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 читайте на стор. 20

Настоянку на спиртовій 
основі міцністю 35 
градусів, яка не має 

акцизної марки, можна 
придбати у фітобарі санаторію 
«Пролісок». 200 грамів такого 
задоволення в оздоровчому 

закладі коштує 77 гривень.
Нещодавно голова облради 
Ігор Палиця звернув увагу на 
неод норазові факти отруєння 
контра фактним алкоголем 
в області. Обурюються 
доступністю хмільних напоїв і в 

обласних спілках воїнів АТО та 
ветеранів Афганістану. Адже 
саме у санаторії проходять 
реабілітацію бійці й ветерани.

НОВУ ШКОЛУ 
ОБІЦЯЮТЬ 
ЗБУДУВАТИ ВЖЕ 
ПІВСТОЛІТТЯ
ЧИНОВНИКИ НЕ ПОМІЧАЮТЬ 
АВАРІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ

Школа у селі Піща Шацького району 
розташована в мальовничій 

місцині. Маленькі корпуси, які радше 
схожі на звичайні хатини, розкидані на 
відстані кількох десятків метрів один 
від одного. Навчальний заклад стоїть 
на березі Піщанського озера. До води – 
рукою подати. Таке сусідство стало 
звичним для дорослих і дітей. А тому 
перед водним плесом – жодної огорожі. 

на межі

ФОТОХУДОЖНИК-
МОРЕПЛАВЕЦЬ: 
ПОБАЧИВ СВІТ КРІЗЬ 
ОБ’ЄКТИВ

Життя Євгена Тандури час до 
часу умовно ділиться на різні 

етапи, що переплітаються і в’яжуть 
мереживо незвичної, цікавої долі. 
То він на суші, то – у морі. Говорить 
українською, потім speak English і вже 
за тиждень – parler français. 

у фокусі
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Якщо я бачив справжнє футбольне 
щастя, то це було на стадіоні 

берлінського «Уніона», що у передмісті 
німецької столиці. «Залізний союз», 
«червоно-білі», «залізні»... «Уніон» 
схожий на клуб, який часто поставав, 
наче Фенікс із попелу безгрошів’я, у 
нижчих німецьких лігах. 

У САНАТОРІЇ МАТЕРІ 
ТА ДИТИНИ ТОРГУЮТЬ 
САМОРОБНИМ АЛКОГОЛЕМ

ЯК УБОЛІВАЛЬНИКИ СВІЙ КЛУБ 
ВІД БАНКРУТСТВА РЯТУВАЛИ
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МАКСИМ КАНЮКА: 
«КІНО – РІЧ 
НЕПЕРЕДБАЧУВАНА!»
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ЗАМІСТЬ НІФОНТА 
ПАТРІАРХАТ 
ОЧОЛИТЬ НАФАНАЇЛ 

Волинь 

У Волинській єпархії Української 
Православної Церкви 
Московського Патріархату обрали 
нового керівника.

18 жовтня 2016 року під час черго-
вого засідання Священний Синод УПЦ 
ухвалив рішення щодо обрання та при-
значення нових архієреїв, повідомляє 
прес-служба патріархату.

Рішенням Синоду митрополит Во-
линський і Луцький Ніфонт склав повно-
важення у зв’язку зі станом здоров’я.

Постійним місцем перебування ми-
трополита Ніфонта залишили Луцьк, а 
також його призначили настоятелем 
Свято-Покровського кафедрального со-
бору.

Новим правлячим архієреєм Во-
линської єпархії став єпископ Камінь-
Каширський Нафанаїл.

Офіційний сайт Московського Патрі-
архату в Україні подає такі відомості про 
нового архієрея: з 1984 до 1988 року був 
студентом Московської духовної ака-
демії та насельником Свято-Троїцької 
Сергієвої лаври. З 1997 року – ректор 
Почаївської духовної семінарії. У сані 
єпископа – з літа 2015 року.

ЗАТРИМАЛИ ДІДА 
ЗА ЦІКАВИМ 
ЗАНЯТТЯМ 
Луцьк 

Затримали 70-річного чоловіка, 
який привселюдно вдавався до 
рукоблудства у Центральному 
парку імені Лесі Українки, 
повідомили луцькі патрульні. 

Чоловік був біля дитячого майдан-
чика та нібито задовольняв себе. На 
місці події чоловік, на якого вказали 
заявниці, вдав, що розмовляє телефо-
ном і намагався втекти. Його допра-
вили до міськвідділку. Пенсіонера вже 
неодноразово притягували до відпові-
дальності за різними статтями через те, 
що грішив подібними діяннями серед 
людей. Якщо доведуть факт розбещен-
ня неповнолітніх, дідусю може світити 
кримінал. 

У БЮДЖЕТНІЙ 
КОМІСІЇ – ЗАМІНА 
Волинь 

Комісію з питань бюджету, 
фінансів та цінової політики очолив 
Андрій Турак («Батьківщина»). Таке 
рішення було ухвалено 12 жовтня 
під час сесії Волинської обласної 
ради.

Зі слів депутата Волиньради Василя 
Столяра, це спричинено тим, що Люд-
мила Кирда на посаді голови комісії 
неналежно виконує обов’язки та пере-
шкоджає розв’язанню питань, які важ-
ливі для волинської громади. Зокрема, 
здійснює тиск на депутатів та виступає 
проти КП «Волиньприродресурс», що 
має стати бюджетоутворювальним під-
приємством Волині.

Тож депутати підтримали проект рі-
шення щодо зміни голови комісії.

церковні справи 

інтимні діяння

на лаву запасних 

герої не вмирають АБИ ПАМ’ЯТАЛИ, КОМУ 
ЗАВДЯЧУЄМО МИРНИМ НЕБОМ 

відзнаки

дійшли згоди

ДВАДЦЯТЬ СТРОКОВИКІВ 
ОТРИМАЛИ ЗЕЛЕНІ БЕРЕТИ

У СПРАВІ КОВЕЛЬСЬКОЇ ВУЗЛОВОЇ 
ЛІКАРНІ ПОСТАВИЛИ КРАПКУ

1 місяць – 13,26 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

11 ммміссяяцць ,, рр

вічна пам’ять 

ЗАГИНУВ БОЄЦЬ

Нововолинськ 
Під час виконання військового обов’язку 
загинув нововолинець Олександр 
Смирнов. Солдата не стало 16 жовтня. 

Смерть 24-річного бійця 14-ї механізованої 
бригади підтвердив військовий комісар Ново-
волинського військового комісаріату Олек-
сандр Плужнік. Тіло контрактника, молодшого 
сержанта Олександра Смирнова привезли зі 
Станиці Луганської до рідного міста. 

За повідомленням видання «БУГ», Олек-
сандр закінчив школу №4, згодом Ново-
волинське вище професійне училище, на-
вчався на юридичному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Фран-
ка. У солдата залишилися мати, сестра та бабу-
ся. За словами сестри Олександра Смирнова 
Вікторії, юнак був пози тивним, оптимістичним 
та цілеспрямованим.

Луцьк

Напередодні Дня захисника України, 
13 жовтня, в Луцькому прикордонному 
загоні відбулися урочистості на плацу 
частини, під час яких особовий склад 
приймав вітання, подяки, грамоти й 
відзнаки від керівництва.

Водночас найкращі прикордонники отри-
мали ювілейні медалі за роки служби. Але най-
урочистішим цей день став для двох десятків 
юнаків, призваних навесні до лав прикордон-
ників. Адже уперше за вісім років відновився 
призов до Держприкордонслужби. Ті, кого 
призвали цьогоріч, упродовж п’яти місяців 
навчалися й складали іспити, аби отримати 
право носити зелений берет прикордонника.

«Військовослужбовці пройшли навчан-
ня й успішно склали іспити на право носіння 
зеленого берета. Усього таких службовців 65 
із 84 строковиків. Щоб здобути право носити 
головний убір прикордонника – зелений бе-
рет – їм треба було добре постаратися. Вони 
пройшли цілу програму фізичної, спеціальної 
підготовки, ознайомилися з ділянкою, на якій 
нестимуть службу, виявили себе під час служ-
би у прикордонних нарядах», – розповів за-
ступник командира загону, начальник відділу 
персоналу, полковник Вадим Закладний. 

Строковик Орест Нестерчук, окрім зе-
леного берета, отримав ще й нагрудний 
знак Держприкордонслужби «За мужність в 
охороні державного кордону».

Відзначили строковиків, призваних навесні

Луцьк, Ковельський район 

Меморіальну дошку Герою 
України, сержанту Луцького 
прикордонного загону 

Сергієві Гулюку 11 жовтня відкрили 
в Луцьку. Прикордонники схилили 
голови у пам’ять про загиблого 
побратима та попросили вибачення 
у сім’ї за те, що не вберегли.

Молодший сержант Сергій Гулюк, 1981 
року народження, був водієм секції автомо-
більних перевезень інженерно-технічного 
відділу Луцького прикордонного загону. 
28 червня 2014 року в складі оперативно-
бойової застави його скерували у зону про-
ведення антитерористичної операції. Під 
обстрілами ворога він з честю та гідністю ви-
конував бойові завдання. 31 липня 2014 року 
під час мінометного обстрілу пункту пропус-
ку Василівка, де дислокувався їхній підрозділ, 
через руйнування приміщення поста Сергій 
Гулюк отримав травми, несумісні з життям. 
Його поховали на Рівненщині.

За особисту мужність та героїзм указом 
президента від 8 серпня 2014 року Сергія 
посмертно нагородили орденом за мужність 
ІІІ ступеня. У чоловіка залишилися батьки, 
дружина та троє малолітніх дітей.

«Ми не забудемо той ратний подвиг, який 
вчинив Сергій. Ми не залишимо його сім’ю. 

Сергій був небайдужим, 
а отже – справжнім 
офіцером

Олександр Смирнов

Нехай спочиває з Богом. Простіть нам, що 
не вберегли вам батька, чоловіка та сина», – 
звернувся тимчасовий виконувач обов’язків 
начальника Луцького прикордонного загону 
полковник Микола Скарвінко до рідних Сер-
гія Гулюка.

Дружина загиблого героя Ірина розпо-
відає, що Сергій був вірним другом, хорошим 
батьком, мужнім чоловіком, а головне – небай-
дужим, що робило його справжнім офіцером.

«Розмовляла з ним напередодні увечері, 
розповідав, як вдалося уціліти під міномет-
ним вогнем, і дуже тішився, що він – щаслив-
чик, обіцяв подзвонити наступного дня, але 
зранку мені повідомили, що його немає серед 
живих», – з болем пригадує дружина. 

Восьмирічний син Сергія Максим пам’ятає 
тата як найкращого друга, з яким вони грали-
ся, відпочивали, який навчив його кататися 
на велосипеді. А країна запам’ятає Героя-
прикордонника як одного з тих, завдяки кому 
ми досі маємо мирне небо над головою.

А 14 жовтня пам’ятну дошку в селі Вели-
кий Порськ Ковельського району відкрили 
ще одному Герою – Олегу Вишневському. 
25 квітня 2015 року його мобілізували до вій-
ська. Проходив службу у Львівській області, 
Рівному, Миколаєві та інших містах України, 
потрапив у гарячу точку під Мар’янкою. Пізні-
ше, після відпустки у грудні 2015-го, знову ви-
рушив на фронт. Більше Олега живим рідні не 
побачили. Після напружених боїв та зіткнень 
з ворогом серце воїна-захисника зупинилося. 
Це сталося 22 лютого 2016 року.
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Ковель 

Депутати Волиньради 12 жовтня 
ухвалили рішення про реорганізацію 
вузлової лікарні станції Ковель 
Державного територіально-
галузевого об’єднання «Львівська 
залізниця» та створення Ковельської 
госпрозрахункової поліклініки, яка стане 
правонаступником медичного закладу. 

Тож державний заклад реорганізують у ко-
мунальне підприємство «Ковельська госпроз-
рахункова поліклініка» Волинської обласної 
ради. Воно стане правонаступником усіх май-
нових і немайнових прав та обов’язків. 

Голова облради Ігор Палиця зауважив, що 
ухвала про госпрозрахункову поліклініку була 
рішенням трудового колективу лікарні.

Своєю чергою, голова ОДА Володимир Гун-
чик зачитав лист із роз’ясненням Міністерства 
юстиції. У ньому йдеться про те, що заклади 

охорони здоров’я переходять із державної в 
комунальну власність з зобов’язанням вико-
ристання за цільовим призначенням та заборо-
ною відчужувати майно в приватну власність. 
Таким чином, облрада не порушує законодав-
ства, приймаючи об’єкт у власність територі-
альної громади з подальшим використанням 
за цільовим призначенням.

Зауважимо, комплекс лікарні – доволі 
великий, тож під час засідання міжвідомчої 
наради 12 вересня пропонували передати 
частину закладу Ковельському медучилищу, 
а частину – або під госпрозрахункову поліклі-
ніку, або ж Ковельському територіальному ме-
дичному об’єднанню як філію для проведення 
медоглядів залізничників. Решту – реоргані-
зувати у хоспіс. 25 вересня у Ковелі відбулося 
віче, під час якого багатотисячний колектив за-
лізничників виступив проти створення на базі 
залізничної лікарні хоспісу.

bug.org.ua
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Треба завжди пам’ятати, що ми не можемо керувати подіями, 
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БЕЗВІЗОВЕ ПИТАННЯ 
ВІДТЕРМІНУВАЛИ
Питання про затвердження безвізового 
режиму Україна-ЄС не винесли на поря-
док денний сесії Європарламенту, яка 
пройде 24-27 жовтня у Страсбурзі. У по-
рядку денному Європарламенту також 
відсутній пункт про затвердження візо-
вої лібералізації для Грузії.
Про це свідчить проект порядку, опублі-
кований на сайті Європарламенту, пові-
домляє «Кореспондент».

РУМУНІЯ НЕ ХОЧЕ 
УКРАЇНСЬКИХ СВИНЕЙ
Через африканську чуму свиней Румунія 
запровадила заборону на імпорт м’яса 
цих тварин з Одеської області. Про це 
заявив міністр сільського господарства 
Румунії Ахім Ірімеску.

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ВІЗЬМЕ 
300 МЛН ЄВРО КРЕДИТУ
Гроші від Європейського інвестицій-
ного банку і Європейського банку 
реконструкції та розвитку підуть на 
електрифікацію напрямку Долинськ – 
Миколаїв – Колосівка. Про це написав на 
своїй сторінці у Facebook голова прав-
ління «Укрзалізниці» Войцех Бальчун.

ЛУКАШЕНКО В РАЗІ 
ПОТРЕБИ ДОПОМОЖЕ РОСІЇ
Президент Білорусі Олександр Лукашен-
ко заявив, що Російська Федерація може 
бути впевнена у тому, що в разі потреби 
його армія візьметься за західні рубежі. 
Про це він повідомив під час зустрічі з 
депутатами, інформує Politic.Kiev.Ua.

НА СААКАШВІЛІ ЗАВЕЛИ 
КРИМІНАЛ
Група народних депутатів подала за-
яву про діяння губернатора Одеської 
області Міхеіла Саакашвілі, де йшлося 
про протидію законній господарській 
діяльності, службову підробку, зловжи-
вання службовим становищем, свідомо 
неправдиве повідомлення про злочин, 
що спричинили тяжкі наслідки, зокре-
ма, збитки у понад 6,5 мільярда гривень 
через зниження ціни продажу Одесь-
кого припортового заводу, повідомляє 
«Слово». Згідно з результатами заяви, ві-
домості внесено до ЄДР з попередньою 
правовою кваліфікацією – зловживання 
владою і службовим становищем.

В ОТОЧЕННІ ПРЕЗИДЕНТА – 
НОВЕ ОБЛИЧЧЯ
Заступником глави Адміністрації Пре-
зидента став головний військовий роз-
відник Валерій Кондратюк. Головним 
розвідником Міноборони замість Кон-
дратюка став Василь Бурба.

ДО РУМУНІВ – БЕЗ ВІЗИ
Угода між Кабінетом міністрів України та 
урядом Румунії про скасування оплати за 
оформлення довгострокових віз набуває 
чинності з 21 жовтня. Про це повідомляє 
Департамент консульської служби Мініс-
терства закордонних справ України.

ПОМЕР ЛЕГЕНДАРНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ
Легендарний український вчений Клим 
Чурюмов пішов з життя 15 жовтня. На 
весь світ він став відомий завдяки від-
криттю комети Чурюмова-Герасименко 
в 1969 році та Комети Чурюмова-
Солодовникова.

САВЧЕНКО ЇЗДИЛА НА 
ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ
Народний депутат України, член ПАРЄ 
Надія Савченко публічно заявила, що 
нещодавно відвідала окуповані терито-
рії та спілкувалася зі своїми тюремника-
ми. Вона стверджує, що змогла поспіл-
куватися з представниками так званих 
Д/ЛНР настільки детально, що відчула 
зміну їхніх настроїв.

АРМІЯ В УКРАЇНІ БУДЕ 
ДОБРОВОЛЬЧОЮ
Уже з кінця жовтня українська армія ста-
не контрактною і добровольчою. Про це 
заявив президент Петро Порошенко під 
час виступу в Чугуєві, передає «112.ua».

українська хроніка

транспорт

з почином!

екологія ТЕЧЕ РІКА... БАГРЯНА

небезпечні забави 

ПІЛЬГИ 
НА КІЛЬКОХ 
МАРШРУТКАХ 
СКАСУЮТЬ 

ОБРАЛИ ДВОХ 
НОВИХ ГОЛОВНИХ 
ЛІКАРІВ

ХИЗУВАВСЯ ДУЛОМ? 
ОТРИМАВ СПРАВУ

Ківерцівський район  

Стічний рів Ківерців на околиці 
міста наповнився водою 
яскраво-червоного кольору 

та відгонить різким неприємним 
запахом. Місцеві жителі кажуть, 
що до рову зливають відходи 
діяльності фермерського 
господарства «Золота нива», а мер 
міста заплющує на це очі.

Проблема зі зливом у рів нечистот є 
давно, проте 11 жовтня вода у ньому стала 
червоною, а запах – нестерпним. У Facebook 
оприлюднили фотографію рову, який став 
«кривавого кольору».

Переконатися у цьому на власні очі мож-
на було усім, хто підійшов до означеного 
рову. Неприємний запах відчувався вже на 
трасі. Яскраво-багряний потік лився зі стічної 
труби просто у воду, що тече канавою. Рів, 
який проходить під трасою, вимиває нечисто-
ти далі у ліс.

А з іншого боку на відстані у кілька десят-
ків метрів – міський пляж озера Молодіжного 
та житлові будинки.

Місцева жителька Тетяна розповідає, що ра-
зом із сусідами неодноразово писали звернен-
ня до мера Ківерців Володимира Жгутова щодо 
неприємного запаху, проте – жодної реакції.

«Узимку ще з бідою навпіл: воно там за-
мерзає, а літом такий сморід від того рову, що 
неможливо вікна у хаті відкрити. А поряд же 
озеро Молодіжне і парк відпочинку. Наші діти 

там бігають, граються, купаються», – розпові-
ла Тетяна.

Люди кажуть, що туди стікаються нечисто-
ти з усіх Ківерців, але особливо неприємний 
запах буває тоді, коли місцеві підприємства 
позбуваються виробничих відходів. Ківер-
чани переконані, що багряний колір у річці 
через те, що саме зараз на місцевому підпри-
ємстві «Золота нива» сезон переробки черво-
ного буряку.

Головний технолог фермерського госпо-
дарства «Золота нива» Віра Сокол підтверди-
ла інформацію про те, що червоний колір у 
стічному рові пов’язаний з діяльністю їхнього 
підприємства. З її слів, зливи проходять через 

очисні споруди, які не можуть вивести колір, 
проте відходи є абсолютно безпечними для 
людей та навколишнього середовища.

«Ми сушимо екологічно чистий буряк. За 
норми вмісту нітратів у сировині 90% у наших 
буряках він становить усього 30%. Я готова 
підтвердити це в будь-якій лабораторії, проте 
з кольором ми поки зробити нічого не може-
мо», – резюмує Віра Сокол.

Ківерчани переконані, що мер знає про 
проблему, адже виникла вона саме за його 
каденції, проте жодних заходів не вживає.

Своєю чергою, Володимир Жгутов, який 
очолює місто вже десять років, відмовився 
коментувати ситуацію.

Вікторія См
ирнова

Ковель

Відповідно до рішення виконавчого 
комітету Ковельської міської ради, у 
місті відмінять перевезення пасажирів 
пільгових категорій на чотирьох 
маршрутах, повідомляє сайт мерії.

З 14 жовтня припиняється пільгове пере-
везення на маршруті №30 «Сільмаш – вулиця 
Гончара» та з 1 листопада на маршрутах №8 
«Вулиця Незалежності – д. м. «Машинобудів-
ник» (ч/з вокзал)», №8а «Вокзал – д. м. «Уро-
жай», «Будівельник», №8б «Вокзал – д. м. «Ка-
лина».

У разі настання несприятливих погодних 
умов (опади у вигляді снігу, ожеледь, знижен-
ня температури до -1°С) перевезення пасажи-
рів до садівничих масивів припинять раніше 
від вказаного терміну.

Луцьк 

Водієм автомобіля Volkswagen Caddy, в 
якому був предмет, схожий на автомат, 
виявився житель Рожищенського 
району. Про це повідомили у прес-
службі волинської поліції. Подейкують, 
що чоловік просто хизувався зброєю.

Слідчі відкрили кримінальне прова-
дження та проводять перевірку.

11 жовтня на автомобільній стоянці по-
близу одного з місцевих супермаркетів на 

проспекті Соборності в Луцьку патрульні 
поліцейські виявили автомобіль Volkswagen 
Caddy, в якому лежав предмет, схожий, зі 
слів поліцейських, на автомат. Повідомлен-
ня про зброю надійшло від небайдужих 
громадян. На місце події одразу ж виїхала 
слідчо-оперативна група.

Поліцейські оперативно встановили 
особу водія транспортного засобу. Ним ви-
явився 34-річний житель Рожищенського 
району. Під час огляду автомобіля право-
охоронці вилучили автомат «АКС-74» каліб-
ру 5,45 мм, на якому було відповідне марку-
вання.

Вилучений автомат направили на дослі-
дження до Волинського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС у 
Волинській області.

Відомості внесли до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
частиною 1 статті 263 (Незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами) Кримінального 
кодексу України. Триває розслідування.

Волинь

Керівником Волинського обласного 
дитячого територіального медичного 
об’єднання обрали Сергія Ляшенка. 
Очільником Волинського обласного 
онкологічного диспансеру стала 
Людмила Бубенова. Контракти за 
рішенням Волинської обласної ради 
12 жовтня уклали терміном на один рік.

Нагадаємо, з ініціативи депутатів фрак-
ції «УКРОП» в області запровадили нове 
призначення керівників комунальних уста-
нов – через конкурс. Тож відбулися таємні 
голосування усередині самих колективів. 
Опісля кандидатури, що набрали більшість 
голосів, узгодила постійна депутатська комі-
сія і зрештою затвердила Волинська облрада.

Депутат Анатолій Вітів («Свобода») заува-
жив: «Якщо ми пішли шляхом виборів і дору-
чили колективу обирати, то поважаймо цей 
вибір». Голова Волинської облради Ігор Пали-
ця погодився з цією тезою та зізнався, що сам 
уболівав за іншу кандидатуру в дитячій лікар-
ні. Проте закликав поважати волю колективу 
медзакладу.

П
атрульна поліція Луцька

Яскравий колір водойми та їдкий 
запах налякали місцевих

Зброя – не іграшка
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  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА
    Ківерцівський район

виросли зі штанців той, хто з мечем прийде... 

до витоків 

«АЗОВ» ПІШОВ У ПОЛІТИКУ 

оце так знахідка ЗАПАХЛО СКАНДАЛОМ 

Після того як 
наприкінці вересня 
село Малехів під 

Львовом не погодилося 
прийняти відходи міста 
Лева, непотріб мандрує 
Україною. 

На початку жовтня повідо-
мили про незаконний скид сміття 
на Полтавщині. У період з 9 до 11 
жовтня на території Бобринського 
сміттє звалища Канівського району 
Черкащини місцеві жителі виявили 
сміття, яке було завезено зі Львова. 
11 жовт ня оприлюднили повідом-
лення, що сміття зі львівською 
пропискою скидають на природо-
охоронній території – у заповіднику 
«Древлянський», що у Народицько-
му районі Житомирської області.

І ось 15 жовтня в лісі неподалік 
села Гайового Ківерцівського райо-
ну під час збору грибів випадково 
натрапив на гору відходів луцький 
активіст Сергій Шараєвський. Він 
припускає, що сміття – львівське. 

«Серед сміття є чеки зі Львова 
(магазин). Де вони там узялися? 

Також упаковка з «МакДональдса» 
натякає на місто Лева. Бо не схоже, 
щоб у Гайовому, Озері, Ківерцях чи 

Луцьку можна було поїсти у тако-
му фаст-фуді, адже його там нема. 
Звісно, я не можу стверджувати, 

але просто підозрюю, що львівське 
сміття осіло у волинському лісі. А це 
може пахнути скандалом», – напи-

сав Шараєвський у Facebook.
До слова, і в інших областях 

сміття ідентифікували подібним 
чином: за чеками, підписами учнів-
ських зошитів. 

Нагадаємо, що після грибо-
вицької трагедії, де було основне 
сміттєзвалище, непотріб почали ви-
возити по всій Україні. Тоді, влітку, 
кілька днів самоскиди з сусідньої 
області прямували і на Волинь – до 
луцького полігону твердих побуто-
вих відходів.

Трагедія у Грибовичах викли-
кала обурення діями мера Львова 
Андрія Садового, який роками бло-
кує будівництво сміттєпереробно-
го заводу та всіляко перешкоджає 
розв’язанню цієї проблеми. За 10 
років його мерства нічого так і не 
вирішили.

До слова, трагедія, що сталася 
на сміттєзвалищі під Львовом, від-
шуміла інформаційно й дуже швид-
ко відійшла на задній план. Тим ча-
сом проблема, яку міська влада не 
залагоджувала десятки років, і досі 
не зрушила з місця. Немає жодної 
конкретики щодо ділянки під сміт-
тєпереробний завод і новий полі-
гон ТПВ. Сміття з обласного центру 
возять за сотні кілометрів по всій 
Україні, за що перевізникам допла-
чують мільйони гривень з міського 
бюджету.

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

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

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

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

Для цього потрібно діяти!
*без врахування вартості послуг 

юридичного супроводу
По детальну інформацію щодо умов 

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Шукаєте позику?

ПІДОЗРІЛЕ СМІТТЯ ОСІЛО У ВОЛИНСЬКИХ ЛІСАХ

Україна 

Громадська організація «Ци-
вільний корпус Азов» 14 жовт-

ня презентувала власну політич-
ну партію «Національний корпус». 
Керівником обрали нині поза-
фракційного нардепа Андрія Бі-
лецького. Він очолюватиме струк-
туру протягом чотирьох років. 

У статуті вказано, що гарантія націо-
нальної безпеки є основною функцією дер-
жави, а український воїн – єдиний реаль-
ний гарант суверенітету й територіальної 
цілісності України.

Як повідомляє «ВВС Україна», вагому 
частину з майже трьох сотень делегатів 
з’їзду «Національного корпусу» складали 
молодики спортивної статури. Хтось із них 
прийшов до столичного Будинку архітекто-
ра у камуфляжі, інші – у вбранні, характер-
ному для субкультури футбольних ультрас.

У холі будівлі можна було придбати пра-
ці теоретиків українського націоналізму, 
«праву» періодику чи книгу про «Широкин-
ську операцію», себто про бої за участю бій-
ців полку «Азов». 

Партія виступає, зокрема, за відновлен-
ня ядерного статусу України, «економічний 
націоналізм», який полягає в тому числі у 

націоналізації стратегічно важливих під-
приємств, «боротьбу за радикальне підви-
щення народжуваності» та посилення ролі 
й статусу «Голови Держави».

Щодо відносин із Російською Федера-
цією, нова партія декларує визнання Росії 
державою-агресором на всіх рівнях гло-
бальної політики та світової дипломатії і 
наполягає на односторонній денонсації 
Договору про дружбу, співробітництво та 
партнерство між Україною й Російською 
Федерацією від 1997 року.

Із новою партією також пов’язують 
персону міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова, який буцімто таким чином у разі 
падіння «Народного фронту» прийде до 
лав «Нацкорпусу». Утім Андрій Білецький 
цю інформацію рішуче заперечує. При цьо-
му уточнює: діалог із Аваковим «з приводу 
вій ни» веде постійно: зрештою, формально 
полк «Азов» перебуває в структурі МВС.

Тож «Нацкорпус» може стати альтер-
нативою правій «Свободі», що поступово 
втрачає позиції, та радикалам Ляшка, які, 
зрештою, не мають такої чіткої та дисциплі-
нованої партійної структури. На відміну від 
підґрунтя нових ультраправих, які, можли-
во, мало гратимуться в політику, але не уни-
катимуть активних дій.  

Україна  

Один з командирів бойовиків 
так званої ДНР Арсен Павлов 

(Моторола) 16 жовтня підірвався у 
ліфті будинку, де жив. Інформацію 
підтверджують і засоби масової 
інформації, які контролюють 
бойовики, і в Міністерстві 
внутрішніх справ України, а також 
у Службі безпеки. 

У ліфті будинку, де проживав Арсен Пав-
лов, спрацював саморобний вибуховий 
пристрій. Попри те, що квартиру цілодобо-
во охороняли, бомбу вдалося прикріпити. 
Тож терорист отримав травми, несумісні з 
життям. Хто підклав вибухівку – достемен-
но невідомо. Серед версій, які поширюють 
бойовики, – вибухівку підклала українська 
диверсійно-розвідувальна група. 

Одначе є й інші варіанти. Наприклад, Мо-
торолу міг прибрати Кремль, або ж це зроби-
ли свої ж, з якими Арсен Павлов ділив сфери 
впливу на тимчасово непідконтрольній Укра-
їні території. 

В українському МВС відповідальність за 
вбивство Мотороли покладають на його спіль-
ників. Про це на своїй сторінці у Facebook на-
писав речник відомства Артем Шевченко.

«Терорист Арсеній «Моторола» Павлов – 
знищений. Схоже, що своїми ж спільниками 
по людиноненавицькому терористичному 
інтернаціоналу. Такий сумний, але справедли-
вий кінець всіх таких виродків на нашій укра-
їнській землі», – зазначив Шевченко.

До слова, у червні 2016 року на бойовика 
вже був замах, але тоді йому поранили лише 
око. Волонтер Роман Донік, посилаючись на 

ПІДІРВАЛИ ГОЛОВУ 
ТАК ЗВАНОЇ ДНР

ВОЛЯ ГРОМАДИ – ЗМІНИТИ ЛІТЕРИ 

власні джерела, пише, що Моторолу вбили 
люди Абхаза (Ахра Авідзба), командира так 
званої 15-ї інтернаціональної бригади. При-
чина замаху – поведінка дружини терориста 
в Абхазії, яка глумливо відгукувалася про аб-
хазців. А фінансував замах, зі слів волонтера, 
Ставрос Багателія, якого призначили «смот-
рящім» за мережею магазинів АТБ-Маркет 
на тимчасово непідконтрольній території. А 
Кремль, відповідно, дозволив цьому статися. 

Терорист вирізнявся особливою жорсто-
кістю, стріляв навіть по позиціях своїх же по-
плічників. 

Разом з тим, колишній начальник Головно-
го слідчого управління Служби безпеки Укра-
їни генерал Василь Вовк у інтерв’ю виданню 
«Гордон» усе ж припустив, що інформація є 
зрежисованою. 

«Найімовірніше, він у Росії. Десь за Бай-
калом ховається. Усіх захищених Москвою 
людей відправляють у тому напрямку. Це не 
людина, це – обличчя. І ця особа має сидіти в 
тюрмі. Причому не у нас, а в Росії. Ось вони 
його і сховали. Вдадуть, що поховали, і все», – 
висловився Вовк.

unian.net

Подання до Верховної Ради щодо пере-
йменування села у Старовижівському райо-
ні підтримали депутати облради. Тож жителі 
села Буцин Старовижівського району хочуть,  
аби повернулася назва Буцинь. Є й відповід-
на підтримка сільради та Старовижівської ра-
йонної ради. 

Водночас жителі села Копачівка Рожи-
щенського району просили скасувати роз-

порядження голови ОДА про перейменуван-
ня вулиці Жовтневої на вулицю Центральну, 
мотивуючи це тим, що стара назва вулиці для 
них не асоціюється з комуністичним минулим. 
Це озвучив у запиті депутат облради Анатолій 
Грицюк, і колеги його звернення підтримали. 

Також до депутатів зверталися жителі Ста-
рого Чорторийська Маневицького району, які 
просили повернути населеному пункту істо-
ричну назву Чарторийськ. Утім обранці пора-
дили ініціаторам звернутися до науковців по 
історичну довідку. 

Старовижівський, Рожищенський, 
Маневицький райони

Сергій Ш
араєвський

Полював на гриби – натрапив на гору нечистот
Серед сміття – чеки з 
львівською пропискою

Терорист вирізнявся 
особливою жорстокістю



Або ви керуєте вашим днем, або ваш день керуватиме вами. Джим Рон
www.volynnews.com
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суспільний резонанс 

  Борис ХВИЦЬ
Ківерцівський район

  Наші гроші. Львів
lviv.nashigroshi.org

У САНАТОРІЇ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ 
ТОРГУЮТЬ САМОРОБНИМ АЛКОГОЛЕМ

НЕВІДОМІ ФІНАНСИ РОДИНИ 
ВІДОМОГО ПОДАТКІВЦЯ 

Настоянку на спиртовій 
основі міцністю 35 
градусів, яка не має 

акцизної марки, можна 
придбати у фітобарі 
санаторію «Пролісок». 200 
грамів такого задоволення 
в оздоровчому закладі 
коштує 77 гривень.

Під час сесії Волинської облас-
ної ради 12 жовтня голова облради 
Ігор Палиця звернув увагу на неод-
норазові факти отруєння контра-
фактним алкоголем в області. 

Він повідомив, що у санаторії 
«Пролісок» без акцизних марок про-
дають настоянки. Як стало відомо, їх 
міцність – 35 градусів. На етикетках 
таких напоїв є логотип «Санаторій 
матері та дитини «Пролісок».

«Це для кого: для матері чи для 
дитини?!» – поцікавився голова 
обл ради.

Директор санаторію та депутат 
облради від партії «Батьківщина» 
Валентина Касарда під час сесії 
покинула залу й повернулася під 
кінець засідання з пляшкою медо-
вухи від луцької «Медової хати». 
Мовляв, у місті теж можна придбати 
алкогольний напій без акцизу.

«У нас своя пасіка є!» – напо-
лягала пані Касарда. Проте, зі слів 
окремих депутатів, малоймовірно, 
що бджоли, які там рояться, допо-

магають у виготовленні, приміром, 
смородинової настоянки.

Тож голова Волинської облради 
доручив Службі безпеки України 
перевірити факт продажу самороб-
ного безакцизного алкоголю в сана-
торії матері та дитини «Пролісок». 

Ситуація викликала обурення 
у середовищі атошників та афган-
ців. До голови Волинської обласної 
ради Ігоря Палиці та голови Волин-
ської облдерж адміністрації Воло-
димира Гунчика надійшло звернен-
ня Спілки воїнів АТО Волині щодо 
ситуації з санаторієм. 

«Нас обурює той факт, що на 
території «Проліска» без акцизних 
марок продають настоянки міцніс-
тю 35 градусів. На етикетках та-
ких напоїв є логотип «Санаторій 
матері та дитини «Пролісок».

Ми не заперечуємо того, що, по-
вертаючись із зони АТО, бійці часто 
зловживають алкоголем, намагаю-
чись у такий спосіб приховати біль 
пережитого. Серед демобілізова-
них, на жаль, у стані алкогольного 
сп’яніння трапляються випадки 
вчи нен ня суїцидів.

Бійці, повернувшись із фронту, 

перебувають у важкій депресії й 
апатії. За даними Міжнародного 
правозахисного центру «Ла Стра-
да Україна», кожен п’ятий дзвінок 
на національну «гарячу лінію» з за-
побігання домашньому насильству, 
торгівлі людьми та гендерній дис-
кримінації – від дружини або дитини 
бійця АТО. Вони розповідають про 
вчинення домашнього насильства, 
зростання рівня агресії демобілі-
зованих. Під час таких конфліктів 
вони нерідко перебувають у стані 
алкогольного сп’яніння або ж вжива-
ють спиртне після сварок.

Такі наслідки війни психоте-
рапевти називають синдромом 
АТО. Стреси, незвична обстановка, 
жахи пережитого – все це залишає 
шрами та завдає серйозного удару 
психіці не лише бійців АТО, а й членів 
їхніх сімей.

Організацією реабілітаційних 
програм в Україні займаються фак-
тично лише громадські організації. 
Саме завдяки їхнім зусиллям, розвит-
ку волонтерської мережі психоло-
гів та психотерапевтів бійці АТО 
отримують шанс задуматися над 
власною поведінкою та з допомогою 
фахівців розпочати нове життя.

Доступність алкоголю у закла-
дах, які першочергово призначені для 
лікування та профілактики, на базі 
яких проходять реабілітацію демо-
білізовані, нівелює результати пси-
хокорекційних занять з бійцями АТО.

Просимо вас терміново вжити 
заходів щодо запобігання продажу 
алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв на території санаторіїв, 
профілактичних закладів Волині, а 
також в односторонньому порядку 
розірвати договір з директором са-
наторію матері та дитини «Про-
лісок» Валентиною Касардою». 

До слова, з приводу продажу 
спиртного в санаторії до Палиці та 
Гунчика звернулися і представники 
обласної Спілки ветеранів Афганіс-
тану, адже її члени також оздоров-
люються у «Проліску».

Остаточну крапку в цій історії 
поставлять правоохоронці.

Мати заступника 
начальника Головного 

управління Державної 
фіскальної служби у 
Волинській області Руслана 
Вандьо нещодавно стала 
власницею позашляховика 
Land Rover Range Rover 
Sport 2014 року випуску 
орієнтовною вартістю два 
мільйони гривень. 
Про це свідчать дані 
реєстру МВС.

Право власності на автомобіль 
66-річна Марія Вандьо зареєструва-
ла у січні цього року. На вторинно-
му ринку модель Land Rover Range 
Rover Sport 2014 року випуску про-
дають за 1,8-2,2 мільйона гривень.

ЩЕДРІ ПОДАРУНКИ
У 2011 році мати податківця 

отримала в подарунок від невідо-

Додамо: Марія Вандьо заре-
єстрована як приватний підпри-
ємець з 2002 року, надає в оренду 
майно. Також є одноосібною влас-
ницею ТОВ «Пельменна», що пропи-
сане на вулиці Русових, 2 у Львові. 
За даними сайта Youcontrol, торік 
чистий дохід фірми становив 800 
гривень, а у 2014 році – 3,3 тисячі 
гривень. Зазначимо, до 2004 року 
співвласником товариства був Ігор 
Вандьо, брат волинського подат-
ківця, екс-заступник начальника ГУ 
ДФС у Житомирській області.

НЕВІДОМІ ГРОШІ 
Сам Руслан Вандьо ані рухо-

мим майном, ані нерухомістю не 
володіє, а його дружині, депутату 
Рудненської селищної ради Пус-
томитівського району від «Само-

помочі» Оксані Вандьо належить 
земельна ділянка на 0,25 гектара 
та «Москвич» 1990 року випуску. Де 
мешкає подружжя з двома дітьми, з 
декларації незрозуміло.

Згідно з підсумком останнього 
звітного року, Вандьо задекларував 
14 тисяч гривень заробітної плати, 
120 тисяч гривень надійшли у ви-
гляді доходу від продажу майна, ще 
200 гривень – дивіденди/проценти. 
При цьому загальна сума річного 
доходу податківця склала 334 тися-
чі гривень. Тобто 200 тисяч гривень 
надійшли з невідомих джерел.

Оксана Вандьо, будучи акушер-
гінекологом комунальної міської 
клінічної поліклініки №5 міста Льво-
ва, торік заробила 65 тисяч гривень, 
а також отримала 116 тисяч гривень 
від продажу майна.

мого квартиру у Львові площею 104 
квадратні метри. Загальна вартість 
апартаментів, згідно з витягом реє-
стру нерухомості, становить понад 
650 тисяч гривень.

Також Марії Вандьо належить 
будинок у селі Зимна Вода, що на 
Львівщині. На момент отримання 
нерухомості у спадок в 2007 році 
площа об’єкта становила 129 мет-
рів квадратних. Після самовільно-
го будівництва житлової надбудо-
ви та переобладнання маєтку його 
площа сягнула 201 метра квадрат-
ного.

Маєток розташований на зе-
мельній ділянці площею 0,1169 гек-
тара, право власності на яку Марія 
Вандьо зареєструвала у 2013 році 
на підставі свідоцтва про право на 
спадщину.

СУДОВІ СПРАВИ 
Нагадаємо, Руслан Вандьо пере-

буває на державній службі з грудня 
2003 року. Заступником начальника 
Головного управління ДФС у Волин-
ській області призначений 30 груд-
ня 2014 року.

Торік 9 лютого Руслана Вандьо 
разом з начальником управління 
податкового і митного аудиту Вік-
тором Полюховичем спіймали на 
хабарі у 400 тисяч гривень. На судо-
вому засіданні щодо обрання міри 
запобіжного заходу 11 лютого 2015 
року в Печерському райсуді Києва 
Руслана Вандьо під варту не взяли – 
брат податківця Ігор Вандьо вніс за 
підозрюваного заставу у розмірі 
365 тисяч гривень. Останнє судо-
ве засідання за цим кримінальним 
провадженням було призначено на 
12 жовтня 2016 року, його розгля-
дали в Луцькому міськрайонному 
суді Волинської області.

Після скандалу в травні 2015 
року Вандьо звільнили з посади, од-
нак він поновився у судовому поряд-
ку, додатково намагаючись стягнути 
з ГУ ДФС у Волинській області 19,9 
тисячі гривень середнього заробітку 
за час вимушеного прогулу. У відпо-
відь податківці подали апеляційну, 
а потім і касаційну скарги. Розгляд 
справи у Вищому адмінсуді України 
відбувся 13 жовтня, його результати 
станом на 18 жовтня невідомі.

Матеріал підготовлено «Наші гро-
ші. Львів» за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» в рамках проекту 
«Перевірка декларацій про доходи служ-
бовців місцевого рівня чотирьох облас-
тей Західної України» спеціально для 
Інформаційного агентства «Волинські 
Новини».

lviv.nashigroshi.org

lviv.nashigroshi.org
колаж

 ВН

Маєток у селі Зимна Вода

Розташування ТОВ «Пельменна», що належить Марії 
Вандьо. Приміщення на першому поверсі здають в оренду. 
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Холод – найнастирливіший компаньйон з усіх, кого я знаю. Макс Фрай

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. 

«Я є співвласницею приватного 
будинку, але інші співвласники 
мене не впускають всереди ну. 
Що я можу з цим зробити? Чи 

потрібно викликати поліцію?»
 Поліція тут вам особливо не допомо-

же. Потрібно або заручитися підтримкою 
людей, які зможуть допомогти вам фізич-
но увійти в будинок і утриматися там, або 
ж отримати рішення суду про вселення, 
подавши позов про усунення перешкод у 
користуванні квартирою, вселення та ви-
значення порядку користування. Правові 
підстави наступні.

 Відповідно до ст. 319 ЦК України, 
власник володіє, користується, розпоря-
джається своїм майном на власний роз-
суд. Усім власникам забезпечуються рівні 
умови здійснення прав.

 Згідно зі ст. 321 Цивільного кодексу 
України право власності є непорушним. 
Ніхто не може бути позбавлений цього 
права або обмежений у його здійсненні.

 Відповідно до ст. 391 Цивільного ко-
дексу України, власник майна має право 
вимагати усунення перешкод щодо здійс-
нення ним права користування своїм 
майном.

 Стаття 155 Житлового кодексу України 
визначає: жилі будинки (квартири), що є в 
приватній власності громадян, не можна 
в них вилучити, власника не може бути 
позбавлено права користування жилим 
будинком (квартирою), крім випадків, 
установлених законодавством.

«Двоюрідного брата забира-
ють до армії, та він непридат-
ний за станом здоров’я (був 
перелом ключиці, вона недоб-

ре зрослася, крім того, мав перелом 
руки, не володіє нею повноцінно). Він 
є годувальником сім’ї, оскільки бать-
ко помер, а мати не працює. Ще має 
шестирічну сестру. Його відправили 
на районну комісію, та лікар сказав, 
що брат підлягає мобілізації за станом 
здоров’я, а щоб його визнали непри-
датним, потрібно заплатити. Тепер 
відправили на іншу комісію, вже об-
ласну, там лікар сказав, що автомат 
тримати годен, окрім того, може йти 
зв’язковим. Мовляв, для кількості зго-
диться! Куди треба звернутися, щоби 
брата оглянула адекватна і справедли-
ва комісія? Що робити у випадку, коли 
лікар без грошей не хоче дати висно-
вок, для якого є всі підстави?»

Якщо на сьогодні комісія визнала 
його придатним до військової служби, 
то таке рішення військово-лікарської 
комісії регіону можна оскаржити у Цен-
тральній військово-лікарській комісії або 
в суді (п.2.4.10 Положення про військово-
медичну експертизу, затвердженого на-
казом Міністерства оборони України від 
14.08.2008 р. №402). Передусім слід са-
мим ознайомитися зі статтями розкладу 
хвороб, які містяться у додатках до вказа-
ного Положення про військово-медичну 
експертизу.

«Як мені у сільській місцевості, 
де проживаю, можна отримати 
безплатно у власність земель-
ну ділянку?»

Вам слід звернутися до сільської або 
селищної ради, юрисдикція якої поши-
рюється на відповідну територію, де про-
живаєте і де бажаєте отримати земельну 
ділянку, та вимагати виділення вам такої 
ділянки. З цього варто розпочати.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста комуналка

нема ради

  Андрій ЗІНЧЕНКО 
«Економічна правда»
epravda.com.ua

«СЕПАРАТИСТИ-УТЕПЛІСТИ»

Утеплення окремої 
квартири в 
багатоквартирному 

будинку не має 
економічного смислу 
і шкодить технічному 
стану споруди. Чи є 
альтернатива?

Наближення тарифів на газ, 
тепло та електроенергію до їх 
справжньої вартості змусило 
українців замислитися, як опла-
тити рахунки.

Біля сміттєвих баків у міс-
тах все частіше можна побачити 
рами старих вікон, упаковки від 
LED-ламп, аераторів для кранів.

Так українці намагаються 
зменшити споживання електро-
енергії, води, газу та тепла у своїх 
помешканнях.

На дверях під’їздів множать-
ся оголошення про утеплення 
квартир. На багатоповерхівках 
можна побачити все більше латок 
«клаптикового» або «сепаратист-
ського» утеплення, що їх зроби-
ли промислові альпіністи. Проте 
такі заходи цілковито збиткові, 
економічно беззмістовні й навіть 
шкідливі.

ПРОДУКТ СПІЛЬНОГО 
СПОЖИВАННЯ

Прихильники «сепаратист-
ського» утеплення переконані, 
що комунальні послуги та енер-
гія споживаються індивідуаль-
ним житлом. Це справедливо для 
приватних будинків, однак для 
багатоквартирних – ні. Тепло, яке 
обігріває одну квартиру, через 
стіни та вентиляцію буде обігрі-
вати й сусідні.

Якщо газ, електроенергію чи 
холодну воду може споживати 
окремо кожна квартира, то з теп-
лом так не вийде. Бо це продукт, 
який споживає весь будинок. 
Специфічність тепла для багато-
квартирного будинку полягає 
ще й у тому, що воно обігріває не 
лише квартири.

Як відомо, співвласники ба-
гатоквартирного будинку воло-
діють не лише власними кварти-
рами, а й так званими місцями 
загального користування: ко-
ридорами, ліфтовими майдан-
чиками, сходами, підвалами. 
Незалежно від бажання жителів 
будинку, вони опалюють усі ці 
приміщення.

«Жителям багатоквартирних 
будинків важко зрозуміти, що на-
віть якщо батареї на сходовому 
майданчику вирізати, то коридо-
ри й ліфтові майданчики все одно 
будуть опалюватися через тепло-
обмін», – каже Олексій Тихонов, 

помічник заступника міського 
голови Києва Петра Пантєлєєва.

За його словами, людям ніхто 
не пояснив, що вони є співвлас-
никами місць загального корис-
тування, тож мешканці знімають 
із себе відповідальність за цю 
власність. Проте закони фізики 
та економіки обдурити немож-
ливо: будинок споживає тепло як 
цілісний об’єкт, додає помічник 
чиновника.

Якщо утеплюється лише 
частина будинку, то тепло роз-
сіюється через неутеплену його 
частину. Саме це диктує просту 
істину, яку відмовляються розу-
міти багато українців: для бага-
токвартирного будинку сенс має 
лише комплексне утеплення.

МІФИ ПРО 
ОБЛІК ТЕПЛА

«Сепаратистське» утеплення 
нераціональне, бо воно спрямо-
ване суто на комфорт у квартирі. 
Таким чином міські жителі нама-
гаються підвищити температуру 
в квартирі взимку на два-три гра-
дуси. Однак утеп лення фасаду 
окремої квартири ніяк не позна-
чається на рахунку за спожите 
тепло.

Аби відчути економічний 
ефект, потрібні будинковий облік 
тепла та комплексне утеплення 
всього будинку. Українці, які ви-
рішили йти саме цим шляхом, 
уже відчули суттєвий економіч-
ний ефект від утеплення.

Приклад – ОСББ «Явір-2011» 
із Луцька. Після утеплення ра-
хунки жителів будинку зменши-
лися у 2,2 раза. Це при тому, що у 
платіж включено кредит на 2 млн 
грн, який жителі будинку взяли 
для його утеплення.

Адепти «клаптикового» утеп-
лення у відповідь на аргументи 
про потребу комплексного утеп-
лення та будинкового обліку ви-
магають поквартирного обліку 
тепла. При цьому вони часто по-
силаються на «європейський до-

свід» і те, що в Європі нібито об-
лік завжди індивідуальний.

Говорячи про європейський 
досвід обліку тепла, експерт з 
енергоефективності Андрій Же-
лєзний закликає до виваженості 
у висновках.

За його словами, будинкові 
лічильники є основою для спра-
ведливого індивідуального облі-
ку. Європейська директива №27 
вимагає, щоб споживач платив 
лише за використане тепло, і 
європейські країни рухаються у 
цьому напрямку.

«Шляхи реалізації директиви 
різні. В одних країнах є індивіду-
альний облік тепла, в інших по-
казники будинкових лічильників 
«розкидають» на споживачів про-
порційно до квадратних метрів. 
Однак навіть при індивідуально-
му обліку в ЄС завжди викорис-
товують будинкові лічильники, 
щоб розуміти, скільки спожив 
будинок загалом і скільки тепла 
використали окремі квартири», – 
зазначає експерт.

Отже, будинковий облік теп-
ла формує технологічну та еко-
номічну платформу для економії 
тепла всіма жителями будинку. 
Індивідуальний облік йому не су-
перечить і має надбудовуватися 
над цією платформою, бути її на-
ступним кроком.

У більшості старих радян-
ських будинків, які потребують 
термічної модернізації, індиві-
дуальний облік або неможливий 
з технічних причин, або надто 
дорогий. Значно дешевше буде 
встановити будинковий лічиль-
ник і «розкидати» спожиті гі-
гакалорії відповідно до площі 
квартир.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
КОНДЕНСАТ

Цілком очевидно, що еко-
номія на теплі завдяки індивіду-
альним стратегіям у багатоквар-
тирному будинку – економічно 
беззмістовна діяльність.

Утеплювати одну квартиру 
суттєво дорожче. Коли ж утеплю-
ють весь будинок, ціноутворення 
на матеріали і роботи працює за 
законами гуртової закупівлі. Крім 
того, «сепаратистам» доведеться 
здирати своє утеплення і здавати 
гроші на нове тоді, коли громада 
будинку створить ОСББ і візьметь-
ся за комплексне утеплення.

«Були випадки, що в Києві 
мешканці хотіли інтегрувати своє 
утеплення у загальне. Проте на 
практиці це неможливо з техніч-
них причин. Ми раді, що люди 
зрозуміли: потрібно пожертвува-
ти індивідуальною стратегією», – 
каже Тихонов.

Тепловий «сепаратизм» ге-
нерує ще одну проблему. «Клап-
тикове» утеплення зазвичай за-
кінчується на швах між панелями 
будинку – на умовній «межі» 
квартир. Саме там різниця темпе-
ратур, особливо в сонячні місяці, 
значна.

Це спричиняє напруження 
матеріалу, а відтак – тріщини. З 
часом у них потрапляє конденсат, 
який узимку замерзає і їх розши-
рює. Наступного року в тріщинах 
збирається ще більше води. Про-
цес повторюється, руйнуючи фа-
сад.

Ще одна проблема – якість 
робіт. Неякісні матеріали, ви-
конавці з низькою кваліфіка-
цією – усе це часто трапляється 
серед фірм, які спеціалізуються 
на індивідуальному утепленні. 
Утеплення стін низькоякісним і 
паронепроникним пінопластом 
спричиняє утворення грибка, ви-
вести який складно і дорого.

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
Яку стратегію оберуть укра-

їнці – бути тепловим «сепаратис-
том» чи діяти гуртом і брати на 
себе відповідальність? Цілком 
зрозуміло лише одне: принцип 
«моя хата скраю» на одинадцято-
му поверсі – стратегія без шансу 
на успіх.

ЧОМУ ІНДИВІДУАЛЬНЕ УТЕПЛЕННЯ КВАРТИРИ Є ГЛУХИМ КУТОМ
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Луцьк

Борги минулих років за комунальні 
послуги в Луцьку і далі зростають. 

Натомість чимало боржників не платять за 
комуналку роками. 

Як розповіла директор ТзОВ «Місцевий обчис-
лювальний центр» Валентина Нестерук, на фоні 
більш-менш стабільної оплати лучан у 2016 році 
борги починають рости. Так, середній відсоток 
оплати серед лучан – 100%. Але ці цифри з’явилися 
завдяки тому, що є переплата за субсидіями. Нато-
мість найзлісніші боржники і далі не сплачують.

З початку року борг за комунальні послуги збіль-
шився на 2,5 млн грн і нині складає 49,7 млн грн, із 
них 9,4 млн – за утримання будинку, 1 млн – борг 
перед ОСББ, 9,6 млн – за гарячу воду, майже 1 млн – 
за водовідведеня гарячої води, 5,9 млн – за холодну 
воду, 2,5 млн – за вивезення сміття.

У розрізі споживачів з’ясовується, що найбільшу 
суму боргу накопичили лише 6% квартиронаймачів – 
(4536 з 80 тисяч). Зокрема, 84 квартиронаймачі мають 
борги більш як по 50 тис. грн і накопичили понад 5 млн 
грн боргу. З них двоє заборгували більш як 90 тис. грн. 
Є й такі боржники, які не платять понад два роки.

БОРЖНИКИ РОБЛЯТЬ ПОГОДУ

slovoidilo.ua

«Клаптикове» утеплення 
нераціональне, адже 
спрямоване суто
на комфорт у квартирі
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Навчатися – як плисти проти течії: зупинився – тебе віднесло назад. Китайське прислів’я

«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
Шацький район

НОВУ ШКОЛУ ОБІЦЯЮТЬ 
ЗБУДУВАТИ ВЖЕ ПІВСТОЛІТТЯ 

Школа у селі Піща 
Шацького району 
розташована 

в мальовничій місцині. 
Маленькі корпуси, які 
радше схожі на звичайні 
хатини, розкидані на 
відстані кількох десятків 
метрів один від одного. 
Навчальний заклад стоїть 
на березі Піщанського 
озера. До води – рукою 
подати. Таке сусідство 
стало звичним для 
дорослих і дітей. А тому 
перед водним плесом – 
жодної огорожі. 

З П’ЯТИ КОРПУСІВ 
ЧОТИРИ – АВАРІЙНІ 

...Ми заходимо у клас до 
дев’ятикласників. Урок зарубіжної 
літератури. Вчитель цього предме-
ту Ольга Кудь працює у школі вже 
34 роки. 

Ольга Василівна показує нам маг-
нітну дошку. Це найновіше, що тут є. 

«Наша школа хоч уже й ста-
ренька, але маємо багато успішних 
учнів», – каже педагог. 

Учениці дев’ятого класу Дарина 
Вовк та Анастасія Рибін зізнаються, 
що їм хотілося б, аби уроки інфор-
матики проходили за сучасними 
новими комп’ютерами, аби в школі 
були додаткові гуртки. Але це аж 
ніяк не весь перелік проблем сіль-
ського закладу освіти.

Піщанська школа працює з 1913 
року. Спочатку це був церковно-
приходський освітній заклад, де зна-
ння здобували лише маленькі діти. 
З часом із початкової школу реор-
ганізували у середню. Зараз тут 137 
учнів – з Піщі, Острів’я та Затишшя. 

У найкращому стані нині най-
старіше приміщення – червоний 
корпус. У найближчому до озера бу-
диночку розмістили молодші класи. 
Неподалік – їдальня. Але те, що ця 
будівля аварійна, видно навіть зов-
ні неозброєним оком. Споруда по-
хилилася на один бік. А всередині 
підлога у буквальному сенсі їде під 
ногами. Стеля давно провис ла і, зда-
ється, от-от може впасти... Менше з 
тим, комісію, яка оглядає заклади 
освіти перед початком навчального 
року, схоже, такий стан приміщення 
аж ніяк не вразив. 

Директор школи села Піща 
Любов Ковальчук розповідає, що 
опалення у них – пічне, а тому не 
зав жди вдається досягнути відпо-
відного температурного режиму. 

Нову школу тут обіцяють збу-
дувати ще з 1968 року. У 2007-2008 
роках це питання знову активно 
обговорювали, але вирішили нато-
мість звести школу в селі Ростань. 
Три роки тому влада знову запев-
няла громаду, що шукатимуть мож-
ливості для будівництва навчаль-
ного закладу – комфортного та 
сучасного. Але за ці роки навіть не 
спромоглися виготовити проектно-
кошторисну документацію. Без неї 
хоча б про орієнтовну вартість бу-
дівництва говорити не можна. 

«До червоного корпусу попе-
редньо планували добудувати 8 
класних приміщень, спортивний 
зал і шкільну їдальню, – ділиться 
так і не реалізованими поки що 
планами директор Любов Коваль-
чук. – У приміщенні, яке зараз вико-
ристовуємо під їдальню, планували 
облаш тувати актовий зал». 

До слова, ця будівля колись 
була будиночком для священика. 
50 років тому її тимчасово реорга-
нізували. Але це тимчасово триває і 
досі. Зараз у цій будівлі також розта-
шовані бібліотека і музей. У споруді 
немає фундаменту. Вона – повністю 
дерев’яна. 

ЧИНОВНИКИ НЕ ПОМІЧАЮТЬ АВАРІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ

НАВЧАННЯ – БЕЗ УМОВ 
ТА ДОДАТКОВИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ

Шкільна вбиральня тут на ву-
лиці. Директор зауважує, що цього 
року була можливість облаштувати 
внутрішні санвузли. Але технічно 
місця в жодному з корпусів немає. 
Через відсутність внутрішніх вби-
ралень у дітей виникають пробле-
ми зі здоров’ям. 

«Мій син тільки пішов у перший 
клас, а вже за кілька днів довелося 
місяць пробути на лікарняному. Мав 
запалення нирок. Діти біжать у вби-
ральні без шапок, курток», – каже 
мама трьох діток Ольга Прилепа. 

«Туалет надворі у наш час – це 
ненормально», – додає мама двох 
синів Ольга Яковініч. 

Мами щиро сподіваються, що 
хоча б менші діти ще таки повчаться 
у сучасній новій школі. 

Батько семикласника Ярослав 
Москалюк зазначає, що найбільше 
турбують батьків умови, в яких на-
вчаються діти. 

«У школі зроблено поточний 
ремонт, але є багато нерозв’язаних 
проблем: убиральня на вулиці, фак-
тично аварійна їдальня, не вистачає 

навчальних кабінетів, немає спорт-
залу, – наголошує Ярослав. – Те, що 
є сьогодні, не влаштовує ні батьків, 
ні дітей. Мій син хоче відвідувати 
спортивні, музичні гуртки, але тут 
немає для цього можливості».

КОШТИ ВИДІЛИЛИ, 
А ПРОЕКТУ НА 
ШКОЛУ НЕМАЄ 

Піщанський сільський голова 
Олександр Бакун запевняє, що сіль-
рада зробила все можливе, аби роз-
робити документацію на прибереж-
ну смугу. Саме на ній і мають звести 
новий навчальний заклад. Кошти на 
виготовлення цих документів виді-
лили з сільського бюджету, частину 
надали спонсори. 

Для депутата Шацької районної 
ради (фракція «УКРОП») Лідії За-
бродоцької Піщанська школа – по-
справжньому рідна. Навчалася тут 
сама, упродовж трьох років відвіду-
вав цей освітній заклад і син. 

Лідія Миколаївна нині живе у су-
сідньому селі Затишші. Цього року 
там закрили малокомплектну школу. 

«Більшість дітей відвідує тепер 
навчальний заклад у селі Мельники, 
двоє ходять сюди, у Піщу. У Мельни-
ки дітей довозить стара «газель». 

Оскільки такий мікроавтобус роз-
рахований на невелику кількість 
місць, то школярів довозять у два 
етапи. У Піщу ж учні дістаються самі 
громадським транспортом», – роз-
повідає районний депутат. 

«Ми неодноразово підніма-
ли питання щодо стану Піщан-
ської школи на сесіях Шацької 
райради. На сьогодні червоний 
корпус – єдиний безпечний для 
навчання. Решта – в аварійному 
стані: десь прогнила підлога, десь 
про висла стеля. Передусім зараз 
потрібно виготовити проектно-
кошторисну документацію на будів-
ництво», – каже Лідія Забродоцька. 

Голова Шацької районної ради, 
депутат райради від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» Сер-
гій Карпук розповідає, що рішення 
про виділення коштів на виготов-
лення проектно-кошторисної доку-
ментації у розмірі 290 тисяч гривень 
райрада ухвалила ще взимку. 

«Однак на сьогодні з незрозу-
мілих нам причин проект так і не 
замовили, – зауважує Сергій Кар-
пук. – Це питання ми вкотре будемо 
виносити на розгляд депутатської 
освітньої комісії та на чергову 
сесію. Маємо намір заслухати на-

чальника відділу освіти райдержад-
міністрації, що було зроблено за 
дорученнями у сфері освіти, які на-
дали депутати, а також встановимо 
конкретні терміни для виготовлен-
ня цієї документації». 

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ 
...Ми потрапили у Піщанську 

школу якраз під час перерви. Нас 
обступають діти. Наввипередки ді-
ляться мріями. Дуже щиро. 

Оленка Штандер розповідає, що 
в їхній школі чудові учителі.

«Стараюся гарно вчитися, хочу 
бути дизайнером, – каже дівчинка. 
– Я хотіла б нову школу, двоповер-
хову, щоб туалет був усередині, щоб 
класи були просторі, щоб усе було 
нове. Наша школа зараз дуже стара. 
А ще в нас немає інтернету».

«Нам бракує спортзалу. Уроки 
фізкультури відбуваються на вули-
ці, – додають Іванна Кот, Микола Лу-
кашук та Павло Галазюк. – Хотілося 
б, аби класи були світліші. У нашому 
класі стара дошка, є тріщини на сті-
нах. А в червоній школі холодно». 

Та чи почують піщанських дітей 
чиновники? Чи знову дозволять їм 
ризикувати життями, здобуваючи 
освіту?.. 

До озера від червоного корпусу – 
кілька десятків метрів

Аварійний корпус, де зараз 
їдальня, чиновники не помітили

«Ми хочемо нову школу!»

Старшокласники мріють 
про нові комп’ютери ...а хлопці хочуть спортзал
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Людина стає тим, ким вона є, завдяки справі, якій служить. Карл Ясперс

  Тетяна ГРІШИНА 
Фото з особистого архіву

у фокусі 

Життя Євгена 
Тандури час до 
часу умовно 

ділиться на різні етапи, що 
переплітаються і в’яжуть 
мереживо незвичної, 
цікавої долі. То він на 
суші, то – у морі. Говорить 
українською, потім speak 
English і вже за тиждень – 
parler français. 

Хтось його знає як фотомитця, а 
хтось – як моряка дальнього плаван-
ня. Важко чітко окреслити, громадя-
нином якого міста є наш співрозмов-
ник – Луцька, Одеси чи Полтави. 

Народився Євген Тандура у 1949 
році на Полтавщині, неподалік Мир-
города, батьківщини Гоголя. Батько 
був художником, тож звідти й рос-
те коріння любові до прекрасного. 
Важко сказати, як склалася б доля 
Євгена, якби після восьмого класу 
йому таки вдалося вступити до ху-
дожнього училища. Утім тоді ж він 
побачив море, яке захопило з пер-
шого погляду. 

«Знаєте, така дитяча романтика, 
підживлена книжками Гріна, Станю-
ковича...» – згадує Євген Іванович. 

А коли ж пізніше до рідного села 
нашого співрозмовника приїхали 
два випускники Одеського морсько-
го училища, мрія потрошку почала 
набувати окреслених рис. 

«У білій морській формі, комірці 
із синіми смужками, тільники... Усі 
дів чата мліли! А коли моряки ще й 
розповідали про свою практику на 
риболовних флотиліях в Арктиці, то і 
мені закортіло стати моряком», – зга-
дує Євген. 

Тож і вступив до морського учи-
лища, звідки його як спеціаліста-
електрика забрали служити в мор-
ську авіацію з розташуванням у 
Криму. Після армії закортіло здобути 
вищу морську освіту. Одразу після 
школи це не вдалося зробити, адже 
вимагали знання англійської мови, 
а Євген вивчав німецьку. Пригадує, 
що до екзаменів до Одеського вищо-
го інженерно-морського училища 
(нині Одеська національна морська 
академія) готувався, коли у прибе-
режному місті вирувала холера, тож 
кордони були зачинені на карантин. 
Після закінчення вишу випускників 
розкидало кого куди: від Камчатки 
до Середньої Азії. Євген же ходив 
на пасажирських суднах у межах 
Радянського Союзу, оскільки мав об-
меження у візі через службу в армії. 

З КОРАБЛЯ НА... 
РОВЕР 

Нова віха у житті моряка роз-
почалася в часи перебудови. Тоді з 
кількасот морських суден Чорно-
морського пароплавства залишило-
ся менш як десять. Решту розкрали 
чи розпродали. Флот на певний час 
довелося покинути, а повернувся 
Євген уже на іноземні судна. Влашту-
ватися на роботу допомогло знання 
англійської мови. 

«Це була цікава робота, оскільки 
вимоги до екіпажів на іноземних суд-
нах відрізнялися від радянських. При 
Союзі на берег не дозволяли виходи-
ти меншою групою, ніж три людини. 
Один із трьох – представник КДБ, 
який спостерігав за нашою компані-
єю. Не можна нічого придбати, окрім 
їжі чи якогось одягу. Про те, щоб із 
кимось поговорити, навіть не йшло-
ся. Усе записували й контро лювали. 
Якщо щось сказав не те, то на землі 
знімали з судна», – пригадує моряк. 

Майже на кожному судні в Євгена 
був велосипед. Коли човен пришвар-
товувався в новому місті, фотограф-
моряк пізнавав нову країну. 

«Сідав на свого коника і їздив по 
50-60 кілометрів. Міг їхати і далеко 
за місто, у навколишні села. Надто 

коли зупинялися в Іспанії, Португа-
лії, Франції, Швеції, Фінляндії, Німеч-
чині», – розповідає моряк. 

ЯК ФРАНЦУЗИ ІЗ 
БОРДО ДИВУВАЛИ 

Скільки країн об’їздили – не 
злічити. Хіба біля берегів Японії, 
Австралії та Китаю не були. Наймилі-
шою з європейських країн видалася 
нашому співрозмовникові Франція 
та її жителі. Зачарували місцеві доб-
розичливістю та відкритістю.  

«Свого часу був у нас базовий 
порт Бордо, де ми частенько бува-
ли. 14 липня, у день взяття Бастилії 
(французьке національне свято), 
узяв велосипед і поїхав у місто. Фе-
єрверки, концерти... Повертався піз-
но, вже за північ, до порту – кіломет-
рів з п’ятнадцять. Аби не їхати зайві 
кілометри, вирішив скоротити шлях і 
схитрувати. Через ріку Луар був міст, 
утім лише автомобільний. На під’їзді 
до нього було попередження, що 
в’їзди лише для авто. Але... – ніяково 
усміхається співрозмовник. – Поба-
чив там хлопчину місцевого, він мені 
допоміг через огорожу велосипед 
переправити. Міст мав невеличкий 
тротуар, і я по ньому йшов. Аж – 
хоп! Поліцейський фургон. Виходять 
двоє, і я розумію, що влип. «Ви зна-
єте, що тут не можна рухатися на 
велосипеді?» – питають. Ствердно 
відповідаю, показую документи. А 
вони мені: «Моряк? Тож до порту так 
далеко». Переглянулися, посадили 
мене з ровером у фургон і довезли 
до самого порту. Лише попередили, 
аби я більше такого не робив», – при-
гадує мореплавець. 

Інша історія про доброзичли-
вість простих французів й узагалі 
здивувала.

«Знаючи, що я їду в місто, хлопці 
попросили привезти каністру сухого 
вина. Поїхав до невеличкого винно-
го магазинчика, де господарювала 
мадам Аннет. Узяв вина і тільки ру-
шив – пробив колесо. До порту до-

велося їхати автобусом, свій тран-
спорт залишив у магазинчику, куди 
повернувся наступного ранку. Та як 
здивувався, коли побачив, що вело-
сипеда вже поремонтував власник 
магазину, який до того ж додав: «За 
ці незручності, що ви на нашій тери-
торії колесо пробили, – візьміть вина 
в подарунок». Ось таке ставлення», – 
пригадує Євген. 

ЖИТТЯ НА КОРАБЛІ 
Життя на кораблі специфічне. 

Усе – за графіком. Чотири години 
працюєш, потім чотири відпочиваєш 
і знову вахта. І так день за днем.

«Зверху, на свіжому повітрі, 
якось легше. А у машинному від-
діленні при ввімкненому двигуні 
розмову один одного не почуєш, 
ніби артилерійська канонада лунає. 
Спілкуємося жестами спеціальними. 
Спека – неймовірна. Коли ми пли-
вемо в тропіках, то всередині тем-
пература така, що за поручні трапа 
не візьмешся – руки обпікають. Є 
постійна вібрація від хвиль та робо-
ти двигуна. У шторм заснути часом 
важко. Лягаєш – удар хвилі – і вже на 
підлозі», – розповідає моряк.

Життя цілісного організму, яким 
під час запливу стає екіпаж, зале-
жить від відповідальності, дисциплі-
нованості та професіоналізму кож-
ної ланки. 

«Головний двигун заввишки у 
дво-, а то і триповерховий будинок. 
Для того аби спуститися, потрібно 
пройти кілька трапів, майданчиків. 
Якщо судно має схильність до пере-
вертання, то екіпаж машинного від-
ділення у випадку аварії ніколи не 
врятується. У темноті, у воді вибра-
тися з машинного відділення майже 
неможливо. Якось ми жартома тре-
нувалися, мовляв, аварійна ситуація. 
Зав’язав колезі очі, й той спробував 
дістатися до люка, аби його відчи-
нити і вийти на верхню палубу. Нам 
цього зробити не вдалося», – розпо-
відає моряк. 

ФОТОХУДОЖНИК-МОРЕПЛАВЕЦЬ: 
ПОБАЧИВ СВІТ КРІЗЬ ОБ’ЄКТИВ

МОРСЬКІ ЗАБОБОНИ 
Один із головних забобонів на 

кораблі – ніколи не виходити в рейс 
у понеділок. Невідомо звідки він 
узявся, втім живе й досі та навіть діє, 
переконує моряк. Каже, якщо судно 
й виходило у понеділок, то неодмін-
но була проблема. 

«Капітани знайдуть сотні причин, 
аби змінити час: щось зламалося, 
хтось захворів... Будь-що – аби лише 
у вівторок вийти», – усміхається пан 
Євген. 

Хоча з пасажирськими суднами 
дотримуватися цього забобону важ-
че, але й рівень безпеки там вищий. 
У машинному відділенні є ще одне 
правило – не прибирати інструмен-
ти, доки корабель не рушив. 

«Якось пішли тріщини в цилін-
дрі двигуна... Ми зупиняємося по-
серед океану. Добре, що штиль. Для 
ремонту потрібна доба, циклону 
на 24 години ніби не передбачено. 
Робота – важка, скрупульозна. Ми 
вкладаємося у 20 годин. І капітан дає 
завдання прибрати в машинному 
відділені, бо ж інструменти розкида-
ні й у випадку шторму може бути не-
безпечно. Наказ є наказ. Інструменти 
прибрали, двигун пропрацював 15 
хвилин – і знову аварійна ситуація, 
а шторм насувається. Полагодили 
швидко, але прикмета спрацюва-
ла», – ділиться моряк. 

ПРО ФОТОАПАРАТ 
Хай куди мандрує Євген Тандура, 

усюди з ним вірний супутник – фото-
апарат. Каже, захоплення це родин-
не, перейшло від батька-художника, 
якого, своєю чергою, теж навчив 
родич. Тому й архіви сімейні чималі. 
Зберігаються і зовсім давні світлини, 
за якими можна прослідкувати, як 
жили, у що вдягалися предки. 

А в багатотомних архівах пана 
Євгена, які він бережно складає та 
підписує, здається, збереглися всі 
подорожі, емоції. За кожною світли-
ною – окрема історія, чиясь доля. Тут 
закарбовані обличчя людей різних 
національностей, культур. 

Євген Тандура – фотограф старо-
го загартування, коли ще знімали на 

плівку, цінували кожен кадр, уважно 
та прискіпливо обирали ракурс, світ-
ло. Звісно, цифра подобається більше, 
хоча й певним чином псує фотографа, 
адже робить його більш лінивим. 

«Зараз знімати легко. Багато хто 
фотографує, не компонуючи кадр. 
Тож у когось із голови гілка може ви-
лізти... Про світло й узагалі мовчу. А з 
іншого боку, цифра дає багато техніч-
них можливостей. Раніше під час пе-
рельоту непроявлені плівки псува-
лися, бо сканування в аеропортах на 
них негативно діє. Проявити плівку 
було цілим мистецтвом. Друкували у 
ванній, це незручно. А кадрування? 
Багато хто навіть не здогадується, як 
колись фотографії підсвічували, під 
димом пропускали», – ділиться спів-
розмовник. 

До слова, певний відрізок свого 
життя пан Євген повністю присвятив 
фото, адже, коли з дружиною пере-
їхав до Луцька ще до розвалу Радян-
ського Союзу, навчав фотомистецтва 
дітей на луцькій станції юних техні-
ків. Згодом очолив народну самоді-
яльну студію «Промінь». 

СВІТ ВІДКРИЄТЬСЯ 
ТОМУ, ХТО ЦЬОГО 
ПРАГНЕ 

Євген Іванович до всього ще й 
поліглот. Німецьку у школі вчив, анг-
лійську – здобуваючи фах моряка, 
французьку – під час курсу інозем-
них мов. До слова, дочка в якомусь 
сенсі пішла слідами батька, працює 
перекладачем. Моряк каже, що без 
знання іноземної мови у сучасному 
світі важко чогось досягти. 

«Коли я нині читаю сайти і бачу 
новини з різних куточків світу, то 
сприймаю Землю цілком як наш 
маленький дім. Люди часто цього 
не усвідомлюють, вважають, що жи-
вуть у ЦЬОМУ конкретному місті, в 
ЦЬОМУ домі, ходять на ЦЮ роботу, а 
що ДАЛІ – це їх не стосується. Тому 
таке вузьке мислення, етнічні та 
релігійні проблеми, тому й війна», – 
по-філософськи розмірковує Євген 
Іванович і радить не боятися пере-
тинати кордони та бачити світ у різ-
них його відтінках. 

Риболови в Камеруні

Найбільше місто Анголи – 
Луанда, Західна Африка

Євген Тандура під 
час рейсу в Англії

Порт у місті Тампіко, Мексика
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ВІВТОРОК 25 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 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. Україна на 

середньовічних картах
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 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 Д/ф «Після 

прем’єри - розстріл»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.10 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Аферисти в 

мережах
21.00 Київ вдень і вночі
21.50 Любов на 

виживання

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.15, 18.30 «За живе!»
09.40 Х/ф 

«Доглядальниця»
11.25 «МастерШеф - 5»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
00.00 «Давай поговоримо 

про секс 2»
01.50 «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»
03.10 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 04.20 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 3: Книга 
мертвих»

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 
Смертельний двобій 
11.20, 18.50 Правила 
життя 12.10, 19.40 У 
пошуках істини 13.10 
Містична Україна 14.10 
Дивна справа 15.10 
Охоронці Гітлера 17.00 
Рідні домівки 20.40 
Секретні історії 21.40 
Дика Австралія 22.40 
Повернення додому 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»
10.50, 12.20 «Міняю 

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

мелодрами - 6»
17.15, 02.15 Т/с «Уламки 

щастя -2»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 «Життя без обману 

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

«мовою оригіналу»

1+1

06.20, 11.20, 12.25, 14.20 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.55 «Подробиці»
23.00 Т/с «Сережка 

Казанови»
01.55 Д/п «Органи на 

експорт»
03.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
04.40 Д/п «Легенди 

бандитського Києва»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10, 16.55 Т/с 
«Винищувачі»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Категорія 6. День 
руйнувань»

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

«Нюхач-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Приховані 

наміри»
00.25 Т/с «Чорний 

список-2»
01.15 Х/ф «Залізний 

лицар-2»
03.25, 04.45 Провокатор

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10, 09.45 М/с «Клуб 

Вінкс: Школа чарівниць»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.45 Х/ф «Принцеса на 

горошині»
11.55, 17.50, 23.00 

Панянка-селянка
12.55, 21.00 Танька і 

Володька
13.55, 20.00 Одного разу 

в Одесі
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
16.50, 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, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.20 Крок назустріч
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Такти і факти» 

фільм Тоні Палмера 
«Про Леонарда Коена». 
2 ч.

10.45 «Волинська 
веселка»

11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 Благодійний 

концерт за сприяння 
Фонду милосердя та 
здоров’я «Сердечний 
уклін»

12.30 «Варто знати»
13.25 «Крим LIVE»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 «Сім нот»
15.10 «Дитячий світ»
15.25 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

16.00 Новини. День
16.30, 22.50 «Схід і Захід 

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

Лірника»
18.00 Концерт 

«Дитинства світ»
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 «Громадський 

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

(Богдан Вавринюк)
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»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45 
Телемагазин

08.35 Місто
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Музика 

офіцерської слави 1 ч.
13.40, 03.05 Феєрія 

мандрів
14.00 Огляд світових 

подій
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Волинський 

портрет
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.35 Музика 

офіцерської слави 2 ч.
01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 МузейОк
03.20 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Старий вершник» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 М/с «Велика 

книга»

ЛУЧАНКА – 
ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
«ГОЛОСУ ВОЛИНІ»

Переможницею конкурсу «Голос 
Волині» стала лучанка Олена 

Бардась. Журі та глядачі обрали 
ї ї найкращою виконавицею серед 
аматорів. Фінал співочого дійства 
відбувся у пабі «ЛучеSk» 14 жовтня.

Протягом року тут 
щомісяця визначали 
найкращих вокалістів. 
Фінал змагань судило 
журі, до складу яко-
го увійшов фронтмен 
гурту «МЕРІ» Віктор 
Винник, заслужений 
артист України, боєць 
АТО, співак Адам Гор-
батюк, а також співачка 
Інна Кириченко. «Во-
кальний бій» відбував-
ся у трьох номінаціях: 

«Пісня-коронка», «Українська народна піс-
ня», а також «Співак глядацьких симпатій».

До фіналу увійшли лучани Дмитро Лєх-
танський, Владислав Семеняк та Олена Бар-
дась. Переможниця матиме змогу записати 
пісню та зняти професійний кліп.

знай наших!

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

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

кінчику язика»
10.55 Д/ф «Йога»
11.30 Чоловічий клуб. 

Спорт
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Фольк-music
16.00 Твій дім-2
16.30 Д/с «Візит до Кореї»
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
02.00 Д/с «Нью-Йорк»
03.10 Т/с «Злочин із 

багатьма невідомими»

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, 02.15 Т/с «Уламки 

щастя -2»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 «Гроші»
00.25 Т/с «Імперія»
01.25 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»

06.20, 13.25, 14.20 Д/п 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф «Все 
повернеться»

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

«Стосується кожного»
20.00, 00.55, 05.10 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Східні 

солодощі»
23.00 Т/с «Сережка 

Казанови»
01.55 Д/п «Цвинтарні 

історії»
03.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

06.05, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Зірка YouTube
12.20 Без гальм
13.05 Дивитись усім!
14.45, 16.20 Х/ф 

«Мисливці за 
відьмами»

16.50 Х/ф 
«Прискорення»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Нюхач-2»
22.30 Свобода слова
00.30 Х/ф «Залізний 

лицар-2»
02.30 Х/ф «Судний день»

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

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.15 Х/ф «Герой з 

плаката»
12.55, 21.00 Танька і 

Володька
13.55, 20.00 Одного разу 

в Одесі
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
17.50, 23.00 Панянка-

селянка
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, 
2 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»

06.30, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.30 «Все буде смачно!»
10.25, 18.30 «За живе!»
11.55 Х/ф «Смугастий 

рейс»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.35 «Хата на 

тата»
00.25 «Один за всіх»
01.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

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 Х/ф «Хатіко: 

Найвірніший друг»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.40 Т/с «90210: Нове 

покоління»

03.00 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.29, 07.13 Kids Time
05.30 М/ф «Роби ноги»
07.15 М/ф «Монстри 

проти прибульців»
09.10 Х/ф «Самотній 

рейнджер»
12.10 Х/ф «Хеллбой: 

Герой з пекла»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за 

ревізором
00.45 Х/ф «27 весіль»
02.55 Служба розшуку 

дітей

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

09.15, 03.45 Зірковий 
шлях

11.10, 15.30 Т/с «А сніг 
кружляє...»

15.50, 20.55 Т/с «На лінії 
життя»

18.00 Т/с «Співачка і 
султан»

19.45, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів 3: Книга 
мертвих»

04.20 Реальна містика
05.10 Агенти 

справедливості

06.00, 10.30 
Вражаючі кадри 06.50 
Бандитська Одеса 
07.50 Правда життя 
08.50, 18.00 Вижити у 
Венесуелі 09.40, 16.10 
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 Охоронці Гітлера 
17.00 Рідні домівки 21.40 
Дика Австралія 22.40 
Повернення додому 
23.40, 01.20 Вражаюче 
відео 00.20 Борджіа: 
історія клану 

ПОНЕДІЛОК 24 жовтняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00, 17.20, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

16.10 Ломастер
16.30 Хіт-парад
17.00 Дружболандія
17.30 Рандеву
18.00 М/с «Ієсодо»
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Огляд світових 

АВЕРС подій
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі-галі
00.35 Музика 

офіцерської слави 1 ч.
01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Доля Марини» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 М/с «Велика 

книга»

Фільм «27 весіль» Фільм «Залізний лицар-2»

00:45 00:30

kinoprosm
otr.net

kino.otzyv.ru

Фільм «Цар скорпіонів 3: Книга мертвих»

02:10

nlotv.com

Телесеріал «Сережка Казанови»

23:00

vokrug.tv

МАДОННА – ЖІНКА РОКУ

Американську співачку Мадонну 
обрали жінкою року за версією 

журналу Billboard.

Урочиста церемонія вручення нагоро-
ди відбудеться 9 грудня у Нью-Йорку.

«Мадонна – одна з дуже небагатьох су-
перартистів, чий вплив та кар’єра виходять 
за межі музики. Завдяки її творчому ба-
ченню, постійним інноваціям та відданості 
філантропії, вона є натхненням для міль-
йонів людей по всьому світу», – зазначила 
президент The Hollywood Reporter-Billboard 
Media Group Дженіс Мін.

Видання відзначає, що 
гастрольний тур Мадон-
ни Rebel Heart, який за-
вершився у березні, 
став одним із найбільш 
масштабних в історії: було 
продано понад мільйон 
квитків на 170 мільйонів 
доларів. Це робить спі-
вачку найдорожчою із 
артистів, адже загальна 
сума її заробітку переви-
щила 1,31 мільярда.

музика

– Як на співбе-
сіду сходив? 

Успішно?

– Так. Ось сте-
плер у них 

спер...

***
Чоловік робить 
90% з того, що 

обіцяв.
Жінка робить 

90% з того, 
що обіцяла не 

робити.

ачає, що
Мадон-
й за-
езні,
ільш 
: було
льйон 
ьйонів 
 спі-
ю із
альна
реви-

fi rtka.if.ua
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СЕРЕДА 26 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 Наші гроші
10.25, 19.30 Про головне
11.00 Засідання Кабінету 

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

університет
14.50 Світло
15.40 Гра долі
16.10 Мистецькі історії
16.30 Д/с «Смачні 

подорожі»
17.30, 04.15 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 Класики світової 

літератури
02.15 Х/ф 

«Меланхолійний 
вальс»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
04.05 Х/ф 

«Суперфорсаж»
05.55, 18.00 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.10 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Хто зверху? - 5
21.00 Київ вдень і вночі
21.55 Хто зверху?
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.45, 18.30 «За живе!»

11.05 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.25 «Давай поговоримо 

про секс»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Ювілейний сезон»
15.00, 20.00 «Орел і 

Решка. 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»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.40 Зірковий 

шлях
11.15, 04.20 Реальна 

містика
15.50, 20.55 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Йорк»

УКРАЇНА
06.00, 10.30 Вражаючі 
кадри 06.50 Бандитська 
Одеса 07.50 Правда 
життя 08.50 Аляска: 
школа виживання 09.40, 
16.10 Смертельний 
двобій 11.20, 18.50 
Правила життя 12.10, 
19.40 У пошуках істини 
13.10 Містична Україна 
14.10, 20.40 Дивна 
справа 15.10, 05.10 
Охоронці Гітлера 17.00 
Рідні домівки 18.00 
Вижити у Венесуелі 21.40 
Дика Північна Америка 
22.40 Повернення 
додому 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»
10.50, 12.20 «Міняю 

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

мелодрами - 6»
17.15, 02.15 Т/с «Уламки 

щастя -2»
20.30, 00.00 «Чистоnews 

2016»
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 «Поверніть мені 

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

«мовою оригіналу»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 11.20, 12.25, 14.20 

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

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.55, 05.10 

«Подробиці»
23.00 Х/ф «Влітку я 

надаю перевагу 
весіллю»

01.55 Д/п «Віддані 
помсті»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10, 16.55 Т/с 
«Винищувачі»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Категорія 6. День 
руйнувань»

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

«Нюхач-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Каратель»
00.55 Т/с «Чорний 

список-2»
01.40 Х/ф «Приховані 

наміри»
03.30, 04.45 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10, 09.45 М/с «Клуб 

Вінкс: Школа чарівниць»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.45 Х/ф «Про рибалку 

та його дружину»
11.55, 17.50, 23.00 

Панянка-селянка
12.55, 21.00 Танька і 

Володька
13.55, 20.00 Одного разу 

в Одесі
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
16.50, 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 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Т/ц «Видатні 

волиняни». (Ніл 
Хасевич)

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

Лірника»
17.45 «Чудесний канал»
18.05 Т/ц «Твій дім»
18.20 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

18.55 Служба розшуку 
дітей

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

(Відповіді на запитання 
глядачів першого 
заступника Луцького 
міського голови Т.В. 
Яковлева. Телефон у 
студії: (0332) 77-02-42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Натхнення» 

(Володимир Лис)
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»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45, 
18.25 Телемагазин

08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Музика 

офіцерської слави 2 ч.
14.00, 20.00, 03.05 

Феєрія мандрів
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 М/с «Ієсодо»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Твій дім
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.35 Музика 

офіцерської слави 3 ч.
01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 Волинський 

портрет
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Два бійці» 1
05.15 Чоловічі розваги
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

ЧЕТВЕР 27 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
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 «Подорожуй 

Литвою»
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, 05.35 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Муз.фільм 

«Образи»
03.10 Т/с «Злочин із 

багатьма невідомими»
04.15 Д/ф «Йога»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
04.00 Х/ф «Вуличний 

боєць»
05.55, 18.00 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.10 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень і вночі
21.55 Суперінтуїція
23.15 Хто зверху?
01.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.20, 18.30 «За живе!»

11.50 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.15 «Один за всіх»

01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

російськи»
10.20, 19.00, 01.40 «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»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.40 Зірковий 

шлях
11.15, 04.20 Реальна 

містика
15.50, 20.55 Т/с «На лінії 

життя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Йорк»

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 
Смертельний двобій 
11.20, 18.50 Правила 
життя 12.10, 19.40 У 
пошуках істини 13.10 
Містична Україна 14.10 
Секретні історії 15.10 
Охоронці Гітлера 17.00 
Повернення додому 20.40 
Дивна справа 21.40 Дика 
Північна Америка 22.40 
Смугасте життя 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, 
00.30 «ТСН»

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

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

жінку - 2»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.30 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

щастя -2»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 «Світ навиворіт - 8»
23.00 «Право на владу 

2016»
01.10 Т/с «Імперія»
02.10 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»

06.20, 11.20, 12.25, 14.20 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.00, 05.10 

«Подробиці»
23.00 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
02.00 Д/п 

«Запрограмовані долі»
03.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Т/с «Винищувачі»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Категорія 7. Кінець 
світу»

14.05 Т/с «Відділ 44»
15.00, 16.20, 21.40 Т/с 

«Нюхач-2»
16.40 Т/с «Винищувачі-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.50 Х/ф 

«Работоргівля»
00.45 Т/с «Чорний 

список-2»
01.30 Х/ф «Каратель»
03.30, 04.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

07.10, 09.40 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

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

Лонгвуда»
11.55, 17.50, 23.00 

Панянка-селянка
12.55, 21.00 Танька і 

Володька
13.55, 20.00 Одного разу 

в Одесі
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
16.50, 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 «Мрії дитинства»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Музичний 

проспект»
13.45 «Зроблено в 

Європі»
14.30 Т/ц «Хочу бути»
15.00 «Остання 

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

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.15 «Волинська 

веселка»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Суспільне ТБ: 

особливості»
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»

07.35, 12.00, 18.35, 
19.40, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45, 
18.25 Телемагазин

08.35 Твій дім
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Музика 

офіцерської слави 3 ч.
14.00 Мозаїка 

батьківства
14.30 По ту сторону 

пригод
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 М/с «Ієсодо»
18.55 Погода
19.00 АУКЦІОН ТV 

магазин&онлайн
19.50 АУКЦІОН ТV 

магазин&онлайн
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.35 Концерт АнтиСНІД
01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 МузейОК
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Аероград» 1
05.30 Глобал 3000
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

У КИЄВІ СКАСУВАЛИ 
ПОКАЗ ФІЛЬМУ 
«ВОЛИНЬ» 

Польський інститут скасував показ 
фільму Войцеха Смажовського 

«Волинь», який мав відбутися 
18 жовтня у Києві. Напередодні 
презентації директорка Інституту 
Ева Фіґель поінформувала про 
скасування показу, пише Gazeta 
Wyborcza.

«За спільною згодою з польською сто-
роною ухвалили рішення перенести показ 
фільму на більш сприятливий час. Стрічку 
покажемо пізніше», – прокоментувала за-
яву речниця МЗС Мар’яна Беца.

Показ фільму про українсько-польські 
протистояння у 1943 році на Волині мав 
відбутися за участі режисера Войцеха Сма-
жовського. Після перегляду було заплано-
вано дискусію щодо картини.

«Таке трапилося вперше. Здивована 
тим, що фільм викликав такі емоції, тим 
паче, що українська сторона позбавлена 
можливості ознайомитися з ним», – під-
креслила Фіґель.

отакої

Фільм «Про рибалку та його дружину»

Фільм «Работоргівля»

Фільм «Легенда Лонгвуда»

Фільм «Влітку я надаю перевагу весіллю»

10:45

22:50

10:10

23:00

tet.tv
m

y-hit.org

fi lm
s.im

honet.ru
k1.ua

БОБ ДІЛАН – ЛАУРЕАТ 
НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Американський співак Боб Ділан 
отримав Нобелівську премію з 

літератури. 13 жовтня зірці присудили 
нагороду з формулюванням «за 
продовження великих традицій 
американської пісні», повідомляє ВВС. 

У статуті Нобелівського комітету наголо-
шується, що «літературою є не тільки беле-
тристика, але також інші твори, які за фор-
мою або ж за стилем становлять літературну 
цінність».

Як відомо, Нобелівську премію з літера-
тури вручають із 1901 року.

несподівана відзнака

ca-new
s.org
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РУКА ДОПОМОГИ

Щорічно кількість батьків, 
які звернулися у Фонд, 
збільшується. Якщо 
у 2013 році допомогу 
отримали 27 хворих на 
діабет дітей до 18 років, 
то у 2016 році їхня кількість 
збільшилася до 45.

НЕСОЛОДКІ БУДНІ «СОЛОДКОЇ» ХВОРОБИ
У Фонді Ігоря Палиці «Тільки 

разом» завжди людно. Сюди 
з найболючішими питаннями 
звертаються соціально незахищені 
категорії населення – самотні люди 
поважного віку, люди з обмеженими 
можливостями, багатодітні, 
малозабезпечені, сироти, переселенці 
зі сходу та Криму, військовослужбовці 
й члени їхніх сімей. 

«У НИХ ВСІ ПАЛЬЧИКИ 
СКОЛОТІ, РУЧКИ ТРИМАТИ 
НЕ МОЖУТЬ...»

Фонд четвертий рік поспіль підтримує 
інсулінозалежних дітей.

«Матеріальну допомогу людям Фонд по-
чав надавати з 2012 року. Цього ж року були 
одиничні звернення батьків, чиї діти хворі-
ють на цукровий діабет. Тоді вони отримува-
ли одноразову допомогу, – пригадує керівник 
відділу із роботи з фізичними особами Світ-
лана Синюк. – У грудні 2013 року до Фонду 
звернулися голова ГО «Інсулін» Ірина Аксе-
новська та батьки із цієї організації з прохан-
ням допомогти дітям, хворим на цукровий 
діабет, у придбанні ліків. Усі звернення роз-
глянули та одноголосно підтримали на засі-
данні правління Фонду». 

Щорічно кількість батьків, які звертають-
ся у Фонд, збільшується. Якщо у 2013 році до-
помогу отримали 27 хворих на діабет дітей до 
18 років, то у 2016 році їхня кількість збіль-
шилася до 45.

«У них всі пальчики сколоті, ручки три-
мати не можуть», – зітхає Світлана Синюк, 
яка знає проблеми кожної такої родини. 

Син лучанки Мирослави Булюк Микита 
три роки хворіє на цукровий діабет. У свої 
шість років хлопчик самостійно проколює 
пальчик, щоб виміряти рівень цукру в крові. 
Пані Мирослава зауважує: попри те, що дер-
жава забезпечує хворих життєво необхідним 
інсуліном, усе ж на ліки йде чимало коштів. 
Буває, що лікарня не виділяє тест-смужки 
для вимірювання рівня цукру, тоді батьки 
купують їх за власні гроші. Мирослава Булюк 
каже: якщо ситуація стабільна, то цукор мі-
ряють тричі на день. Проте його рівень часто 
коливається, тоді процедуру проводять часті-
ше. Витрати на лікування складають не одну 
сотню гривень на місяць. Тому, як зазначає 
мама Микити, допомога Фонду суттєво по-
легшує несолодкі будні «солодкої» хвороби.

Фонд надає систематичну допомогу на 
придбання потрібних засобів – ланцетів, 
тест-смужок для контролю цукру в крові, 
голок для ін’єкцій інсуліну тощо. Батькам 
надають картки на придбання медикаментів. 
Отримати ліки на видану суму можна в ап-
теці, з якою Фонд уклав відповідний договір. 
Нині допомога на лікування інсулінозалеж-
них дітей складає 2000 гривень на рік, її на-
дають двома платежами. Днями Фонд надав 
чергову допомогу для 45 діток, хворих на цук-
ровий діабет. 

Варто зазначити, що право на одноразову 
допомогу від Фонду також мають інсуліноза-
лежні, яким виповнилося 18 років.

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» СИСТЕМАТИЧНО 
ПІДТРИМУЄ ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИХ ДІТЕЙ

ДОПОМОГУ МАЮТЬ 
ОТРИМАТИ УСІ, 
ХТО ЇЇ ПОТРЕБУЄ

Найчастіше, зі слів Світлани Синюк, у 
Фонд звертаються люди, які мають проблеми 
зі здоров’ям. Таким хворим дають картки на 
придбання ліків. Є винятки, коли допомогу 
надають готівкою або перераховують кошти 
на картку. 

«Трапляються ситуації коли гроші по-
трібні на термінову операцію. Тоді Фонд пе-
реказує кошти на рахунок установи, у якій 
вона відбуватиметься. Бувають випадки, що 
допомогу видають готівкою, зокрема онко-
хворим. Адже їм потрібні ліки не масового 
споживання, а спеціальні препарати. Також 
надавали допомогу переселенцям із зони во-
єнних дій, які покинули все майно і почина-
ють життя з чистого аркуша, інвалідам, які 
лежать роками й ними опікуються не родичі, 
а чужі люди, військовослужбовцям, які бе-
руть участь в антитерористичній операції на 
сході нашої країни», – конкретизує Світлана 
Синюк.

У зв’язку з великою кількістю звернень 
у Фонді діє система попереднього запису на 

прийом. Людина спочатку телефонує, розпо-
відає про свою проблему, отримує інформа-
цію щодо потрібних документів. Тоді їй при-
значають прийом на певний день та годину. 
Людей зі складними захворюваннями, як-от 
рак, та дітей приймають поза чергою. Немає 
попереднього запису і для інсулінозалежних 
дітей до 18 років. Вони можуть прийти в 
будь-який час та отримати потрібну інфор-
мацію. 

«Щоб отримати допомогу, батьки хво-
рих на цукровий діабет готують досить 
простий пакет документів: паспорт мами 
або тата дитини, ідентифікаційний номер, 
свідоцтво про народження дитини, довід-
ку, де зазначений діагноз. Тоді ми пишемо 
звернення, яке опрацьовують протягом 
тижня. Потому призначаємо дату, коли 
можна прийти по картку», – зауважує Світ-
лана Синюк. 

Починаючи з 2016 року, допомогою 
Фонду можуть скористатися не лише луча-
ни, а й жителі усієї області. Близько півроку 
тому в кожному районному центрі Воли-
ні відкрили представництво, куди можуть 
звернутися зі своїми проблемами жителі 
районів. 

«ЗА РОКИ РОБОТИ ЛЮДИ 
НАМ СТАЛИ РІДНИМИ»

Рішення допомагати фізичним особам 
ухвалив Ігор Палиця, вважаючи, що ця до-
помога дійде до конкретної людини. У Фонді 
не відмовляють нікому. Якщо у 2012 році за 
місяць зверталося 50-60 людей, то у 2016-му – 
вже 600, а інколи ця цифра зростає до 800.

Електронна база обліку осіб, які отрима-
ли матеріальну допомогу, налічує понад 25 
тисяч звернень. Зокрема, у 2015 році було по-
дано більш як 5000 заяв, за якими виплачено 
на лікування понад чотири мільйони гривень. 
У першому півріччі 2016 року зареєстровано 
3014 звернень щодо допомоги на лікування. 
Також у 2014-2016 роках адресну грошову до-
помогу отримали 1366 сімей військовослуж-
бовців, які захищають незалежність, сувере-
нітет та територіальну цілісність України. 

Світлана Синюк зазначає: на початку ро-
боти Фонду люди не завжди розуміли, що 
Ігор Палиця витрачає на благодійність власні 
кошти. За п’ять років діяльності Фонду воли-
няни переконалися: тут усе надійно, а пакет 
документів на оформлення допомоги макси-
мально простий. 

«За роки роботи люди нам стали рід-
ними, – каже Світлана Синюк. – Одним виста-
чить одноразової допомоги – і їхні негаразди 
закінчуються, іншим допомагаємо роками».

У кабінеті пані Світлани безперервно 
дзвонить телефон. Хтось телефонує, щоб за-
писатися на прийом, хтось – щоб отримати 
консультацію. У кожної людини своя ситуа-
ція, з якою вона не може впоратися самотуж-
ки. Двері Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
відчинені для всіх, хто опинився наодинці зі 
своєю проблемою.

Ірина ЮЗВА 
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ПИТАННЯ РУБА

САМ СОБІ ГОСПОДАР

ІГОР ПАЛИЦЯ: «У КОЖНІЙ 
ШКОЛІ МАЄ БУТИ ЛІКАР»

ОСББ ПОТРЕБУЮТЬ БІЛЬШЕ ФІНАНСУВАННЯ

«Фонд може 
забезпечити 
кожну школу 
лікарем, їхня 
зарплата буде 
достатньою. 
Аби лише 
медики були 
зацікавлені 
в роботі та 
знали, на що хворіють діти, могли 
стежити за їхнім здоров’ям. 
Потрібно запроваджувати нові 
підходи до оздоровлення дітей в 
умовах навчальних закладів».

оріють діти, могли 
ім здоров’ям. 

оваджувати нові 

Десятки додаткових гуртків 
і репетитори, навчання 

й відпочинок без відриву від 
комп’ютера, ненормований робочий 
день, емоційні стреси та розумові 
перенавантаження – така нинішня 
наука. Плата за коронацію у 
вундеркінди – здоров’я. 

Часті головні болі, гастрит і сколіоз, по-
гіршення зору, астенія чи надмірна вага – це 
аж ніяк не повний «медичний портрет» ви-
пускника школи, адже 50% підлітків разом 
із атестатом отримують низку хронічних 
хвороб. Кому ставити двійку за таку путівку 
в життя? І чи може шкільна медицина, яка 
й сама потребує лікування, врятувати дітей 
від хвороб?

Здоров’я сучасних школярів – тема 
особ лива. Зі слів медиків, до першого класу 
іде 75 відсотків здорових дітей. Проте вже 
11 клас їх закінчує лише 25 відсотків. Віра 
Червеняк – медична сестра ЗОШ №17 міста 
Луцька. Працює тут, відколи 2001 року за-
кінчила медичне училище. Жінка каже: се-
ред учнів побільшало дітей із патологіями 
зору та постави. Усе, мовляв, через мало-
рухливий спосіб життя й сучасні гаджети, 
за якими учні проводять вільний час. 

Робота медичного кабінету починається 
о 8:00 і триває до 15:42. Така тривалість ро-
бочого дня медичної сестри в школі передба-
чена Міністерством охорони здоров’я. За цей 
час чимало дітей звертаються по допомогу. 
Наприклад, четвертокласник Давид не зміг 
сидіти на уроках через кашель та біль у горлі. 
Медсестра поміряла хлопчикові температуру 
й запропонувала таблетку «Мукалтину». Ін-

ших ліків проти кашлю у школі нема. До сло-
ва, всі препарати забезпечують із батьківських 
внес ків, частково надходять ліки з міської по-
ліклініки. Медичній сестрі доводиться реагу-
вати на прямі звернення дітей або вчителів. 
Про елементарну профілактику й говорити 
годі – на це немає ані часу, ані засобів. Та й од-
ній людині важко тримати під контролем по-
над півтисячі школярів. Віра Миколаївна за-
уважила, що три роки тому в школі був лікар, 
який проводив профогляди і робив щеплення. 
Але відколи кабінети профоглядів з’явилися у 
поліклініках, вони зникли в школах. Відтак уся 
паперова робота з медичними картками дітей, 
огляди, реагування на звернення учнів, звіти 
про стан здоров’я школярів лягли на плечі од-
нієї людини – медичного працівника. 

пають у галузі культури й мають перемоги у 
міжнародних конкурсах, призерам чемпіона-
тів України та кубків України в індивідуальних 
олімпійських і неолімпійських видах спорту. 
За весь час роботи Фонду в Буковелі змогли 
оздоровитися понад 5000 дітей.

Рік тому Ігор Палиця, відвідавши у верес-
ні одну з луцьких шкіл, озвучив таку пропо-
зицію:

– Лікар у школі має бути обов’язково, 
адже медсестра не тільки веде амбулаторний 
прийом, а й має великий осяг роботи в шко-
лі. Планує щеплення, скеровує на профогля-
ди. А ще має бути невідкладна медична до-
помога. Якби у школі був лікар, батьки могли 
б приходити до нього по консультацію, – ді-
литься Віра Червеняк.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» п’ять 
років поспіль реалізовує програми і проек-
ти, метою яких є профілактика та зміцнення 
здоров’я. Один із них – оздоровлення та від-
починок школярів у Буковелі. Так, Фонд на-
дає можливість оздоровитися у мальовничих 
Карпатах переможцям обласних олімпіад, 
конкурсів-захистів Малої академії наук, об-
ласних етапів (І, ІІ, ІІІ місця), дітям, які висту-

Улітку 2015 року Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом»  запровадив проект 
«Сприяння розвитку ОСББ». На сьогодні за 
підтримки Фонду в Луцьку вже створили 
майже сотню об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. Загалом у 
Луцьку функціонує понад 300 ОСББ.

Як зазначив керівник проекту «Спри-
яння розвитку ОСББ» Андрій Кремський, 
Фонд передбачає реалізацію спільних про-
ектів разом з ОСББ, які спрямовані на 
впровадження енергозберігальних заходів, 
ремонт інженерних мереж, під’їздів, дахів 
та благоустрій прилеглої території будинку. 
Співпраця Фонду і ОСББ відбувається на 
умовах співфінансування. 

Аби спільно розв’язувати проблемні 
питання й обмінюватися досвідом, голови 
правлінь ОСББ створили громадську орга-
нізацію «Рада голів правлінь об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків міста 
Луцька». Організація зареєстрована і прова-
дить діяльність відповідно до Закону Укра-
їни «Про громадські об’єднання» та покли-
кана забезпечувати права й законні інтереси 
її членів, сприяти розвитку ОСББ в місті 
Луцьку, налагоджувати діалог із владою.

Минулого тижня члени ГО «Рада голів 
правлінь ОСББ міста Луцька» зібралися на 
позачергові збори. Активісти розглянули 
низку питань, які є ключовими для під-
тримки ОСББ в місті. Зокрема, напрацю-
вали пропозицію до проекту бюджету міс-
та Луцька на 2017 рік в частині підтримки 
ОСББ. Делегували члена ГО у виконком 
Луцької міської ради. Визначили кандидата 
у склад конкурсної комісії з відбору та за-
твердження проектів на фінансування захо-
дів програми підтримки ОСББ міста Луцька 
на 2015-2019 роки. 

– Коли ми створили ОСББ, мені про-
понували його очолити. Та я спершу відмо-
вився, тому що ставився до цього з пересто-
рогою, – розповів Геннадій Платонов, голова 
ОСББ «Щаслива родина», що на проспекті 

Волі, 54. – Але Фонд дуже нам допоміг. Якби не 
він, деякі технічні питання ми не змогли б за-
лагодити. Річ у тім, що нам на обслуговування 
віддали старий будинок зі зношеними комуні-
каціями та дірявим дахом. А кошти виділили 
аж на другий місяць нашого існування. Гроші 
пішли на заміну труб, кранів, вікон. З часом усе 
вдалося вирішити. А ЖКП – це тільки була на-
зва. За 50 років у будинку не замінили жодної 
лампочки. А нам вдалося за три місяці майже 
у всіх під’їздах поставити енергозберігальні 
лампочки та світильники у місцях загально-
го користування. Стараємося економити, бо 
знаємо: заощаджуємо наші гроші. Вони зали-
шаться на рахунку й підуть на інші потреби. 

Погоджується із головою ОСББ і новооб-
раний голова ГО «Рада голів правлінь ОСББ 
міста Луцька» Петро Бойко:

– Торік із бюджету міста в рамках про-
грами сприяння діяльності об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків на те-
риторії міста Луцька на 2015-2019 роки для 
ОСББ виділили 1 млн 650 тис. грн з міського 
бюджету. ОСББ їх використали, навіть на 
деякі потреби забракло. Тому на попередній 
сесії міської ради 40 тисяч із коштів, які було 

передбачено на відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, спрямували на цю про-
граму. Зрозумійте, якщо утворилося нове 
ОСББ і дірявий дах протікає, куди нам звер-
татися? Ми не проти кредитів, але це вже хай 
вирішують самі об’єднання – брати кредити 
чи скористатися цією програмою.

Але для повноцінної роботи ОСББ по-
трібні чималі кошти. У місті багато будинків, 
зведених ще за часів СРСР. Відповідно, треба 
міняти всі комунікації, робити зовнішній та 
внутрішній ремонт приміщень. Саме тому 
«Рада голів правлінь ОСББ міста Луцька» під-
няла на зборах питання щодо подання пропо-
зиції передбачити у бюджеті міста підтримку 
діяльності ОСББ на суму, не меншу за 3,5 млн 
грн у 2017 році. 

– У місті утворюється все більше й біль-
ше ОСББ, ними вже охоплено 35% житлового 
фонду. Треба закочувати рукава і працювати. 
Тому ми пропонуємо закласти на розвиток 
ОСББ відсоток від Фонду розвитку міста. Бу-
демо ставити це питання перед міською ра-
дою, – наголошує Петро Бойко. 

Катерина Зюзіна, голова ОСББ, що на 
вулиці Зацепи, 10, переконана: очільникам 

об’єднань треба гуртуватися. Адже, як каже 
народна мудрість, гуртом легше й батька бити. 

– Ми маємо спільно розв’язувати проб-
леми, допомагати іншим новоствореним 
ОСББ. Бо часто будинки віддають з дуже 
великими боргами. Так було і з нашими бу-
динками №8, 10 і 12. Мешканці 55 квартир 
здавали кошти і ми розраховувалися за газ та 
всі комунальні послуги. За сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» виклали в дворі 
бруківку. Тому вважаю: у бюджеті міста треба 
передбачити хоча б 5-7 мільйонів гривень для 
новостворених ОСББ. І ще нам потрібен свій 
представник у міськвиконкомі, щоб лобіюва-
ти наші інтереси.

Процес створення ОСББ вже не спинити. 
Відповідно, активісти сподіваються на належ-
ну фінансову підтримку від держави та міської 
влади. Адже, щоб довести будинки до пуття, 
а потім їх утримувати, потрібні чималі кошти. 
Лучани мають надію, що депутати не оминуть 
увагою це питання й ухвалять відповідне рі-
шення. А от у підтримці Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» жителі багатоквартирних бу-
динків упевнені на всі сто відсотків.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

2015 року від Фонду Ігоря Палиці (тоді 
ще «Новий Луцьк») надіслали кілька листів-
звернень до Луцької міської ради з прохан-
ням посприяти впровадженню такої ініціати-
ви в школах міста. Минуло більш як рік, а віз і 
нині там. Лист від Фонду в міській раді не ко-
ментують і допомагати у втіленні ініціативи 
ніхто не збирається. Не ризикують вплинути 
на ситуацію і освітяни. 

За день до шкільної медсестри звертаєть-
ся більш як два десятки дітей, які скаржаться 
на болі, кашель чи високу температуру. Але 
вона не може надати усім кваліфікованої до-
помоги, не кажучи про своєчасну профілак-
тику захворювань. Якби у школі був кабінет 
педіатра, без сумніву, це поліпшило б бороть-
бу з хворобами школярів.

Ірина КУДРЯ
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ЗУСИЛЛЯ ГРОМАДИ – УСПІХ ДЛЯ СЕЛАЗУСИЛЛЯ ГРОМАДИ – УСПІХ ДЛЯ СЕЛА

Якщо людина хоче, якщо в 
неї є чітка ціль і вона до неї 
йде упевнено, то не одмінно її 
досягне, тому що фактично 
людські сили дуже великі, люди 
обмежують себе самостійно: 
іноді розмовами, психологічно, 
іноді якісь природні чинники 
заважають. А природа нас 
обмежила, щоб ми не знищили 
себе, піднімаючи якусь 
неважливу ношу. Людина – 
то надістота...

ДОБРО У СЕРЦІ АНАСТАСІЯ ОЛАСЮК:АНАСТАСІЯ ОЛАСЮК:  
«ЛЮДИНА – ТО НАДІСТОТА»«ЛЮДИНА – ТО НАДІСТОТА»

Невеличке волинське 
село Хорлупи славиться 

хорошими досягненнями у 
футболі. Кілька років поспіль 
місцева команда ставала 
чемпіоном Ківерцівського 
району із цього виду спорту. 
Змагання відбуваються 
на стадіоні біля школи, де 
в літню пору тренуються 
любителі футболу. Взимку – 
готуються у спортзалі школи. У 
Хорлупах фізичною культурою 
займаються і дорослі, й 
діти. Усе через активну 
позицію директора закладу 
Віталія Протасюка, який теж 
небайдужий до спорту.

МАЛЕНЬКЕ СЕЛО – ВЕЛИКІ 
ДОСЯГНЕННЯ

«Я колись працював спортив-
ним інструктором, викладав фі-
зичну культуру. Пізніше прово-
див групу продовженого дня, яку 
відвідували здебільшого хлопці. 
Частенько школярі люблять про-
гулювати уроки, я зацікавлював 
їх саме спортом: проводив різні 
конкурси. Коли з роками підло-
га почала прогнивати, я шукав 
варіанти розв’язання проблеми, 
адже у такому приміщенні тре-
нуватися було нереально», – роз-
повідає директор школи Віталій 
Протасюк.

Не лише у футболі здобува-
ють першість місцеві жителі. Ви-
хованка Хорлупівської школи 
Ольга Лещук є чемпіонкою світу 
з кіокушинкай карате. Про ви-

датну землячку молодшому по-
колінню розповідають у музеї, 
що функціонує в навчальному 
закладі. Там зібрано всі нагороди 
спортсменки. Інше приміщення 
музею облаштовано старовинни-
ми знаряддями праці та предме-
тами повсякденного вжитку. Всі 
експонати на виставку принесли 
місцеві жителі. 

Навчальний заклад у Хорлу-
пах збудували в 1971 році. Відто-
ді проводили часткові ремонти у 
приміщеннях, втім до капітальних 
справа не доходила. У школі на-
вчається 48 дітей, хоча приміщен-
ня розраховане на 320. Уже кілька 
років проблемним був спортзал, 
де прогнила підлога. Щоб можна 

було проводити уроки фізкульту-
ри відповідно до правил техніки 
безпеки, робили часткові ремонти 
із заміни підлоги, та проблеми це 
не розв’язувало. 

«У спортзалі дерев’яна підлога, 
яку не змінювали десятиліттями. 
Через надмірну вологу прог нили 
лігари. Ми намагалися самотужки 
хоча б частково міняти дошки, од-
нак наших зусиль виявилося зама-
ло», – каже вчитель фізичної куль-
тури Олександр Корнійчук.

ЩО ВАЖКО 
ОДНОМУ – МОЖНА 
ВИРІШИТИ СПІЛЬНО

Коли у травні цього року в Кі-
верцях відкрили представництво 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», батьки разом із директором 
школи вирішили звернутися по 
допомогу в проведенні капіталь-
ного ремонту у спортзалі. Кошти 
Фонд виділив на матеріали, а гро-
мада долучилася до ремонтних ро-
біт. Батьки разом з директором та 
техпрацівниками повністю замі-
нили підлогу, пофарбували стіни 
та стелю. 

«Село Хорлупи – приклад того, 
як разом можна досягати бажано-
го результату. Люди хотіли якнай-
швидше розв’язати проблему, яка 
їх бентежила кілька років. До про-
ведення ремонту долучилися бать-
ки та директор закладу», – розпо-
відає менеджер ківерцівського 

представництва Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Ольга Мат-
війчук.

«Першочергово потрібно дба-
ти про здоров’я дітей. У селі мало 
розвинена спортивна інфраструк-
тура. Тут немає спеціально об-
лаштованих футбольних полів, 
належного спортивного інвента-
рю. Це приклад того, як держава 
оминула увагою сільську школу 
та розвиток спорту», – зауважує 
народний депутат України Ірина 
Констанкевич.

Облаштування спортивного 
залу в Хорлупах – ще один прик-
лад того, як спільно можна втіли-
ти ідею в реальність.

Людмила ПАСТУШОК 

Ковельчанка Анастасія Оласюк – 
учасниця проекту «Відпочинок у 
Буковелі» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».  Ще дорогою до Карпат 
дізналася, що в групі їде художник. 
Тому швидко вирішила, що буде 
робити на дозвіллі під час відпочинку. 
До малювання у дівчини особливий 
і хист, і потяг. Мама скаржиться, 
що доводиться навіть зауваження 
робити, щоб не малювала так багато та 
довго. Дівчина ж знаходить будь-яку 
можливість творити.

 І ось довгождана мить – Анастасія на 
аркуші олівцем промальовує гори. У Буко-
велі можна й не шукати особливої локації. 
Куди не глянь – краса!

«Я дуже люблю малювати, – каже На-
стя. – Змалечку мені це подобалося, проте 
в дитинстві які малюнки? Крапка, крапка, 
кома... Зараз, може, – спосіб самовираження, 
проте я не дуже люблю показувати малюнки 
тим, хто мене оточує, в місті. В інтернеті – 
так, більш-менш. Електронна галерея».

Задоволення можна отримати і від само-
го процесу, і від результатів праці, вважає 

дівчина. Але Настуся ще й дуже самокри-
тична. Малюнок подобається лише упро-
довж якихось двох годин, а потім дівчина 
шукає в ньому огріхи. Знає, що надто багато 
самокритики – то теж недобре, але й не пле-
кає марних сподівань. До похвали ставиться 
прихильно, вона потрібна тоді, коли роз-
починаєш експериментувати, опановувати 
щось нове.

Багато хто вважає таке прискіпливе став-
лення до себе зайвим і навіть шкідливим для 
становлення, пошуків свого місця в сучасно-
му суспільстві. Та поки ти сам не повіриш у 
власну силу, не даси їй авансу – важко досяг-
нути успіху, але Настя – реалістка. 

 «Я можу себе охарактеризувати як до-
волі мовчазну і нетовариську особу, – роз-
повідає наша героїня. – У компанії друзів, 
звісно, більш розкута. Я, власне, інтроверт 
і меланхолік, тому люблю дощ, похмуру по-
году. Вона дуже надихає». 

Незважаючи на специфічну автохарак-
теристику, Настя все ж цікавиться людьми, 
їхніми історіями, мріяла навіть про профе-
сію журналіста. Вона навчилася отримувати 
насолоду і в самотності, і в оточенні. Сім’я 
в Оласюків невелика – тато, мама, старший 
брат і Анастасія. Без рідних дівчина себе не 
мислить, тому любить бути і в їхній компанії, 
і на самоті. Отакі два різні види насолоди. 

У Карпатах Настя відпочивала разом із 
мамою. Вона – теж творець, вважає дівчина: 
«То мама мене «зліпила» такою, як я є. А я 
вже трішки стараюся... Ще інколи лінуюся, 
але вона зі мною із пелюшок возилася, но-
силася. Казали, що не виживу, казали, що 
буду трішки розумово відсталою, бо не 
мог ла якісь пазлики скласти, коли мене 
перевіряли. А я просто соромилася. Була 
черепно-мозкова травма при пологах. Кіс-
та в голові... Так трішки накочує, накочує, 
але... живемо. Були дві операції, зарядку 
робили. Мама просто клала мене на ку-
хонний стіл і розминала. Реабілітаційний 
центр відвідуємо».

Тепер Настя вірить у невичерпність люд-
ських зусиль. Віра, на її думку, здатна тво-
рити дива: «Якщо людина хоче, якщо в неї є 
чітка ціль і вона до неї йде упевнено, то не-
одмінно її досягне, тому що фактично люд-
ські сили дуже великі, люди обмежують себе 
самостійно: іноді розмовами, психологічно, 
іноді якісь природні чинники заважають. А 
природа нас обмежила, щоб ми не знищили 
себе, піднімаючи якусь неважливу ношу. 
Людина – то надістота».

 А люди, навіть якщо вони надістоти, по-
кликані творити добро, ділитися ним. Адже 
добро, на думку Анастасії Оласюк, юної ко-
вельчанки із неймовірною силою і любов’ю 
до життя, – це вчинки, які заслуговують на 
повагу: «Це волонтери, АТОвці, це ті, хто до-
помагає людям із обмеженими можливостя-
ми, це і Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», 
завдяки якому ми тут. Це ще й ті, хто ство-
рює реабілітаційні центри, щоб ми могли 
спілкуватися, розвиватися, щоб ми не зами-
калися в собі й могли виходити в люди».

Наталка ПЕТРУК
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ШКОЛА – МАЙБУТНЄ СЕЛА

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

Реформи в системі освіти призвели 
до закриття малокомплектних шкіл 

в українських селах, у тому числі й на 
Волині. Дітей довозять на навчання у 
сусідні населені пункти, що спричиняє 
чимало незручностей та негативно 
впливає на успішність школярів. А 
от жителі Нового Загорова, що в 
Локачинському районі, сподіваються: 
їхню початкову школу реформи 
оминуть.

Новозагорівську школу І ступеня від-
відують 20 діток, із них – 9 першокласників. 
Навчають школярів п’ять педагогів. Пере-
ступивши поріг закладу, відчуваєш, що тут 
є справжній господар. Усе в школі зроблено 
зі смаком та до ладу: затишні класи, повсюди 
квіти та композиції, що їх власноруч зробили 
учні та вчителі. Простора спортивна кімната, 
укомплектована хорошим інвентарем, навіть 
велотренажер стоїть у куточку та очікує на-
ступного уроку фізкультури. 

Раїса Шульгат у школі працює 30 років. 
Ось уже два роки вона – завідувачка навчаль-
ного закладу. Мабуть, саме завдяки її ак-
тивності та наполегливості школа з кожним 
роком стає кращою, а умови для навчання – 
сучаснішими. 

Реалізація різних проектів для покра-
щення навчального закладу – річ звична для 
цієї школи. Тому й не дивно, що тільки-но в 
Локачах відкрилося представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», як Раїса Шуль-
гат подала проект на заміну вікна. Та коли 
його почали обговорювати, скликали збори 
за участі сільської громади та представників 
Фонду, дійшли висновку, що потрібно збіль-
шити вартість проекту, щоб виконати біль-
ший об’єм робіт. 

Спільними зусиллями Фонду, шкільного 
колективу, сільської громади, органів місце-
вого самоврядування та спонсорів вдалося 
замінити шість вікон, вхідні двері, підбити 
стелю та стіни ОСБ-плитами, обкласти об-
лицювальною плиткою грубки для опалення, 
зробити косметичний ремонт приміщення.

Раїса Василівна зізнається, що завжди за- здрила тим, хто міг скористатися підтримкою 
Фонду. Тепер Новозагорівська школа у числі 
тих, кому з допомогою Фонду вдалося реалі-
зувати задумане. 

– Господар цілу хату за рік не ремонтує, а 
нам вдалося за літо усе зробити. Доводилося 
працювати з восьмої ранку до опівночі, – при-
гадує завідувачка. – Наші спільні ідеї збігли-
ся з фондівськими, і ось що з цього вийшло. 
Сьогодні наша школа на фоні села має євро-
пейський вигляд. І я не перебільшую. 

Ремонтні роботи проводили гуртом. Ні-
хто не стояв осторонь. 

Учитель фізкультури, інформатики та 
охорони здоров’я Богдан Машевчук прийшов 
працювати у школу відразу після закінчення 
Луцького педагогічного коледжу – два роки 
тому. Паралельно хлопець здобуває вищу 
освіту. Молодий вчитель доклав чимало зу-
силь, щоб школа, яку теж закінчував свого 
часу, стала кращою та сучаснішою.

– Зараз ви бачите зовсім іншу школу. Ра-
ніше тут були старі вікна, двері, стіни вже 
починали осідати, сипалася штукатурка. То-
рік ми з братом робили цоколь навколо бу-
динку. Цьогоріч я обкладав плиткою грубки, 
підбивав стелю в кабінеті інформатики, клав 

плитку в санвузлі, – розповідає Богдан Ма-
шевчук.

Учитель додає: коли вчився у коледжі, то 
не було й тижня, щоб не їздив десь на підза-
робітки, зазвичай на будівництво. Така прак-
тика і стала хлопцеві у пригоді. Підпрацьовує 
на будівельних роботах молодий вчитель і за-
раз, під час шкільних канікул. Адже, як зізна-
ється, робота вчителя дає стабільність, але аж 
ніяк не великий заробіток. 

Колишня випускниця Новозагорівської 
школи Оксана Барановська тепер водить 
сюди своїх дітей. Вона зазначає, що допомо-
га, яку надав Фонд, – велика підтримка для 
школи.

– Коли бачиш, що є люди, які готові дава-
ти свої кошти на добрі справи, то розумієш, 
що не все ще у нашій країні втрачено. Маю 
надію, що школу, в якій навчалися ми, наші 
батьки, а тепер здобувають освіту наші діти, 
не закриють. Що вона з кожним роком ста-
ватиме все кращою і затишнішою, – резюмує 
мама двох школярів.

Коли ми приїхали у Новозагорівську 
школу, тут саме відбувався звітний концерт 
за участі всіх школярів. На святковий за-
хід зібралося три покоління: бабусі, мами та 

діт ки. З дитячих уст прозвучали найщиріші 
слова подяки. Учні співали, декламували вір-
ші, та найбільше впало у вічі їхнє святкове 
вбрання – яскраві спіднички, вишиті блузки 
та жилетки у дівчаток, сорочки у хлопчиків. 
Як зазначила завідувачка школи, більшість із 
цих костюмів для дітлахів вишила перша ди-
ректорка цієї школи, 82-річна Дарія Ребрук. 

– Ви – особлива громада, чітко знаєте, чого 
хочете, і впевнено йдете до мети. Усі резуль-
тати, яких нам вдалося досягти, наближають 
вашу громаду ще на крок до європейських 
стандартів. З іншого боку, вони зробили 
вашу маленьку школу ще затишнішою, ком-
фортнішою і по-домашньому теплою. Бажаю, 
щоб ви всі щоранку з гарним настроєм поспі-
шали на заняття. А після уроків зі спокійною 
душею поверталися додому. Цей проект за-
вершився, але пам’ятайте: коли зачиняються 
одні двері, неодмінно відчиняються інші, – 
зазначила керівник локачинського представ-
ництва Фонду Оксана Дмитрук.

Тим часом завідувачка Новозагорівської 
школи зізнається, що має ще багато планів 
та задумів, тож у жодному разі не збирається 
зупинятися на досягнутому. 

Ірина ЮЗВА 
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СУБОТА 29 жовтня
06.15 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники 

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

університет
12.35 Перлини 

французького 
класицизму

13.45 Д/ф «Справа братів 
Райт»

14.50 Д/с «Смачні подорожі»
15.30 Український корт
16.00 Чоловічий клуб. 

Спорт. Карате
17.15 Чоловічий клуб
17.50 Візитівки Полтавщини
19.00 Х/ф «Одержимість»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена історія
22.45 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Злочин із 

багатьма невідомими»
03.35 Віра. Надія. Любов
04.35 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

UA: ПЕРШИЙ

04.20 Абзац
05.19, 06.39 Kids Time
05.20 М/с «Губка Боб»
06.40 Суперінтуїція
08.00 Ревізор
11.00 Страсті за 

ревізором
13.50 Зірки під гіпнозом
15.45 М/ф «Рапунцель: 

Заплутана історія»
17.40 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: На 
краю світла»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
дивних берегах»

23.45 Х/ф «Вуличний 
боєць»

01.40 Х/ф «27 весіль»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

вдома»
14.30 «Зважені та щасливі 

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

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

02.25 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
11.15 Х/ф «Лессі»
13.10 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»
15.00 «Кохання з першого 

погляду»
16.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
17.00 «Орел і Решка»
21.45 «Орел і Решка. 

Невидане»
22.45 Т/с «Сонна 

Лощина»
00.35 Т/с «Комісар Рекс»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00 Події

07.10, 05.45 Зірковий 

шлях

10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Діла сімейні»

13.00, 15.20 Т/с «Життя 

розсудить»

17.10, 19.40 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»

21.50 Х/ф «Вічна казка»

23.45 Т/с «Вікторія»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
09.10 Хеллоуїн в кожному 

з нас
11.00 У пошуках істини
12.40 Охоронці Гітлера
14.20 Повернення 

додому
15.20 Дика Північна 

Америка
18.20 Таємниці 

радянського дефіциту
21.00 Відьми в кожному 

з нас
22.40 Таємниці 

Стоунхенджа
23.50 Борджіа: історія 

клану
00.50 Шокуюче відео

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 «Поверніть мені 

красу 2»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Світське життя»
10.45, 00.55 Х/ф «Темні 

води»
14.25 «Голос. Діти 3»
16.50 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху»
23.10 «Вечірній Київ 

2016»
04.00 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

05.55, 09.50 Х/ф 
«Батальйони просять 
вогню»

08.45, 04.50 Д/п 
«Визволення»

12.30 Х/ф «В бій ідуть 
тільки «старики»

14.20 Т/с «Коли на 
південь відлетять 
журавлі»

18.00, 20.30 Т/с «А зорі 
тут тихі...»

20.00, 02.35 «Подробиці»
22.30 «Добрий вечір на 

Інтері»
23.20 «Навколо М»
00.15 Х/ф «Дорога на 

Арлінгтон»
03.10 Х/ф «Чорна Рада»

ІНТЕР

05.40, 12.45 Факти
06.00 Х/ф «Категорія 6. 

День руйнувань»
09.15 Більше ніж правда
10.10 Секретний фронт
11.10 Антизомбі
12.10, 13.00 

Громадянська оборона
13.20 Інсайдер
14.20 Х/ф 

«Універсальний 
солдат»

16.15 Х/ф «Ігри 
патріотів»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Джек Райан. 

Теорія хаосу»
22.05 Х/ф «Джек Річер»
00.45 Х/ф «Глибинна 

зірка шість»
02.25 Т/с «Чорний 

список-2»
02.50 Стоп-10
03.40 Провокатор
04.40 М/с «Пригоди 

мультинят»

ICTV

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 М/ф «Воруши 

ластами 2. Утеча з раю»
12.35 Х/ф «Подвійні 

неприємності»
14.00 Одного разу під 

Полтавою
16.00 Х/ф «Батько 

нареченої»
18.00 Х/ф «Батько 

нареченої 2»
20.00 М/ф «Порося, 

що кричало: Вовк! 
Вовкулака!»

20.10 М/ф «Монстри 
проти прибульців. 
Гарбузи-мутанти з 
космосу»

20.35 М/ф «Ніч живих 
морквин»

20.45 М/ф «Король 
Хеловіну»

21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Бізнес-клас»
08.20 «Волинська 

веселка»
08.35 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.05 «Медичний журнал»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Військова 

прокуратура: на лінії 
вогню»

12.15 Т/ц «4+1»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 «Народна 

скарбниця»
13.40 «Їм небайдужа 

доля України» («Союзу 
українок Волині» - 25 р.)

14.10 Казка-вистава 
«Як горобець розуму 
шукав» (за твором Лесі 
Українки)

15.00 Ретроспектива: 
«Веселівська толока»

15.30 «Натхнення»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 Т/ф «Волинськими 

стежками Кобзаря»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Натхнення: 

«Стравінський та 
Україна»

20.00 «Акценти»
20.15 «RED-клуб»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Їм небайдужа 

доля України» («Союзу 
українок Волині» - 25 р.)

23.40 «Музичний 
проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30 Феєрія мандрів
08.00, 09.00 «На часі»
08.35, 12.00, 18.35, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

08.45, 12.45, 18.20 
Телемагазин

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 Концерт АнтиСНІД
14.00 Твій дім
14.30 Хіт-парад
14.45 Чоловічі розваги
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.45 Новини «На часі». 

Спецвипуск

АВЕРС 18.55, 21.40 Погода
19.00 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
22.00 Д/с «Всесвіт»
00.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
00.15 Концерт до 70-

річчя Віктора Гуцала
01.15 Чоловічі розваги
02.00 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Веселі хлоп’ята» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

П’ЯТНИЦЯ 28 жовтня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.30 Територія закону
09.00, 05.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25 Про головне
10.55 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія - 
свобода»

12.00 Prime time
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 «Подорожуй 

Литвою»
17.30 Д/ф «Справа братів 

Райт»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 З перших вуст
19.30 Корупція в законі
20.30 «План на завтра»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Музичне турне
03.10 Т/с «Злочин із 

багатьма невідомими»

UA: ПЕРШИЙ

03.35 Х/ф «Заплати 
привиду»

05.30, 18.00 Абзац
06.23, 07.43 Kids Time
06.25 М/с «Губка Боб»
07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.45 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.40, 22.40 Половинки 2
11.35, 21.40 Київ вдень 

і вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

00.35 Аферисти в 
мережах

02.15 Служба розшуку 
дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 «Зіркове життя»
07.20 Х/ф 

«Приборкувачка 
тигрів»

09.20 Х/ф 
«Довгоочікуване 
кохання»

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»

01.55 «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, 00.50 «Розсміши 

коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
01.50 «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 Зірковий шлях
11.15, 03.40 Реальна 

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

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Я подарую 

тобі кохання»
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 Вижити у 
Венесуелі 09.40, 16.10 
Смертельний двобій 
11.20, 18.50 Правила 
життя 12.10, 19.40 У 
пошуках істини 13.10 
Містична Україна 14.10, 
20.40 Дивна справа 15.10 
Охоронці Гітлера 17.00 
Повернення додому 
18.00 Аляска: школа 
виживання 21.40 Дика 
Північна Америка 22.40 
Левиний рик 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 
«ТСН»

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

07.35 «Маша і ведмідь »
09.30 «Чотири весілля 

- 3»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку»
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 «Якось на 

Новий рік»
02.15 «Що? Де? Коли?»

06.20, 11.20, 12.25, 14.20 
Д/п «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.00, 05.00 

«Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Місто
01.55 Д/п «Шосте 

відчуття. Дар чи 
прокляття?»

02.45 Д/п «Легенди 
бандитського Києва»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Патруль. 

Самооборона
10.15, 16.40 Т/с 

«Винищувачі-2»
12.35, 13.20 Х/ф 

«Категорія 7. Кінець 
світу»

14.45, 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 

«Універсальний 
солдат»

02.20 Х/ф 
«Работоргівля»

04.10 Провокатор
04.55 М/с «Пригоди 

мультинят»

ICTV

07.10, 09.35 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.05, 00.00 Х/ф 

«Чарівна країна»
11.55, 17.50 Панянка-

селянка
12.55 Танька і Володька
13.55 Одного разу в Одесі
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
16.50 Країна У
20.00 Х/ф «Батько 

нареченої»
22.00 Х/ф «Батько 

нареченої 2»
01.30 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 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
08.30 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Дитячий світ»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 Т/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання…»

12.50 «Євровибір»
13.45 Т/ц «Як це?»
13.55 «Зроблено в Європі»
14.10 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
14.30 Вистава 

«Бременські музики»
14.50 Т/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох»
15.30 Концерт вокальної 

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

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Чудесний канал»
18.30 «Народна 

скарбниця»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість 

влади»
19.40 «З добром у 

серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Бізнес-клас»
21.30 «Слово депутата»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.35, 12.00, 18.35, 
19.50, 20.30, 22.05 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

08.35 Слідство Інфо
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт АнтиСНІД 

1 ч.
14.00, 17.30 СмачнОГО!
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
18.00 М/с «Ієсодо»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Смак здоров’я
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Д/с «Всесвіт»
00.35 Концерт АнтиСНІД 

2 ч.
01.30 Хіт-парад
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Галасуй, містечко!» 1
05.15 Настав час
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

«МИКИТА КОЖУМ’ЯКА» 
ВИЙШОВ У ПРОКАТ

Мультик уже показують в 
кінотеатрах, повідомляє 

«Укрінформ». Фільм знято за мотивами 
однойменної казки Антона Сіяника, 
режисер стрічки – Манук Депоян. 

За його словами, основна робота трива-
ла два роки.

«Починали працювати над фільмом 
учотирьох. Згодом наш колектив 

розрісся до понад 200 
людей. З нами пра-
цювали аніматори з 

України, Білорусі, 
Казахстану, Франції, 

Італії, Куби, Африки», – 
розповів режисер. 

«Микиту Кожум’я-
ку» було створено на 

українській анімаційній 
студії Panama Grand Prix. 
Продюсер стрічки – Дми-
тро Белінський. До речі, її 

прем’єра відбудеться у понад 
двадцяти країнах: від Японії до 
Західної Європи та США.

прем’єра 

Фільм «Пірати Карибського моря: 
На дивних берегах»

Фільм «Якось на Новий рік»

Фільм «Батько нареченої»

21:00

00:55

20:00

uaFilm
.net

kino-teatr.ua

kinogo.club

РОУЛІНҐ АНОНСУВАЛА 
ЩЕ П’ЯТЬ ФІЛЬМІВ

Екранізація роману Джоан Роулінґ 
«Фантастичні звірі і де їх шукати» 

буде складатися з п’яти фільмів замість 
трьох, як передбачалося раніше. 

Про це повідомила британська письмен-
ниця, пише Reuters. Головну роль виконає 
британський актор Едді Редмейн.

Усі частини знімуть на студії Warner Bros. 
Дія першої серії нової стрічки розгортається 
за 70 років до подій «Гаррі Поттера». Голов-
ний герой Ньют Скамандер, відрахований 
зі школи чарівництва, змушений покинути 
Британію і вирушити до Північної Америки. 
Там він може шукати й досліджувати незви-
чайних істот. 

Роулінґ сама написала сценарій до 
фільму. Письменниця підкреслює, що «Фан-
тастичних звірів» не можна назвати передіс-
торією «поттеріани», тому що основні персо-
нажі в сюжетах не перетинаються. 
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Знайти привід для радості значно складніше, ніж для смутку. Люди дуже люблять себе 
і тому страждають. Фільм «Хто увійде в останній вагон»

НЕДІЛЯ 30 жовтня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

13.20, 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 

«Одержимість»
11.15 М/с «Мандрівники 

в часі»
12.00 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.50 Спогади
13.30 Гра долі
14.20 Фольк-music
15.30 Твій дім-2
15.45 Борхес. Україна 

на картах: географія з 
історією

16.30 Т/с «Епоха честі»
20.10 Подорожні
21.00 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Книга ua
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Паспортний сервіс
23.20 Добрі справи
01.20 Музичне турне
02.20 Д/с «Бог в Америці»

05.20, 12.45 Факти
05.45 Х/ф «Категорія 7. 

Кінець світу»
09.05 Дивитись усім!
11.00 Без гальм
11.20, 13.00 Х/ф «Ігри 

патріотів»
14.05 Х/ф «Джек Райан. 

Теорія хаосу»
16.05 Х/ф «Джек Річер»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Солт»
22.20 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»
00.25 Х/ф «Релікт»
02.20 Х/ф «Глибинна 

зірка шість»

10.15 М/с «Дора-
мандрівниця»

10.45 М/с «Елвін і 
бурундуки»

11.20 М/ф «Монстри проти 
прибульців. Гарбузи-
мутанти з космосу»

11.45 М/ф «Ніч живих 
морквин»

11.55 М/ф «Король 
Хеловіну»

12.15 Х/ф «Історії 
нашого кохання»

14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.35 Одного 
разу під Полтавою

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Одного 
разу в Одесі

20.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.15 «Волинська 

веселка»
08.30 «День 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 Богослужіння з 

нагоди свята Всіх святих 
землі Волинської

13.30 «RED-клуб»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Опера-ораторія 

Ігоря Стравінського 
«Цар Едіп»

15.25 Т/ц «Українські 
голови в Баварії». 5 
серія

15.35, 19.55 Тема дня
16.00 «Дзвони Волині»
16.50 «Казки Сашка 

Лірника»
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Співачка Жозефіна»

19.00 Місто
19.25 «Медичний 

журнал»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.35 «День 

автомобіліста»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

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

фільм Тоні Палмера 
«Про Леонарда Коена». 
2 ч.

05.45 «ВусоЛапоХвіст»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на 

Майдані»

10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»

12.55 «МастерШеф - 6»

19.00 «Битва екстрасенсів 

16»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 7»

02.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 Х/ф «Лессі»
11.50 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»
13.40 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.40 «Орел і Решка»
18.10 «Орел і Решка. 

Невидане»
19.10, 01.45 «Вечірній 

квартал»
21.00 М/ф «Монстри 

проти прибульців»
22.50 «КВН»
03.20 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Я подарую 

тобі кохання»
11.00 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»
14.50 Х/ф «Вічна казка»
16.45, 20.00 Т/с «Щастя є»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.20 Т/с «Життя 

розсудить»
01.10 Т/с «Співачка і 

султан»

06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
09.10 Відьми в кожному 

з нас
11.00 У пошуках істини
12.40 Охоронці Гітлера
14.20 Левиний рик
15.20 Дика Північна 

Америка
18.20 Прихована 

реальність
21.00 Хеллоуїн в кожному 

з нас
22.40 Таємниця 

Джоконди
23.50 Борджіа: історія 

клану
00.50 Вражаюче відео

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «Неділя з Кварталом»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 8»
12.00 «Гроші»
13.25 «Українські 

сенсації»
14.30 «Життя без обману 

»
15.45 Т/с «Кандидат»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.15 Х/ф «Час»
01.20 «Аргумент кiно»
02.00 «Світське життя»
02.50 Х/ф «Одного разу 

на Новий рік»
04.10 М/ф «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.40 Х/ф «В бій ідуть 
тільки «старики»

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 Т/с «А зорі тут 

тихі...»
17.45, 21.30 Т/с 

«Краплина світла»
20.00 «Подробиці тижня»
23.00 Т/с «Коли на 

південь відлетять 
журавлі»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.09, 07.29 Kids Time
06.10 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.30 Т/с «Пригоди Мерліна»
11.10 Х/ф «Ейс Вентура 

- детектив з розшуку 
домашніх тварин»

13.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
краю світла»

16.10 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: На 
дивних берегах»

19.00 Х/ф «Страшилки»
21.00 Х/ф «Персі 

Джексон та викрадач 
блискавок»

23.20 Х/ф «Заплати 
привиду»

07.00, 02.30 Феєрія 
мандрів

07.20 Мозаїка 
батьківства

07.45, 12.45, 18.30 
Телемагазин

08.00 Новини «На часі». 
Спецвипуск

08.10, 09.10, 18.55, 
21.55, 00.00 Погода

08.15 Джем
09.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
09.15, 12.00, 18.45, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Вісник обласної 
ради

10.00, 15.00 Програми 
ЕКО-ТВ

12.10 Хіт-парад
13.00 Концерт до 70-

АВЕРС річчя Віктора Гуцала 
2 ч.

14.30 Детонація
17.00 Благодатна купель
17.30 Діагноз здоров’я
18.00 Слідство інфо
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Шустер LIVE
20.40 Вечірня казочка
00.05 Твій дім
00.25 Концерт до 70-

річчя Віктора Гуцала 
2 ч.

01.45 Чоловічі розваги
02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Суворов» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

ФУТБОЛ 1

ПН 24 жовтня ВТ 25 жовтня СР 26 жовтня ЧТ 27 жовтня ПТ 28 жовтня СБ 29 жовтня НД 30 жовтня
06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч 
06.10 Борнмут - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 08.10, 
20.40 Олександрія - Динамо. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 «Великий футбол» 
12.00 Севілья - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Челсі 
- МЮ. Чемпіонат Англії 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Реал - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 18.45 Ман 
Сіті - Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 22.50 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 23.45 Валенсія - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
01.35 «Моя гра» 02.05 Лестер 
- Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 03.55 Гранада - 
Спортінг. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Олімпік - Зоря. 
Чемпіонат України 07.45, 
01.35 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Арсенал - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Зірка - Шахтар. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.55 
Д/ф «Президент: від мрії 
до звершень» 15.30, 20.35 
Топ-матч 16.00 Челсі - МЮ. 
Чемпіонат Англії 17.50 LaLiga 
Gala Awards. Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 18.45 Олександрія 
- Динамо. Чемпіонат України 
20.40 Валенсія - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 22.50 
Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 23.45 Ліверпуль - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
02.05 Сосьєдад - Алавес. 
Чемпіонат Іспанії

06.00 Ман Сіті - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» 08.15 Зірка - Шахтар. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Реал - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 
Олександрія - Динамо. 
Чемпіонат України 13.50 
Ліверпуль - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 16.00, 18.55, 
21.25 Футбол LIVE 16.55 LIVE. 
Іллічівець - Сталь. 1/8 фіналу. 
Кубок України 17.45, 20.15 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Шахтар - Олександрія. 1/8 
фіналу. Кубок України 22.00, 
03.25 «Сіткорізи» 22.50 LaLiga 
Gala Awards. Чемпіонат Іспанії 
23.45 Севілья - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 01.35 
Арсенал - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 03.55 Осасуна - Бетіс

06.00 Челсі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 07.45, 15.10 «Сіткорізи» 
08.15 Валенсія - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
LaLiga Gala Awards. Чемпіонат 
Іспанії 11.15 Іллічівець - Сталь. 
1/8 фіналу. Кубок України 
13.05, 00.40, 05.30 Топ-матч 
13.20 Арсенал - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 16.00 
«Моя гра» 16.30 Шахтар - 
Олександрія. 1/8 фіналу. Кубок 
України 18.20 Лестер - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 20.10 
Журнал Ліги Чемпіонів 20.40 
Реал - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 22.50 Борнмут - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
00.55 Сельта - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 02.45 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
03.40 Ман Сіті - Саутгемптон

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Сосьєдад - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 08.10 Олімпік - Зоря. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Ман Сіті - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 12.10 Гранада 
- Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Іллічівець - Сталь. 1/8 
фіналу. Кубок України 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 
Ліверпуль - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 18.15 Валенсія 
- Барселона. Чемпіонат Іспанії 
19.55 LaLiga Gala Awards. 
Чемпіонат Іспанії 20.45 Челсі 
- МЮ. Чемпіонат Англії 22.50 
«Моя гра» 23.20 Шахтар - 
Олександрія. 1/8 фіналу. Кубок 
України 01.10 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
01.40 Борнмут - Тоттенгем

06.00, 08.00, 19.00, 21.25 
Топ-матч 06.10 Олександрія 
- Динамо. Чемпіонат України 
08.10 Челсі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 10.00, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Шахтар - 
Олександрія. 1/8 фіналу. Кубок 
України 12.05 Реал - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Сандерленд 
- Арсенал. Чемпіонат Англії 
15.15 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 
16.30 Світ Прем’єр-Ліги 16.55 
LIVE. МЮ - Бернлі 19.25 LIVE. 
Атлетіко - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Барселона 
- Гранада 23.40 Тоттенгем - 
Лестер. Чемпіонат Англії. 01.30 
Олімпік - Волинь. Чемпіонат 
України 03.20 Кристал Пелес 
- Ліверпуль 04.10 Шахтар - 
Чорноморець

06.00, 08.00, 13.10, 03.40 
Топ-матч 06.10 Алавес - Реал. 
08.10 Сандерленд - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 10.00, 16.20, 
20.15 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 «Моя гра». Прем’єра 
10.50 Шахтар - Чорноморець 
12.40 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 13.20 Світ Прем’єр-
Ліги 13.50 LIVE. Іллічівець 
- Авангард. Перша Ліга 14.45, 
17.45 Футбол Tables 16.00, 
16.40, 18.55 Футбол LIVE 16.55 
LIVE. Ворскла - Олександрія. 
Чемпіонат України 19.25 LIVE. 
Сталь - Дніпро. Чемпіонат 
України 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів 23.30 Евертон - 
Вест Гем. Чемпіонат Англії 
01.20 «Моя гра» 01.50 Бетіс 
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Саутгемптон - Челсі

ДОНЬКА 
«КВАРТАЛІВЦЯ» – 
У «ГОЛОС. ДІТИ-3»

У новому випуску «Голос. Діти-3» 
виступила дочка актора студії 

«Квартал 95» Євгена Кошового 
Варвара. На телешоу юна співачка 
світиться не вперше. Раніше вона 
приходила на шоу «Розсміши коміка». 

Восьмирічна Варя виконала пісню Майлі 
Сайрус Wrecking Ball і розвернула своїм ви-
ступом крісло Потапа. Після того як тренери 
зрозуміли, чия дочка перед ними стоїть, Вар-
вара покликала тата з-за лаштунків. «Тату, не 
бійся – не вкусять же!» – сказала Варя. 

Коли Євген Кошовий вийшов на сцену, то 
розповів, що ніколи ще так не хвилювався.

телешоу

Фільм «Солт»

20:25

obnovi.com

Фільм «Персі Джексон та викрадач блискавок»

21:00

kinopoisk.ru

 Підготувала Галина ТЕРНОВА

радимо почитати П’ЯТЬ КНИГ ПРО ЇЖУ І НЕ ТІЛЬКИ 

Читаючи ці книжки, здається, ніби 
відчуваєш жар плити, чуєш запах 

щойно звареної кави з маленької 
паризької пекарні, занурюєшся у 
світ гастрономії та смаків.

ФІННІ ФЛЕГГ «СМАЖЕНІ 
ЗЕЛЕНІ ПОМІДОРИ В КАФЕ 
«ЗУПИНКА»

Евелін переживає глибоку особисту кризу. 
Вона знайомиться зі старенькою Нінні, яка, по-
при важку долю, не втрачає жаги до життя. Нінні 
розповідає Евелін історії їхнього містечка: про 
дівчину, яка після загибелі брата знаходить сили 
жити далі; про розбите серце 
красуні Рут; про мандрівного 
робітника, який закохався в 
Рут; про безробітних, яких у 
кафе «Зупинка» годували без-
платно... Ці історії мають таку 
силу, що змінюють на краще 
життя тих, хто їх читає. У кін-
ці книги – рецепти страв, які 

готують у тому самому кафе «Зупинка». Рецепт 
смажених зелених помідорів там теж є.

КРІСТІН ХАРМЕЛЬ 
«ЗАБУТТЯ МАЄ 
ЗАПАХ КОРИЦІ»

Добра і несподівано 
глибока історія дівчини-
власниці сімейної пекарні. 
У її бабусі – хвороба Альц-
геймера. В один із моментів 
просвітлення вона дає внуч-
ці список невідомих імен. 
Дівчина дізнається таємницю своєї бабусі, яка 
виявляється парижанкою, єврейкою і шалено 
закоханою жінкою...

МАЙКЛ ТАКЕР «ІТАЛІЯ, ВИНО, 
ЇЖА, КОХАННЯ»

Серед пагорбів італійської Умбрії, у мальов-
ничій долині, що потопає в оливкових гаях і 
фруктових садах, американські актори Майкл 
Такер і Джил Ейкенберрі купили маленький бу-
диночок, зведений триста п’ятдесят років тому. 
Відтоді подружжя почало інший розділ свого 
життя, в якому є лише два пріоритети: їсти смач-

ну їжу і пити хороше вино. Це 
чудова книга про те, як лю-
дина далеко від батьківщини 
знаходить новий дім. Разом 
з автором читач вирушає у 
приголомшливу подорож: 
заглядає в типову італійську 
м’ясну ятку, веселиться на 
святі збору врожаю у глухо-
му містечку, піднімається до 
засніжених вершин гірського хребта Сібілліні, 
а головне – бере участь в розкішних затяжних 
бенкетах, ласує королівськими стравами, купує 
в придорожніх кіосках величезні бутерброди 
зі свининою, смажить молочних поросят, ягнят 

і піцу в чотирьохсотрічній 
печі. Ця книга – захопливі 
замітки ревного гурмана, 
написані легко, з гумором та 
пильною увагою до деталей. 

ФІЛІП КАЗАН 
«АПЕТИТ»

Музиканти мають го-
стрий слух, художники – зір, 
ну а Ніно, кухар з Флорен-

ції, – смак. Хлопець буквально перепробував 
весь світ на смак, щоб зрозуміти його суть. Ці 
знання допомагають йому будувати успішну 
кар’єру.

Моторошно читати, як хлопець пробує на 
смак фарбу, стіл, стіну й навіть смерть...

РЕЙЧЕЛ РУТ 
«ЧАСНИК ТА САПФІРИ»

На перший погляд – це 
ідеальна робота: ходити в 
заклади, куштувати страви й 
писати відгуки. Але і в такій 
справі є труднощі. Наприк-
лад, якщо ти ресторанний 
критик New York Times і тебе 
в обличчя знають співробіт-
ники всіх закладів міста, а 
це означає, що об’єктивної 
оцінки бути не може.

Героїня книжки вирішила працювати «під 
прикриттям». Вона змінює образи для кожної 
«ревізії»: скромна жінка старшого віку, при-
голомшлива бізнес-леді, «сіра мишка». У таких 
образах дівчина намагається поставити неза-
лежну оцінку.

tsn.ua
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Стримувати себе, коли прикро, і не влаштовувати сцен, коли боляче, – ось що означає 
бути ідеальною жінкою. Коко Шанель

  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Турійський район

сільські самородки

душевна розмова

  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Фото автора
Рожищенський район

Зробити щось 
корисне власними 
руками лучанка Зоя 

Павловська вміла ще у 
школі. Саме тоді вона 
почала пекти солодощі 
та хрестиком вишивати. 
У луцькому училищі 
№10 навчилася ткати й 
на машинці гаптувати. 
Втім знайти застосування 
таким навикам у місті не 
зуміла. Тож коли вийшла 
заміж і стала щасливою 
мамою, разом із чоловіком 
Володею переїхала жити у 
Рожищенський район.

– Думали, ненадовго: доки мала 
Діанка підросте та в Луцьку робо-
та знайдеться. Але, – сміється по-
дружжя Павловських, – вийшло, як у 
прислів’ї: нема нічого постійнішого, 
ніж тимчасове.

УКРАЇНСЬКІ ГРОШІ – НА 
НІМЕЦЬКІЙ МАШИНЦІ

– Доки в декреті сиділа, разом 
із чоловіком вели домашнє госпо-
дарство. Однак грошей постійно 
бракувало. І я вирішила взятися за 
вишивку: машинною гладдю оздоб-
лювала рушники, серветки під об-
ручки. Спочатку до Луцька на базар 
передавала, щоб мама ними торгу-
вала. Потім сусіди побачили – стали 
замовляти. Далі в довколишніх селах 
клієнти з’явилися. І тепер серед моїх 
замовників – жителі сіл Осьмиговичі, 
Ловище, Студині, Тристень, Щурин, 
Береськ (це Рожищенський район), 
є із Торчина та Луцька, – розповідає 
38-річна Зоя та показує красу, по яку 
до Ворончина їдуть з усієї Волині. 

Попервах, каже, люди купували 
здебільшого весільну атрибутику. 
Але нині не менш популярними ста-
ли національні костюми. У вишиван-
ках до школи ходять, на великі дер-
жавні свята вбираються. 

– А як гарно на весіллі, де не 
лише молодята, а й усі гості у бар-
вистих вишиванках! – з досвіду знає 
майстриня. – Відновилася також 
мода на вишиті речі хатнього вжитку: 
доріжки, серветки, рушнички. Хоче, 

ЧЕРЕЗ БЕЗГРОШІВ’Я СТАЛА МОДИСТКОЮ, 
КОРОВАЙНИЦЕЮ ТА ПЕРУКАРЕМ

УДОВИНИЙ БІЛЬ ОБ’ЄДНАВ 
ЖІНОК У СПІВОЧИЙ ГУРТ

Це сьогодні колектив 
«Волинських вечорів» 

уже не уявляє свого життя 
без сцени, а свята – без 
пісні. Та ще п’ять років тому 
вони й не здогадувалися, 
де знайдуть розраду 
від самотньої старості. У 
кого діти й онуки, тому 
легше було. А хто лишився 
сам – віддавався творчій 
роботі: концерти, зустрічі, 
благодійні вечори.

Та якось випадково доля звела 
двох діячок культури: Галину Семе-
нюк із села Сомина Турійського ра-
йону та Тетяну Книш із тамтешнього 
селища Лукова. Галина Михайлівна 
тоді була завідувачкою Соминського 
будинку культури. Тетяна Микола-
ївна – хореографом у Будинку куль-
тури Лукова. Разом жінки підготува-
ли урочистості до Дня працівників 
сільського господарства. Співпраця 
так сподобалася, що Галина Семенюк 
запропонувала: «Може, нам, Таню, 
власний проект організувати?». Тетя-
на Книш на ці слова радо відгукнула-
ся. Стали талановиті жіночки разом 
зі своїми подругами зустрічатися, ве-
чорами співати, на народних інстру-
ментах грати. І так сама собою наро-

дилася назва гуртківців – «Волинські 
вечори».

Відтоді колектив творчого люби-
тельського об’єднання, де зібралося 
12 аматорів сцени, став незмінним 
учасником культурно-масових за-
ходів, які відбувалися на теренах не 
лише Турійського, а й сусідніх ра-
йонів: Шацького, Любомльського, 
Ратнівського, Ковельського. Різдво, 
Великдень, престольний празник у 
селі – запрошують «Волинські вечо-
ри». Хоче хтось весілля за давнім об-

рядом провести – теж до жінок звер-
тається. А якось співачок з Турійщини 
навіть за кордон покликали!

– У нас тоді ноги-руки потерп-
ли, – сміються жінки. – Що ж то буде?! 
Але нічого: вийшли, стали співати. 
Білоруси так щиро нас зустріли. Фак-
тично всі твори підспівували. Особ-
ливо гучно лунало «Розпрягайте, 
хлопці, коней». І коли ми вже сходи-
ли зі сцени, мер Барановичів підбіг 
до Тетяни Книш: «Милая, можно ви-
зиточку?». А за виступ віддячив нам 

шикарним столом, що аж гнувся від 
страв і напоїв.

Позаяк «Волинські вечори» – то 
відображення душі Волині, не могли 
артистки лишити без уваги і подій 
останніх років: Майдан, АТО, траге-
дію України та згорьованої матері. 
Усе, що наболіло й накипіло, вилили 
під час концерту-вистави, яку глядач 
побачив на свято Покрови.

– Коли в напівтемному залі го-
ріли свічки, на сцені лежали вбиті 
солдати, а до них припадали дівчата, 

у кожної матері серце стиснулося і... 
майже весь зал заплакав, – розпо-
відає ще одна учасниця колективу 
Антоніна Долонько. – Я й сама, хоч 
десятки разів переживала ці момен-
ти на репетиціях, не могла після ви-
ступу заспокоїтися. Бо крім того, що 
артистка, насамперед є матір’ю для 
п’ятьох дітей.

Завівши мову про болюче, жінки 
й нині ледь стримують емоції. Тим 
паче, що напередодні свята Покро-
ви готувалися знову розгорнути на 
турійській сцені драматичне дійство 
про хрест українських захисників: 
від найдавніших часів до сьогоден-
ня. 

...Аби не розплакатися знову, 
жінки змінюють тему розмови. Адже, 
виявляється, радісних подій у «Во-
линських вечорів» було більше, ніж 
невеселих. Зокрема, це один з неба-
гатьох аматорських колективів, про 
який навіть зняли фільм!

– «Золото бабиного літа» – ось 
як він символічно називається, – до-
дають співрозмовниці. – Коли шану-
вальники зробили нам такий неймо-
вірний подарунок, ми переглядали 
кадри фільму і плакали. Від щастя, 
що разом зуміли пройти злети й па-
діння. Від гордості, що знайшли силу 
здолати чвари заздрісників та пліт-
ки суперників. А ще втирали сльози 
тому, що «Волинські вечори» стали 
для нас другою сім’єю. Оберегом від 
смутку й туги. Місцем, де розрадять і 
допоможуть збагнути красу того віку, 
коли у косах сивина...

з архіву колективу

наприклад, невістка свекрусі дого-
дити – замовляє в мене оздобленого 
вручну фартушка. Такі ж презенти 
популярні на весіллях, коли потріб-
но хазяйок обдаровувати.

Щоби здешевити вартість товару, 
Зоя навчилася не тільки вишивати, а 
кроїти, шити. Відтак жінка постійно 
згадує добрим словом прабабусю, у 
спадок від якої дісталася машинка 
ще німецького виробництва.

– Машинка-то хороша. Але 
я – майстриня-самоучка, тому бува-
ло по-всякому. Запланую сорочку 
на дитину – вийде, як на доросло-
го, мушу обрізати й підшивати. Ще 
гірше, коли виріб замалий. Бо тоді 
наново купувала тканину, кроїла, 
оздоб лювала, а готову блузку лиша-
ла для майбутніх покупців.

До речі, візерунок для вишив-
ки, кольорову гаму та аксесуари 
Зоя вигадує та підбирає самостійно: 

орієнтуючись на моду і прохання по-
купця.

– Зараз дуже популярними стали 
блузки, прикрашені соняшниками. 
Традиційно затребуваними лиша-
ються польові квіти (особливо маки). 
Хтось замовляє: «Щоб була сорочка, 
як у подружки». А хтось каже: «Хочу 
таку, якої ще ні в кого нема». Тоді 
сама малюю ескіз на папері, прикла-
даю до тканини, компоную деталі 
й підбираю кольори. Здавалося б, 
складна робота. Але мені вона таке 
задоволення приносить, що, буває, 
цілу ніч над блузочкою просиджу, 
аби кінцевий результат побачити.

КУЛІНАРНИЙ 
РЕКОРД – 11 КОРОВАЇВ 
ЗА ТИЖДЕНЬ

Опанувавши фах модистки, Зоя 
Павловська на досягнутому не зупи-
нилася. Адже національні костюми 

CВОЇМ ТАЛАНТОМ ВОЛИНЯНКИ ЗАЧАРОВУЮТЬ НАВІТЬ ЗАКОРДОННИХ УРЯДОВЦІВ

У ЛУЦЬКУ ЖІНКА НЕ ЗМОГЛА ЗНАЙТИ РОБОТИ, А ПЕРЕЇХАВШИ 
З ЧОЛОВІКОМ У СЕЛО, СТАЛА ПОПУЛЯРНОЮ МАЙСТРИНЕЮ

Оскільки Зоїна випічка – лише з 
натурпродуктів, то клієнти завжди 
є. Раніше, було, і 11 короваїв мусила 
встигнути приготувати. 

Але зараз ціна випічки зросла. То 
людям у селі стало вигідніше само-
тужки спекти торт чи коровай, а до 
мене принести для гарного оздоб-
лення, – каже жінка. 

ПЕРУКАРСЬКУ 
МАЙСТЕРНІСТЬ 
ВІДШЛІФОВУЄ НА 
ЧОЛОВІКОВІ

Утім жінка знаходить час реалі-
зовувати ще й перукарські здібності! 
Хоча тут же сором’язливо зауважує:

– Ой, які там здібності! Просто 
маю не лише сина, а й двох доне-
чок. Коли старшенька почала ходи-
ти до школи (зараз вона вже в пед-
коледжі), я почала робити зачіски. І 
впродовж 12 років так наловчилася 
заплітати, крутити, вкладати, що те-
пер на цьому навіть гроші заробляю. 
Хоча, звісно, не цілий рік, а суто на 
весілля, випускні, шкільні вечори.

Коли замовниця приносить мод-
ний журнал із фотографією зачіски, 
Зоя відразу попереджає: результат 
може відрізнятися. Бо роль відігра-
ють і тип волосся, і якість лаку, навіть 
настрій клієнтки.

– У моєму перукарському арсена-
лі є фени з різними насадками, плой-
ки, кілька видів гребінців. На доньках 
тренуюся заплітати «за останнім пис-
ком моди». А ще дуже хочу поїхати на 
курси, що їх проводять професіона-
ли. Бо укладати волосся вже трохи 
вмію, а от стригти боязко, особливо 
жінок. Тому поки що, – жартує Зоя, – 
тренуюся на чоловікові.

А ще жінка мріє опанувати нову 
для себе справу – виготовлення 
квіток-заколок.

– Одну найпростішу прикрасу 
вже зробила, – хвалиться. – Сподо-
балося. Та щоб продовжувати, часу 
нема: на городі роботи багато, крім 
того, як соціальний працівник я маю 
45 підопічних. Утім нетерпеливо че-
каю зимових вечорів, аби взятися за 
кольорові стрічки, воскові свічки й 
наловчитися виготовляти заколки у 
техніці канзаші.

чи рушники замовляють не постій-
но. Блузки, наприклад, найчастіше 
купують перед Першим вересня та 
Останнім дзвоником. Рушники – теж 
в окремі сезони. Тому у вільний від 
вишивки час жінка взялася за випіч-
ку: пасочки, короваї, торти.

– Почалося з того, що наш кум 
одружувався і потрібен був коровай 
на весілля. «Навіщо, – думаю, – за-
мовляти, якщо і домашнє молоко та 
масло є, і яйця свіженькі, і головне – 
бажання. Переписала в мами рецепт. 
Спробувала – вийшло. Люди на ве-
сіллі оцінили, запитали, де купувала. 
А як почули, що сама пекла, стали в 
мене випічку замовляти.

Дебютні короваї Зоя прикраша-
ла квітками, придбаними на базарі. 
Потім стала робити оздобу із жела-
тину. Тепер же навчилася виготовля-
ти мастику і з неї формувати їстівні 
рушники, маки, жениха й наречену. 
Одне слово, звичайну випічку май-
стриня перетворює на справжнє ку-
лінарне диво.

– Рецепти у мене десятиліттями 
перевірені. Форми для короваїв – 
старі каструлі. Печу у звичайній газо-
вій духовці. І хоча руку вже набила, 
але без курйозів також не обходи-
лося, – сміється. – Бувало, коровай 
росте-росте, а потім раз – і просів. 
Траплялося, мастика розтікалася чи 
якась деталь не виходила. Але по-
плачеш, понервуєшся і наново бе-
решся місити.

Пекти ось таку красу жінці допомагають 
власна фантазія та мамині рецепти

Колектив став для артисток другою сім’єю

Рушники з іменами 
випускників, що їх вишила Зоя 
Павловська, прикрашають 
фойє сільської школи
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Легенда завжди бере гору над історією. Сара Бернар
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400 РОКІВ ЄЗУЇТСЬКОМУ КОСТЕЛУ: 
ЦІКАВЕ ПРО ЛУЦЬКУ ПЕРЛИНУЦьогоріч 

виповнюється 400 
років відтоді, як 

поклали перший камінь 
костелу єзуїтів у Луцьку. 
З цієї нагоди хочеться 
розповісти щось особливе 
про цю найсимволічнішу 
пам’ятку міста. 

ПАПА, КОРОЛЬ І 
ШЛЯХТА: ЯК СТАВИЛИ 
НА НОГИ ЛУЦЬКИХ 
ЄЗУЇТІВ

Єзуїти – назва, що виникла в 
пізніший час. Сам орден довго її не 
визнавав. Офіційна назва – Товари-
ство Ісуса. Орден став доброю від-
повіддю католицького світу Рефор-
мації. Сам Ігнатій Лойола ще не знав, 
яке майбутнє матиме товариство, 
що його він заснував, але у формулі 
ордену вказав: «Товариство засно-
ване головно для захисту та пропа-
гування віри й доктрини, для спри-
яння розвитку й вдосконалення 
людських душ, що йдуть дорогою 
християнина».

У Луцьк єзуїти прибули ще в 
1590-х роках, а в 1606-му луцький 
єпископ Мартин Шишковський 
видав їм фундаційний привілей. 
У ньому ішлося, що майбутньому 
луцькому колегіуму будуть належа-
ти чотири села, десятина з кобрин-
ського староства, 20 мішків борош-
на щорічно для випікання власного 
хліба, млин, дві корчми, рілля за 
містом та десятина з вилову риби.

У 1608 році генерал ордену єзуї-
тів Клаудіо Аквавіва затвердив фун-
дацію луцького колегіуму, але найго-
ловніше відбулося наступного року. 
Король Сигізмунд ІІІ видав привілей 
на початок будівельних робіт. Фак-
тично, він дозволив луцькому осідку 
Товариства Ісуса купувати ділянки в 
Окольному замку, одночасно звіль-
няючи їх від податків.

12 КОШІВ ЗЕМЛІ НА 
ЧЕСТЬ 12 АПОСТОЛІВ

До робіт залучали найманих 
працівників. Перше прізвище у 
книгах обліку – муляр Августин 
Баргель – датоване 1609 роком. 
Він керував люблінсько-львівською 
майстернею, яка й почала перші 
роботи. Мабуть, саме вони відбуду-
вали у 1616-1617 роках вежу Чар-
торийських. На той момент уже був 
готовий проект костелу авторства 
італійського архітектора, головного 
архітектора ордену єзуїтів Джакомо 
Бріано. 6 липня 1616 року відбуло-
ся урочисте закладання наріжного 
каменя, що стало початком будів-
ництва. Єпископ Павло Волуцький 
освятив початок робіт. Процесія від-
бувалася з музикою, оскільки в кни-
зі видатків містяться відомості про 
видачу 2 флоринів «музикантам під 
час закладання першого каменя».

Августин Баргель як муляр-
наглядач працював у Луцьку до 
1618 року. За архітектурним заду-
мом Бріано, який передбачав релі-
гійні служби у підземеллі костелу, 
муляри заклали підземні кімнати з 
однією головною, яка розташову-

валася б просто під центральною 
навою храму. Вхід у кімнату для 
служб вони оформили кам’яним 
порталом, який зберігся донині. Тут 
є залишки розписів з латинськими 
написами, про які нічого не відомо.

Хоч ми і не знаємо достеменно, 
як саме, але роботи відбувалися 
дуже масштабні. Єпископ Павло Во-
луцький, якого називають продов-
жувачем справи допомоги єзуїтам 
після Шишковського, під час будів-
ництва на своїх плечах виніс 12 ко-
шів землі на честь 12 апостолів.

ВСЕВИДЯЧЕ ОКО 
ОБЕРІГАЄ ДАВНІЙ 
ДОКУМЕНТ

Єзуїти не витримали і 1623 року 
провели першу службу в недобу-
дованому храмі, а на початку на-
ступного року з участю натовпу 
міщан – урочисту месу з нагоди по-
чатку року. 

1630 року почали будувати дах. 
Архітектори й наглядачі відлучалися 
в Острог на будівництво єзуїтських 
споруд там. Зводили стіни, підку-
польні стовпи і головний фасад, далі 
перейшли до внутрішнього оздоб-
лення. У 1636 році звели головний 
вівтар. Коли мурували дах, то за-
лишили отвір для купола. Майстри 
стикнулися з певними труднощами, 
оскільки почалися дискусії, чи варто 
взагалі будувати купол. Найімовір-
ніше, тут зіграла роль і недостатня 
кваліфікація майстрів, і якісь неузго-
дженості проекту. Наступного року 
з Рима до Луцька прислали архі-
тектора, який вказав, як саме треба 
переробити дах, щоб добре вписати 
купол. Можливо, ним був Бенедикт 
Моллі, який проектував колегіум. 
Потрібні роботи провели, і вже 1638 
року купол храму спорудили. Діа-
метр його основи – 13,37 метра. У 
яблуці купола помістили документ 
про урочисте завершення кон-
струкції, а на склепінні центральної 
частини виліпили Всевидяче Око, 
яке і досі спостерігає за Луцьком.

Правда, не стало це крапкою у 
спорудженні. Не готовими ще були 
вежі. Їх завершили аж 1642 року. 
Східна вежа потрапила (або спочат-
ку так було навмисно запроектова-
но) на древню криницю Окольного 
замку. Цікаво, що ця криниця функ-
ціонує і досі. На екскурсії у підземел-
лях її показують з розповіддю про 
те, що тут була єзуїтська в’язниця. 
Проте історичних відомостей про 
неї немає. З невідомих причин вежі 
виявилися різної форми – одна чо-
тирикутна, а інша – восьмикутна 
(над криницею). Маємо легенду, 
чому так сталося. Її описав напри-
кінці ХІХ століття викладач луцької 
гімназії Лука Орда.

«Причину той разности объяс-
няют так: на плане костела, де-
ланном одним иезуитом, были 
нарисованы башни в таком виде, как 

теперь они есть. План в таком виде 
представлен был генералу ордена 
на утверждение; генерал должен 
был сам выбрать, какие построить 
башни из двух представленных на 
плане типов. Генерал, вероятно, не 
заметил разницы башен и утвер-
дил план в таком виде, как был ри-
сунок», – писав Орда.

ЩОБ УКРІПИТИ ХРАМ, 
ЗВЕЛИ НОВІ СТІНИ

Є один дуже цікавий фактор, 
коли ми дивимося на історії міст, які 
тісно забудовані. Цей фактор вно-
сить «своє бачення», якою має бути 
забудова, він активно впливає на 
місто і навіть у певні гострі моменти 
формує історію. Йдеться про поже-
жі. Протягом багатьох століть вони 
були вічним супутником міського 
життя. Вогонь завжди коректував 
розвиток міст, формував їх вигляд 
і навіть устрій. Пожежі знищували 
стару забудову, змушували зводити 
нові будівлі, а потім «з’їдали» і їх.

Ключова пожежа в історії єзуїт-
ського костелу в Луцьку трапилася 
14 червня 1724 року. «Червоний пі-
вень» став крокувати містом від Глу-
шецького мосту (де зараз кликун 
дме в ріжок) і знищив багато споруд. 
Погоріли мури Окольного замку, 
монастиря бригідок, Дмитрівської 
церкви. Повністю згоріла дерев’яна 
дзвіниця кафедрального костелу 
святої Трійці. Її згодом відновили в 
цеглі. Саме вона і стоїть нині напро-
ти костелу на Кафедральній.

Але найбільше постраждав храм 
Товариства Ісуса. Вище йшлося про 
те, що немає остаточної згоди між 
дослідниками щодо будівництва 
єзуїтського костелу. Аргументовану 
версію має Богдан Колосок. Отже, 
храм так постраждав від вогню, що 
його довелося суттєво укріплювати. 
Зробили це таким чином, що нав-
коло костелу збудували додаткові 
зовнішні стіни. У результаті між ста-
рими й новими стінами утворилися 
обхідні галереї, та ще й на кілька по-
верхів, у які і нині можна потрапити. 
Є припущення, що автором віднов-
лення костелу єзуїтів міг бути член 
Товариства Ісуса Павло Гіжицький.

ІНТЕР’ЄР У СТИЛІ 
СТАНІСЛАВА АВГУСТА

Якщо костел єзуїтів оббудували 
стінами, то зовні він набув більш-
менш тих рис, з якими дійшов до 
наших днів. Однак це не стало оста-
точною крапкою у знаному сьогод-
ні вигляді храму. Своєї черги чекав 
інтер’єр. А поки настав 1773 рік. 
Папа Римський Климент XIV скасу-
вав орден єзуїтів.

Після 1773 року храм пережив 
кілька пожеж протягом кількох ро-
ків. Найбільша сталася у 1781 році. 
Тоді направду згорів Луцьк. Саме в 
той час пожежа стала фатальною 
для мурів Окольного замку. Сусід-

ній кафедральний костел святої 
Трійці пов ністю згорів і його більше 
не можна було використовувати. 
Досить зручно було почати вико-
ристовувати колишній єзуїтський 
храм як кафед ральний, але і він 
перебував у поганому стані через 
вогонь. Протягом першої половини 
1780-х архітектор Юзеф Умінський 
почав реконструкцію інтер’єру. З 
несуттєвими змінами він зберігся 
до нашого часу.

Інтер’єр набув рис класицизму. 
Використали багато ліпнини, яка 
імітує гірлянди і вази. 

У ХІХ столітті костел приваблю-
вав мандрівників, істориків, худож-
ників і письменників як пам’ятка 
старовини. Його описували Юзеф 
Крашевський, Наполеон Орда, Ян 
Конопацький, Василь Домбров-
ський та багато інших митців. Піс-
ля Другої світової храм не діяв. У 
1980-х тут відкрили Музей атеїзму. У 
1990-1991 роках поверненню храму 
католикам дуже посприяли рухівці 
Геннадій Кожевніков, Євген Шимо-
нович, Олег Максимович. Рішення 
обласного виконкому від 25 червня 
1991 року фактично узаконювало 
повернення костелу. Через п’ять 
років Папа Римський Іван Павло ІІ 
відновив Луцьку дієцезію.

ЧИМ Є КОСТЕЛ 
СЬОГОДНІ

Проте все це радше справа для 
«прискіпливого» ока. Що цікавого 
може побачити в сучасному кафед-
ральному костелі Луцька «непід-
кований» відвідувач? Перш за все 
рекомендуємо звернути увагу на 
скульптури обіруч головного вхо-
ду – святих Петра і Павла. У літерату-
рі вказано на їхні мистецькі бароко-
ві вартості. Особливо це стосується 
реалістичної фігурки святого Петра 
з його добрими пропорціями, тон-
кою обробкою поверхні, зігнутими 
в емоційній експресії лініями тулуба, 
рук, пальців, одягу. Обидві фігур-
ки походять з XVIII століття, тоді як 

верхні три скульптури з головного 
фасаду – найімовірніше, з XVII сто-
ліття. Кого зображають дві верхні 
скульптури – невідомо. Припуска-
ють, що одним із них міг бути Ігнатій 
Лойола та (або) інші відомі єзуїти.

У самому храмі збереглося 
чимало предметів (ікон, епітафій, 
меблів тощо), які вкажуть на довгу 
історію святині. На одній зі стін ба-
чимо меморіальну дошку Магдали-
ні Тализіній, пограбовану гробницю 
якої покажуть під час екскурсії у 
підземеллі. Привертає увагу епіта-
фія єпископу Касперу Цєцішовсько-
му як найпишніше декорована. Тут 
також можна знайти чимало інших 
епітафій, меморіальних дощок. Чи 
не єдиний предмет XVII століття в 
храмі – настінна печатка єпископа 
Волуцького, який допомагав єзуї-
там будувати святиню. Свого часу 
цю печатку було перенесено в 
інтер’єр костелу із криптового по-
ховання єпископа.

Не забудьте знайти у верхній 
частині правої нави («коридор» 
справа від центру) печатку Товари-
ства Ісуса – IHS. Окрема тема – давні 
художні полотна. Ще в ХІХ століт-
ті автори описували, що в костелі 
були полотна Марчелло Бачареллі, 
придворного художника Станісла-
ва Августа Понятовського. Відмі-
чали наявність давніх італійських 
картин. Також були роботи автор-
ства відомого художника-ченця 
Йозефа Прехтля, зачинателя литов-
ської школи живопису Франциска 
Смуглевича, польського художни-
ка Войцеха Герсона, римська ікона 
Луцької Богоматері та багато інших.

Костел пережив складну істо-
рію грабунків і атеїзму. Що з цього 
залишилося? Є полотна італійсько-
польського художника XVIII століття 
Тадеуша Кунтце. Це великі образи 
в центрі лівої та правої нав – Возне-
сіння Богородиці та Чуда архангела 
Михаїла. Є кілька художніх творів по-
чатку ХІХ століття італійця К. Віллані. 
Зберігся і образ Святого Непомука 
Йозефа Прехтля. Є кілька полотен 
невідомих авторів XVIII століття. У 
ризниці – настінний розпис із зобра-
женнями бернардинського, доміні-
канського, кармелітського та трині-
тарського костелів. У каплиці ліворуч 
від головного вівтаря на стелі – давні 
розписи з латинськими написами.

Не можна минути увагою 
скульп турних постатей з інтер’єру. 
Їх є шість: святі Петро, Павло і ще 
чотири невідомі особи.

Костел єзуїтів – найвеличніша 
частина луцької історії, яка зберег-
лася і функціонує. Ця пам’ятка, як 
жодна інша в Луцьку, може пре-
тендувати на номер один. Своєю 
складністю і розмаїтістю сенсів, гли-
биною історії, естетичним впливом 
різних складових вона залишила 
далеко позаду популярний «символ 
Луцька» Замок Любарта.

Інтер’єр Костел з вулиці Братковського

Орден було засновано 
у 1540 році, за п’ять 
років до початку 
Тридентського собору, 
який став важливою 
віхою в Контрреформації 
і спробував реформувати 
католицьку церкву. 
Історики стверджують, 
що Річ Посполита не 
стала протестантською 
головною мірою завдяки 
Товариству Ісуса.

Автор «Ілюстрованого 
путівника по Волині» 
1929 року Мєчислав 
Орлович охарактеризував 
декор інтер’єру як 
такий, що його зроблено 
у стилі Станіслава 
Августа. Ідеться 
про Понятовського, 
останнього короля Речі 
Посполитої. Стиль панував 
в останнє двадцятиліття 
XVIII століття. А знавець 
історії архітектури 
Збігнєв Ревський у 
30-х роках вказував на 
стиль Людовика XVI. Це 
французький еквівалент 
стилю Станіслава Августа.
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Мені здається, що я завдаю невиправної шкоди почуттям, які тривожать моє серце, тим, 
що пишу про них, тим, що намагаюся пояснити їх вам. Луї Арагон

Михайло Васильович Ілляшенко – (народився 
1 січня 1951 року на Черкащині) український 
режисер, заслужений діяч мистецтв України, лауреат 
мистецької премії імені Марка Кропивницького. 
21 рік працював у Волинському академічному 
обласному театрі імені Тараса Шевченка, з них сім 
років – головним режисером і стільки ж художнім 
керівником, дев’ять років очолював Кіровоградський 
академічний обласний музично-драматичний театр 
імені Марка Кропивницького.

ДОВІДКА

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Фото автора

персона МАКСИМ КАНЮКА: «КІНО – 
РІЧ НЕПЕРЕДБАЧУВАНА!»

10 листопада у 
всеукраїнський 
прокат виходить 

художній фільм спільного 
українсько-італійського 
виробництва «Гніздо 
горлиці», що три роки 
мандрував до глядача. 
Це драма, що зачіпає 
проблеми еміграції. 

Цікаво, що одну з головних 
ролей у стрічці зіграв наш земляк 
Максим Канюка. До слова, це – його 
кінодебют. Про знімання у фільмі та 
акторське життя загалом – розмова 
з талановитим лучанином.

– Чи давно пов’язали життя з 
акторством? Як у цьому сенсі луць-
кі стежки завели вас до Києва? 

–  Давно, з десятого класу. В той 
час у школі №1 не було вдалої ко-
манди КВН, а вона мала існувати. І 
коли мені запропонували увійти до 
складу шкільного КВН, я без вагань 
погодився. Так сталося, що скерува-
ти в правильне русло наші творчі 
потуги запросили режисера Віталія 
Герасимлюка, людину абсолютно 
кіношну і театральну. КВН у нас був 
мінімально смішним, зате театраль-
ним і видовищним – поза сумнівом. 
На одній репетиції Віталій Сергійо-
вич каже: «У тебе може вийти в те-
атральній справі». Я повірив йому. 
І дуже вдячний за пораду. Так опи-
нився в цій «кухні».

– Скільки часу працюєте в Те-
атрі юного глядача на Липках і 

ЯК І ДЕ МОЖУТЬ ЗУСТРІТИСЯ В СЬОГОДЕННІ «ШПРОТ» І «БІЛА АКУЛА»...

яка роль із виконаних там є най-
улюбленішою? 

– У ТЮГу я розпочав свій другий 
сезон. Завдяки обставинам – саме в 
цьому театрі, адже міг стати части-
ною Волинського театру і, дякувать 
Богу, не зійшлися поглядами ми з 
ним. 

До речі, рік тому перші профе-
сійні гастролі з ТЮГом мене віднес-
ли в Луцьк. Дуже цікаве відчуття, 
мушу сказати: наче й у рідних стінах 
ходиш, але вже як іноземець. 

Із ролей, до яких мені дозволив 
доторкнутися художній керівник, 
без сумніву, виділив би Ромео Шек-
спіра і Лукаша з «Лісової пісні». Це – 
особливі ролі. Шекспіра актори че-
кають роками, а Лукаша приємно 
грати, бо це – щось своє, рідне.

– Як ви потрапили на знімаль-
ний майданчик фільму «Гніздо 
горлиці»?  

– Дуже просто – через кастинг. 
Іншими словами – проби. Усе чес-
но. Там не один я пробувався, але, 

певно, десь сильніше впав Тарасу-
режисеру і знімальній групі в око. А 
познайомився з Тарасом Ткаченком 
під час подій Майдану. Якось у ті не-
прості часи ми сіли в його машину 
погрітися. Він там і розповів, що 
зніматиме кіно, запросив мене на 
кастинг.

– Чи був у вас на той момент 
досвід у кіно?

– Ні, не було. І коли знімали пер-
ший кадр зі мною, я дуже хвацько й 
по-театральному почав із перших 
літер подавати текст. Пам’ятаю ті 
миттєвості, коли звукорежисер ро-
бив зауваження, ще хтось, ще... А 
Тарас так дипломатично, щоб я не 
замкнувся, просто говорив: «Мак-
симе, давай в половину від цього 
працюй». І так за кілька разів він зміг 
«розполовинити» ту мою театраль-
ну подачу до обережного кіноварі-
анту. Дуже йому вдячний за це.

– Чи одразу вам запропону-
вали роль Михася? Що допомог-
ло найбільш виразно втілити її на 
екрані? 

– Я пробувався не тільки на цю 
роль, але з перших хвилин проб від-
стоював саме її. Потім Тарас ставив 
запитання про персонажа. Оскільки 
кінодосвіду в мене не було, я хотів 
справити враження і відповідав, як 
на іспиті. Але потім вдалося на мить 
відчути Михася і таки довести, що в 
нас є точки перетину з ним. Утілити 

роль допомагало все навколо: ре-
жисер, обставини, приголомшливі 
локації, місцевість, люди. 

– Як почувалися на майданчи-
ку разом із відомими українськи-
ми акторами? Чи відчували їхню 
підтримку в процесі роботи? 

– Як почувається шпрот біля 
білої акули?.. Але разом з тим, хоті-
лося поряд із ними мати достойний 
вигляд, аби батькам не було сором-
но за сина. Римма  (Зюбіна, – ВН) 
багато підказувала, як «обхитрити 
камеру», куди дивитися. Саша Сизо-
ненко, теж уже відома актриса, моя 
Мирося, також «тягнула» мене за 
собою. Микола Боклан, мій тато, – 
надзвичайної сили професіонал. А 
от із Віталієм (Лінецьким, – ВН) я не 
встиг попрацювати в кадрі, про що 
шкодую.

– Можливо, плануєте відвіда-
ти всеукраїнську прем’єру філь-
му? Чи переглядали вже його у 
готовому варіанті? 

– Так, піду. Обов’язково. Навіть 
якщо не запросять на урочисту 
прем’єру. Я куплю коханій дівчині 
нову сукню і поїду з нею на прем’єру 
в Бердичів. Такі речі не можна про-
пускати. Там – багато роботи, там – 
Віталій, там – актуальний, гострий 
сюжет – як таке пропустити?!

Раніше ж я бачив фільм на 
Одеському кінофестивалі. 

– Які у вас театральні та кі-
нош ні плани?

– Театральні є. Є якісь плани 
в театру на нові прем’єри і є якісь 
конкретні назви, а там – ролі, але 
це все плани. А кіно? Кіно – річ не-
передбачувана. Нічого не можу за-
гадувати.

  Юлія МАЛЄЄВА 
Іван САВИЧ
Луцьк

патріотичне дійство 

ФЕСТИВАЛЬ «СТАЛЕВІ СЕРЦЯ» 
СТАНЕ ЩОРІЧНИМ 

Нову сторінку музичної 
історії Луцька 

започаткував фестиваль 
«Сталеві серця». Захід 
відбувся у Луцьку 14 жовтня 
та був приурочений Дню 
захисника України, святу 
Покрови та річниці заснування 
УПА. Організатори обіцяють 
зробити його щорічним. 
Кажуть, що запрошуватимуть 
відомі українські гурти. 

Організаторами дійства стали від-
діл у справах сім’ї та молоді Луцької 
міської ради й фестиваль «Бандер-
штат».

На дебютному фесті публіку роз-
важали луцькі гурти «Чорні Череш-
ні», «Фіолет», «Тартак» і гості з Івано-
Франківська – «Патроничі».

До слова, вокаліст «Фіолету» Сергій 
Мартинюк зазначив, що в рамках фес-
тивалю «Сталеві серця» гурт відіграв 

Іван Савич
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Лучанин знявся у стрічці «Гніздо горлиці»

Смолоскипна хода – дійство видовищне

Сашко 
Положинський

Гурт «Патроничі» 
з Івано-Франківська

кадри

У ОБЛМУЗДРАМТЕАТРІ – 
НОВИЙ ГОЛОВНИЙ 
РЕЖИСЕР

Луцьк

Новим головним 
режисером Волинсь-

кого облмуздрамтеатру 
став Михайло Ілляшенко. 
Його обрали 18 жовтня 
на засіданні конкурсної 
комісії, до складу якої 
увійшли представники 
театру, профспілкових 
організацій та творчих 
спілок.

Уперше, згідно з укра-
їнським законодавством, 
керівника закладу культури 
обрано на конкурсній основі, 
повідомляє Волинська регіо-
нальна дирекція НТУ.

На посаду головного ре-
жисера претендували три 
кандидати: заслужений діяч 
мистецтв України Михайло 
Ілляшенко, який свого часу 
21 рік пропрацював у Волин-
ському муздрамтеатрі, режи-
сер Микола Яремків, який на 
волинській сцені поставив три 
вистави – «Століття Якова», 
«Кайдашеву сім’ю» та «Хану-
му», а також актор театру Дми-
тро Мельничук, відомий по-
становками у театрах Луцька, 
Рівного, Чернівців, Коломиї.

«нульовий» концерт туру на підтримку 
альбому True Love, адже в основному 
переліку турових міст Луцька немає. А 
Олександр Положинський поділився, 
що вперше виступив із «Тартаком» у 
рідному Луцьку на Покрову.

Традиційно у річницю заснування 
УПА в місті пройшла й смолоскипна 
хода. Хоч цьогоріч на неї прийшло не 
так багато людей, як у минулі роки. 
Кілька десятків осіб пройшли від Ки-
ївського майдану до Замкової площі 
зі смолоскипами й вшанували Героїв 
України. Захід ініціювала громадська 
організація «Національний Альянс». 

Марш супроводжувався націоналіс-
тичними гаслами на підтримку про-
відників ОУН-УПА Степана Бандери та 
Романа Шухевича. Молодь викрику-
вала гасла «Бандера – наш Герой, По-
крова – наше свято!», «Комуняку – на 
гілляку!», «Бандера, Шухевич – Герої 
України» тощо.

Також марш зробив зупинку біля 
оновленого фотостенду пам’яті Героїв 
Небесної Сотні та загиблих в АТО во-
линян. 

Під час обговорення 
Микола Яремків зняв свою 
кандидатуру, а Дмитра Мель-
ничука конкурсна комісія не 
допустила до другого етапу, 
оскільки в нього немає фахо-
вої режисерської освіти. Та-
ким чином, перемогу здобув 
Михайло Ілляшенко.

Як повідомлялося, колиш-
ній режисер Волинського ака-
демічного облмуздрамтеатру 
Петро Ластівка цьогоріч у бе-
резні написав заяву на звіль-
нення. 

gre4ka.info
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Зробіть хоча б раз те, що, за словами інших, вам не до снаги. Після цього ви вже ніколи 
не будете звертати увагу на їхні правила й обмеження. Джеймс Кук

  Юрій КОНКЕВИЧ 
    Фото автора
    Берлін

ФУТБОЛ «БІЛЯ 
СТАРОГО 
ЛІСНИЦТВА»

на власні очі

Якщо я бачив справжнє 
футбольне щастя, то 
це було на стадіоні 

берлінського «Уніона», 
що у передмісті німецької 
столиці. «Залізний союз», 
«червоно-білі», «залізні»... 
«Уніон» схожий на клуб, 
який часто поставав, 
наче Фенікс із попелу 
безгрошів’я, у нижчих 
німецьких лігах. 

Цей клуб у своєму сучасному 
вимірі утворився 1966 року під час 
реформи східнонімецького футбо-
лу. Найбільший успіх «залізних» – 
здобутий 1968 року Кубок НДР. По-
при це, вболівальники до нестями 
люблять свій «Уніон». 

Секрет фанатичного єднання 
ультрас і футбольного клубу дізнав-
ся журналіст «Волинських Новин».

«НАМОЛЕНИЙ» 
СТАДІОН

Ідемо на матч «Уніона» із «Санкт 
Паулі». Стадіон «Ан дер Альтен 
Фьорстерей» («Біля старого лісни-
цтва») звели на початку минулого 
століття у південно-східній околи-
ці Берліна, в районі Шьонефельд. 
Футбол тут завжди був пролетар-
ською справою у тому сенсі, що і 
на початку 1900-х, і в НДРівську 
добу клуб задумували як предмет 
обожнювання робітників місцевої 
промислової індустрії. Навіть ко-
лористика стадіону витримана в 
стилі заводів і фабрик, яких багато 
у Шьонефельді – пісочні відтінки. 

До стадіону від метро йдемо 
кілометр... лісом. Вузенька доріжка 
освітлюється ліхтарями, а до дерев 
прив’язані смітники. Домашня аре-
на «Уніона» з кількох боків потопає 
в зелені, і її назва цілком відповідає 
історичним витокам – колись тут 
справді було лісництво. 

«Старе лісництво» виявляється 
суто футбольною ареною, три з чо-
тирьох трибун якого мають тільки 
стоячі місця. Тут уболівають, співа-
ючи і танцюючи, а не плюючи насін-
ня під ноги й на спину сусідам. Саме 
нелюбов фанатів «Уніона» до сидінь 
є однією із причин їхнього скептич-
ного ставлення до можливого ви-
ходу своєї команди в першу Бундес-
лігу. «Це збільшить комерціалізацію 
стадіону і клубу, ціни на квитки, ми 
будемо змушені встановлювати 
спеціальні крісла-трансформери», – 
пояснює лідер фан-клубу «Уніона» 
Свен Мюллє. 

Нині ціна квитків коливається 
від 10 до 30 євро, але «Старе лісни-
цтво» традиційно, ще із НДР, має хо-
рошу заповнюваність. На гру із аут-
сайдером першої Бундесліги, яким 
нині є «Санкт Паулі», був аншлаг – 
22 тисячі вболівальників.

Нам дісталися місця на «найфа-
натськішій» трибуні. Вона поряд зі 
старим механічним табло, яке у мо-
розну погоду замінює електронне. 
Із табло пов’язана ще одна цікава 
історія «Лісництва». Воно міститься 
на старій трибуні стадіону, умисно 
залишеній після реконструкцій. Під 
табло – тунелі, через які футболісти 
колись виходили на матчі. На їхніх 
стінах висять невеличкі таблички 
із вигравіюваними прізвищами. 
Клуб продає їх охочим фанатам за 
75 євро. І клубу корисно, і вболі-
вальнику приємно «вписатися» в 
історію своєї команди.

...Співати фанатські пісні на сла-
ву «Уніона» «Лісництво» починає ще 
за півгодини до стартового свистка. 
Усі на ногах й оваціями зустрічають 
навіть вдалі удари чи фінти своїх 
улюбленців на передматчевій роз-
минці. 

Із тунелю на гру команди та 
судді виходять під гімн «Уніона», 
який звучить з динаміків та з вуст 
22-тисячної аудиторії. Власне, голо-
сова підтримка стадіону «не вими-
кається» усі 90 хвилин гри.

Матч закінчується перемогою 
«Уніона» 2:0, але публіка розходить-
ся хіба через півгодини після фі-

ЯК УБОЛІВАЛЬНИКИ СВІЙ КЛУБ 
ВІД БАНКРУТСТВА РЯТУВАЛИ

СЕМИТИСЯЧНИЙ 
ДЕСАНТ

Частиною акцій клубу володі-
ють уболівальники. Це сталося після 
продажу нових 500-єврових акцій, 
які випустили, аби забезпечити фі-
нансування зведення центральної 
трибуни та адмінкорпусу стадіону 
«Біля старого лісництва». 

Ще більше вболівальники ста-
ли у пригоді рідному клубу, коли 
2008 року німецька федерація ФФУ 
зобов’язала третьоліговий на той 
момент «Уніон» перебудувати стаді-
он. Аби зекономити на робочій силі, 
три тисячі фанів стали волонтера-
ми. Юристи, маклери, журналісти, 
банкіри, геодезисти носили цеглу, 
прибирали, фарбували, варили 
кашу, возили будматеріали... Через 
рік «Уніон» вийшов у другу лігу й 
отримав новий стадіон. Аби поша-
нувати волонтерів, клуб звів біля 
трибун імпровізований пам’ятник, 
на якому вигравіювано імена усіх 
добровольців-будівельників. 

– «Уніон» ніколи не був надто 
успішним клубом. Боргові ями, по-
разки й негаразди загартували його 
вболівальників. Коли часто страж-
даєш із командою, то більше цінуєш 
успіхи та відчуття ліктя, – каже на 
прощання Інго Пец. 

І я йому вірю, бо на матч 1/8 фі-
налу Кубка Німеччини 26 жовт ня 
проти «Боруссії» до Дортмунда їде 
сім тисяч фанатів «Уніона» чотирма 
потягами...

Арбайтом. Уболіває за свою ко-
манду з 1986 року. Загалом, майже 
увесь менеджмент клубу – з колиш-
ніх фанатів. Неймовірна близькість 
ультрас та клубу стає особливо 
зрозумілою, коли бачиш, хто прихо-
дить підмітати сектори стадіону піс-
ля гри. «Бачиш отого дідуся? – запи-
тує Крістіан, показуючи на чоловіка, 
який орудує мітлою. – Йому 81 рік і 
він не може без «Уніона». Прибирає 
стадіон задарма, як волонтер».

Один із давніх фанатів «Уніона» 
Інго Петц розповідає про численні 
соціальні акції клубу. 

– У 2003 році в нас був період, 
коли не могли виграти два місяці 
поспіль. Якраз перед зимовими 
святами, – каже Інго. – Напередодні 
Різдва на стадіоні зібралися кілька 
десятків фанатів. Перелізли через 
паркан, поспівали трохи, погомо-
ніли... Через рік історія повторила-
ся, але прийшло вже кілька сотень 
людей. Скандували наші «заряди», 
співали різдвяні гімни... Це було не-
формально, а останнім часом клуб 
підтримав ініціативу й організовує 
такі собі різдвяні зустрічі на стадіо-
ні. Мусили навіть квитки продавати, 
бо охочих прийти у переддень свя-
та на стадіон удвічі більше, ніж вмі-
щує наше «лісництво».

Так само сталося і з літнім та-
бором фанатів «Уніона». Спочатку 
до команди на літні збори, які за-
звичай проводять у теплих краях, 
приходили одиниці, а цього року за 
столами із футболістами й тренера-
ми сиділо приблизно чотириста (!) 
фанатів, які на той момент відпочи-
вали в Іспанії. 

нального свистка. Переможці довго 
дякують кожній трибуні «Лісництва» 
за підтримку, причому суто під спів 
і хореографію фанатів, а до глядачів 
з лави підводяться і тренери, і маса-
жисти... 

САМІ СОБІ КЛУБ
Наступного дня після гри із 

«Санкт Паулі» знову їдемо до «Ліс-
ництва». Знайомлюся із «прес-
шпрехером» «Уніона» Крістіаном 

У Німеччині також не обходиться без вогнів на стадіонах. І це 
попри шалений «масаж», який влаштовують сек’юриті на вході. 
Палять більше гостьові фани, адже господарі знають, що один 
фаєр може коштувати їхньому клубу 10 тисяч євро штрафу.

«Уніон» не змовкає ні 
на хвилину впродовж 
усього матчу.

Стіни старого тунелю стадіону закладають 
іменними фанатськими цеглинками.

Місця для вболівальників на стадіоні «Біля 
старого лісництва» – стоячі. Тут підтримують 
свою команду піснями, а не плюванням насіння.

На грі «Уніона» з аутсайдером «Санкт Паулі» був 
аншлаг – 22 тисячі глядачів. І це в другій німецькій лізі.

Пам’ятка, якою уславили 
три тисячі фанатів-
волонтерів «Уніона», що 
допомагали своїй команді 
будувати стадіон.
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11-й тур, 15 жовтня. Запоріжжя. 
«Славутич-Арена»

Голи: Кулач (38), Форстер (42, з пен.)

«Зоря»: Шевченко – Каменюка, 
Сіваков, Форстер, Соболь 
(Опанасенко, 69) – Любеновіч, 
Гречишкін – Караваєв, Ліпартія 
(Харатін, 63), Петряк (Пауліньо, 54) – 
Кулач.

 «Волинь»: Марчук – Романюк, 
Міха, Р. Никитюк (Задерецький, 74), 
Шабанов – Чепелюк, Логінов – Деда, 
Мемешев (Ляшенко, 46), Дудік – 
Петров (А. Никитюк, 83).

Попередження: Чепелюк (19), 
Романюк (45), Р. Никитюк (60).

«Зоря» – «Волинь» – 
2:0 (2:0)

12-й тур:

22 жовтня (субота) – 
«Карпати» – «Сталь» (17:00), 
«Волинь» – «Дніпро» (19:30);

23 жовтня (неділя) – 
«Олександрія» – «Динамо» (14:00), 
«Олімпік» – «Зоря» (17:00), 
«Чорноморець» – «Ворскла» (19:30), 
«Зірка» – «Шахтар» (19:30).

11-й тур: 
«Зоря» – «Волинь» – 2:0, 

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

прем’єр-ліга БУДУТЬ ГОЛИ – 
ПРИЙДУТЬ ПЕРЕМОГИ  Юрій КОНКЕВИЧ

    Запоріжжя

ВОЛИНСЬКІ 
СКОРОХОДИ – ДРУГІ 
В УКРАЇНІ

Один із завершальних стартів сезо-
ну відбувся в українських скороходів. У 
Івано-Франківську 15-16 жовтня розіграли 
медалі Чемпіонату України серед дорос-
лих і молоді у спортивній ходьбі на 50 км, 
а також Командного чемпіонату серед мо-
лоді, юніорів та юнаків. 

Волинські ходуни привезли додому 
цілий розсип медалей різного ґатунку. 
Передусім – це перемога в загальноко-
мандному заліку в Командному чемпіонаті 
(серед 12 областей). Наші скороходи впев-
нено випередили сумчан (591 очко проти 
396 у підсумку). Крім того, у волинян – 
друге місце в загальнокомандному заліку 
з ходьби на 50 км серед областей. Пере-
могли в Івано-Франківську легкоатлети із 
Київської області (580 очок), волиняни, які 
лідирували після першого дня змагань, на 
фініші були другими – 530 очок. 

Кубки для команди Волині кували наші 
спортсмени, які так виступили у своїх захо-
дах: Віктор Шумік виграв 10 км у юніорів, 
Андрій Синдюк був третім у юнаків до 18 
років на 10 км. Яна Фарина та Юлія Котик 
очолили захід у дівчат до 18 років на 5 км. 
Тарас Корецький фінішував третім у заході 
на 3 км в юнаків до 16 років. Дарина Касян 
прогнозовано виграла на 3 км у дівчат до 
16 років. Валерія Шоломіцька стала пер-
шою в заході на 3 км у дівчат до 14 років, а 
Юлія Петрик тут була другою. 

Виграла дистанцію у 20 км в молоді Оле-
на Мізернюк, а Марія Філюк стала другою.

50-кілометрову дистанцію у молоді 
Дмитро Собчук закінчив третім. Він був 
четвертим у заліку серед чоловіків. Ігор 
Сахарук тут фінішував п’ятим.

ЧЕМПІОНАТ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
З ФУТБОЛУ

Група А
«Колос» (Ківерці) – «Агропродукт» (Горо-
хів) – 0:0 (0:0); ФК «Мар’янівка» – «Луцьк-
сантехмонтаж №536» (Луцьк) – 0:14 (0:7); 
«Торпедо» (Копачівка) – «Ласка» (Бора-
тин) – 1:1; «Атлетік» (Цумань) – «Вікторія» 
(Луцький район) – 1:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ КОМАНДА І В Н П О
1 ЛСТМ №536 8 7 1 0 22
2 Ласка 8 6 2 0 20
3 Торпедо 8 6 1 1 19
4 Атлетік 8 3 2 3 11
5 Колос 8 3 2 3 11
6 Агропродукт 7 2 1 4 7
7 Вікторія 8 1 2 5 5
8 ФК Мар’янівка 7 1 0 6 3
9 Турія З 8 0 1 7 1

Група Б
«Шахтар» (Нововолинськ) – «Світязь» 
(Шацьк) – 5:0; «Прип’ять» (Любешів) – 
«ДЮСШ-ВІК» (Володимир-Волинський) – 
3:4; «ДОФ Арбо» (Камінь-Каширський) – 
«Турія» (Турійський район) – 3:0; «Рубіж» 
(Любомль) – «Надія» (Хорів) – 3:4.

19 жовтня (середа)
ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель) – «Стир» 
(Старий Чорторийськ).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ КОМАНДА І В Н П О
1 ДЮСШ-ВІК 9 6 2 1 20
2 Ковель-Волинь 8 6 1 1 19
3 Прип’ять 9 5 1 3 16
4 Шахтар 9 4 2 3 14
5 ДОФ Арбо 9 4 2 3 14
6 Стир 7 4 0 3 12
7 Рубіж 8 3 0 5 9
8 Турія Т 9 2 2 5 8
9 Надія 9 2 2 5 8

10 Світязь 9 0 2 7 2

Бомбардири: Ігор Махнюк («ЛСТМ 
№536»), Вадим Могилецький («ДЮСШ-
ВІК») – по 9 голів, Іван Данилюк (ФЦ 
«Ковель-Волинь») – 8 голів, Тарас Каба-
нов («ЛСТМ №536») – 7 голів.

знай наших!

футбол

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 11 9 2 0 24 - 6 29

2 Динамо 11 7 2 2 20 - 8 23

3 Зоря 11 7 2 2 18 - 8 23

4 Олександрія 11 6 1 4 20 - 14 19

5 Чорноморець 11 5 3 3 10 - 11 18

6 Олімпік 11 5 2 4 17 - 20 17

7 Ворскла 11 3 3 5 11 - 13 12

8 Зірка 11 3 2 6 8 - 17 11

9 Дніпро 11 2 4 5 11 - 16 10

10 Сталь 11 1 4 6 8 - 16 7

11 ВОЛИНЬ 11 1 3 7 7 - 20 6

12 Карпати 11 1 4 6 11 - 16 1
* З ФК «Карпати» знято 6 очок

родинні традиції 

важка атлетика баскетбол 

Луцьк-Рівне 

Лучани Вадим та 
Анатолій Гречки 

здобули золоті нагороди 
на Кубку України з 
пауерліфтингу серед 
спортсменів з вадами 
зору, що відбувся у 
Рівному 14-16 жовтня. 
Анатолій двічі оновлював 
рекорд України в 
присіданні. У дисципліні 
жим лежачи спортсмени 
здобули «срібло».

Участь у змаганнях взяли пів-
сотні силачів із 9 регіонів країни. 
Традиційно успішно виступила 
сім’я Гречків з Волині – представ-
ники Волинського регіонально-
го центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт», чле-
ни команди Volyn strength мережі 
фітнес-центрів «Інтер Атлетика».

УРИВАЛИ 
ПЕРЕМОГИ 

СІМ’Я СИЛАЧІВ ПРИВЕЗЛА МЕДАЛІ 

Завершальний матч першого 
кола першої частини 
чемпіонату «Волинь» грала на 

виїзді у Запоріжжі, де протистояла 
«Зорі» – учаснику групового 
турніру Ліги Європи. 

Приємно, що про будь-який страх перед 
суперником юнь «Волині» вже не думає, від-
так матч дивився з першої до останньої хви-
лини, адже суперники дуже швидко пере-
ходили центр поля, граючи в першому таймі 
переважно у позиційних атаках, а в другому – 
у контргрі. Щоправда, тягатися із «Зорею» на 
рівних усі 90 хвилин «Волині» наразі ще не до 
снаги, і дві невимушені позиційні помилки 
«хрестоносців» призвели до голів. Спочатку 
пройшла атака міні-віялом лівим флангом, 
коли м’яч у дотик Соболь і Ліпартія перевели 
в центр, а Кулач в дотик пробив у кут – 1:0. 
Дуже швидко гості пропустили ще раз, коли 

Любеновіч з правого флангу перевів на даль-
ній кут воротарського, де Романюк навіщось 
штовхнув Караваєва. Фостер з «точки» не схи-
бив – 2:0. Крім голів, ще двічі Ліпартія і Петряк 
«вибачали» захисту «Волині». 

Відзначимо активність у матчі Артема Ду-
діка та загалом вдалий дебют в УПЛ Андрія 
Марчука. Наш кіпер, природно, хвилювався, 
але його вини у пропущених голах немає. 

У другому таймі «Волинь» намагалася зі-
грати активніше, але, не використавши кілька 
нагод,  атаки «хрестоносців» «захлинулися». 

Друге коло «Волинь» відкриватиме до-
машнім матчем із «Дніпром» (22 жовтня, 
19:30). Ще ніколи команди не зустрічалися, 
перебуваючи на 9 та 11 місцях у турнірній 
таб лиці.

Бомбардири: Мораєс («Динамо») – 6, 
Богданов («Олімпік»), Хльобас («Ворскла»), 
Караваєв («Зоря»), Коломоєць («Ворскла»), 
Бланко-Лещук («Карпати») – по 4.

Чи не найкращі молоді гравці «Волині» і 
«Зорі» – Артем Дудік та Едуард Соболь

У свої 48 років Анатолій Гречко присідає з 215 кг на штанзі

Facebook Ф
К «Волинь»

Майстер спорту України між-
народного класу Вадим Гречко, 
виступаючи у ваговій категорії до 
82,5 кг (з власною вагою 77,8 кг), 
виборов золоту нагороду в сумі 
триборства. Він присів зі штангою 
207,5 кг, у жимі лежачи спортсмен 
упорався з вагою у 127,5 кг, а в 
тязі показав результат 227,5 кг. У 

жимі лежачи Вадим здобув сріб-
ну нагороду Кубка України.

Заслужений майстер спорту 
України Анатолій Гречко завою-
вав золоту нагороду Кубка Укра-
їни. Спортсмен у ваговій категорії 
до 90 кг (з власною вагою 85 кг) 
двічі бив рекорд України у при-
сіданні – 211 кг та 215 кг відпо-

відно. У жимі лежачи Анатолію 
підкорилися 137,5 кг, а в тязі – 
250-кілограмова штанга. Чемпі-
он завершив змагання з чудовим 
результатом у сумі триборства – 
602,5 кг. І також, як і син, посів 
друге місце у жимі лежачи.

Обоє спортсменів не один 
рік тренуються під керівництвом 
Заслуженого тренера України 
Олега Хом’яка.

«Анатолію – 48 років, він є 
яскравим прикладом справж-
нього бійця зі сталевим характе-
ром! Протягом 12 років родина 
Гречків здобуває медалі різних 
ґатунків на міжнародних та все-
українських помостах, щоразу 
доводячи, що пауерліфтинг – це 
спорт сильних тілом і духом лю-
дей, який не має вікових меж», – 
прокоментував виступ підопіч-
них тренер.

Луцьк 

У Луцьку відбувся відкритий турнір 
з важкої атлетики на призи заслужено-
го тренера України Миколи Авраменка. 
Виступали 54 спортсмени із Волинської, 
Рівненської, Львівської та Хмельницької 
областей. Позмагатися приїхав і учасник 
ХХХІ Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 
Олександр Пелешенко з Хмельниччини. 
Спеціальний кубок за абсолютний резуль-
тат отримав 23-річний волинянин – майс-
тер спорту України, член збірної України 
Ярослав Вітер. Спортсмен у сумі двобор-
ства підняв 355 кг: 160 кг – у ривку та 
195 кг – у поштовху.

Баскетбольний клуб 
«Дніпро» 14 жовтня здо-
був перемогу над ко-
мандою «Волиньбаскет» 
з рахунком 85:68, а за 
кілька днів після цього 
козаки з «Запоріжжя» об-
іграли волинян з рахун-
ком 81:63. Наступними, 
з ким зійдуться земля-
ки, будуть спортсмени з 
БІПА (Одеса) та «Хіміка» 
(Южне). Ігри відбудуться 
19 та 21 жовт ня відповід-
но. До слова, нещодавно 
волинянка Дар’я Завид на 
у складі збірної завоюва-
ла «срібло» на чемпіонаті 
світу з баскетболу 3х3.

«ВОЛИНЬБАСКЕТУ» 
ДВІЧІ НЕ ПОЩАСТИЛО

volynbasket.com

«Волиньбаскет» – «Запоріжжя»
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Часто крізь видимий світові сміх ллються невидимі йому сльози. Микола Гоголь

Чоловік стоїть під вікнами пологового 
будинку й кричить дружині:

– Народила?
– Так.
– Скількох?
– Трьох.
– Мої є?

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

Іде студент університетським коридо-
ром і ногою штовхає пиріжок. Назустріч 
йому інший студент:

– Ти що, дурень?!
– Тихо-тихо, зараз разом його заштов-

хаємо в куток і з’їмо.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Люба, що у нас сьогодні на вечерю?
– Дуже ліниві голубці!
– Це як?
– Капуста на балконі, фарш у моро-

зилці!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ох... Коли я згадую про неї, у голову лі-
зуть безглузді думки, серце починає радіс-
но калатати, на обличчі з’являється якась 
надія і дурнувата посмішка, а очі світяться 
щастям...

– Оооо, і хто ж вона???
– П’ятниця!

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

Відбулася акція «День без мата». Це 
повністю паралізувало роботу всіх ав-
тосервісів. Зупинилися всі вантажно-
розвантажувальні роботи. Футболісти не 
зрозуміли тренера на установці перед мат-
чем.  Шкільний трудовик помер на вдихові. 
А звичайні жителі не знали, що відповісти 
на елементарне запитання «Де?».

Жартівливо-політичний гороскоп на 20 – 26 жовтня
Овен (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко 
31 березня 1982 р.
Секретар Луцькради
Ви подумаєте або скажете: 
«Від чоловіків і грошей – 
самі неприємності, а від їх 
поєднання – тим більше». 

Тому буде нагода влаштувати дівич-вечір. 
Обираючи колір, віддайте перевагу гамі 
зелених відтінків.

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Кривіцький 
8 травня 1965 р.
В. о. начальника 
Волинської митниці
Аби видані вам аванси 
колись зашелестіли в кишені 
зарплатою, доведеться 

забути про хабарі та іншу неправомірну 
наволоч. Досягти успіху допоможуть мир і 
злагода на кордоні уявного та реального. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Положинський 
28 травня 1972 р.
Співак
Цього тижня можна їсти 
багато і смачно. Візьміть 
якийсь неймовірний 
кулінарний рецепт, запросіть 

хороших друзів – і поїхали... З’явиться 
нагода виявити ділові риси. Не проґавте 
удачу – шанс досягти успіху в кар’єрі 
зовсім близько. 

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Після засвоєння перших 
уроків на новій роботі настав 
час показати, що й на Олімпі 
можете навчити місцевих 

божків розуму. Від вашої активності 
залежатиме багато. Засукуйте рукава – і до 
нових вершин! 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Перший віце-президент Феде-
рації легкої атлетики України
На лаврах довго не 
спочиватимете, бо ніколи, та 
й конкуренти не дрімають. 

Щороку треба вигадувати щось нове. 
Збільшити ефективність у роботі допоможе 
секретар, бо планів у вас так багато, що 
комусь їх треба записувати.

Діва (24.08 – 23.09)
Оксана Забужко 
19 вересня 1960 р.
Письменниця
Уникайте емоційних 
перевантажень, конфліктних 
ситуацій і проведіть цей 
тиждень у більш тихій 

обстановці. Розумова праця буде корисною 
не тільки для клітин вашого мозку, але й для 
того, щоб відволіктися від гнітючих думок. 

Терези (24.09 – 23.10)
Дмитро Чепіжак 
29 вересня 1980 р.
Екс-прокурор Волині
Хтось сказав, що ви – 
всемогутні й батьківщина 
у небезпеці без ваших 
кремезних плечей 

та розумних діалогів про вічність 
справедливої Феміди. Надумаєте 
повертатися, але немає тієї річки, в яку 
захочете ще раз плигнути. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоїна 
2 листопада 1992 р.
Спортсменка
Виявляється, ви – 
природжений екстрасенс, 
здатний відчувати й 
розуміти людей, не 

говорячи з ними й зовсім їх не знаючи. Але 
потужна сензитивність може залишатися 
нерозвиненою, якщо не візьметеся за її 
розвиток спеціально. Трохи відпочинете.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Валентина Касарда 
27 листопада 1951 р. 
Депутат Волиньради
Відповідь на пропозицію руки 
й серця, найімовірніше, буде 
негативною, а пропозиція 
на додачу й гаманця може 

навіть образити партнера. Є сенс дати 
відпочити голові та попрацювати м’язами – 
потренуватися, пошпортатися на городі... 
Без оковитої у будь-якому її вияві!

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Глива 
2 січня 1952 р.
Директор облмуздрамтеатру
Там, де було порожньо, 
стало дуже густо. Приймайте 
замовлення, отримуйте аванси 
і метушіться. Але тільки не 

скупіться, не беріть на себе зобов’язань 
більше, ніж можете виконати. Інакше або не 
встигнете у строк, або зробите неякісно.

Водолій (21.01 – 19.02)
Сергій Смітюх 
17 лютого 1969 р.
Директор «Волиньбаскета»
Питання прописки нарешті 
позбавлене сенсу, тепер 
час закидати в кошики 
ідеї для наступних битв. 

Почуватиметеся бідним родичем на 
святі роздачі бюджетних слонів. Але 
потерпіть – гідну працю коли-небудь 
обов’язково пошанують. 

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Тиждень неспокійний, 
нерівний. Аби боротися з 
активними конкурентами, 

доведеться піти на угоду із совістю. Коли 
ділитимете чужі гроші, бажано відмовитися 
від небезпечних експериментів та уникати 
ситуацій, пов’язаних із ризиком.
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ГОРОСКОП 20 – 26 жовтня

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

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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РОДОМ З ІНДІЇ

«Вішвабхесадж» у перекладі з санскри-
ту означає «універсальні ліки», а україн-
ською – імбир. Це не просто прянощі, а 
справжнісінькі універсальні ліки, вважали 
у Стародавній Індії (саме вона вважається 
батьківщиною рослини, там досі виро-
щують половину всього світового обсягу 
імбиру).

У корені імбиру міститься ефірна 
олія, вітаміни А, В1, В2 і С, мікро- й макро-
елементи (цинк, натрій, калій, залізо, солі 
магнію, фосфору, кальцію), також у його 
складі є всі потрібні людському організму 
амінокислоти (триптофан, треонін, лейзін, 
метіонін, феніланін, валін).

Спектр лікувальних властивостей, які 
має корінь імбиру, вельми широкий: він є 
протизапальним, спазмолітичним, знебо-
лювальним, розсмоктувальним, збуджу-
вальним, вітрогінним, потогінним, загою-
вальним і тонізувальним засобом. Також 
імбир має сильні антиоксидантні й заспо-
кійливі властивості, підвищує імунітет і за-
хищає організм від паразитів.

Споживання імбиру покращує секре-
цію шлунка, підвищує апетит, знімає всі 
симптоми морської хвороби (не лише 
нудоту, але й слабкість, запаморочення), 
зменшує кількість холестерину в крові та 
знижує артеріальний тиск. Також імбир 
корисний як профілактичний засіб проти 
розвитку злоякісних пухлин.

Ще в давнину відзначали, що імбир 
здатний «розпалити внутрішній вогонь», 
він є афродизіаком. Диво-корінь застосо-
вують при застудних захворюваннях, для 
зняття симптомів токсикозу під час вагіт-
ності, при ниркових, жовчних, кишкових 
кольках, при відрижці та болю в животі. 
Він очищує організм від токсинів і шлаків, 
унаслідок чого покращує загальне само-
почуття, з’являється «свіжий» колір об-
личчя, покращуються зір, пам’ять і гостро-
та розуму.
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Краще тримати рот на замку і здатися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Марк Твен Ч И Т АЧ И Т Аку і здатися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Марк Твен
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погляд у минуле

ПЕРШИЙ У СВІТІ ТЕЛЕФОН 20 жовтня – Сергій, Юліан, 
Капітоліна
21 жовтня – Таїсія, Трифон, 
Пелагея, Трохим
22 жовтня – Максим, Яків, 
Опанас, Петро, Авраам
23 жовтня – Андрій, 
Євлампій
24 жовтня – 
Зінаїда, 
Пилип, 
Феофан
25 жовтня – 
Кузьма, 
Мартін, Іван
26 жовтня – 
Веніамін, 
Карпо, 
Микита, Злата, 
Зоя

20 жовтня – Сергій, Юліан, 
Капітоліна

іменинники тижня
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  призовий кросворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 26 жовтня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
мобільний телефон Nokia.
«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 чорними. Мат у три ходи.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Фh1 Кр:g5 
2. Кg2 h:g2 
3. h4#

1

2

3

4

5

6

7

8

h  g  f  e  d  c  b  a

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Німецький фізик і винахідник Йоган Філіп Рейс у 1860 
році сконструював електричний телефон, який на 

його честь зараз називається телефоном Рейса. Вперше 
цей винахід було продемонстровано публіці 25 жовтня 
1861 року.

Апарат передавав звук на відстані 
100 метрів. У 1862 році Філіп написав 
професору Поггендорффу прохання, 
аби про апарат, що його він винайшов, 
написали у відомому журналі Annalen 
der Physik. Однак професор заперечив 
можливість передачі голосу на відстані, 
сказав, що це нездійсненна мрія. Рейс 
вважав, що його статтю відкинули лише 
тому, що він – простий шкільний учи-
тель.

Тільки 1872 року, коли професор 
Вандервайд представив апарат у США, 
він викликав у суспільстві набагато біль-
ший інтерес. На основі цього винаходу 
розробляли уже сучасні телефони. Йоган Філіп Рейс Апарат передавав звук на відстані ста метрів
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   Лілія БОНДАР
     Фото з особистого архіву
     Луцьк

улюблена справа

колесо історії ЗАБУДОВА ВУЛИЦІ ДРАГОМАНОВА
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ЛУЧАНКА СТВОРЮЄ ЧАРІВНІ 
КОМПОЗИЦІЇ ІЗ СУКУЛЕНТІВ 

Старе зображення – 
малюнок художника 
Казимира 

Войняковського 1797 року. 
На ньому – давні кам’яниці 
на вулиці Ринковій після 
сильних пожеж міста в 
кінці ХVIII століття. Будівлі 
обшарпані, як і сама Річ 
Посполита тих часів. Тоді 
Волинь була анексована 
Російською імперією.

Ринкова (зараз це відтинок 
вулиці Драгоманова від перети-
ну з Кафедральною у бік аптеки-
музею) – давня і престижна вулиця 
Луцька, на якій проживали шевці. 
Тут були їхні майстерні, житло, 
крамниці інших лучан. Поряд із 
зображеним місцем стояв голов-
ний міський храм – святого Ми-

колая, який могли збудувати ще 
у XIV столітті, коли сформувалося 
міське населення як таке. Святий 
Миколай був патроном ремісників 
та купців. Його образ був відобра-
жений на печатці міського уряду 
Луцька. Також святий Миколай 

вважався покровителем та захис-
ником міста.

Наприкінці вулиці поряд із Рин-
ком розташовувався дерев’яний 
храм Івана Хрестителя, збудований 
на зламі ХІІІ-XIV століть. Це був один 
із трьох-чотирьох храмів, які стояли 

на кутах Ринку. Є припущення, що 
цей храм був цеховим для шевців.

Забудова була суцільною без 
проміжків між будинками. Елемен-
ти такої густоти збереглися. Перші 
кам’яниці тут зводили у XV столітті. 
Їхні фундаменти у вигляді двопо-

верхових підвалів для складання 
товару та господарських предметів 
збереглися, їх дослідили фахівці. 
Деякі кам’яниці пізнішої побудови 
на цих фундаментах залишили і на-
земну частину. Зараз ці будинки ви-
користовують переважно як житло.

О
лександр Котис

з книги «Історія Луцька» Святослава Терського

Вулиця Драгоманова (Ринкова) сьогодніВулиця Ринкова на малюнку Казимира Войняковського, 1797 р.

Дана Спасовська захоплюється 
фітодизайном інтер’єрів. 

Дівчина розсаджує рослинки 
сукуленти та робить для них 
оригінальні горщики. Виготовляє 
вазони на замовлення для тих, 
хто хоче зробити незвичайний 
подарунок або прикрасити 
свій дім такою цікавинкою. 
Дана розповідає, що хотіла би 
влаштувати власну виставку, але 
не може цього зробити, оскільки 
ї ї вазони швидко знаходять нових 
господарів.

«Сукуленти колекціонувала моя мама. 
Мені вони взагалі не подобалися. Завжди 
дивувалася: навіщо їй стільки тих рослинок. 
Коли народила донечку, в мене з’явилося ба-
гато вільного часу. Часто заходила до мами в 
теплицю: то квіти поллю, то переставлю вазо-
ни. Мимоволі й сама полюбила цю справу», – 
розповідає Дана. 

Дівчина почала робити зі сукулентів різ-
номанітні композиції. Самостійно вивчала, як 
рослини приживаються, чому люблять багато 
світла та мало води. А потім виставила роботи 
в інтернеті. Того ж дня її почали розпитувати 
про композиції. 

«Сподобалися мої роботи, переказували 
знайомим, тож усе більше зацікавлених ді-
знавалися про мене. Працюю тільки чотири 
місяці, однак щодня маю різні замовлення. 
Хобі переросло в роботу й невід’ємну части-
ну життя», – каже вона. 

Зараз у Дани – сто видів сукулентів. Роз-
множуються вони з листочка, який треба 
висадити у землю. Поки рослинка виросте, 
може минути кілька місяців, а то й рік. Дівчина 
каже, що рослини геть невибагливі. Сукулен-
ти потрібно поливати тільки раз на тиждень, а 
взимку взагалі раз на місяць. Це ідеальні рос-
лини для людей, які не висаджують вазони, бо 
постійно переживають, що вони загинуть. 

«До речі, колись квіти, які стояли у мене 
на підвіконні, гинули. Але тільки-но почала 
виставляти сукуленти, то вони не пропадали, 
а навпаки – розросталися та цвіли. У мене в 
квартирі уже все заставлено дітками сукулен-
тів. Щойно малеча засинає, беруся до роботи. 
Чоловік жартує, що у мене скрізь земля роз-
сипана», – каже Дана. 

Дівчина зізнається, що найважче робити 
вазони з бетону, який вона сама й замішує. 
Каже, що п’ять перших горщиків узагалі ви-
кинула, поки зробила один, але такий, як по-
трібно.  

«То грані були негарні, то шматок відва-
лився. Тільки на шостий раз вийшов гарний 
вазон. Зараз експериментую з формами. Вчу-
ся робити багатокутники та великі бетонні 
горщики», – каже Дана. 

Лучанка розповідає, що завжди хотіла 
бути корисною людям, створювати для них 
красу. Дана мріє, що колись улюблену справу 
можна буде розширити: відкрити власний ма-
газин або ж влаштувати виставку.

Найкраще роcлини 
приживаються 
на підвіконні, 
де багато світла

Горщики з рослинами мандрують 
у будь-яку точку України

Дана каже, що не шукає замовників, вони самі 
її знаходять, і від цього дівчина дуже тішиться

На створення такої краси йде 
від одного дня до тижняСукуленти не люблять багато води
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