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БОГДАН ГАВРИЛИШИН: 
«МРІЙТЕ, АЛЕ ВЕЛИКО 
МРІЙТЕ, ПРО ВЕЛИКІ РЕЧІ»

КОШТОВНІ МЕТРИ

Реконструкція центральної вулиці 
Лесі Українки наробила шуму. Що 

далі – то більше. Благе, здавалося, 
діло – відремонтувати центральну 
дорогу в місті, зробити ї ї привабливою 
для туристів, візиткою древнього 
Лучеська – наразилося на супротив. 
І на це є вагомі причини. 

нашумілий ремонт 

АРТЕМ ДУДІК: «ДВА 
РОКИ ТОМУ Я НАВІТЬ 
НЕ МРІЯВ, ЩО ЗАБ’Ю 
НА «АВАНГАРДІ»
МАЙБУТНЯ ЗІРКА ПРО ТЕ, ЧИ 
ШВИДКО ЗАГРАЄ СЬОГОДНІШНЯ 
МОЛОДЬ «ВОЛИНІ»

Дев’ятнадцятирічний Артем Дудік 
увірвався у когорту молодих 

футбольних талантів України. 
Дриблінг, сміливість, швидкість – усе 
при ньому. Як ніколи хочеться вірити, 
що Артем не зменшить вимоги до 
себе і виросте у справжню зірку.  

нові зірки
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ПРИЗ
ЦІННИЙ

УВАГА – КОНКУР$УВАГА – КОНКУР$

РОЗГАДАЙ

КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

УНІКАЛЬНИЙ СТАРОВИННИЙ 
ЧОВЕН-ДОВБАНКА ДОСІ... 
НА ПИЛОРАМІ

ДМИТРО ШУРОВ: 
«НЕ СПРИЙМАЮ УКРАЇНУ 
ВІДСТАЛОЮ КРАЇНОЮ, ЯКА 
СЛУХАЄ ЛИШЕ ШАНСОН»
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Понад рік тому про 
унікальну маневицьку 
пам’ятку історії писали чи 

не всі українські засоби масової 
інформації. У серпні 2015 року 
місцеві рибалки випадково 
натрапили на цей «улов» у річці 
Стир в урочищі Гострий Кут, між 

селами Старосілля та Копилля 
Маневицького району. Спочатку 
подумали, що це звичайнісінька 
колода. І тільки згодом 
з’ясувалося: під водою – човен-
довбанка завдовжки понад 
12 (!) метрів. Такої величини він 
єдиний не лише в Україні, а й у 

світі. Однак уже рік ця пам’ятка 
культури й досі перебуває 
в умовах, які фактично 
непридатні для ї ї збереження. А 
цікавилися нею хіба що іноземні 
науковці.

24 жовтня о п’ятій ранку в 90-річному 
віці пішов з життя українсько-

канадсько-швейцарський економіст, 
професор, благодійник та громадський 
діяч Богдан Гаврилишин. Останні хвилини 
життя Богдан Дмитрович провів у 
родинному колі у своїй квартирі в Києві. 
19 жовтня він відсвяткував ювілей, 
з нагоди якого та за значний внесок 
у розвиток України його нагородили 
орденом Свободи від Президента України 
та орденом Святого Миколая Чудотворця 
від Патріархату УПЦ (КП).

 читайте на стор. 21



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Щодня у прямому ефірі старанно підраховують трупи й називають це новинами. 

Вони гадають, нас тільки смерть цікавить? Джонатан Троппер
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МАРШРУТКА №1 
ЗМІНИЛА КІНЦЕВУ 
ЗУПИНКУ 

Луцьк 

Зміни на маршруті №1, якими 
передбачено рух вулицею 
Ківерцівською (до заводу «Мотор») 
у Луцьку, вступили в дію.

Із 23 жовтня маршрутка рухатиметь-
ся до вулиці Ківерцівської. Її шлях у пря-
мому та зворотному напрямках тепер та-
кий: Ківерцівська, Гордіюк, Соборності, 
Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, 
Волі, Дубнівська, Садовського, Надрічна 
(місця міжзмінного відстою на вулиці 
Ківерцівській біля заводу «Мотор» та на 
вулиці Надрічній).

Щодо графіка, то від заводу «Мотор» 
перший автобус вирушає о 6:55, а остан-
ній – о 22:19.

ШАХРАЇ 
ПРЕДСТАВЛЯ ЮТЬСЯ 
СОЦІАЛЬНИМИ 
ПРАЦІВНИКАМИ  
Луцьк 

У Луцьку працює нова схема 
шахрайства. Аби ошукати 
довірливих громадян, невідомі 
ходять по квартирах і, 
представляючись працівниками 
департаменту соціальної політики, 
чинять беззаконня.

«Якщо до вашого помешкання за-
вітали особи, які представилися спе-
ціалістами департаменту соціальної 
політики Луцької міської ради, з при-
воду роз’яснення щодо призначення 
субсидій, передусім вимагайте від них 
відповідне посвідчення», – повідомля-
ють у відділі інформаційної роботи 
міськради.

У мерії кажуть, що про свій візит з 
приводу призначення субсидій спеці-
алісти департаменту, а це можуть бути 
лише соціальні інспектори, обов’язково 
попередньо повідомлять.

І ГОДУЄ, 
І ЕВАКУЮЄ...  
Луцьк 

Евакуатор транспорту, який 
комунальне підприємство 
«Автопарксервіс» орендує за 16 
тисяч гривень на місяць, належить 
бізнесмену, ресторатору, екс-
раднику мера Луцька Володимиру 
Пащенку.

Як зізнався заступник міського голо-
ви Сергій Григоренко, надати евакуатор 
в оренду комунальному підприємству 
зголосився лише один власник.

«Міська рада давала оголошення 
в газетах, довго чекали на кандидатів, 
проте з’явився лише один підприємець. 
«Автопарксервіс» уклав договір оренди 
евакуатора на один рік за 16 000 гри-
вень на місяць», – розповів посадовець.

поїхали 

не ловіть ґав!

один у полі 

резонанс 

ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ КАТІ 
ЛИТКІНОЇ ЗАЛИШИЛИ ПІД ВАРТОЮ

інфраструктура 

світ навиворіт 

ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ 
ДОРОЖНІХ АРТЕРІЙ ТРЕБА 
МІЛЬЯРД ГРИВЕНЬ

1 місяць – 13,26 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

11 ммміссяяцць ,, рр

попалися спритники

КОЛИШНІЙ ПІДОЗРЮВАНИЙ 
НАВЧАЄ СЛІДЧИХ

Нововолинськ-Луцьк 

Луцький міськрайонний 
суд залишив під 
вартою 16-річного 

Назара Статочнюка, якого 
підозрюють у вбивстві юної 
жительки Нововолинська 
Катерини Литкіної.

Обставини смерті дівчини, 
тіло якої знайшли на терико-
ні шахти на десятий день піс-
ля зникнення, досі повністю не 
з’ясовано. 20 серпня слідство 
оголосило про підозру місцевому 
жителю Назару Статочнюку. Йому 
обрали запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою терміном 
на два місяці.

Сам підозрюваний заперечує 
свою причетність до вбивства. 
Натомість батьки вбитої голов-
ним підозрюваним вважають 
двоюрідного брата затриманого, 
колишнього хлопця Катерини 

Максима Терлецького, який на-
разі перебуває у Словенії. Його 
поліція допитала через Skype. 
Достатніх доказів, аби оголосити 
Максимові про підозру, немає. 

18 жовтня адвокат Назара на-
полягав на домашньому арешті, а 
не триманні під вартою. Мовляв, 
умови перебування в камері-

одиночці вкрай несприятливі, 
у юнака – слабке здоров’я. До 
того ж, Назар став емоційно не-
стабільним – на кулаку правої 
руки видно свіжі рани від ударів. 
Адвокат Віктор Шостак каже, що 
Назар кілька разів бив стіну.

Прокурор наполягав на тому, 
що підозрюваний неодноразо-

во виїжджав за кордон, будучи 
свідком, видалив листування з 
убитою в соціальній мережі й 
не може пояснити, звідки в його 
смартфоні взялася флешка з її 
телефона. Зрештою суд залишив 
підозрюваного під вартою. Адво-
кат сім’ї загиблої Катерини Лит-
кіної Елла Бордюженко каже, що 
ухвала суду цілком законна, адже 
є підозра, що юнак утече від слід-
ства. Також додає, що сім’я підо-
зрюваного не погоджувалася, 
аби Назар пройшов тест на полі-
графі та зробив дактилоскопічну 
експертизу.

Мати підозрюваного Вікторія 
Гуліда переконує, що її син не ви-
нен, і якщо він сяде, то від цього 
легше нікому не буде. Після слу-
хання жінка висловлювала спів-
чуття сім’ї загиблої, проте пере-
конувала, що її син не робив того, 
в чому його звинувачують.

volynnew
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ПОРОШКОВИХ 
ПІДРОБНИКІВ ВИВЕЛИ 
НА ЧИСТУ ВОДУ

Луцький район 

Волинські правоохоронці викрили підпільний цех, 
у якому виготовляли засоби для прання та миття 
посуду із незаконним використанням товарних 
знаків відомих брендів. Про це повідомила прес-
служба прокуратури Волинської області. 

У ході досудового розслідування встановлено, що 
виробництво налагодила група осіб на території Луцька 
й Луцького району. Спритники фасували невідомі речо-
вини у тару з етикетками брендів Persil, Тіdе та Аriel.

У вересні та жовтні вже вилучали великі партії схо-
жих підробок. Махінаторам загрожує відповідальність, 
передбачена частиною 3 статті 229 Кримінального ко-
дексу України. А саме – штраф від двох до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк від трьох до шести років. 

vol.gp.gov.ua

Волинь 

У проекті державного бюджету 
2017 року, що його подано у 
Верховну Раду, передбачено обсяг 
державного дорожнього фонду 
в розмірі приблизно 40 мільярдів 
гривень (включно з кредитними 
коштами). З них 35% планують 
виділити на місцеві дороги.

Відповідно до пропозицій, які внес-
ла Волинська облдержадміністрація, 
передбачено ремонт автодороги Луцьк-
Володимир-Волинський-Устилуг у тако-

му ж обсязі, як було зроблено ремонт 
дороги Луцьк-Львів. Якщо вдасться 
довести доцільність цього «Укравто-
дору» та Мінінфраструктури, в області 
з’явиться ще один капітально відре-
монтований відрізок дороги. У рамках 
транскордонного співробітництва час-
тину коштів виділятимуть на ремонт у 
рамках польсько-українського проек-
ту. Йдеться про три мільйони євро на 
відрізок державний кордон – Устилуг-
Володимир-Волинський.

Наступним напрямком роботи має 
бути завершення реконструкції доро-
ги Ковель-Ягодин на відрізку, де з двох 
смуг руху дорога переходить в одну. 
Ділянка «стоїть» уже впродовж п’яти 
років, тож якщо роботи не завершити, 
вона стане непридатною. Планують та-
кож ремонт частини автодороги Луцьк-
Рівне поблизу села Дерно, де дорожнє 
покриття найбільш пошкоджене, та ка-
пітальний ремонт дороги Луцьк-Ковель 
на ділянці Луцьк-Кременець.

Загалом на ремонт доріг Волинь 
потребуватиме до мільярда гривень із 
державного бюджету. Ще 100 мільйонів 
планують залучити з місцевих бюджетів 
у рамках співфінансування.

pravda.lutsk.ua

vk.com
/trans0332

Маршрутка доїжджатиме 
до заводу «Мотор»

Адвокат сім’ї загиблої каже, що ухвала суду цілком 
законна, адже є підозра, що юнак утече від слідства

Фальсифікували продукцію 
відомих марок Persil, Тіdе та Аriel

volynnew
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Волинь 

Віктор Вальчук, громадський активіст 
та помічник нардепа Ігоря Лапіна, 
який 5 березня відкрив стрілянину по 
перехожих на Київському майдані, 
викладає на курсах підвищення 
кваліфікації слідчих.

Про це стало відомо депутату Луцької місь-
кої ради Ігорю Поліщуку. У головному управ-
лінні поліції Волинської області у відповідь на 
депутатський запит повідомили, що не володі-
ють інформацією, за якими критеріями обира-
ли викладачів, та й узагалі – чому пан Вальчук 
навчає поліцейських. Оскільки процесом від-
бору опікувалися координатори ОБСЄ в Укра-
їні АЙСІТАП.

Нагадаємо, 5 березня представник Цен-
тральної атестаційної комісії, що визначала 

профпридатність поліцейських у Луцьку, Віктор 
Вальчук, перебуваючи в стані алкогольного 
сп’яніння, стріляв із пістолета біля супермарке-
ту «Вопак» на Київському майдані. Порушнику 
оголосили про підозру. Втім прокуратура Луць-
ка закрила кримінальне провадження. Справа 
не пішла далі через те, що за обвинуваченого 
заступилися психіатри, а постраждалі раптово 
відмовилися від будь-яких претензій до горе-
стрільця.

«Підозрюваний Вальчук В. Ю. за своїм пси-
хічним станом на час інкримінованих йому 
протиправних дій міг усвідомлювати свої дії 
та керувати ними, проте, враховуючи його 
емоційний стан, індивідуально-психологічні 
особ ливості та обставини справи, останній не 
міг точно співвідносити свої дії з об’єктивними 
потребами ситуації», – йшлося у висновку пси-
хіатрів. 



Факт завжди голий, якщо він вбраний за останньою модою. Станіслав Єжи Лец
www.volynnews.com
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КОМУНАЛКУ ДОЗВОЛИЛИ 
ОПЛАЧУВАТИ ЧАСТИНАМИ 
Для українців, які не отримують субси-
дії, запровадять можливість оплачувати 
послуги ЖКГ в розстрочку. За заявою 
споживача комунальних послуг він змо-
же отримати розстрочку і в місяць звер-
нення йому треба сплатити лише 50% 
від рахунку. Іншу частину потрібно буде 
оплатити рівномірно протягом квітня-
вересня наступного року, до початку на-
ступного опалювального сезону, пише 
Gazeta.ua. 

СТУДЕНТИ-МЕДИКИ 
МАТИМУТЬ ВІЙСЬКОВИЙ 
ВИШКІЛ
Слухачі вищих медичних і фармацев-
тичних навчальних закладів проходити-
муть обов’язкову військову підготовку 
офіцерів запасу медичної служби, пові-
домляють «Українські новини». 

ПОЛЯК ОЧОЛИВ 
«УКРАВТОДОР» 
Новим керівником Державного агент-
ства автомобільних доріг України став 
колишній міністр транспорту, будівни-
цтва і морського господарства Польщі 
Славомір Новак. 

МОТОРОЛУ ЛІКВІДУВАЛИ 
ПОСЛАНЦІ КРЕМЛЯ 
Ліквідацію російського найманця Ар-
сенія Павлова (Мотороли) провели 
спецслужби Росії. Про це свідчать ре-
зультати розслідування InformNapalm, 
повідомляє «УНІАН». У розпорядження 
волонтерів потрапили дані, отримані з 
телефонів Павлова та його дружини. В 
одному з останніх листувань дружина 
Мотороли згадує, що в їхньому будинку 
в ніч з 15 на 16 жовтня знімали охорону. 

ЛІКАРІ ТА ПАЦІЄНТИ 
ПІДПИСУВАТИМУТЬ УГОДИ
Сімейні лікарі, педіатри та терапевти 
поч нуть підписувати контракти з пацієн-
тами на рік, заявила в інтерв’ю журналу 
«Новое Время» керівниця міністерства 
охорони здоров’я України Уляна Супрун. 
У громадян буде право самостійно ви-
бирати собі лікаря і право змінити його 
після закінчення контракту, якщо лікар 
з якихось причин перестане влаштову-
вати пацієнта.

«ВОЛЯ НАРОДУ» ЗБІДНІЛА 
НА ЧЛЕНА 
Нардеп Юрій Шаповалов залишив пар-
ламентську групу «Воля народу». Нині 
до складу групи входять 19 народних 
депутатів. Раніше «Волю народу» очо-
лював Ігор Єремеєв, який улітку 2015-го 
помер після падіння з коня. А сам Ша-
повалов до лютого 2014 року входив до 
фракції Партії регіонів. 

СЕМЕНЧЕНКО МАВ 
КРИМІНАЛЬНЕ МИНУЛЕ  
Екс-комбат батальйону «Донбас», нар-
деп від «Самопомочі» Костянтин Гришин 
(він же Семен Семенченко) перебував у 
розшуку за підозрою в скоєнні тяжкого 
злочину. Про це повідомляє видання 
«Ракурс» із посиланням на офіційний за-
пит у Головну військову прокуратуру.

РАДА ХОЧЕ ЗБІЛЬШИТИ 
РОЗМІР АЛІМЕНТІВ
Парламент має намір збільшити міні-
мальний розмір аліментів на одну дити-
ну з 30% до 50% прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку. Крім того, 
передбачається, що механізм їх стягнен-
ня буде спрощеним.

УЧАСНИКАМ АТО І ЇХНІМ 
ДРУЖИНАМ ЗМЕНШИЛИ 
ПЕНСІЙНИЙ ВІК
Рада ухвалила закон, відповідно до яко-
го безпосереднім учасникам бойових 
дій в АТО належить пенсія після досяг-
нення чоловіками 55 років, жінками – 50 
років. Умовою також є наявність страхо-
вого стажу не менш ніж 25 років для чо-
ловіків і не менш ніж 20 років для жінок, 
повідомляє LB.ua.

українська хроніка

герої не вмирають

ВІЙНА ЗАБРАЛА 
ЩЕ ОДНЕ ЖИТТЯ

Любешівський 
район

Сумна звістка знову 
сколихнула Волинь. 
У зоні проведення 
антитерористичної 
операції загинув 
Іван Хрупчик, 
житель села Судче, 
що на Любешівщині. 
Йому було лише 23, 
повідомив сайт видання «Нове життя».

Зі слів судченської сільського голови Олени 
Бас, сім’я Івана – не з благополучних. Тож, мож-
ливо, хлопець, коли йшов на контрактну службу, 
просто утікав від усього поганого, що було тут, в 
рідній домівці. А може, щиро вірив, що допомо-
же Україні перемогти у неоголошеній війні.

Однак доля вирішила по-своєму. Після 
трьох місяців «учебки» Іван повернувся у від-
пустку додому, звідки уже вирушив на схід. 
Там під час виконання обов’язків його молоде 
життя обірвалося.

небезпечний заробіток

молоде й зелене 

дійшли рукипоспішні рішення

«ОДЯГНУВСЯ» В ПРЕДМЕТИ ЧАСІВ 
ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ – І ЗА КОРДОН 

УЧЕНЬ НАПИВСЯ – ВЧИТЕЛЬ РОЗПЛАЧУВАТИМЕТЬСЯ 

ЗАМІНИЛИ ДВІ 
ТИСЯЧІ КВАДРАТІВ 
ДОРОЖНЬОГО БРАКУ

ЗВІЛЬНЕНІ 
ЗА «ЗАКОНОМ 
САВЧЕНКО» 
«ТРИМАЮТЬ» 
МИТНИЦЮ 

Володимир-Волинський район 

22 жовтня на митному 
пункті «Устилуг» 
працівники Волинської 

митниці, перевіряючи автомобіль 
Audi A3, виявили близько 
300 предметів старовини у 
громадянина України.

Авто їхало смугою спрощеного руху 
«зелений коридор» у напрямку виїзду з 
України.

Митники виявили старовинні сокири, 
які були примотані скотчем до тіла одного 
з пасажирів. 

Як повідомили у прес-службі СБУ Воли-
ні, серед цінностей, що їх намагався неза-

прес-служ
ба УСБУ у Волинській області

За попередніми 
оцінками, 
походження 
вилучених 
предметів сягає 
V-III тисячоліть 
до нашої ери

Волинь  

На деяких ділянках автомобільної дороги Львів-Радехів-
Луцьк поклали верхній фінальний шар та зробили два 
місця для заїзду – так звані «кишеньки».

Також замінили дві тисячі метрів квадратних дороги, де влітку 
було виявлено дефекти через шар дьогтю під покриттям.

Про це повідомив керівник з будівництва Служби автомо-
більних доріг у Волинській області Ншан Антоняк. Як повідомля-
ли раніше, у серпні цього року на кількох ділянках траси Луцьк-
Львів виявили відсутність надійної основи (замість бетону ще за 
Радянського Союзу залили гудроном, який не твердіє). Дорога в 
цих місцях «попливла» через підвищене навантаження.

Як зазначав тоді директор департаменту інфраструктури 
та туризму Волинської ОДА Іван Мирка, відсутність належної 
дорожньої основи не можна помітити ззовні. Крім того, кошти 
виділяли лише на поточний ремонт, який не передбачає заміни 
основи, а лише вкладання асфальту.

Ковель 
Учні дев’ятого класу ковельської 
загальноосвітньої школи №10 разом із 
вчителькою поїхали у Львівську область на 
екскурсію, пише Kowel.com.ua.

Першого ж дня один зі старшокласників 
вирішив «відзначити» приїзд у Карпати алкого-
лем. Каже, випив двісті грамів, а через деякий 
час відчув, що йому зле, пішов у вбиральню, 
де його і знайшла вчителька. Педагог разом із 
медпрацівником школи надавали медичну до-
помогу, але оскільки самопочуття горе-пияка 
погіршувалося, викликали швидку.

О третій годині ночі підлітка доправили в реа-
німаційне відділення Сколівської центральної ра-
йонної лікарні, в нього було алкогольне отруєння. 
Медзаклад про інцидент повідомив поліцію.

Справа про притягнення до адмінвідпові-
дальності вчительки ЗОШ №10, де зазначено, 
що вона не здійснила належний догляд за не-
повнолітнім учнем, внаслідок чого той отруїв-
ся алкоголем і потрапив до реанімації, дійшла 
до Ковельського міськрайонного суду. А звідти 
матеріали скерували до Сколівського район-
ного суду Львівської області, оскільки це його 
компетенція. 

Любомльський район 

У Любомльському районі 
група злочинців, звільнених за 
«законом Савченко», «тримає» 
валютників, митницю, а також 
скоює грабежі та розбої.

Про це заявив керівник Нацпо-
ліції Волині Петро Шпига під час 
наради з приводу профілактики 
правопорушень 21 жовт ня, інфор-
мує «Конкурент».

Правоохоронець скаржиться 
на те, що місцева громада не по-
відомляє про скоєні правопору-

шення в поліцію. Шпига наголосив 
на тому, що це може призвести до 
трагічних наслідків.

Нагадаємо, як раніше заявив 
начальник кримінальної поліції 
Вадим Троян, 700 осіб з 9000, які 
вийшли на свободу за «законом 
Савченко» (зарахування одного 
дня попереднього ув’язнення за 
два дні в термін основного по-
карання), затримали повторно за 
скоєння тяжких і особливо тяжких 
злочинів. Триста з них – заарешто-
вані.

конно вивезти до Європи порушник, були 
сережки, браслети, монети, наконечники 
до стріл, сокири. Зловмисник сховав цін-
ності у кишенях свого одягу, у спеціально 
прилаштованій «розгрузці» на спині, а та-
кож серед своїх особистих речей. У подаль-
шому старовинні речі горе-контрабандист 
мав намір продати у Європі.

За попереднім висновком експертів, 
походження вилучених предметів сягає 
V-III тисячоліть до нашої ери (період три-
пільської культури).

Слідчий відділ УСБУ у Волинській об-
ласті розпочав кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу Украї-
ни (контра банда). Тривають слідчі дії.

zdorov-info.com
.ua

zdorov-info.com
.ua
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  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Фото автора
Луцький район

ініціатива 

добрі справи ДИТЯЧІ МАЛЮНКИ НА ФРОНТ

Днями в зону АТО 
вчергове повезли 
гуманітарну 

допомогу волонтери 
благодійних організацій 
«Серце для України» та 
«Серце патріота». На 
схід відправили теплий 
одяг, ліки, продукти, а 
ще – малюнки та обереги, 
що їх створили маленькі 
волиняни. Рукотвори 
воїнам передали учні 
Княгининської ЗОШ I-III 
cтупенів та Рокинівського 
НВК. А окрім них, 
підготували і смачні 
гостинці.

«Ми вже понад сотню разів їзди-
ли на передову, доставляли бійцям 
харчі, медикаменти, запчастини. 
Хлопці дуже дякують за допомогу, 
та найбільше просять привезти ди-
тячі листи і малюнки, – каже спів-
засновник українсько-німецької 
благочинної організації «Серце 
для України», голова Луцької ра-
йонної організації політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» Ігор Климчук. – Навіть коли 
солдати йдуть на ротацію, малюнки 
беруть із собою й носять у нагруд-
них кишенях. Тому є постійна по-
треба в речах, які зберігають тепло 
дитячих рук. Тим більше, настає хо-
лодний період. Солдати хворіють. 
Ці баночки з перетертою малиною і 
смородиною для них – і як ліки, і як 
вітаміни. Ми, своєю чергою, пере-
дамо медикаменти і теплий одяг».

Ніхто не сумнівається: україн-
ські захисники – мужні й безстраш-
ні. Але у кожного є душа і серце, які 
болять за дітей та їхнє майбутнє. 
Не в одного суворого солдата за-

бринить скупа сльоза, коли дивити-
меться на нехитрі дитячі малюнки. 
Школярики зображають їм те, чого 
так бракує в умовах війни: кущ кали-
ни, житнє поле, родинні портрети... І 
майже на кожному малюнку пишуть 
такі важливі слова: «Повертайтеся 
живими!». А учні 6-А класу разом із 
класним керівником написали ко-
лективного листа воїнам АТО.

За словами директора Княги-
нинської ЗОШ I-III ступенів Олени 
Осінської, благодійна акція у них 
тривала з 17 до 21 жовтня. Школя-
рі приносили з дому консервацію, 
фрукти, солодощі, шкарпетки, плели 
патріотичні браслети, майстрували 
ангеликів і чаклували над малюн-
ками. Передають подарунки воїнам 
уже не вперше й навіть отримують 
листи-відповіді з передової.

«Тісна співпраця нашої школи 
з воїнами АТО триває постійно. Це 
зараз потрібно. Був період, коли 
патріотичному вихованню не при-
діляли у школі належної уваги. Сьо-

побажати солдатам: тримайтеся і 
вірте: перемога буде за нами!».

Від імені армійців учасникам 
акції подякував Сергій Балиць-
кий – керівник волонтерського 
центру «Серце патріота», депутат 
Луцької міської ради від УКРОПу. 
Волонтери їхнього центру щоміся-
ця, а іноді й кілька разів на місяць, 
відправляють вантажі на передову. 

«Ваша допомога направду важ-
лива. Отримуючи ваші подарунки, 
хлопці розуміють, що ночують в 
окопах недарма, а заради вашого 
спокійного майбутнього. Дякуємо, 
що позитивно відгукнулися на цей 
клич. Я вражений, що ви прийшли на 
сьогоднішню зустріч у вишиванках. 
Неодмінно покажу солдатам наші 
спільні знімки. Ми постараємося, 
щоб вони підписали вам прапор», – 
наголосив Сергій Балицький.

...Яскравий жовтий бусик во-
лонтерської організації вирушає 
на схід. Крім передачі для бійців, 
волиняни везуть гуманітарну допо-
могу для Краматорського будинку 
дитини. Теплі речі вихованцям, які 
втратили у боях батьків, передали 
німецькі благодійники.

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?ГРОШІ НА ОСВІТУ МАЮТЬ СКЛАДАТИ 
НЕ МЕНШЕ ЯК 7% ВВП КРАЇНИ

годні воно набрало нових обертів, 
і є результат: кожна дитина стара-
ється зробити посильний внесок 
у збереження незалежності нашої 
держави», – каже Олена Осінська.

І слова директора підтвердили 
школярі. Вони розуміють: ситуація 
в державі зараз не найкраща, тому 
підтримувати армію треба всією 
українською громадою. Бо якби не 

солдати на передовій, невідомо, 
що було б із нами сьогодні. Старшо-
класниці Вікторія Стрисік та Анна 
Яковлюк переконані, що кожен має 
надати посильну допомогу воїнам. 
Це не обов’язково мають бути вели-
кі суми чи дорогі подарунки. Малю-
нок від душі, теплі шкарпетки, що їх 
сплела бабуся, блакитно-жовтий 
браслет чи білосніжний ангелик мо-
жуть стати справжнім талісманом 
для оборонців.

Третьокласниці Рокинівського 
НВК Даринка Нечипорук та Марійка 
Антонова малювали воїнам симво-
ли України й подумки бажали, щоб 
швидше закінчилася війна і вони 
повернулися до своїх родин. Дітки 
впевнені: їхні малюнки оберігати-
муть солдатів.

Випускник НВК Сергій Матвій-
чук теж взяв участь у цій акції. Юнак 
каже: «Я ще замалий, щоб воювати, 
тому роблю посильну допомогу. 
Приніс із дому сала та печива. Хочу 

Сергій Балицький

Рокинівські педагоги та школярі 
просять: «Повертайтеся живими!»

Княгининські дітлахи 
малювали від душі

Малюнки від 
рокинівських 
школяриків

Смаколики для солдатів збирали усією громадою

Україна 

Фінансування освітнього процесу 
має здійснюватися з державного 
бюджету. Адже перекладання 
фінансових зобов’язань на місцеві 
бюджети, спроможність яких 
утримувати школи та профтехосвіту 
викликає сумніви, може призвести до 
того, що діти в невеликих містах та 
селах будуть позбавлені доступу до 
освіти взагалі.

Такі правки до галузевого законопроекту 
передала народний депутат Ірина Констанке-
вич (УКРОП) комітету Верховної Ради України 
з питань освіти та науки, повідомляє прес-
служба політичної сили. Зауваги напрацьо-
вано Громадсько-експертною радою партії з 
питань освіти. 

Так, експерти партії наполягають на тому, 
що на фінансування освіти слід закласти не 
менш як 7% ВВП. «Закон, який передбачає сут-
тєве реформування галузі, не забезпечений 
належним фінансовим ресурсом. Тому добрі 

наміри, які в ньому задекларовані, можуть за-
кінчитися поразкою», – заявила Констанкевич.

Депутатка також наголосила, що УКРОП, 
який послідовно відстоює малокомплектні 
школи, пропонує в галузевому законопроекті 
передбачити обов’язкове погодження орга-
нами місцевого самоврядування з громадою 
питань про закриття шкіл, у яких навчається 
менш як 25 дітей. 

Також в УКРОПі пропонують з наступ-
ного року підвищити заробітну платню не 
тільки вчителям, а й викладачам професійно-
технічних навчальних закладів та вишів. 
Студенти ж мають мати гарантоване пра-
во на отримання академічної та соціальної 
стипендій. Щодо запровадження 12-річної 
освіти, то, за словами Ірини Констанкевич, 
вона була б можлива як додаткова опція, а 
не зобов’язання. Наголосили в партії і про 
те, що єдиною мовою навчання в школах, 
професійно-технічних навчальних закладах, 
вишах має бути українська. Мови національ-
них меншин можуть вивчати додатково.  



Я думаю, соціум заслуговує на те, щоб бути захищеним від самого себе. Джеффрі Дамер
www.volynnews.com
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  Підготувала Тетяна ГРІШИНА 
    Фото автора 
    Луцьк

КОШТОВНІ МЕТРИ 

Реконструкція центральної 
вулиці Лесі Українки 
наробила шуму. Що 

далі – то більше. Благе, здавалося, 
діло – відремонтувати центральну 
дорогу в місті, зробити ї ї 
привабливою для туристів, 
візиткою древнього Лучеська – 
наразилося на супротив. І на це 
є вагомі причини. 
Спочатку активні громадяни 
повстали проти вирубування 
дерев, згодом дійшла мова до 
вартості й доцільності ремонту. 
Зрештою, епопея триває досі. 

РАДИЛИСЯ – НЕ НАРАДИЛИСЯ  
Інформацію про реконструкцію луцької 

«стометрівки» оприлюднив на своїй сторінці 
у Facebook міський голова Микола Романюк у 
березні цього року. Лучан запрошували нада-
вати власні письмові пропозиції до департа-
менту житлово-комунального господарства. 
Серед зауваг у коментарях лунали пропозиції 
обладнати велодоріжки, зобов’язати розміс-
тити смітники, а то й узагалі перемкнутися на 
ремонт інших вулиць. 

«Краще викладіть для обговорення 
проект реконструкції вул. Б. Хмельницько-
го – це ж дорога до мерії. І там щонайменше 
тричі зубами треба клацнути, щоб до міської 
ради доїхати. І, на мою думку, в цьому ви-
падку треба кошти спрямувати на прилеглі 
та паралельні вулиці до Лесі Українки, такі 
як Пушкіна, Гаврилюка, Хакімова, Гончаро-
ва. А створювати картинку заради картин-
ки – це все показуха (політика), а не «гос-
подар в домі», – писав користувач Дмитро 
Петрочук, на що мер ствердно відповів, що 
Хмельницького зроблять цьогоріч. Утім на-
прикінці жовтня у виконання таких обіцянок 
важко повірити. 

Чи то через неправильно обрану плат-
форму для спілкування, чи через інертність 
лучан пік спротиву настав уже тоді, коли при-
ймати зауваження було пізно. А саме – в липні 
після зрізання кількох дерев небайдужі поча-
ли пікетувати такі дії, вимагаючи зберегти на-
садження. У мерії тиску не витримали й пішли 
на поступки.  

небажаний сюрприз бунт 

ЛЬВІВСЬКЕ СМІТТЯ НАМАГАЮТЬСЯ 
ПІДКИНУТИ ВОЛИНІ 

СЕЛЯНИ – ПРОТИ 
СМІТТЄСПАЛЮ-
ВАЛЬНОЇ ПЕЧІ 

Волинь 

Сміття зі Львівської області 
викидали у Ківерцівському 

районі, намагалися висипати під 
Колками та на Локачинському 
полігоні.

Про це стало відомо 25 жовтня під час  
тематичного круглого столу у Луцьку.

Начальник державної екологічної ін-
спекції у Волинській області Олександр 
Ткачук зауважив, що протягом двох 
останніх тижнів у Ківерцівському райо-
ні затримали велику машину зі сміттям. 
Щодо цього інциденту вже розпочали 
кримінальне провадження. У тому ж сміт-
ті знайшли документи Жовківської ра-
йонної адміністрації (Львівська область), 
місцевого відділення поліції тощо.

Нещодавно поблизу селища Колок 
в лісі затримали автомобіль, який хотів 
висипати сміття. Проте лісова охорона 
встигла викликати правоохоронців. Як 
з’ясувалося, водій працює на київське 
підприємство, яке має угоду зі Львів-
ською міською радою на вивіз сміття. 
Припускають, що вирішив просто по-
збутися його на Волині, не довозячи. Зі 
слів Ткачука, шість немісцевих машин 
зі сміттям затримали на локачинському 
полігоні. Нагадаємо, нещодавно сміття 
невідомого походження знайшли у лісі 
неподалік села Гайового Ківерцівського 
району. 

Сергій Ш
араєвський

Луцький район 

Заборонити спорудження 
сміттєспалювальної печі поблизу 

полігону твердих побутових відходів, 
що може становити загрозу для 
здоров’я місцевих жителів, вимагає 
громада села Брища. Саме тут уже 
кілька десятків років роташоване 
луцьке сміттєзвалище.

На місці майбутньої печі почали заливати бето-
ном фундамент. Людям фактично ніхто нічого не по-
яснює, паспорта об’єкта на місці будівництва станом 
на 21 жовтня не було, тож селяни вирішили органі-
зувати збори.

Як повідомив депутат Рокинівської селищної 
ради Олег Лукашевич, у квітні цього року брищани 
вже проводили збори, на яких і зібрали 193 підписи 
проти спорудження сміттєспалювальної печі поблизу 
полігону твердих побутових відходів. Аналогічні збо-
ри відбувалися у селищі Рокинях – 250 селян проти. 

Під час сесії Рокинівської селищної ради 8 квіт-
ня цього року більшість депутатів проголосували 
за погодження ТзОВ «Центр переробки та утилізації 
відходів» будівництва і встановлення обладнання, 
призначеного для термічного знищення небезпеч-
них відходів. Пізніше, 10 липня, провели громадські 
слухання щодо об’єднання громад та будівництва 
вказаного обладнання. Остаточним рішенням було 
перенесення питання щодо спорудження сміттє-
спалювальної печі вже на розгляд об’єднаної Княги-
нинської громади, яку буде створено у грудні цього 
року. Однак будівельні роботи вже почалися, що й 
обурило громаду. 

ДОРОГІ РОЗРАХУНКИ 
У той же час громадськість та депутат-

ський корпус поставили під сумнів саму вар-
тість робіт на вулиці та процедуру їх освоєн-
ня. Річ у тім, що, як з’ясувалося, кошторис із 
ремонту вулиці Лесі Українки розділили на 
кілька об’єктів. Таким чином вдалося уник-
нути тендерної процедури при закупівлі 
товарів та послуг. Загальна вартість робіт 
склала близько восьми мільйонів гривень. 

Тоді пояснювали, що за таких умов сподіва-
лися закінчити роботи до Дня Незалежнос-
ті. Утім, якщо пригадати, у державне свято 
ремонт ще тривав, не завершений він пов-
ністю і досі. Роботи згодилася виконувати 
компанія «Бетон Брук Сервіс», співзасновник 
якої – Андрій Разумовський, колишній депу-
тат міськради. 

До слова, із цією ж компанією 18 серпня 
2016 року було укладено договір на будів-

ництво фонтану на перехресті вулиць Кри-
вий Вал та Лесі Українки вартістю 664,9 ти-
сячі гривень, про що є документи в системі 
Prozorro. І саме ця компанія виявилася єди-
ним претендентом на капітальний ремонт 
вулиці Кривий Вал вартістю майже 4,7 млн 
грн. Щоправда, тендер, який мав відбутися 
днями, відмінили, оскільки заявився лише 
один учасник. 

ТАКА РІЗНА ВУЛИЦЯ 
Недешевий ремонт вулиці Кривий Вал 

також викликав низку питань. Тут планують 
замінити покриття, покращити освітлення. 
Неозброєним оком видно, що ремонту по-
требує частина тротуару біля житлових бу-
динків, що межують із Глушцем, та ділянка 
від вулиці Богдана Хмельницького до Набе-
режної. Але що цікаво, саме ця ділянка після 
Хмельницького не підлягає ремонту в 2016 
році, це підтвердив директор департаменту 
ЖКГ Юрій Крась.

А та ділянка вулиці, що від Хмельниць-
кого до Глушця, якраз не у найгіршому стані, 
тут тротуари самотужки оформили підпри-
ємства, які розмістили свої офіси, магазини 
чи кафе. 

«Реконструкція вулиці (Кривий Вал, – ВН) 
розглядається як один із основних елемен-
тів організації міського простору мережі 
історичних вулиць, що межують з історико-
культурним заповідником та формують 
обличчя міста. Метою ремонтних робіт є 
створення комфортного рекреаційного се-
редовища в центральній частині міста, ор-
ганізація пішохідного зв’язку центру міста та 
луцького історико-культурного заповідни-
ка», – виправдовував ремонт міський голова 
Микола Романюк.

Натомість депутат Луцькради Ігор Полі-
щук (УКРОП), за підрахунками якого вартість 
ремонту вулиці Лесі Українки була завищена 
удвічі, називає капітальний ремонт Кривого 
Валу в тому вигляді, як він представлений, 
«недоречним, невиправдано дорогим і не-
вчасним». Мовляв, у Луцьку чимало дворів у 
куди гіршому стані, і там теж бувають турис-
ти, живуть люди. Нині факти ймовірних пору-
шень під час ремонту вулиці Лесі Українки пе-
ревіряє прокуратура. А ремонт Кривого Валу 
відтерміновується. 

Найімовірніше, питання піднімуть під час 
найближчої сесії міськради. Однак очевидно, 
що ремонт об’єктів громадського користу-
вання має набувати більшої публічності: від 
процесу вибору пріоритетів до конкретних 
робіт.  

У цьому місці майже 
вмонтований фонтан 

На сміття у лісі на Ківерцівщині натрапили випадково 

Вулиця Кривий 
Вал справді має 
непривабливий вигляд, 
одначе якраз за 
перетином із Богдана 
Хмельницького 

Аж ніяк не найгірший 
стан покриття 
неподалік пам’ятника 
Святому Миколаю на 
вулиці Кривий Вал 

Цікаво, що голова Волинської облас-
ної ради Ігор Палиця у своєму Facebook 
назвав нечистоти особистою власністю 
мера Львова Андрія Садового: «Може, це 
в вашій організації («Самопомочі», – ВН) 
таке розуміння європейського підходу 
до розв’зання проблеми?! І я вважаю, що 
сміття особисто його (Садового, – ВН), тому 
що львів’яни не винні в безпорадності об-
раного чиновника!». 

До слова, проект рішення, що заборо-
няє приймати на полігоні у Брищі тверді 
побутові відходи з інших областей, реко-
мендувала схвалити профільна комісія 
Луцькради. Голова фракції «УКРОП» Ігор 

Поліщук повідомив, що полігон має об-
межений ресурс та строк експлуатації. На-
дання послуг із прийняття та захоронення 
твердих побутових відходів з інших облас-
тей скоротить ресурс. Окрім того, прий-
няття твердих побутових відходів з інших 
областей може спричинити погіршення 
екологічної ситуації. При цьому надання 
вказаних послуг не сприятиме збільшен-
ню доходу бюджету Луцька. Члени комісії 
підтримали проект рішення про заборону 
приймання та захоронення твердих побу-
тових відходів, що їх завозять з інших об-
ластей. Надалі рішення – за сесією міськ-
ради.
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Податки – ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві. Олівер Уендел Холмс 

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 

знання законів. 
Як грамотно вийти 

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

«Чи правомірним було рі-
шення районного відділу 
освіти видати наказ про пов-
не тижневе навантаження, 

якщо годин є лише на ставку (18), а 
вчителів двоє? Обох педагогів було 
прийнято на роботу з неповним 
тижневим навантаженням. А видачу 
наказу з повним тижневим наванта-
женням на користь одного з педаго-
гів пояснюють банальною помилкою 
(недодивилися, що є другий педагог 
з неповним тижневим навантажен-
ням і що недостатньо годин, – так по-
яснює відділ освіти). Чи є якісь пра-
вові механізми, щоб скасувати наказ 
про призначення на повне тижневе 
навантаження?»

Так, є правовий механізм. Передо-
всім слід подати обґрунтовану відом-
чу скаргу начальнику відповідного 
відділу освіти, який видав наказ, із за-
значенням усіх підстав, вказаних у за-
питанні. А в разі відмови задовольнити 
таку скаргу наказ можливо оскаржити 
до суду.

«Моїй матері після смерті її 
батька залишився будинок 
у селі, побудований у 50-х 
роках. Документів на нього 

немає. Куди слід звертатися і які до-
кументи потрібні, щоб мама могла 
оформити будинок на себе та прода-
ти його?»

У такому випадку потрібні доку-
менти, які підтверджували б, що такий 
будинок узагалі свого часу вважався 
об’єктом нерухомості. Для цього по-
трібно в першу чергу звернутися до 
сільської ради і встановити, яка доку-
ментація щодо такого будинку в них є. 
У разі відсутності в сільській раді до-
кументів щодо будинку (записів про на-
дання адреси, рішень, за якими надава-
ли будинок батькові вашої матері тощо) 
слід звернутися з відповідним запитом 
до районного архіву для отримання до-
кументів із таким змістом. І в разі під-
твердження архівними документами 
прав вашого дідуся на такий будинок 
саме як на об’єкт нерухомості слід буде 
звернутися до органів місцевого само-
врядування для розв’язання питання 
поновлення документів на будинок та 
подальшого оформлення на нього пра-
ва власності на вашу матір. У разі, якщо 
сільська рада відмовиться це зробити, 
треба буде звертатися до суду із позо-
вом про визнання права власності на 
спадкове майно.

«Багатодітна сім’я отримує 
грошову допомогу. В люто-
му 2015 року на жінку було 
оформлено акт дарування 

будинку, який не приносить жодного 
доходу. На підставі цього соціальна 
служба припиняє виплату з верес-
ня 2016 року і зобов’язує повернути 
кошти, надані з березня 2015 року 
до серпня 2016 року. А це 55 000 гри-
вень. Оплатити таку суму немає мож-
ливості. Просять платити півроку, а 
потім ніби закриють справу. Чи є ви-
хід із цієї ситуації?»

 Тут треба платити. Інших правових 
шляхів уникнути оплати вказаних кош-
тів я не знаю.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста міжнародна політика 

податки

  Підготувала
Дарина ГОГОДЗА 

«НОРМАНДСЬКА ЧЕТВІРКА»: 
УСНІ ДОМОВЛЕНОСТІ ТА 
НЕПЕВНІ ПЕРСПЕКТИВИ  

  Галина ТЕРНОВА

ВЕЛИКІ ПЛАТНИКИ ПОПОВНИЛИ БЮДЖЕТ ОБЛАСТІ 
МАЙЖЕ НА 16 МІЛЬЙОНІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК*

П’ятигодинна зустріч 
у Німеччині в ніч 
на 20 жовтня 

закінчилася усними 
домовленостями. 
Сторони «Нормандського 
саміту» домовилися 
розробити «дорожню 
карту» виконання 
Мінських угод. При цім, 
як запевнив президент 
Петро Порошенко, 
про дату виборів на 
окупованих територіях 
Донецької та Луганської 
областей нині не йдеться. 

Текст цієї «дорожньої карти» 
наразі не розроблений, його ма-
ють підготувати міністри закор-
донних справ до кінця листопа-
да. В основному дискутували про 
те, якими мають бути умови для 
безпечного проведення виборів, 
пише «Європейська правда». 

Переговори відбулися за 
участі канцлера Німеччини 
Ангели Меркель, президента 
Франції Франсуа Олланда, пре-
зидента України Петра Поро-
шенка і президента Росії Воло-
димира Путіна.

«До «дорожньої карти» уві-
йдуть безпековий блок, політич-
ний та гуманітарний», – пояснив 
Порошенко. Такі домовленості 
президент зустрів позитивно, 
оскільки раніше про документ не 
йшлося.

«Йдеться, зокрема, про ви-
ведення іноземних військ із 
окупованої території, про без-
перешкодний доступ місії ОБСЄ 
до всієї окупованої території, до 
місць відведеної техніки та не-
контрольованої ділянки україно-
російського кордону», – зазначив 
гарант.

Окрім цього, є домовленості, 

Нещодавно в 
Україні провели 

реформування 
центрального офісу з 
обслуговування великих 
платників податків. 
Офіс має сім управлінь 
в регіонах країни та 
п’ять відділень. У Львові 
податкова інспекція 
обслуговує великих 
платників податків із 
восьми областей Західної 
України. 

Для зручності платників на 
базі офісу створено єдину юри-
дичну особу, що забезпечить 
єдиний підхід до всіх платників. 
Таким чином компанія-платник 
може обрати за зручністю будь-
яке відділення, в якому обслуго-
вуватиметься. Як працює Луць-
ке управління спеціалізованої 
державної податкової інспекції з 
обслуговування великих платни-
ків податків у м. Львові Міжрегі-
онального головного управління 
Державної фіскальної служби, 
розповідає заступник начальни-
ка, начальник Віктор Дячук.

– Коли створено управлін-
ня?

– Луцьке управління, відпо-
відно до наказу Державної фіс-
кальної служби України (ДФС) 

«Про внесення змін до положень 
про Міжрегіональне головне 
управління ДФС – Центральний 
офіс з обслуговування великих 
платників та спеціалізовані дер-
жавні податкові інспекції», роз-
почало діяльність з лютого 2016 
року. 

– Які його функції?
– Управління є самостійним 

структурним підрозділом, що 
забезпечує реалізацію повнова-
жень ДФС у взаємовідносинах з 
великими платниками податків 
та здійснює їх податкове супро-
водження. А також здійснює ре-

алізацію державної податкової 
політики щодо великих платни-
ків податків у Волинській та Рів-
ненській областях.

– Скільки великих платни-
ків податків є на обслуговуван-
ні Луцького управління?

– На обліку управління пере-
бувають 28 великих платників, у 
тому числі 20 платників – на те-
риторії Волинської області та 8  – 
на території Рівненської області.

– Скільки сплачено юри-
дичними особами?

– Цьогоріч за дев’ять місяців 
платниками Луцького управлін-

ня забезпечено надходження до 
державного бюджету податку 
на прибуток розміром 232,2 млн 
грн, податку на додану вартість – 
320,8 млн грн, акцизного податку 
з вироблених в Україні підак-
цизних товарів – 34,5 млн грн, 
військового збору – 5,6 млн грн, 
єдиного соціального внеску – 
287,5 млн грн.

– Яка користь від цього міс-
цевим бюджетам?

– За результатами діяльнос-
ті, починаючи з 1 березня 2016 
року, платниками Луцького 
управління сплачено десять від-
сотків податку на прибуток до 
обласних бюджетів Волинської 
та Рівненської областей у загаль-
ному розмірі 18,9 млн грн: Во-
линська область – 15,9 млн грн, 
Рівненська область – 3 млн грн. 
Найбільшими платниками цього 
податку у Волинській області є 
АТ «СКФ Україна», ТзОВ «Вілія-
трейд», ТзОВ «Цунамі», ТзОВ 
«Кромберг енд Шуберт Україна», 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», 
у Рівненській – ПАТ «Єврошпон-
смига», ПАТ «Рівнеобленерго», 
ТзОВ «Самгаз». До кінця року 
прогнозні надходження подат-
ку на прибуток підприємств, які 
зараховуються до обласних бю-
джетів, становлять 4,1 млн грн: 
до волинського – 2,8 млн грн, 
рівненського – 1,3 млн грн.

Віктор Дячук

прес-служ
ба ДФ

С

Зліва направо: Володимир Путін, Франсуа 
Олланд, Петро Порошенко та Ангела Меркель

що ніхто не буде перешкоджати 
діяльності ОБСЄ «для забезпе-
чення підготовки до майбутніх 
виборів, коли безпекові умови 
дадуть нам можливість їх про-
водити».

У рамках домовленостей пла-
нують запровадити поліцейську 
місію ОБСЄ, яка забезпечувати-
ме порядок як на час виборчого 
процесу, так і на перехідний пе-
ріод. Цікаво, що цю новацію під-
тримала й російська сторона.

«Було окремо обговорено 
питання підготовки до виборів, 
домовилися продовжити на рівні 
експертів і робочих груп роботу 
з підготовки концепції виборчо-
го законодавства, імплементації 
«формули Штайнмаєра», куди 
увійдуть позиції, які ми бачимо 

складовими при визнанні вибо-
рів такими, що відбулися», – до-
дав президент.

Він також нагадав, що ключо-
вим має бути виведення усіх іно-
земних збройних підрозділів до 
дати проведення виборів. За ре-
зультатами переговорів канцлер 
Німеччини Ангела Меркель пові-
домила, що Україна має отримати 
контроль над власним кордоном 
«у кінці процесу». До того часу, зі 
слів канцлера, є згода, аби спо-
стерігачі ОБСЄ вільно рухалися 
аж до кордону. Також, зауважила 
Меркель, питання про озброєну 
місію ОБСЄ слід підняти лише піс-
ля запуску виборчого процесу на 
Донбасі.

Також Порошенко наголосив, 
що жодної альтернативи «нор-

мандському формату» наразі не-
має, і про це наголошували під 
час зустрічі у Берліні.

Однак позитив президен-
та поділяють не усі, кажучи, що 
гарант за результатами усних 
домовленостей просто виграв 
трішки часу. Власне, до того мо-
менту, коли доведеться вже на 
ділі узгоджувати пункти дорож-
ньої карти. Серед позитивів – те, 
що учасниками цього процесу 
мають стати дипломатичні рад-
ники лідерів чотирьох країн. Як 
пояснює «Україна молода», пере-
говорниками не будуть представ-
ники сепаратистів, які входили 
до «мінського формату». Також у 
роботі «нормандської четвірки» 
бере участь і офіційний пред-
ставник Держдепартаменту США 
Вікторія Нулланд, що має додати 
плюсів Україні. 

Одначе про відміну виконан-
ня пунктів угод у Мінську, зокре-
ма, щодо проведення виборів 
до встановлення контролю над 
кордоном, не йдеться. Саму тезу 
про такі вибори передбачено 
негативно зустрінуть як у стінах 
парламенту, так і в українському 
суспільстві. Адже це фактично 
узаконить своєрідний статус-кво 
тимчасово непідконтрольних 
територій, чого, власне, і домага-
ється російська влада. 

Після нормандських перего-
ворів Меркель, Олланд та Путін 
продовжили зустріч без України, 
темою їхньої розмови стала ситу-
ація в Сирії. До слова, приїзд Пу-
тіна пікетували українці та сирій-
ці. Вони виставили ведмедиків, 
залитих червоною речовиною, 
як символ терору Росії.

dt.ua
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Оптимізм – це воля до щастя. Ілля Шевельов

«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
Маневичі

УНІКАЛЬНИЙ СТАРОВИННИЙ 
ЧОВЕН-ДОВБАНКА ДОСІ... 
НА ПИЛОРАМІ

Понад рік тому про 
унікальну маневицьку 
пам’ятку історії 

писали чи не всі українські 
засоби масової інформації. 
У серпні 2015 року місцеві 
рибалки випадково 
натрапили на цей «улов» 
у річці Стир в урочищі 
Гострий Кут, між селами 
Старосілля та Копилля 
Маневицького району. 
Спочатку подумали, що це 
звичайнісінька колода. І 
тільки згодом з’ясувалося: 
під водою – човен-довбанка 
завдовжки понад 12 (!) 
метрів. Такої величини він 
єдиний не лише в Україні, а 
й у світі. Однак уже рік ця 
пам’ятка культури й досі 
перебуває в умовах, які 
фактично непридатні для ї ї 
збереження. А цікавилися 
нею хіба що іноземні 
науковці.

НЕ ЧОВЕН, 
А КОРАБЕЛЬ

Разом з директором Маневиць-
кого краєзнавчого музею Петром 
Хомичем ми їдемо до човна. У це 
важко повірити, але довбанка вже 
більш як рік зберігається... на пи-
лорамі у приватного підприємця. 
Він погодився тимчасово прихис-
тити човен на місяць, допоки йому 
знай дуть постійну домівку. Минуло 
понад рік, а гість із минулого й досі 
перебуває в ангарі, де постійно сто-
їть пилюка та лежить купа дереви-
ни. Пам’ятка ніяк не захищена від 
зовнішніх впливів...

Як зробити кріплення, на якому 
зараз висить човен, порадили на-
уковці з Хортиці.  Шведські вчені 
підказали, що для нього має бути 
простір, і деревина не повинна тор-
катися металевих кріплень.

«Унікальність цього човна під-
твердили науковці Швеції, Литви, 
Польщі, які приїздили на наше за-
прошення, – розповідає директор 
Маневицького краєзнавчого музею 
Петро Хомич. – Професор Віль-
нюського університету зауважив, 
що це не човен, а корабель. Усі іно-
земні науковці наголошували, що 
такої пам’ятки не лише в Європі, а й 
в усьому світі немає, а шведи навіть 
заявили, що хочуть створити для 
дослідження човна окрему лабора-
торію».

«Ми довго сперечалися щодо 
того, як назвати цю історичну 
знахідку, – каже Петро Микито-
вич. – Серед варіантів були «полісь-
кий моноскил», «поліський титанік», 
«старосільський титанік». Врешті зі-
йшлися на думці, що пам’ятку мають 
знати як «маневицький човен».

ДЕРЕВИНУ ЩОДНЯ 
ОБРОБЛЯЮТЬ 
КОНСЕРВАНТОМ

В Україні човни-довбанки є ще 
на острові Хортиця. Але за розміра-
ми вони значно  менші.  Протяжність 
маневицького човна – 12 м 20 см, 
ширина – 75 см, глибина – 95 см, 
вага – 4 тонни. Одночасно на ньому 
могло пливти до 20 людей.

«Згідно із висновками Київ-
ського геохімічного інституту, який 
здійс нив перший радіовуглеце-
вий аналіз, маневицький човен-
довбанка приблизно 1350 року, – 
розповідає Петро Хомич. – Днями 
до мене телефонували дослідники 
зі Швеції. Вони зробили дендроло-
гічний аналіз. За його результатами 
встановлено, що човен виготовле-
ний з верби».

Зважаючи на вік деревини, 
зберегти її цілісність не так уже й 
просто. Для цього потрібен спе-

ціальний консервант. Щодня цим 
розчином човен обробляє праців-
ник Маневицького краєзнавчого 
музею Анатолій Мережа. Чоловік 
зазначає, що на процес орошуван-
ня потрібно півгодини. За допомо-
гою спеціального пульверизатора 
довбанку зрошують спочатку зовні, 
а потім усередині.

«Це допомагає деревині не роз-
сихатися, зміцнює її структуру, – за-
уважує Анатолій. – Раніше деревина 
була дуже м’яка, у неї легко входила 
голка. Зараз стала значно міцніша».  

За словами директора Мане-
вицького краєзнавчого музею, 
спочатку використовували кон-
сервант, який надали колеги з 
Хортиці. Вже пізніше 27 тисяч та 40 
тисяч гривень на придбання такого 
спецзасобу виділили відповідно 
Маневицька райрада та Волинська 
облрада. До слова, облрада перед-
бачила у бюджеті кошти з ініціати-
ви тоді ще обласного, а нині вже 
народного депутата України Ірини 
Констанкевич.

НА НОВИЙ 
І БЕЗПЕЧНИЙ АНГАР 
ГРОШЕЙ НЕМАЄ 

Петро Хомич каже, що човен-
довбанка має зберігатися не деінде, 
а саме у Маневичах.

«У нас повністю розробле-
на концепція музею одного екс-
поната, – каже Петро Микитович. 
– Окрім маневицького човна, екс-
позицію можуть доповнити ще два, 
які ми також знайшли у нашому ра-
йоні. Один виявили біля села Семки, 
а інший – поблизу Куликовичів».

Одначе приміщення у Мане-
вицького краєзнавчого музею, аби 
розмістити нову еспозицію, немає. 
Є можливість добудувати тимчасо-
ву будівлю. За словами Петра Хоми-
ча, згідно із проектно-кошторисною 

документацією, це обійдеться у 500 
тисяч гривень. Постійна ж будівля 
для належного зберігання таких 
історичних пам’яток вартує п’ять 
мільйонів гривень.

Петро Микитович твердий у 
переконанні, що човен має збері-
гатися тільки у Маневичах. Краєз-
навець наголошує, що це збільшить 
туристичну привабливість їхнього 
поліського району. У планах – реор-
ганізація місцевого музею у відділ 
Національного музею.

«На сьогодні ми можемо ство-
рити відділ Волинського обласного 
краєзнавчого музею, але з експону-
ванням човна в Маневичах», – до-
дає Петро Микитович.

Помічник народного депута-
та Ірини Констанкевич Олександр 
Самчук каже, що виділити  кошти 
навіть на тимчасове приміщення, в 
яке можна було б перевезти човен, 
з районного бюджету практично 
нереально.

«Нещодавно ми передали Ірині 
Мирославівні звернення з прохан-
ням допомогти знайти фінансові 
ресурси для зведення приміщення 
для зберігання човна-довбанки, – 
каже Олександр Самчук. – Ми не 
можемо будувати майбутнє, не зна-
ючи свого минулого».

ДЕ ОСЕЛИТИ ЦІННУ 
ЗНАХІДКУ

«Унікальність волинської зна-
хідки – човна-довбанки ХІV століт-
тя – змушує нас, людей небайду-
жих і відповідальних за історію й 
культуру рідного краю, долучити-
ся до пошуків шляхів збереження 
цього цінного артефакту, – каже 
народний депутат України (УКРОП) 
Ірина Констанкевич. – Директор 
Маневицького краєзнавчого музею 
Петро Хомич  звернувся до мене з 
проханням знайти фінансування на 

облаштування тимчасового при-
міщення, це 500 тисяч гривень, і в 
подальшому на будівництво ново-
го музею, а це 5 мільйонів гривень. 
Скерувала своє клопотання до міні-
стра фінансів, щоб включити об’єкт 
до держбюджету на 2017 рік».

«Розуміння реального стану 
фінансування культури, гуманітар-
ної сфери змушує мене говорити, 
що потрібно шукати інші варіанти 
розв’язання цього питання, зокре-
ма, і європейські гранти, і держав-
ні, і місцеві кошти, – продовжує 
Ірина Констанкевич. – Кілька років 
тому вдалося побувати на острові 
музеїв в Осло. Найбільше там вра-
зили човни вікінгів у Музеї вікін-
гів і Музей Фрам. Це музей одного 
експоната – норвезької дерев’яної 
шхуни, яка зберігається під вели-
ким скляним накриттям. Туристи, 
які подорожують Норвегією, праг-
нуть обов’язково побувати у цих 
невеликих, але таких колоритних 
і цікавих музеях. За день ти всти-
гаєш побачити усе найцікавіше, 
отримати концентрат знань про іс-
торію і культуру краю через призму 
таких артефактів. Мені наш човен-
довбанка бачиться в Луцьку, по-
близу нашого замку, або ж на його 
території, оскільки це майже одна 
історична епоха. До того ж, мож-
ливості учених, реставраторів, му-
зейників щодо консервації, рестав-
рації, дослідження таких пам’яток 
і туристичної промоції тут значно 
більші».

Директор Волинського облас-
ного краєзнавчого музею Анато-
лій Силюк каже, що оптимально 
розв’язати питання щодо забезпе-
чення човна-довбанки належним 
приміщенням можливо, залучивши 
грантові кошти. Окрім того, Анато-
лій Михайлович переконаний, що 
човен-довбанка має експонувати-

ся в окремому комунальному музеї. 
У обласному краєзнавчому музеї 
приміщення, куди можна було б 
помістити таку історичну пам’ятку, 
немає.

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ 
На сьогодні достеменно невідо-

ме походження унікального човна-
довбанки. Петро Хомич розповідає, 
що у їхньому краї жили дві родини 
князів – Чарторийських та Четвер-
тинських. Можливо, саме знать і 
використовувала цей човен для 
прогулянок Стиром. Проте це лише 
одна з версій. 

А легенд, пов’язаних із цим ди-
вом історії, можна придумати чи-
мало. Звичайно ж, базуючись на 
результатах досліджень. А вони 
нині – хіба що в іноземців. Україн-
ських міністрів маневицький човен-
довбанка за рік так і не зацікавив.

...Ні фотографії, ні відео не мо-
жуть передати усієї величі цього 
історичного артефакту. Але най-
більше вразило те, що реліквія, яку 
хотіли викупити іноземці за 100 ти-
сяч євро, й досі не має свого дому. 
У ангарі на пилорамі вже більш як 
рік пропадають і, по суті, кошти, які 
можна було би заробляти, експону-
ючи човен. І скільки так триватиме – 
невідомо. Адже те, що з держказни 
у Маневичі виділять п’ять мільйонів 
гривень на музей для човна, – про-
сто фантастика...

P.S. Газета звертається до істо-
риків, науковців, краєзнавців, аби 
передусім вони запропонували 
своє бачення збереження та екс-
понування маневицького човна-
довбанки. У листопаді, до слова, на 
базі Маневицького краєзнавчого 
музею відбудеться наукова конфе-
ренція, де презентуватимуть ре-
зультати своїх досліджень іноземні 
науковці.

Човен-довбанка такої величини – єдиний у світі
Приміщення пилорами, де вже рік 
зберігається історична знахідка

Ще один експонат майбутнього 
музею одного човна

Директор Маневицького 
краєзнавчого музею Петро Хомич 
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Я завжди був борцем за навколишнє середовище, але зараз… я хочу, щоб у моєї доньки 
була планета, де вона могла б дихати. Раян Рейнольдс

ЩО ПОЧИТАТИ 
МАЛЕЧІ 
Стівен та Люсі Ґокінги 
«Джордж і таємний 
ключ до Всесвіту». 
У доступній та 
цікавій формі дітвора 
довідається, як 
побудований світ, у 
якому ми живемо, 
та чому все у ньому 
взаємопов’язане.

ЩО ПОДИВИТИСЯ 
«Реальна ціна 
моди». Режисер 
Ендрю Морган. 
Документальна 
стрічка про проблеми 
суспільства 
споживання та 
чим людство 
розплачується за 
право змінювати 
гардероб.

Проект «Відновлення меліоративної мережі для 
сприяння економічному зростанню сільських тери-

торій у Волинській області» розпочав діяльність у ве-
ресні 2014 року. Його виконували у рамках програми ЄС 
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». 
Бюджет проекту – близько 1,5 млн євро, координатор – 
управління міжнародного співробітництва та європей-
ської інтеграції Волинської облдержадміністрації. 

  Тетяна ГРІШИНА 
Луцьк

  Галина ТЕРНОВА 
Луцьк

екосвідомість

розвиток села

Про проблеми 
навколишнього 
середовища 

замислюємося тоді, коли 
наштовхуємося на них 
у буквальному сенсі. 
Наприклад, виймаємо 
прилиплу до шкіри 
обгортку, коли купаємося 
в річці, або марно 
сподіваємося знайти бодай 
грибочка у зруйнованих 
людською жадібністю 
лісах. Одначе це вже 
вершина айсберга, яку 
помітно неозброєним оком. 
А ті сотні мікропроцесів, 
на які щодня впливає 
людська діяльність, – 
непомітні.

ВЕЛИКИЙ ШЛЯХ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
МАЛИХ КРОКІВ

Днями в Луцьку відбувся пер-
ший «Екохакатон», у рамках якого 
небайдужі гуртом працювали над 
розв’язанням певної екологічної 
проблеми. Мізкували над темою 
енергозберігальних технологій, 
проблем, пов’язаних із транспортом, 
їжею, одягом, екомаркетингом тощо. 
У підсумку народилися проекти, які 
згодом мають шанси отримати пев-
не фінансування: від просвітницьких 
заходів до розробки мобільних до-
датків, що популяризують пішу ходу 
чи велосипед.

Катерина Шкльода, організатор-
ка заходу, переконана, що починати 
розв’язувати екологічні проблеми 
потрібно зі зміни щоденних звичок, 
усвідомлення власних дій та їх на-
слідків.

У Луцьку 19 жовтня 
провели завершальну 

конференцію проекту 
Європейського Союзу, 
що був спрямований 
на розвиток сільських 
територій Волині 
через використання 
меліорованих земель. 
Протягом 2014-2016 
років у рамках проекту 
очистили та відновили 240 
кілометрів меліоративної 
мережі у вісьмох сільських 
радах, укріпили схили та 
береги каналів, відновили 
три гідротехнічні споруди.

Волинські землі роками потер-
пали від підтоплень. Збудовані ще 
за радянських часів меліоративні 
канали не справлялися з весняним 
потоком води, адже були вкрай за-
недбані. Тому паводок приносив ба-
гато клопотів селянам.

За допомогою обладнання та спе-
ціалізованого програмного забез-
печення, придбаного за підтримки 
ЄС, експерти проекту провели низ-
ку ґрунтознавчих та гідрогеолого-
меліоративних досліджень. Також 
було проведено агрохімічні обсте-
ження ґрунтів на сільськогосподар-
ських землях площею понад дев’ять 
тисяч гектарів, розташованих по-
близу меліоративних систем, та роз-
роблено рекомендації щодо методів 
ведення сільського господарства на 
осушених землях.

«Цей проект дуже важливий 
для розвитку волинських сіл, – каже 
його координатор, заступник на-
чальника управління міжнародного 
співробітництва та європейської 
інтеграції облдержадміністрації На-

сміття і складати його на смітнику 
в окремі купки. Кажуть, можливо, 
хтось його здасть і заробить копійку.

ЛАЙФХАКИ 
ДЛЯ ЖИТТЯ

Перейшла до натуральних та са-
моробних засобів сім’я Вікторії Шев-
чук. Живучи у приватному будинку, 
господиня використовує для миття 
посуду суміш гірчичного порошку, 
соду та попіл від дров.

«Відмиває будь-що! Гірчиця чу-
дово справляється з жиром. Аби 
очистити скляні банки, викорис-
товую кропиву. Просто запарюю її. 
Блищить, наче стерильна. А водою, 
що лишилася з миття посуду, підли-
ваю дерева», – ділиться Вікторія.

Екологи таким думкам тішать-
ся та радять замислитися й шукати 
альтернативу засобам, які ми щодня 
використовуємо. А якщо вже й ви-
користовувати хімію, то економно та 

талія Кролік. – Реалізація проекту є 
прикладом комплексного підходу до 
розв’язання проблем відновлення 
занедбаних меліоративних систем, 
безробіття, поліпшення екологіч-
ного стану сільськогосподарських 
угідь та інвестування в аграрний 
сектор. Ми вклалися в терміни та 
пов ною мірою освоїли кошти».

«Проект може бути основою для 
подальшого розвитку волинського 
регіону. Волинь має величезний по-
тенціал та можливості. Але тільки за 
умови раціонального використання 
земельних ресурсів. Добре, що змог-
ли залучити до проекту науковців. Я 
був дуже вражений тим, що побачив 
тут. До речі, на Волині я побачив най-
красивішу моркву в своєму житті», – 
розповів експерт з питань фінансу-
вання та виконання програми ЄС 
Бернар Вендел.

Наталія Кролік каже, що завдяки 
цьому проекту вдалося досягнути не-
абияких результатів. Зменшено кіль-
кість підтоплень населених пунктів 
від паводків та повеней, а також відте-

У МІСІЇ «ВРЯТУВАТИ ЗЕМЛЮ» 
ПРАЦЮЮТЬ ДРІБНІ ВЧИНКИ 

НА ВОЛИНІ ЗАВДЯКИ ЄС ВІДНОВЛЕНО 
240 КМ ОСУШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

пер забруднені води менше потрап-
ляють в криниці, річки та водойми.

«Ми навчили 200 жителів сіль-
ських територій вести господар-
ську діяльність на осушених зем-
лях. Крім цього, 14-17-річна молодь 
отримала нові знання про водно-
господарський комплекс та меліора-
тивну систему Волині», – повідомила 
координатор проекту.

За словами Наталії Кролік, цей 
проект дуже важливий для розвитку 
українського села та ведення аграр-
ного бізнесу.

Позитивно оцінили проведені 
роботи з відновлення меліоративної 
мережі представники громад, на те-
риторії яких діяв проект: голобський 
селищний голова Сергій Гарбарук та 
заліський сільський голова Віктор 
Корецький.

Директор підприємства «Ратнів-
ський аграрій» Валентин Чернецький 
переконаний, що реалізація проекту 
справить тільки позитивний вплив на 
економічний розвиток Волині. 

«Наша компанія орендувала 

землю Заліської сільської ради. Ми 
працювали на проблемних терито-
ріях, де була потреба у меліорації. 
Адже щороку навесні земля підтоп-
лювалася, а влітку пересушувалася. 
Уже на другий рік роботи ми були 
змушені розірвати договір оренди. 
Дуже приємно, що зараз на цій землі 
можна знову трудитися. Вважаю, що 
завдання проекту виконано повніс-
тю. Тепер люди зможуть працювати 
й годувати свої сім’ї», – розповів Ва-
лентин Чернецький.

Директор департаменту агро-
промислового розвитку облдерж-
адміністрації Юрій Горбенко також 
повідомив, що меліорація справить 
лише позитивний ефект на розвиток 
агропромислового комплексу Волині.

«Надіюся, що роботи з віднов-
лення меліоративних мереж в облас-
ті триватимуть і після завершення 
проекту», – наголосив посадовець.

Проект буде повністю реалізо-
вано цьогоріч у листопаді, однак це 
не останній задум  такого спряму-
вання. На завершення конференції 
Бернар Вендел презентував новий 
проект «Створення демонстрацій-
ного фермерського господарства у 
Волинській області». Уже створено 
робочу групу для відпрацювання 
практичних моментів щодо його 
упровадження.

Ірина Дубняк

agronew
s.ua

Проект впроваджували у Ковельському 
та Ратнівському районах

На підтвердження її слів висту-
пила й пластунка Юлія Панасюк: 
«Простий приклад із життя: чимало 
господинь мають звичку лушпиння 
від картоплі класти в окремі пакети-
ки та щільно їх зав’язувати. Потім сот-
ні таких пакетиків потрапляють на 
сміттєзвалища. Ці органічні відходи 
мали би перегнивати і розкладатися. 
Натомість вони гниють у замкнутому 
просторі, а процес супроводжуєть-
ся газоутворенням. Тож саме через 
такі, здавалося б, дрібні та несуттєві 
звички зрештою виникають великі 
проблеми».

Жінка виховує трьох маленьких 
дітей. Коли одного разу малеча по-
чала хворіти, лікар порадив зверну-
ти увагу на засоби для очищення, які 
використовують у домі.

«Ми задумалися: а що, можли-
во, справді хімічні засоби шкодять 
здоров’ю? Тож почали шукати про-
дукцію, яка безпечна для навколиш-
нього середовища. Спочатку корис-
тувалися німецькими марками, а 
згодом знайшли українські відповід-
ники, ціна яких більш ніж прийнят-
на», – розповідає Юлія.

Сім’я також почала сортувати 

миття, аби знешкодити 90% бакте-
рій. Натомість наші господині звик-
ли використовувати найпотужніші 
засоби у необмеженій кількості.

Подібна ситуація і з косметич-
ними засобами. Наприклад, скра-
би часто містять дрібні часточки 
пластику, який не здатні захопити 
фільтри. Тож надалі цей пластик по-
трапляє у воду, його вживає риба, а 
з рибою і ми.

ЯК СТАТИ БІЛЬШ 
ЕКОДРУЖНІМ  

На жаль, у Луцьку немає повсюд-
но пунктів для збору пластику, скла 
чи паперу. Однак на елементарні дії, 
які покращать утилізацію відходів, 
здатен будь-хто. Як зазначає Катери-
на Шкльода, невеличкі проекти не 
можуть розв’язати проблему будів-
ництва сміттєпереробного заводу, 
або ж сортувальної станції. Втім ко-
жен здатен зробити власний внесок.

Наприклад, збирати в окремий 
пакет паперові відходи. Їх згодом 
можуть переробити на картон чи 
туалетний папір. Скло, пластик та-
кож підлягають вторинній перероб-
ці. Так, завдяки вирученим від здачі 
пластикових кришечок грошам 
вдалося назбирати на протези для 
солдатів. Харчові відходи можна ви-
користати для компостних ям, якщо 
у вас є дача чи город. А пункти збору 
батарейок є чи не у кожній школі, та-
кож вони доступні в супермаркетах.

Головне, переконують учасники 
«Екохакатону», – залишити цю Зем-
лю по собі не гіршою, аніж коли ми 
прийшли в цей світ. А для цього по-
трібні послідовні кроки, на які зда-
тен кожен. 

ощадливо. Адже разом із водою до 
Світового океану потрапляють хіміч-
ні сполуки, які його забруднюють.

Німецька дослідниця-медик 
Джулія Ендерс пише, що більш як 
95% бактерій планети не мають для 
людини якоїсь небезпеки. Тож у сім’ї, 
де немає хворих людей в активній 
фазі недуги, або ж тварин, дезінфек-
ційним засобам немає чого робити. 
Якщо ж є така ситуація, то достатньо 
відра з водою і краплі засобу для 

kursiv.kz

Зареєстрований нині рівень СО2 в атмосфері є 
найбільш високим за останні 420 тисяч років
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Хто дурень, той сам знає. Фільм «Форест Гамп»

ВІВТОРОК 1 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини

06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
09.00, 05.45 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
14.05 Суспільний 

університет
14.55 Подорожні
15.50 Борхес. Україна 

на картах: географія з 
історією

16.30 Д/с «Клуб пригод»
17.30 Д/с «Аболіціоністи - 

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

літератури
02.15 Світло
03.00 Телевистава «Пора 

жовтого листя»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Аферисти в 

мережах
20.55 Київ вдень і вночі
21.50 Любов на 

виживання

НОВИЙ КАНАЛ
06.25, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.25 «Все буде смачно! »

09.20, 18.30 «За живе!»

10.50 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.50 «Давай поговоримо 

про секс»

01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
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 «Комісар Рекс»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.50 Події
07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15 Реальна містика
15.50 Х/ф «Моє 

кохання»
18.00 Т/с «Співачка і султан»
19.45 «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Бенфіка» - «Динамо»

23.50 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»
02.40 Х/ф «Цар 

скорпіонів 4: 
Втрачений трон»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Дзеркало історії 
08.10, 19.00 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 18.10 Аляска: 
школа виживання 10.50 
Мандрівка у себе 11.50, 
23.30 Ігри розуму 12.40 
Таємниці Стоунхенджа 
13.30, 19.50 У пошуках 
істини 14.20 Містична 
Україна 15.10 Секретні 
історії 16.10 Охоронці 
Гітлера 17.10, 22.40 
Левиний рик 20.40 Дивна 
справа 21.40 Дика Північна 
Америка 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 01.20 
Прихована реальність 

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 - 3»
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 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
00.25 Т/с «Імперія»
01.25 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»

1+1

05.45, 11.15, 12.25, 
14.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.10, 04.45 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.10 Х/ф «Назар 

Стодоля»
03.25 Х/ф «Юденкрайз, 

або Вічне колесо»

ІНТЕР

05.25, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45, 16.45 Т/с 

«Винищувачі-2»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Вороги»
14.10 Т/с «Відділ 44»
15.05, 16.20, 21.40 Т/с 

«Поганий хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Обитель 

зла-3. Вимирання»
00.30 Т/с «Чорний 

список-2»
02.00 Х/ф «Код доступу 

«Кейптаун»
04.10 Студія Вашингтон
04.40 Провокатор

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10, 09.50 М/с «Клуб 

Вінкс: Школа чарівниць»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.20 Х/ф «Подвійні 

неприємності»
11.55, 17.50 Панянка-

селянка
12.55, 21.00 Танька і 

Володька
13.55, 20.00 Одного разу 

в Одесі
14.55, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.25 «Відкритість влади»
11.30 Тема дня
12.00 Благодійний 

концерт спільно з 
Фондом милосердя і 
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 «Дитяча 

казка»
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 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(Олександр Кравченко)
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, 13.40, 03.05 
Феєрія мандрів

09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Гуморобачення
14.00 Огляд світових 

подій
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи

АВЕРС 17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 МузейОк
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 Ми єдині і Україна 

в нас одна
02.00 МузейОк
03.20 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

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

книга»

У ЛУЦЬКУ ВИСТУПИТЬ 
ІРИНА ФЕДИШИН

Співачка зі Львова Ірина Федишин 
співатиме у Волинському 

академічному театрі імені Тараса 
Шевченка 31 жовтня. Вона майстерно 
поєднує сучасну динамічну поп-
музику і традиції українського народу. 

На концертах, зі слів організаторів, разом 
із шоу-балетом Ірина влаштовує незабутнє 
шоу, та все ж переважа-
ють у її творчості не-
ймовірна душевність 
і щирість.

«У кожній пісні, 
яку виконує Ірина 
Федишин, є душа і 
невимовна ніжність, 
якої так бракує лю-
дям у сучасному 
шаленому світі. 
Своєю щирістю 
співачка стрімко 
завойовує сер-
ця українських 
і навіть євро-
пейських гля-
дачів», – йдеться 
на сайті співачки.

концерт

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
10.00 Український корт
10.40 Чоловічий клуб 
11.55 Розсекречена 

історія
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.05 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 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/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

03.00 Д/с «Бог в Америці»
04.00 Д/с «Подорожуй 

Литвою»

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 - 3»
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 «Секретні 

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

«мовою оригіналу»

05.40, 13.25, 14.20 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с 
«Краплина світла»

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

«Стосується кожного»
20.00, 01.05, 04.55 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Східні 

солодощі»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.05 Х/ф «Юденкрайз, 

або Вічне колесо»
03.20 Х/ф «Іван Франко»

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Зірка YouTube
11.30 Без гальм
11.55, 13.20 Дивитись 

усім!
14.05, 16.20 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»
16.45 Х/ф «Солт»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Поганий 

хороший коп»
22.30 Свобода слова
00.30 Х/ф «Вороги»
02.20 Х/ф «Релікт»
04.40 Провокатор

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 «Історії 

нашого кохання»
12.55, 21.00 Танька і 

Володька
13.55, 20.00 Одного разу 

в Одесі
14.55, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 «Кошик творчих 
ідей»

14.55 «Такти і факти»
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»
23.45 «Хроніка війни»

06.15, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.15, 18.30 «За живе!»
09.45 Х/ф 

«Приборкувачка 
тигрів»

11.45 Х/ф 
«Довгоочікуване 
кохання»

13.40 «Битва екстрасенсів 
16»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

20.00, 22.45 «Хата на 
тата»

01.10 «Один за всіх»
02.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
15.00, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 М/ф «Монстри 

проти прибульців»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.40 Т/с «Комісар Рекс»
02.35 «Нічне життя»

05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.05 Kids Time
06.52 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.07 М/ф «Рапунцель: 

Заплутана історія»
10.00 Х/ф «Страшилки»
12.05 Х/ф «Персі 

Джексон і викрадач 
блискавок»

14.25 Т/с «Не родись 
вродлива»

19.00 Ревізор
21.55 Страсті за 

ревізором
00.45 Х/ф «Ейс Вентура 

- детектив з розшуку 
свійських тварин»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Справи 

сімейні»
13.45, 15.30 Т/с «Щастя є»
18.00 Т/с «Співачка і султан»
19.45, 02.40 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Якби та аби»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Цар 

скорпіонів 4: 
Втрачений трон»

05.10 Агенти 
справедливості

06.00, 01.20 Бандитська 
Одеса 07.20, 19.00 
Правила життя 08.10 
Правда життя 09.10, 
18.10 Аляска: школа 
виживання 10.00, 16.20, 
00.20 Смертельний 
двобій 10.50 Метеоритна 
загроза 11.50, 23.30 Ігри 
розуму 12.40, 19.50 У 
пошуках істини 13.30 
Містична Україна 14.20, 
20.40 Дивна справа 
15.20 Охоронці Гітлера 
17.10, 22.40 Левиний 
рик 21.40 Дика Північна 
Америка 

ПОНЕДІЛОК 31 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»

АВЕРС 20.00 Огляд світових 
подій

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

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

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

книга»

Фільм «Приборкувачка тигрів» Фільм «Ханна. Досконала зброя»

09:45 14:05

inter.ua

kino.otzyv.ru

Фільм «Подвійні неприємності»

10:20

toloka.to

Фільм «Обитель зла-3. Вимирання»

22:30

m
illaj.com

НА «ГОЛОСІ КРАЇНИ» – 
НОВИЙ ТРЕНЕР

Музикант Сергій Бабкін став 
тренером сьомого сезону 

вокального телепроекту каналу «1+1» 
«Голос країни». Минулого тижня він взяв 
участь у «сліпих прослуховуваннях».

«Моє надзавдання – стерти кордони і 
зруйнувати стереотипи. Цей сезон має кар-
динально відрізнятися від інших», – комен-
тує Бабкін. 

Музикант ставить за мету знайти го-
лос, який поєднає в собі кращі якості нашої 

країни. «Він не вимірюється силою і 
гучністю децибелів, широтою діа-

пазону і точним потраплянням у 
ноти. Голос нашої країни – це по-
чуття, серце і душа, горе і сльози, 

щастя, радість і сміх», – каже 
Сергій Бабкін.

Новим тренером сьо-
мого сезону шоу також 
стала Джамала. Вона су-
дитиме виконавців ра-
зом із Тіною Кароль та 
Потапом.

телешоу

Учителі 
вирішили 

послати учнів 
на три букви 
і придумали 

ЗНО.

***
У добі 24 

години, а в 
ящику – 24 

пляшки пива. 
Думаєте, це 
просто так? 

ЗБІГ?

gordonua.com

Ірина влаштовує незабутнє
переважа-
ості не-
евність 

пісні,
рина

уша і
ність,

лю-
му

віті.
тю

ко 

я
и.

zaycev.net

ди»
а»
утат» 
енко)
!»

гучністю деци
пазону і точн
ноти. Голос н
чуття, серце 

щастя, ра
Сергій Б

Но
мого 
стала
дити
зом 
Пота

gordonua.comoo
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СЕРЕДА 2 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
09.00, 05.45 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?
14.05 Суспільний 

університет
14.55, 02.15 Світло
15.40 Гра долі
16.10 Мистецькі історії
16.30 Д/с «Клуб пригод»
17.30 Д/с «Аболіціоністи - 

борці проти рабства»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
20.00 Д/ф «Протидія»
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Класики світової 

літератури
03.00 Телевистава «Пора 

жовтого листя»
04.10 Д/ф «Раїса 

Недашківська. Те, що не 
вмирає»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.55 Х/ф «Незаконне 

втручання»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

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

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно! »

10.45, 18.30 «За живе!»

12.05 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.35 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
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 «Комісар Рекс»
02.35 «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 Зірковий шлях
11.15 Реальна містика
15.50 Х/ф «Готель для 

Попелюшки»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Клуши»
23.00 Події дня
23.30 Воскресіння 

Розстріляного 
відродження

01.20 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 01.20 Дзеркало 
історії 08.10, 19.00 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
18.10 Аляска: школа 
виживання 10.50 Око 
Атаками 11.50 Ігри 
розуму 12.40 Таємниця 
Джоконди 13.30, 19.50 
У пошуках істини 14.20 
Містична Україна 15.10, 
20.40 Дивна справа 16.10 
Охоронці Гітлера 17.10, 
22.40 Левиний рик 21.40 
Дика Північна Америка 
23.30 Покер 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 
04.40 Бандитський Київ 

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 - 3»
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 «Секретні 

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

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

«мовою оригіналу»

05.30, 11.15, 12.25, 
14.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.10, 04.40 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.05 Х/ф «Наймичка»
03.20 Х/ф «Назар 

Стодоля»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45, 16.40 Т/с 

«Винищувачі-2»
11.40, 13.20 Х/ф «Код 

доступу «Кейптаун»
14.05 Т/с «Відділ 44»
15.05, 16.20, 21.40 Т/с 

«Поганий хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Обитель 

зла-4. Життя після 
смерті»

00.30 Т/с «Чорний 
список-2»

02.00 Х/ф «Обитель 
зла-3. Вимирання»

04.15 Студія Вашингтон
04.40 Провокатор

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10, 10.00 М/с «Клуб 

Вінкс: Школа чарівниць»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.30 Х/ф «Принци 

повітря»
11.55, 17.50 Панянка-

селянка
12.55, 21.00 Танька і 

Володька
13.55, 20.00 Одного разу 

в Одесі
14.55, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Кошик творчих 

ідей»
11.00 Новини
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

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

таємниче місто»
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 заступника 
Луцького міського 
голови А. Киці. Телефон 
у студії: (0332) 77-02-42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Видатні 

волиняни»
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 ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Ми єдині і Україна 

в нас одна
14.15, 20.00, 01.10, 

03.05 Феєрія мандрів
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи

АВЕРС 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 Концерт-

фестиваль «Музика 
гідності». 1 ч.

01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 Волинський 

портрет
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Небесний тихохід» 1
05.15 Чоловічі розваги
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

ЧЕТВЕР 3 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини

06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
09.00, 05.45 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?
14.05 Суспільний 

університет
14.55 Надвечір’я. Долі
15.55 Спогади
16.30 Д/с «Клуб пригод»
17.30 Д/с «Аболіціоністи - 

борці проти рабства»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
20.00 Перша студія
20.30 «Схеми»
21.30, 05.25 Новини. 

Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Д/ф «Трипілля. 

Забута цивілізація 
старої Європи»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
04.10 Х/ф «Монстри»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
20.55 Київ вдень і вночі
21.55 Суперінтуїція
23.15 Хто зверху? - 5
01.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно! »

09.40, 18.30 «За живе!»

10.55 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.15 «Один за всіх»

01.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
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 «Комісар Рекс»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.15, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 03.30 Реальна 

містика
15.50 Х/ф «Якби та аби»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.50 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Гент» - 
«Шахтар»

00.00 Президент: від мрії 
до здійснення

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 07.20 Дзеркало 
історії 08.10, 19.00 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
18.10 Аляска: школа 
виживання 10.50 
Динозаври: таємний код 
11.50, 23.30 Ігри розуму 
12.40, 16.10 Охоронці 
Гітлера 13.30, 19.50 У 
пошуках істини 14.20, 
01.20 Містична Україна 
15.10 Дивна справа 
17.10, 22.40 Левиний 
рик 20.40 Секретні історії 
21.40 Дика Північна 
Америка 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 

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 - 3»
14.10 «Сліпа»
14.45, 04.35 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 «Світ навиворіт - 8»
23.00 «Право на владу 

2016»
01.15 Т/с «Імперія»
02.15 Т/с «Імперія 

«мовою оригіналу»
03.05 «Уламки щастя -2 »

05.30, 06.10, 11.15, 
12.25, 14.20 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.05, 04.50 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.05 Х/ф «Іван Франко»
03.40 Х/ф «Наймичка»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50, 16.40 Т/с 

«Винищувачі-2»
11.55, 13.20 Х/ф 

«Апокаліпсис (10,5)»
14.05 Т/с «Відділ 44»
15.05, 16.20, 21.40 Т/с 

«Поганий хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Обитель 

зла-5. Відплата»
00.25 Т/с «Чорний 

список-2»
02.00 Х/ф «Обитель 

зла-4. Життя після 
смерті»

03.30, 04.45 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

07.10, 09.50 М/с «Клуб 
Вінкс: Школа чарівниць»

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
10.20 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

11.55, 17.50 Панянка-
селянка

12.55, 21.00 Танька і 
Володька

13.55, 20.00 Одного разу 
в Одесі

14.55, 23.00 Т/с 
«Домашній арешт»

15.55 Віталька
16.50, 22.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
11.55 «Мрії дитинства»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Натхнення»
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 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі»
21.35 Т/ц «Стоп корупції!»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 Т/ф «За волю на 

Волі…»
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, 
18.25 Телемагазин

08.35 Твій дім
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «Мир 

заради дітей». 1 ч.
13.45, 03.05 Феєрія 

мандрів
14.00 Мозаїка 

батьківства
14.30 По ту сторону 

пригод
14.45 Чоловічі розваги

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 М/с «Ієсодо»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Слідство Інфо
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слово депутата
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.35 Концерт-

фестиваль «Музика 
гідності». 2 ч.

01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 МузейОК
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

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

книга»

В УКРАЇНІ – 
НОВИЙ ДИТЯЧИЙ 
АНІМАЦІЙНИЙ СЕРІАЛ 

На студії FILM.UA триває робота над 
створенням анімаційного серіалу 

для дітей «Мама поспішає додому», 
пише Cultprostir.

Сценарій фільму написано за мотивами 
однойменної казки Світлани Дорошевої. Се-
ріал розповість про будні й свята звичайної 
родини: мами, тата та їхнього п’ятирічного 
сина Лесика. На героїв, що живуть у велико-
му місті, чекають неймовірні пригоди.

«У серіалі ми не тільки розважаємо ди-
тину чарівними пригодами, а й розв’язуємо 
важливе питання: даруємо дитині впевненість 
у тому, що вона важлива для батьків і вони, 
долаючи всі перешкоди, обов’язково повер-
нуться в її дитячий світ після дня, наповненого 
дорослими турботами», – розповіла креатив-
ний продюсер серіалу Ольга Черепанова.

прем’єра 

Фільм «Готель для Попелюшки»

Фільм «Апокаліпсис (10,5)»

Фільм «Наймичка»

Фільм «Код доступу «Кейптаун»

15:50

11:55

03:40

11:40

kanalukraina.tv
katushka.net

m
egogo.net

fi lm
z.ru

«ФІОЛЕТ» – У 
НАСТУПНОМУ ВІДБОРІ 
«Х-ФАКТОРА»

Гурт «Фіолет» із Луцька й далі 
змагатиметься у вокальному 

конкурсі «Х-фактор». У другому 
тренувальному відборі соліст гурту 
Сергій Мартинюк виступав сам, пише 
«Волинь24».

Учасників розділили на пари. У кожній 
парі суперники вибирали пісню один одно-
му. «Фіолет» змагався з гуртом Marlen. Кон-
куренти обрали Колосу композицію Віктора 
Павліка «Ти подобаєшся мені».

«Це було так незвичайно... Рокер, але та-
кий милий», – сказала після виступу солістка 
The Hardkiss Юлія Саніна.

Після виступу обох виконавців Андрій 
Данилко звернувся до Колоса: «Це вийшло 
інтимно і душевно. Ви отримуєте «так».

тримаємо кулачки

detector.m
edia
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Обдарованій молоді – можливості для розвиткуОбдарованій молоді – можливості для розвитку

ПІДТРИМКА МОЛОДІ ВЕЛИКА РОДИНА 
СТИПЕНДІАТІВ ФОНДУ  

Уже п’ять років поспіль Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» підтримує 

активну молодь, яка демонструє 
високу успішність у навчанні та 
громадському житті. Головна мета 
програми «Підтримка обдарованої 
молоді» – допомагати талановитим 
студентам самовдосконалюватися, 
розвивати наукові та творчі здібності 
у рідному краї. Саме з цією метою 
було запроваджено іменну стипендію 
Фонду. 

Кількість охочих отримувати стипендію 
щороку збільшується. Цього семестру участь 
у конкурсі взяло близько ста людей – це та-
лановиті студенти луцьких вишів, коледжів, 
технікумів та ВПУ, які навчаються на II-VI 
курсах. Окрім успіхів у навчанні й громад-
ської активності, претенденти на стипендію 
написали і презентували есе «Моя інвестиція 
у розвиток Волині». Опісля публічного за-
хисту журі обрало 38 переможців – тих, чиї 
ідеї варті відзнаки й можуть бути втілені у 
життя.

Як зазначила перший заступник голови 
правління Фонду «Тільки разом» Лариса Та-
расюк, комісії було дуже складно відбирати 
проекти, адже всі подали свої найкращі на-
працювання. Вона зауважила, що Фонд го-
товий підтримувати стипендіатів у реалізації 
проектів, адже багато з них близькі до про-
грам Фонду.

– Нам хочеться, щоб ваші пропозиції не 
залишилися на папері. У нас є задум і можли-
вості на базі одного з Офісів розвитку квар-
талу започаткувати Клуб стипендіатів Фонду, 
де разом можна було б подумати, як працю-
вати над втіленням ваших ідей у життя, – до-
дала Лариса Тарасюк.

– Сьогодні ви приєдналися до великої 
родини стипендіатів Фонду, яка вже налічує 
понад тисячу молодих волинян, – звернув-
ся до студентів заступник голови правління 
Фонду Орест Маховський. – Це один з наших 
перших проектів. Він передбачає інвестиції у 
молодь і в розвиток області. Пишаємося, що 
ви обрали волинські навчальні заклади, а не 
поїхали за кордон чи у великі міста. Волині 
дуже потрібні молоді, креативні й таланови-
ті люди. Сподіваємося, стипендія допоможе 
вам реалізуватися в тих справах, які ви пред-
ставляли на конкурсі.

Він порадив студентам взяти зі своїх 
навчальних закладів максимальні знання, 
щоб підготуватися до дорослого трудового 
життя.

– Пам’ятайте: найвища цінність – це ваші 
ідеї та думки, які реалізуються і приносять 
користь волинянам, Україні загалом. Стипен-
дія – це не просто гроші, які ми вам даємо для 
розвитку. Це аванс, яким ви приєднуєтеся до 
тих справ, що їх несе для волинян Фонд, – до-
дав Орест Маховський.

Серед стипендіатів були новачки, які 
вперше взяли участь у проекті, та ті студенти, 
що вже отримували стипендію Фонду. Для 
Назара Дубини, студента економічного фа-
культету Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки, це друга 
поспіль перемога. А до того в хлопця було ще 
дві невдалі спроби участі у проекті. 

Назар – член студентського самовряду-
вання. Власне там і навчився, як правильно 
писати проекти, щоб вони були якомога до-

сконалішими. Бо для того, щоб бути стипен-
діатом Фонду, недостатньо гарно написати 
проект і мати відмінні оцінки у заліковій 
книжці. Потрібно брати активну участь у 
громадській та науковій діяльності, що й ро-
бить хлопець.

Торік Назар переміг із проектом «Креа-
тивна лабораторія». Завдяки стипендії його 
вдалося втілити у життя. Цьогоріч студент 
продовжив працювати у цьому напрямку. 

– Мій проект називається «Антикіноте-
атр». Його відмінність у тому, що люди пла-
титимуть не за фільм, який переглядають, 
а за час перебування, – ділиться планами 
переможець. – Свій проект я позиціоную як 
осередок розвитку кіномистецтва на Волині. 
Упевнений, що цю ідею вдасться реалізувати.

Колегам-студентам, яким цього разу не 
вдалося перемогти у проекті, Назар Дубина 
побажав не опускати рук, а врахувати помил-
ки та удосконалити свою роботу.

Студент Луцького національного тех-
нічного університету Олександр Усік, який 

також отримуватиме стипендію Фонду, пра-
цює над проектуванням доріг Луцька. Хло-
пець розробляє комп’ютерну програму, яка 
буде аналізувати стан доріг, порівнювати 
його з європейськими зразками. Зі слів хлоп-
ця, на базі отриманих знань в онлайн режимі 
можна буде швидко корегувати архітектуру 
доріг. 

– Щоб удосконалити або поремонтувати 
дорогу, потрібно все прорахувати. На це тре-
ба багато коштів, адже працю людей, які це 
робитимуть, потрібно оплачувати. Моя про-
грама зможе замінити цих людей, – ділиться 
планами Олександр.

Свою стипендію студент планує викорис-
товувати саме для вдосконалення проекту.

Дмитро Березюк навчається у Луцькому 
вищому професійному училищі будівництва 
і архітектури. Хлопець провадить активну 
громадську діяльність. Також Дмитро – учас-
ник клубу «Бурштиновий вовк», який займа-
ється історичною реконструкцією.

– Ми влаштовуємо показові бої, в яких 

відтворюємо побут, мистецтво, костюми пев-
ної епохи та сам бій, – розповідає студент. 
– Спочатку хотіли реконструювати Русь і 
Скандинавію, але, оскільки Луцьк був столи-
цею Литовського князівства, то реконстру-
юємо Велике князівство Литовське ХІІІ-XV 
століть. 

Дмитро каже, що в Україні такі клуби 
достатньо розвинуті, але, оскільки це не 
офіційний вид спорту, то його не підтримує 
держава. 

У вільний час хлопець малює. Його робо-
ти – це портрети на українську тематику. Свою 
стипендію студент планує використати для за-
вершення серії картин, яку розпочав торік. 

Чимало представлених на конкур-
сі проектів стосувалися допомоги дітям, 
культурно-просвітницької роботи, розвитку 
територіальних громад. Стипендія Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» – це стимул для 
здібних студентів працювати над своїми про-
ектами та реалізовувати їх.

Ірина ЮЗВА
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РУКА ДОПОМОГИ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ШКІЛЬНІ ВБИРАЛЬНІ: КОМФОРТ У СІЛЬСЬКИХ 
ШКОЛАХ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ЯКІСНІ УМОВИ – ХОРОШІ ЗНАННЯ

Останнім часом медики нарікають 
на незадовільний стан здоров’я 

школярів. Між тим, однією з причин 
такої сумної статистики, про яку 
не говорять уголос, є вуличні 
шкільні вбиральні. І це питання для 
сільських шкіл не менш важливе, ніж 
модернізація навчального процесу.   

Роботу над поліпшенням комфорту в 
сільських навчальних закладах влада Во-
лині розпочала ще в 2010 році. Тоді на об-
ласному рівні вирішили: санітарні кімнати 
мають бути лише в приміщенні. 

Роботи почалися, але просувалися по-
вільно. Адже в області чимало шкіл роз-
ташовані у старих будівлях, де вбиральня 
передбачена лише надворі.

Станом на 2016 рік на Волині налічува-
лося майже сім десятків шкіл без внутріш-
ніх вбиралень. На думку голови обласної 
ради Ігоря Палиці, до початку навчального 
року їх потрібно було облаштувати. Про це 
йшлося під час координаційної ради з голо-
вами райрад. 

Відповідно до рішення обласної ради від 
14 липня, місцевим бюджетам було спря-
мовано субвенцію в 5 мільйонів 25 тисяч 
гривень. Кошти виділяли на будівництво 
вбиралень «з нуля». А школам, у яких, згід-
но з типовими проектами, санітарні кімнати 
були передбачені, кошти не перепадали. Така 
ситуація виникла в ЗОШ I-III ступенів села 
Суходоли Володимир-Волинського району. 

– Наша школа збудована в 1971 році. 
Внутрішні вбиральні там були, однак не 
функціонували, – каже директор навчаль-
ного закладу Віктор Рупша. – Тож ми вирі-
шили звернутися по допомогу у володимир-
волинське представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Cпочатку батьки школярів об’єднались 
у громаду й виготовили проектно-
кошторисну документацію на відновлення 

У непростий для держави час 
суттєвих змін зазнає якість 
освіти в Україні. Через нестачу 
підручників для учнів 4-7 класів 
батьки змушені за власні кошти 
роздруковувати потрібний 
матеріал. У міських школах 
альтернативою книжкам стали 
гаджети, що з ними замість 
підручників діти ходять на 
уроки. Із технічним прогресом 
щороку змінюється і оснащення 
в кабінетах навчальних 
закладів. Уже стало доброю 
традицією в кожному класі 
встановлювати комп’ютер та 
телевізор – цим теж можуть 
похизуватися міські заклади. 
В інших умовах доводиться 
здобувати знання дітям, які 
навчаються в селах. 

У НОГУ З ЧАСОМ
Село Одеради розташоване 

за 20 кілометрів від Луцька. Там 
живе понад 300 людей. До сіль-
ської ради входять також села 
Йосипівка та Сьомаки. Дітей 
шкільного віку гуртує навчаль-
ний заклад в Одерадах, який 
відвідують учні цих населених 
пунктів. На уроки вони щодня 
дістаються рейсовим автобусом. 
Після занять часто доводиться 
чекати на транспорт, аби доїхати 
додому. Та це не єдина проблема, 
якою переймається громада. Че-
рез мізерне державне фінансу-
вання освіти батьки вже звикли 

санвузла. Відповідне звернення подали у 
липні 2016 року.

– На умовах співфінансування із Фон-
дом у школі замінили вікна та зробили 
реконструкцію трьох санітарних кімнат, 
у яких повністю замінили сантехніку. Це 
знач но покращило санітарно-гігієнічний 
стан навчального закладу. Адже у Суходолах 
здобувають шкільну освіту діти ще із трьох 
навколишніх сіл – Новосілок, Дігтева та 
Ласкова. Усього – 146 учнів, – зазначила ке-
рівник представництва Фонду у Володимир-
Волинському районі Вікторія Кашуба. 

Завдяки Фонду вдалося облаштувати 
санітарну кімнату і в Машівському НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 
Любомльського району. Школу відві-
дують 156 дітей, із них 66 – учні початко-
вих класів. 

Сучасне приміщення побудовано 1992 
року, але з часом воно виявилося затісним 
для всіх учнів. Тому першокласники та до-
шкільнята навчаються у сусідньому, в якому 
нема санітарного вузла. У туалет дітки хо-
дили через подвір’я аж у головний корпус. 
Батьки неодноразово просили створити на-
лежні умови для навчання та перебування 
малюків у школі. Нарешті взялися за справу 
самі. 

– Ініціативна група батьків зверну-
лася до любомльського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», – за-
значила керівник представництва Лариса 
Солом’янюк. – Ми запропонували зробити 
ремонтні роботи силами громади, щоб зде-
шевити загальну вартість проекту.

Батьки та працівники школи активно до-
лучилися до роботи: підключили до санітар-
ної кімнати водопостачання, підвели освіт-
лення, виклали облицювальну плитку. 

Громади довели, що спільними зусилля-
ми цілком реально створити комфортні умо-
ви для дітей. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

за власні кошти робити ремонт у 
приміщеннях школи та купувати 
потрібний матеріал.

Щороку умови навчання змі-
нюються, вносять корективи й 
сучасні технології, які комусь по-
легшують, комусь ускладнюють 
життя.

– У нашій школі є лише п’ять 
комп’ютерів у кабінеті інформати-
ки. Батьки допомогли покращити 
і матеріальний стан навчального 
закладу, однак технічних засобів 
бракує. Важко в сучасних умовах 
навчати дітей, готувати до олімпі-
ад чи конкурсів. Адже зазвичай на 
конкурсах потрібно щось презен-
тувати на комп’ютері. Як це можна 
ефективно робити, коли деякі діти 
на ньому не працювали? – бідка-
ється заступник директора школи 
Тетяна Угринович.

КАБІНЕТ ОБЛАШТОВУВАЛИ 
П’ЯТЬ РОКІВ 

У школі – 11 кабінетів. Учите-
лі шукають різні можливості, щоб 
осучаснити вигляд класних при-
міщень. Завуч школи, за сумісни-
цтвом учитель української мови 
та літератури Тетяна Угринович 
облаштовувала кабінет теперішніх 
шестикласників п’ять років. Жін-
ка пригадує той час, коли в класі 
не було меблів для підручників. 

П’ять років тому вчителька 
атестувалася на підвищення ква-
ліфікації та взяла участь в облас-
ному конкурсі «Учитель року», 
у якому здобула перемогу. За це 
відділ освіти подарував у кабінет 
української мови меблеву стінку. 
На цьому активісти школи не зу-
пинилися, хотіли повністю осу-
часнити бодай один кабінет. 

– Ми звернулися по допомогу 
до Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Для повного завершення ка-
бінету нам потрібно було придбати 
стенди, телевізор та комп’ютер, – 
каже Тетяна Угринович.

На початку нового навчаль-
ного року в Одерадівській школі 
навчальний процес змінився на 
краще. Тепер учні працюють за 
комп’ютером та виступають із 
проектними роботами. Тетяна 
Саламова навчається у шостому 
класі. Представляє навчальний 
заклад на конкурсах з української 
мови та олімпіадах з математики. 
Часто виборює призові місця на 
обласних етапах. Нова техніка, 
переконана дівчина, покращить 
рівень навчання, стенди вже ста-
вали учням у пригоді.

У програмі з української літе-

ратури є тема «Література рідного 
краю», на цих уроках учнів зна-
йомлять із видатними постатями 
Волині. Щоразу вчителі запро-
шують талановитих волинян, аби 
учні могли з ними поспілкуватися. 
Цього разу діти знайомилися з 
творчістю поетеси Наталії Бугай 
та композиторки Галини Васіної. 
На зустрічі побували і представ-
ники Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

– Усе те, що зараз вкладемо в 
дітей, отримаємо у майбутньому. 
Важливо дбати про розвиток учнів 
з самого дитинства та підтримува-
ти їхні досягнення. Тому робімо й 
надалі разом усе найкраще для на-
ших дітей, – зазначила спеціаліст 
представництва Фонду в Луцько-
му районі Наталія Рубльова. 

Людмила ПАСТУШОК 
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«ПРОБЛЕМИ ЗАЛИШИЛИСЯ ТІ Ж, 
ЛИШЕ БІЛЬ ЗАХОВАВСЯ»

Нерідко військовослужбовці, які про-
йшли крізь жахіття війни, яким вдалося 
вистояти у боротьбі з ворогом, після демо-
білізації залишаються наодинці зі своїми 
проблемами. «Зігрій душу» – проект, який 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» реалізо-
вує спільно з волонтерами. Його мета – до-
помогти тим, хто повернувся з передової, 
адаптуватися до мирного життя. За три 
роки реалізації проекту відбувся 21 заїзд, 
реабілітацію пройшли понад 350 військо-
вослужбовців. 

«Хлопцям потрібно допомагати в со-
ціалізації, неважливо, коли вони поверну-
лися – два роки тому чи щойно. Проблеми 
залишилися ті ж, лише біль заховався, – 
зазначає керівник проекту «Зігрій душу» 
Анна Лисакова. – Ці хлопці побачили ціну 
життя. З ними потрібно працювати для 
того, щоб вони змінювали наше соціальне 
життя».

Тижнева програма реабілітації включає 
психологічну допомогу, соціальну адапта-
цію, відпочинок та лікування у санаторії, 
рефлексотерапію, коли учасники проекту 
малюють, виготовляють гончарні вироби. 
Також у рамках реабілітації відбуваються 
патріотичні заходи.

Анна Лисакова додає: особливість ро-
боти волонтерів проекту полягає в інди-
відуальному підході до кожного учасника. 
Когось потрібно вмовляти, когось підтри-
мати, з кимось... сваритися. Участь у реа-
білітації можуть взяти усі охочі військово-
службовці. Головний пріоритет – бажання 
їхати і працювати над собою та наявність 
статусу учасника бойових дій. Ще одна ви-
мога – повна відмова від алкоголю на період 
реабілітації.

АРМІЯ МАЄ РУХАТИСЯ
Горохівчанин Микола Бернадський вою-

вав на сході в лавах батальйону «Волинь». З 
передової чоловік повернувся рік тому. Про 
Дебальцеве і Горлівку, які довелося захища-

ти від загарбників, Микола згадує не охоче. 
Після демобілізації підписав контракт. На-
разі працює начальником відділення у Горо-
хівському районному військовому коміса-
ріаті. Микола Бернадський разом з іншими 
військовослужбовцями проходить реабілі-
тацію на базі санаторію «Пролісок». Чоловік 
зазначає, що такі заходи украй потрібні для 
демобілізованих бійців. Вони допомагають 
відволіктися від буденності та зібратися з 
думками.

«Наша армія деградує. Ми два роки 
стоїмо в окопах. Армія має рухатися – або 
наступати, або здаватися. Стояти на місці, 
щодня втрачаючи хлопців, неправильно. І 
це не лише моя думка, – запевняє Микола 
Бернадський. Проте військовослужбовець 
додає, що деякі зрушення таки є. – Дуже 
хороший крок – створення контракту. 
Це заохочує людей іти до війська, адже в 
останні хвилі мобілізації добровольців 
було мало».

Доки розмовляємо з паном Миколою, 
помічаємо у фойє хлопця. До останнього не 
хочеться вірити, що він, попри юність, віч-
на-віч зустрічався з війною та проходить 
реабілітацію. Але це так. 

ПОВНОЛІТТЯ ЗУСТРІВ 
НА МАЙДАНІ

Війна для Богдана Морозова, так звати 
хлопця, розпочалася з Майдану. 18-річчя він 
зустрів у Києві. Саме тоді розпочалися жор-
стокі протистояння у серці столиці. Той день 
на все життя закарбувався в пам’яті не лише 
Богдана, а й усього українського народу. Він 
увійшов у історію як Криваве Водохреще. 

Після Майдану був батальйон «Азов», 
далі – війна, яку в нас ще досі називають 
АТО. Два місяці тому Богдан був звільнений 
у запас. Про реабілітацію у «Проліску» хло-
пець дізнався випадково від друзів. 

«Для мене це дуже цікавий проект. Те, що 
ми беремо участь у ньому – великий плюс 
для кожного. Тут цікава програма, спрямо-
вана на оздоровлення і врегулювання психі-
ки, адже не всі можуть самостійно впорати-
ся з особистими проблемами, – розповідає 
Богдан. – Учора ми малювали. Кажуть, що 
це спеціальна програма реабілітації. Ти ніби 
знаходиш якісь потаємні закутки в голові 
й висвітлюєш їх на малюнку. Організатори 
докладають багато зусиль під час роботи з 
нами. Дуже приємно, що вони роблять це 
від душі». 

Головний менеджер у соціальній сфері 

У Луцьку презентували «Книгу 
пам’яті» військовослужбовців, 
які віддали життя, захищаючи 
територіальну цілісність нашої 
держави. Інформацію про 
полеглих героїв фіксували ще 
з 2014 року. Тоді в інтернеті 
створили електронну версію 
книги і вносили дані про 
солдатів, загиблих на сході 
України. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» посприяв 
організації презентації книги.

Ніщо й ніколи не замінить 
Русланові Філіпчуку того, що за-
брала у чоловіка так звана АТО. 
А вона відібрала сина Ігоря, який 
героїчно загинув 14 серпня 2014 
року в боях біля села Хрящувато-
го Луганської області. Підбивши 
ворожий танк, Ігор врятував ба-
гатьох побратимів та захистив по-
зиції. У пам’яті близьких і друзів 
він назавжди залишиться доброю, 
життєрадісною та справедливою 
людиною.

– Дуже важко згадувати ті 
часи. Як кажуть, менше знаєш – 
міцніше спиш. Це сталося 14 серп-
ня. Тоді було дуже спекотно, більш 
як 35 градусів. Мій син стояв на 
блокпості, він не проспав, а зміг 
зупинити противника, який під-
крадався до наших вояків. Ті 
хлопці, які приїхали, залишили-
ся живими завдяки Ігорю. Якби 
не він, усі загинули б, – пригадує 
батько загиблого «айдарівця» Рус-
лан Філіпчук. 

Презентована книга – це пер-
ший том видання про бійців, які 
полягли в АТО. У виданні зібрано 

інформацію про військовослуж-
бовців із шести областей: Волин-
ської, Вінницької, Дніпропетров-
ської, Донецької, Житомирської 
та Закарпатської. Тираж видання – 
1200 примірників. Книгу дарують 
батькам загиблих. Частину при-
мірників передали в міські бібліо-
теки та музеї.

– Мета видання цієї книги – 
зберегти пам’ять про те, що ці 
громадяни України загинули за 
її світле майбутнє, за наше життя 
сьогодні, – каже заступник дирек-
тора Національного військово-
історичного музею України Ан-
дрій Іллєнко.

Співробітник Національного 
військово-історичного музею Укра-
їни Павло Нетьосов розповідає: 

– Коли презентували видання 
в інших областях, не можна було 
стримати сліз. Близькі та рідні гор-

гарячих точках та привозили звід-
ти бійців. Зібрану інформацію про 
захисників держави публікували 
в електронному варіанті «Книги 
пам’яті». Зараз там оприлюднено 
відомості про 3180 бійців, які ге-
роїчно загинули в АТО. Пошуки 
людей та їхній опис тривають і до-
тепер. 

– Ми ще у вересні 2014 року 
почали пошук загиблих на Савур-
Могилі та в Іловайську. Робота не 
припиняється дотепер, так само 
оприлюднюємо інформацію про 
людей, які полягли на полі бою, – 
розповідає Павло Нетьосов.

Над першим томом видання 
працювали чотири місяці. Героїв 
своєї держави мають знати і до-
рослі, й діти, адже саме ці без-
страшні люди віддали життя за 
мирне майбутнє нашої Батьків-
щини.

– Це надзвичайно важливе ви-
дання для Волині, для всіх наступ-
них поколінь, тому що воно буде 
нести пам’ять про події, які від-
буваються нині. Ми дуже розра-
ховуємо, що політикам вистачить 
здорового глузду, аби якнайшвид-
ше зупинити цю надуману війну, 
розв’язану свідомо, – зазначив 
заступник голови правління Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Орест Маховський.

«Книгу пам’яті» невдовзі пре-
зентують у Житомирі та Ужгороді. 
Уже на початку 2017 року вида-
дуть другий том, до якого увійде 
інформація про захисників з ін-
ших областей.

Людмила ПАСТУШОК

тали сторінки та шукали інформа-
цію про брата, чоловіка, дядька, 
сина. Тоді ми зрозуміли: такі кни-
ги потрібні українцям, адже вони 
мусять знати та пам’ятати тих лю-

дей, які полягли за світле майбут-
нє країни. 

Пошуками та ідентифікацією 
тіл опікується ціла команда. По-
чинаючи з 2014 року, вони були у 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Оксана 
Демчук передала вітання учасникам про-
грами від засновника Фонду Ігоря Палиці, 
який підтримує проект реабілітації військо-
вослужбовців «Зігрій душу». 

«Ігор Палиця і люди, які з вами пра-
цюють, виконують ту роботу, яку мала би 
робити держава. Ми розуміємо, що треба 
підтримувати тих, хто, ризикуючи життям, 
захищає нас. Тому, якщо у вас є певні проб-
леми чи питання, ви можете звернутися з 
ними у представництва Фонду, які працю-
ють у кожному районі області», – зазначила 
Оксана Демчук.

Ірина ЮЗВА
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14
ДОБРО У СЕРЦІ

МИКОЛА ПРОКОПЧУК: 
«Я ВІДЧУВ СЕБЕ 
ПОТРІБНИМ»

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

Омріяний подарунок на осінні канікули 
отримали маленькі жителі вулиці 
Богдана Хмельницького, що у Луцьку. 
За сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у дворі будинків №№34, 
36 та 38 облаштували сучасний ігровий 
майданчик. Тепер батьки спокійні за 
дітвору, яка охоче бавиться неподалік 
від дому. Дорослі не натішаться: 
їхні сини й доньки не просиджують 
годинами біля телевізорів та 
комп’ютерів, а гуляють на свіжому 
повітрі. 

– У роки нашого дитинства тут був дитя-
чий майданчик. Однак із часом він вийшов з 
ладу і його просто демонтували, – пригадує 
лучанка Валентина Страйста. – А дітям треба 
ж десь гратися, коли вони гуляють на вулиці. 

Пані Валентина разом із активними бать-
ками минулої осені зареєстрували відповідне 
прохання на сайті Єдиної системи місцевих 
петицій. Однак їм не вдалося набрати потріб-
ної кількості голосів. Та активісти не опусти-
ли рук і звернулися по допомогу у Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

– Нам пояснили, що за один день такі 
справи не роблять. Треба спочатку виготови-
ти потрібні документи, узгодити суму внеску 
громади, – пригадує Валентина Страйста. 

Левову частку організаційних робіт до-
велося виконувати саме пані Валентині, адже 
жінка перебувала у декретній відпустці. На 
залагодження усіх непростих процедур із до-
кументами пішло чимало часу. Однак старан-
ня молодої мами увінчалися успіхом.

Людина приходить у цей світ 
для того, аби зуміти бути в нім 

важливою, значущою, аби радіти 
життю, любити. Ніхто не хотів би 
негараздів, лиха ні для себе, ні для тих, 
хто поряд... Та все ж складається по-
різному. Чому так? Кожен це пояснює 
по-своєму, і в тому є також певний сенс. 
Так і в лучанина Миколи Прокопчука. 
Він, як усі діти, навчався у школі, 
потім – армія, одруження, народження 
сина, розлучення... Багато в кого так 
трапляється. Не найкращий життєвий 
сценарій, та усе ж... І тут – випадок, що 
перевернув життя із ніг на голову.

«Одного дня влітку я з друзями відпочи-
вав на ставку в Гаразджі й вирішив пірнути 
у воду з берега, – розповідає Микола. – Було 
дуже мілко, я пірнув і зламав шию. Коли отя-
мився під водою, зрозумів, що не відчуваю 
ні рук, ні ніг. Почав ворушити головою, мене 
побачили, витягнули на берег і першими мої-
ми словами було: «Покажіть мої руки й ноги. 
Де вони? Я їх не відчуваю!». І тут такий дикий 
страх на мене напав!».

Коли молодого чоловіка завезли в реані-
мацію, лікарі констатували перелом шийного 
відділу хребта. Спочатку боролися за його 
життя, бо шанси були мізерні, а потім роз-
почалися довгі місяці лікування. Батьки за-
брали Миколу до себе, оскільки він потребу-
вав цілодобового догляду. Ним опікувалася 
мама. Лікарі казали чоловікові, що одужання 
настане уже незабаром і за деякий час Мико-
ла зможе встати та піти, жити повноцінним 
життям. Проте минали дні, тижні, місяці, 
а з ними танули й ілюзії. «Я мав майже іде-
альне здоров’я до травми, а став повністю 
залежним, – розповідає чоловік. – Це було 
дуже важко прийняти. І тоді настала глибо-
ка депресія. Не хотілося нікого бачити, ні з 
ким спілкуватися. Це тривало протягом року, 
двох. Не було навіть сліз. Не міг почухати й 
носа собі. Не міг підняти руки...». 

Прикутий до ліжка, Микола читав книги, 
дивився телевізор, але у мозку – жодної світ-
лої думки. Порятунок від апатії та зневіри 
прийшов в особі директора реабілітаційного 

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ ЛУЧАН 
ОБЛАШТУВАЛИ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

– Ми дуже дякуємо Фонду, адже батьки не 
змогли б викласти понад 20 тисяч гривень на 
дитячий майданчик. А от 10% від цієї суми – 
цілком посильний внесок – зібрати вдалося. 
Тепер у дворі наших будинків красуються 
сучасні гірки, каруселі, балансир та подвійна 
гойдалка, – тішиться Валентина Страйста. 

Наступної весни батьківська громада 
планує поставити на майданчику пісочни-
цю та стилізовану дерев’яну хатку, розбити 
клумби.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

центру християнської церкви. Християни-
баптисти уже кілька років поспіль опікува-
лися реабілітацією людей із порушеннями 
опорно-рухового апарату. Бажання займа-
тися Микола Прокопчук не мав, але й вихо-
ду – теж. У чоловіка була дуже важка травма, 
на той час він лиш ледь ворушив головою, 
не міг сидіти. Після обстеження з Миколою 
почали займатися фізичними вправами, як 
наслідок – покращився загальний стан, стабі-
лізувався кров’яний тиск, робота нирок, він 
нарешті зміг сидіти, почав рухати руками, на-
вчився сам їсти і чистити зуби. За допомогою 
спеціального пристрою почав працювати на 
комп’ютері. 

І ось віднедавна кабінет виріс у великий 
реабілітаційний центр «Агапе», де допомага-
ють тим, хто не може повноцінно рухатися. 
Це – здійснена мрія подружжя Больчуків – 
Сергія і Наталки. Жінка, як і герой нашого 

сюжету, прикована до візка. Тому її чоловік 
і загорівся ідеєю звести такий центр. Те, що 
здавалося абсолютно нереальним, з Божим 
благословенням та допомогою небайдужих 
стало рятувальним колом для людей із об-
меженими можливостями. Дерево благочин-
ності у холі центру виросло з імен тих, хто 
долучився до цієї великої спільної справи, і 
серед них – Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Упродовж кількох років Фонд долучав-
ся до зведення здравниці. Об’єднані зусилля 
швидко увінчалися успіхом, аби дарувати 
надію. У центрі працюють професійні реа-
білітологи, які використовують прогресивні 
техніки, формують індивідуальні програми 
відновлення. В «Агапе» не лише максималь-
но розвивають фізичні можливості, але й на-
вчають пацієнтів, як себе обслуговувати без 
сторонньої допомоги, наскільки це можливо. 
А ще важлива реабілітація духовна. 

 «Я тоді взнав про Бога, побачив, як вони 
ставляться до мене, до пацієнтів, неповно-
справних людей, і це вразило, – відверто ді-
литься Микола. – І тоді почав задумуватися: 
що буде далі? Які в мене плани? Що я зможу? 
Тоді відчув себе потрібним. І найбільше, що 
мені зараз хочеться, – бути комусь потріб-
ним. Комусь допомагаю порадою, комусь на 
комп’ютері щось можу допомогти. Сина сво-
го я намагаюся виховувати так, щоб він бачив 
у мені друга». 

Син Миколи Антон працює в «Агапе» до-
глядачем. Йому зараз 18, але хлопець встиг 
уже збагнути багато важливих речей, пізнати 
справжні цінності життя.

Миколі ж уже за сорок, після травми ми-
нуло 10 років, та він ніби прожив уже два 
життя, тепер – третє, інше, у якому кожен 
вчинок свідомий і зважений, бо у напрямку 
добра й любові: 

«Людина за своєю суттю не є доброю, 
радше злою. Коли я жив у сім’ї, старався ро-
бити добро. У своїх очах я був дуже хорошим. 
Намагався бути чесним, і в мене це виходи-
ло. Коли я увірував у Господа, зрозумів, що 
робив це тільки для себе, для своєї сім’ї. За-
раз, коли в мене є можливість зробити добро 
і хтось мені дякує, то відповідаю: «Дякуйте 
Господу!». Тепер чітко розумію: не я добрий, 
а Бог дає мені це бажання – робити добро на 
Його славу».

Наталка ПЕТРУК



Крокуючи дорогою в пекло, я ще й насолоджувався подорожжю. Фільм «Сутінки»
www.volynnews.com
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СУБОТА 5 листопада
06.15 У просторі буття
06.50, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники 

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

університет
13.10 Пісенний спас
14.10 Д/ф «Дорога до 

Мемфіса»
16.15 Д/ф «Clinton or 

Trump»
18.30 Х/ф «Останній 

шанс»
20.30 Баклани на Балкани
21.00, 01.20 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена 

історія
22.45 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп
23.40 Добрі справи
01.40 Музичне турне
02.40 Класики світової 

літератури
03.00 Д/с «Аболіціоністи - 

борці проти рабства»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
04.30 Абзац
05.30, 06.50 Kids Time
05.32 М/с «Губка Боб»
06.52 Суперінтуїція
08.10 Ревізор
11.10 Страсті за 

ревізором
13.55 Зірки під гіпнозом
15.55 М/ф «Титан: Після 

Землі»
17.45 Х/ф 

«Трансформери»
21.00 Х/ф 

«Трансформери: 
Помста полеглих»

23.55 Х/ф «Монстри»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно! »
09.55, 23.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.25 «Зважені та щасливі 

- 6»
16.05 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7»
23.55 «Х-Фактор - 7 

Підсумки голосування»
01.10 «Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

СТБ
05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
11.20 М/ф «Бунт 

пернатих»
13.00 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан»
15.00 «Розсміши коміка»
16.00 «Орел і Решка. 

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

Невидане»
23.45 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.30 Т/с «Комісар Рекс»
03.10 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.35 

Події
07.10, 05.10 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Весільна 

сукня»
13.10, 15.20 Т/с «Ліки для 

бабусі»
17.10, 19.40 Т/с «Гра в 

кохання»
21.50 Х/ф «Чого хотять 

чоловіки»
23.45 Реальна містика
02.15 Т/с «C.S.I.: Нью-

Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.30 В.Басов. Бігун на 

довгі дистанції
08.20 Два Миронових
09.20 У пошуках істини
11.00 Охоронці Гітлера
12.50 Ігри розуму
13.40, 17.30 У пошуках 

пригод
14.30 Земні катаклізми
15.30 Дика Бразилія
18.20 Брама часу
21.00 Динозаври: 

таємний код
22.00 Пастка для 

динозаврів
23.00 Мандрівка у себе
00.00 Війна всередині нас

МЕГА

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

красу 2»
12.15 Х/ф «Попелюшка з 

райського острова»
14.00 «Голос. Діти 3»
16.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху»
23.10 «Вечірній Київ 

2016»
00.55 Х/ф «Три дні»
02.30 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

07.00 Х/ф «Екіпаж 
машини бойової»

08.15, 20.00 «Подробиці»
09.15 Х/ф «Балада про 

солдата»
11.10 Х/ф «Ати - бати, 

йшли солдати...»
13.00, 20.30 Т/с 

«Поверни моє кохання»
22.30 «Добрий вечір на 

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

шанс»
02.15 Х/ф «Вавілон ХХ»
04.00 Х/ф «Очікуючи 

вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди»

ІНТЕР

05.20 М/с «Пригоди 
мультинят»

06.00, 12.45 Факти
06.20 Х/ф «Апокаліпсис 

(10, 5)»
09.45 Більше ніж правда
10.35 Секретний фронт
11.35 Антизомбі
12.30, 13.00 

Громадянська оборона
13.45 Інсайдер
14.20 Х/ф «Грошовий 

поїзд»
16.45 Х/ф «Подвійний 

КОПець»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Праведник»
22.40 Х/ф «Два стволи»
00.40 Х/ф «Крижані 

солдати»
02.20 Т/с «Чорний 

список-2»
04.00 Провокатор

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с «Козаки. 

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

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 Х/ф «Король 

сноуборду»
12.20 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

14.00 Країна У
16.00 Х/ф «Блондинка в 

законі»
18.00 Х/ф «Блондинка в 

законі 2. Червоне, біле 
і блондинка»

20.00 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
07.30 Час-Тіme
07.55 «Бізнес-клас»
08.20 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Грані»
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 Концерт «Ми йдемо 

вперед»
15.05 «Євровибір» 

(Меліорація за кошти 
ЄС)

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

«Клас!»
17.25 «Роки і долі» (В. 

Чеблін)
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Грані» (Ф. 

Мандзюк)
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Музей Волині» 

(Художній музей)
23.40 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30, 13.45, 02.40 

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

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

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

фестиваль «Музика 
гідності». 1 ч.

18.45 Новини «На часі». 
Спецвипуск

18.55, 21.40 Погода

АВЕРС 19.00 Концерт-
фестиваль «Музика 
гідності». 2 ч.

20.00 Вісник обласної 
ради

20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

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

Спецвипуск
00.15 Василь Василенко 

«Маестро запрошує...»
01.15 Чоловічі розваги
02.00 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«П’ятий океан» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

П’ЯТНИЦЯ 4 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.30 Територія закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25, 19.30 Про головне
11.00 Корупція в законі
12.00 Перша студія
12.30 «Схеми»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.05 Суспільний 

університет
14.55 Віра. Надія. Любов
15.55 Театральні сезони
16.30 Д/с «Клуб пригод»
17.05 Д/ф «Дорога до 

Мемфіса»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
20.00 На пам’ять
20.30 «План на завтра»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Музичне турне
03.00 Д/с «Аболіціоністи - 

борці проти рабства»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
03.05 Х/ф «Монстри 2: 

Темний континент»
05.30, 18.00 Абзац
06.25, 07.45 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.47 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
09.40 Половинки 2
11.35, 21.40 Київ вдень 

і вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

22.40 Половинки 2 №8
00.35 Аферисти в 

мережах

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 «Зіркове життя»
06.55 Х/ф «Осінній 

вальс»
09.05 Х/ф «Вербна 

неділя»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 00.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 

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

01.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

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

американськи»
10.20, 19.00 «Орел і 

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

Решка. Ювілейний 2»
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 «Бійцівський клуб»
02.50 «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, 04.30 Зірковий 

шлях
11.15, 03.40 Реальна 

містика
15.50 Х/ф «Квочки»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Весільна 

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

УКРАЇНА
07.20 Дзеркало історії 
08.10, 19.00 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 18.10 Аляска: 
школа виживання 10.50 
Пастка для динозаврів 
11.50, 23.30 Ігри розуму 
12.40, 16.10 Охоронці 
Гітлера 13.30, 19.50 У 
пошуках істини 14.20 
Містична Україна 15.10, 
20.40 Дивна справа 17.10, 
22.40 Левиний рик 21.40 
Дика Бразилія 00.20 
Смертельний двобій 01.20 
Прокляття скіфських 
курганів 02.00 Піраміди 
02.50 Дракула та інші 
03.40 Пророчі сни 

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 - 3»
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 «Квартал і його 

команда»

05.40, 11.15, 12.25, 
14.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

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

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Східні 
солодощі»

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

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Прощення»
02.00 Д/п «Ігор Тальков. 

Переможений в бою»
03.00 Д/п «Великі 

українці»
03.20 Х/ф «Вавілон ХХ»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50, 16.35 Т/с 

«Винищувачі-2»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Апокаліпсис (10,5)»
14.05 Т/с «Відділ 44»
15.00, 16.20 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Інтелектуальне шоу 

«Що? Де? Коли?»
00.55 Х/ф «Крижані 

солдати»
02.35 Х/ф «Обитель 

зла-5. Відплата»
03.50 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
09.15 М/ф «Три 

мушкетера: Міккі, 
Дональд, Гуфі»

10.25 Х/ф «Король 
сноуборду»

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 «Блондинка в 

законі»
22.00 Х/ф «Блондинка в 

законі 2. Червоне, біле 
і блондинка»

00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
11.55 «Стежина добра»
12.20 «Наша пісня»
12.50 «Актуально»
13.45 Т/ц «Як це?»
13.55 «Зроблено в 

Європі»
14.10 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
14.30 Т/ц «Обрані часом»
15.00 «Галерея 

портретів»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
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)
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 Слово депутата
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «Мир 

заради дітей». 1 ч.
13.45, 03.05 Феєрія 

мандрів
14.00, 17.30 СмачнОГО!
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник

АВЕРС 14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
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 «Скрябін»
01.30 Хіт-парад
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Нескорені» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

КОРОЛЬОВІЙ 
ЗАБОРОНИЛИ 
З’ЯВЛЯТИСЯ В УКРАЇНІ

Російській співачці українського 
походження Наталії Корольовій, 

справжнє прізвище якої Поривай, 
заборонили в’їзд на територію України. 
Таке рішення ухвалила СБУ. 

Заборона чинна протягом п’яти років. 
Нагадаємо, що до того, як розпочати кар’єру 
в Росії, співачка жила у Києві. Донедавна Ко-
рольова дозволяла собі приїздити до укра-
їнської столиці та не гребувала розважатися 
в окупованому Криму. 

Сама ж артистка 
назвала себе жертвою 
політичного піару, 
зокрема піару Юлії 
Тимошенко. Вона 
обурена тим, що її 
записали в шпи-
гуни Кремля й те-
пер може ніко-
ли не побачити 
живою бабусю, 
якій уже 
94 роки. 

табу

Фільм «Трансформери»

Фільм «Квочки»

Фільм «Крижані солдати»

17:45

15:50

00:55

im
gsplanet.com

kinopoisk.ru

kinopoisk.ru

ФІЛЬМ «ЖИВА» 
ПОКАЖУТЬ У ЛИСТОПАДІ 

24 листопада відбудеться прем’єра 
стрічки «Жива» українського 

режисера Тараса Химича. 

Сюжет фільму розкриває історію життя 
незламної жінки, яка, попри страшні репре-
сії радянської влади, не втрачає віри в лю-
дей. Стрічку знято за реальними подіями, які 
трапилися з Анною Попович у 1950-х роках. 
У 91 рік жінка розповіла свою історію та до-
зволила її екранізувати. 

До речі, до цього фільму багато пісень 
написали українські композитори та поети. 
Серед них – лучанин Сашко Положинський. 
Музикант разом із гуртом «Був’є» записав 
відеокліп на пісню «Закохані», яка й стала са-
ундтреком до художнього фільму. 

усі в кіно!

star.korupciya.com
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– Чому ти не носиш взуття? – Не хочу, щоб ноги були під замком...
Фільм «Босоніж по бруківці»

НЕДІЛЯ 6 листопада
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

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 Баклани на Балкани
09.30 Х/ф «Останній 

шанс»
11.40 М/с «Мандрівники 

в часі»
12.30 Театральні сезони
12.55 Мистецькі історії
13.10 Спогади
13.40 Гра долі
14.40 Фольк-music
15.45 Твій дім-2
16.00 Борхес. Україна 

на картах: географія з 
історією

16.35 Т/с «Епоха честі»
20.10 Подорожні
21.00, 01.20 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Програма з 

Майклом Щуром
22.30, 02.40 Класики 

світової літератури
23.00 Паспортний сервіс
23.20 Шлягер року
01.40 Музичне турне
03.00 Д/с «Аболіціоністи - 

борці проти рабства»
04.00 Д/ф «Рейх: крах 

чорних селекціонерів»

05.30 М/с «Пригоди 
мультинят»

06.10, 12.45 Факти
06.50 Х/ф «Грошовий 

поїзд»
08.55 Зірка YouTube
10.10 Дивитись усім!
11.50 Без гальм
12.15, 13.00 Х/ф 

«Подвійний КОПець»
14.40 Х/ф «Два стволи»
16.40 Х/ф «Чорна діра»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Ріддік 3D»
22.40 Х/ф «Рембо-4»
00.20 Х/ф «Вдруге не 

посадять»
02.10 Т/с «Чорний 

список-2»
04.15 Провокатор

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 «Три 

мушкетера: Міккі, 
Дональд, Гуфі»

12.00 Х/ф «Чотири дні з 
життя Чандні»

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 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для…

батьків»
11.00 «Молодіжна студія»
11.55 Концерт «Героям 

слава!»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Пам’ятай, що 

живеш!» (до 160-ї 
річниці від дня 
народження І. Франка)

15.25 Т/ц «Українські 
голови в Баварії», 6 
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 «Запорожець за 
Дунаєм»

18.30 Т/ц «Видатні 
волиняни»

19.00 Місто
19.25 «Урок для…

батьків»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.35 «Роки і долі» (В. 

Чеблін)
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time». 22:45 
«Такти і факти»

06.50 «Все буде добре!»
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»
02.45 «Х-Фактор - 7 

Підсумки голосування»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.50 М/ф «Бунт 

пернатих»
11.20 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан»
13.20 «Орел і Решка. 

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

Невидане»
19.10, 00.50 «Вечірній 

квартал»
21.00 Х/ф «Сонна 

лощина»
23.00 «КВН»
02.40 «Нічне життя»

06.35 Події
07.15 Воскресіння 

Розстріляного 
відродження

09.00 Х/ф «Готель для 
Попелюшки»

11.10 Т/с «Гра в кохання»
15.10 Х/ф «Моє 

кохання»
17.15, 20.00 Т/с «Білі 

троянд надії»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.50 Т/с «Ліки для 

бабусі»
01.20 Т/с «Співачка і 

султан»

07.30 Ролан Биков
08.20 Юрій Нікулін. Геній 

комедії
09.20 У пошуках істини
11.00 Охоронці Гітлера
12.50 Ігри розуму
13.40, 17.30 У пошуках 

пригод
14.30 Дика Північна 

Америка
15.30 Дика Бразилія
18.20 Брама часу
21.00 Земні катаклізми
23.00 Метеоритна 

загроза
00.00 Україна: забута 

історія
05.10 Смертельний 

двобій

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 Х/ф «Попелюшка з 
райського острова»

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 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
13.20 «Гроші»
14.40 «Українські 

сенсації»
15.40 Т/с «Кандидат»
19.30, 05.10 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.15 Х/ф «Рятівник»
01.50 «Аргумент кiно»
02.20 «Світське життя»
03.10 Х/ф «Три дні»

05.50 Х/ф «Ати - бати, 
йшли солдати...»

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, 21.30 Т/с 

«Поверни моє кохання»
20.00 «Подробиці тижня»
00.00 Х/ф «Два Івани»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.22 М/ф «Титан: Після 
Землі»

05.05 Абзац
06.20 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
10.00 Х/ф «Ейс Вентура: 

Поклик природи»
11.50 Х/ф 

«Трансформери»
15.00 Х/ф 

«Трансформери: 
Помста полеглих»

18.00 Х/ф 
«Трансформери 3»

21.00 Х/ф 
«Трансформери: Час 
вимирання»

00.05 Х/ф «Монстри 2: 
Темний континент»

07.00, 01.25, 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 Василь Василенко 

АВЕРС «Маестро запрошує...». 
1 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 Василь Василенко 

«Маестро запрошує...». 
2 ч.

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

«Навала» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Велика 

книга»

ФУТБОЛ 1

ПН 31 жовтня ВТ 1 листопада СР 2 листопада ЧТ 3 листопада ПТ 4 листопада СБ 5 листопада НД 6 листопада
06.00 МЮ - Бернлі. Чемпіонат 
Англії 07.45, 05.15 «Моя гра» 
А. Борячук 08.15 Шахтар - 
Чорноморець. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 Алавес - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Ворскла - Олександрія. 
Чемпіонат України 16.00 
Журнал Ліги Європи. Прем’єра 
16.55 Барселона - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 18.45 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 19.40 Топ-матч 19.50 
Саутгемптон - Челсі. Чемпіонат 
Англії 21.40 LIVE. Депортіво 
- Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.40 Сталь - Дніпро. 
Чемпіонат України 02.30 
Журнал Ліги Європи 03.25 
Сандерленд - Арсенал

06.00 Олімпік - Волинь. 
Чемпіонат України 07.45, 
20.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Барселона - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
20.50, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Сток Сіті - Свонсі 
12.10 «Великий футбол» 
13.55 Шахтар - Чорноморець. 
Чемпіонат України 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
16.55 LIVE. Бенфіка - Динамо 
(К). Юнацька Ліга УЄФА 18.55 
Журнал Ліги Європи 19.50, 
05.35 Топ-матч 20.30, 20.55, 
23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
21.30 LIVE. Бенфіка - Динамо 
(К). Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.30 Огляд вівторка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
01.55 Бешикташ - Наполі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.45 Ворскла 
- Олександрія

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55, 03.15 Ман Сіті 
- Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 08.40, 20.10, 05.00 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Бешикташ - Наполі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.05 «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE» 13.55 
Ювентус - Ліон. 1/4 фіналу 
(2013/2014). Ліга Європи 
УЄФА 16.00, 18.50 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 17.00 Бенфіка - 
Динамо (К). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.40 «Сіткорізи». 
Прем’єра 21.30 LIVE. Тоттенгем 
- Баєр. Ліга Чемпіонів УЄФА 
23.40 Топ-матч 23.50 Огляд 
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 01.25 Ювентус - Ліон. 
Ліга Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 

06.00, 18.05 Журнал Ліги 
Європи 06.55 Боруссія (Д) - 
Спортінг. Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.40 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.50 Футбол NEWS. LIVE 
10.20, 03.40 Ювентус - Ліон. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
«Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
16.00 Тоттенгем - Баєр. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 17.50, 05.30 
Топ-матч 19.00, 21.55 «Шлях 
до Стокгольма» 19.50 LIVE. 
Зоря - Феєнорд. Ліга Європи 
УЄФА 20.45 Футбол Tables 
22.35 LIVE. Аякс - Сельта. 
Ліга Європи УЄФА 00.00 
Фенербахче - МЮ. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 01.50 
Астана - Олімпіакос. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00, 18.50 Гент - Шахтар. 
Ліга Європи УЄФА 07.45 
«Сіткорізи» 08.15 Бешикташ 
- Наполі. Ліга Чемпіонів УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25, 01.40 Аякс 
- Сельта. Ліга Європи УЄФА 
12.10 Астана - Олімпіакос. 
Ліга Європи УЄФА 13.55 
Ювентус - Ліон. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.05 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 17.00 
Зоря - Феєнорд. Ліга Європи 
УЄФА 20.40 Фенербахче 
- МЮ. Ліга Європи УЄФА 
22.50 «Моя гра» А. Борячук 
23.20 Тоттенгем - Баєр. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 01.10 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 03.30 Світ Прем’єр-
Ліги 04.00 Малага - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Астана - Олімпіакос. Ліга 
Європи УЄФА 07.45 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Бенфіка - Динамо (К). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Ман Сіті - Барселона. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Зоря - Феєнорд. Ліга Європи 
УЄФА 13.55 LIVE. Гранада 
- Депортіво 15.55 Огляд 
вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.25 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 16.55 LIVE. 
Ман Сіті - Мідлсбро 19.00 
Світ Прем’єр-Ліги 19.25 LIVE. 
Осасуна - Алавес 21.25 Топ-
матч 21.40 LIVE. Лас-Пальмас - 
Ейбар. Чемпіонат Іспанії 23.40 
Гент - Шахтар. Ліга Європи 
УЄФА 01.25 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 02.20 Зірка - 
Олімпік

06.00, 08.00, 14.55 Топ-матч 
06.10 Сосьєдад - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Гент 
- Шахтар. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 «Моя гра». 
Прем’єра 10.50 Ман Сіті - 
Мідлсбро 12.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 12.55 
LIVE. Реал - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 13.45, 17.45 Футбол 
Tables 15.10 «Моя гра» 16.00, 
01.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
16.30 Світ Прем’єр-Ліги 16.55 
LIVE. Свонсі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 18.55 Футбол LIVE 19.25 
LIVE. Олександрія - Шахтар. 
Чемпіонат України 21.20 
«Великий футбол» 23.00 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 
23.55 Арсенал - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 02.15 
Вільярреал - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії

ЛУЦЬКИЙ ГУРТ ВИПУСТИВ 
ПЕРШИЙ АЛЬБОМ

Гурт «Давня казка» випустив 
дебютний альбом під назвою 

«Казковий». До нього увійшли 11 пісень, 
із них сім авторських та чотири народні.

Автор пісень – фронтмен гурту Євген 
Чепіль. «Цей альбом – ніби початок чогось 
більшого і масштабного!» – кажуть музи-
канти. Саме тому вони зробили своєрідне 
представлення гурту першою піснею під 
назвою «Інтро» та використали там рядки 
Лесі Українки.

«Багато хто запитує, чому в альбом 
увійшли українські народні пісні, чи це не 
пов’язано з браком авторського матеріалу. 
Зовсім ні. У нас ще багато нових пісень, і не 
на один альбом. Вважаємо, що українська  
пісенна культура є геніальною і дуже краси-
вою. Вона заслуговує на постійні реанімації, 
щоб бути на слуху», – каже Євген Чепіль.

знай наших

Фільм «Ріддік 3D»

20:25

bit.ua

Фільм «Рятівник»

23:15

m
oviestape.com

 Підготувала Галина ТЕРНОВА

радимо почитати

НАЙКРАЩІ СВІТОВІ БЕСТСЕЛЕРИ УКРАЇНСЬКОЮ

У всіх є улюблені книги: комусь 
подобаються трилери, 
комусь – драми та детективи. 

Однак завжди є список книг, якими 
захоплюються читачі із різних 
куточків світу, про які пишуть 
відомі видання та які не втрачають 
популярності.

КОНДО МАРІ «ВИКИНЬ МОТЛОХ 
ІЗ ЖИТТЯ! МИСТЕЦТВО 
ПРИБИРАННЯ, ЯКЕ ЗМІНИТЬ 
ВАС НАЗАВЖДИ»

Приблизно за 67 тижнів 
книга вийшла на перше міс-
це в рейтингу бестселерів 
The New York Times, її пере-
клали 35 мовами світу. Суть 
полягає в усвідомленні того, 
що всі ми живемо у постій-

ному безладі, однак для того, щоб змінити 
власне життя, достатньо змінити мислення. 
І саме ця книга допоможе вам. Разом з її ав-
тором Кондо Марі ви приберете раз і назав-
жди! 

ПОЛА ГОУКІНЗ «ДІВЧИНА 
У ПОТЯГУ»

Спочатку може здатися, 
що психологічний трилер 
«Дівчина у потягу» занадто 
затягнутий, однак, мабуть, 
це такий задум британської 
письменниці Поли Гоукінз. 
Адже що більше сторінок 
перегортаєте, то більш за-
плутаним та захопливим стає сюжет.

Рейчел Уотсон, яка зловживає алкоголем 
через розлучення, щодня їздить потягом, 
мовляв, на роботу, але насправді лише для 
того, аби створити видимість руху в житті.

Проїжджаючи повз один із будинків, вона 
частенько бачить щасливу подружню пару. 

Однак через деякий час дружина, у якої були 
свої таємниці, зникає, і колишній чоловік Рей-
чел може знати набагато більше, аніж намага-
ється нав’язати їй.

АЙН РЕНД «АТЛАНТ 
РОЗПРАВИВ ПЛЕЧІ»

У 1957 році уперше по-
бачив світ антиутопічний 
роман Айн Ренд «Атлант 
розправив плечі». Лише че-
рез три дні після з’яви на 
ринку він піднявся на шосту 
сходинку в списку бестсе-
лерів The New York Times. 
Саме цю книжку 1991 року 
назвали другою після Біблії, яка спонукала до 
змін у житті американських читачів. Україн-
ською мовою книга вийшла лише у 2015 році. 
«Атлант розправив плечі» можна назвати од-
нією із найскладніших книг для сприйняття. 
Влада намагається побудувати соціалізм, але 
промисловцям та бізнесменам це не подоба-

ється. Однак є людина, яка може допомогти 
в цій ситуації, і це – нікому невідомий Джон 
Голт. Він залишається таким навіть тоді, коли 
з’являється на сторінках книги як персонаж. 
Його роль – показати, що, окрім емоцій, у лю-
дини є розум, який може допомогти їй знайти 
правильне рішення.

ДОННА ТАРТТ «ЩИГОЛЬ»
У 2014 році американ-

ська письменниця Донна 
Тартт отримала Пулітцерів-
ську премію за роман «Щи-
голь» – творіння, у якому 
є все, чим наповнене ХХІ 
століття. 

Здається, що життя Тео 
Деккера – це суцільна ка-
тастрофа, і зі своїми проблемами герой за-
лишався наодинці. Єдине, що пов’язує Тео з 
минулим, єдине, що стане його надією на по-
рятунок, але й водночас прокляттям, – це кар-
тина «Щиголь», яку він колись виніс із музею.

vk.com
/davniakazka
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Воєнних сил недостатньо для захисту країни, а от країна, яку захищає народ, – непереможна. 
Наполеон Бонапарт

  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

виховуємо патріотів

хоробрі серця

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

Волноваха, Іловайськ, 
Дебальцеве, Савур-
Могила, Горлівка, 

Попасна... Це аж ніяк 
не всі населені пункти, 
де довелося захищати 
рубежі Батьківщини 
від окупанта, який ще 
донедавна називав себе 
братом, вихідцям зі 
Старовижівщини. 

До Дня захисника України з іні-
ціативи місцевої організації Спілки 
воїнів АТО на теренах Старовижів-
ського району було знято коротко-
метражний документальний фільм 
«Вони пройшли пекельний вогонь, 
щоб відродитись з новою силою». 
Ця стрічка є хорошим матеріалом 
для патріотичного виховання мо-
лоді, адже розповідь, почута з вуст 
місцевих очевидців трагічних по-
дій, у стократ переконливіша за ти-
сячі гучних пишномовних фраз. 

ПОВЕРНУЛИСЯ 
НА ПОЗИЦІЇ НА 
ВОРОЖОМУ ТАНКУ

Ця історія вже облетіла чи не 
всі ЗМІ сучасної України. Розповідь 
про те, як простий хлопець із села 
Седлища молодший сержант Ми-
кола Тишик разом із побратимами 
Андрієм Мудриком та Олександром 
Пугачем стареньким Т-64 у нерів-
ному бою під Донецьком знищили 
кілька бойових машин ворога.

– Ми стояли в «зеленці», коли 
побачили, що до нас ідуть чотири 
ворожі Т-72, – згадує Микола. – Два 
танки повернули в обхід, а два інші 
продовжили маршрут прямісінько 
на нас. Не розгубившись, я дав ко-
манду стріляти, залп – і перший ро-
сійський танк запалав. Другий ви-
стрелив у наш Т-64 та підбив його. 
Довелося відступити в «зеленку». 
Ми намагалися загасити полум’я. 
Не очікуючи такого опору та насту-
пу з нашого боку, два інші російські 
танкові екіпажі запанікували. І ми 
побачили, що один із них заїхав у 

ПРО ТИХ, ХТО ПРОЙШОВ 
КРІЗЬ ПЕКЕЛЬНИЙ ВОГОНЬ

У 20 РОКІВ ВОЛИНЯНКА ЗМІНИЛА СУКНЮ 
ТА ПІДБОРИ НА ВІЙСЬКОВУ ФОРМУ

Захищати Україну – це 
здебільшого чоловіча 

професія. Недаремно 
ж кажуть, що у війни не 
жіноче обличчя. Але в час, 
коли вирішується доля 
нації, жінки стають поряд із 
чоловіками.

Уродженка села Квітневого Ро-
жищенського району Надія Гнатюк 
з дитинства мріяла бути медиком, 
як мама Інна Олександрівна, яка 
багато років працює фельдшером 
у рідному селі. Тож після закінчення 
школи Надія вступила до Луцького 
медичного базового коледжу. Вчи-
лася дівчина наполегливо, з вели-
ким бажанням. А після отримання 
диплома влаштувалася медичною 
сестрою у Луцьку районну лікарню.

Щира патріотка, Надія дуже пе-
реймалася подіями на сході Украї-
ни. Вона неодноразово долучалася 
до збору волонтерської допомоги 
для вояків, а згодом вирішила під-
писати контракт зі Збройними си-
лами України для несення медичної 
служби. Про своє рішення нікому 
не розповідала, лише коли оформи-
ла всі документи, зізналася батькам. 
Звісно, були сльози і вмовляння, 
але з часом рідні підтримали життє-
вий вибір Надії. Так у свої двадцять 
красуня змінила підбори й сукню на 

військовий однострій та вирушила 
проходити підготовку до навчаль-
ного центру «Десна».

Там зустрілася з такими ж не-
байдужими до долі рідної країни 
молодими людьми, відчула неаби-
яке піднесення патріотичного духу, 
впевненість у тому, що зробила 
правильний вибір.

Для тих, хто мав медичну освіту, 
навчання тривало лише місяць. Зго-
дом санінструктора Надію Гнатюк 
відправили в зону проведення ан-
титерористичної операції.

– Перше, що вразило на сході, – 
розруха та просто стерті з лиця зем-
лі населені пункти. Людині мирній 
до такого звикати важко. Нелегко 
було психологічно оговтатись і піс-
ля перших обстрілів. Але з часом 
звикаєш, пристосовуєшся, бо зна-
єш, що змушена перетерпіти все, – 
згадує своє перебування в зоні АТО 
Надія Гнатюк.

Військовий шпиталь, у якому 
працювала наша землячка, розта-
шовувався у місті Сєверодонецьку 
Луганської області. Жити ж дово-
дилося у покинутих помешканнях в 
одному з сіл прифронтової зони.

– Коли ти в постійній небезпе-
ці, про побут особливо не думаєш. 
Аби було тепло та дах над голо-
вою, – каже санінструктор Надія 
Гнатюк. – Більше думаєш про те, 

рідним», – розповідає мама Інна 
Олександрівна. – А бабуся вже за-
спокоювала всіх нас.

Пишається Надією її молодший 
брат-першокласник Дмитро, захоп-
люється мужністю сестри і середня 
донька Гнатюків Іванна.

Перебування в зоні АТО не про-
сто відкоригувало життєві пріори-
тети двадцятирічної дівчини, загар-
тувало її морально, а й подарувало 
зустріч із тим, без кого нині Надія не 
уявляє свого життя.

Її коханий Андрій – військовий 
родом з Тернопільщини. І не тільки 
захоплення вродою одне одного 
звело молодих людей, а й щирі па-
тріотичні почуття, спільне бажання 
боротися за незалежну європей-
ську Україну, в якій мають щасливо 
жити їхні діти.

Нині санінструктор Надія Гнатюк 
несе службу в складі 24-ї механізова-
ної бригади в місті Яворові Львівсь-
кої області. І саме тут, уже на мирній 
території, вона «отримала» першо го 
«двохсотого». Солдат-контрактник 
за ги нув під час нічних навчань.

– Військова професія – це ве-
лика відповідальність, дисципліна. 
Прикро, що не всі, хто підписує 
сьогодні контракт, це розуміють, – 
резюмує наша землячка, яка не зне-
вірилася в обраному шляху й гідно 
служить Україні.

ставок, а другий застряг у трясови-
ні. Вороги покинули свої бойові ма-
шини і втекли, ми витягнули один 
із ворожих танків з болота та при-
гнали його на позиції 51-ї окремої 
механізованої бригади, в лавах якої 
воювали. 

За виявлені героїзм та відвагу 
екіпаж отримав ордени «За муж-
ність» третього ступеня. А розпо-
відь Миколи Тишика стала однією 
зі сторінок короткометражного 
фільму.

КВИТОК В ОДИН 
КІНЕЦЬ

Усю сутність цієї фрази довело-
ся відчути на собі Сергієві Дмитруку, 
який добровольцем пішов служити 
Батьківщині у 44-ту артилерійську 
бригаду. Зайцеве, Горлівка, Луган-
ське, Дебальцеве... За незначний 
проміжок часу гармата, яку по-
братими Сергія Дмитрука назвали 

лагідним іменем «леді Марійка» на 
честь старовижівської дівчинки-
школярки, що надіслала їм теплого 
листа, у якому просила повернути-
ся живими, і 20 гривень на пере-
могу, зробила 1628 вистрілів. Тож 
недарма артилеристів називають 
богами війни.

– Коли ми вийшли з Дебальців-
ського котла в Артемівськ, коман-
дир вишикував нас і повідомив, що 
потрібно забрати з Дебальцевого 
поранених, – згадує Сергій Васи-
льович. – На той час я був водієм 
тягача. Разом зі ще одним хлопцем 
ми отримали квиток в один кінець. 
Але Господь розпорядився так, що 
залишилися живими і вивезли оди-
надцять українських козаків. Коли 
дісталися госпіталю, отаман зняв 
зі свого кітеля козацьку нагоро-
ду «Віра. Честь. Вітчизна» і на знак 
вдячності віддав мені. 

Ці розповіді чоловіків з хороб-
рими серцями, фотографії та відео, 
відзняті на полі бою під час зброй-
ного конфлікту на сході держави, 
й лягли в основу короткометраж-
ного фільму, що його представили 
широкому глядацькому загалу на-
передодні свята захисника України 
у місцевому Будинку культури. Над 
стрічкою працював відеоаматор 
Петро Фещук зі Старої Вижівки. 
За задумом авторів, адже праця 
колективна, це лише початок літо-
пису бойової слави ветеранів АТО 
Старовижівщини. Її суть – зберегти 
для нащадків правдиву пам’ять про 
тих, кому ми завдячуємо мирним 
небом.

Не оминули увагою автори до-
кументального кіно й тих, хто за-
гинув на полі бою, захищаючи су-
веренітет та незалежність України. 
Це Олександр Артемук із Синового, 
Сергій Бугайчук із Мизового, Бог-
дан Тарасюк із Буцина. А ще – Сер-
гій Троцюк із Синового, життя якого 
трагічно обірвалося за нез’ясованих 
обставин під час ДТП вже після по-
вернення додому.

***
По закінченні фільму до його 

авторів підходило чимало людей. 
Вони просили продемонструвати 
документальну стрічку в різних 
селах району. Отже, вона зачепила 
глядачів за живе, а тому потребує 
продовження. Навряд чи десь ще 
на Волині зняли подібний аматор-
ський фільм за ініціативою «знизу», 
а не за вказівкою влади. Наразі зга-
далася самодіяльна мистецька кі-
ностудія «Пошук», яка колись пра-
цювала в Старій Вижівці і згодом 
виявилася чомусь непотрібною. 
Можливо, нині вона змогла б стати 
тією цеглинкою в ідеологічній бо-
ротьбі України за душі її громадян, 
за патріотизм молоді, про що з та-
ким занепокоєнням говорять нині 
у Києві.

ЙОГО МРІЯ – 
НОВА ШКОЛА 
В РІДНОМУ СЕЛІ

Чимало випробувань випало й 
на долю Петра Троцюка. Йому до-
велося воювати під Маріуполем та 
Луганськом, Новоолександрівкою 
та Щастям, Золотим та Попасною, 
Мирним та Гранітним. Він знає, як 
розриваються снаряди не лише на 
полі бою, а ще на власні очі бачив 
наслідки їх вибухів у Сватовому. 
Годі забути слова Петра Троцю-
ка, які чоловік сказав нам минулої 
осені під Лисичанськом, про те, що 
найбільше мріє повернутися додо-
му і добудувати школу в рідному 
селі. Герой-піхотинець дотримав 
слова, нині працює на будові. І не-
хай об’єкт поки що не фінансують 
так, як того хотілося б, проте Петро 
щиро вірить, що скоро діти його 
односельців навчатимуться у нових 
світлих класах.

ОБ’ЄДНАНІ ЛЮБОВ’Ю 
ДО ВІТЧИЗНИ

Вони такі різні за вдачею, впо-
добаннями, звичками, але єдині в 
любові та вірності Батьківщині – ті, 
хто пройшов крізь пекельний во-
гонь війни і не зламався. Це Дмитро 
Багновий, якого мобілізували одра-
зу після того, як пішов на схід його 
хрещеник. Він спізнав біль втрати 
побратимів під Волновахою. 

Юрій Писарук, який пішов слу-
жити під час першої хвилі мобіліза-
ції, обороняв Маріуполь, що й до-
тепер залишається українським, не 
з чужих слів знає про бої під Доне-
цьком, Мар’їнкою, Старобешевим, 
Амвросіївкою, про гарячу поїздку 
до Савур-Могили. Як і Сергій Ма-
хонюк, який шість разів штурму-
вав цю ж саму Савур-Могилу. Як  і 
Андрій Маркевич, який залишився 
живим завдяки досвіду командира-
афганця, що розмістив підлеглих 
трішки вбік від заданих координат...

навіщо сюди прийшов. І життя вій-
ськових для медичних працівників 
у цих умовах – найголовніше.

Оброблювання ран, перев’язки, 
крапельниці та ін’єкції... Так збігав 
день за днем. Надія зізнається, що 
їй пощастило, бо військові з надто 
важкими пораненнями до них по-
трапляли нечасто, та й «двохсотих» 
не було. До всього ж іншого їй не 
звикати.

А у рідному Квітневому за дів-
чину молилися і чекали бодай ма-
ленької вісточки.

– Надія телефонувала нечасто, 
кидала короткі повідомлення в со-
ціальні мережі: «У мене все добре». 
А якщо мала можливість передзво-
нити, то частіше набирала номер 
бабусі. Пояснювала: «Її підводить 
здоров’я, тож хай почує мій голос, 
заспокоїться і передасть привіт усім 
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з особистого архіву

Надія Гнатюк – крайня праворуч

Прийдешні покоління мають пам’ятати 
про подвиги сучасних героїв



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

ПЕРСОНА
№ 39  27 жовтня 2016 року18 www.volynnews.com

Велич людини складається з її здатності до дії та з правильного докладання 
сил до того, що треба зробити. Фредерик Дуглас

людина-епоха

«Українці поки що 
замало знають про різні 
економічні системи, 
але в них чудові мізки. 
Виросте нова генерація, 
вони вивчать приклади 
ефективних країн, оберуть 
найкращі складові для 
політичного і соціального 
створення нашої системи. 
І вони зроблять Україну 
ефективнішою країною. 
От я не геній, але зробив 
багато. Змінив долю 
кількох країн. Однак я не є 
винятково талановитим», – 
казав Гаврилишин.

Українець, чиї знання 
і навички були затребувані 
в багатьох країнах, усе 
життя, знайомлячись з 
іноземними дипломатами 
та бізнесменами, 
потискаючи їм руку, гордо 
казав: «Гаврилишин, 
українець».

  «Українська правда»,
The Ukrainians
pravda.com.ua
theukrainians.org

24 жовтня о 
п’ятій ранку 
в 90-річному 

віці пішов з життя 
українсько-канадсько-
швейцарський економіст, 
професор, благодійник 
та громадський діяч 
Богдан Гаврилишин. 
Останні хвилини життя 
Богдан Дмитрович провів 
у родинному колі у своїй 
квартирі в Києві. 19 жовтня 
він відсвяткував ювілей, з 
нагоди якого та за значний 
внесок у розвиток України 
його нагородили орденом 
Свободи від Президента 
України та орденом Святого 
Миколая Чудотворця від 
Патріархату УПЦ (КП).

«ДАВАТИ – ЦЕ 
НАБАГАТО БІЛЬШЕ, 
НІЖ БРАТИ»

Підліток з українського села на 
Тернопільщині, якого 1944-го ви-
крали німці, отримав освіту в Ка-
наді, став економістом, довгі роки 
очолював Міжнародний інститут 
менеджменту в Женеві, консульту-
вав великі міжнародні компанії та 
уряди південноафриканських і азій-
ських країн, читав лекції у майже 90 
країнах.

Багато років приймальня Бог-
дана Гаврилишина була на Інститут-
ській, усього в кварталі від будівель 
Кабміну і Верховної Ради. Його офіс 
схожий на велику старовинну квар-
тиру, з дерев’яними шафами до-
революційного періоду і таких же 
традицій, начищеним до блиску пар-
кетом і якимось особливим духом 
інтелектуального життя.

Богдан Дмитрович до останнього 
провадив активну громадську діяль-
ність, його графік завжди був щільно 
розписаний. Про те, що Гаврилишин – 
людина поважного 90-річного віку і 
йому потрібен відпочинок, нагадував 
хіба візит секретарки, яка час до часу 
приносила склянку води й таблет-
ку. Однак у його приймальні завжди 
були черги молодих людей.

У дитячі роки Гаврилишин був 
членом організації патріотичного ви-
ховання «Пласт», який тоді підтриму-
вав митрополит Андрей Шептицький. 
Якось під час одного з літніх таборів 
митрополит відвідав табір пластунів і 
благословив кожного з дітей по черзі. 
Тоді маленькому Богданові здалося, 
що митрополит розгледів його душу. 
Через роки, спілкуючись із багатьма 
відомими та впливовими людьми, 
Гаврилишин теж вишукував когось, 
хто міг би наблизитися до масштабу 
особистості митрополита Шептиць-
кого. Таких людей, за його словами, 
було досить мало. Але та зустріч із 
ним була визначальною.

«Одного разу мати дала бу-
терброди з домашньою шинкою до 
школи, – розповідав Богдан Дмитро-
вич. – Побачивши, якими очима на 
мене дивилися мої однокласники, 
я поділив бутерброди на маленькі 
частки, щоб кожному дісталося хоч 
трохи. Досі пам’ятаю, як ті голодні 
очі засвітилися. Ніхто, звісно, не на-
ївся, але усі були щасливі. І тоді я 
зрозумів, що давати – це набагато 
більше, ніж брати».

Він був наймолодшим з чоти-
рьох дітей у звичайній родині бідних 
селян. Його батько, який мав шість 
класів освіти, під час Першої світової 

БОГДАН ГАВРИЛИШИН: «МРІЙТЕ, АЛЕ 
ВЕЛИКО МРІЙТЕ, ПРО ВЕЛИКІ РЕЧІ»

війни воював у складі австрійської 
армії та побував у Австрії, в Чехо-
словаччині й у Північній Італії. Звід-
ти він повернувся з ідеєю, що люди 
на Галичині живуть бідно через від-
сутність знань. Тож дітям потрібно 
дати перш за все гарну освіту. Тому 
батько Гаврилишина доклав багато 
зусиль, аби його діти отримали доб-
рі знання. Ця батькова ідея про цін-
ність освіти пройшла крізь усе життя 
Гаврилишина. Він навчав багатьох і 
сам не припиняв весь час учитися. 
«Вчуся від молодих людей, вони в 
нас фантастичні!» – із захопленням 
казав Богдан Дмитрович.

Його дитинство припало на бу-
ремні 1920-1930-ті роки. Він пам’ятав 
і німецьку окупацію, і те, як НКВСни-
ки депортували українців у Сибір. У 
небезпечному й нестабільному світі 
притулком для підлітка стали книги 
та мрії.

«У 12 років мав дві мрії: стати 
вільною людиною, аби на свій розсуд 
оцінювати, що є добро, а що – зло, та 
відкрити світ. І одна, й друга мали 
абсолютно абсурдний на той час ви-
гляд. Але вони здійснилися. Мрійте, 
але велико мрійте, про великі речі», – 
ділився спогадами Гаврилишин. 

Хлопцеві було 18, коли німці за-

різних компаній за кордоном – там 
були вугільні запаси та інші корисні 
копалини; по-друге, вона була ве-
ликим магазином, де проходив роз-
продаж японських продуктів. Одне 
слово, ключове питання на той час 
було таке: як Австралії стати більш 
конкурентоспроможною країною в 
світі? Я був одним із тих, хто ініцію-
вав велику конференцію. Виступав 
на сцені опери Сіднея разом з віце-
прем’єр-міністром, міністрами. Там 
були голови найбільших підпри-
ємств із первинного промислового 
сектору і сектору послуг, там були 
президенти профспілок», – згадував 
Гаврилишин.

Після трьох днів роботи він роз-
робив певний план дій, який надру-
кували у найвпливовішій газеті 
Австралії. Українцю Богдану Гаври-
лишину вдалося переконати австра-
лійців, як за цих складних обставин 
перейти до співпраці та чому про-
тест – неефективний метод бороть-
би за свої права.

Гаврилишин був співавтором 
концепції «сталого розвитку», озву-
ченої Римським клубом і прийнятої 
на озброєння багатьма європей-
ськими країнами при формулюванні 
національних політик. 1980 року він 
написав звіт для Римського клубу: 
«До ефективних суспільств: Доро-
говказівки в майбутнє», який пізніше 
було видано дев’ятьма мовами.

Збалансований розвиток екосис-
теми – це те, що Гаврилишин робив в 
Україні останні 30 років. Саме тому 
він продовжував вірити в реформи, 
незважаючи на те, що міг би знайти 
мільйон приводів для критики.

«Ви просто поки мало живете, а я 
спостерігаю Україну вже дуже довго. 
І скажу вам, що сталося колосальне 
ментальне зрушення», – заспокою-
вав учений. 

У 2010 році він заснував власний 
благодійний фонд. Його місією була 
підготовка критичної маси молодих 
українців, які на власному досвіді ви-
вчали б, як функціонують найкращі 
країни Європи – щоб утворити кри-
тичну масу людей, які трансформу-
ють Україну. Фонд Гаврилишина фі-
нансував програму «Молодь змінить 
Україну», у рамках якої понад 80 груп 
молодих людей у віці від 20 до 35 
років з’їздили в освітні відрядження 
в одну з шести ефективних країн. На 
думку Гаврилишина, до таких країн 
належали Австрія, Німеччина, Нор-
вегія, Швейцарія, Швеція, Польща.

До її складу входив власний Центр 
навчання менеджменту (ЦНМ) в 
Швейцарії. Там молодий Гаврили-
шин навчився менеджменту. А в 
1957 році став викладачем. Богдан 
Гаврилишин запровадив нові курси, 
які викладав особисто: з креативнос-
ті, синектики, міжнародного бізнесу, 
геополітики. 1968 року його призна-
чили директором ЦНМ.

У 1970 році Гаврилишин уже був 
дуже успішним бізнес-тренером: 
крім свого інституту, читав лекції в 
Інституті гуманістичних студій в Ас-
пені. Протягом десятиліття він став 
членом трьох міжнародних органі-
зацій – Римського клубу, Міжнарод-
ної академії менеджменту, Світової 
академії мистецтва та науки.

Богдан Гаврилишин народився 
19 жовтня 1926 року в селі 
Коропець Тернопільської 
області. Отримав диплом 
магістра за спеціальністю 
інженер-механік в Університеті 
Торонто, ступінь доктора 
економіки та суспільних наук у 
Женевському університеті.
Упродовж 18 років очолював 
Міжнародний інститут 
менеджменту в Женеві. Був 
членом Римського клубу, 
Світової академії мистецтва і 
науки та Міжнародної академії 
менеджменту. Почесний доктор 
у семи університетах Канади 
та України, консультант держав 
та міжнародних компаній, 
модератор і голова численних 
міжнародних наукових 
конференцій та семінарів 
майже у 90 країнах світу. 
Гаврилишин створив 
Міжнародний центр 
перспективних досліджень, 
Міжнародний інститут 
менеджменту в Індії, потім – в 

Україні. Став співзасновником 
Європейського форуму з 
менеджменту у Давосі (тепер 
Світовий економічний форум). 
Був консультантом компаній 
General Electric, IBM, Unilever, 
Phillips, радником кількох країн. 
Він також був радником 
першого президента України, 
чотирьох голів Верховної Ради 
та трьох прем’єр-міністрів; 
головою консультативно-
дорадчої ради при Президії 
Верховної Ради України. 
Ініціював створення деяких 
молодіжних організацій в 
Україні, був активним членом 
Всеукраїнської скаутської 
організації «Пласт». Очолював 
фонд Богдана Гаврилишина 
в Києві і фундацію 
«Відродження» у Женеві. 
За життя вийшло кілька 
книг Богдана Дмитровича, 
серед яких – «Дороговкази в 
майбутнє. До більш ефективних 
суспільств» (1980) та 
«Залишаюсь українцем» (2011).

ДОСЬЄ

«З усіх, чиїм радником я працював, 
лише одна людина відкрито і відверто 
сказала мені, що не знає, як поводитися 
з економікою держави: «Навчіть мене!» 
І то був, хай як дивно, Віктор Янукович. 
Мене це зацікавило і вразило. Ось лише 
одна історія. Коли європейці прийняли 
документ з назвою «Нова політика 
сусідства», Президентом Єврокомісії 
був італієць Романо Проді. Ми з ним 
товаришуємо уже більш як 40 років. 
У ті дні в Європі відбувався черговий 
економічний саміт. Телефонує до 
мене Янукович і просить влаштувати 
йому приватну зустріч із Президентом 
Єврокомісії. Той, своєю чергою, уже 
багато чув про нашого прем’єр-міністра 
і дуже не хотів з ним зустрічатися. Тоді я 
кажу: «Слухай, Романо. Хай там як, але 

це прем’єр-міністр, тому ти мусиш його 
прийняти. Однак, аби тобі було легше, я 
приїду разом з ним».
А наступного дня отримав дзвінок від 
Януковича – мені призначили зустріч на 
п’ятницю, а вже в понеділок ми з ним 
мали вилітати на саміт. Годину і сорок 
п’ять хвилин я речення за реченням читав 
йому текст цієї нової політики сусідства 
і пояснював – ось негатив, ось позитив. 
Наголошував, як вести дискусію, а 
врешті-решт запропонував: «Ви почніть 
дискусію, а я продовжу. Давайте, – 
кажу, – від імені України говоритиму 
я...» Так і сталося. І замість того, щоб 
образитися, Янукович був дуже вдячний. 
40-хвилинна дискусія була ефективною, у 
новинах розповіли про успіхи української 
делегації», – пригадував Гаврилишин.

ЧОГО НАВЧИВ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА 

арештували його з друзями за агіта-
цію за вступ до УПА та відправили в 
німецький трудовий табір. Було все: 
і важка праця, і голод, і навіть спроба 
втечі з табору. А по закінченню вій-
ни – життя в Мюнхені, знов у таборі 
для українців, яким було небезпечно 
повертатися до Радянського Союзу. І 
тоді двадцятирічний Гаврилишин 
вирішує переїхати до Канади, пра-
цювати лісорубом.

«БАГАТСТВО КРАЇНИ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ЯКОСТЕЙ ЛЮДЕЙ»

«Лісоруба-переселенця при-
йнято до Університету Торонто», – з 
таким заголовком вийшла одна з ка-
надських газет, коли в 1948 році Бог-
дан Гаврилишин вступив до вишу в 
місті Торонто за спеціальністю «ін-
женер».

Того дня у барі, де він підпрацьо-
вував офіціантом, і де в основному 
після робочого дня випивали лісо-
руби, клієнти раділи разом із ним, 
навіть зібрали йому на навчання 
цілих 96 доларів. Для них Гаврили-
шин став яскравим прикладом того, 
як іти за своєю мрією про здобуття 
вищої освіти. Перші роки навчання в 
університеті давалися важко. Однак 
бажання вчитися вивело його у най-
кращі студенти вишу. Там же доля 
звела юнака з єдиною на все життя 
обраницею. По закінченню другого 
курсу він одружується з Леонідою. 
Із нею щасливо проживе у шлюбі 66 
років. У сім’ї – троє дітей і шестеро 
онуків.

У Богдана Гаврилишина був особ-
ливий талант: хай у яке середовище 
і складні обставини він потрапляв, 
скрізь бачив можливості для свого 
розвитку.

Однією з перших компаній, в яку 
його запросили працювати інжене-
ром після закінчення університету, 
була міжнародна компанія «Алкан». 

Його знання й досвід допомогли 
урядам багатьох країн залагоджува-
ти конфліктні ситуації: Гаврилишин 
працював у Перу, Чилі, Венесуелі, Ін-
дії, Ірані, Японії та інших країнах.

«У 1979 році в Австралії був ве-
ликий конфлікт працівників із проф-
спілками, підприємствами та уря-
дом. У той час Австралія опинилася 
в небезпеці, бо вона була, по-перше, 
однією великою копальнею для 

uazm
i.org

Серце інтелектуала зупинилося на 91-му році...
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Мистецтво – це завжди обмеження; суть будь-якої картини в її рамці. Гілберт Кіт Честертон

uFest.in.ua

  Ірина КАЧАН
Луцьк

арт-персона

ДМИТРО ШУРОВ: «НЕ СПРИЙМАЮ 
УКРАЇНУ ВІДСТАЛОЮ КРАЇНОЮ, 
ЯКА СЛУХАЄ ЛИШЕ ШАНСОН»

Його музика – 
справжнісінька магія. 
Його концерти – 

неймовірна пригода, що 
надихає і ще більше 
закохує в творчість цього 
талановитого артиста. 
Певна: саме так міркують 
шанувальники Дмитра 
Шурова, які хоча би раз 
чули його наживо.

Нещодавно Pianoбой уперше 
за час існування проекту виступив 
у Луцьку. 19 жовтня в Палаці куль-
тури музиканти дали аншлаговий 
концерт.

«ЛЮДИ, ЯКІ ЧОГОСЬ 
НЕ РОЗУМІЮТЬ У 
МУЗИЦІ, КАЖУТЬ, 
ЩО ТО ДЖАЗ»

– Зізнаюся, я переймалася, 
що ваш виступ можуть скасува-
ти. Надто часто потрапляю на 
неаншлагові концерти і якось со-
ромно стає за своє місто... 

– Коли ти робиш свою справу 
чесно, якісно і протягом певного 
часу, є шанси, що твій крик із центру 
України долетить усюди. І я дуже 
щасливий, що ми нарешті доїхали 
до Луцька і що нас тут так тепло 
прийняли.

– І як вам перше побачення із 
Луцьком?

– Чудово! Луцьк – дуже харак-
терне місто, воно має своє обличчя. 
Тішить, що тут живуть люди, які зна-
ють і люблять мою творчість.

– Одначе ваша музика не для 
масового слухача, хтось навіть 
скаже – не комерційна...

– Абсолютно масова і комер-
ційна у світі. Я не сприймаю Україну 
відсталою країною, яка слухає лише 
шансон. Я живу в дещо іншій реаль-
ності. У мене так було завжди: те, що 
роблю у музиці, трошки виперед-
жає час. Коли починався Pianoбой, 
важко було уявити гурти, в яких 
піаніно стоїть на першому плані, 
немає гітариста, де стільки текстів. 
Були, звісно, одиничні випадки, та 
все ж. Тепер же маємо нову хвилю в 
розвитку української музики. Хоча 
треба визнати: гурти, які хотіли ста-
ти Океаном Ельзи, ним не стали і 
ніколи не стануть. Уже навіть після 
Pianoбой з’явилося багато нової ці-
кавої музики. Ще кілька років тому 
можна було казати, що це – не ма-
сова історія, що така музика радше 
елітарна, бо тут чутно джаз. Знаєш, 
люди, які чогось не розуміють у му-
зиці, кажуть, що то джаз.

– Та все ж ти свідомо обрав 
складніший шлях – достукатися 
до слухача із новою музикою?

– Виникнення мого сольного 
проекту Pianoбой – це не той ви-
падок, що я сів і розмірковував 
собі, мовляв, зламаю весь світ, але 
зроб лю таку музику, яку хочу. І це не 
той випадок, коли ти думаєш, чого 
ж бракує в Україні. Це той випадок, 
коли я роблю музику, яку роблю, 
пишу тексти, які пишу, тими мовами, 
якими я пишу. А далі мені важливо, 
щоби це почули. Тому що це мій ме-
седж, мій посил. Музика, пісні й те, 
що я роб лю, – це мій засіб комуніка-
ції зі світом. Оскільки мені важливо, 
щоби це почули, я докладаю для 
цього зусиль, шукаю шляхи.

– І творче щастя в тім, щоби 
твою музику полюбили і зрозу-
міли?

– Її завжди любили, просто у 
різній кількості. Її любили з само-
го початку, коли наша pianofamily 
складалася всього лиш із двохсот 
людей.

– Ти кажеш, що нині народжу-
ється цікава і якісна українська 
музика. Але є Океан Ельзи, єди-
ний гурт, якому вдається збирати 
стадіони. І ти той, хто допоміг ОЕ 
у такій шаленій популярності. У 
чому феномен? 

– Україна заслужила мати свій 
Океан Ельзи. Така велика і така різ-
на ментально країна мусить мати 
гурт, зрозумілий усім. І саме ОЕ у 
важкий період невідомості 90-х 
став масовим явищем загально-
національного масштабу. Він став 
своєрідним феноменом, і Славко 
Вакарчук, гадаю, це дуже добре 
розуміє та усвідомлює, наскільки 
це важливо. До якоїсь міри це його 
іноді навіть обмежує. Певен, що він 
як людина дуже широких музичних 
смаків, може, й хотів би робити ба-
гато різних речей, але відчуває, що 
це відповідальність – бути гуртом 
номер один. І він багато працює, а в 
цьому і полягає успіх. ОЕ народився 
у правильний момент історії, коли 
з’явилася перша українська молода 
аудиторія, яка потребувала свого 
культурного продукту. Це як у часи 
Вудстоку в 1969 році в Америці, якій 
уже потрібні були Джимі Хендрікс, 
Дженіс Джоплін, Бітлз. Так і в нас. 

– Але є нове покоління, та 
Океан Ельзи стає все популярні-
шим...

– Правда, але новому поколін-
ню треба ще більше, треба нова му-
зика. Ніхто не відміняє Океан Ельзи, 
Роллінг Стоунз є Роллінг Стоунз. Але 
тепер є вже нове покоління, яке по-
требує не одного героя, а цілої сот-
ні. І я дуже сподіваюся, що наступ-

ному поколінню їх потрібно буде 
мільйон. Тому що так будується 
культурна країна. Коли є аудиторія, 
якій цікава твоя творчість. Коли ти 
знаєш, що зал збере не тільки Вєр-
ка Сєрдючка і Стас Міхайлов, коли 
в кожній музичній ніші є сто гуртів, 
які конкурують, одночасно їздять в 
тури, як це вже у нас відбувається. 
Це дуже круто, бо це вже і зараз 
формує сучасну українську культу-
ру. І мені дуже приємно відчувати 
себе її частиною. Це один із серйоз-
них мотиваторів працювати далі.

«ДЛЯ МЕНЕ НЕ БУЛО 
ПИТАННЯМ ЖИТТЯ І 
СМЕРТІ ПЕРЕСТАТИ 
ЇЗДИТИ В РОСІЮ»

– На живих виступах тобі на-
прочуд легко вдається знаходи-
ти спільну мову з публікою. А чи 
відчуваєш відповідальність за 
сказане? Маю на увазі вплив ав-
торитету популярної людини на 
свою аудиторію. Артист має ви-
ховувати свого слухача лишень 
власною творчістю чи у тім числі 
й висловлюючи свою громадян-
ську позицію?

Це той випадок, коли це не зіграло 
жодної ролі у моєму становленні.

– Ще одна тема, яка розділила 
музичне середовище, – виступи 
в Росії та Криму. Хтось публічно 
засуджує, хтось по-тихому дає 
концерти й навіть жертвує гро-
ші на потреби фронту. Ви ж теж 
могли би працювати в Росії, адже 
Pianoбой уже мав визнання там-
тешньої публіки?

– Ми не мали того визнання, яке 
мають, скажімо, Іван Дорн чи Бумбокс.

– Але все ж таки потенційно 
ви цікаві російському слухачу...

– Так, ми грали багато де, їзди-
ли на фестивалі. У певний момент 
це була половина наших концертів. 
Але для мене не було питанням жит-
тя і смерті перестати їздити в Росію. 
Коли ситуація стала абсурдною, ми 
просто вирішили припинити наразі 
наші виступи в Росії. Одночасно з тим 
я працював у театрі «Современник» 
у Москві, де ми ставили спектакль 
«Попелюшка» із моєю музикою. Був 
дуже складний морально момент, 
коли у мене якраз була прем’єра, 
а тим часом «віджали» Крим і по-
чалися жахливі речі. Паралельно у 
нас був концерт. Тут же я зіткнувся 
з такою стіною, яка виростала пе-
ред моїми очима через медіа. По-
чалися неприємні речі, провокації, 
відміни. І я вирішив узяти паузу. Ось 
і все. До моменту, доки ця війна не 
скінчиться. Не вважаю, що народи 
мають бути братськими. Я вважаю, 
що ми маємо бути цивілізованими 
нормальними сусідами. До момен-
ту, коли цього не станеться, ми туди 
не їздимо. Ось і все. На жаль, не всі 
із нашої російської аудиторії це ро-
зуміють. Але їм таки доведеться це 
зрозуміти. Зате наприкінці року ми 
поїдемо на фестиваль в Америку, 
вперше! І будемо грати для студен-
тів. Спробуємо зробити перші кроки 
за кордоном. І я дуже цього чекаю.

– У третьому альбомі «Take 
Off », як самі стверджуєте, ви віді-
рвалися від землі. Хоча мені зда-
ється, що від землі ви відірвали-
ся навіть не з першим альбомом, 
а із першою піснею. На якій висо-
ті ви зараз і як високо прагнете 
піднятися?

– Я лечу. Зараз, щоправда, трохи 
відчувається турбулентність життє-
ва. Трохи трусить. Ми не маємо мети 
кудись долетіти і десь приземлити-
ся. Головне – летіти якомога довше, 
і щоби в польоті було повсякчас ці-
каво. І не тільки мені, а й усім, кому 
небайдужа наша творчість. Наш но-
вий барабанщик після першого ж 
спільного виступу заявив, що кон-
церт Pianoбой – це музична приго-
да. І я згоден набирати висоту, якщо 
це буде класна пригода.

ДОСЬЄ
Дмитро Шуров народився 1981 року у Вінниці. З 
чотирьох років вчився грати на фортепіано. Закінчив 
чотири класи музичної школи. У підлітковому віці 
більшу частину часу проводив за кордоном, вільно 
володіє англійською та французькою мовами. 
Навчався у Франції, в ліцеї Огюста Ренуара в 
Ліможі, а також у штаті Юта (США). В Америці грав 
у джазовому оркестрі, співав у хорі, октеті, квартеті, 
навчався театрального мистецтва. Повернувшись 
з Америки, вступив до Київського лінгвістичного 
інституту. Одружений з Ольгою Таракановською 
(Шуровою). Син – Лев Шуров (народився 2003 року). 
Разом із сім’єю живе в Києві.

Це той випадок, коли це не зіграло 
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– Не вважаю, що це природно. 
Але у ситуації дуже молодої країни 
це навіть необхідно. Я не бачив та-
ких речей масово у перших музич-
них країнах світу – в Америці чи 
Англії. Це дуже велика рідкість. Того 
ж Боно (лідер ірландського гурту 
U2, – ВН) ніхто не спонукає до гума-
нітарної, соціальної активності... Він 
це робить, бо хоче, а не тому, що му-
сить. Ніхто від нього цього не чекає, 
він просто цим горить. Але загалом 
я ніде не бачив такого, щоби від му-
зикантів чекали більше, ніж від по-
літиків чи публічних інтелектуалів, 
громадського активу. Музиканти – 
не ті люди, які реально впливають 
на ситуацію в державі сьогодні. І 
тому, коли артиста починають роз-
пинати за висловлену думку, то ду-
маєш собі: «Люди, ви що, подуріли?». 
В Україні нині є дуже мало людей, які 
адекватно сприймають дійсність. 
Один із них – мій друг Андрій Хлив-
нюк (лідер гурту Бумбокс, – ВН). У 
нас із ним майже у всьому позиція 
дуже схожа. А загалом, мені здаєть-
ся, більшість музикантів треба про-
сто залишити у спокої. Проте так 
складається, що люди зневірилися 
у всьому й хочуть чути мудрі дум-
ки, бодай від артистів. Хоча у нас є 
ще одна проблема – мікрофон не 
завжди дають тим, кому справді по-
трібно, відтак часто чуємо купу дур-
ниць. Цінність слова стала більшою, 
ніж цінність вчинку. І це проблема. 
Але це проблема молодої країни. А 
в нас усе попереду.

– Цього року дійшла піку тема 
квотування ефірів на предмет 
україномовного продукту, хоча її 
піднімали неодноразово й рані-
ше. Для вашого гурту квотування 
відіграє якусь роль?

– Абсолютно жодної. Ті радіо-
станції, які нас не крутили, так і не 
крутять. І жодні квоти не змусять їх 
це робити, адже це не заходить у 
менталітет їхніх власників та їхньої 
публіки. Ті, які ставили нашу музику, 
продовжують це робити. І з розвит-
ком гурту нашої музики в радіо-
ефірах стає більше. По суті, якісної 
музики в теле- і радіоефірах більше 
не стало. Загалом не медіа, на жаль, 
формують нову дійсність, а все ж 
таки живі виступи. Адже країна кон-
цертно звільнилася від російських 
артистів. І при цьому в людей не 
особливо є гроші платити за іно-
земних виконавців. Це означає, що 
українським артистам треба більше 
працювати, більше грати. І цими 
концертами вони й формуватимуть 
нову дійсність. Радіо взагалі стоїть 
на межі вимирання. Вони це знають 
і самі це визнають. Тому стосовно 
мене, то я до квот ставлюся радше 
ніяк, аніж позитивно чи негатив-
но. Я ніколи від цього не залежав. 

Pianoбой – сольний проект Дмитра 
Шурова, колишнього піаніста гуртів Океан 
Ельзи, Esthetic Education та Земфіри. 
Створений 2009 року. Виконує пісні 
українською, російською та англійською 
мовами. Дискографія: «Простые вещи» 
(2012), «Не прекращай мечтать» (2013), 
«Take Off» (2015).

JetSetter.ua

Створювати музику – покликання 
35-річного композитора
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Спорт дуже добре допомагає позбутися шкідливих звичок. Жан Поль Бельмондо

КРОСМЕНИ ЗАКІНЧИЛИ 
СЕЗОН ПОЗИТИВНИМ 
АКОРДОМ
Біла Церква

Минулих вихідних у Білій Церкві від-
бувся Чемпіонат України з кросу. Волин-
ська команда гідно виступила на одному 
із завершальних стартів сезону. Переду-
сім треба відзначити волинську естафет-
ну команду. Вона фінішувала другою! За 
Волинь бігли трасою Мирослава Панасюк, 
Назарій Жилінській, Оксана Гач, Андрій Ні-
колайчук (дівчина, юнак, юніорка, юніор).

Результат нашої «срібної» команди – 
11 хв 52 с. Це єдиний вихід волинян на 
п’єдестал, однак слід згадати про місця 
неподалік призових у деяких забігах.

У дівчат до 18 років Ірина Чиж фінішу-
вала шостою на 2 км. Мирослава Панасюк 
була п’ятою у кросі на 1 км серед дівчат 
до 16 років. Сергій Березюк на дистанції 
4 км серед чоловіків добіг до 4 місця, а 
Микола Пацула серед молоді на цій же 
дистанції був шостим. Лідер нашої коман-
ди Оксана Оксенюк фінішувала в жінок на 
4 км шостою.

У розрізі ДЮСШ приємно вразила Кі-
верцівська, яка виборола восьме місце у 
заліку дитячо-юнацьких шкіл (з-поміж 21 
школи). Загальнокомандне ж місце Воли-
ні серед 25 команд-учасниць чемпіонату 
з кросу також восьме.

ЛУЦЬКИЙ 
АВТОГОНЩИК – 
БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
Львівська область 

Майстер спорту з автоспорту луча-
нин Ярослав Крищук виборов «бронзу» у 
своєму класі під час V та VІ етапів Чемпіо-
нату України з гірських гонок «Львівський 
стандарт – 2016».

Першою була траса, що на трьох кіло-
метрах всіяна більш як двома десятками 
поворотів різної крутизни. У цій категорії 
він виборов третє місце у своєму класі.

Не обійшлося і без казусів – під час 
кваліфікації Ярослав дещо не розраху-
вав траєкторію і зійшов у кювет. Зіграли у 
цьому роль і не дуже якісні покришки, які 
не втримали на трасі. Проте обійшлося 
без пошкоджень, якщо не рахувати зіпсо-
ваний бампер.

Спецділянка другого дня змагань – це 
відома багатьом гонщикам «Східниця». 
Уперше на цій трасі Ярослав виступив 
ще 16-річним у 2008 році. Траса з пере-
падом висоти до 230 метрів не сподоба-
лася гонщику лише одним – підвіска його 
спортивного Ford Escort Cosworth Turbo 
налаштована під асфальт, а поверхня була 
не зовсім рівною. Тож автомобіль у пово-
ротах раз по раз зносило з траєкторії.

Цією гонкою завершився Чемпіонат 
України з гірських перегонів 2016 року. 
До наступного сезону Ярослав планує 
суттєво підготувати і техніку, і себе.

«Планую поставити простіше про-
грамне забезпечення, аби збільшити по-
тужність. «Косворт» не пасе задніх, якщо 
його правильно підлаштувати. І, звичай-
но, активно практикуватися», – зазначив 
Крищук.

легка атлетика

поїхали!

  Максим ЯБЛОНСЬКИЙ 
    Луцьк-Маккабі

ЧЕМПІОНИ ІЗРАЇЛЮ ПІДСИЛИЛИСЯ 
ВОЛИНСЬКОЮ ВОЛЕЙБОЛІСТКОЮ

волейбол

футбол

волейбол баскетбол

Група В
«Динамо» – «Бенфіка» – 0:2, 
«Наполі» – «Бешикташ» – 2:3. 

N Команда І В Н П М О
1 Наполі 3 2 0 1 8-6 6
2 Бешикташ 3 1 2 0 5-4 5
3 Бенфіка 3 1 1 1 5-5 4
4 Динамо 3 0 1 2 2-5 1

1 листопада: «Бешикташ» – «Наполі», 
«Бенфіка» – «Динамо». 

Група А
«Феєнорд» – «Зоря» – 1:0, 
«Манчестер» – «Фенербахче» – 4:1.

N Команда І В Н П М О
1 Феєнорд 3 2 0 1 2-1 6
2 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 5-2 6
3 Фенербахче 3 1 1 1 3-5 4
4 Зоря 3 0 1 2 1-3 1

3 листопада: «Зоря» – «Феєнорд»,
«Фенербахче» – «Манчестер».

Група H
«Шахтар» – «Гент» – 5:0, 
«Коньяспор» – «Брага» – 1:1.

N Команда І В Н П М О
1 Шахтар 3 3 0 0 8-0 9
2 Гент 3 1 1 1 3-6 4
3 Брага 3 0 2 1 2-4 2
4 Коньяспор 3 0 1 2 1-4 1

3 листопада: «Гент» – «Шахтар», 
«Брага» – «Коньяспор».

М Команда І В Н П М О
1 Агробізнес (Волочиськ, Хмельницька обл.) 8 5 3 0 15:2 18
2 Оскар (Підгір’я, Івано-Франківська обл.) 8 5 1 2 8:5 16
3 Гірник (Соснівка, Львівська обл.) 7 4 2 1 10:4 14
4 Чайка (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.) 8 4 2 2 8:5 14
5 ОДЕК (Оржів, Рівненська обл.) 8 4 1 3 13:8 13
6 Ковель-Волинь (Ковель, Волинська обл.) 8 4 0 4 15:14 12
7 Нива (Тернопіль) 8 3 2 3 10:11 11
8 Нива (Теребовля, Тернопільська обл.) 8 3 0 5 7:14 9
9 ФК Малинськ (Рівненська обл.) 9 2 3 4 13:15 9
10 ФК Львів 8 1 1 6 10:14 4
11 Чортків-Педуніверситет (Чортків, Тернопільська обл.) 8 1 1 6 3:20 4

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УЄФА

ЛІГА ЄВРОПИ

ЧЕМПІОНАТ АМАТОРСЬКОЇ 
АСОЦІАЦІЇ ФУТБОЛІСТІВ 
УКРАЇНИ, 8-Й ТУР

ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 10-Й ТУР

Група 1. «Ковель-Волинь« – ФК «Малинськ» 
– 3:2. Голи: Кашуба (51), Ліщук (64), Данилюк 
(70) – Онищук (9), Брикса (56). Наступний тур: 
29.10 «Агробізнес» – «Ковель-Волинь».

№ КОМАНДА І В Н П М О
1 ЛСТМ №536 9 8 1 0 42-4 25
2 Ласка 9 7 2 0 42-8 23
3 Торпедо 9 7 1 1 22-8 22
4 Атлетік 8 3 2 3 17-13 11
5 Колос 9 3 2 4 16-16 11
6 Агропродукт 9 3 1 5 17-14 10
7 Вікторія 9 2 2 5 18-29 8
8 Мар’янівка 9 1 0 8 4-53 2
9 Турія З 9 0 1 8 2-35 1

№ КОМАНДА І В Н П М О
1 Ковель-Волинь 9 7 1 1 32-13 22
2 ДЮСШ-ВІК 10 6 2 2 30-10 20
3 Прип’ять 10 6 1 3 36-14 19
4 ДОФ Арбо 10 5 2 3 21-12 17
5 Стир 9 5 0 4 27-18 15
6 Шахтар 9 4 2 3 17-13 14
7 Рубіж 9 4 0 5 19-19 12
8 Турія Т 10 2 2 6 10-31 8
9 Надія 9 2 2 5 12-27 8

10 Світязь 10 0 2 9 8-55 2 

Група А
«Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – «Аг-

ропродукт» (Горохів) – 2:0, ФК «Мар’янівка» 
– «Вікторія» (Луцький район) – 0:4, «Турія» (За-
турці) – «Ласка» (Боратин) – 1:8, «Торпедо» (Ко-
пачівка) – «Колос» (Ківерці) – 3:0. 

Група Б
«ДОФ Арбо» (Камінь-Каширський) – «На-

дія» (Локачі) – 2:0, «Рубіж» (Любомль) – «ДЮСШ-
ВІК» (Володимир-Волинський) – 2:1, «Прип’ять» 
(Любешів) – «Світязь» (Шацьк) – 12:0, «Турія» 
(Турійський район) – «Стир» (Старий Чорто-
рийськ) – 1:4. 

26 жовтня (середа): «Шахтар» (Новово-
линськ) – ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель).

Бомбардири: 11 – Ігор Махнюк 
(«ЛСТМ №536»), Вадим Могилецький 
(«ДЮСШ-ВІК»). 

№ Команда матчі В/п О
1   Хімік (Южне) 7/0 14
2   Кривбас (Кривий Ріг) 5/3 13
3   Дніпро (Дніпрo) 6/1 13
4   Будівельник (Київ) 5/3 13
5   Запоріжжя-ZOG (Запоріжжя) 5/2 12
6   Миколаїв (Миколаїв) 4/4 12
7   Черкаські Мавпи (Черкаси) 3/5 11
8  БІПА (Одеса) 2/5 9
9  Політехнік (Харків) 1/6 8
10 Кремінь (Кременчук) 1/6 8
11 Волиньбаскет (Луцьк) 1/5 7

Луцька волейболістка Анна 
Довгополюк продовжить 
кар’єру в ізраїльському 

чемпіонаті у клубі «Хайфа» 
з Маккабі. Анна уже встигла 
познайомитися з новою командою 
та країною. Враженнями 
спортсменка поділилася з 
читачами «Волинських Новин».

Минулого сезону команда з Маккабі ви-
грала чемпіонат і кубок країни. У новій коман-
ді Анна залишила свій старий улюблений №6 
на футболці. 

У новому колективі Довгополюк не буде 
білою вороною. Також цього міжсезоння 
склад команди поповнила екс-гравець «Сєве-
родончанки» Анна Кириченко (Лісієнкова). А 
тренує чемпіонок Ізраїлю український спеці-
аліст Володимир Бузаєв. 

«Тренера я знаю ще за іграми у збірній, 
коли виступала там. Мені дуже подобається 
його підхід до тренувань. Навіть деякі питан-
ня щодо повернення після декрету я обгово-
рювала саме з ним. Володимир Микитович 
першим запропонував мені повернутись у 
стрій минулого сезону, коли я шукала коман-
ду. Тоді ми вирішили, що повернути хороші 
кондиції я зможу в запорізькій «Орбіті». Тепер 
він захотів мене бачити вже у складі його ко-

манди», – пригадала спортсменка. 
Зараз ВК «Хайфа» перебуває на трену-

вальних зборах в Азербайджані, де готуєть-
ся до старту сезону. Там команда зіграє вісім 
контрольних матчів з бакинськими команда-
ми «Азерейл» та «Азерйол». А далі на «Хайфу» 
очікують виступи в Лізі Чемпіонів уже 1 лис-
топада. 

Довгополюк встигла освоїтися не тільки в 
новій команді, а й у країні. 

«Дуже цікава і незвична країна. Після на-

fl a.volyn.ua

Під час кросу в Білій Церкві

з архіву Ярослава Крищ
ука

СУПЕРЛІГА, 
ЖІНКИ

1-й тур: «Орбіта» – 
«Регіна» – 3:0, 0:3; «Сєве-
родончанка» – «Білозгар-
Медуніверситет» – 1:3, 1:3; 
«Галичанка» – «Континіум-
Волинь» – 3:1 (22:25, 25:23, 
25:10, 25:21), 2:3 (25:15, 
25:17, 23:25, 19:25, 14:16); 
«Хімік» – «Педуніверситет» 
– 3:0, 3:0. 

2-й тур, 28-29 жовтня: 
«Білозгар-Медуніверситет» 
– «Галичанка», «Регі-
на» – «Сєвєродончан-
ка», «Пед університет» 
– «Континіум-Волинь», 
«Хімік» – «Орбіта».

М Команда М О
1 Хімік (Южне) 2 6
2 Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) 2 6
3 Галичанка-ТНЕУ-Вікнарьов (Тернопіль) 2 4
4 Регіна-МЕГУ-ШВСМ (Рівне) 2 3
5 Орбіта-ЗТМК-ЗНУ (Запоріжжя) 2 3
6 Континіум-Волинь (Луцьк) 2 2
7 Сєверодончанка (Сєверодонецьк) 2 0
8 Педуніверситет-ШВСМ (Чернігів) 2 0

СУПЕРЛІГА, 
ЧОЛОВІКИ

«БІПА» – 
«Волиньбаскет» – 
78:59, «Хімік» –
«Волиньбаскет» –  
85:48.

28 жовтня, 
18:00, «Кривбас» – 
«Волиньбаскет». 

30 жовтня, 
16:00, «Миколаїв» – 
«Волиньбаскет». 

шої української погоди було важкувато адап-
туватися, навіть узимку температура повітря 
рідко опускається нижче від позначки +10. 
Тішить те, що море близенько, у вихідний ми 
ходимо плавати», – зізналася Анна. 

Спортсменка розповіла, що місцевий во-
лейбол більшою мірою орієнтується на легіо-
нерів. 

«Рівень дитячого волейболу тут досить 
низький. У нас цим поглиблено займаються 
тренери. В Ізраїлі все простіше – для них це 
хобі. А отже, майже у всіх клубах місцеві про-
фесіонали – рідкість. В основному на легіо-
нерах тримається професійний волейбол. Як 
тільки почали сюди приїжджати легіонери, 
зріс рівень чемпіонату і більше людей стали 
цікавитись волейболом. А так найпопулярні-
шими іграми тут є футбол і баскетбол», – по-
яснила волейболістка. 

Довгополюк уважно слідкувала за іграми 
української збірної з іспанками і щиро радіє 
успіху наших дівчат. 

«Звісно, я не могла пропустити такі матчі: 
дивилася, вболівала. Дівчата – молодці. А от 
чи хотіла б я потрапити у заявку збірної – не 
знаю. Усе залежить від тренера. Та вважаю, 
що зараз – дорога молодим, ми вже там своє 
відіграли. Нині команда досить непогано 
укомплектована і перспективна. А стояти на 
заміні мене не влаштовує, я звикла бути на 
майданчику. Для мене це важливо: гра, емоції 
там, у шістці, а не поза нею», – прокоментува-
ла Анна.

vk.com
/id39752589

Анна Довгополюк
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Бо спочивати на лаврах не можна. У спорті це подібно до смерті. Ірина Вінер-Усманова

Голи: Мемешев (26, пен.), Дудік (56), 
Шаповал (86).

«Волинь»: Марчук – Романюк, 
Горопевшек, Логінов, Шабанов – 
Герасимюк, Мемешев (Марушка, 90) – 
Дудік, Задерецький (Шаповал, 70), 
Деда (Ляшенко, 46) – Петров.

«Дніпро»: Лунін – Влад, Адамюк, 
Кравченко (к), Блізніченко, Вакулко, 
Бохашвілі (Баланюк, 61), Когут 
(Назаренко, 70), Андерсон (Кочергін, 
61), Сваток, Чеберячко.

Попереджені: Петров (68), Шабанов (71), 
Марушка (90+1) – Когут (58).

«Волинь» – 
«Дніпро»  – 3:0 (1:0)

fcvolyn.net

13-й тур:
29 жовтня (субота) – 

«Олімпік» – «Волинь», 14:00 
(канал «Футбол»)

«Зоря» – «Зірка», 17:00
«Шахтар» – «Чорноморець», 17:00
«Динамо» – «Карпати», 19:30

30 жовтня (неділя) – 
«Ворскла» – «Олександрія», 17:00
«Сталь» – «Дніпро», 19:30

12-й тур: 
«Карпати» – «Сталь» – 0:1, 

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

прем’єр-ліга ЕФЕКТНИЙ РЕВАНШ   Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 12 10 2 0 27 - 6 32

2 Зоря 12 8 2 2 20 - 8 26

3 Динамо 12 7 3 2 21 - 9 24

4 Олександрія 12 6 2 4 21 - 15 20

5 Чорноморець 12 5 3 4 11 - 13 18

6 Олімпік 12 5 2 5 17 - 22 17

7 Ворскла 12 4 3 5 13 - 14 15

8 Зірка 12 3 2 7 8 - 20 11

9 Сталь 12 2 4 6 9 - 16 10

10 Дніпро 12 2 4 6 11 - 19 10

11 ВОЛИНЬ 12 2 3 7 10 - 20 9

12 Карпати 12 1 4 7 11 - 17 1
* З ФК «Карпати» знято 6 очок

Присутні на матчі у дощову 
й холодну погоду стали 
свідками дуже емоційного 

поєдинку, який тримав у напрузі до 
фінального свистка. 

«Дніпро» не залишив від «Волині» каменя 
на камені у домашньому матчі першого кола – 
5:0. А в Луцьку «Волинь» так швидко й проду-
мано виходила з оборони в атаку, що гості не 
встигали перекривати зони і до того ж про-
гравали у боротьбі. Гру збурив гол господарів 
з пенальті – його заробив Олег Герасимюк, а 
реалізував Редван Мемешев – 1:0.

По перерві лучани відзначилися вдруге: 
Марчук сильно вибив, першим на м’ячі був 
Ляшенко, він скинув на хід уперед Дудіку, й 
Артем не схибив – 2:0!

Дуже активно грала «Волинь» і після дру-
гого забитого гола. Тільки трохи атлетизму 
та потужності забракло Задерецькому та 
Ляшенку, аби вдарити у контратаках (їх по-

взяття воріт стало винагородою за старан-
ність. Часто «Волинь» на останніх хвилинах 
пропускала, а в цій грі – забила. Петров усе 
зробив для Шаповала, якому залишалося пе-
реграти воротаря в ближньому бою – 3:0. До 
речі, автор третього гола цього ж дня відбігав 
увесь поєдинок за матч молодіжних команд!

Перемога «Волині» була цілком перекон-
ливою саме по грі. Лучани були більш мобіль-
ними за суперника. Прикметно, що перший 
гол створили старожили команди, а другий і 
третій – молодь, яка встигає «оперитися» і за-
явити про себе.

У день здачі цього номера молодь «Воли-
ні» грала кубковий матч в Охтирці із коман-
дою «Нафтовик-Укрнафта», а уже в суботу, пе-
реїхавши до Сум, «хрестоносці» зустрінуться у 
матчі чемпіонату з «Олімпіком». Саме тут грає 
свої домашні матчі донецький клуб. Такий 
складний графік стане ще однією перевіркою 
молоді Кварцяного. 

Бомбардири: Мораєс («Динамо») – 6 голів 
(2 – з пен.), Коломоєць («Ворскла») – 6 голів.

Минулий вікенд був особливим 
для команд «Волині». Усі вони 
виграли в суперників, причому 
це були команди «Дніпра» та 
«Динамо». Основний склад у Лізі 
Парі-Матч здолав «Дніпро» – 
3:0, молодіжний був сильнішим у 
дніпрян – 2:1, а юніори лучан із U-19 
перемогли київське «Динамо» – 4:3. 
Відзначимо, що для «Динамо» U-19 
це була перша поразка в чемпіонаті, 
а команда нині є лідером 
українського чемпіонату та очолює 
групу в юнацькій Лізі чемпіонів. 

Третій гол Шаповала здійняв овації нечисленної публіки «Авангарда» 

Один із козирів Дудіка – вміння обіграти суперника «один в один» 

М
иколи М

артиню
ка 

більшало) сильніше та акцентованіше. Завер-
шальні двадцять хвилин узагалі проходили в 
обопільних атаках, у яких все вирішували ха-
рактер та жага боротьби. Приємно, що «хрес-
тоносці» цього разу не закрилися в обороні 
навіть після другого гола. Тому їхнє третє 

нові зірки

Дев’ятнадцятирічний 
Артем Дудік увірвався 

у когорту молодих 
футбольних талантів 
України. Дриблінг, 
сміливість, швидкість – 
усе при ньому. Як ніколи 
хочеться вірити, що Артем 
не зменшить вимоги до 
себе і виросте у справжню 
зірку. 

Цієї весни Дудік дебютував в 
основному складі «Волині» і майже 
відразу забив дебютний гол – «Чор-
номорцю» в рідному Луцьку, зрів-
нявши рахунок у грі на... 91-й хвили-
ні – 1:1. Нині без Дудіка важко уявити 
лівий фланг атаки «хрестоносців». А 
ще вчора Артем грав за юніорів. З 
цього й почали розмову із зіркою 
«Волині», що сходить...

– Артеме, наразі ти кращий 
бомбардир чемпіонату України 
U-19. Чи стежиш за своєю статис-
тикою і знаєш, скільки забив у 
цьому змаганні? 

– За статистикою стежу, але точ-
но не скажу. Ну, напевне, голів двад-
цять...

– Тридцять сім і тебе навряд чи 
хто у найближчому майбутньому 
в Україні наздожене. Цей чемпіо-
нат став для тебе школою життя? 

 – У перший рік важко було гра-
ти після чемпіонату дитячо-юнацької 
ліги. Згодом забивати і взагалі грати в 
U-19 було легше. Точно не скажу, чому 
так – можливо, рівень чемпіонату па-
дав, або ж я потрохи дорослішав. 

– Ти мав два незручні перехо-
ди – із ДЮСШ у юніори, а нещодав-
но із юніорів відразу в дорослий 
футбол. Як почувався при цьому?

– Коли з ДЮФЛУ потрапив у чем-
піонат U-19, то це навіть допомогло, 
бо в дитячій лізі часто забивав (з 2010 

Артем ДУДІК: «ДВА РОКИ 
ТОМУ Я НАВІТЬ НЕ МРІЯВ, 
ЩО ЗАБ’Ю НА «АВАНГАРДІ»
МАЙБУТНЯ ЗІРКА ПРО ТЕ, ЧИ ШВИДКО 
ЗАГРАЄ СЬОГОДНІШНЯ МОЛОДЬ «ВОЛИНІ»

до 2014 року в 70 матчах Дудік забив 
46 голів, – ВН), і це додавало впевне-
ності. Відтак у перший рік в U-19 хоч 
був наймолодшим, але став кращим 
бомбардиром. А от коли переходив 
в основний склад нещодавно, то тут 
уже набагато все важче. І наванта-
ження інші, й працювати треба. У 
дорослому чемпіонаті, в УПЛ за по-
милки набагато швидше настає роз-
плата – відразу гол у власні ворота. 
Тому відповідальність більша, бігати 
й думати слід швидше. Пішки не по-
ходиш...

– Часто пишучи про таланови-
ту молодь, журналісти викорис-
товують штамп – вона дуже не-
стабільна. Може зіграти матч на 

хорошому рівні, а потім три гри 
провалити. Про себе можеш так 
сказати?

– Це все залежить від футболіста. 
Від того, в якій формі він себе тримає. 
Якщо готуєшся до матчу, режиму до-
тримуєшся, на тренуваннях працю-
єш, отже, добре зіграєш. Якщо щось 
не так, то все на полі буде видно. По 
собі помітив: як тиждень готуєшся 
до гри, такий і маєш вигляд на полі. 
Хоча буває й таке, що результат 
підготовки буде видно наступного 
матчу, тоді, як кажуть, «попре». Тому 
«стабільна-нестабільна молодь» – це 
від лукавого.

– Так сталося, що вчорашніх 
юніорів та дублерів сьогодні, 

працював над «фізикою» додатково, 
над правильністю бігу – і помітив 
результати. Ще в басейн ходжу і пе-
реймаю навики у відомого фрістай-
лера Івана Мелешка. З ним техніку 
удосконалюю. До речі, з Іваном по-
знайомився, щоб підтягнути молод-
шого брата – він також вчиться нині 
у ДЮФШ «Волинь». Приємно було 
вже деякі прийоми футбольного 
фрістайлу у матчах використати – у 
грі з «Чорноморцем» «зачеп» вдався, 
який зберіг м’яч у грі. А щодо індиві-
дуальних занять, то, звісно, хотілося 
б після тренувань додатково відпра-
цьовувати удари, штрафні, кутові... 
Але, на жаль, ще не маємо бази, аби 
залишатися. 

– Ти зараз подаєш кутові у «Во-
лині»...

– Ну як подаю... То часто не пода-
чі, треба ще працювати у цьому ком-
поненті. Якщо чесно, то інколи сил 
бракує на хорошу подачу, особливо 
наприкінці гри. 

– Коли ходив на «Авангард» у 
дитинстві, мріяв, що коли-небудь 
на ньому гратимеш і забивати-
меш?

– Я навіть два роки тому не дуже 
вірив у це (сміється, – ВН), а в дитин-
стві й поготів... Коли подавав м’ячі 
на іграх «Волині», то завжди подо-
бався Жадер. Пригадую, що часто 
він влучав якраз у ворота, за якими 
я стояв. Гра Майкона симпатизувала, 
Пищура. Уже коли у «Волині» був, то 
завжди Матеєм захоплювався.

– Друзі на стадіон приходять 
повболівати за тебе?

– Одного разу класний керівник, 
який стежить за футболом, на «Під-
шипник» привів увесь клас! А за-
звичай найближчі друзі приходять і 
батьки. 

– Що відчував, коли забив де-
бютний гол в УПЛ «Чорноморцю» 
у Луцьку?

– Щось неймовірне! Того дня був 
найщасливішою людиною, бо від-
чував, що сталося те, до чого довго 
йшов у житті. Але тепер треба такі 
моменти множити з кожним матчем. 

умовно кажучи, кинули «під тан-
ки», граєте відразу в основному 
складі, а «Волинь» – чи не наймо-
лодша команда Прем’єр-ліги. Чи 
відчуваєте відповідальність, яка 
випала вам?

– Чесно кажучи, спочатку не 
дуже усвідомлювали, куди потрапи-
ли... Тільки зараз саме цю відпові-
дальність, про яку кажете, збагнули. 
Із Сашею Чепелюком та Юрою Рома-
нюком ми дружимо з дитинства, ра-
зом вчилися у школі «Волині». Тому 
приємно тепер, що граємо в одній 
команді у найвищій лізі країни. Але 
я скажу, що це й відповідальність, 
але водночас і шанс показати себе, 
довести, що ми недарма вчилися у 
школі, тренувалися в клубі. 

– Інколи хотілося ще трохи за-
триматися в дублі?..

– Після перших матчів за основу 
така думка виникала, але що більше 
нас тренери ставили в основу, то 
більше подобалося грати на вищо-
му рівні й психологічно та фізично 
легше стало. 

– Отже, ваша «трійця» в школу 
«Волині» одночасно прийшла...

– Ми з Чільою (Олександр Чепе-
люк, – ВН) у тренера Миколи Кльоца 
з шести років займалися, згодом у 
команді і Юра Романюк з’явився, по-
тім Юра Тетеренко.

– Часто Артема Дудіка можна 
побачити на додаткових трену-
ваннях – на «Авангарді» чи на сту-
дентському стадіоні. Допрацьо-
вуєш?

– Коли грав у ДЮФЛ, мав травму 
серйозну, і під час відновлення по-
чали помічати, що мені слід удоско-
налювати біг. Товариш, який тенісом 
займається, порадив тренера – він 
зараз у «Волиньбаскеті», до речі. По-
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Що серйозніше обличчя, то прекрасніша усмішка. Франсуа Рене де Шатобріан

Лектор:
– Скільки можна базікати? Вийди за-

мість мене і продовж!
Студент виходить до дошки:
– Усім дякую, лекцію закінчено!

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

– Синку, тут шість яблук, віддай поло-
вину братикові. Скільки ти йому даси?

– Два.
– Хіба ти не вмієш рахувати?
– Я вмію, а він ще ні.

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

Дві блондинки в гуртожитку. Одна ви-
лила окріп на підлогу й каже:

– Як цю воду витерти, вона ж гаряча?!
Друга відповідає:
– А ти долий холодної і витирай.

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

Влаштувався хлопець у поліцію, а зар-
пла ту не отримує вже три місяці.

Приходить до нього начальник і каже:
– Ти чого по зарплату не ходиш?
– А я думав, що видали пістолет – і кру-

тись як можеш...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Учора в нашу квартиру заліз злодій.
– І що? Взяв щось?
– Та де там! Лежить у лікарні. Дружина 

подумала, що це я повернувся так пізно...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Коханий, будеш ще котлетку?
– Звичайно, кохана! Я ж так старався...
– Гм... Взагалі-то, котлети готувала я...
– Ну, я маю на увазі, коли дружину ви-

бирав!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що робитимеш, якщо тебе виженуть 
з дому?

– Мене трохи напружують такі запи-
тання, мамо...

Жартівливо-політичний гороскоп на 27 жовтня – 2 листопада
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради
Бізнесу нічого не загрожу-
ватиме, окрім особистих 
вибриків Овнів. Парад планет 
у вашій уяві виструнчився 

цілком оптимально для подвоєння прибут-
ків, от тільки всілякі громадські активісти 
під ногами вештаються... Не тисніть на них – 
отримаєте віддачу.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Моклиця 
5 травня 1982 р.
Заступник міського 
голови Луцька 
Турбуватися немає причин – 
усі колишні сварки та незгоди 
забуто. Позаду – світле 

минуле, попереду – ясне майбуття із 
роботою на всіх фронтах і в тилах. Зорі 
бачать вас на залізному коні і з конспектами 
в зубах. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Богуслав Галицький 
3 червня 1950 р.
Директор Волинської ОДЮСШ
Доречні групові медитації, 
різні колективні заняття. Не 
можна брехати і сварити 
підопічних. Зорі прогнозують 

перемоги, але одна розгромна поразка 
здатна вибити вас із сідла. У вирішальній 
партії доведеться зіграти у піддавки.

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради
Укотре виринувши на 
видноколі, не проґавте цього 
разу шансу на справжній 
успіх. У коморі-скарбниці 

поводьтеся чемно, без надмірного апетиту. 
Орудуйте і виделкою, і ножем, щедро 
наділяючи та розділяючи. 

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Хомич 
2 серпня 1970 р.
Начальник управління 
молоді і спорту Луцької 
райдержадміністрації
Час високої активності 

організму. Тиждень хоробрості, завзятості в 
досягненні мети, подорожей – ви нарешті на-
смілитеся зайти в кабінет до одинадцятиклас-
ників... Рекомендовано вивчати рідкісні науки. 
Протипоказане навантаження на печінку. 

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор комунального 
підприємства «Ласка»
Виникнуть труднощі у 
спілкуванні з колегами. 
Намагайтеся стримувати 

гнів, інакше зіпсуєте репутацію. Аби 
не «нагавкати» на підлеглих, будьте 
уважнішими в роботі з паперами і 
документами. 

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради
Тиждень принесе удачу, якщо 
відмовитеся від минулого 
досвіду й надокучливих 
помічників. Колеги 

запропонують цікаві ідеї, а використовуючи 
допомогу справжніх однодумців, Терези 
нарешті урівняють на своїх шальках 
потрібне та дозволене.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Якщо ви шукаєте тепленьке 
місце, щоб пересидіти 
ймовірні шторми, майте на 

увазі – сухим із пробитого човна вам не 
вилізти. Якщо вже витягнули квитка на 
«Титанік», доведеться тонути разом.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Тиждень додасть вам 
вольових рис, а це допоможе 
розв’язати багато завдань: 
каналізація змиватиме, 

асенізація – чиститиме, бюрократія – 
писатиме. Допоможіть тим, хто вас оточує, 
чистотою та наділеною землею – і вони 
будуть вам вдячні.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Михайло Ілляшенко 
1 січня 1951 р.
Головний режисер Волинського 
академічного муздрамтеатру
Часу на компліменти та 
інші «манси» немає. Народ 
чекає на видовища. Після 
вечора знайомств – уперед в 

гонитву за музами. Аби вона не скидалася 
на хрестовий похід по Грааль мистецької 
мудрості, врахуйте помилки попередників.

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради
Не найкраща пора планувати 
ділові зустрічі, нині не 
вельми сприятливий час для 
закладання фундаменту під 

процвітання бізнесу. Тому зосередьтеся на 
справах громадських. І більше спілкуйтеся з 
простаками – вони ваше майбутнє. 

Риби (20.02 – 20.03)
Віталій Заремба 
2 березня 1956 р.
Депутат Волиньради
Коли побачите оптиміста, 
з’явиться непереборне 
бажання довести його 
до сліз. Слід остерігатися 

прагнення до авторитарності й надмірної 
прискіпливості до вад тих, хто поряд, 
інакше ризикуєте залишитися на самоті. 
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ГОРОСКОП 27 жовтня – 2 листопада

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

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

№ 39

записничок

ЯКЕ М’ЯСО 
НАЙКОРИСНІШЕ?

Слабкість, занепад сил, анемію, 
брак заліза та інфекційні 

захворювання можна усунути за 
допомогою м’ясної їжі. 

Печінку домашньої птиці можна 
вживати замість залізовмісних табле-
ток проти порушень кровотворення й 
анемії. Курятина не повнить здорових, 
а хворих освіжає. Тільки у тяжкохворих 
вона може спровокувати шлункові роз-
лади.

З усіх видів м’яса у страусиному міс-
титься найменше жиру та холестерину. 
Таке м’ясо корисне для тих, хто страж-
дає на судоми та епілепсію.

Баранина усуває слабкість і допо-
магає при варикозному розширенні 
вен. Для поліпшення самопочуття треба 
їсти м’ясний бульйон з баранини і трохи 
м’яса.

Дичину рекомендують як універ-
сальне дієтичне м’ясо спеціально для 
хворих на шлунково-кишкові недуги. 
Печінка козулі й оленя має протиракові 
властивості.

Яловичина допомагає людині зі 
стабільним кровообігом при артрозі та 
болях у шлунку й кишківнику. Особливо 
корисний кістковий бульйон з телячої 
ноги. Людям із поганим кровообігом 
яловичину їсти не бажано.

Молоду свинину корисно їсти важко 
хворим людям. 

Козлятина зміцнює слабку сполучну 
тканину. Вона однаково корисна і здо-
ровим, і хворим. За частого споживання 
це м’ясо зміцнює шлунок.
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Нема сили більш руйнівної, ніж уміння уявляти людей у смішних образах. Томас Бабінгтон Маколей Ч И Т АЧ И Т Аніж уміння уявляти людей у смішних образах. Томас Бабінгтон Маколей

ЧЕТВЕР

+8 оС +4 оС

П’ЯТНИЦЯ

+7 оС +3 оС

СУБОТА

+8 оС +5 оС

ПОНЕДІЛОК

+5 оС +2 оС

ВІВТОРОК

+4 оС +1 оС

11
листопада

СЕРЕДА

+5 оС +2 оС

НЕДІЛЯ

+6 оС +3 оС

ПОГОДА

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле ХЕЛЛОВІНУ – ПОНАД 
ДВІ ТИСЯЧІ РОКІВ

27 жовтня – Микола, Назар, 
Микита
28 жовтня – Іван, Петро, 
Лук’ян
29 жовтня – Євпраксія, 
Логвин
30 жовтня – Андрій, 
Кузьма, Леонтій, 
Лазар, 
Дем’ян
31 жовтня – 
Йосип, Юлій, 
Лука
1 листопада – 
Іван, Клеопатра
2 листопада – 
Артем, Герасим, 
Клавдія, 
Валерій

27 жовтня – Микола, Назар, 
Микита
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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 2 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
універсальний рюкзак Redpoint.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

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

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Ф:b5+ 
2. Kр:b5 Тс5+ 
3. Крa4 Тa5#
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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.

Хелловін є одним з 
найдавніших свят людства, 
його відзначають вже 

понад 2000 років. 31 жовтня 
люди з усього світу надягають 
незвичайне вбрання, роблять 
собі «страшний» макіяж і 
виготовляють моторошні 
ліхтарики з гарбуза – «лампади 
Джека». До слова, спочатку 
їх робили не з вискобленого 
гарбуза, а з ріпи.

Першими це свято почали відзначати ста-
родавні ірландські кельти. Тільки назва у ньо-
го була зовсім інша – Самайн. Кельти вірили, 
що цієї ночі потойбічні сили можуть потра-
пити у наш світ, і якщо це станеться, звичний 
часоплин буде зруйновано раз і назавжди. А 
тому потрібно відлякати духів з потойбіччя за 
будь-яку ціну.

Кольорами Хелловіну є помаранчевий і 
чорний, бо помаранчевий асоціюється з осін-
нім врожаєм, чорний – з темрявою і смертю. 
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Хелловінські 
цікавинки й прикмети:

 понад 90% усіх проданих гарбузів ідуть 
саме на прикрашання домівок на Хелловін;

 рекордно великий гарбуз виростили у 2004 
році в Канаді, вага його становила 655 кг;

 в Америці часто проводять змагання на 
найшвидше вирізання голови із гарбуза; 
рекордний час – 37 секунд;

 вважається, що якщо у Хелловін ви 
побачили павука, то це може бути дух, що 
стежить за вами;

 забобонні люди у це свято завжди 
зачиняють вікна; 

 вважається, що дзвінок у двері відлякує 
злих духів;

 у переддень свята вважається поганою 
прикметою випікати будь-що;

 якщо свічки, запалені на Хелловін, постійно 
гаснуть – поблизу шмигають злі духи.

колаж
 ВН
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Луцьк-Каліфорнія

цікаві гості

колесо історії ВИШУКАНИЙ І ВЕЛИЧНИЙ ВИШНІВЕЦЬ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ІЗ КАЛІФОРНІЇ ДО ЛУЦЬКА: 
20 РОКІВ ПО ТОМУ

Сьогодні місто 
Вишнівець 
розташоване на півночі 

Тернопільської області. 
Так сталося через те, що 
в радянський повоєнний 
час Волинь поділили на 
менші області так, що 
різні частини історичного 
регіону опинилися у складі 
аж п’яти областей. 

Саме у Вишнівці є, мабуть, най-
кращий із волинських палаців. До-
нині немає остаточного розуміння, 
коли Вишнівець з’явився на карті 
Європи. Перша згадка походить із 
XIV століття як про населений пункт, 
що вже існував. Тоді ним володіли 
нащадки руських князів (у тому чис-
лі короля Данила) з литовським ко-
рінням. Власне, вважається, що у XV 
столітті ті нащадки стали називати 
себе Вишневецькими.

У 1720-х роках почалося бу-
дівництво шикарного палацового 
комплексу. Припускають, що архі-

тектором міг бути Якуб Бланже. У 
1730-х роках палац у стилі пізнього 
бароко уже було збудовано. Поряд 
заклали і великий парк так званого 
французького стилю. 

Палац виявився таким вели-
ким, що суттєво перевершив навіть 
найвимогливіші стандарти життя 
магнатів того часу. Частину кімнат 
стали обладнувати як музейні. На-
приклад, була окрема портретна, 
названа «залою Корибутів», з пор-

третами предків будівничого замку. 
На стінах висіло багато картин відо-
мих художників. Улаштували залу з 
китайськими творами мистецтва, 
дзеркальну, мисливську та інші 
зали. В окремій частині комплексу 
помістили родинний архів, бібліо-
теку тощо.

Наповнення палацу було чи-
мось справді особливим і вражало 
розмахом. Наприклад, в інтер’єрі 
було застосовано чимало тканин, 

гаптованих золотом і сріблом, чер-
воного оксамиту, атласні елементи. 
Усе виконано в голубих, білих і зе-
лених тонах. У кімнатах було чимало 
фарфору і вишуканих меблів. Палац 
став місцем частого збору місцевої 
шляхти і державних посадовців. Тут 
двічі бував король Станіслав Август 
Понятовський.

Після смерті останнього чолові-
ка з роду Вишневецьких палац пе-
рейшов до Мнішеків. Вони дещо пе-

ребудували його у стилі класицизму. 
Дуже постраждав палац за Другої 
світової. Його грабували, багато чого 
було втрачено назавжди, інше розі-
йшлося по музеях і колекціях світу. В 
радянський час палац ремонтували. 
Він зберігся, однак усередині вже не-
має колишньої розкоші. Залишився і 
парк. Це все – усього за три години 
їзди рейсовим автобусом з Луцька – 
нагадує про колишню магнатську ве-
лич і міць давньої Волині.
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Палац у наш часНаполеон Орда, середина ХІХ століття. Палац у Вишнівці здалеку

Стівен Саум пам’ятає Луцьк 
зразка 1996 року, коли він 

перебував тут як волонтер 
Корпусу Миру. Через 20 років 
американцю знову випала нагода 
побувати у волинській столиці. 
У рамках візиту він зустрівся зі 
студентством у «Молодіжному 
центрі Волині». Приїхав уночі, 
тож перші зміни, які впали в очі, – 
це освітлений проспект Волі та 
різноманіття піцерій. На екваторі 
90-х, пригадує гість, у Луцьку 
тішилися лише міні-піцами з 
кафе на вулиці Лесі Українки, які 
нагадували ватрушки. Тоді Стівен 
допомагав студентам Лесиного 
вишу видавати власну газету. 
Оскільки вона була англомовною, 
про жодну цензуру не йшлося, 
адже таку пресу все одно мало хто 
розумів. З тих часів містер Саум 
кілька разів бував в Україні як 
спостерігач за виборчим процесом.

Нині Стівен – головний редактор журналу 
Santa Clara Magazine, що його видає одноймен-
ний університет штату Каліфорнія. Тут розпові-
ді про випускників вишу, статті на спортивну, 
наукову, політичну, суспільну тематики. Кілька 
разів у журналі були публікації, що напряму 
стосуються й України. Журнал виходить чоти-
ри рази на рік, а тираж у 100 тисяч примірників 
розповсюджується безплатно. Окрім цього, є 
онлайн-версія видання. Часом у журнал до-
писують самі ж студенти, а головний кістяк ре-
дакції складають лише кілька людей: редактор 
та його заступник, дизайнер і фотограф.

ПРО СВОБОДУ 
ПРЕСИ В США

У США є великі медійні корпорації, які во-
лодіють багатьма видами ЗМІ. Вони поглина-
ють чимало газет, тож є проблема в тому, що 
видання перестають між собою конкурувати. 
Разом із тим, коли велика компанія хоче купи-
ти нову газету, вона має отримати дозвіл уря-
ду, аби уникнути в регіоні монополії певного 
власника.

Проблема впливу політиків на ЗМІ у США 
теж є. Стівен каже: трапляється, що деякі ме-
діа мають усередині лобістів певних політич-
них структур. 

«Уперше в цьому році чимало газет по 
всій країні підтримали певного кандидата. І 
це нормально. Не у новинах, а у редакційних 
колонках, де редакція має певну позицію, по-
яснюючи, чому варто підтримати того чи того 
кандидата. Це рішення ухвалює редакційна 

рада. Нетиповим є те, що чимало газет, які 
ніколи до того не підтримували демократів, 
або ж робили це давно, зазначають своїй ау-
диторії, що не можуть рекомендувати підтри-
мати кандидатуру Дональда Трампа (Трамп – 
респуб ліканець, – ВН). Наприклад, газета The 
Arizona Republic, яка за логікою мала би під-
тримати Трампа, закликала підтримати Гілларі 
Клінтон (це сталося вперше за 126 років, – ВН). 
І чимало газет, які узагалі ніколи не схвалюва-
ли жодного з кандидатів, нині закликали під-
тримати Клінтон, оскільки не можуть бути на 
боці Трампа», – зазначає Стівен. 

На питання, чи такі медіа можна назвати 
незалежними, Саум відповідає: «Газети наслі-
дують практику інтернет-ЗМІ, які тримаються 
осторонь політичної лінії, намагаються бути 
більш об’єктивними. Це багато чого змінює. 
Водночас ми мали ситуацію, коли Трамп не під-
пускав журналістів The Washington Post на прес-
конференцію. Якщо політик собі таке дозволяє, 
то наскільки можна бути демократичним?».

ПРО ВИКЛИКИ 
ДЛЯ МОЛОДІ 

Розваги американської молоді мало чим 
відрізняються від того, чим живуть молоді 

люди в Україні. Це подорожі, музика, спор-
тивні забави. Студенти в США, зі слів Стівена, 
в останні роки почали все більше цікавитися 
політикою. Вони дослухаються до програм 
кандидатів у президенти, оскільки розуміють, 
що обирають курс розвитку країни на наступ-
ні роки і людину, що буде представляти їхні 
інтереси.

Нині для молоді США все більшої проб-
леми набуває вартість навчання у вищих на-
вчальних закладах. Оплатити освіту здатна не 
кожна сім’я, а якщо і здатна, то мусить брати 
позику. Без диплома знайти добре оплачува-
ну роботу стає все складніше.

ПРО ПОЛІЦІЮ 
Інша проблема, яка набуває серед амери-

канської молоді галасу, –  це расова дискримі-
нація і насильницькі дії поліції. 

«На екрані я бачу ситуації, яких не розу-
мію: афроамериканець із піднятими руками, 
якого застрелили. Я хочу знати, чому це ста-
лося, і не маю відповідей. У багатьох ситуаціях 
поліція застосовує пістолети, але можна було 
би використати шокери чи інші засоби. По-
трібно більше зв’язку між поліцією та суспіль-
ством. Після 11 вересня 2001 року ставлення 

до поліції змінилося. Вона стала більш міліта-
ризованою», – розмірковує Стівен.

Разом з тим, він зазначає, що довіряє аме-
риканській поліції й відчуває себе захищеним. 
Одначе, вночі все ж таки радить не розгулю-
вати по вулиці, а надавати перевагу таксі.

ПРО ПЕКЕЛЬНІ СПРАВИ
Окрім редакторської діяльності, Стівен 

нині працює над дослідницькою книжкою. 
Пише про взаємозв’язок природи та назв 
місць, які мають у собі слова «пекельний» чи 
«диявольський», а таких у Каліфорнії чимало. 
Каже, що, попри такі назви, ці місця мають ча-
рівний вигляд. А історія їх виникнення цікава 
та сповита легендами.

«Ідея книги – це зміна стосунків між лю-
диною та природою. Кожне з таких місць має 
власну історію, яка очищує їх від нечистого. 
Це каньйони, гори, острови... Уперше я про-
сяк цією ідеєю, повівши сина на Кухню Дияво-
ла – так називається місце в національному 
вулканічному парку. Шепіт і булькання гей-
зерів створює такі ж звуки, як і на кухні. Мій 
9-річний син був у захваті від побаченого. І 
мені здається, що це було досить комічним: я 
взяв сина до «пекла», а той сказав, що це одне 
з найкращих місць, яке він бачив», – розпові-
дає Стівен і сподівається представити книгу 
для широкого загалу вже наступного року. 

Свого часу редактор Стівен Саум допомагав волинським 
студентам видавати перший англомовний журнал у Луцьку 

Журнал американського університету 
Санта Клари – це якісне видання, що 
має наклад у 100 тисяч примірників
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