і створила 
документальний фільм про нього.

 «Ми зі Стравінським диску-
тували щодо того, в чому різниця 
між поп-музикою і такою музи-
кою, яку писав він, – розповідає 
Тоні Палмер. – І він сказав, що є 
три види музики: хороша, погана і 
«не музика». Потім настала пауза, і 
Стравінський продовжив низьким 
голосом: «Щодо музики, то вона 

поділяється на два види: ось така 
(Тоні стис руку в кулак, – авт.)... 
і ось така (витягнув розтиснуту 
руку вперед, – авт.)». І саме другий 
вид музики – та музика, яка при-
тягує, наповнює почуттями, ро-
бить вас кращими, є хорошою».

Славетний кінорежисер, спад-
щина якого налічує понад сотню 
фільмів про знакових людей епо-
хи, презентував на Волині до-
кументальні стрічки «Космічне 
кіно» з музикою Майкла Олдфіл-
да, «Пташка на дроті» про Леонар-
да Коена, «Рахманінов», «Бітлз і ІІ 
світова війна».

Упродовж останніх років фес-
тиваль відбувається за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» у рамках програми підтрим-
ки культури і духовності. «Це має 
бути незалежно від обставин та 
економічної ситуації в країні, – 
зауважує заступник голови прав-

ління Фонду Орест Маховський. 
– Це те, що нас збагачує, це те, що 
робить нас українцями. Такі по-
дії відбуваються і в подальшому 
заплановані за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

У майбутньому фестиваль шу-
катиме нові шляхи до сердець. Це 
буде інтеграція у масову культуру, 
а для цього потрібне своєрідне 
сканування духовних потреб во-
линян. Надбання Ігоря Стравін-
ського, В’ячеслава Липинського, 
Лесі Українки, Агатангела Крим-
ського, інших видатних земляків 
має визначальне значення для 
ідентифікації всього українського 
народу. Тому фестиваль мусить 
жити, збагачуватися і збагачувати 
нас. Високе мистецтво не має бути 
далеким від глядача чи слухача, 
воно має підносити людину до ви-
щого рівня самоусвідомлення. 

Наталка ПЕТРУК
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СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДІ

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
ще з часів його заснування 

підтримує та опікується талановитою 
й активною молоддю. Проект охоплює 
успішних юнаків та дівчат, які мають 
здобутки в галузі науки, освіти і 
мистецтва. Торік до цієї когорти 
долучили ще й молоду спортивну 
еліту.

СПІВПРАЦЯ МІЖ ДЮФШ 
«ВОЛИНЬ» ТА ФОНДОМ 
ТРИВАЄ

Рік тому між Фондом та дитячо-
юнацькою футбольною школою «Волинь» 
було підписано меморандум про взаємовід-
носини щодо розвитку футболу. У рамках 
меморандуму та програми «Волинь спор-
тивна» Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
уже допоміг ДЮФШ «Волинь» із рекон-
струкцією стадіону на вулиці Дубнівській, 
організацією поїздок дитячих команд на 
змагання всеукраїнського та міжнародного 
рівнів. Один із важливих напрямків такої 
спільної праці – фінансовий стимул для най-
талановитіших спортсменів. Торік стипен-
діатами Фонду були 20 вихованців школи у 
чотирьох вікових групах. У новому футболь-
ному сезоні 2016-2017 років стипендії Фонду 
отримуватимуть 12 вихованців ДЮФШ, які, 
на думку керівництва дитячо-юнацької фут-
больної школи, невтомно працювали на полі 
й показали хороші результати в минулому 
навчальному році.  

АКТИВНА ТА ЗДОРОВА 
МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ 
КРАЇНИ 

Заступник голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Орест Маховський при-
вітав учасників стипендіального проекту та по-
дякував керівникові  школи і тренерам за те, що 
вкладають час та сили у розвиток дітей.

«Активна, розумна, здорова молодь – це 
основа майбутнього Волині та країни загалом. 
Фізична культура і спорт – ті пріоритети, які 
постійно декларує Ігор Петрович. Луцьк по-

троху стає спортивною столицею. Час, який 
ви витрачаєте на роботу над собою, – най-
важливіша інвестиція. Це в майбутньому до-
зволить сформувати спортивну еліту області. 
Тому ще раз дякую за вашу роботу. Тримайте 
в такому ж напрямку», – звернувся до при-
сутніх Орест Маховський. 

Директор ДЮФШ «Волинь» Андрій Кара-
таєв відзначив ефективність такої підтрим-
ки. Адже семеро футболістів школи, яким 
призначили стипендії у минулому сезоні, не 
знизили вимог до себе під час тренувального 
та ігрового процесів. Улітку 2016 року вони 
були заявлені для виступів у Прем’єр-лізі, а 
зараз грають в чемпіонаті України у віковій 
категорії U-19. 

Сили та натхнення юним футболістам по-
бажав капітан ФК «Волинь» Олег Герасимюк. 
«У кожного з вас є якась мета. Хтось хоче по-
трапити в першу лігу, хтось, можливо, ста-
вить вищу планку. Зичу, щоб усе, що ви по-
ставили собі за ціль, здійснювалося».

НАПОЛЕГЛИВІ 
ТРЕНУВАННЯ – ШЛЯХ 
ДО ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Один зі стипендіатів, вихованець 
ДЮФШ «Волинь» Денис Теслюк у футбол 
грає чотири роки. З кожним тренуванням 
хлопець удосконалює навики та уміння. 
Каже: найбільше в цій грі до вподоби емо-
ції та драйв. Попри юний вік, Денис визна-
чився з майбутньою професією  – хоче ста-
ти футболістом. Не пропускає трансляцій 
футбольних матчів та ставить за мету на-
вчитися вести гру, як португальський фут-
боліст Роналдо.

Любов до гри мільйонів Денисові при-
щепив тато Валерій Теслюк, який також 
професійно займався футболом. Валерій як 
ніхто знає, яким травматичним є цей вид 
спорту, адже його футбольна кар’єра через 
травму закінчилася у 20 років. Проте вва-
жає: краще нехай син займається спортом, 

ніж сидить в інтернеті. А травми у повсяк-
денному житті трапляються в усіх, не лише у 
футболістів. 

 «Такі стипендії – велике заохочення для 
дітей. Перші гроші я заробив у 16. Він же на 
три роки випередив мене», – каже батько 
юного футболіста.

Ще одного стипендіата Владислава Коля-
ду у футбольну школу також привів тато. Тут 
хлопець тренується із семи років. Зізнається: 
з першого разу не дуже виходило, та завдяки 
наполегливим тренуванням він упевнено йде 
до мети – хоче стати відомим футболістом. 

Дванадцять вихованців футбольної спор-
тивної школи отримуватимуть стипендію 
упродовж навчального року – вісім місяців. 
Та все ж співпраця із Фондом цим не обме-
житься. Є ще багато планів, що сприятимуть 
розвитку футболу і волинського спорту за-
галом.

Ірина ЮЗВА



Справжня магія – це взяти чотирьох сильних одинаків і змусити їх працювати разом. Фільм «Ілюзія обману»
www.volynnews.com
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СУБОТА 22 жовтня
06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники 

в часі»
10.05 Як це?
10.30 Хто в домі хазяїн?
10.50 Хочу бути
11.15 Школа Мері Поппінс
11.30 Суспільний 

університет
12.45 Д/с «Бог в Америці»
14.50 Д/с «Смачні 

подорожі»
16.00 Чоловічий клуб. 

Спорт. Бокс
17.35 Чоловічий клуб
18.10 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія - 
свобода»

19.10 Х/ф 
«Нортенгерське 
абатство»

21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена 

історія
22.45 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп
23.40 Добрі справи
01.20 Музичне турне
02.25 Т/с «Пастка»
04.40 Віра. Надія. Любов

UA: ПЕРШИЙ

03.15 Абзац
04.10, 06.05 Kids Time
04.15 М/ф «Монстри 

проти прибульців»
06.07 Хто зверху-5?
08.00 Ревізор
11.05 Страсті за 

ревізором
14.00 Зірки під гіпнозом
15.55 М/ф «Рататуй»
18.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 
Прокляття чорної 
перлини»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Скриня мерця»

00.00 Х/ф «Жах 
Амітівілля»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

вдома»
13.15 «Зважені та щасливі 

- 6»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7»
22.25 «Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

01.15 «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»
11.10 М/ф «Піноккіо та 

імператор темряви»
12.50 Х/ф «Мирний 

воїн»
15.10 «Кохання з першого 

погляду»
16.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
17.00 «Орел і Решка»
23.40 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.25 Т/с «Комісар Рекс»
03.00 «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 «Мрії з 

пластиліну»
13.00, 15.20 Т/с 

«Спадкоємиця»
17.10, 19.40 Т/с «Долю не 

обдуриш»
21.45 Х/ф «Мама 

виходить заміж»
23.40 Реальна містика
02.15 Т/с «C.S.I.: Нью-

Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
06.40 Містична Україна
08.30 У пошуках істини
10.10 Мисливці на 

нацистів
11.50 Ісус: таємниче 

життя
13.40 Хрест у мистецтві
14.30 Таємниці акул
15.30 Дика Австралія
18.30 Брама часу
21.00 Розгадка таємниць 

Біблії
23.50 Борджіа: історія 

клану
00.50 Вражаюче відео

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
07.00 «Світське життя»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Поверніть мені 

красу 2»
11.20, 04.45 Х/ф 

«Службовий роман»
14.25 «Голос. Діти 3»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши комік 2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху 2016»
23.10 «Вечірній Київ 

2016»
00.55 Х/ф «Будинок із 

сюрпризом»
03.55 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

06.00 Х/ф «Златовласка»
08.00 Х/ф «Принцеса на 

бобах»
10.10 Х/ф «Покровські 

ворота»
13.00 Х/ф «Торкнутися 

неба»
14.50 Т/с «Сережка 

Казанови»
18.40, 20.30 Концерт 

«Мрія про Україну»
20.00, 02.30 «Подробиці»
22.30 «Добрий вечір на 

Інтері»
23.15 «Навколо М»
00.15 Х/ф «Наречена-

втікачка»
03.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки 2»
04.30 Х/ф «Без року 

тиждень»

ІНТЕР

06.25, 12.45 Факти
06.55 М/с «Пригоди 

мультинят»
07.50, 04.05 Стоп-10
08.45, 04.55 Провокатор
09.45 Більше ніж правда
10.40 Секретний фронт
11.40 Антизомбі
12.35, 13.00 

Громадянська оборона
13.50 Інсайдер
14.50 Х/ф 

«Максимальний 
ризик»

16.45 Х/ф 
«Відчайдушний»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф 

«Викрадена-2»
21.55 Х/ф «Три дні на 

убивство»
00.05 Х/ф «Незвичайна 

подорож»
01.55 Т/с «Чорний 

список-2»

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 Х/ф «Шкільний 

мюзикл»
12.40 Х/ф «Шкільний 

мюзикл 2»
14.40 Одного разу під 

Полтавою
16.30 Х/ф «Рожева 

пантера»
18.15 Х/ф «Рожева 

пантера 2»
20.00 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Мурахи у 

штанях»
23.25 Х/ф «Нові мурахи 

у штанях»
01.00 Шпілівілі
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
07.30 Час-Тіme
08.00 «Бізнес-клас»
08.35 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/ц «Музеї Волині»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.25, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Військова 

прокуратура: на лінії 
вогню»

12.15 «Дитячий світ»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.40 «Грані»
14.05 Вистава за 

твором Лесі Українки: 
«Камінний господар»

15.35 Т/ф «Марко Вовчок. 
Таємнича зірка»

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.30 «Натхнення» 

(концерт-бенефіс 
народної артистки 
України Зої Комарук)

18.00 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.35 «Народна 

скарбниця» (іконопис)
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

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

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 09.00 Новини «На 
часі»

07.25, 05.40 Як це було
08.00 Детонація
08.30 Діагноз: здоров’я
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 

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

ради
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

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

«Всесвіт»
00.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
00.15 Ретроспектива: 

«Джульбарс» 1
01.45 По ту сторону 

пригод
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Дівчина з характером» 
06.00 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 21 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.40, 21.00 Новини
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.30 Територія закону
08.35 Паспорт.Ua
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Д/ф «Крізь час і 

слово. Іван Драч»
12.00 Prime time з 

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

університет
14.50 Віра. Надія. Любов
15.50 Театральні сезони
16.30 Д/с «Смачні подорожі»
17.30 Д/с «Бог в Америці»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 З перших вуст
20.00 На пам’ять
20.30 «План на завтра»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
02.00 Музичне турне
02.55 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф «Жінки у 

блакитних беретах»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Х/ф «Інтерв’ю з 
вампіром»

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, 21.35 Київ вдень 

і вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

22.35 Половинки 2
00.30 Суперінтуїція
01.50 Служба розшуку 

дітей
01.55 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Зіркове життя»
07.45 Х/ф «Смугастий 

рейс»
09.25 Х/ф 

«Доглядальниця»
11.20 Х/ф «Дихай зі 

мною. Щастя в борг»
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»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
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. На краю світу»

16.00 «Файна Юкрайна»
17.00, 01.00 «Розсміши 

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

К1
06.00, 13.15, 15.30 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 04.30 Зірковий 

шлях
11.15, 03.40 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»

УКРАЇНА
06.00, 10.30 Вражаючі 
кадри 06.50 Бандитська 
Одеса 07.50 Правда 
життя 08.50, 18.00 
Вижити у Венесуелі 09.40 
Анатомія бою 11.20, 
18.50 Правила життя 
12.10, 19.40 У пошуках 
істини 13.10 Містична 
Україна 14.10, 20.40 
Секретні історії 15.10 
Охоронці Гітлера 16.10 
Смертельний двобій 
17.00 Таємниці акул 21.40 
Дика Австралія 22.40 
Акула 21-го століття 23.40 
Вражаюче відео 00.20 
Борджіа: історія клану 
01.20 Шокуюче відео 

МЕГА

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

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

07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля 

- 2»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 2»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

-2»
20.15 «Вечірній Київ 

2016»
22.00 «Світське життя»
23.00 «Ліга сміху»
00.55 Х/ф 

«Приниження»
02.40 «Що? Де? Коли?»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.10, 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, 12.25 Т/с «25-а 
година»

15.40 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.05 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Принцеса на 

бобах»
01.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки 2»
03.00 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Патруль. 

Самооборона
10.15, 16.55 Т/с 

«Винищувачі»
12.00, 13.20 Х/ф 

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

«Нюхач-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.30 Що? Де? Коли?
00.25 Х/ф 

«Максимальний 
ризик»

02.20 Т/с «Чорний 
список-2»

04.30 Провокатор

ICTV

07.10, 09.30 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.00 Х/ф «Шкільний 

мюзикл 2»
12.00, 17.55 Панянка-

селянка
13.00 Танька і Володька
14.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

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

пантера»
21.35 Х/ф «Рожева 

пантера 2»
23.20 Х/ф «Мурахи у 

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

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Дитячий світ»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30, 16.30, 22.35 Тема 

дня
12.00 Т/ф «Воскові крила 

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

Європі»
14.10 Т/ф «Ловець слів»
15.00 Т/ц «Обрані часом»
15.30 «Галерея 

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

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Роки і долі»
18.30 «Народна 

скарбниця» 
(Я.Жупанюк)

18.55 Служба розшуку 
дітей

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Бізнес-клас»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.20, 08.20, 18.55, 
21.50, 00.20 Погода

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

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

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 Слідство Інфо
13.20 Джем
14.00, 17.30 СмачнОГО!

АВЕРС 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
22.20 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: 

«Блакитні дороги» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

НОРВЕЗЬКИЙ ПРЕМ’ЄР 
ЛОВИЛА ПОКЕМОНІВ

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна 
Солберг захопилася популярною 

нині грою у покемонів.

Це не вперше, коли ЗМІ пишуть про 
те, що члени норвезького уряду ловлять 
комп’ютерних персонажів на телефон. Але 
це вперше, коли у гру Pokemon Go бавиться 
прем’єр та ще й у стінах парламенту, пише 
The Guardian.

Як зазначає видання, Солберг є фанат-
кою популярної гри. Наприклад, під час 
свого офіційного візиту до Словаччини Ерна 
узяла перерву, аби зловити покемона.

А журналістам зізнавалася, що прагне 
встановити рекорд.

отакої

Фільм «Пірати Карибського моря: 
Скриня мерця»

Фільм «Приниження»

Фільм «Рожева пантера»

21:00

00:55

20:00

m
ota.ru

kino-teatr.ua

kievrus.com
.ua

«ДИНАСТІЯ» ПОВЕРТАЄТЬСЯ 

Американський телеканал The CW 
Television Networ оголосив про 

початок роботи над відродженням 
знаменитого телесеріалу «Династія», 
повідомляє Cultprostir.ua. 

Мильна опера про 
пристрасті навколо наф-
тового бізнесу і розбитих 
сердець двох могутніх 
сімейних кланів Керрінг-
тонів і Колбі дев’ять се-
зонів захоплювала гля-
дачів, виходячи в ефір 
з 1981 до 1989 року на 
каналі ABC. Керувати 
проектом і розробляти 
сюжет будуть шоу-раннери Джош Шварц і 
Стефані Севедж. У центрі історії опиняться 
спадкоємці сімейств Колбі та Керрінгтонів. 

Продюсером «Династії» був знаменитий 
Аарон Спеллінг. Ролі Блейка Керрінгтона 
і його дружини Крістал принесли світову 
славу Джону Форсайту і Лінді Еванс. Яскраву 
роль норовливої фатальної красуні Алексіс 
виконала у фільмі британська зірка Джоан 
Коллінз. 

телесеріал

znaj.ua
vokrug.tv
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У людини два боки: хороший і поганий; минуле і майбутнє. 
У коханій людині треба приймати обидва боки. Фільм «Турист»

НЕДІЛЯ 23 жовтня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

12.45, 16.20, 22.50, 
23.15 Погода

06.35 На слуху
06.55, 00.20 Телемагазин
07.15, 07.50 Золотий 

гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Х/ф 

«Нортенгерське 
абатство»

11.05 М/с «Мандрівники 
в часі»

12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.55 Спогади
13.30 Гра долі
14.20 Фольк-music
15.30 Твій дім-2
15.45 Борхес. Розмови 

про розумне з Кирилом 
Галушком

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 Шлягер року
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Пастка»

05.45 М/с «Пригоди 
мультинят»

06.35, 12.45 Факти
07.05, 03.35 Стоп-10
08.00, 04.20 Провокатор
08.55 Зірка YouTube
10.10 Дивитись усім!
11.55 Без гальм
12.20, 13.00 Х/ф 

«Відчайдушний»
14.45 Х/ф «Три дні на 

убивство»
16.55 Х/ф 

«Викрадена-2»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф 

«Прискорення»
22.15 Х/ф «Мисливці за 

відьмами»
23.55 Х/ф «Судний день»
02.00 Х/ф «Незвичайна 

подорож»

07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Ча´інгтон»
09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/ф «Воруши 

ластами 2. Утеча з раю»
12.20 Х/ф «Герой з плаката»
15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Танька і 
Володька

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

20.00 Країна У
22.00 Х/ф «Нові мурахи 

у штанях»
23.35 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного 2»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для... батьків»
11.00, 15.30, 20.00 Тема 

дня
11.30 «На щастя, на 

долю»
11.55 «Натхнення» 

(концерт-бенефіс 
народної артистки 
України Зої Комарук)

12.25 «Молодіжна студія»
13.20 «Кошик творчих 

ідей»
13.40 Т/ц «Українські 

голови в Баварії», 4 
серія

14.00 «Волинський 
тиждень»

14.30 «Музичний 
проспект»

16.00 «Дзвони Волині»
16.50 «Казки Сашка 

Лірника»
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині». Х/ф 
«Дорога на Січ». 18:30 
«Видатні волиняни»

19.00 Місто
19.25 «Урок для... батьків»
20.25 «Вісник обласної 

ради»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 Т/ф «Феофан 

Щегельський: «Маестро 
від Бога»

22.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час -Time». 22:45 
«Такти і факти» фільм 
Тоні Палмера «Про 
Леонарда Коена». 1 ч.

06.20 «ВусоЛапоХвіст»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на 

Майдані»

10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

11.45 «МастерШеф - 6»

19.00 «Битва екстрасенсів 

16»

20.55 «Один за всіх»

22.10 «Х-Фактор - 7»

01.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.15 М/ф «Піноккіо та 

імператор темряви»
11.00 Х/ф «Мирний 

воїн»
13.15 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.15 «Орел і Решка»
19.00, 01.00 «Вечірній 

квартал»
21.00 Х/ф «Хатіко: 

Найвірніший друг»
22.50 «КВН»
03.00 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Мама 

виходить заміж»
11.00 Т/с «Долю не 

обдуриш»
14.50 Х/ф «Мрії з 

пластиліну»
16.45, 20.00 Т/с «А сніг 

кружляє...»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.40 Т/с «Спадкоємиця»
01.20 Т/с «Співачка і 

султан»

06.00 Бандитський Київ
06.40 Містична Україна
08.30 У пошуках істини
10.10 Охоронці Гітлера
11.50 Розгадка таємниць 

Біблії
14.30 Акула 21-го 

століття
15.30 Дика Австралія
18.30 Прихована 

реальність
21.00 Ісус: таємниче 

життя
22.50 Хрест у мистецтві
23.50 Борджіа: історія 

клану
00.50 Шокуюче відео

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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»
14.30 «Життя без обману 

2016»
15.50 Т/с «Найкращий» 

тиждень мого життя»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.15 Х/ф «Божевільне 

весілля»
00.55 «Аргумент кiно»
01.35 «Світське життя»
02.25 Х/ф 

«Приниження»
04.05 «В мережі»

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 «Наречена-

втікачка»
16.15 Х/ф «Влітку я 

надаю перевагу 
весіллю»

18.10, 21.30 Т/с «Все 
повернеться»

20.00 «Подробиці тижня»
23.30 Х/ф «Покровські 

ворота»
02.20 Д/п «Потойбіччя. 

Сни»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.50, 07.55 Kids Time
05.52 М/ф «Веселі ніжки»
07.57 Т/с «Пригоди 

Мерлина»
12.40 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 
Прокляття чорної 
перлини»

15.40 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
Скриня мерця»

18.45 Х/ф «Самотній 
рейнджер»

21.00 Х/ф «Хеллбой: 
Герой із пекла»

23.15 Х/ф 
«Суперфорсаж»

01.25 Х/ф «Жах 
Амітівілля»

07.00 Новини «На часі»
07.10, 09.10, 18.55, 

21.50, 00.00 Погода
07.15, 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
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.00, 18.25, 19.55, 

20.35, 21.55 Телебіржа. 
Ринок праці

12.05 Говоримо 
польською

12.15 Хіт-парад

АВЕРС 13.00 Фестиваль 
хореографії

14.00 Огляд світових 
подій

14.30 Детонація
17.00 Благодатна купель
17.30 Діагноз здоров’я
18.00 По ту сторону 

пригод
18.30 Слідство інфо
19.00, 20.00, 21.00, 

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

«Олександр 
Пархоменко» 1

02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Винищувачі» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

ФУТБОЛ 1

ПН 17 жовтня ВТ 18 жовтня СР 19 жовтня ЧТ 20 жовтня ПТ 21 жовтня СБ 22 жовтня НД 23 жовтня
06.00, 08.00, 05.35 Топ-матч 
06.10 Ман Сіті - Евертон. 
Чемпіонат Англії 08.10 Олімпік 
- Шахтар. Чемпіонат України 
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS 10.15 «Великий футбол» 
12.00 Барселона - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Зірка 
- Ворскла. Чемпіонат України 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.55 Челсі - Лестер. 
Чемпіонат Англії 18.45 Журнал 
Ліги Чемпіонів 19.15 Бетіс - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 21.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 21.55 LIVE. Ліверпуль 
- МЮ. Чемпіонат Англії 00.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
01.00 Олександрія - Сталь. 
Чемпіонат України 02.50 
Журнал Ліги Європи 03.45 
Мідлсбро - Вотфорд

06.00 Атлетіко - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Арсенал - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
20.50, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Зірка - Ворскла. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.55 Бетіс 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 16.30 
Олімпік - Шахтар. Чемпіонат 
України 18.15 «Моя гра» А. 
Богданов 18.45 Ліверпуль - 
МЮ. Чемпіонат Англії 20.30, 
20.55, 22.50 LIVE. «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE» 00.10 
Реал - Легія. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 02.00 Ман 
Сіті - Евертон. Чемпіонат 
Англії 03.50 Барселона - 
Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
05.40 Топ-матч 

06.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 06.55 Баєр - 
Тоттенгем. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 08.40, 04.55 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.55, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20, 
03.05 Спортінг - Боруссія (Д). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05 
Ліверпуль - МЮ. Чемпіонат 
Англії 13.55 LIVE. Динамо 
(К) - Бенфіка. Юнацька Ліга 
УЄФА 16.15 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 19.45 Реал - Легія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.40 
LIVE. «Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
23.40 Топ-матч 23.50 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 01.15 Наполі - 
Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 

06.00 Журнал Ліги Європи 
06.55 Наполі - Бешикташ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40, 
18.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
20.45 Футбол NEWS. LIVE 
10.20, 03.40 Барселона - Ман 
Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.05, 01.50 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 13.55 Реал - Легія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 
Динамо (К) - Бенфіка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 17.50 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 19.00, 21.55 
«Шлях до Стокгольма» 19.50 
LIVE. Шахтар - Гент. Ліга 
Європи УЄФА 22.35 LIVE. МЮ - 
Фенербахче. Ліга Європи УЄФА 
00.00 Інтер - Саутгемптон. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 05.30 
Топ-матч 

06.00, 19.20 Феєнорд - Зоря. 
Ліга Європи УЄФА 07.45 
«Моя гра» А. Богданов 08.15 
Інтер - Саутгемптон. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.25 Сельта - Аякс. Ліга 
Європи УЄФА 12.10, 01.30 
МЮ - Фенербахче. Ліга Європи 
УЄФА 13.55 Барселона - Ман 
Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 16.05 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 17.00 Шахтар 
- Гент. Ліга Європи УЄФА 18.50 
Світ Прем’єр-Ліги. Прем’єра 
21.10, 03.20 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 21.40 LIVE. 
Осасуна - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Динамо (К) - 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.50 Наполі - Бешикташ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

06.00, 08.00, 13.40, 16.50, 
19.10, 05.45 Топ-матч 06.10 
Сельта - Аякс. Ліга Європи 
УЄФА 08.10 Динамо (К) 
- Бенфіка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 16.30, 23.00 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Д/ф «Президент: від мрії до 
звершеннь» 11.50 Шахтар - 
Гент. Ліга Європи УЄФА 13.55 
Чемпіонат Англії 14.25 LIVE. 
Борнмут - Тоттенгем. 15.15 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 17.10 
LIVE. Валенсія - Барселона. 
18.00 Футбол Tables 19.25 
LIVE. Ліверпуль - Вест Бромвіч. 
21.30 Д/ф «Президент: від 
мрії до звершеннь» 23.20 
Лестер - Кристал Пелес 01.10 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 02.05 Еспаньйол - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 
Арсенал - Мідлсбро

06.00, 08.00, 05.40 Топ-матч 
06.10 Гранада - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Феєнорд - Зоря. Ліга Європи 
УЄФА 10.00, 16.20, 20.15 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 «Моя 
гра». Прем’єра 10.50 Валенсія 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
12.30 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 13.00, 15.55, 16.40, 
18.55 Футбол LIVE 13.55 
LIVE. Олександрія - Динамо. 
Чемпіонат України 14.45 
Футбол Tables 16.55 LIVE. 
Олімпік - Зоря. Чемпіонат 
України 19.25 LIVE. Зірка - 
Шахтар. Чемпіонат України 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Д/ф «Президент: від мрії до 
звершеннь» 00.30 Челсі - МЮ. 
Чемпіонат Англії 02.25 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 
03.20 Сельта - Депортіво

ПОМЕРЛА ДРУЖИНА 
МІНІСТРА КУЛЬТУРИ

У ніч на 7 жовтня уві сні померла 
акторка театру імені Івана Франка, 

дружина міністра культури Євгена 
Нищука Оксана Батько-Нищук. 27 
вересня їй виповнилося 43 роки.

«Оксана була помітною від самого почат-
ку, як прийшла у театр. Чи не найперша її роль 
Мавки в «Лісовій пісні» була яскравою», – роз-
повів театрознавець Віталій Жежера.

Заслужена артистка України Оксана 
Батько-Нищук народилася 27 вересня 1973 
року в місті Коломиї. Закінчила Київський 
національний університет театрального 
мистецтва ім. Карпенка-Карого. Була ак-
трисою київського Національного україн-
ського драматичного театру ім. І. Франка. 
Разом із чоловіком Євгеном виховувала 
сина Олексу.

втрата

Фільм «Мисливці за відьмами»

22:15

livejournal.com

Фільм «Хеллбой: Герой із пекла»

21:00

kinozon.tv

радимо почитати КНИГИ ПРОТИ ОСІННЬОЇ ДЕПРЕСІЇ
  Галина ТЕРНОВА

Осінь – книжкова пора. 
Горнучись у м’яку ковдру 
пізніми вечорами й попиваючи 

ароматний чай, гортаємо сторінки 
стареньких улюблених книжок чи 
нещодавно придбаних літературних 
новинок. Дехто обирає для осені 
книги, що зігрівають душу. Дехто 
такі, які відганяють депресію. Хтось 
полюбляє щось щемке і сповнене 
тихим смутком. А ще є книги, на 
сторінках яких живе сама осінь – у 
різні епохи, в різних куточках землі.

КОВАДОНГА О’ШИ 
«ФЕНОМЕН ZARA»

Історія про хлопчика, який у підлітково-
му віці кинув школу, щоби працювати та до-
помагати своїй родині. Це нагадує казку про 
Попелюшку, яка стала принцесою. Тільки все 
це трапилося з Амансіо Ортегою – хлопчиком 
з іспанської провінції, чиє вміння заробля-
ти гроші привело до створення величезної 

бізнес-імперії. Насправді це 
не казка про велику удачу. Це 
книга про самодисципліну й 
працьовитість. І, звісно, про 
скромність. Адже саме цими 
рисами славиться Амансіо 
Ортега. У книзі немає ре-
цептів створення бізнесу. Це 

радше біографія і життєвий шлях засновника 
Inditex Group. Якщо ви берете книгу, споді-
ваючись отримати поради від творця бренду 
Zara, то не варто на це розраховувати. Але 
вона може мотивувати людей більше працю-
вати та поглиблювати знання. Мабуть, це і є 
рецепт успіху.

ТОНІ ШЕЙ «ДОСТАВКА 
ЩАСТЯ. ШЛЯХ ДО ПРИБУТКУ, 
ЗАДОВОЛЕННЯ І МРІЇ»

Це певний симбіоз історії про створення 
бізнес-імперії (і навіть не однієї) з філософ-
ським есе на тему щастя і його пошуків.

Тоні Шей розповідає про свій шлях бізнес-
мена, починаючи з дитинства. Адже ще в шко-

лі він придумував способи, як 
заробити грошей. Коли ство-
рив компанію, то продав її за 
великі гроші. Він розжився 
купою матеріальних благ на 
кшталт пентхаусів і авто, але 
легко продав їх, рятуючи нове 
дітище – компанію Zappos. Це 

історія бізнесмена, який своїм досвідом дово-
дить, що не потрібно часом боятися поставити 
на кін усе, що маєш. Важливо вірити в те, що 
робиш, і що щастя – не в грошах. 

ЕММА ДОНОГ’Ю «ДИВО» 
11-річна дівчинка Анна 

О’Доннелл перестає їсти, 
проте навдивовижу зали-
шається живою і здоровою, 
та ще й вірить у свої магіч-
ні здібності. Медсестра Ліб 
Райт просить голодного на 
сенсації журналіста пере-
вірити, чи її не обманюють. 
Дія роману відбувається в 

Ірландії у 1850-х роках. Надихнув авторку іс-
торичний факт про велику кількість «голод-
них дівчаток» у Європі та Північній Америці 
між XVI та XX століттями. Це психологічний 
трилер про повільне вбивання дітей перед 
очима в інших.

ЄНС КРІСТІАН ГРЕНДЕЛЬ 
«ТИША У ЖОВТНІ»

Скандинавська осінь – 
дов га, огорнута, мов ковдрою, 
холодними туманами і таєм-
ницями. Книга Гренделя – су-
цільний монолог головного 
героя, від якого у жовтні без 
жодних пояснень пішла дру-
жина. Він стежить за її пересу-
ваннями, за виписками з банку й розуміє, що 
жінка повторює маршрут, який замолоду вони 
проклали разом. Мить за миттю покинутий чо-
ловік перегортає сторінки свого життя в тиші 
копенгагензької квартири, розмірковує про 
людей і мистецтво, розплутує таємницю духов-
ного єднання чоловіка та жінки.

112.ua
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Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку. Опра Уїнфрі

  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Ковельський район

за кермом

повірили у долю

  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ 
Фото автора
Луцький район

Житель села 
Струмівки 
Луцького району 

Василь Міндала дуже 
любить ретро-автомобілі, 
тому мріє зібрати колекцію 
таких транспортних 
засобів.

– Нині можу похвалитися двома 
елітними ретро-автомобілями: маю 
королівську машину Toyota Krown 
та білий лімузин Oldsmobile Cutlass. 
Якщо говорити про «Тойоту», то це 
авто направду королівського рівня. 
Річ у тім, що всі сучасні королі під 
час одруження на весільні церемо-
нії завжди беруть такі автомобілі. 
Пояснити це можна надзвичайним 
комфортом транспортного засобу, 
великим салоном та всіма потрібни-
ми вигодами у ньому, як-от кондиці-
онер, холодильник, шкіряний салон.

– А чи беруть лучани у вас цю 
машину на якісь святкові цере-
монії?

– Навіть доволі частенько, адже 
цей автомобіль у мене вже дев’ять 
років. Загалом авто не примхливе. 
За цей час я практично жодного 
разу серйозно його не ремонтував, 
хоч і катаюся нашими поганеньки-
ми дорогами.

– Як люди реагують, коли ба-
чать ваше авто?

– Дехто фотографується на фоні 
автомобіля, іноді просять посидіти 
за кермом, яке, до речі, з правого 
боку. Я не забороняю. Щодо «Тойо-
ти», то кажуть, що така машина була 
у героїв серіалу «Бригада». А ще на 
подібному автомобілі їздив свого 
часу американський король поп-
музики Майкл Джексон.

– У вашій поки що невеликій 
колекції є також білий лімузин. 
Де його взяли?

ЇЗДИТЬ НА АВТОМОБІЛІ, 
ЯК У МАЙКЛА ДЖЕКСОНА

ЇХНЄ КОХАННЯ НАРОДИЛОСЯ,
КОЛИ ОБОМ ПО 67 ВИПОВНИЛОСЯ!

– Придбав це авто порівняно 
недавно, кілька років тому. Автомо-
біль американський, але виготовле-

У них не склалося життя 
у першім шлюбі. Діти 

виросли, порозліталися. 
Галина зосталася вдовою. 
Анатолій – розлученим. 
Утім щастя не полишило 
двох самотніх сердець, а 
один телефонний дзвінок 
допоміг повернути Віру, 
Надію, Любов.

НЕБЕСНА МРІЯ 
РОЗБИЛАСЯ ОБ ГІРКУ 
РЕАЛЬНІСТЬ

Волинянин Анатолій Підлужний 
усе життя мріяв про небо. Звідки це 
бажання – тяжко зрозуміти. Адже 
виріс хлопчина в Луцькому районі, 
у селі, якого вже й на карті нема, – 
Чехівщині. Ровесники дивувалися 
Толиковій мрії. Мало хто й вірив, 
що школяр почне розсікати пові-
тряні простори усього Радянського 
Союзу.

Та коли настала пора визначати-
ся із майбутньою професією, юнак 
обрав авіацію. Невдовзі закінчив 
Виборзьке авіаційне училище (це 
за 150 км від фінського кордону). 
Потім здобув диплом Київського 
авіаційного інституту. А після цьо-
го взявся за штурвал і здійнявся в 
небо.

– Я досі пам’ятаю свої польоти 
над Камчаткою... Довкола – біло-
сніжна гладь, а посередині темною 
цяткою – господар Сибіру – ведмідь. 
Побачить у небі незваних гостей – 
стає на задні лапи, передні до нас 

ЖІНОЧЕ ЦАРСТВО І 
ВДОВИНИЙ СМУТОК

– Мені доля теж випробувань 
не шкодувала, – долучається до 
розмови Галина Підлужна. – Спер-
шу ніби й добре все складалося. Ви-
йшла заміж у рідному селі Повор-
ську Ковельського району. 10 років 
відпрацювала у торгівлі, ще 25 – на 
залізниці. Разом із чоловіком вихо-
вали доньок Наталку і Руслану. Далі 
внучкам раділи. Не раз, бувало, 
зберемося в родинному колі й смі-
ємося: один чоловік на ціле жіноче 
царство.

Утім одна донька в Італію на за-
робітки поїхала. Другу аж на Донеч-
чину доля покликала. А сама Галина 
14 років тому поховала чоловіка...

Щоби менше про сумне думати, 
Галина Микитівна повністю порину-
ла в роботу. І навіть коли вийшла на 

заслужений відпочинок, працювала 
не покладаючи рук.

– Коли чоловіка не стало, я все 
одно тримала три корови, кобилу, 
свиней, поросят, обробляла гектари 
поля. І все сама, все вручну, – зізна-
ється. – Якось вирішила на постійно 
підтоплюваному городі провести 
меліорацію. Найняла техніку, щоб 
ставок викопати. На осушену тери-
торію замовила сім КамАЗів землі. І 
всю її лопатою розгорнула. Сама! – 
наводить жінка один із прикладів, 
аби показати, якою була завзятою 
до праці.

Аби сірим будням додати яскра-
вості, Галина Микитівна прикраша-
ла вазонами домівку й заквітчувала 
грядки. На заздрість іншим господи-
ням висаджувала ті культури, які аж 
з Італії донька передавала. Багато 
чого поштою виписувала. Тож одні-

піднімає та загрозливо реве, – при-
гадує Анатолій. – А яке захоплення 
відчуваєш, коли везеш науковців-
геологів, а під тобою на безкрайніх 
просторах – багатотисячне стадо 
оленів, що біжать до ріки.

Із крижаного царства доля пе-
рекинула волинянина у безкраї 
степи Казахстану. Доводилося й над 
полями із бавовником літати.

Утім крила обрубав розвал Ра-
дянського Союзу.

– Задовго до подій 1991-го мене 
скерували на Волинь. 19 років тру-
дився у луцькому аеропорту. Був 
начальником відділу. Якось навіть 
з нагоди Дня авіації вийшла про 
мене в газеті стаття з величезним 
фото! – усміхається Анатолій Мико-
лайович.

А потім? Потім аеропорт збан-
крутував, літаки стали перетворю-
ватися на брухт. Кваліфікованих 
працівників відпускали на всі чоти-
ри сторони. І бортмеханік Підлуж-
ний змушений був із неба спусти-
тися на землю. Як у прямому, так і в 
переносному значенні. 

Із дружиною, з якою прожили 
майже 20 літ і виховали доньок, сто-
сунки зіпсувалися. Роботи хорошої 
теж не міг знайти: працював охо-
ронцем, стояв біля станка.

Звісно, мати все й лишитися ні з 
чим було дуже тяжко, зізнається чо-
ловік: ні сім’ї, ні житла, ні улюбленої 
роботи. Але те, що здавалося фіна-
лом, насправді стало початком...

єї тільки смородини пані Галина має 
коло 20 різновидів.

Єдине, чого бракувало самотній 
жінці, – надійного плеча і працьови-
тих чоловічих рук...

«НА ПЕНСІЇ ЖИТТЯ 
ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ»

А позаминулого літа один теле-
фонний дзвінок допоміг з’єднатися 
двом самотностям. Допоміг уже не-
молодим людям повірити в казку, 
що називається Кохання!

– У серпні ми вперше почули 
голос одне одного. Після телефон-
ного знайомства зустрілися. А ще 
через два тижні я вже переїхав до 
Галі в Поворськ.

Про те, чим саме ковельчанка 
причарувала красеня-авіатора, жінка 
не розповідає. Лише усміхається: «Хай 
то буде наша з Толиком таємниця».

Але навіть неозброєним оком 
видно, що молодята, хоч і зовсім 
різні за вдачею, однаково праце-
любні й інтелектуально багаті.

– Що читати любимо – це 
факт, – погоджується Галина Мики-
тівна. – Навіть коли по господарству 
роботи повно, то в будні стараємося 
новини по телевізору послухати, а у 
вихідні – погортати газети й журна-
ли. Я цікавлюся подіями на Волині, 
неодмінно переглядаю статті про 
здоров’я і секрети господарювання. 
А Толя, крім цих публікацій, не ми-
нає політичних новин...

Так і живуть, іноді й самі дивую-
чись своєму «осінньому коханню».

О
ксана Бубенщ

икова

ний у нас: перероблений із седана 
на лімузин. Його основне призна-
чення – весілля, корпоративи. 
Правда, зараз замовлень небагато, 
адже у людей немає грошей, тому 
не кожен може замовити таке авто 
навіть на весілля.

– На лімузині дорого їздити?
– Я не сказав би, адже пального 

він споживає порівняно небагато. 
До речі, заливаю бензин марки А-92 
і у «Тойоту», і в лімузин. Щоправда, 
доводиться їздити лише на якісно-
му пальному, тому заправляюся за-
звичай на дорогих АЗС.

– Це небезпечний автомо-
біль?

– Та ні. Невмілому водієві, мож-
ливо, було би важко на ньому їз-
дити, але я – професіонал, тому 
особливих труднощів із цим не 
маю. Звичайно, на дорогах, надто 
на поворотах, доводиться тримати 

дистанцію від інших авто, обережно 
входити у повороти. 

– Правоохоронці якось реагу-
ють на авто?

– Я не порушую правил дорож-
нього руху, от і не зупиняють.

– Коли немає замовлень на 
весілля, як використовуєте ліму-
зин?

– Доглядаю за ним. Якщо тре-
ба, то щось ремонтую, прибираю у 
салоні. Іноді виїжджаю у місто, щоб 
люди могли подивитися.

– Мабуть, паркуєтеся лише на 
просторих майданах?

– Не обов’язково. Люблю стави-
ти авто біля РАЦСу або біля Свято-
Троїцького собору на Театральному 
майдані, але буває, що і в магазин 
по продукти на ньому заїжджаю. 
Завантажити у таке авто можна ба-
гато, адже місця вистачає.

– І все-таки чому вирішили 

придбати такі нетипові автомо-
білі?

– Люблю їздити. Авто – це моє 
життя, адже я багато років працю-
вав водієм, начальником гаража 
на одному з транспортних підпри-
ємств Луцька.

– А хто лагодить такі престиж-
ні й вишукані авто?

– Я сам. Щось замовляю, якщо 
потрібно, а загалом самотужки кру-
чу, рихтую, удосконалюю, дороб-
ляю. Люблю цю справу. 

– Хотіли би ще поповнити 
свою колекцію автомобілів?

– Звісно. Накинув оком на екс-
клюзивні автомобілі, виготовлені 
ще в Радянському Союзі. Це маши-
ни, якими возили партійних діячів, 
як-от, наприклад, «Чайка». В одному 
з сіл Луцького району чоловік має 
таке авто, але не хоче продавати, 
тому тішуся поки тим, що маю.

Василь Міндала самотужки ремонтує 
й удосконалює свої автівки Охочих сфотографуватися біля ретро-авто – чимало

Галина й Анатолій познайомилися по телефону

Кермо – справа
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Хто знає, що перший закон історії – боятися будь-якої брехні, а відтак не боятися будь-якої правди? Цицерон

  Олександр ЛУДКОВСЬКИЙ
Хроніки Любарта
hroniky.com

ЦЕПЕЛІНИ 
У ВОЛИНСЬКОМУ НЕБІ

В історії людства є 
чітко окреслені 
періоди панування 

видів техніки, які 
після сходу зі світової 
арени продовжують 
існувати лише як окремі 
екземпляри, дивуючи 
своїми формами й 
оригінальністю інженерних 
рішень.

ДИРИЖАБЛІ 
НАД ЄВРОПОЮ

Відійшли у минуле торгові та 
військові вітрильні судна, стала 
анахронізмом парова машина, пе-
ретворилися на плавучі музеї ста-
леві фортеці-лінкори. Коротким був 
і вік дирижаблів – усього 37 років 
неспішно пропливали вони повіт-
ряними просторами планети.

У 1900 році піднявся в небо 
перший керований дирижабль кон-
струкції графа Фердинанда Цепелі-
на, прізвище якого довгий час слугу-
вало назвою німецьких повітряних 
суден. У 1937 році під час посадки 
на аеродром міста Лейкхерста у 
США вибухнув і згорів дирижабль-
лайнер «Гінденбург». За ці роки 
було побудовано 255 дирижаблів, 
із них 139 у Німеччині. Останні типи 
мали розмір до 250 метрів, розвива-
ли швидкість 135 км/год і піднімали 
в повітря вантаж у 100 тонн.

Основними причинами припи-
нення будівництва та експлуатації 
цих гігантів були критична пожежо-
небезпечність наповненої воднем 
оболонки та проблеми з керуван-
ням такими великими літальними 
апаратами. Суттєвою ставала і кон-
куренція з боку літаків, які викону-
вали все більше функцій, притаман-
них дирижаблям, причому набагато 
швидше й дешевше.

Негорючий гелій, придатний 
для дирижаблів, тоді добували лише 
у США в невеликих кількостях, та й 
вартував він чимало, тож американ-
ці не надто хотіли ним ділитися.

Перед Першою світовою штаб 
головнокомандувача Російської 
армії вважав дирижаблі основним 
засобом стратегічної розвідки. 
Для них на західному кордоні було 
розгорнуто мережу баз, зокрема 
у Бердичеві, Білостоку, Ліді, Брест-
Литовську, Ковні, Гродні.

Луцьк також був у цьому пере-
ліку. Станом на 1914 рік у місті дис-
локувалася 1-ша повітроплавальна 
рота з керованими аеростатами, до 
неї були приписані дирижаблі «Аль-
батрос» і «Лебідь». На замовлення 
військового міністерства німецька 
фірма Ballonhallenbau-Gesellschaft 
m.b.H. Артура Мюллера зі Шарлот-
тенбурга у 1914 році побудувала 
елінг, тобто ангар для дирижаблів. 
При ньому розміщувалася база для 
постачання дирижаблів та аероста-
тів воднем.

На жаль, відомостей про відві-
дування російськими військовими 
дирижаблями Луцька не знайдено. 
Відомо, що перша повітроплаваль-
на рота використовувала лише по-
вітряні кулі, призначені для корек-
тування артилерійського вогню. 
Ще у 60-х роках минулого сторіччя 
луцькі старожили пригадували, що 
перед війною 1914 року в небо ре-
гулярно піднімалися повітряні кулі.

До речі, у Російській імперії до 
війни було збудовано 14 елінгів, 
стільки ж дирижаблів нарахову-
валося в армії. Із початком війни 
з’ясувалося, що боєздатних дири-
жаблів усього чотири.

У 1915 році луцький елінг пе-
ренесли у Львів, де базувався пе-
реведений з Брест-Литовська ди-
рижабль «Кондор», призначений 
для бомбардування фортеці Пере-
мишль.

22 червня 1915 року росій-
ські війська залишили Львів перед 
австрійсько-німецьким наступом, і 
елінг було втрачено.

«ЗІРКА» НАД ДУБНОМ
Друга інформація про дири-

жабль у волинському небі є загад-
ковою. Але краще звернімося до 
самого джерела.

Перед Першою світовою війною 
в Луцьку дислокувався 44-й Кам-
чатський піхотний полк. У ньому 
служив поручик Борис Адамович 
Жуковський, який регулярно писав 
листи дружині Єлизаветі Ігнатівні 
Поповій. Усього є 50 листів 1913-
1917 років. Слід зауважити, що 
поручик у доступних йому подро-
бицях детально описував полкове 
і фронтове життя, згадувані ним 
факти точно збігаються з наявними 
історичними документами.

Перші фронтові враження пору-
чика створювалися від споглядання 
військового дирижабля. Лист було 
написано у селі Рачині (нині перед-
містя Дубна) 14 серпня 1914 року 
(1 серпня за старим стилем).

«Моя єдина, полк наш весь пе-
рейшов учора з Луцька під місто 
Дубно і розташувався у його око-
лиці. Учора вночі над нашим роз-
ташуванням літав цепелін. Простим 
і неозброєним оком було видно, як 
зірочку. Спочатку він низько і плав-
но пролетів над нашим загоном, а 
потім піднявся високо-високо над 
нами і зупинився. Тільки прожек-
тор, встановлений у його передній 
частині, то зменшував вогонь, то 
яскравіше разгорявся. У сильний 
бінокль було видно ряд освітлених 
вікон його каюти і ледве помітні 
обриси сигари – його корпусу. Яка 
сміливість – бути над табором су-
противника. До ранку, звісно, поле-
тів за свій кордон».

відступу Російська армія. Близько 
опівночі LZ 79 досяг першої цілі – 
фортеці та міста Брест-Литовська, 
де концентрувалися російські вій-
ська. З висоти 4000 метрів у саму 
середину зручно освітлених сор-
тувальних станцій було скинуто 12 
стокілограмових бомб, після чого 
повітряний корабель повернув на 
південний схід. 

О 2:30 LZ 79 з’явився над Кове-
лем і скинув невикористану части-
ну вантажу бомб на залізничний 
вузол.

Змагаючись із потужними 
північно-західними вітрами, цепе-
лін під командуванням капітана 
Гейсерта прибув у Познань опівдні, 
за 17 годин перебування у повітрі 
він пролетів 1600 кілометрів.

Нічне бомбардування залізниць 
Ковеля не мало суттєвих наслідків, 
російські війська евакуювалися 
безперешкодно. 23 серпня австро-
угорська піхота зайняла місто.

Цепелін LZ 79 недовго брав 
участь у бойових діях. 25 серпня 
він ще раз бомбардував Брест-
Литовськ, точніше, залізниці біля 
нього. У січні 1916 року здійснив два 
бойові польоти у Франції, причому 
під час бомбардування Парижа 30-
31 січня був пошкоджений і зробив 
вимушену посадку на окупованій 
німцями території на півдні Бельгії. 
Екіпаж у 12 осіб залишився цілим, 
а дирижабль розібрали на місці як 
непридатний до експлуатації.

Бойова кар’єра другого цепелі-
на, який остаточно вийшов з ладу 
на Волині, теж була недовгою.

Побудований у квітні 1915 року 
LZ 39 (серія «О») встиг двічі бомбар-
дувати Лондон. Останній виліт на 
Західному фронті 12 червня 1915 
року був невдалим. Цепелін мав за 
ціль французький порт Кале, але 
повернув із маршруту внаслідок 
поломки двигуна. Над Ла Маншем 
його послідовно атакували дев’ять 
англійських літаків. Оскільки зви-
чайні кулі не запалювали водень в 
оболонці, пілот останнього літака 
«Авро-504В» скинув на дирижабль 
чотири 20-фунтові бомби (по 20 кг), 
одна з яких влучила у ціль. Було 
пробито п’ять відсіків з воднем, зби-
то кормовий пропелер, поранено 
та вбито кількох членів екіпажу, але 
LZ 39 вдалося досягти бази у Генті. 
Це був перший в історії бій літака з 
дирижаблем.

Після ремонту LZ 39 скерували 
на Східний фронт. Там 7 серпня він 
бомбардував фортецю Новогеор-
гієвськ (північніше від Варшави), а 
також у ніч з 13 на 14 жовтня скидав 
бомби на залізничний вузол Рівно-
го. Політ на Рівне 17 грудня 1915 
року став для нього останнім.

Під час бомбардування рівнен-
ського вокзалу, на висоті 2200 мет-
рів, цепелін був уражений у кормо-
ві відсіки гарматною шрапнеллю. 
Почалася втрата водню. Другий 
постріл влучив у носову гондолу 
управління з двигуном, який неза-
баром випав. Екіпаж спробував зба-
лансувати дирижабль, керуючи ним 
з резервного пункту управління та 
скидаючи баласт. Але надія долетіти 
до Німеччини була марною. Непо-
далік Луцька керування остаточно 
втратилося й екіпаж був змушений 
зробити аварійну посадку. 

Оскільки ремонтні матеріали та 
апаратуру для вироблення водню 
завозити з Німеччини було дуже 
витратно, цепелін LZ 39 розібрали 
на місці й вивезли у Фрідріхсхафен, 
де його конструкції і двигуни було 
використано у виробництві нових 
дирижаблів.

До кінця війни траси цепелінів 
оминали Волинь.

Єдиний польський дирижабль 
«Лех» за час експлутації (1921-
1928 рр.) літав тільки над централь-
ною Польщею та узбережжям. Біль-
ше у волинському небі цепеліни не 
з’являлися.

1909 року в Австрії побудували чоти-
ри невеликі військові дирижаблі, але 
до початку війни три з них було ви-
ведено з експлуатації, а один пони-
щився у катастрофі. Залишався при-
ватний дирижабль «Австрія», але він 
був радше експериментальним і не-
придатним для воєнних дій. У зв’язку 
з відсутністю фінансів для утримання 
у 1914 році його здали на злам.

З початком війни Австро-
угорський королівсько-цісарський 
генштаб мусив орендувати ні-
мецький CL-2, який почав польоти 
над Південно-східною Польщею з 
22 серпня.

Вважаю, що інформацію, яка 
розкриває «таємницю дубнівського 
дирижабля», ще не знайдено, і тому 
залишаю питання відкритим.

На початку серпня 1915 року 
в місті Ковелі вже було чутно зал-
пи артилерійських гармат австро-
угорської армії, наступ якої був на-
слідком зайняття у травні-червні 
території Царства Польського ні-
мецьким військом. Щоби завадити 
відступу російських сил, до бомбар-
дування великих залізничних стан-
цій були залучені цепеліни.

ВЕЛЕТИ, ЩО НИЩИЛИ 
ЗАЛІЗНИЦІ

З квітня 1915 року в кайзерів-
ський повітряний флот почали 
надходити 22 цепеліни новітньої 
конструкції серії «P» з чотирма дви-
гунами «Майбах МС-Х» потужністю 
210 к/с. Їх довжина досягала 163 мет-
рів, максимальна швидкість дорів-
нювала 96 км/год, а в повітря вони 
піднімали до 16 тонн корисної ваги.

Один із цих велетнів – LZ 79 (ви-
робничий №49) – уперше піднявся 
в повітря 2 серпня 1915 року, а вже 
10 серпня увечері вилетів із бази в 
Познані для бомбардування заліз-
ничних вузлів на території Росій-
ської імперії. На борту було 1300 кг 
бомб.

Навігації цепеліна допомагала 
безліч пожеж, які вчиняла під час 

Коментуючи цей лист, насампе-
ред слід відзначити, що поручик, ві-
рогідно, описав німецький цепелін: 
тільки вони на той час мали каюти 
з вікнами у середній частині корпу-
су, там розміщувалася радіостанція. 
Зрозуміла і причина нічного за-
тримання дирижабля над Дубном: 
певно, що уночі визначити місце 
перебування було проблематично, 
а під ранок можна зорієнтуватися 
за характерними обрисами міста.

Дирижабль з’явився над Дуб-
ном у ніч з 12 на 13 серпня і його 
міг використовувати лише австро-
угорський генштаб, у німців на той 
момент всі інтереси стосувалися 
території Польщі та Пруссії.

А ось далі починаються невід-
повідності. 

Згідно з німецькими джерела-
ми, у серпні 1914 року на Східному 
фронті діяло три дирижаблі, два 
базувалися у Кенігсбергу, один – у 
Легниці. Лише один з них виконував 
розвідувальні польоти 11-12 серпня 
за маршрутом Вроцлавек-Плонськ-
Лодзь, тобто у Західній Польщі.

В Австро-Угорщини своїх вій-
ськових дирижаблів уже не було. З 

hum
us.livejournal.com

з книги Taschenbuch der Luftfl otten, 1914

hum
us.livejournal.com

Дирижабль «Лебідь»

Луцький елінг

Цепелін LZ 39 упав під Луцьком
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Собори душ своїх бережіть, друзі... Собори душ! Олесь Гончар

  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Чернігів

духовність СКАРБИ УКРАЇНИ

Щоразу, коли 
буваю в цьому 
древньому місті 

на берегах могутньої 
Десни, не перестаю 
дивуватися, що на 
території Національного 
заповідника «Чернігів 
стародавній», який є 
номінантом Всеукраїнської 
акції «Сім чудес світу», 
розташована третина, а 
саме 29 давньоруських 
архітектурних пам’яток 
України ХІ-ХІХ століть, із 
яких 26 – національного 
значення.

НАЙБІЛЬШИЙ 
ПЕЧЕРНИЙ ХРАМ 
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ 

...Вони спустилися в Антонієві пе-
чери з хворим хлопчиком на руках. 
Дитина не ходила. Тому, втративши 
будь-яку надію на лікарів, зажурені 
батьки поклалися на Божу милість. 
У глибокому підземеллі, в печері, 
яку називають келією преподобного 
Антонія Печерського, дорослі моли-
лися зі щирою вірою в серці. Раптом 
з’явився легенький туман, і бать-
ки побачили людину в монашому 
вбранні. Старець поклав хлопчикові 
на голову руку, а потім віді йшов і по-
манив його до себе. Спочатку малий 
зробив кілька несміливих кроків, 
а потім дещо впевненіше пішов до 
монаха. Оговтавшись від побачено-
го, батьки кинулися до старця, щоб 
йому подякувати, але той зник, як і 
з’явився, разом із легенькою хмари-
ною туману.

Таких історій довкола Антоні-
євих печер у цьому місті записано 
чимало. Вчені багато разів намага-
лися розгадати феномен монаха-
привида, що упродовж багатьох 
століть блукає у нетрях Болдиних 
гір, де розташовані печери, але так і 
не змогли цього зробити. Натомість 
дехто з них вочевидь сам переко-
нався в його існуванні, залишивши 
власні нотатки про побачене та пе-
режите. Недаремно Антонієві пече-
ри в Чернігові стали чи не найбільш 
відвідуваним місцем паломництва 
жителів міста та його гостей.

Печерний комплекс, як свідчить 
стародавній літопис, у XI столітті за-
снував відомий церковний діяч Ан-
тоній Печерський, який був родом 
із містечка Любеча на Чернігівщи-
ні. Він прибув до Чернігова, ніби-
то рятуючись від гніву київського 
князя. Тоді між двома найбільшими 
містами Русі, політичними та куль-
турними центрами – Києвом і Чер-
ніговом – було суперництво. Тож 
преподобний Антоній за сприяння 
князя Святослава Ярославовича за-
снував у Болдиних горах монастир, 
про який і йдеться в Іпатіївському 
літописі. 

Троїцьку обитель, яка спочатку 
називалася Богородичною, стано-
вили підземні храми, монаші похо-
вання (некрополь) та келії ченців. 
Печери мали чотири яруси, два 
з яких не досліджені й досі. Вони 
були не лише місцем, де повсякчас 
лунала молитва, а й захищали лю-
дей від нападу монголо-татар. Але в 
1239 році Чернігів усе ж було зруй-
новано ворожою навалою.

Відбудовували святе місце з 
ініціативи чернігівського сотника 
Степана Подобайла. І нині найці-
кавішим в архітектурі печерного 
комплексу є храм Феодосія Тотем-
ського, виконаний у стилі україн-
ського бароко. Церква була і за-
лишається його головним храмом 

і є найбільшою підземною культо-
вою спорудою на всій Лівобереж-
ній Україні. Її висота становить 8,5 
метра, довжина – 15,5. Два інші 
підземні храми – святого Антонія 
Печерського та Миколи Святоші – 
дещо менші. 

Нині загальна довжина віднов-
лених печер – 350 метрів. Це три 
різні підземелля, довжина найбіль-
шого з них – 50 метрів. Глибина за-
лягання печер – від двох до 12 мет-
рів. На деяких стінах у нижньому 
ярусі можна розгледіти пізньосе-
редньовічні написи-графіті. 

Під час досліджень Антонієвих 
печер археологи знайшли давньо-
руську підземну церкву великих 
розмірів: завдовжки 12 метрів, зав-
ширшки від двох до п’яти метрів та 
заввишки три метри, яку ніколи не 
відновлювали. 

ПОДАРУНОК 
ІВАНА МАЗЕПИ

Після трагічної загибелі кня-
зів Бориса та Гліба на Русі почали 
зводити храми на їхню честь. Один 
із них збудовано на початку ХІІ 
століття в Чернігові, він є яскра-
вим прик ладом кам’яних виробів 
тутешньої архітектурної школи, в 
якому майстерно поєднано риси 
романського та давньоруського 
зодчества. Збудовано церкву як 
родову усипальницю чернігівсько-
го князя Давида Святославовича та 
його родини. Цей князь брав участь 
у перенесенні мощей святих Бори-
са та Гліба у храм, який звів його 
батько у Вишгороді. А в другій по-
ловині XVII та у XVIII столітті хрес-
товокупольний, шестистовпний, 
увінчаний однією банею собор був 
головною спорудою Чернігівсько-
го кафедрального Борисоглібсько-

ІЗ ВИСОТИ 
ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ

Одним із сокровенних куточ-
ків України є Чернігівський Свято-
Троїцький кафедральний собор, 
будівництво якого розпочалося на-
весні 1679 року. Однак через неста-
чу коштів воно спочатку практично 
стояло. І тільки коли на гетьманство 
вибрали Івана Мазепу, він виділив 
для благої справи 10 тисяч золотих 
монет. У 1695 році храм було освяче-
но,  до нього перенесли чудотворну 
ікону Іллінської Божої Матері.

З висоти пташиного польоту, із 
дзвіниці з хрестом, що споруджена 
в 1771-1775 роках, оглядаємо все 
довкола. Чернігів – наче на долоні, 
ми ж на висоті майже 60 метрів над 
землею. Підніматися сюди нелегко, 
але справа варта зусиль. Сама дзві-
ниця, споруджена у стилі пізнього 
бароко, має незвичайний план і 
ввігнуті всередину фасадні стіни.

Свято-Троїцький кафедральний 
собор – древньоруський шести-
стовпний храм – чудовий зразок 
українського бароко, що має сім 
бань. Колись у ньому стояв вели-
чезний п’ятиярусний іконостас 
на всю ширину церкви заввишки 
20 метрів, але він не зберігся. У 
1974-1985 роках кафедральний со-
бор реставрували. Його висота нині 
всередині становить 35 метрів.

У храмі стоять кіоти і раки з мо-
щами святителів: Феодосія, архієпис-
копа Чернігівського, та Філарета, ар-
хієпископа Чернігівського. Та чи не 
найбільше паломників притягує до 
себе постать преподобного Лаврен-
тія Чернігівського, який упокоївся 
1950-го, а канонізований 1993 року. 
Саме йому належать численні про-
роцтва про останні часи перед при-
ходом антихриста, це він закликав 
не боятися цього, а бути готовими 
витримати всі випробування і біди. 

У підвалі кафедрального собору 
розташований сімейний склеп Ми-
лорадовичів. Біля його південного 
фасаду – могила відомого поета-
байкаря Леоніда Глібова. На ній 
встановлено його бюст. 

БІЛИЙ ХРАМ НА 
ЧЕСТЬ УКРАЇНСЬКОГО 
КОЗАЦТВА

Кожного, хто в’їжджає в старо-
давній Чернігів, найперше зустрічає 
білосніжний дев’ятидільний хрес-
топодібний храм з п’ятьма банями. 
За всю свою багатовікову історію 
він жодного разу не був розписа-
ний зов ні в будь-який колір, окрім 
білого. Його чистота залишається 
символом вірності православній 
вірі. Катерининська церква, яку на-
зивають козацькою, розташована 
на мисі, що увінчує міський вал. А 
збудували її у 1715 році на залишках 
храму часів Київської Русі за кошти 
козаків – братів Якова та Семена Ли-
зогубів – за заповітом їхнього бать-
ка, чернігівського полковника Юхи-
ма на честь подвигів діда Якова, теж 
полковника, та всього Чернігівсько-
го полку, виявлені під час штурму 
турецької фортеці Азов у 1696 році.

Кам’яна пам’ятка архітектури, 
виконана у стилі бароко, склада-
ється з дев’яти частин – ніби гілок 
одного цілого дерева, кожна з яких 
має п’ять граней. А ті, своєю чергою, 
завершуються куполом. У храмі є 
три входи: північний, південний та 
східний. Усі вікна в церкві верти-
кальної форми. На відміну від інших 
храмів, тут немає хорів.

Церква розташована на тери-
торії Чернігівського Дитинця (висо-
ких валів), який зазнав руйнації від 
монголо-татарських орд. Сьогодні 
про нього нагадують стародавні 
гармати, що стережуть місто. А Ка-
терининська церква залишається 
найкрасивішим козацьким храмом 
Східного Полісся. Якщо біля її під-
ніжжя спостерігати за містом, то 
з висоти пагорба, на якому вона 
стоїть, видно історичну панораму з 
чернігівських церков та монастирів.

го монастиря. Нині храм не діє і 
його оберігає держава.

У Борисоглібському соборі – 
кам’яні різьблені капітелі (верхні 
частини колон, на які спираються 
балки), прикрашені рельєфними 
орнаментами, колекція фресок 
ХІ-ХІІ століть, а також унікальна 
експозиція художнього металу та 
церковних старожитностей XVIII-
ХІХ століть, у якій є ікони, дзвони, 
лампади тощо. Її перлина – видат-
ний витвір ювелірного мистецтва 
початку XVIII століття – срібні з по-
золотою Царські врата (подарунок 
гетьмана Івана Мазепи), які дійшли 

до нас неушкодженими, хоч сам ба-
роковий іконостас загинув. Висота 
воріт – 3 метри 45 сантиметрів, 
вага – 56 кілограмів. У соборі від-
новлено давню підлогу з шифер-
них плит. На ній зберігся квадрат, 
інкрустований різнокольоровою 
смальтою.

Є версія, що собор побудовано 
на місці більш давньої споруди, від 
якої залишилася нижня частина 
стіни та фундамент, що викликають 
неабиякий інтерес у відвідувачів. 
Імовірно, раніше він міг бути кня-
зівським теремом або більш давнім 
храмом.

Свято-Троїцький кафедральний собор

Єлецький жіночий монастирЧернігівський колегіум

Катерининська церква
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Ваш мозок може все. Руки не знають, що вони не вміють віджиматися, ноги не знають, що вони слабкі. 
Це знає ваш мозок. Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви справді зможете все. Роберт Кіосакі

  Юрій КОНКЕВИЧ 
    Фото автора
    Берлін

ЧОМУ У ФУТБОЛ ГРАЮТЬ ДВІ 
КОМАНДИ, А ВИГРАЮТЬ НІМЦІ?

на власні очі

Перебуваючи на 
дні української 
футбольної кризи 

(принаймні хочеться 
вірити, що знизу вже 
не постукають), ох як 
важко тільки на вісім 
днів випірнути з неї, щоб 
ковтнути кілька ковтків 
повітря. Ним стали зустрічі 
у Німеччині з людьми, 
причетними до організації 
матчів Бундесліги. 
Експерти, фанати, соціальні 
педагоги, персонал 
футбольних клубів, 
журналісти – усі, хто 
створює свято футболу. 

Власне, широкому загалу відо-
мі успіхи німецького футболу, гарна 
картинка безкомпромісної боротьби 
в Бундеслізі та феноменальна запов-
нюваність стадіонів, яка цього року 
сягає 85-90%... Як виявилося, для 
цього працює безліч організацій і 
сот ні людей, причому не гроші часто 
є рушієм їхнього служіння футболу. 

Що ж – сідаємо на зручний 
берлінський S-бан чи U-бан і пока-
таємося станціями німецького фут-
больного метро...

ЗУПИНКА 
«ФАН-ПРОЕКТ»

...Ми заходимо в ошатну одно-
поверхову будівлю в середмісті 
Берліна. Кілька офісних залів та 
кімнат, міні-кухня, настільний фут-
бол і теніс, футбольні постери на 
стінах, журнали на диванах і запах 
кави. Господар Ральф Буш працює 
у «Фан-проекті» з 1990 року. Саме 
після об’єднання Німеччини футбол 
в країні скидався на кориду – ста-
діони потопали у хвилях насиль-
ства. «Перший подібний проект 
зародився у Бремені, – розповідає 
Ральф. – Колеги, соціальні педаго-
ги, зрозуміли, що із фанатами треба 
працювати. Клуби ж на той момент 
вважали, що втихомирювати уль-
трас – це справа суто поліції». 

Фан-проекти у Німеччині до-
помогли вийти із глухого кута не-
розуміння, і основним чинником 
тут стала їхня незалежність від 
футбольних клубів. Половину гро-
шей вони дістають від Німецького 
футбольного союзу, решту – від зе-
мельного бюджету. Саме місцева 
влада зацікавлена в тому, щоб фут-
больних хуліганів меншало. 

Повсякденна робота фан-
проектів – це супровід уболіваль-
ників під час виїздів до інших міст, 
перемовини з поліцією, спільна 
участь вболівальників у соціаль-
них акціях футбольних клубів, ви-
явлення можливих конфліктів під 
час матчів, роль третьої сторони у 
розбірках клубу і вболівальників, 
яким загрожує позбавлення права 
перегляду матчів на стадіоні. «Фан-
проекти» наполягли на тому, аби 
клуби вислуховували точку зору і 
пояснення тих, кому загрожує забо-
рона перебування на матчах, – про-
вадить Ральф Буш. – Ми розуміємо, 
що часто вина хуліганів беззапереч-
на, але їх також мусово вислухати. 
Часто безлад чинять тоді, коли клу-
би не чують справедливих вимог 
фанів». «Забанених» уболівальників 
у Берліні, наприклад, нині до 50 
осіб. Коли вони вирушають на виїз-
ні матчі своїх команд, поряд – спів-
робітники «Фан-проекту». Із ними 
«бруталам» доводиться пити пиво 
й дивитися футбол по ТБ. На жаль, 
остання тенденція настроїв німець-
ких ультрас – збільшення кількості 
хуліганів, що зумовлено міграцій-
ною кризою в Європі. 

ЗУПИНКА «ВІДКРИТЕ 
СУСПІЛЬСТВО»

Структур, подібних до «Фан-
проекту», в Німеччині чимало. 
Профспілка ультрас Pro Fans вибо-
рює право на призначення усіх мат-
чів у суботу о 15:30, адже саме цей 
час вважають найзручнішим для усіх 
вболівальників – і господарів поля, і 
гостей. «Якщо грати о 15:30, можна 
уникнути проблем із прибуттям та 
поверненням на гостьові матчі. Фут-
бол – для вболівальників, вони фігу-
ра №1 у ньому», – переконана юрист 
організації Глорія. Окремий напрям 
роботи профспілки, членство у якій 
коштує фанату 20 євро на рік, – це 
прозорі рішення щодо накладення 
штрафів за використання піротех-
ніки. Як з’ясувалося, Німецький фут-
больний союз ухвалює рішення про 
кару для клубів... без участі останніх. 
Штраф залежить від бюджету клубу, 
«рецидиву» піро-шоу на стадіоні та 
того, чи переривався матч унаслі-
док запалення вогнів. Нині ультрас 
мають клопіт, адже технічні засоби 
дозволяють встановити особистість 
«фаєрменів», і в кількох випадках 
клуби переклали на них виплату 
штрафів (від 10 до 20 тисяч євро).

Саме штрафи та спілкування із 
поліцією – основна «тема» діяль-

«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» З’ЯСУВАЛИ, ХТО І ЯК 
СТВОРЮЄ СВЯТО НА НІМЕЦЬКИХ СТАДІОНАХ

ЗУПИНКА 
«ОЛІМПІАШТАДІОН»

Історичність арени вражає. 
Але якщо відкинути всі сентимен-
ти щодо стадіону зі складною 80-
річною історією і навіть забути на 
мить про матч («Герта» за присут-
ності 57 тисяч глядачів грала із 
«Гамбургом», – Ю. К.), виявляю про-
сту річ: німці ходять на футбол по-
спілкуватися. Так, не по адреналін 
чи задля підтримки свого клубу, а 
погомоніти за пивом з давніми дру-
зями. Людям не вистачає мобілок 
чи Facebook, і вони приходять на 
футбол... Пиво на стадіонах і біля 
них ллється рікою, але фанатів-
«коматозників» не бачив. Веселих 
і галасливих – тисячі, а «на чоти-
рьох» – жодного.

ЗУПИНКА 
«ВОЛЬФСБУРГ»

Двісті кілометрів на захід від 
Берліна (година їзди швидкісним 
потягом), і ми у Вольфсбурзі – міс-
ті імені концерну «Фольксваген». 
Тут саме святкували 20-річчя з’яви 
клубу в Бундеслізі. Фан-марш, яким 
прокрокували з фанатами «вовків», 
здивував. У ньому не було тради-
ційного для українських ультрас 
піро-шоу, але були натхненні «кри-
чалки», пісні, фотографування із 
транспортних розв’язок та квадро-
коптер, який фільмував ходу. Заува-
жимо, що десятитисячний натовп 
символічно крокував від старого 
стадіону «Вольфсбург» до нового, 
на якому «зелені» вже встигли по-
грати у плей-оф Ліги чемпіонів та 
виграти Бундеслігу.

А ось домашня арена «вовків» – 
це суто новітня будівля, у якій вболі-
вальник не може не залишити сотні 
євро, якщо завітає на гру із сім’єю. 
Триповерховий паб із десятками 
плазм, на яких крутять футбол, ще 
більший фірмовий ресторан, веле-
тенський фан-шоп, у якому на куп-
лену клубну футболку безплатно 
набивають ігровий номер і прізви-
ще, гігантська велопарковка. Дріб-
ничка, але приємно – дах на арені 
не такий куций, як на українських 
євростадіонах, тому про зливу у 
Вольфсбурзі ми дізналися тільки 
після матчу. 

* * * 
Не всі станції німецького фут-

больного метро можна подолати 
без пригод. Тут потерпають від 
хуліганів-неонацистів, ворожого 
ставлення до мігрантів, збільшення 
комерціалізації футболу. Але їхній 
U-бан мчить без зупинок, змітаючи 
суперників. А подивитися на магію 
Бундесліги приходить щоразу біль-
ше глядачів. Саме вони змушують 
і клуби, і федерацію переписувати 
правила гри «під себе». Чого тіль-
ки й можемо побажати футбольній 
Україні, яка почала нарешті будува-
ти власне «відкрите суспільство».

Така фанатська хореографія – 
звична справа для німецьких 
ультрас. У Вольфсбурзі так 
святкували 20-річчя перебування 
свого клубу в Бундеслізі. І це ми 
ще до Дортмунда не доїхали!!!

Кілька років тому в Німеччині 
серйозно дискутували з приводу 
дозволу «умовно безпечного» 
піро на стадіонах. Фанати 
навіть ішли на спеціальні курси 
до пожежників та отримували 
дозволи палити... Але дискусію 
згорнула відставка лояльного до 
фанатів чиновника федерації. 
На фото – вогні фанатів «Санкт-
Паулі» на стадіоні «Уніона». 
Увага, «горить» приблизно 
30 тисяч євро!

Це старе табло стадіону «Уніона» цього року постійно показує рахунок 
5:0 – 2016-го клуб святкує 50-річчя. Майже щоразу на матчах команди 
першої ліги аншлаг. Цікаво, що раніше на табло були  цифри 8:0. Так 
тут нагадували «заклятим друзям» із «Динамо» (Берлін) про одну 
з перемог над ним. Промовляти вголос назву цього суперника на 
стадіоні «Біля старого лісництва»... заборонено (і це не жарт).

Побачити біля німецьких стадіонів маму й тата-
футбольних фанатів із дитячим візком – не дивина.

56 невеличких, але функціональних німецьких 
«фан-проектів» слугують для зв’язку ультрас-
середовища із клубами та федерацією. 

Фанати берлінської «Герти» не хочуть нового 
стадіону для свого клубу. Вважають, що 
«Олімпіштадіон» – це намолене й історичне місце.

ону, а поряд підмітає між рядами 
80-річний (!) волонтер. Йому сумно 
вдома самому...

Колега Інго Свен Муллє із фан-
клубу «Уніона» «вбиває» кількістю фа-
натів, які вже записалися на виїзний 
кубковий матч своєї команди проти 
дортмундської «Борусії» – сім тисяч! 

ЗУПИНКА 
«ФУТБОЛЬНА 
ШКОЛА»

Дитячі футбольні школи в Німеч-
чині – це громадські організації при 
професійних футбольних клубах. 
Вони використовують клубну інф-
раструктуру, але фінансують їх част-
ково батьки через систему річних 
внес ків (від кількох десятків до со-
тень євро) та місцеві комуни, які заці-
кавлені в існуванні футбольних шкіл 
як соціальних проектів. Тренери у 
школах клубні, саме тут уперше по-
мічають таланти, які згодом можуть 
принести прибуток команді. Утім, за 
словами журналіста Улі Рейтінгера, в 
Німеччині діють і школи не при клу-
бах Бундесліги, які зосереджені на 
пошуку та розкрутці юних дарувань.

ності ще однієї організації підтрим-
ки фанатів у Берліні – «Залізна до-
помога». Її керівництво працює на 
волонтерських засадах, а членські 
внески (3 євро на місяць) витрача-
ють на послуги юристів. 

ЗУПИНКА 
«БІЛЯ СТАРОГО 
ЛІСНИЦТВА»

Історія берлінського першоліго-
вого «Уніона» та його фанатів гідна 
окремої розповіді, і її ще готуємо 
для читачів ВН... Існування небагато-
го, але гордого «Уніона» – це роман-
тична прогулянка між підступними 
айсбергами сучасного комерціалі-
зованого футболу. 

Романтичною є вже сама назва 
стадіону – «Біля старого лісництва», 
дійти до якого треба від метро че-
рез освітлений ліхтарями... ліс. І 
хоча «Уніон» нині на ходу, фанати 
не вельми раді перспективі виходу 
клубу з другої ліги в Бундеслігу. «Це 
комерціалізує матчі, додасть рекла-
ми на них і забере місця фанатських 
банерів, збільшить ціну квитків. По-
стане потреба облаштування місць 
для сидіння, а в нас три чверті ста-
діону – «стоячі» трибуни», – розпо-
відає Інго Петц, щирий прихильник 
«Уніона», а ще – один із керівників 
поїздки журналістів з України, Бі-
лорусі та Росії до Берліна. Ми роз-
мовляємо з ним на трибуні стаді-
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відкриття ФІТНЕС-КЛУБ НА 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛАД  Іван САВИЧ

    Фото автора 
    Луцьк

Голова Волинської облради, засновник 
Фонду «Тільки разом» Ігор Палиця, який за-
вітав на відкриття, висловив сподівання, що 
зак лад буде популярним серед населення. 

«Намагатимемося знаходити можливості 
допомагати тим, хто має досягнення, але не 
має фінансової можливості, щоб теж могли 
тренуватися тут», – зазначив Ігор Палиця.

ВОЛИНЯНИН – ВІЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ ФЛАУ
Запоріжжя

Уперше пред-
ставник Волині став 
віце-президентом 
Федерації легкої ат-
летики України. На 
цю посаду під час 
звітно-виборної кон-
ференції ФЛАУ, яка 
відбулася 8 жовтня 
у Запоріжжі, обрали 
Президента Федерації легкої атлетики 
Волинської області Володимира Рудюка 
(на фото). За нього віддав голос 21 деле-
гат конференції, і це найкраща підтрим-
ка з-поміж інших двох віце-президентів. 
Ними, крім Володимира Рудюка, стали 
Фідель Тимченко (АР Крим, юрист ФЛАУ) 
та чемпіон світу з бігу на 1500 метрів Іван 
Гешко (Чернівецька область, заступник 
голови обласної федерації).

Керівником національної федера-
ції легкої атлетики на наступні чотири 
роки залишився Ігор Гоцул, який наразі 
є і першим заступником міністра молоді 
та спорту України.

ГОЛОВНИЦЬКИЙ – 
СЬОМИЙ НА 
СТОЛИЧНОМУ  МАРАФОНІ

Київ

9 жовтня у столиці відбувся 7-й Київ-
ський міжнародний марафон. Ні дощ зі 
шквальним вітром, який часом перетво-
рювався на зливу, ні прохолодна пого-
да не стали на заваді наймасштабнішій 
біговій події року. Понад 6600 спортс-
менів та любителів з 50 країн вийшли 
на старти своїх дистанцій. Приємно, що 
серед лідерів найпрестижнішого укра-
їнського марафону опинився ковельча-
нин Олександр Головницький (на фото 
зліва). Із результатом 2 год 44 хв 58,2 с 
він виграв змагання у віковій категорії 
40-49 років. А в загальному підсумку 
серед чоловіків Головницький на висо-
кому сьомому місці!

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2018

ГРУПА I
№ Команди І В Н П М О
1 ХОРВАТІЯ 3 2 1 0 8-1 7
2 ІСЛАНДІЯ 3 2 1 0 6-3 7
3 УКРАЇНА 3 1 2 0 6-3 5
4 ТУРЕЧЧИНА 3 0 2 1 3-5 2
5 ФІНЛЯНДІЯ 3 0 1 2 3-5 1
6 КОСОВО 3 0 1 2 1-10 1

6 жовтня: Косово – Хорватія – 0:6, 
Ісландія – Фінляндія – 3:2, Туреччина – 
Україна – 2:2 (Кравець, Ярмоленко). 

9 жовтня: Фінляндія – Хорватія – 
0:1, Україна – Косово – 3:0 (Кравець, 
Ярмоленко, Ротань), Ісландія – Туреччи-
на – 2:0. 

12 листопада: Хорватія – Ісландія, 
19:00; Україна – Фінляндія, 21:45; Туреч-
чина – Косово, 21:45. 

призначення

знай наших!

відбірковий турнір

футбол

каратекар’єра

fl a.volyn.ua
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. Головницького

Футболіст алматинського 
«Кайрата» і екс-півзахисник 
збірної України, лучанин 
Анатолій Тимощук 
повідомив про плани 
завершити кар’єру.

Екс-півзахисник «Волині», 
«Шахтаря», «Зеніту» і «Баварії» 
планує полишити українську 
збірну та в майбутньому хоче 
стати тренером, пише iSport.ua.

«Я вирішив закінчити кар’єру 
в збірній ще під час «Євро-2016», 
і Андрій Шевченко про це знав. 
Чи відчуваю я себе помічником 
головного тренера? Ми продов-
жуємо багато спілкуватися, як 
і раніше, дружимо, але мене не 
можна називати «помічником 
Шевченка», – розповів 37-річний 
Тимощук.

«Поки я продовжую грати 
у футбол, в мене ще два місяці 
контракту з нинішнім клубом, 
тому є ще цілі й бажання, які тре-
ба втілити на футбольному полі. 
Чи повішу я бутси на цвях через 
два місяці? Подивимося... – мір-
кує спортсмен. – Разом з цим, 

усе більше думаю про майбутнє, 
є бажання займатися тренер-
ською справою. Нині вже на-
вчаюся на тренерську ліцензію 
PRO – дуже пізнавально та ціка-
во. Багато записую, слухаю, по-
тім переглядаю і слухаю заново, 
намагаюся аналізувати якомога 
більше інформації. Адже одна 
річ – бути в команді як гравець, а 
інша – підходити до справи тео-
ретично».

ТИМОЩУК ХОЧЕ У ТРЕНЕРИ ДИТЯЧІ УСПІХИ НА ТАТАМІ
Луцьк

Нещодавно в Луцьку відбулася 
відкрита першість області з 
карате, присвячена пам’яті 
видатного майстра Сергія 
Трикоза. Участь у змаганнях 
2 жовтня взяло понад 90 юних 
спортсменів із восьми клубів. У 
двобоях з контактного карате 
було розіграно 30 комплектів 
нагород.

Найчастіше піднімалися на 
п’єдестал юні спортсмени клу-
бу рукопашного бою «Інсайт» 
(30 учасників), які вибороли 37 
очок. На другому місці – клуб 
спортивного карате «Волинь» 
(11 учасників) – у них 26 очок у 
загальному заліку. Третіми стали 
представники Волинської регіо-
нальної федерації рукопашного 
бою «Рубіж» (18 учасників) – 23 
очки.

Серед оригінальних досяг-
нень першості – ІІІ місце в луча-
нина Андрія Дрожжина («Рубіж»), 
який тільки місяць займається 
рукопашним боєм, ІІ місце – у лу-
чанки Яни Степанюк («Волинь»), 
яка на татамі стала достойним 

суперником хлопчиків.
Підсумками змагань задово-

лений головний організатор дій-
ства, майстер спорту міжнарод-
ного класу Валентин Бродович. 
Тренер відзначив: юні волинські 
каратисти упевнено зростають 
у майстерності, постійно вдос-
коналюючи рівень. Завдяки 
цьому область перебуває серед 
лідерів із розвитку єдиноборств 
в Україні.

sport.bigm
ir.net

Клуб спортивного карате «Волинь»

Черговий заклад популярної 
мережі фітнес-клубів Sport 
Life відкрили 8 жовтня в 

Луцьку. Комплекс площею 3500 
квадратних метрів має два 
поверхи. На першому розташовані 
три види лазень та сучасний басейн, 
зокрема для дітей та немовлят, 
а також лаунж-зона, бар, кабінет 
масажу. На другому – кардіотеатр, 
сучасний комплекс з тренажерами, 
студії сайклу, бойових мистецтв, 
групових програм.

Найдешевший річний абонемент коштує 
2000 гривень, картка «преміум» із програмою 
«все включено» обійдеться в 9500 гривень. 
Продають тут, до слова, лише річні картки, як 
це заведено у фітнес-клубах США.

Засновник мережі Sport Life Дмитро Єки-
мов наголошує, що заклад не для еліти, а 
для всіх охочих. За рік тут планують продати 
близько 4500 клубних карток. Частину з них 
подарують учасникам АТО, обіцяють і пільгові 
абонементи.

Найближчими днями після перерви, 
спричиненої матчами національних 

збірних, відновиться чемпіонат 
України. «Хрестоносці» зіграють на 
виїзді проти луганської «Зорі». Матч 
на запорізькій «Славутич-Арені» 
відбудеться у суботу, 15 жовтня. 
Початок о 17:00, трансляція на каналі 
«Футбол 1».

Розклад усіх поєдинків туру такий: 
15 жовтня (субота) – «Олімпік» – «Шахтар» 
(17:00), «Чорноморець» – «Динамо» (19:30); 
16 жовтня (неділя) – «Олександрія» – «Сталь» 
(14:00), «Зірка» – «Ворскла» (17:00), «Карпати» – 
«Дніпро» (19:30).

У турнірній таблиці «Волинь» наразі йде пе-
редостанньою, а її суперник «Зоря» – на третій 
позиції. Під час паузи в чемпіонаті «Волинь» 
спарингів не грала, а «Зоря» перемогла «Олек-

«ВОЛИНЬ» ЇДЕ ДО «ЗОРІ» У ЗАПОРІЖЖЯ сандрію» (3:1). Відзначимо, що у матчі в Запо-
ріжжі не зіграє Олег Герасимюк, який відбува-
тиме дискваліфікацію за чотири попередження, 
крім того, проблеми зі здоров’ям у Владислава 
Шаповала. Він отримав ушкодження в матчі мо-
лодіжних команд «Волині» та «Ворскли», який 
перенесли із грудня на минулу п’ятницю (0:0). 

У минулому сезоні лучани програли до-
машній матч «Зорі» (0:3), на виїзді вирвали ні-
чию (1:1). Подібним чином команди зіграли і в 
чвертьфіналі Кубка України. У Луцьку «Волинь» 
виборола нічию, а на виїзді програла 0:5.

А ввечері з нагоди відкриття фітнес-клубу 
на Театральному майдані відбулося музично-
спортивне дійство, де розіграли цінні призи, 
зокрема, й клубні картки. Кульмінацією дій-
ства став виступ відомого українського гурту 
«Друга Ріка». 

football.sport.ua

Україна – Косово

Анатолій Тимощук
Змагалися майже 
сотня юних каратистів

Луцький Sport Life «оселився» на проспекті 
Перемоги біля стадіону «Авангард»

Місця у кардіотеатрі – чимало 25-метровий басейн на 6 доріжок Тренажери для всіх груп м’язів
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Будь собою, інші ролі зайняті. Оскар Уайльд

Видавець – перекладачеві: 
– Пробіли ви не перекладаєте, тому за 

них ми вам платити не будемо.
– Гаразд, я надішлю вам переклад без 

пробілів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Склянку води, будь ласка.
– Із сиропом чи без?
– Без сиропу.
– Без лимонного чи без помаранчево-

го?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вона: 
– А ти цікавий! Що поробляєш увечері? 

Може, сходимо кудись?
Він:
– Спокусливо... Але мама буде свари-

тися.
– Яка ще мама?! Тобі скільки років?
– (зітхаючи) Мама мого сина...

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

Анестезіолог летить у відпуску. Чує – 
стюардеса оголошує:

– Чи є серед пасажирів анестезіолог? 
Терміново підійдіть до 12-го місця.

Він підходить до зазначеного місця, а 
там якийсь чоловік горілку в чарки нали-
ває.

– Ви хто? – запитує.
– Хірург. Не звик я, знаєш, пити без 

анестезіолога!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прапорщик – солдатові:
– Плавати вмієш?
– Так точно!
– Де навчився?
– У воді, товаришу прапорщик!

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

Чи чули ви колись про техніку сухого 
прання? Це коли з кошика для білизни діс-
таєш щось порівняно чистіше!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Вовочко, назви десять африканських 
тварин.

– Шість мавп і чотири крокодили.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли фразу «Ну де ж ти раніше був?!» 
тобі каже жінка – дуже приємно. А от коли 
лікар – дуже страшно.

Жартівливо-політичний гороскоп на 13 – 19 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Тимощук 
30 березня 1979 р.
Футболіст
Зірки дають час для роздумів: 
вішати бутси на цвях чи 
бити пенальті у ворота 
примхливої долі? Найкращим 

порадником у цьому питанні буде родина, 
відтак імовірність провідати свій штрафний 
майданчик висока. 

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Веселі часи спонукатимуть 
до збільшення обсягу роботи 
в Тельців та їхніх підлеглих. 

Розслабтеся – на всіх вашої опіки не 
вистачить. Довіртеся серцю. Осінь настала – 
холодно в чергах не стало. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат 
Пошуки креативу в 
намаганнях виокремитися 
триватимуть. Медійні 
проблеми варто розвернути 

в інший бік, аби вони дошкуляли їхнім 
авторам. Повчіться бути на видноті у братів 
ваших молодших. 

Рак (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний 
19 липня 1953 р.
Головний тренер ФК «Волинь», 
депутат Волиньради
Неспокійні думки знову 
заполонять вашу голову: 
«Куди жбурляєте?», «З ким 

доводиться працювати?», «Скрізь вороги...». 
Але тиждень розвіє сумніви, заживете у 
злагоді з підлеглими. Якщо програвати, то 
вже разом...

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник головного управління 
Державної казначейської служби 
України у Волинській області
Очікування грошей у скарб-
ницю буде не таким сумним, 

якщо розділити тривогу з друзями. Зірки 
радять пірнути в осінь, піти на лікарняний і 
приготуватися до змін, що очікують на роботі. 
Почитаєте щось про пенсійне законодавство.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко 
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Пошуки ідентичності 
тривають, щоправда, тільки 
ефемерні мрії триматимуть 
на плаву. Адже у реальності 

все дуже розпливчато й непевно. Тиждень 
дають вам «сердечні», аби визначитися з 
орієнтацією.  

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сафулько 
10 жовтня 1947 р.
Член Вищої ради юстиції
Почуватиметеся «титаніком» 
Феміди, розштовхуючи дрібні 
баржі та буксири на шляху 
до перемоги букви закону. 

Ймовірний спротив системи здолаєте 
із друзями. А от на крутих поворотах 
«буквоїдства» варто бути обережнішим. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Слова можуть принести 
як користь, так і клопіт. Не 
поспішайте та зважуйте всі 

свої дії. Опоненти спробують створити 
перешкоди. Як і раніше, ігноруйте їх, 
затягуючи рішення. Набагато приємніше 
присвятити вільний час шопінгу.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Телеведуча 
Сміливо можете 
впроваджувати нові ідеї та 
плани. Варто приділити більше 
уваги роботі з інформаційними 

потоками. Відмовившись від звичної 
стратегії, зможете стати №1. Ділова вечеря 
дасть можливість отримати важливі 
відомості.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Вогонь розпаленого 
революційного серця не 
остудити крижаною водою. 
Сезонна активність принесе 

дивіденди навесні. Зорі просять збільшити 
увагу до здоров’я та оточення. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Краще узятися за рутинну і 
монотонну роботу. Наведіть 
лад на робочому місці й 

позбудьтеся зайвих речей. Траплятимуться 
дрібні негаразди з наслідками середньої 
важкості. Не робіть із мухи слона, 
спробуйте врегулювати конфлікт спокійно.

Риби (20.02 – 20.03)
Андрій Киця 
27 лютого 1968 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Тиждень принесе багато 
важливої інформації. Не 
варто довіряти колегам, 

які намагаються схилити вас до нової 
діяльності. Набагато ефективніше «вийти у 
світ» і зняти напругу. 
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ГОРОСКОП 13 – 19 жовтня

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

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

№ 37

записничок

НАЙЦІННІШИЙ 
ДАР ОСЕНІ 

Гарбуз містить білки, вуглеводи, кліт-
ковину; вітаміни А, С, Т, Е, D, РР, К, В1, В2, В12 
(вітамін Т – досить рідкісний, відповідає за 
згортання крові, прискорення обмінних 
процесів у організмі та утворення тромбо-
цитів); фруктозу, глюкозу, сахарозу; каро-
тин і пектинові речовини; мінеральні ре-
човини – марганець, залізо, кобальт, фтор, 
магній, калій, мідь, кальцій, цинк, фосфор, 
йод. Гарбуз містить 23 ккал на 100 г про-
дукту, добре засвоюється організмом і 
тому рекомендований для дитячого та ді-
єтичного харчування.

Насіння гарбуза позбавляє від киш-
кових паразитів, у тому числі від глистів. 
Гарбуз покращує процес травлення, по-
мічний при гастриті, коліті тощо. Має про-
носну дію. М’якоть корисна при подагрі, 
холециститі, гіпотонії, лікуванні різних 
пухлин, неврозі. Допомагає при  залізо-
дефіцитній анемії. Покращує роботу ни-
рок і печінки, зір, імунітет. Зменшує ризик 
виникнення серцево-судинних захво-
рювань, допомагає в боротьбі із зайвою 
вагою, зменшує дратівливість, покращує 
сон, пам’ять, увагу. До того ж, гарбузом лі-
кують шкірні запалення, опіки та нариви. 
А ще «сонячна ягода» допомагає зміцнити 
нігті та волосся.



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

РОЗВАГИ № 37  13 жовтня 2016 рокуwww.volynnews.com 23

Щаслива людина надто задоволена сьогоденням, щоб надто багато 
думати про майбутнє. Альберт Eйнштейн

Ч И Т АЧ И Т Аина надто задоволена сьогоденням, щоб надто багато 
думати про майбутнє Альберт Eйнштейн
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погляд у минуле

КОМІКСАМ – 
ПОНАД СТО РОКІВ

13 жовтня – Григорій, Михайло
14 жовтня – Сава, Роман, 
Григорій
15 жовтня – Андрій, Костянтин, 
Касян, Юстина, Анна, Давид
16 жовтня – Денис, Іван
17 жовтня – Володимир, 
Гурій, Онисим, 
Овсій, 
Вероніка, 
Павло
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Пилип, Дем’ян, 
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Петро
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Гликерія, 
Макар, Хома, 
Клавдія

13 жовтня – Григорій, Михайло
14 С Р
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  призовий кросворд

П А Н О Р А М А
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 19 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
термокружка Salewa.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

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

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
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2. f7:g8Ф #

вітаємо!

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДА ЗА ВЕРЕСЕНЬ

№31 – Анатолій Мартинюк (Луцьк), виграшне 
слово – «культура», приз – комплект постільної 
білизни;

№32 – Микола Рудчук (Рожище), виграшне 
слово – «виноград», приз – йогуртниця;

№33 – Тетяна Хайба (Луцьк), виграшне сло-
во – «сніданок», приз – фен для волосся;

№34 – Лідія Домальчук (с. Седлище, Любе-
шівський р-н), виграшне слово – «горобець», 
приз – сковорідка для млинців;

№35 – Наталія Чміль (с. Седлище, Любешів-
ський р-н), виграшне слово – «вокаліст», приз – 
набір керамічних ножів.
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18 жовтня 1896 року в 
журналі «Нью-Йорк 

Джорнел» з’явилися перші у 
Нью-Йорку комікси. Це були 
яскраві малюночки з короткими 
текстівками, які розповідали 
про відважних героїв та їхні 
подвиги. 

З’яві сучасних коміксів передува-
ли політичні карикатури XVIII століття 
Вільяма Хогарта. Вони являли собою 
серію малюнків, об’єднаних спільною 
думкою. Наступним важливим етапом 
розвитку мистецтва створення коміксів 
стала діяльність Родольфа Тепфера та 
Вільгельма Буша. Перший прославився 

«Історією пана Вйо-Буа», світову славу 
іншому принесла популярна віршована 
серія «Макс і Моріц», що розповідає про 
двох бешкетників. 

Уже пізніше з’явилися нові герої, які 
живуть і сьогодні: Супермен, Бетмен, 
Спайдермен, Дональд Дак, Міккі Маус, 
Капітан Америка, Деллі і Харві. Створю-
ються цілі видавничі компанії, що спеці-
алізуються на виданні коміксів: Marvel, 
DC, Dark Horse та Image Comics. Однією 
з найвідоміших є компанія Marvel. Вона 
випустила такі шедеври, як «Фантас-
тична четвірка», «Неймовірний Халк», 
«Люди Х», «Залізна людина», «Людина-
павук». 

Перший номер коміксу про Супермена 
було придбано торік за мільйон доларів, 
а в далекому 1938 році його можна 
було купити за 10 центів.

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.



Нескінченне прагнення бути кращим є обов’язком людини. Це вже саме по собі є винагородою. 
Усе інше в руках Божих. Махатма Гандіwww.volynnews.com
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   Іван САВИЧ
     Фото автора
     Любомльський район

у здоровому тілі – здоровий дух

колесо історії ВОЛИНСЬКИЙ ГУБКІВ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ЗАПЛИВ НА ЗГОРАНСЬКОМУ: БЕЗ ФОРС-
МАЖОРІВ, З КУЛІШЕМ ТА ЮШКОЮ

Губків сьогодні – 
невелике село на сході 
історичної Волині 

(Рівненська область). 
Уперше згадується на 
початку XVI століття 
як укріплення, що його 
зруйнували татари. Саме ті 
давні мури й досі вражають 
мандрівника старовиною і 
загадковістю. У ХІХ столітті, 
коли краєм подорожував 
художник Наполеон Орда, 
мури були краще збережені. 
Він зробив гарний малюнок 
з виглядами старовинних 
руїн, що височіють над 
водами річки Случ.

Губків, як це часто бувало з не-
великими містечками із замком, 

часто переходив з рук у руки. Так, 
від початку XVІ століття ним воло-
діли магнати Семашки, а з XVІІ ст. 
замок перейшов до могутніх Да-
ниловичів, від них – до Цетнерів. 
Після того як Тереза Теофіля Цет-

нер вийшла заміж за Юзефа По-
тоцького, містечко стало власністю 
представників роду Потоцьких. Син 
Юзефа Франциск Салезій 1744 року 
продав Губків магнатові Станіславу 
Любомирському.

1708 року губківський замок 
зруйнували шведи, а місто занепа-
ло, перестали відбуватися ярмарки 
і торги. Пізніше містечко ледь не 
припинило існування через те, що 
чума «викосила» значну кількість 

населення. Приблизно в той час 
було збудовано церкву Параскеви, 
яку спалили нацисти в 1943 році. 
Сьогодні руїни старого замку ще 
приваблюють зацікавлених ман-
дрівників.

rbrechko.livejournal.com

w
ikipedia.org

Руїни замку в наш часГубківський замок на малюнку Наполеона Орди

Попри закиди 
скептиків, 
анонсований 

нардепом Ігорем Гузем 
та головою Волинської 
облради Ігорем Палицею 
заплив на Згоранському 
озері відбувся. 7 жовтня 
до нього долучилося 
одинадцять осіб, серед 
яких була і представниця 
прекрасної статі.

Перед зануренням у воду Ігор 
Гузь відразу наголосив, що заплив 
присвячений пропаганді здорово-
го способу життя.

«Хай хто зараз закидає про 
якийсь піар, повірте, людям, які бу-
дуть плисти, немає потреб піарити-
ся. Закликаємо молодь не вживати 
алкоголю, не курити, займатися 
спортом. Якщо хочемо йти в Євро-
пу, пропаганда здорового способу 
життя – це те, що треба», – наголо-
сив нардеп.

Засновник Фонду «Тільки ра-

зом», член президії політради 
УКРОПу Ігор Палиця переконаний: 
що більше буде спортсменів, то 
сильнішою ставатиме держава. Го-
лова облради зізнався, що часто 
плаває в холодній воді, проте за-
плив на таку дистанцію став для 
нього першим.

Учасники рухалися доволі 
швидко. Уже за півгодини перша 
шістка здолала півторакілометро-
ву дистанцію зі східного берега 
озера та прибула на центральний 
пляж. Серед них – житель Турій-
ського району та вчитель фізкуль-

тури Леонід Гаврилюк, який плив 
без гідрокостюма.

На фініші Ігор Палиця поділився 
враженнями про заплив із присут-
німи, сказав, що відчуття після цьо-

го чудові. «Сподіваюся, що такі акції 
будуть регулярними. Про Світязь 
знають усі, а от Згоранське озеро 
менш популярне. Треба заохочу-
вати туристів приїжджати сюди», – 

сказав голова облради. 
Нардеп Ігор Гузь підтвердив, 

що акція хороша: «Майбутнє за 
молоддю, яка має бути здоровою. 
Власним прикладом демонструємо 
здоровий спосіб життя».

У запливі також взяли участь 
міський голова Любомля Роман 
Ющук, депутат Любомльської міськ-
ради Олександр Мікульський, 60-
річний житель села Згорани Вале-
рій Теребуха, тренер із плавання 
ковельчанин Сергій Панасюк та по-
мічниця нардепа Гузя, виконавчий 
директор фестивалю «Бандерштат» 
Марина Хромих. До речі, дівчина 
фінішувала під гучні овації. 

Учасники запливу зізналися, що 
хочуть зробити його щорічним. 

Фізкультурник Леонід 
Гаврилюк стартував останнім, 
а фінішував першим. 
Причому – без гідрокостюма.

На мокру авантюру Ігоря 
Палицю «підбив» Ігор Гузь.

Виклик для справжніх сміливців – 1,5 км і 80С.

Вразила сміливістю Марина Хромих, для 
якої заплив став своєрідним катарсисом.

Ректор ЛНТУ, депутат Волиньради Петро Савчук, 
його колега по облраді Віктор Радчук та голова 
Шацької райради Сергій Карпук у воду не полізли, 
лишень споглядали і пригощалися.

Найстарший учасник запливу – 
місцевий житель Валерій Теребуха.

Подивитися на заплив прийшло чимало місцевих. 
Та й із Луцька прибула справжня група підтримки.
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