
www.volynnews.com

   новини       політика       економіка       соціум       культура       таблоїд       спорт       розваги       історія        життя        освіта       здоров’я       кримінал       інтерв’ю

Ч И Т А Й      Д У М А Й     Д І  Й

№ 40 від 3 листопада 2016 року Передплатний індекс: 98008 Рекомендована ціна – 3.50 грн

ЯК РОЗКРАДАЮТЬ 
СОТНІ ГЕКТАРІВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНИХ 
ОСІБ

ДО ЧОГО ВЕДЕ 
ЗБІЛЬШЕННЯ 
МІНІМАЛКИ 

розслідуванняновачки з досвідомсуперечливі рішення

 читайте на стор. 24

Події.......................................................2-3

Актуально.................................................4-5

Право............................................................6

На межі...........................................................7

Здоров’я.......................................................8

Телепрограма...........................9-10, 15-16

Тільки разом.........................................11-14

Життя..........................................................17

Історія......................................................18

Культура...................................................19

Спорт..................................................20-21

Розваги................................................22-23

Post Scriptum.............................................24

а як у них?

 читайте на стор. 4  читайте на стор. 6

ПОЛЬЩА – ЦЕ ФАБРИКА 
ТАТУЮВАНЬ

«НАЩО ТОБІ 
ТОЙ КАЛІКА?!»
ТАК КАЗАЛИ ЛЮДИ ПРО 
ХВОРОГО НА ДЦП ХЛОПЧИКА. 
АЛЕ ЛЮБОВ’Ю ТА ЩОДЕННОЮ 
ТУРБОТОЮ ТЕТЯНА ЛУК’ЯНЕЦЬ 
ЗЦІЛИЛА НЕРІДНУ ДИТИНУ

Колись Мишко жив, як Мауглі. У три 
роки не вмів ходити й розмовляти. 

У пошуках їжі виповзав на ручках із 
порожньої хати. А далі – як поталанить. 
Коли сусіди побачать – нагодують, а 
коли ні – годинами плакав на холоді та 
у бруді.

милосердя

«ІДИ СОБІ ДО 
ДЯБЛА»: ЯК 
СВАРИЛИСЯ НА 
ВОЛИНІ У ХVІ–ХVІІ 
СТОЛІТТЯХ

Те, якими словами лаялися наші 
предки триста-чотириста років 

тому, спробуємо розглянути на 
прикладі конкретних конфліктів і 
простежити пряму мову й автентику 
старосвітської сварки, живі емоції 
контраґентів-сперечальників.

історія
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ПРИЗ
ЦІННИЙ

УВАГА – КОНКУР$УВАГА – КОНКУР$

РОЗГАДАЙ

КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

ГОЛОВА ОДНІЄЇ З ПЕРШИХ 
ГРОМАД ВОЛИНІ – ПРО 
ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ 
РЕФОРМИ

Поряд із луцьким 
сміттєзвалищем, що у селі 
Брищі Рокинівської селищної 

ради, – таємниче будівництво. 
Що саме тут зводять – загадка, 
адже довкола чималої земельної 
ділянки – паркан. Паспорта 
об’єкта немає. Але за огорожу 
заїздить будівельна техніка. 
Місцеві розповідають, що за 

воротами готують територію під 
сміттєспалювальну піч. На зборах 
громади розгляд питання зведення 
чи то сміттєспалювальної печі, 
чи то сміттєпереробного заводу 
вирішили відкласти на кілька 
місяців. Однак на сесії Рокинівської 
селищної ради (рішення від 8 квітня 
2016 року №05/11) з перевагою 
в один депутатський голос дали 

погодження на «розміщення 
та монтаж (встановлення) 
обладнання, призначеного для 
термічного знешкодження відходів 
на території площею 6,1 га ТзОВ 
«Центр переробки та утилізації 
відходів» у с. Брище Луцького 
району». 

«Маю вже два дармові татуювання, 
зроблені на фестивалях. Майстри 

потребують моделей на такі заходи. А в 
мене є час і бажання стати «полотном», – 
розповідає програміст Андрій родом із 
Луцька. Кілька років хлопець працює у 
Львові. На вихідні вибрався до польської 
Лодзі на тематичний фестиваль 
9th Tatoo Days. Андрій лежить на 
кушетці й слухає музику, поки 
майстер набиває якийсь моторошний 
сюжет на його нозі.
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СМІТТЄВИЙ КОЛАПС
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ІТАЛІЄЦЬ УСТАНОВИВ СВІТОВИЙ РЕКОРД ІЗ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО НАБИВАННЯ ТАТУ
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ЦЕРКВИ НЕ БУДЕ – 
БУДЕ СКВЕР  

Луцьк 

Ділянка, що на розі проспекту 
Відродження та вулиці 
Писаревського поблизу ЗОШ №22, 
отримала статус скверу.

Про це стало відомо 27 жовтня під 
час другого пленарного засідання 14-ї 
сесії Луцької міської ради.

Вказана територія входила до пе-
реліку зелених зон, які можуть бути 
визначені як сквер. Однак виявили, що 
частину ділянки управління освіти хоті-
ло закріпити за навчальним закладом. Її 
хочуть надати в постійне користування 
школі, а іншу, площею 45 сотих, визна-
чили як сквер.

Нещодавно на сайті міськради за-
реєстрували петицію, у якій просили 
відмінити дозвіл на будівництво церк-
ви поблизу школи №22. Зі слів автора 
петиції, зведення храму зруйнує зе-
лену зону поблизу школи. Окрім того, 
кажуть лучани, в цьому районі вже є 
кілька церков.

ШАХРАЙСТВО 
В ІНТЕРНЕТІ: 
НІ ГРОШЕЙ, 
НІ ТОВАРУ 

Ковель-Володимир-Волинський 

До ковельських поліцейських 
27 жовтня надійшли матеріали 
за заявою жителя Полтавської 
області про те, що 17 жовтня 
невідома особа під приводом 
продажу мобільного телефона 
через веб-сайт заволоділа його 
грошима. Потерпілий переказав 
шахраю одну тисячу гривень.

Подібний випадок стався у Во ло-
димирі-Волинському, де невідома осо-
ба під приводом продажу дитячого 
одягу видурила у місцевої жительки 
650 грн.

За фактами правопорушень полі-
ція розглядає питання щодо відкриття 
кримінального провадження за ст. 190 
(шахрайство) Кримінального кодексу 
України.

Правоохоронці вкотре закликають 
громадян бути обачними й не довіряти 
випадковим знайомим, які пропонують 
здійснити сумнівні покупки через інтер-
нет. Окрім цього, поліція звертає увагу 
на те, що часто шахраї телефонують до 
громадян і, назвавшись представни-
ками банків, запитують персональні 
дані або паролі до банківських карток. 
Пам’ятайте: справжні співробітники 
банків володіють повною інформацією, 
яка потрібна для обслуговування клі-
єнтів.

важливі рішення

пильнуйте гаманці 

підтримка

ВУЛИЧНІ КОМІТЕТИ ОТРИМАЮТЬ ГРОШІ

не пішло 

нежданий гість 

1 місяць – 13,26 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

11 ммміссяяцць ,, рр

ЗАТРИМАНОГО НА ЯГОДИНІ 
ФРАНЦУЗА ПІДОЗРЮЮТЬ 
У ПІДГОТОВЦІ ТЕРАКТУ 

недешева турбота

ВОЛЬЄР ВАРТІСТЮ 11 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 

ДЕБЮТНИЙ ЕВАКУАТОР ЛУЦЬКА ПРОДАЮТЬ
Луцьк 

Евакуатор транспорту, який 
комунальне підприємство «Автопарк-
сервіс» орендує за 16 тисяч гривень на 
місяць, виставили на продаж.

За автомобіль марки MAN 2001 року 
випуску хочуть 17,5 тисячі доларів (близь-
ко 450 тисяч гривень).

У мережі Facebook власник авто, ко-
лишній радник міського голови Воло-
димир Пащенко пояснив: «Ідея купити 
евакуатор і здати в оренду комунальному 
підприємству належить не мені, а луцькій 
мерії. Усі знають, що проблема непра-
вильних парковок для Луцька є великою. 

Усі знають, що евакуатор може реально 
виправити цю ситуацію. Але охочих ку-
пити його довго не знаходилося. Так по-
яснили мені. І запропонували: ти купи, ми 
будемо орендувати. Я погодився. До речі, 
вибором евакуатора опікувалися теж 
спеціалісти «Автопарксервісу». 

І, як додав Пащенко, евакуатор купи-
ли недостатньо потужний для луцьких 
реалій. Тож і виникла потреба у продажу. 
Цікаво, що раніше заступник міського го-
лови Сергій Григоренко пояснював, мов-
ляв. ніхто інший не зголошувався надати 
евакуатор, а мерія навіть оголошення від-
повідне публікувала. 

Луцьк 

Програма 
підтримки органів 
самоорганізації 

населення розпочне діяти 
наступного року.

Відповідний проект рішення 
ухвалили депутати Луцької міськ-
ради.

Програма підтримки органів 
самоорганізації населення Луцька 
на 2017-2020 роки спрямована на 
те, аби ОСН мали реальний вплив 
на ухвалення рішень, передбачає 
активнішу участь членів громади 
у співфінансуванні проектів, що 
втілюватимуться на відведеній 
території. Загальний обсяг коштів 
на реалізацію програми заплано-
вано у розмірі 17,075 мільйона 
гривень протягом чотирьох ро-
ків. Проект програми передбачав 
співфінансування за рахунок ОСН 
у розмірі 5%.

Доповідач, член фракції 
«УКРОП» Юрій Безпятко розповів, 

що наразі за кошти міського бю-
джету вдалося забезпечити освіт-
лення вулиці Гущанської, де діє 
ОСН «Гущанський», також підні-
мали питання про облаштування 
щебеневого покриття вулиці. Го-
лова ОСН, який просив депутатів 
підтримати програму, повідомляв, 
що жителі вулиці потребують во-

допостачання, каналізації, яких ні-
коли не було в цьому мікрорайоні. 
Наразі місцевим жителям з інва-
лідністю доводиться пішки ходити 
3,5 кілометра до найближчих ма-
газинів та аптек через відсутність 
громадського транспорту.

Однопартійця підтримав де-
путат Борис Смаль, який заува-

жив, що в Луцьку така програма 
була, але не фінансувалася.

«Треба, щоб лучани брали 
участь в управлінні містом та роз-
поділом коштів. І якщо сільські те-
риторії приєднаються, вона буде 
більш ніж доречна», – додав він.

Зрештою депутати підтримали 
проект рішення, встановивши мі-
німальну межу співфінансування 
від 5%. А ось кожен проект, відпо-
відно до правок, мають розгляда-
ти комісійно, аби визначати, скіль-
ки конкретний вуличний комітет 
має вкласти коштів громадян.

Додамо, що у липні 2015 року 
стартував проект Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» «Сприяння 
розвитку ОСББ та ОСН», який під-
тримує ініціативних лучан. Його  
реалізують через Офіси розвитку 
кварталу, що діють в Луцьку. За 
час проекту Фонд допоміг майже 
100 об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків.

tim
eua.info

Луцьк

Найменшу цінову пропозицію у тендері 
на будівництво притулку для бездомних 
тварин оголосило підприємство 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536». 
Інформацію про це розміщено на сайті 
закупівель системи Prozorro.

Вартість притулку – понад 11 мільйонів 
гривень. На цей об’єкт претендували три під-
рядники: Тарнавський Павло Ростиславович 
(цінова пропозиція 11 395 300 гривень), ТОВ 
«Житлобуд-2» (11 384 458,80 гривень). Але 
найнижчу ціну – 11 372 000 гривень – запро-
понувало ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», 

яке й визначене переможцем торгів.
Нагадаємо, йдеться про спорудження при-

тулку європейського типу. В рамках проекту 
передбачено будівництво стерилізаційного 
центру, закритих вольєрів, приміщення для 
карантину, ізолятора. Особливістю є стаціо-
нарні вольєри, де пси можуть гуляти, не поки-
даючи клітки. 500 тисяч гривень уже надало 
Міністерство екології та природних ресурсів 
України. Обіцяли продовжити фінансування і 
наступного року, якщо 200 тисяч на притулок 
виділять з бюджету Луцька. Після чого нада-
дуть ще від одного до двох мільйонів.

Директор КП «Ласка» Дана Новарчук сво-

го часу розповідала, що 50 тисяч фунтів стер-
лінгів грантових коштів планують отримати в 
грудні для будівництва першого корпусу. 200 
тисяч євро хочуть отримати від ґранту тран-
скордонного співробітництва «Польща – Бі-
лорусь – Україна». Проте безпосередньо на 
будівництво зможуть залучити не більш як 
третину цих коштів. Є можливість отримати 
грант на ще 150 тисяч євро за програмою 
animal-терапії. З цих коштів можна буде залу-
чити на будівництво теж 30%.

Нагадаємо, цього літа у КП «Ласка» на-
решті добудували паркан, який вартував 400 
тисяч гривень.
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Евакуатор не здатен 
підняти важкі авто

Загальний обсяг коштів на реалізацію 
програми – понад 17 млн грн

volyn24.com
portal.lviv.ua

Любомльський район 

Генпрокуратура скерувала до 
суду обвинувальний акт стосовно 
громадянина Франції, якого підозрюють 
у незаконному придбанні та контрабанді 
зброї й підготовці терористичного акту.

Про це повідомили у прес-службі Генпро-
куратури України.

Громадянина Франції підозрюють у не-
законному поводженні зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами, 
спробі контрабанди зброї та готуванні теро-
ристичного акту.

Встановлено, що вказана особа для підго-
товки та вчинення терористичних актів на те-
риторії Франції з червня 2015 року, періодич-
но приїжджаючи до України, вживала заходи 
для незаконного придбання значної кількості 

зброї та вибухових пристроїв у військово-
службовців Збройних сил України.

Діяльність іноземця на митному пропус-
ку «Ягодин» зупинили співробітники СБУ. Під 
час обшуку в нього вилучили п’ять автоматів 
АК-74 (5,45 мм); два гранатомети РПГ-7В; 18 по-
стрілів (зарядів) до них; п’ять ящиків з патро-
нами 5,45 мм загальною кількістю 5400 штук; 
п’ять ящиків тротилових шашок загальною 
вагою 125 кг; 100 штук електродетонаторів.

Стосовно підозрюваного обрано запобіж-
ний захід – тримання під вартою.

Кримінальне провадження розслідувало 
Головне слідче управління Служби безпеки 
України.

Державне обвинувачення підтримує Ге-
неральна прокуратура України.
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У ПРЕЗИДЕНТА – 
104 КОМПАНІЇ 
На банківських рахунках президента 
Петра Порошенка 26,3 млн доларів, 
14,3 тис. євро і 540 тис. грн. В електро-
нній декларації зазначено 104 компанії, 
86 млн грн сукупного доходу, а також 
цінні папери на 160 млн грн, повідомляє 
«РБК-Україна». Нагадаємо, що в Україні 
середня заробітна плата не перевищує 
200 доларів. До слова, голова пропре-
зидентської фракції у Верховній Раді 
Ігор Гринів відмовився пояснити похо-
дження своїх доходів та частини майна 
членів сім’ї.

ПРОТЕСТНІ НАСТРОЇ – 
НА РІВНІ ОСЕНІ 2013-ГО 
У громадян України сьогодні такий са-
мий рівень протестних настроїв, як 
перед Революцією Гідності у 2013 році. 
Про це свідчать результати соцопиту-
вання, яке провела група «Рейтинг», по-
відомляє «Телеканал новин «24».

АНТИКОРУПЦІОНЕРИ 
ДОДАЛИ СОБІ НАДБАВОК
Чотири члени Національного агентства 
з питань запобігання корупції щомісяця 
отримували до свого окладу дві над-
бавки і премії в розмірі місячної зар-
плати, маючи чотири стандартні оклади. 
У центрі протидії корупції відзначили, 
що критерії успішності роботи в НАПКА 
визначали самі собі, повідомляє «Без 
табу». 

РАДА ВІДМОВИЛАСЯ 
ПІДВИЩУВАТИ ЗАРПЛАТИ 
ДЕПУТАТАМ
Верховна Рада України прийняла по-
станову, яка скасовує раніше ухвалене 
парламентом рішення про збільшення 
заробітної плати народним депутатам 
до 36-40 тисяч гривень.

100 ТОНН ЛЬВІВСЬКОГО 
СМІТТЯ ЗНАЙШЛИ НА 
СУМЩИНІ
Вантажівки були вщерть забиті побу-
товими відходами. Жодних документів 
на вантаж перевізники не надали. Тож 
зі сміттям правоохоронці спровадили 
їх до Чернігівської області, повідомляє 
«Телеканал новин «24». 

ВІЗ І НИНІ ТАМ – БЕЗВІЗ 
НЕ НА ЧАСІ 
Європейський парламент у листопаді 
не планує голосування щодо питання 
про скасування віз між Україною та ЄС. 
Зі слів урядовців, причиною затрим-
ки є затвердження нових міграційних 
правил у ЄС та узгодження позицій між 
країнами-учасниками союзу. Тож, імо-
вірно, дата у листопаді ще з’явиться. 

ГПУ РОЗПОЧАЛА 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
СТОСОВНО ЛЕЩЕНКА
Депутата Сергія Лещенка підозрюють 
у незаконному збагаченні. Виданню 
«Українська правда» уточнили, що роз-
слідування було ініційоване за резуль-
татами розгляду звернення нардепа 
Павла Пинзеника.

УКРАЇНЦЯМ ТЕПЕР 
ВИДАВАТИМУТЬ ЛИШЕ 
ID-ПАСПОРТИ
Про це йдеться у постанові Кабміну, яка 
набула чинності 1 листопада. Виготов-
лення ж паспортів старого зразка з 1 
листопада припинили. Уже видані старі 
паспорти діятимуть нарівні з новими.

В УКРАЇНІ ОБМЕЖИЛИ 
ВИЛОВ РИБИ
З 1 листопада в Україні заборонено ви-
лов риби в місцях її зимівлі, повідомляє 
«ТСН.ua». У Держрибагентстві зазнача-
ють, що в дозволених водоймах добова 
норма вилову не має перевищувати 3 кг, 
і попереджають про штрафи. Любителі 
незаконної зимової риболовлі можуть 
заплатити до 7 тис. грн чи навіть сісти за 
ґрати на строк до трьох років.

українська хроніка

необережний вчинок

бурштинова лихоманка нещасний випадок 

ОДИН УДАР 
ВІДПРАВИВ 
НА ТОЙ СВІТ 
І ЗА ҐРАТИ

РІВНЕНСЬКІ СТАРАТЕЛІ 
«СТАРАЮТЬСЯ» 
НА ВОЛИНІ 

ТРАГЕДІЯ НА ЛИВАРНОМУ ЗАВОДІ 

не зійшлися ЛУЦЬКРАДА – ПРОТИ ОДІОЗНОГО 
ПОЛЬСЬКОГО КОНСУЛАЛуцьк 

Депутати міської 
ради під час 
засідання 

26 жовтня підтримали 
звернення до Міністерства 
закордонних справ щодо 
ймовірного призначення 
Вєслава Мазура 
Генеральним консулом 
Республіки Польща.

Нагадаємо, 21 вересня цьо-
го року під час засідання комісії у 
справах зв’язків з поляками за кор-
доном Сейму Республіки Польща 
польські депутати розглянули та 
погодили кандидатуру Вєслава Ма-
зура на посаду Генерального кон-
сула Республіки Польща у Луцьку.

Тоді Мазур заявив наступне: 
«Відповідаючи на питання щодо 
Волині, скажу так: про справу Во-
лині, УПА і Бандери від самого 
початку маю однозначну думку... 
Коли президент Ющенко перед за-
вершенням своєї каденції визнав 
героями Бандеру й УПА, то на за-
питання журналіста, що я про це 
думаю, відповів прямо: як може 

бандит бути героєм? Таким чи-
ном, ці речі мають бути названі 
своїми іменами, не маємо хо-
вати голови в пісок. Вважаю, 
що українці ще мало обізнані з 
історією і їм треба показувати 
власне ті всі злочини, які зро-
били ці люди. Мені здається, що 
розмова, співпраця і наша від-
критість призведуть до того, що 
вони все-таки визнають і зрозу-

міють це. Я також переконаний, 
що ми будемо продовжувати цю 
політику. Незалежно від різних 
стратегій, потрібно речі назива-
ти своїми іменами – геноцид є 
геноцидом».

Як зазначив депутат Павло 
Данильчкук, Луцьку важливо, 
яка людина очолюватиме Гене-
ральне консульство. Натомість 
антиукраїнське та вороже став-

лення до країни, в якій цій людині 
працювати, – не компетенція дип-
ломатів інших держав.

Своєю чергою, голова фракції 
«УКРОП» Ігор Поліщук повідомив, 
що фракція підтримує звернення, 
оскільки треба думати про май-
бутню співпрацю з польською сто-
роною, а не про розпал ворожнечі 
у зв’язку з непростою історією.

«Треба перегорнути сторін-
ку історії та впевнено дивитися в 
майбутнє, реалізовувати спільні 
проекти, сконцентрувати сили, 
щоб покращити наше майбутнє», – 
вважає він.

Очевидно, додав Ігор Полі-
щук, частина лучан сприймає сло-
ва Мазура неоднозначно, і це до 
адекватної та плідної співпраці не 
призведе.

Тож, оскільки МЗС, згідно із 
процедурою, погоджує кандида-
туру Генконсула Республіки Поль-
ща в Луцьку, депутати міськради 
підтримали звернення проти при-
значення на цю посаду Вєслава 
Мазура.

Любешівський район 

Першого дня 2016 року 20-річний житель 
села Нові Березичі Любешівського району 
під час сварки вдарив у обличчя водія 
автомобіля, який нібито заважав проїхати 
його автівці. Потерпілий упав та вдарився 
головою об дорогу. Зранку 9 січня від 
отриманих тілесних ушкоджень чоловік 
помер у лікарні.

Суд першої інстанції визнав молодика ви-
нним у вбивстві через необережність та при-
значив йому мінімально можливе покарання – 
три роки позбавлення волі. Не погодившись 
із таким рішенням суду, прокурори оскаржи-
ли його в апеляційному порядку. Згідно з ви-
роком апеляційного суду Волинської області, 
винний у смерті потерпілого проведе за ґра-
тами чотири роки, повідомляє прес-служба 
прокуратури Волинської області.

Маневицький район 

У лісах Маневиччини 26 жовтня 
затримали п’ятьох бурштинокопачів з 
Рівненської області, повідомляє прес-
служба волинського управління лісового 
та мисливського господарства.

Порушників зловили у 35-му кварталі Кук-
линського лісництва державного підприєм-
ства «Маневицьке лісове господарство» пра-
цівники мобільної рейдової бригади спільно 
з поліцією.

Як виявилося, «підзаробити» таким чином 
прибули на Волинь жителі сусідньої Рівнен-
ської області – із міста Сарни. Бурштинокопачі 
мали тільки лопати. І до того, поки їх підлови-
ли за роботою, ще не встигли нічого роздобу-
ти. Щоправда, вони зізналися, що торік таким 
чином «спрацювали успішно».

На місці події працювала слідчо-опе ра-
тивна група. Правоохоронці проводять пере-
вірку за цим фактом.

Нововолинськ 

У Нововолинській центральній міській 
лікарні помер ще один працівник 
ливарного заводу, який постраждав від 
вибуху цистерни, пише «Нововолинський 
інформаційний портал».

За повідомленням поліції, трагедія ста-
лася 18 жовтня під час випробувань цистер-
ни, загалом  травмувалося троє працівників. 
Один із них помер у реанімації місцевої лі-
карні, а двох тоді госпіталізували з черепно-
мозковою травмою та забоями і рваними 
ранами. 

Поліція відкрила кримінальне прова-
дження за ознаками злочину, передбаченого 

добрехався 

ТЕЛЕФОННИЙ ШАХРАЙ СЯДЕ 
НА ПІВТОРА РОКУ

ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства 
про охорону праці) Кримінального кодексу 
України.

vl.npu.gov.ua

vilebrequin.com
.ua

Депутати сумніваються, 
що позиція Вєслава Мазура сприяє 
порозумінню щодо неоднозначного 
історичного питання

Причину аварії з’ясовує слідство

Копачі ледь устигли 
взятися за лопати

Ківерці 

Ківерцівський районний суд 
підтримав позицію Маневицької 
місцевої прокуратури та відправив 
телефонного шахрая на півтора року 
в тюрму. 

Доведено, що у серпні поточного року 
молодик обдзвонював потерпілих і повідом-

ляв неправдиву інформацію про їхніх рід-
них. При цьому зловмисник виманив 7 400 
гривень. 

При призначенні покарання суд враху-
вав ще й те, що чоловіка вже притягували до 
кримінальної відповідальності, в тому числі 
за умисні корисливі злочини, а через корот-
кий проміжок часу після відбуття покарання 
він вчинив новий злочин. 
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довгоочікуване правообійшли-намудрували

  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА 

суперечливі рішення ДО ЧОГО ВЕДЕ ЗБІЛЬШЕННЯ 
МІНІМАЛКИ 

26 жовтня з 
вуст прем’єр-
міністра України 

Володимира Гройсмана 
та президента Петра 
Порошенка пролунала 
неоднозначна новина: із 
1 січня 2017 року рівень 
мінімальної заробітної 
плати в Україні буде 
становити 3200 гривень. Ця 
сума відповідатиме й сумі 
мінімального споживчого 
кошика. 

Неоднозначність цієї заяви по-
лягає в тому, що, з одного боку, 
збільшення більш як удвічі рівня 
мінімалки позитивно сприймуть ті, 
хто працює у державних структу-
рах та на великих підприємствах. 
Адже протягом кількох років на 
рівні кількаразового значного під-
няття вартості комунальних плате-
жів зарплати та пенсії залишалися 
незмінними. Утім з іншого боку 
виникає низка запитань, ключові з 
яких – звідки взяти гроші, до чого 
це призведе та кому це вигідно. 

ЗВІДКИ ВЗЯЛИ – 
САМІ НЕ ЗРОЗУМІЛИ 

Заява була як сніг на голову, зда-
ється, навіть для підлеглих Гройс-
мана. Адже у проекті бюджету, який 
подали урядовці парламентарям, 
ішлося про інші цифри – на рівні 
1600 грн з 1 січня. 

«Нам дали доручення все пора-
хувати, зараз ми це робимо. Упев-

нений, що знайдемо розв’язання 
цього питання», – невпевнено за-
явив міністр фінансів Олександр Да-
нилюк. Він лише припустив, цитує 
«ВВС.Україна», що, можливо, завдя-
ки підвищенню зарплатні зменшить-
ся кількість звернень по комунальні 
субсидії, а тому можуть скоротитися 
й видатки бюджету. А пізніше додав, 
що додаткових видатків з бюджету 
не передбачається. 

«Підвищення фінансується за 
рахунок того, що частина заробіт-
них плат вийдуть з тіні. На ці заро-
бітні плати будуть сплачені додатко-
ві податки, за рахунок яких будуть 
підвищені заробітні плати», – цитує 

Данилюка «РБК-Україна». Втім чи 
вдасться така арифметика і чи го-
товий середній та дрібний бізнес 
повністю виходити з тіні – важко 
стверджувати. 

Одначе зрозуміло, що коли про-
позиція ляже на стіл парламентарів, 
мало хто наважиться проголосувати 
проти таких змін, побоюючись нега-
тивних оцінок від власних виборців. 

Утім варто усвідомлювати, що 
рівень мінімалки – це лише одна зі 
складових економічного рівняння, 
де зміна будь-якої складової впли-
ває на загальну картину. Збільшен-
ня, з одного боку, трішки заповнить 
прогалину в Пенсійному фонді, втім 

Розробляти проект підсилення 
будівлі Державного архіву 

в Луцьку, який дедалі більше 
руйнується, обласна адміністрація 
довірила приватній фірмі 
«Луцьккомундорпроект», а не 
комунальному підприємству, 
спеціалісти якого понад рік 
працювали з цим об’єктом. Вибір 
ОДА, вважають працівники 
КП «Волиньпроект», є нелогічним 
та упередженим. Натомість 
в управлінні пояснюють, що 
переможця визначили за схемою 
«підпорогових» закупівель.

Нагадаємо, через конфлікт зі столичним 
керівництвом, яке вимагало перераховувати 
більше коштів на утримання центрального 
апарату, влітку 2016 року працівники во-
линського філіалу НДІ Проектреконструкція 
майже в повному складі звільнилися та пере-
йшли працювати в новоутворене комунальне 
підприємство «Волиньпроект» Волиньради. 
У старій структурі залишилися лише бухгал-
тери, тимчасовий керівник та охорона. Нині 
воно фактично зупинило профільну роботу.

Серед проектів, якими займався НДІ Про-
ектреконструкція, був і капітальний ремонт 
будівлі волинського держархіву, де у три-
мальних стінах утворилися тріщини. Тоді най-
головнішою причиною цього називали інтен-
сивний рух транспорту на вулиці Ветеранів. 
Згодом припустили, що будівля почала про-
сідати в результаті осушення річки Сапалаїв-
ки, яке здійснили під час зведення неподалік 
житлового комплексу «Казкова оселя».

Спеціаліст колишнього НДІ Проектре-
конструкція (нині – КП «Волиньпроект») 
Микола Левицький працював над проектом 
ремонту будівлі більш як рік, підготував про-
фільний висновок. Планували, що як тільки 
з’являться кошти, НДІ Проектреконструкція 
здійснить проект із підсилення будівлі.

 За матеріалами громадянської 
    мережі ОПОРА 
    Волинь

  Борис ХВИЦЬ 
    Луцьк 

У восьми об’єднаних територіальних 
громадах на Волині у грудні 

цього року відбудуться перші 
вибори депутатів сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів.

Для новостворених ОТГ, які пройшли всі 
етапи затвердження в області та Кабінеті Мі-
ністрів України, проведення перших виборів 
до кінця 2016 року означає отримання права 
міжбюджетних зв’язків напряму з державним 
бюджетом на 2017 рік, очікування на дотації чи 
субвенції з головного фінансового документа 
країни. В іншому разі це можливо тільки на-
ступного, 2018 року.

Центральна виборча комісія призначила 
вибори 11 грудня у п’яти волинських грома-
дах, а 18 грудня – ще у трьох.

11 ГРУДНЯ
Тож у неділю, 11 грудня 2016 року, перші 

вибори депутатів сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних громад і відпо-
відних сільських, селищних, міських голів від-
будуться у таких громадах.

Іваничівський район: Литовезька сіль-
ська об’єднана територіальна громада (Лито-
везька сільська рада (село Литовеж), Заболот-
цівська сільська рада (села Заболотці, Біличі), 
Заставненська сільська рада (село Заставне), 
Мовниківська сільська рада (села Мовники, 
Кречів)); Поромівська сільська об’єднана те-
риторіальна громада (Поромівська сільська 
рада (села Поромів, Лежниця, Михалє, Мли-
нище, Петрове), Бужанківська сільська рада 
(села Бужанка, Бортнів, Верхнів, Іванів, Шах-
тарське)).

Ковельський район: Поворська сільська 
об’єднана територіальна громада (Поворська 
сільська рада (села Поворськ, Гулівка, Заячівка, 
Озерне), Козлиничівська сільська рада (села 
Козлиничі, Грив’ятки, Луківка, Шкурат), Пісоч-

ВІСІМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ГРОМАД ОБЕРУТЬ ЛІДЕРІВ

РЯТУВАТИ БУДІВЛЮ АРХІВУ 
ВОЛИНСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОВІРИЛА ПРИВАТНІЙ ФІРМІ 

ненська сільська рада (село Пісочне), Ситови-
чівська сільська рада (села Ситовичі, Світле)).

Луцький район: Княгининівська сільська 
об’єднана територіальна громада (Княгини-
нівська сільська рада (села Княгининок, Буків, 
Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сир-
ники), Рокинівська селищна рада (смт Рокині, 
село Брище));

Маневицький район: Прилісненська 
сільська об’єднана територіальна громада 
(Прилісненська сільська рада (село Прилісне), 
Галузійська сільська рада (село Галузія), Горо-
доцька сільська рада (село Городок), Карасин-
ська сільська рада (села Карасин, Замостя), 
Лишнівська сільська рада (село Лишнівка), 
Серхівська сільська рада (село Серхів)).

18 ГРУДНЯ
Крім того, ЦВК оголосила на неділю, 

18 грудня 2016 року, перші вибори депутатів 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сіль-
ських, селищних, міських голів у трьох ОТГ.

Іваничівський район: Павлівська сіль-
ська об’єднана територіальна громада (Пав-
лівська сільська рада (села Павлівка, Само-
воля, Старосілля), Жашковичівська сільська 
рада (село Жашковичі), Завидівська сільська 
рада (село Завидів), Переславичівська сіль-
ська рада (села Переславичі, Трубки), Ри-
ковичівська сільська рада (село Риковичі), 
Старопорицька сільська рада (села Старий 
Порицьк, Клопочин), Топилищенська сільська 
рада (село Топилище)).

Ковельський район: Дубівська сільська 
об’єднана територіальна громада (Дубівська 
сільська рада (села Дубове, Бахів, Вербка), Го-
родищенська сільська рада (села Городище, 
Гредьки, Красноволя), Облапська сільська 
рада (села Облапи, Мислина)).

Ратнівський район: Заболоттівська сіль-
ська об’єднана територіальна громада (За-
болоттівська селищна рада (смт Заболоття), 
Гутянська сільська рада (село Гута), Заліська 
сільська рада (село Заліси), Турська сільська 
рада (село Тур)).

Коли ж спеціалісти установи перейшли 
у «Волиньпроект», логічним було б рішення 
доручити проект новоствореній структурі. 
Адже в її штаті – ті спеціалісти, які працювали 
над проектом архіву більш як рік.

Проте в управлінні капітального будів-
ництва Волинської облдержадміністрації ви-
рішили по-іншому. 

«Цей проект дали «дорожникам». Як ви 
думаєте, який буде рівень їхньої роботи?» – 
каже Микола Левицький та пояснює, що до-
ручили роботу над проектом підсилення 
архіву організації, яка здебільшого виконує 
дорожні роботи.

Начальник управління капітального бу-
дівництва Лілія Павлова пояснила, що тен-
дер на визначення виконавця проектних ро-
біт не проводили, переможця визначили за 
схемою «підпорогових» закупівель. З її слів, 
«Луцьккомундорпроект» надав усі сертифі-
кати та дозволи для здійснення профільних 
робіт із підсилення будівлі архіву.

На запитання про те, чому до роботи над 
проектом залучили приватників, а не кому-
нальне підприємство «Волиньпроект», пра-
цівники якого більш як рік розробляли план 
підсилення, Лілія Павлова відповіла, що на 
той час КП ще не було створене.

«У подальшому готові працювати з «Во-
линьпроектом» через систему Prozorro, якщо 
комунальне підприємство виграє тендер», – 
резюмувала посадовець.

Борис Хвиць

з іншого – прогнозовано вплине на 
розміри пенсійних видатків. 

Невідомо також, скількох укра-
їнців торкнеться таке підвищення. 
Не секрет, що значний прошарок 
економіки перебуває в тіні. А вели-
ким підприємствам, які працюють 
«чисто», доведеться або оптимізу-
вати витрати, або вдатися до ско-
рочень, або перейти на «зарплату в 
конвертах». 

ЗАБУТА ДРІБНИЧКА – 
ЕКОНОМІКА 

Народний депутат, економіст 
Віктор Пинзеник на своїй сторінці 
у Facebook зазначив, що написати 
рівень мінімальної зарплати можна 
будь-яким. Але є одне але – еконо-
міка.

«Мінімалка в Україні зав’язана 
на тарифну сітку. В такому варіанті 
ми мали б вийти на середню зарпла-
ту майже у 12 тисяч гривень (серед-
ня зарплата зараз у 3,6 раза пере-
вищує мінімальну). Економіка такої 
зарплати забезпечити не може, бо 
не можна спожити те, чого немає. 
Але є інший канал – інфляція. Вона 
може забезпечити будь-яку заро-
бітну плату. Нагадаю: номінальну.

Знайомий з варіантом, коли мі-
німалку відривають від тарифної 
сітки і пропонують доплачувати 
тим, хто отримує менше. За остан-
німи звітними даними, зарплату 
до 3000 гривень отримують 39% 
зайнятих в економіці. Тепер у них 
усіх зарплата буде однаковою. Та й 
у решти – не дуже розженешся. Бо 
економіка стримує».

Пинзеник додає, що навряд 
парламентарі, проголосувавши за 
збільшену мінімалку, залишать рі-
вень пенсій на попередньому рівні. 
«Чи я щось проспав? Може, в Украї-
ні почалося чергове стихійне лихо, 
себто вибори?» – написав депутат.

НЕ ПОРАДИЛИСЯ 
Польський економіст і полі-

тик, а заразом – співголова групи 
підтримки реформ в уряді Лєшек 
Бальцерович рішенням про піднят-
тя рівня мінімалки також був украй 
здивований, передає «УНІАН». Адже 
такі рішення потребують серйозної 
калькуляції, а не раптових заяв. Бо 
ж отримати додаткові кошти можна, 
якщо заробляти більше, щось про-
давати (державні активи) чи просто 
надрукувати більше грошей (це до-
рівнює знеціненню гривні). 

«Я не проти того, щоб було мен-
ше бідних людей. Але бідність усу-
вається шляхом економічного зрос-
тання, а прискорення зростання 
потребує прискорення реформ», – 
зазначив Бальцерович.

Він пояснив, що це рішення ви-
магає подання безлічі розрахунків. 
І зрештою припустив, що це «зма-
гання в популізмі усередині самого 
уряду». Тобто як уряд та президент 
втілюватимуть свої заяви у жит-
тя, а головне – якими кольорами 
це забарвить український бізнес 
та економіку, поки що важко про-
гнозувати. Утім, за всіма логічними 
припущеннями, сірі тони в палітрі 
переважатимуть. 

D
T.ua

Про значні 
тріщини у 
стінах будівлі 
заговорили 
у квітні 2016 
року

В уряді сподіваються підняти мінімалку 
за рахунок того, що частина зарплат вийдуть з тіні
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а несправедлива – лише для себе. Людвиг Бьорне www.volynnews.com
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  Юлія МАЛЄЄВА 
    Ковельський район

  Юлія МАЛЄЄВА 
    Любомльський район

ГОЛОВА ОДНІЄЇ З ПЕРШИХ 
ГРОМАД ВОЛИНІ – ПРО ПЕРЕВАГИ 
ТА ВИКЛИКИ РЕФОРМИ

децентралізація НА ВОЛИНІ ФОРМУЄТЬСЯ «ЕКСТРАВАГАНТНА» 
ГРОМАДА З БЮДЖЕТОМ МАЙЖЕ 30 МІЛЬЙОНІВ

Голобська об’єднана 
громада сформувалася 
ще у 2015 році, а з 1 січня 

2016 року ОТГ увійшла в новий 
рік з новими міжбюджетними 
відносинами. Звісно, 
бути першопрохідцем 
завжди нелегко, адже 
саме на практиці 
доводиться стикатися 
з неврегульованістю 
законодавства. Отож, про те, 
як громада набивала «перші 
ґулі» та з якими викликами 
зіткнулася – розмова з 
головою Голобської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади Сергієм Гарбаруком.

«Я вважав і стою на своєму, що 
далі так, як було, бути не може. Бо 
місцеве самоврядування треба ре-
формувати давно. Адже є чимало 
таких сільрад, де голови невідомо 
чому ходять на роботу: грошей у 
бюджеті немає, на зарплату чоти-
рьом працівникам апарату сіль-
ради не вистачає, проблеми не 
розв’язують на місцях. Зміни давно 
були потрібні. Тож ми скористалися 
об’єднанням і стали однією з пер-
ших громад. Так, це кропітка робо-
та, навантаження в десятки разів 
більше, ніж до того, коли я був се-
лищним головою», – пояснює Сер-
гій Гарбарук.

ДЕПУТАТИ, СТАРОСТИ 
І ВИКОНКОМ

Першими з ініціативою щодо 
об’єднання виступили в Голобській 
селищній раді. Тоді в сусідні 9 сіль-
рад розіслали листи з пропозиці-
єю об’єднатися. Відгукнулися три. 
Тепер же одна з сільрад, яка проіг-
норувала запрошення, вже має на-
мір приєднатися до Голобської ОТГ, 
але оскільки законодавчо процес 
доєднання не врегульований, тут 
чекають на ухвалення відповідних 
законів.

Після виборів, зазначає голова 
ОТГ, інші сільські голови автома-
тично стали старостами, також усіх 
працівників апаратів намагалися 
працевлаштувати на місці. 

Одна з пересторог децентра-
лізації полягає в тому, що невеликі 
села, приєднуючись до більших 
центрів, бояться поглинання і того, 
що їхні потреби не забезпечувати-
муть. Зі слів Гарбарука, з нинішніх 
26 депутатів ОТГ 18 – із Голоб, а 8 – з 
навколишніх сіл. Тож побоювання 
непредставлення в раді були без-
підставними.

«Робота відбувається по всіх ра-
дах, ми сперечаємося, але ухвалює-
мо колективні рішення й спрямову-
ємо кошти в інші громади, туди, де 
є в них потреба. Головне – ухвалю-
вати рішення господарські. Бо коли 
в сільські ради прийде політика – 
будуть проблеми», – ділиться досві-
дом очільник ОТГ.

ФІНАНСИ ДЛЯ 
ГРОМАДИ

Відповідно до державної політи-
ки щодо децентралізації, Голобська 
ОТГ отримала кошти з держбюджету 
на розвиток інфраструктури – п’ять 
мільйонів гривень. Але, зауважує 
Сергій Гарбарук, цю суму розбили 
помісячно. Перші 560 тисяч на-
дійшли у квітні. Але звітність на їх 
використання – шалена. Погоди-
ти проект на освоєння цих кош-
тів має облдержадміністрація, а 
затвердити – Мінрегіонбуд. То де ж 
тут самостійність – незрозуміло.

Є нюанс і з тим, як ці гроші роз-
раховували для громади: відповід-
но до формули, кошти виділяють на 
кількість населення та залежно від 
площі території ОТГ. Але в норматив-
них документах написано, що йдеть-
ся про сільське населення, тоді як 
Голоби – селище міського типу і його 
жителі прирівняні до міських.

закрити, вона розвалиться. Тому ми 
її мусимо утримувати, вкладаємо 1,3 
мільйона в модернізацію котельні. 
Але робимо це на перспективу, бо 
я бачу, що навколишні села з часом 
муситимуть прийти в цю школу», – 
розповідає Сергій Гарбарук.

Якщо говорити про освіту, то й 
тут Голобам трохи не пощастило з 
тим же статусом селища міського 
типу. Коефіцієнт із розрахунку на 
учня в сільських школах становить 
1,751, а в селищній – 0,926. Це при 
тому, що в селищній школі вчаться 
543 дитини, а в селах – 267. Крім 
того, школярі, яких довозять із сіл в 
опорну селищну школу, теж вважа-
ються учнями селищної школи, як і 
учні шкіл-філій. Тому й на цей ню-
анс, вважає Сергій Гарбарук, уря-
довцям треба звернути увагу при 
формуванні бюджету.

Переймаються в ОТГ й при-
йдешнім 2017 роком. Адже в проек-
ті держбюджету передбачено гроші 
лише на зарплату педагогічним пра-
цівникам. Тож Голобська ОТГ муси-
тиме шукати кошти на енергоносії, 
зарплату техперсоналу, транспор-
тування учнів із власних доходів. А 
це – близько шести мільйонів.

Мусили в ОТГ самотужки залаго-
джувати й питання із харчуванням 
діток у садочку та учнів молодших 
класів.

***
Звичайно, зауважує голова Го-

лобської ОТГ, об’єднання громад на 
практиці виявляється складнішим, 
аніж це здавалося. Але, як кажуть у 
народі, під лежачий камінь вода не 
тече. Якщо не діяти, змін не дочека-
єшся. Тому, незважаючи на проб-
леми й виклики реформи, зміни 
потрібні. А досвід перших громад 
може бути корисний тим, хто гото-
вий торувати цю стежину далі.

Невелике село Рівне, що під 
державним кордоном  у 

Любомльському районі, не так давно 
отримало значний ресурс – акциз, 
адже на території розташовані 
десять автозаправних станцій. 
Ейфорії від цього, переконують, 
немає. Бо через нестійкість 
законодавства тут не вірять, що селу 
й далі так щаститиме зі збором – 
цілком імовірно, що їм запропонують 
поділитися чи то з держбюджетом, 
чи з обласним або районним.

ФОРТЕЛІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Завдяки розташуванню АЗС, ось уже два 

роки бюджет Рівненської сільради наповню-
ється значною мірою коштом акцизного збору. 
У 2016 році в скарбниці було 17 млн грн. Части-
ну цих коштів можна перевести у вільні залиш-
ки на наступний рік, бо, каже сільський голова 
Володимир Крижук, завжди так не буде.

Прем’єр-міністр уже звернув увагу на те, 
скільки органи місцевого самоврядування 
мають на депозитних рахунках, не аналізую-
чи, що частину цих коштів мають використати 
ще до грудня.

СУПЕРЕКСТРАВА ГАНТНІСТЬ 
У 30 МІЛЬЙОНІВ

Відповідно до затвердженого перспектив-
ного плану, село Рівне разом з селами Гуща, 
Столенські Смоляри, Забужжя та Римачі мали 
увійти до Гущанської об’єднаної територіаль-
ної громади (ОТГ). Але село Римачі, відповідно 
до вже ухвалених змін перспективного плану, 
відійшло до Вишнівської ОТГ. Подумують при-
єднатися до Гущанської громади і Полапи, які, 
згідно з перспективним планом, мають увійти в 

Головненську ОТГ, а центр громади може опи-
нитися не у Гущі, а в Рівному.

Пояснити переваги та ризики децен-
тралізації до представників майбутньої ОТГ 
прибули представники Асоціації міст Украї-
ни. Консультант із фінансових питань Офісу 
реформ у Волинському  регіональному від-
діленні АМУ Василь Гром називає ситуацію, 
в якій опинилася майбутня громада, супер-
екстравагантною. Усе тому, що сільська рада 
з 17-мільйонним бюджетом – рідкість. Примі-
ром, у місті Любомлі, що є райцентром, бю-
джет – 11 мільйонів.

Якщо рахувати за нинішнім законодав-
ством, то якби села об’єдналися в одну громаду 
торік і почали працювати 2016-го, бюджет ОТГ 
склав би близько 30 мільйонів гривень. Це й ак-
циз, і ПДФО, і рентна плата, і податок на землю.

НЕМА ГРОШЕЙ – Є ПРОБЛЕМИ, 
АЛЕ МІНІМАЛЬНІ, А Є ГРОШІ – 
ПРОБЛЕМИ БІЛЬШІ

Сільські голови переконують: усвідомлю-
ють, що після об’єднання кошти доведеться 

використовувати не на одне село, а й на інші 
населені пункти. Тим паче, переконує Василь 
Гром, приєднання до багатої громади бідніших 
буде на руку всім. Але це означатиме не те, що 
бідніші громади житимуть коштом багатих, а 
що в багатих не відберуть те, що їм належить.

Річ у тім, що коли доходи громади будуть 
надто високими, їй можуть призначити ре-
версну дотацію, тобто вона фінансуватиме 
вже держбюджет, і такі прецеденти в Україні 
є. Коли ж бідніші сільради приєднаються, ОТГ, 
можливо, не лише убезпечиться від реверс-
ної дотації, а й зможе розраховувати на базо-
ву дотацію від держбюджету.

Навіть якщо заберуть частину акцизу, пе-
реконує рівненський сільський голова, гро-
мада матиме достатній фінансовий ресурс, 
адже на її території діє сервісна зона, при-
кордонний відділ, кафе, супермаркет, 10 АЗС. 
Отож, у бюджет надходитиме 60% ПДФО. На 
місцях також залишиться податок від оренди 
землі. Тому в сільрадах сподіваються, що їм 
вдасться створити успішну громаду.

Окрім п’яти мільйонів гривень 
на інфраструктуру, Голобська ОТГ 
отримала 3,1 мільйона гривень на 
зміцнення навчальної бази опорної 
школи, створеної на базі школи в 
Голобах, і філій.

«Вісім мільйонів на рівному міс-
ці. Нас запевняють, що й наступного 
року так буде. Згодом, найімовірні-
ше, вже такі кошти не прийдуть. Але 
я виходжу з позиції: дали – добре. 
Он сусіди не об’єдналися і мають 
дулю з маком. Якби не об’єднання, 
де громада отримала б вісім міль-
йонів?» – розмірковує голова.

Якщо порівняти зведений бю-
джет об’єд наних сільрад і бюджет 
ОТГ, то цифри свідчать, що доходи 
громади збільшилися: відповідно з 
трьох до шести мільйонів гривень. 
Саме шість мільйонів – власні над-
ходження ОТГ, згідно з Бюджетним 
кодексом. Посприяли тут і акцизний 
збір, і оренда землі, і 60% ПДФО.

БОЛЮЧЕ ПИТАННЯ 
ОСВІТИ

Але додалися й нові витрати та 
проблеми. Особливо це актуально 
в освіті. Адже і в цій громаді були 
малокомплектні школи. Треба було 
багатьом доводити, що краще, аби 
діти вчилися не в шевченківській 
хаті, а в хорошій школі з сучасним 
комп’ютерним класом, великим 
спортзалом. Переконувати дово-
дилося і педагогів, які звикли, що 
у їхніх класах по п’ять-сім учнів, 
а тут треба йти в школу, де у класі 
30 дітей. Але якщо порахувати, то в 
одній з малокомплектних шкіл на-
вчання однієї дитини на рік обхо-
дилося в 19,7 тисячі гривень проти 
нормативних 9 тисяч.

«Або інша ситуація. Є у нас шко-
ла І-ІІІ ступенів площею три тисячі 
метрів квадратних. На весь навчаль-
ний заклад – 37 учнів. Якщо школу 

Сергій Гарбарук 
переконує, що хоча  
проблеми є, втім про 
рішення об’єднатися 
не шкодує
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Пояснити переваги та ризики децентралізації 
до представників майбутньої ОТГ прибули 
представники Асоціації міст України

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ
Хай там як, у Рівненській сільраді користу-

ються тим, що поки всі кошти спрямовують на 
потреби села. Тут уже відремонтували шість 
кілометрів доріг, добудували третю групу в 
дитсадку, відремонтували чинний заклад, 
встановили вуличне освітлення, розширили 
кладовище та оновили огорожу, покращили 
матеріальну базу школи й відремонтували 
спортзал. Ще сподіваються наступного року 
облаштувати футбольно-волейбольний май-
данчик зі штучним покриттям, добудувати 
школу, адже село росте й діток більшає. Крім 
того, розробили два проекти детального пла-
нування для двох житлових масивів і подуму-
ють над тим, як посприяти, аби молодь лиша-
лася в селі, а не виїжджала.

Якщо порахувати, то на наступний рік у 
Рівному є 9 мільйонів вільних залишків, яких 
уже ніхто не відбере, так би мовити, про за-
пас. Тож працювати є з чим. Однак навесні 
наступного року тут хочуть завершити про-
цес об’єднання і провести вибори. Щоправда, 
нових міжбюджетних відносин громаді варто 
чекати вже у 2018 році. І хоч планували ство-
рити Гущанську ОТГ, за звання центру готове 
змагатися Рівне. Бо крім фінансового ресурсу, 
переконують, у них є інфраструктура та ад-
мінприміщення.

Гущанський сільський голова Олексій Не-
стерук, своєю чергою, від об’єднання також 
чекає змін. Передусім, каже, більша кількість 
фінансів дозволить довести до ладу інфра-
структуру. Також хотіли б організувати ква-
ліфіковану команду, яка змогла б утілювати 
стратегію розвитку громади. А для того, щоб 
прийшли компетентні кадри, потрібно, аби 
рівень доходів держслужбовців збільшився.

Ю
лія М

алєєва
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Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди. Олександр Довженко

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. 

«На останньому поверсі нашо-
го будинку сусіди викупили дві 
квартири та незаконно вста-
новили двері, які обмежують 

доступ на дах і, як наслідок, доступ до 
комунікацій. Куди треба подати заяву, 
щоб змусити їх відкрити доступ, адже 
від таких дій потерпають інші мешканці 
будинку (наприклад, уже п’ять днів на 
дах не може потрапити майстер, щоб 
перевірити системи опалювання)?»

Це залежить від того, на чиєму балан-
сі перебуває будинок. Якщо на балансі 
жеку, тоді слід звернутися до його керів-
ництва, чи силами жеку можна відчинити 
такі двері. Якщо ж будинок перебуває на 
балансі ОСББ, то керівництво об’єднання 
може відчинити такі двері, оскільки вони 
обмежують доступ до площ загального 
користування, про які піклується балан-
соутримувач будинку.

«Мені 22 роки, братові – 17. 
Наш батько є власником будин-
ку, в якому ми хочемо відсуди-
ти свою частку. У будинку, крім 

нас, прописані мама (цивільна дружи-
на) та менша сестра, яка має прізвище 
матері. Які у нас із братом шанси?»

Якщо батько одноосібний власник та-
кого будинку й у вас із братом немає до 
нього обґрунтованих майнових вимог, 
пов’язаних суто із родинними стосунка-
ми, то підстав претендувати на якусь част-
ку будинку за життя батька у вас немає.

«Я розлучився з дружиною, 
при розлученні вона подала 
заяву на стягнення аліментів, 
рішення суду про це я ще не 

отримав. Скажіть, будь ласка, чи речі 
(одяг, взуття), які я буду купувати ди-
тині за свої кошти, можуть входити в 
суму аліментів?»

Ні, такі речі не входитимуть до суми 
аліментів. Для того щоб входили, слід 
отримувати від дружини розписки на 
одержання відповідної суми в рахунок 
аліментів (зокрема, грошей, на які будете 
купувати дитині речі).

«Ми з чоловіком прописані у 
різних місцях. Дитина, якій 
вісім років, зареєстрована ра-
зом зі мною. Я хочу виписати 

її від себе і зареєструвати за місцем 
прописки чоловіка. На це працівник 
сільської ради відповіла, що дитину 
може виписати тільки разом зі мною. 
Чи насправді це так?»

Це не так. Дитина може бути зареє-
стрована за місцем проживання одного 
з батьків. Відповідно, в такому випадку я 
не вбачаю будь-яких правових обмежень 
щодо зняття з реєстрації місця прожи-
вання дитини та подальшу, фактично од-
ночасну реєстрацію місця проживання 
дитини разом із її батьком.

«Я водій-далекобійник, під час 
рейсу за кордоном мене по-
грабували. Викрали частину 
товару, який не був застрахо-

ваний. Я викликав поліцію і зробив 
усе, що від мене залежало. Чи має пра-
во шеф вимагати відшкодування?»

Ні, не має. Якщо між вами та робото-
давцем є трудові відносини, то ваша мак-
симальна матеріальна відповідальність 
можлива на рівні одномісячної заробіт-
ної плати.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста розслідування 

  Іван САВИЧ
Фото автора
Ківерцівський район

ЯК РОЗКРАДАЮТЬ СОТНІ 
ГЕКТАРІВ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
ЧЕРЕЗ ПІДСТАВНИХ ОСІБ

На території Волині 
все більшого 
розмаху набирає 

схема, використовуючи 
яку, шахраї отримують 
у власність сотні 
гектарів землі. 
Зокрема, оформивши на 
підставних осіб наділи, 
шахраї заволоділи 154 
гектарами чорноземів на 
території Журавичівської 
сільської ради.

Проте скидається на те, що на 
цьому зловмисники зупинятися 
не планують: у селах знову шука-
ють людей, від імені яких пишуть 
заяви на отримання земельних 
ділянок для особистого сільсько-
господарського користування.

ЗЕМЛЮ – 
СЕЛЯНАМ?

Згідно зі статтею 121 Земель-
ного кодексу України, кожен гро-
мадянин України має право на 
безоплатне отримання земель-
ної ділянки із земель державної 
або комунальної власності для 
ведення особистого селянсько-
го господарства не більш як два 
гектари.

Для цього потрібно зв’язатися 
з розпорядником землі та напи-
сати заяву. До неї долучити копію 
з кадастрової карти, погоджен-
ня землекористувача (у разі ви-
лучення земельної ділянки, що 
перебуває у користуванні інших 
осіб) та документи, що підтвер-
джують досвід роботи у сільсько-
му господарстві або наявність 
освіти, здобутої в аграрному на-
вчальному закладі (у разі надан-
ня земельної ділянки для веден-
ня фермерського господарства), 
а також копію документа, що по-
свідчує особу.

На словах – усе дуже просто 
й чітко, здавалось би, ризики для 
держави – мінімізовані. Проте 
все геть не так.

ЖУРАВИЧІВСЬКІ 
ЗЕМЛІ УКРАЛИ?

Голова Журавичівської сіль-
ської ради Алла Гонтар розпові-
дає, що до її каденції, прикрива-
ючись статтею 121 Земельного 
кодексу, шахраї привласнили 154 
гектари землі Журавичівської 
сільської ради.

З її слів, працює така схема 
дуже просто: ділки шукають по 
селах осіб (бажано з неблагопо-
лучних сімей), яких просять за 
скромну винагороду написати за-
яву на отримання ділянки, а після 
її отримання – передати право 
розпоряджатися нею третій осо-
бі. Селянину платять символічну 
тисячу-другу гривень, а ось третя 
особа від імені цієї людини підпи-
сує нотаріальний документ про 
те, що буцімто вона отримала не 
одну, а 41 тисячу гривень за ді-
лянку, і претензій жодних не має.

Після цього в людей почина-
ються проблеми: з цієї 41 тисячі 
гривень, яких вони в очі не ба-
чили, бідаки змушені заплатити 
податок, а сім’я повністю втрачає 
можливість отримувати субсидію.

Заявник припустив, що документи підробили.

За такою схемою, каже Гон-
тар, підбуривши людей, фірми 
ТОВ «Ленд Ліс» та «Ленд Ліс Інно-
вація» отримали у власність сотні 
гектарів волинських земель.

Фірми ці належать до сфери 
впливу арештованого екс-голови 
Державного агентства з інвес-
тиційних проектів Владислава 
Каськіва, через якого Україна 
втратила два мільярди гривень.

Найбільш масштабна афера, 
до якої, згідно з версією слід-
ства, доклав руку екс-керівник 
Держінвестпроекту, відбувалася 
довкола розкрученого проек-
ту «Олімпійська надія – 2022», 
у рамках якого в Україні хотіли 
звести комплекс за сім мільярдів 
доларів, що затьмарив би знаме-
нитий Буковель.

Проте виділені кошти одразу 
ж перераховували на офшорні 
кіпрські фірми, де їх відмивали та 
повертали на рахунки фірм, під-
контрольних Каськіву. Серед них – 
компанії «Ленд Ліс Інновація» та 
«Ленд Ліс». Їх бенефіціаром є кі-
пріотка Ірина Хаджіван, а керівни-
ком – Олексій Білоус. Саме на цих 
людей оформили право власності 
на волинські землі, придбані у се-
лян за символічні кошти.

Журналісти видання «Наші 
Гроші» опублікували список фірм, 
через які вивели лише восьму 
частину вкраденого в України. Є 
в ньому і сумнозвісні «Ленд Ліс 
Інновація» та «Ленд Ліс».

Нині тривають суди. Алла 
Гонтар намагається домогтися 
повернення земельних ділянок 
на баланс сільської ради, адже в 
результаті оборудки постражда-
ли не лише довірливі громадяни, 
але й держава.

УКРАДЕНІ ЗЕМЛІ. 
ДУБЛЬ ДВА

У вересні 2016 року в Жура-
вичівську сільську раду надійшло 
більш як десять звернень від гро-

мадян, які знову хочуть отримати 
в селі свої законні два гектари.

Враховуючи, що більшість із 
них – жителі іншого району Во-
линської області, в сільської го-
лови Алли Гонтар виникли підоз-
ри, що таким чином невідомі 
особи знову хочуть украсти жу-
равичівські землі. Як з’ясувалося, 
підозри – небезпідставні.

Разом із журналістами «Во-
линських Новин» пані Алла наві-
далася в село Копилля Маневиць-
кого району, що за 30 кілометрів 
від Журавичів. Тут люди хочуть 
отримати землю для сільськогос-
подарського користування. Ма-
лоймовірно, що одночасно більш 
як десять жителів села вирішили 
отримати землю за 30 кілометрів 
від домівки.

«ТО НЕ МІЙ 
ПІДПИС, НЕ ТРЕБА 
МЕНІ ТА ЗЕМЛЯ В 
ЖУРАВИЧАХ!»

Хотіли відвідати одного із за-
явників, та виявилося, що чоловік 
кілька днів тому помер. Казали, 
мовляв, не вийшов із затяжного 
запою.

Разом із сільським головою 
Копилля Костянтином Давидю-
ком поїхали ще до одного заяв-
ника, але той був напідпитку.

Анатолій Гаврилюк знизав 
плечима на запитання, чи справ-
ді він хоче отримати землю в 
Журавичах. Довго вдивлявся у 
документи, які надійшли буцімто 
від нього, і впевнено сказав: за-
яву не писав, а підпис на доку-
ментах – не його. 

До заяви додано копію пас-
порта, тому просили чоловіка 
перевірити, чи документ при 
ньому. Проте знайти його вдома 
пан Анатолій не зміг. Почувши, 
що йому «світить» за участь у цій 
афері, тут же погодився написати 
відмову. Адже заяви він не писав, 

та й підпис на документі – підроб-
лений.

Ще один заявник Валерій 
Іщук після того, як почув деталі 
афери, зізнався, що написав за-
яву, бо попросили. На запитан-
ня «хто?» відповідає, що в дворі 
свого будинку жителів Копилля 
збирав місцевий житель Олек-
сандр Іванович Засєкін. Також 
був присутній хтось із сусідніх 
Боровичів.

Не встигаємо вийти з подвір’я, 
як до сільського голови Костянти-
на Давидюка дзвонять близькі та 
повідомляють, що до його сина 
телефонували невідомі з погро-
зами йому й батькові.

«Казали, що батько буде мати 
великі проблеми, якщо й далі 
пхатиме носа, куди не слід», – за-
значив пан Давидюк, поклавши 
слухавку. Проте не відмовився 
допомагати нам у розслідуванні.

Решта людей, які підписували 
заяви, розповідали, що Засєкін 
пропонував місцевим різні суми – 
кому кілька сотень, а кому – тисяч. 
«Мене відмовили рідні від напи-
сання заяви. Коли я подзвонила 
йому і сказала, що не буду писати, 
він замість 100 доларів запропо-
нував чотири тисячі гривень», – 
зауважила одна з жінок.

«У ТЕМІ І В ДОЛІ»
Ми звернулися по коментар 

до Олександра Засєкіна, який, зі 
слів заявників, обіцяв їм гроші за 
участь в оборудці. Проте він за-
явив, що нічого такого не робив, 
людей не збирав і писати заяви 
за гроші не просив. 

154 гектари, які належали Жу-
равичівській сільській раді, виді-
лили єдиним розчерком пера в 
Головному управлінні Держгео-
кадастру у Волинській області. 
Адже землі – поза межами села, а 
з 2013 року ця структура отрима-
ла повноваження розпоряджати-
ся такими землями одноосібно. 
І хоча очільник Волинської ОДА 
Володимир Гунчик видав спеці-
альне розпорядження, відповід-
но до якого Держгеокадастр мав 
би радитися з сільськими радами 
щодо видачі землі на їхніх тери-
торіях, проте «земельники» нічо-
го такого робити не збираються.

Депутат Луцької міської ради, 
юрист Ігор Поліщук зауважив, що 
для того, аби маленькі ділянки по 
два гектари, оформлені на селян, 
перетворилися на один великий 
шмат землі, потрібна допомога 
Держгеокадастру. Тож отримати 
великий кусень землі, зауважив 
«укропівець», ділки не могли без 
допомоги очільника відомства 
або осіб, наближених до нього.

ЗАМІСТЬ P.S.
Під час наради щодо профі-

лактики злочинності 21 жовтня 
голова Журавичівської сільської 
ради Алла Гонтар розповіла при-
сутнім керівникам силових ві-
домств та голові Волинської ОДА 
Володимиру Гунчику про схему 
з крадіжкою землі. З її слів, інші 
сільські голови заявили, що ана-
логічні схеми «прокручують» і в 
них. Тому можемо припустити, 
що масштаби розкрадань волин-
ських родючих земель значно 
більші й не обмежуються сотнею 
гектарів.

Для порівняння Анатолій 
Гаврилюк залишив 
автограф навпроти того, 
що начебто належить 
йому. Зліва – реальний 
підпис чоловіка.
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У важких обставинах зберігай розум. Горацій

«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
Луцький район

СМІТТЄВИЙ КОЛАПС
(Продовження. Початок на стор.1)

КЛОНДАЙК
Луцьке сміттєзвалище розташо-

ване за кілька кілометрів від облас-
ного центру з 1992 року. За цей час 
воно значно розширило межі. Наразі 
триває будівництво третьої черги по-
лігону. 

У Брище ми приїхали з керівни-
ком волинського УКРОПу, головою 
фракції «УКРОП» у Волинській об-
ласній раді Вячеславом Рубльовим, 
очільником Луцької районної орга-
нізації «УКРОП» Ігорем Климчуком. 
Наш провідник – 66-річний Олексій 
Матошнюк. 

Старший чоловік знає тут усі 
стежки. Він показує нам, як рекульти-
вували стару чергу полігону. Звертає 
увагу на гори сміття. За висотою ці 
насипи зрівнялися з верхівками то-
поль. Пан Олексій каже, що ця тери-
торія – клондайк для шукачів металу. 

Сморід у повітрі відчувається вже 
тут. Що ближче до нової черги полі-
гону, то різкішим стає запах. Чоловік 
підводить нас до водойми, яка зда-
леку нагадує звичайний ставок. Вода 
тут чорного кольору. Це інфільтрат. 
Саме сюди стікають усі токсичні від-
ходи з полігону. Дідусь розповідає, 
що колись випадково зісковзнув і 
ногою втрапив у цю токсичну рідину. 
Місяць мав проблеми зі здоров’ям. 
Нога вкрилася дрібними водянисти-
ми пухирями. В інфільтраті – уся таб-
лиця Менделєєва. 

...Серед куп непотребу – десятки 
чоловіків та жінок. Спочатку здаєть-
ся, що це безпритульні. Ми шоковані, 
дізнавшись, як помилялися. Сміттєз-
валище для цих людей – уже давно 
єдиний спосіб заробітку. В окремі 
мішки вони відбирають пластик, 
скло, макулатуру та метал. Здають усе 
за копійки. Їх не лякають ні таргани, 
ні величезні щурі, на яких доводить-
ся натикатися, розгрібаючи непотріб. 
Працюють у гумових рукавицях та 
фартухах. За день такої роботи мож-
на мати від 100 до 700 гривень. 

Прямуємо до сміттєсортувальної 
лінії, яку урочисто з ініціативи луць-
кої міської влади відкрили торік у 
липні. Управляють нею два підпри-
ємства – КП «Луцькспецомунтранс» 
та ТзОВ «Луцьк-Еко». Пропускна 
спроможність лінії – 50 тисяч тонн. 
Загалом весь комплекс нового полі-
гону та лінії розрахований на 15 ро-
ків експлуатації. 

Сміття сортують вручну в мета-
левому ангарі. Непотріб на лінію 
привозять сміттєвози. Обов’язкова 
умова – відходи мають бути сухими. 
Працівники з нами говорити відмов-
ляються. Люди перебирають сміття 
без масок, у кілька змін. Сказати, що 
тут сморід, – це не сказати нічого. Їд-
кий запах забиває ніс, дихати дуже 
важко. Яка тут зарплата, ми так і не 
з’ясували. Але, схоже, про надбавки за 
шкідливість умов праці годі й казати. 

«КАНФЄТНА 
ФАБРИКА» 
З ОТРУТОЮ 

Неподалік від паркану, за яким 
ідуть будівельні роботи, на нас чека-
ють люди з Брища та Сирників. Звід-
си до їхніх осель – усього 500 метрів. 
Вони хочуть знати, що будують непо-
далік їхніх домівок і чим ще хочуть 
отруювати їхнє життя.

«Сміттєзвалище виконує провід-
ну роль у знищенні нашого імуніте-
ту, – каже мама двох маленьких діток 
Галина Гарбарук. – Ми постійно хво-
ріємо. Запалення верхніх дихальних 
шляхів – з періодичністю раз на три 
місяці. Працюю вчителем. Бронхіти 
та кашель – постійне явище у всіх 
дітей. Ми живемо на вулиці Сарнен-
ській у Сирниках, якою їздять луць-

зації відходів». Також вона зазначила, 
що депутати селищної ради минулої 
каденції погодили встановлення цієї 
печі. Під що саме надавали землю в 
довгострокову оренду і на яких умо-
вах, міг би детально пояснити голова 
Луцької райдержадміністрації Ігор 
Ярмольський, однак на «круглий 
стіл» він не з’явився. 

За словами Лесі Яцушик, цього 
року за оренду ділянки селищна рада 
отримала 180 тисяч гривень. Аби на-
лагодити контакт із громадою, компа-
нія навіть зобов’язалася облаштувати 
спортзал у тутешньому дитсадку.

Що ж саме будує ТзОВ «Центр 
переробки та утилізації відходів», 
його представники пояснити так і 
не змогли. Керівник відділу екології 
ТзОВ «Центр переробки та утилізації 
відходів» Василь Мацьків каже, що 
встановлювати планують утилізатор 
марки УТ 3000Д, та переконує, що 
спалювати рештки тварин і медичні 
залишки не планують. З його слів, 
утилізатор має чотири фільтри, і в 
результаті згорання небезпечні ре-
човини в атмосферу не потрапляти-
муть. Спеціаліст технічного відділу 
цієї компанії Микола Гаталевич ска-
зав, що йдеться не лише про вста-
новлення печі, а в майбутньому – 
про будівництво заводу. 

КОМУ ПОТРІБНА 
ДУМКА ГРОМАДИ? 

Тамара Кашуба, керівник ініці-
ативної групи місцевих жителів, які 
проти встановлення сміттєспалю-
вальної печі на території Рокинів-
ської селищної ради, наголошує, що 
піч хочуть встановити проти волі лю-
дей. Жінка каже: місцеві бояться, що 
в цій печі будуть палити й біологічні 
та медичні відходи. А інформація 
така не випадкова. Її надали на гро-
мадських слуханнях, які відбулися 
кілька місяців тому й на яких питання 
щодо зведення сміттєпереробного 
заводу селяни вирішили розглядати 
вже після створення Княгининівської 
об’єднаної територіальної громади. 

Зрештою, голова фракції «УКРОП» 
у Луцькій міськраді Ігор Поліщук на-
голосив, що громаді треба подати 
звернення в прокуратуру та поліцію 
щодо законності будівництва печі. 
Також слід звернутися до Державної 
архітектурно-будівельної інспекції 
України у Волинській області, аби 
встановити, чи має ТзОВ «Центр пе-
реробки та утилізації відходів» де-
кларацію про початок будівництва 
об’єкта. Якщо з’ясується, що ні, то 
готуватимуть позов до суду про зу-
пинення будівництва та демонтаж 
встановлених об’єктів. У межах по-
зову Поліщук порадив подати клопо-
тання щодо видання ухвали суду на 
призупинення будівельних робіт до 
вирішення справи по суті. 

Ігор Поліщук запевнив, що іні-
ціює створення робочої групи при 
Луцькій міській раді, яка опікува-
тиметься розв’язанням проблеми 
зменшення кількості луцького сміт-
тя, що потрап ляє на брищенський 
полігон. До робочої групи, окрім 
депутатів Луцької міської ради, уві-
йдуть депутати Луцької районної та 
Рокинівської селищної рад.

P.S. Депутат Рокинівської селищ-
ної ради Валентина Куць ще раніше 
звернулася із запитом до Держарх-
будінспекції. Днями у своєму блозі 
на порталі «Четверта влада» вона 
написала: «Отримала відповідь від 
Держархбудінспекції у Волинській об-
ласті. Будівництво у Брищі таки не-
безпечне – це підтверджує перевірка. 
Перевірку провели з 12 до 17 жовтня і 
роботи наказали зупинити». 

А 26 жовтня жителі прилуцьких 
сіл Брища, Сирників, Рокинь, Мота-
шівки розпочали протестну акцію 
поблизу полігону твердих побутових 
відходів у селі Брищі, яка тривала до 
1 листопада. Люди заблокували в’їзди 
на територію сміттєзвалища та 
орендованої земельної ділянки ТзОВ 
«Центр утилізації та переробки від-
ходів». Луцьк тимчасово складував 
сміття на полігоні у Ківерцівському 
районі. 

кі сміттєвози. Вікна відчинити годі, 
адже відчувається сморід. Органічні 
сполуки зі сміття, яке вивалюється з 
машин, на взутті заносимо додому. А 
тепер поблизу планують збудувати 
ще й сміттєспалювальну піч». 

Мама дитини з особливими по-
требами Марина Миронюк зауважує, 
що на їхній вулиці сміттєвози їдуть, 
незважаючи на пішоходів. Якось вона 
з дитячим візочком ледве не опини-
лася під колесами такої вантажівки. 
Дивом вдалося відскочити убік. 

«Моя трирічна дитина вже пере-
несла не одну операцію. Попереду – 
ще кілька. Чому вона має цим диха-
ти? Зі сміттєвозів, які прямують на 
полігон, постійно випадає непотріб, 
витікає токсична рідина». 

Допоки ми говоримо з людь-
ми, до залізного паркану під’їздить 
бетонозмішувач. Біжимо за ним. На 
закритій території кипить будівни-
цтво. З нами говорити ніхто не хоче. 
Молодик в одязі камуфляжного типу 
поводиться по-хамськи. «Що ви тут 
будуєте?» – питаємо. Відповідь: «Кан-
фєтну фабрику! Зараз приїде людина 
і все вам об’яснить». Але ні того дня, 
ні наступного ніхто з представників 
компанії, яка зводить небезпечний 
об’єкт, так і не приїхав. 

Люди помічають депутата Роки-
нівської селищної ради Валентина 
Боровича. Виявляється, він тут ви-
конроб. Чоловік каже, що будують 
завод. Мовляв, цього вимагає Єв-
ропа. Запевняє, що все безпечно. 
«Якщо тут був замміністра екології 
тиждень тому, то це про щось гово-
рить», – каже Борович. Схоже, візити 
високопосадовців тепер стали таєм-
ними. Тому що жодних повідомлень 
про приїзд замміністра не було. 

Голова фракції «УКРОП» у Волин-
ській обласній раді Вячеслав Руб-
льов просить показати документи на 
об’єкт. Але їх, виявляється, і тут нема. 
Підходить до водія бетонозмішувача. 
Просить накладну. У ній замовником 
значиться фірма «СПЕЦ-М». 

«Після побаченого в мене виник-
ло чимало запитань до екологічних 
служб та правоохоронних органів, – 
коментує Вячеслав Рубльов. – Зокре-
ма, чи є дозволи на вирізку дерев на 
цій території? Чи є документи на будів-
ництво? Де проектно-кошторисна до-
кументація на об’єкт? Хто давав на це 
погодження, якщо громада проти?». 

Щодо порушених питань голова 
фракції «УКРОП» уже надіслав відпо-
відні запити. 

ПІЧКА «З НОГАМИ» 
Аби прояснити ситуацію, депутати 

Волинської обласної та Луцької місь-
кої рад від «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» організували круг-
лий стіл «Проблеми зі сміттям: шля-
хи вирішення». До участі запросили 
громаду Рокинівської селищної ради, 
представників влади, «Центр пере-
робки та утилізації відходів» та еколо-
гів. У залі, де проходив захід, – яблуку 
ніде впасти. Дізнавшись про обгово-
рення, сюди прийшли жителі Брища, 
Сирників, Копачівки та Рокинь. 

Епопея довкола спорудження 
сміттєпереробного заводу побли-
зу полігону в Брищі триває не один 
рік. Щонайменше двічі на рік у ЗМІ 
з’являються повідомлення про но-
вого потенційного інвестора для 
заводу. Щоправда, справа далі роз-
мов не заходить. Більше того, навіть 
назв інвестиційних компаній ніхто 
не озвучує. От і нещодавно голова 
облдержадміністрації Володимир 
Гунчик укотре заявив, що знову роз-
глядають можливість інвестування 
у сміттєпереробний завод. Під час 
круглого столу начальник відділу 
екології та природних ресурсів ОДА 
Дмитро Новохатський повідомив, 
що про це нічого не знає. Так само 
чиновники не знайомі із ТзОВ «Центр 
переробки та утилізації відходів», 
яке й будує начебто сміттєперероб-
ний завод у Брищі. Не знає про цей 
об’єкт і начальник Державної еколо-
гічної інспекції у Волинській області 
Олександр Ткачук. 

За словами директора КП «Луцьк-
спецкомунтранс» Валерія Кузьмича, 
щороку на полігоні поблизу Брища 
захоронюють 600 тисяч метрів ку-
бічних луцького сміття. Тільки 40% з 
нього проходить через сміттєсорту-
вальну лінію. Через нестачу потріб-
ної кількості енергії лінія не може 
працювати на повну потужність. А 
це, своєю чергою, впливає і на термін 
експлуатації полігону. 

Валерій Феодосійович каже, 
що ще перед відкриттям сміттєсор-
тувальної лінії розглядали варіант 
встановлення на її території і печі. 
Установку навіть уже привезли. І за 
документами належало те обладнан-

ня саме київській компанії – «Центру 
переробки та утилізації відходів». Ва-
лерій Кузьмич додає, що піч встанов-
лювати передумали, адже громада 
була проти. 

ХТО КРАЙНІЙ?
Цікаво, що саме співвласник сміт-

тєсортувальної лінії – ТзОВ «Луцьк-
Еко» – й звернулося до Рокинівської 
селищної ради з проханням погоди-
ти звернення ТзОВ «Центр перероб-
ки та утилізації відходів» щодо вста-
новлення обладнання, призначеного 
для термічного знищення широкого 
кола небезпечних відходів на тери-
торії будівництва нового полігону. 
30 червня 2015 року рішенням сесії 
Рокинівської селищної ради №47/15 
встановлювати піч дозволили. 

Голова фракції «УКРОП» у Луць-
кій міській раді Ігор Поліщук зазна-
чає, що роботу компанії «Луцьк-Еко» 
прозорою назвати аж ніяк не мож-
на. Кілька місяців тому він надіслав 
депутатські запити щодо її роботи, 
пов’язаної зі сміттєсортувальною лі-
нією. Проте відповідей і досі немає. 

Також голова фракції «УКРОП» у 
Луцькраді зауважує, що не розуміє 
позиції міської влади у питанні при-
йому львівського сміття на міський 
полігон, якщо відходів з Луцька ско-
ро не буде куди дівати. 

«Сміття з Грибовицького звалища 
потайки звозили на полігон твердих 
побутових відходів у село Брище, що 
під Луцьком, і приймали за тарифом 
36 гривень 66 копійок за тонну, – на-
голошує Ігор Поліщук. – При цьому 
договори в трьох із чотирьох випад-
ків укладали з приватними фірмами». 

До слова, минулого тижня де-
путати міськради таки підтримали 
проект рішення від фракції «УКРОП» 
у Луцькій міській раді про заборону 
прийому сміття на міський полігон з 
інших областей.

Встановлення ж печі чи заводу 
для переробки сміття можна було б 
теж розглядати як один з варіантів 
продовження терміну роботи місь-
кого полігону твердих побутових від-
ходів. Але не в цьому випадку.

На круглий стіл прийшли голови 
Рокинівської селищної ради трьох 
каденцій. Марія Піскар, яка керувала 
селищною радою з 2010 до 2015 року, 
каже, що про піч їй нічого не відомо. 
«Уперше чую, що «Центр переробки 
та утилізації відходів» встановлював 
піч на території, яку використовують 
для сортування сміття. Знаю, що еко-
логічні висновки на встановлення 
цієї печі не було надано і за проектом 
вона не була передбачена», – зазна-
чила Марія Піскар. 

Нинішня голова Рокинівської се-
лищної ради Леся Яцушик пояснює: 
«У лютому Луцька райдержадміні-
страція поставила нас перед фактом, 
що земельну ділянку поблизу місь-
кого полігону через аукціон надано в 
оренду «Центру переробки та утилі-

прес-служ
би Волинського УКРО
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Місцеві жителі обурені 
загадковим будівництвом
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Хіба здоров’я не диво? Антон Чехов
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жіноче здоров’я 

профілактика 

КОХАЙТЕСЯ, ЧОРНОБРИВІ... ЯКЩО 
НЕ ХОЧЕТЕ МАТИ ФІБРОМІОМУ

БЕРЕЖІТЬ ГРУДИ: 
ВКОТРЕ ПРО ВАЖЛИВЕ 

Після раку 
молочної залози 
фіброміома матки – 

найпоширеніша пухлина. 
Цю хворобу діагностують 
у кожної третьої жінки, 
а пік захворюваності 
припадає на вік 34 роки. 
Тривалий час пухлина 
росте і розвивається в 
організмі, а жінка про це 
навіть не здогадується. 
Як перемогти фіброміому 
матки, консультує хірург, 
гінеколог-репродуктолог, 
керівник Центру 
репродуктивної медицини 
«Боголюби» Вадим 
Петровський.

– Що таке фіброміома матки і 
чому вона виникає? 

– Це доброякісна пухлина, яка 
утворюється у м’язових волокнах 
матки й росте в різних її частинах. 
Що призводить до утворення фі-
броміоми, на сьогодні достеменно 
невідомо. Але є низка факторів, які 
підвищують ризик її виникнення. 
Перший – генетична схильність: 
якщо у мами або бабусі була міома, 
велика ймовірність, що вона буде 
у доньки або онуки. Другий фак-
тор – наявність абортів в анамнезі. 
Третій – різнопланові гормональні 
порушення і захворювання жіно-
чої репродуктивної й ендокринної 
систем. Четвертий фактор ризи-
ку – сексуальна незадоволеність, 
відсутність статевого життя, відсут-
ність оргазму. Якщо чоловік іде до 
коханки, жінка колись звернеться 
до гінеколога із фіброміомою. 

– Що може підказати жінці, 
що у неї, імовірно, фіброміома?

Рак молочної залози є 
найпоширенішим онкологічним 

захворюванням у жінок, яке 
складає близько 19% від усіх 
злоякісних пухлин. 

У Волинській області, відповідно до ін-
формації управління охорони здоров’я Луць-
кої міської ради, захворюваність на рак мо-
лочної залози за 9 місяців 2016 року склала 
34,6 на 100 тис. жіночого населення. Рівень 
захворюваності за останні 40 років в Україні 
збільшився більш ніж утричі. 

З-поміж причин виникнення цієї хвороби 
виділяють генетичну схильність (найчастіше 
рак грудей виникає, якщо у матері або сестри 
є ця ж онкологія), високий рівень гормону 
естрогену, відсутність пологів і вагітностей, 
наявність раку статевих органів (навіть вилі-
куваного), куріння і зловживання алкоголем, 
приймання екзогенних гормонів протягом 
десяти й більше років, травми, мастит, ожи-
ріння, гіпертонію і цукровий діабет. 

Фахівці впевнені: навіть невеликі зміни 
способу життя здатні знизити ймовірність 
розвитку недуги. 

БІЛЬШЕ ОВОЧІВ, ФРУКТІВ 
ТА ГОРІХІВ

Почніть зі зміни раціону. Харчування має 
бути збалансованим, щоб підтримувати нор-
мальний обмін речовин і гормональний фон, 
різноманітним, але не надмірним, щоб уник-
нути ожиріння. Щоденно вживайте достатню 
кількість фруктів та овочів. Зелені продукти 
містять біофлавоноїди – натуральний захист 
від раку. До того ж, любителі рослинної їжі 
вживають набагато менше жирів і зазвичай 
зберігають нормальну вагу. 

Споживання горіхів дозволяє знизити 
частку насичених жирів у раціоні та збільши-
ти кількість ненасичених. Саме ненасичені 

– Треба зауважити: хвороба 
буває безсимптомною (про пухли-
ну жінка навіть не здогадується) і 
може мати симптоми (вони зале-
жать від локалізації пухлини). Зага-
лом можна виокремити три основні 
симптоми захворювання: кровотечі 
(менструальні виділення стають 
масивнішими), біль внизу живота 
(зокрема й під час статевого акту), 
порушення роботи сусідніх із мат-
кою органів (наприклад, проблеми 
із сечовипусканням або тиснення 
на сечовий міхур). 

– Чим небезпечне це захво-
рювання?

– Є певний відсоток жінок, у 
яких ця доброякісна пухлина пере-
творюється на злоякісну – так звану 
саркому матки. Це дуже агресивна 
і небезпечна пухлина, яка швидко 
пускає метастази й має високу ле-
тальність. 

– Як лікують фіброміому? Чи 
можна обійтися без операції?

– Фіброміома – це пухлина, яка 
має тенденцію лише до збільшення, 
і хибно думати, що її зростання мож-
на якось призупинити. Тому лікують 
переважно оперативним шляхом, і 
показом до операції є пухлина, яка 
досягнула розміру 2 см. У нашій клі-
ніці ми оперуємо пухлини розміром 
до 12 см у діаметрі лапароскопічно, 
тобто без розрізу живота.

У Сполучених Штатах, напри-
клад, жінкам з міомою (якщо вони 
мають дітей) пропонують найбільш 
радикальне лікування – видалення 
матки. Тому зі 100% американок, 
яким понад 40 років і які мають 
медичну страховку й не планують 
більше народжувати, приблизно 
37% живуть без матки.

В Україні до лікування фібромі-
оми дещо інший підхід, більш щад-

ний. Якщо жінці за 40, вона більше 
не планує народжувати, а на матці 
п’ять-шість вузлів, її рекомендова-
но видалити, щоб не допустити ре-
цидиву. Коли це молода жінка, яка 
ще планує народжувати, важливо 
зберегти матку як гормональний 
і репродуктивний орган. У такому 
разі під час операції видаляють самі 
вузли, склеюють біологічним клеєм 
матку, і орган відновлює функціо-
нальність. Наприклад, у нашій кліні-
ці був випадок, коли з матки вида-
лили 40 вузлів, а після цього жінка 
ще завагітніла й народила. 

Хочу наголосити: якщо міома 
досягла розміру 2 см, з операцією 
зволікати не можна. Коли пухлина 
завбільшки вже 5-10 см, оператив-
не лікування стає небезпечнішим. 
Показом до негайної операції є 
швидке зростання пухлини. Така 
міо ма є потенційно злоякісною. 

– Чи можна вилікувати фібро-
міому медикаментами?

– Ні, це міф. На сьогодні ніде у 
світі немає медикаментозного лі-
кування фіброміоми матки. Є пре-
парати, які можуть сповільнити ріст 
пухлини, але вилікувати її неможли-
во. Тому що це – пухлина-паразит. 
Поки жінка гормонально активна, 
утворення буде постійно рости. 

жири рослинного походження вважають фак-
тором, що дозволяє знизити ризик розвитку 
раку. Щоденне споживання волоських горіхів 
знижує ризик розвитку раку молочної залози 
на 50%. 

За статистикою, щоденна фізична актив-
ність може зменшити ризик розвитку раку 
грудей на 10%. А ось куріння підвищує його. 
На розвиток ракових пухлин впливають не 
тільки канцерогени з тютюнового диму, але й 
нікотин. Відмова від алкоголю зменшує ризик 
виникнення раку молочної залози на 25%. 

ВЧАСНА ДІАГНОСТИКА 
Здоровий спосіб життя, рання діагности-

ка й доступ до якісної та своєчасної допомоги 
є наріжним каменем у боротьби проти раку 
молочної залози. 

Регулярно відвідуйте лікаря, а надто, 
якщо у вашій родині вже були випадки онко-
логічних захворювань. Фахівці рекомендують 
проходити так зване скринінгове обстежен-

ня. Наприклад, мамографію треба робити, 
починаючи з 40 років. Це – єдиний метод 
скринінгу, який довів свою ефективність. За 
50 років завдяки мамографії смертність від 
раку молочної залози серед жінок знизилася 
на 20-30%. 

Завдяки своєчасним обстеженням за-
хворювання можна виявити на ранній стадії, 
коли воно ще піддається лікуванню. Самоді-
агностика разом із клінічним обстеженням і 
мамографічним скринінгом – три умови для 
своєчасного розпізнавання недуги. 

Клінічне обстеження у мамолога допома-
гає виявити пухлини від чотирьох і більше мі-
ліметрів. Ультразвукову діагностику бажано 
проводити раз на два-три роки, починаючи 
з 18-20 років, а з 30-річного віку – щороку. З 
40 до 50 років мамографічне обстеження по-
трібно робити раз на два роки, при підо зрілих 
змінах залози – раз на рік. Жінкам, старшим 
за 50 років, – щорічно. Сучасні апарати да-
ють змогу виявити найменші зміни, які пере-

творяться на вузли за найближчі три-чотири 
роки. Хірургічне втручання при такій формі 
раку гарантує одужання і довге життя. 

УВАГА ДО СЕБЕ 
На жаль, рак у 95% випадків не турбує 

жінку, тому за відсутності болю на хворобу 
не звертають уваги, часто списують диском-
фортні відчуття на передменструальний син-
дром. Під час самообстеження треба звертати 
увагу на наявність виділень із сосків. Високий 
рівень жіночого статевого гормону естрогену 
в нормі може спричиняти сіруваті чи жовту-
ваті виділення. Але патологічні виділення, 
які сигналізують про розвиток онкологічного 
процесу, зазвичай прозорі або кров’янистого 
кольору. 

Самообстеження варто проводити раз 
на місяць у перший тиждень після менстру-
ації, коли молочні залози не збільшені та не 
напружені. Під час огляду перед дзеркалом 
звертають увагу на зміну звичної форми або 
розміру залоз, втягнення або випинання, 
почервоніння, припухлості ділянки шкіри, 
втягнення соска, наявність виділень із нього, 
ущільнення та припухлість лімфатичних вуз-
лів у підпахвовій ділянці. Прощупують груди, 
лежачи на спині, протилежною від залози ру-
кою. Під лопатку, з боку, що його обстежують, 
підкладають валик, щоб грудина була трохи 
піднятою. Обережними рухами, не захоплюю-
чи великі ділянки, у різних напрямках прощу-
пують залозу в трьох положеннях руки з боку 
обстеження: уздовж тулуба, вверх за голову, 
вбік. Стискають між пальцями сосок, почина-
ючи з країв ореоли, щоб переконатися у від-
сутності виділень. 

Психоемоційні навантаження, приховані 
образи, недосипання, постійна зміна часових 
поясів дуже впливають на гормональний стан 
жінки. Тому лікарі радять уважно ставитися 
до свого здоров’я, вести належне жінці пов-
ноцінне життя. 

Варто зазначити, що виявлений на ранніх 
стадіях рак молочної залози виліковний при-
близно у 94% випадків. Це не вирок, а хворо-
ба, яку лікують і перемагають, наголошують 
лікарі. 

Чоловіки, як і жінки, не застраховані від 
патологічного розростання ракових клітин 
у грудях, що є причиною захворювання

zz.te.ua

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
«БОГОЛЮБИ»: 
Волинська обл., Луцький р-н, 
с. Тарасове, вул. Лісова, 1Б 
(нова будівля між корпусом 
ВОКЛ і лісом). 
Тел.: (0332) 20-07-02, 
099-44-55-404. 
www.bogolybu.com.ua
Ліц. МОЗ України, серія АГ №570604 від 11.04.2011 р.

– Інколи жінкам радять зава-
гітніти, щоб позбутися фіброміо-
ми. Це діє?

– Це міф, причому дуже небез-
печний! Вагітність – це активний 
гормональний процес: плацента 
виділяє підвищену кількість стате-
вих гормонів. Фіброміома живиться 
ними й починає інтенсивно рости. 
Це призводить до великої кількос-
ті аномальних пологів, збільшення 
крововтрати, утруднення кесар-
ського розтину. Часто за медичними 
показами доводиться переривати 
вагітність. Жінці потрібно так плану-
вати продовження роду, щоб на час 
вагітності у неї не було фіброміоми.

– Яким чином можна запобіг-
ти утворенню пухлини?

– Профілактики фіброміоми мат-
ки немає. Але можна рекомендувати 
жінкам пролікувати захворювання 
щитоподібної залози. Важливо кож-
ні півроку відвідувати гінеколога, 
робити мазки на цитологію (ракові 
клітини) й УЗД органів малого тазу 
вагінальним давачем, аби вчасно 
виявити фіброміому. Якщо вона є, 
не допустити збільшення пухлини 
до такого розміру, коли вона почне 
тиснути на суміжні органи. 

Для запобігання розвитку фі-
броміоми важливо мати регуляр-
ні статеві стосунки й отримувати 
при цьому оргазм. Річ у тому, що 
жіночий таз пронизаний венами, 
які мають клапани. Ці клапани від-
криваються під час оргазму. У венах 
циркулює кров, яка містить підви-
щену кількість жіночих статевих 
гормонів естрогенів, що провоку-
ють розвиток фіброміоми. Якщо 
клапани не відкриваються – кров 
не розходиться за межі тазу, ризик 
мати фіброміому зростає.

У клініці оперують пухлини розміром до 12 см у 
діаметрі лапароскопічно, тобто без розрізу живота
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У світі немає нічого, що можна знати напевно. Це єдине, що я знаю напевно. «Ігри розуму»

ВІВТОРОК 8 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
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
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Подорожні
15.40 Борхес. Україна 

на картах: географія з 
історією

16.20 Д/с «Клуб пригод»
17.20 Д/с «Увесь цей джаз»
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
02.05 Д/ф «Пошук 

Мазепи»
03.00 Д/с 

«Середземномор’я»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Аферисти в 

мережах - 2
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом
00.00 Любов на 

виживання

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.30 «Все буде смачно!»
09.30, 18.30 «За живе!»
11.00 «МастерШеф - 5»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 6»
23.15 «Давай поговоримо 

про секс 2»
01.10 «Один за всіх»
02.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти - моє життя»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.00, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.40 Т/с «Комісар Рекс»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20, 04.10 Реальна 

містика
16.00, 21.00 Т/с «Я дарую 

тобі щастя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Йорк»
02.10 Х/ф «Форсаж»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Дзеркало історії 
08.10, 12.40 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 У пошуках 
скарбів 10.50, 21.40 
Земні катаклізми 11.50, 
23.30 Ігри розуму 13.30, 
19.50 У пошуках істини 
14.20 Містична Україна 
15.10 Охоронці Гітлера 
16.10 Аляска: школа 
виживання 17.10, 20.40 
Походження речей 
18.10, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Прихована 
реальність 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 
01.20 Підроблена історія 

МЕГА

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

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

07.35 «Маша і ведмідь »
09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Міняю 

жінку - 3»
14.10 «Сліпа»
14.45, 02.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Матусі-2»
22.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
23.35, 03.30 Т/с «Теорія 

брехні»
01.25 Х/ф «Попелюшка з 

райського острова»

1+1

06.20, 11.15, 12.25 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

14.00 «Речдок»
14.50 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.20 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.05 Х/ф «Лісова пісня»
03.45 Х/ф «Захар 

Беркут»

ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Т/с «Винищувачі-2»
12.00, 13.20, 17.45 Т/с 

«Штрафбат»
13.30 Х/ф «Вдруге не 

посадять»
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»
16.50 Т/с «Сильніше 

вогню»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Рембо. 

Перша кров»
00.15 Т/с «Чорний 

список-2»
01.55 Т/с «Перетинаючи 

межу»
03.30, 04.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку 

дітей

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
09.35 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.05 Х/ф «Легенда 

Лонгвуда»
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 Т/ц «Зелена 

планета»
12.30 «Варто знати»
13.25 «Крим LIVE»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 «Сім нот»
15.10 Т/ц «4+1»
15.25 «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

16.00 Новини. День
16.30, 22.50 «Схід і Захід 

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

(І.Гузь)
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 «Громадський 

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

(І.Поліщук)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

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

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45 
Телемагазин

08.35 Місто
09.00 Захищеність
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Цирковий 

фестиваль «Золотий 
трюк». 1 ч.

14.00 Т/с «У меншості»
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 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.35 Концерт 

«Карамазов». 2 ч.
01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.20 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Поєдинок» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 М/с «Хранителі 

історії»

РЕПЕР ЗНЯВ КЛІП

Молодий реп-виконавець із Луцька, 
18-річний Влад Цюр, що виступає 

як Ua Kid, днями презентував новий 
відеокліп під назвою Right Now, пише 
«Конкурент». Кліп знімали у 2016 році. 
Однією з цікавих локацій став будинок 
з химерами відомого скульптора 
Миколи Голованя, що в Луцьку.

«Рік жив у Англії, де вивчав англійську 
мову. Для своїх друзів читав реп. Коли при-
їхав в Україну, то зрозумів, що знайшов себе в 
музиці. У нас є команда – Ua Mob. Музику ро-
бимо самі. Є своя студія», – розповів репер.

За словами Влада, це не перший його 
сингл, однак пісня стала першим масштабним 
проектом. Хлопець планує презентувати ще 
одну музичну роботу.

юний талант

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

06.10, 06.45, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 08.20, 15.00, 

22.50, 23.15 Погода
06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
15.35 Твій дім-2
15.50 Вікно в Америку
16.20 Д/ф «Вибір-2016. 

Клінтон чи Трамп»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. 

Культура
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
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
02.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 
мистецтва.О.Мурашко. 
Наспів на крилах 
метелика»

03.00 Телевистава «Чорна 
Пантера та Білий 
Ведмідь»

04.20 Д/ф «Я - війна»

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

06.45, 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»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Матусі-2»
22.00 «Гроші»
23.35 Т/с «Теорія брехні»
01.25 Х/ф «Рятівник»
03.35 Т/с «Теорія брехні »
05.30 Служба розшуку 

дітей

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Жіноча 
інтуїція»

14.00 «Речдок» Прем’єра
15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.25, 05.30 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Східні 

солодощі»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.15 Х/ф «Очікуючи 

вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди»

04.05 Х/ф 
«Вишивальниця в 
сутінках»

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.25 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.55 Х/ф «Праведник»
11.30, 13.20 Х/ф «Чорна 

діра»
15.00, 16.20 Х/ф «Ріддік 

3D»
17.45 Т/с «Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Поганий 

хороший коп»
22.25 Свобода слова
01.00 Х/ф «Рембо-4»
02.25 Т/с «Чорний 

список-2»
03.45, 04.45 Провокатор

06.45 Байдиківка
07.10, 09.35 М/с «Клуб 

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

життя Чандні»
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)

14.25 Т/ц «Роки і долі» 
(Р.Метельницький)

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

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

18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 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»

06.10, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.10 «Все буде смачно!»
10.05, 18.30 «За живе!»
11.35 Х/ф «Осінній 

вальс»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.45 «Хата на 

тата»
00.30 «Один за всіх»
01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти - моє життя»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.00, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 Х/ф «Сонна 

лощина»
00.00 Т/с «Сонна Лощина»
01.50 Т/с «Комісар Рекс»
02.50 «Нічне життя»

03.00, 02.35 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.30, 06.35 Kids Time
05.35 М/с «Губка Боб»
06.37 Х/ф «Ейс Вентура: 

Поклик природи»
08.10 Х/ф 

«Трансформери 3»
11.15 Х/ф 

«Трансформери: 
Століття вимирання»

14.25 Т/с «Не родись 
вродлива»

19.00 Ревізор
21.55 Страсті за ревізором
00.40 Х/ф «Мрії 

збуваються»
02.30 Служба розшуку 

дітей

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Події

09.15 Зірковий шлях
11.00, 04.20 Реальна 

містика
12.00 Х/ф «Чого хочуть 

чоловіки»
14.00, 15.30 Т/с «Білі 

троянд надії»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Форсаж»
05.10 Агенти 

справедливості

06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Дзеркало історії 
08.10, 12.40 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 У пошуках 
скарбів 10.50, 21.40 
Земні катаклізми 11.50 
Ігри розуму 13.30, 19.50 
У пошуках істини 14.20 
Містична Україна 15.10 
Охоронці Гітлера 16.10 
Аляска: школа виживання 
17.10, 20.40 Походження 
речей 18.10, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Прихована реальність 
23.30 Покер 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 
01.20 Скарб.UA 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

16.00, 17.20, 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 «Хранителі 

історії»
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода
19.00 Захищеність
20.00 Т/с «У меншості»

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

«Всесвіт»
23.45 Халі-галі
00.35 Концерт 

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

«Алітет уходить в 
гори» 1

05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 М/с «Хранителі 

історії»

Фільм «Сонна лощина» Проект «Містична Україна»

22:00 14:20

fi lm
s.im

honet.ru

m
egatv.ua

Серіал «Танька і Володька»

12:55

tet.tv

Фільм «Рембо. Перша кров»

22:25

bigtorrent-ua.com

«МИКИТА КОЖУМ’ЯКА» 
ЗІБРАВ У ПРОКАТІ 
ПОНАД 10 МЛН ГРН

Перший український повнометражний 
мультфільм «Микита Кожум’яка» за 

три вікенди зібрав 10,5 млн грн, пише 
«УНІАН». 

А завдяки благодійній акції «Подаруй 
дітям мультфільм» його побачили близь-
ко трьох тисяч вихованців дитячих будин-
ків, діти з малозабезпечених сімей, діти-
переселенці та діти вояків АТО. 

До підтримки доброї справи долучилися 
дружина президента Марина Порошенко, 
ведучі та експерти українських каналів. Крім 
того, в акції взяли участь актори, 
які озвучували ролі у мульт-
фільмі: Василь Вірастюк, 
Руслана Писанка, Віктор Ан-
дрієнко та Сергій Сивохо. 

Як відомо, «Микита 
Кожум’яка» вийшов в укра-
їнський прокат 13 жовтня, його 
демонструватимуть на 183 
екранах до 6 листопада, кінця 
осінніх канікул.

своя сорочка

Золота медаль.
Червоний 
диплом.

Вільна каса.

***
– Хворий, як ви 

засинаєте?
– Добре. Рахую 

до трьох і 
засинаю.

– Як, лише до 
трьох?

– Ну, іноді до пів 
на четверту.

ктори,
т-

кра-
 його 
183
ця 

pravda.lutsk.ua
siyanika.blogspot.com
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СЕРЕДА 9 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини

06.255, 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
11.20 Радіодиктант 

до Дня української 
писемності та мови

11.50 Засідання Кабінету 
Міністрів України

13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 Хто в домі хазяїн?
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Світло
15.30 Гра долі
16.10 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка - 
вектор визначено»

17.20 Д/с «Увесь цей джаз»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
20.00 Д/ф «Сильні 

громади Донеччини»
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
03.00 Д/с 

«Середземномор’я»
03.55 Телевистава «Задля 

Натуся». 1 с.

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.50 Х/ф «Страховик»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

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

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.25, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.25 «Все буде смачно!»

10.15, 18.30 «За живе!»

11.45 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.30 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти - моє життя»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.00, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
01.40 Т/с «Комісар Рекс»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 03.40 Зірковий 

шлях
11.20, 04.20 Реальна 

містика
16.00, 21.00 Т/с «Я дарую 

тобі щастя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 01.20 Дзеркало 
історії 08.10, 12.40 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
16.10 У пошуках скарбів 
10.50, 21.40 Земні 
катаклізми 11.50 Ігри 
розуму 13.30, 19.50 У 
пошуках істини 14.20 
Містична Україна 15.10 
І світова: апокаліпсис 
17.10 Екстремальний 
світ 18.10, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Прихована реальність 
20.40 Походження речей 
23.30 Покер 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 05.05 «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 - 4»
14.10 «Сліпа»
14.45, 01.25 «Мольфар»
15.45, 02.15 «Сімейні 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Матусі-2»
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
23.35, 03.05 Т/с «Теорія 

брехні»
05.25 Служба розшуку 

дітей

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

14.00 «Речдок»
14.50 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.20 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.05 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
03.50 Х/ф «Лісова пісня»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00, 16.50 Т/с 

«Сильніше вогню»
11.00, 17.50 Т/с 

«Штрафбат»
12.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 

Перша кров»
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

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

Перша кров-2»
00.15 Т/с «Чорний 

список-2»
01.55 Т/с «Перетинаючи 

межу»
03.30, 04.45 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
09.40 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.10 Х/ф «Шайбу, 

шайбу!»
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» 

(В.Чеблін)
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 «Громадський 

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

українські»
14.45 Т/ц «4+1»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30 «Відкрите місто» 

(Ю.Вербич)
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Києвотека»
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 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Польська кров 

української групи»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Відкрите місто»
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

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

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Цирковий 

фестиваль «Золотий 
трюк». 2 ч.

14.00 Т/с «У меншості»
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву

АВЕРС 18.00 М/с «Хранителі 
історії»

18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Твій дім
22.15, 23.00 Д/с «Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.35 Концерт 

«Карамазов». 3 ч.
01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 Волинський 

портрет
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Сільва» 1
05.20 Чоловічі розваги
05.35 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Хранителі 

історії»

ЧЕТВЕР 10 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини

06.10, 06.45, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 «План на завтра»
10.25, 19.30 Про головне
11.00 Д/ф «Галичина 

мілітарна. УПА: Галицькі 
месники»

11.30 Розсекречена історія
12.30 Слідство. Інфо
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 Як це?
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Надвечір’я. Долі
15.45 Спогади
16.20 Д/с «Клуб пригод»
17.20 Д/с «Увесь цей 

джаз»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
20.00 Перша студія
20.30 «Схеми»
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
02.05 Д/ф «Світ Максима»
03.00 Д/с 

«Середземномор’я»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.25 Зона ночі
03.50 Х/ф «Корпорація 

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

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
23.20 Варьяты
01.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

10.50, 18.30 «За живе!»

12.05 «МастерШеф - 5»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.55, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

американськи»
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти - моє життя»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.00, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
00.45 Т/с «Комісар Рекс»
02.35 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 02.50 
Події

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

11.20, 04.20 Реальна 
містика

16.00, 21.00 Т/с «Я дарую 
тобі щастя»

18.00 Т/с «Співачка і 
султан»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

23.30 Т/с «C.S.I.: Нью-
Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Дзеркало історії 
08.10, 12.40 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 Аляска: 
школа виживання 10.50, 
21.40 Земні катаклізми 
11.50, 23.30 Ігри розуму 
13.30, 19.50 У пошуках 
істини 14.20 Містична 
Україна 15.10 І світова: 
апокаліпсис 16.10 У 
пошуках скарбів 17.10, 
20.40 Походження речей 
18.10, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Прихована 
реальність 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 
01.20 Брама часу 

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 - 4»
14.10 «Сліпа»
14.45, 02.40 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

-2»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Матусі-2»
22.00 «Світ навиворіт - 8»
23.00 «Право на владу 

2016»
00.45, 03.25 Х/ф 

«Червоні вогні»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Східні 
солодощі»

14.00 «Речдок»
14.50 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.20 

«Подробиці»
23.00 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
02.10 Х/ф 

«Вишивальниця в 
сутінках»

03.45 Х/ф «Камінна 
душа»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00, 16.45 Т/с 
«Сильніше вогню»

11.00, 17.45 Т/с 
«Штрафбат»

11.55, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров-2»

14.25 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 

«Поганий хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Рембо-3»
00.20 Т/с «Чорний 

список-2»
02.00 Т/с «Перетинаючи 

межу»
03.30, 04.50 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.15 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»
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 «Відкрите місто»
11.55 Концерт вокальної 

студії «Соломрія»
12.30 «Євровибір»
13.25 «Волинська 

веселка»
13.45 «Зроблено в 

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

барикада». 16:00 
Новини. День

16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Мультфільм»
17.30 «Казки Сашка 

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.10 «Натхнення»
18.30 Т/ц «Як це було»
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 Т/ф «Сімдесятники»
21.35 Т/ц «Стоп корупції!»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 Т/ф «Любов не 

впівголоса»
23.35 «Музичний 

проспект»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.35, 12.00, 18.35, 
20.30, 22.05, 23.00 
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 Цирковий 

фестиваль «Золотий 
трюк». 3 ч.

13.45 Феєрія мандрів
14.00 Т/с «У меншості»
14.30 По ту сторону 

пригод
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 М/с «Хранителі 

історії»
18.55 Погода
19.00 Аукціон 

TVмагазин&онлайн
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15, 23.10 Д/с 

«Всесвіт»
00.35 Концерт 

«Карамазов». 4 ч.
01.30 Діагноз: здоров’я
02.00 МузейОК
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Джульбарс» 1
05.15 Настав час
05.30 Глобал 3000
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Хранителі 

історії»

«X-ФАКТОР» 
ТЕПЕР БЕЗ ЛУЧАН 

Луцький гурт «Фіолет» не потрапив 
до наступного етапу шоу 

«X-Фактор» на телеканалі «СТБ», 
натомість 11 листопада вирушить 
у всеукраїнський тур на підтримку 
нового альбому True Love.

Хлопці виступали з власною піснею «Мій 
дім» та планували потрапити в команду до 
Костянтина Меладзе. Виступ «Фіолету» ком-
позитор похвалив, утім у підсумку гурт вибув 
із телешоу.

«Наше перебування на проекті 
«Х-Фактор», на жаль чи на щастя, завершило-
ся. Ми продовжуємо готувати #truelovetour, 
писати нові пісні та знімати кліпи. Величезна 
дяка всій #фіолетfamily – усім, хто вірив у нас 
та підтримував. Величезний привіт і всім тим, 
хто приєднався до кола наших шанувальни-
ків уже за час перебування у проекті. Цей 
досвід ще раз продемонстрував: нам є куди 
рухатися і для кого працювати», – йдеться на 
офіційній інтернет-сторінці гурту.

До слова, ще один луцький колектив One 
Light Inside також припинив участь у вокаль-
ному телепроекті, подолавши лише перший 
етап тренувального табору.

телешоу

Cеріал «Поганий хороший коп»

Фільм «Кудлатий спецназ»

Фільм «Червоні вогні»

Фільм «Запорожець за Дунаєм»

15:30

10:15

00:45

02:05

ictv.ua
posm

otr.im

kinopoisk.ru
interplus.ua

СТВОРИЛИ МУЛЬТИК 
ПРО УПА

В Івано-Франківську презентували 
перший в Україні мультфільм про 

УПА – «Воїни лісу».

Дія стрічки розгортається у мальовничому 
селі Дземброня, де мирне і розмірене життя 
гуцулів порушують совіти. За даними розвід-
ки, останні зібралися вирубати тутешні ліси. 
На захист рідних Карпат стають воїни УПА. 
Оскільки сили нерівні, горяни знаходять хитре 
рішення, як поквитатися з ворогами. Одного з 
них, до речі, невипадково звуть Путлер. 

Автор ідеї Богдан Савлюк головних героїв 
створив власноруч. Усі декорації натуральні, 
а спецефекти зведено до мінімуму. Саундтрек 
для стрічки підготував український музикант 
Тарас Житинський. Переглянути мультфільм 
можна онлайн. Творці  стрічки кажуть, що 
розмірковують про знімання нової. Щоправ-
да, деталі поки що тримають у таємниці.

патріотичне виховання

galka.if.ua
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

РУКА ДОПОМОГИ

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЖИТТЯ

Кажуть, що рани з 
часом загоюються. 

Дарма. Є такі, що роками 
нагадують про себе, 
калічать душі та життя. 
Після повернення із зони 
АТО військовослужбовців 
та тих, хто вдома ночами 
молився за їхнє життя, ще 
довго переслідує війна. 
Таких прикладів безліч. Та 
за кожною історією стоїть 
конкретна людина, яка 
потребує уваги та допомоги, 
щоб повернутися до 
мирного життя. 

Проект «Психологічна допомо-
га учасникам АТО та їхнім сім’ям» 
втілюють викладачі кафедри прак-
тичної психології та безпеки жит-
тєдіяльності Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

У заміському готельному 
комп лексі «Маєток»  поблизу 
Луцька щомісяця традиційно від-
буваються психологічні заняття із 
реабілітації родин учасників АТО. 
Триденна програма передбачає 
індивідуальні консультації, занят-
тя в групах, дитячу арт-терапію, 
обговорення життєвих ситуацій, 
екскурсії і передусім – живе друж-
нє спілкування. 

«ЛЮДИ ПІСЛЯ ВІЙНИ 
ЩЕ ДОВГО НЕ МОЖУТЬ 
ПЕРЕСТУПИТИ МЕЖУ...»

Олександр і Наталка Коцюри 
з Любомля приїхали на сімейну 

реабілітацію з п’ятирічним сином. 
Олександр пішов у зону АТО доб-
ровольцем. Служив у лавах 1-го 
батальйону територіальної обо-
рони «Волинь». Дружину про своє 
рішення повідомив уже тоді, коли 
було оформлено всі документи. Та 
Наталка не ображається. Каже, що 
якби була можливість, то й сама 
пішла б воювати.

«Я люблю свою країну і ніколи 
не проміняв би її на якусь іншу. 
На війну ішов свідомо. Нас два 
місяці посилено готували, а далі 
відправили на схід. Словами не 
можна передати, що таке війна, – 
каже чоловік, а через мить додає: 
– Тут, у тилу, ще важче. З деякими 
людьми неможливо спілкуватися. 
Хоча є такі, що нас розуміють, до-
помагають».

Сім’я Коцюрів на реабілітацію 
їхала свідомо. Вони задоволені 

заняттями, які проводять психо-
логи. Доки є можливість, хочуть 
отримати приватну консультацію 
фахівців.

«Люди після війни ще довго 
не можуть переступити межу... Я 
маю заради кого жити. Але є хлоп-
ці, які повертаються з передової і 
знаходять розраду лише в спирт-
ному. Тому робота з психологами 
потрібна всім», – зазначає Олек-
сандр. 

«ТЕПЕР МИ 
НАСОЛОДЖУЄМОСЯ 
КОЖНОЮ ХВИЛИНОЮ 
ЖИТТЯ»

Ковельчани Микола і Миро-
слава Сімішкури приїхали у «Ма-
єток» із сином Іллею та доньками 
Анною і Поліною (однорічна кри-
хітка стала найменшою учасни-

цею заїзду). Кажуть: не знали, що 
на них чекає, але з кожним днем 
було все цікавіше й цікавіше. Ми-
рослава з теплом у погляді додає, 
що з самого початку всі учасники 
заїзду здружилися, стали однією 
великою сім’єю. 

Миколу мобілізували у 2014 
році. Чоловік також служив у 
1-му територіальному батальйоні 
«Волинь». Зізнається: якби йому 
сказали, що тут будуть працюва-
ти психологи, то не поїхав би. Та 
психологічні вправи виявилися 
зовсім не такими, як собі уявляв. 
Вони допомогли глибше пізнати 
себе.

«Ми, жінки, також психоло-
гічно виснажені. У Миколи була 
можливість самому поїхати на 
реабілітацію, та ми хотіли разом, 
сім’єю, – каже Мирослава. – Війна 
змінила ставлення одне до одного. 

Тепер ми насолоджуємося кожною 
хвилиною життя, намагаємося 
більше часу проводити разом». 

РЕАБІЛІТАЦІЯ, 
ЩО РОБИТЬ СІМ’Ю 
МІЦНІШОЮ

У проекті беруть участь ди-
тячі психологи, які працюють із 
посттравматичним стресовим 
розладом, фахівці, що опікуються 
самими бійцями, та сімейні пси-
хологи, які займаються з усією 
родиною. 

Доки маленькі учасники за-
їзду виготовляють букети з по-
льових квітів, у їхніх батьків за-
няття з психологом. У групі щось 
жваво обговорюють. Психолог 
Катерина Шкарлатюк зазначає, що 
серед учасників є ті, хто самостій-
но навчився долати післявоєнні 
труднощі. Своїм досвідом вони 
діляться з тими, в кого проблеми 
залишилися. 

«Сім’я – це таке поле, де учас-
ник АТО проводить найбільше 
часу. Члени сім’ї – найсильніший 
інструмент, який може на нього 
вплинути, – вважає практичний 
психолог, куратор проекту «Пси-
хологічна допомога учасникам 
АТО та їхнім сім’ям» Мирослава 
Мушкевич. – Ще один позитив-
ний момент нашого триденного 
відпочинку – це те, що чоловіки 
спостерігають, як гарно прово-
дять час їхні дружини, вони обго-
ворюють певні сімейні питання, 
бачать, які творчі їхні дітки. Такі 
заїзди роблять сім’ї ще більш згур-
тованими та міцними». 

Ірина ЮЗВА
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

РЕФОРМА ОСВІТИ ПОЧИНАЄТЬСЯ 
З ІНІЦІАТИВИ БАТЬКІВ

ПЕРЕВАГИ ОСББ: ДАХ НЕ 
ПРОТІКАЄ, ВІТЕР НЕ ГУЛЯЄ

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
Зимові морози та колючі вітри 
тепер не страшні мешканцям 
двох багатоповерхівок на вулиці 
Писаревського, що в обласному центрі. 
Як справжні господарі лучани утеплили 
житлові будинки, відремонтували 
покрівлю та інженерні мережі. Їм це 
вдалося зробити завдяки підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Нашому будинку, що на вулиці Писа-
ревського, 4, – чверть століття. За ці роки 
металеві труби поіржавіли, почали протіка-
ти. У підвалі стояла вода. Люди не могли там 
нічого зберігати. Минулого літа зауважили, 
що і дах треба ремонтувати. У ЖКП тільки 
обіцяли допомогти, тому ми вирішили ство-
рити ОСББ. Нам підказали, що у Фонді Іго-
ря Палиці «Тільки разом» діє проект «Спри-
яння розвитку ОСББ», – розповідає голова 
ОСББ «Фенікс» Ольга Остимчук.

Активні мешканці звернулися в Офіс 
розвитку кварталу, що на вулиці Гордіюк. 
У вересні 2015 року створили ОСББ і тієї ж 
осені на умовах співфінансування з Фондом 
відремонтували дах будинку. 

– Ми були приємно вражені, що у Фонді 
надали конкретну і юридичну, і фінансову 
підтримку. Тому вирішили звернутися ще 
раз, – провадить Ольга Остимчук. 

За словами голови ОСББ, вони брали 
участь у міській програмі «Сприяння діяль-
ності ОСББ на території міста Луцька про-
тягом  2015-2019 років». Загальний кошто-
рис модернізації інженерних мереж у їхній 
дев’ятиповерхівці становив 178 тисяч 99 
гривень. 70% суми ОСББ залучило з місько-
го бюджету. Мешканцям треба було доклас-
ти решту 30%, а це – 76 тисяч 710 гривень. 
Однак ця сума була для лучан непосильною. 
Вони звернулися по допомогу до Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом». І Фонд ухвалив 

рішення дофінансувати частку ОСББ на 
суму 15 тисяч гривень.  

У будинку відремонтували електрощи-
тову, поставили автомати. На сходових май-
данчиках тепер горять світлодіодні лампоч-
ки з давачами руху. Економія електроенергії 
досить відчутна, каже Ольга Остимчук. Та 
й мешканці усіх 63 квартир бачать очевидні 
зміни на краще. У підвалі тепер сухо і тепло. 
Є лічильники на холодну й гарячу воду, по-
казник тиску води. Старі металеві труби 
жильці планують здати на металобрухт, а 
гроші відкласти на інші потреби. У планах 
ОСББ – осучаснити систему опалення та 
зробити благоустрій прибудинкової тери-
торії. 

У будинку навпроти, що за адресою Пи-
саревського, 7, новостворене ОСББ «Анта-
лія» теж має чим похвалитися. 

– Ми створили об’єднання співвлас-

ників багатоквартирного будинку в черв-
ні цього року, – каже голова ОСББ Леонід 
Мацюк. – У цьому нам допомогли в Офісі 
розвитку кварталу, що на проспекті Відро-
дження. Тепер мешканці розуміють, що самі 
розпоряджаються своїми грошима. На умо-
вах співфінансування Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» допоміг встановити 16 енер-
гоощадних пластикових вікон у коридорах, 
а також відремонтувати покрівлю. 

– Тепер у коридорах не «гуляє» вітер, – 
тішиться квартиронаймач Ілля. – А то у ста-
рих рамах були такі дірки, що рука просо-
вувалася. 

Загальна вартість робіт у будинку стано-
вить 31 тисячу гривень. Фонд профінансував 
15 тисяч гривень. Мешканці багатоповерхі-
вок переконалися, що тільки разом можна 
досягти позитивних змін у житловій сфері. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

ГОТОВІ ВЧИТИСЯ, 
ЩОБ ЗАЛУЧИТИ БІЛЬШ 
СЕРЙОЗНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Економічні труднощі, які переживає 
наша країна, негативно впливають на осві-
ту. Значна частина витрат на навчання ді-
тей у школах та дитсадках покривається з 
кишень батьків, які щомісяця сплачують на 
потреби школи від 20 до 50 гривень. За ці 
гроші купують вікна, двері, будівельні ма-
теріали. Попри те, що бюджетне фінансу-
вання мало би покривати такі господарські 
витрати, його заледве вистачає на енерго-
носії й зарплату працівникам шкіл та са-
дочків. 

У 2015 році Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» започаткував проект «Фонд розвит-
ку навчального закладу». Його мета – спри-
яти ефективному використанню коштів для 
покращення навчального процесу, розви-
ток навчально-методичної бази освітнього 
закладу та залучення додаткових джерел 
фінансування. Такий фонд уже рік функціо-
нує у загальноосвітній школі №11. Сьогодні 
фонд розвитку «Ерудит» уже має конкретні 
результати та нові амбітні плани.

Голова правління фонду розвитку ЗОШ 
№11 «Ерудит» Наталія Гунько зазначила, що 
піклувальна рада школи та педагогічний ко-
лектив уже давно планували зареєструвати 
при навчальному закладі організацію, яка 
сприятиме розвитку школи. Проте у них 
виникало багато запитань щодо самої про-
цедури створення, а також юридичних та 
бухгалтерських аспектів.

– Дуже вдячні, що Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» надав нам юридичну під-
тримку та маршрутний лист у питанні реє-
страції фонду. Без допомоги в нас нічого не 
вийшло б, – зауважує Наталія Гунько. – Ми 
мали на меті створити самостійну, ефектив-
ну, недержавну, неприбуткову організацію, 
з допомогою якої можна було б розвивати 
та фінансувати навчальний заклад. Нам це 
вдалося. У січні наш фонд розвитку вже ма-
тиме два річні фінансові звіти, що є умовою 
для участі у міжнародних грантових про-
грамах. Ми готові вчитися, щоб залучити 
більш серйозне фінансування.  

ЗА РІК РОБОТИ ФОНД РОЗВИТКУ ЗОШ №11 «ЕРУДИТ» ЗАЛУЧИВ МАЙЖЕ 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

НАДІЇ, ЯКІ БАТЬКИ ПОКЛАДАЛИ 
НА ФОНД, ВИПРАВДАЛИСЯ

На початку роботи правління фонду 
розвитку ЗОШ №11 «Ерудит» разом із ке-
рівництвом школи затвердили стратегію 
розвитку. Відштовхуючись від стратегічних 
планів, складали програми й проекти, час-
тину з яких успішно реалізовують.

– Я підтримала батьків, тому що в них 
був хороший задум – працювати для роз-
витку школи й дітей, які в ній навчаються. 
Адже центром у роботі освіти має бути ди-
тина, – зазначає директор школи Марія Мо-
роз. – Ми працювали один рік і вже можна 
говорити про результати. Було залучено 
значні додаткові кошти. Завдяки цьому ба-
гато зроблено для розвитку художніх, теа-
тральних колективів, яких у нас аж шість. 
Дуже велику суму витратив фонд на заку-
півлю костюмів, взуття, декорацій. За під-
тримки фонду розвитку «Ерудит» зміцнили 
матеріально-технічну базу: закупили муль-

тимедійний комплекс, ноутбук. За гроші 
батьків і частково за кошти, що їх залучив 
фонд, вдалося обладнати конференц-залу. 
За підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» встановили систему відеонагляду в 
школі та обладнали місце вахтера. Надії, які 
батьки покладали на фонд, виправдалися.

Як доказ ефективності діяльності фон-
ду Наталія Гунько презентувала фінансо-
вий звіт. За рік роботи «Ерудиту» вдалося 
залучити понад 98 тисяч гривень. Голова 
правління фонду розвитку ЗОШ №11 за-
значила, що шлях до досягнення успіху був 
складним. Члени правління зверталися до 
різних організацій та підприємств із про-
ханням підтримати фонд розвитку їхнього 
навчального закладу. Було багато відмов, 
проте знайшлися й ті, хто підтримав ініціа-
тивних батьків. Серед них – підприємець 
Руслана Лазарєва. Жінка не лише показала 
особистий приклад, але й закликала підпри-
ємців долучатися до благодійності.

– У нашому мікрорайоні приблизно 40 
підприємців. Якщо вони щодня, щомісяця, 
щороку по гривні даватимуть, це буде значна 
підтримка. Ми всі зацікавлені в співпраці, а 
також у тому, щоб процвітала школа, бо це 
діти, це батьки, це сім’ї, – зауважила вона. 

ІНІЦІАТИВА БАТЬКІВ ТА 
СПРИЯННЯ ДИРЕКЦІЇ – ДВІ 
НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ, ЩО 
ДАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Для того щоб робота фонду була відкри-
тою та більш ефективною, батьки створили 
сторінки в соцмережах. Там вони обміню-
ються інформацією, розповідають про ро-
боту фонду, діляться планами та залучають 
більше прихильників, спонсорів, активістів. 

– З 2014 року маємо партнерські відно-
сини з цією школою. Ми побачили, яке міс-
це тут має дитина в навчально-виховному 
процесі, скільки уваги приділяють дирекція, 
педагоги та батьки, – каже заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Орест Маховський. – Незважаючи на 
те, що школа розташована на околиці міста, 
вона – одна з тих, які є взірцем для провід-
них шкіл. Цього фонду не було б, якби не 
було ініціативних батьків та сприяння ди-
рекції. Це дві невід’ємні складові, які разом 
дають результат.

Переваги фондів розвитку навчальних 
закладів уже відчули в луцьких загально-
освітніх школах №№11, 12, 13, 16, 17, 25. До 
ініціативних батьків, які створили фонди 
розвитку в школах, долучилися і дитячі сад-
ки №№ 3, 8, 23, 22, 28, 32.

2016 року Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» відкрив представництва у всіх районах 
області. Тепер до тих луцьких навчальних 
закладів, які знають, що таке сучасна освіта, 
мають можливість приєднатися школи та 
садочки не лише Луцька, а й інших населе-
них пунктів Волині.

Ірина ЮЗВА
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АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

«АРТЕКІВЦІ» ВИЗНАЧИЛИ «АРТЕКІВЦІ» ВИЗНАЧИЛИ 
НАЙСПОРТИВНІШИЙ ЗАГІННАЙСПОРТИВНІШИЙ ЗАГІН

«Знаєте, коли я писав 
лиця хлопців, які зараз 
воюють там, на небесах, 
знову за нас, за Україну, в 
мене аж судома зводила і 
пальці корчило, а потім – 
лють, лють страшна. А 
подивишся в їхні ОЧІ – там 
Мир, там Любов. І вони 
своєю ЛЮБОВ’Ю рятують 
нас. Герої сьогодення, Живі 
і Живіші за всіх Живих», – 
так підписав серію робіт 
«Айдар» Руслан Кашаюк на 
своїй сторінці у Facebook.

ЗІГРІЙ ДУШУ ІСТОРІЯ, ПИСАНА НА СКЛІІСТОРІЯ, ПИСАНА НА СКЛІ

210 обдарованих школярів із усієї 
Волині отримали можливість провести 
осінні канікули в дитячо-спортивному 
таборі «Артек-Буковель». Такі оздоровчі 
поїздки вже п’ятий рік поспіль 
організовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у рамках програми «Здоров’я 
волинян». Табір «Артек-Буковель» – 
серйозний стимул успішним у навчанні 
й творчості юним волинянам 
працювати та розвиватися далі. 

Упродовж десяти днів школярі не лише 
демонстрували вміння і таланти, а й випро-
бовували себе у незвичних амплуа, експери-
ментували, розвивали творчі, інтелектуаль-
ні, спортивні та організаторські здібності. 
Кожен загін став невеличкою сім’єю, згур-
тованою командою. Усі дні без винятку були 
наповнені яскравими емоціями та незабут-
німи враженнями юних відпочивальників.

Більшість дітей, які потрапили в табір, – 
призери предметних олімпіад. Вони зосе-
реджені на навчанні, а на спорт часу обмаль. 
Зате у таборі відпочинок був насправді ак-
тивним: діти і розважалися, і змагалися. 
На міні-футбольному полі табору «Артек-
Буковель» визначали, зокрема, найспор-
тивніший загін. За допомогою жеребкуван-
ня дітей поділили на групи та визначили 
суперників. У кожній команді – по п’ять 
учасників. Гра тривала 12 хвилин. Найбільш 
емоційним виявився матч між восьмим та 
дев’ятим загонами – найстарші змагалися із 
найменшими. Молодші гравці поступилися 
суперникам лише у серії пенальті. 

Воротар  дев’ятого загону Роман Бахма-
тов  задоволений грою своєї команди, адже 
на полі вона діяла злагоджено та зуміла по-
казати хороший видовищний матч. Йому 
як воротареві було важко на позиції, але 
тримався до останнього. «У футбол я граю 
тільки  вдома з хлопцями, недавно почав 
відвідувати додаткові заняття із цього виду 
спорту. В нашій команді не було спортсме-
нів, та й тренуватися не мали часу. На полі 
в такому складі наша команда була вперше. 
Це хороший для нас досвід і проведення 

вільного часу», – розповідає луцький школяр.
У фінал вийшли команди з другого та тре-

тього загонів. Із рахунком 2:1 перемогу здобув 
третій. Гравці кажуть, що стали лідерами завдя-
ки вболіванню дружної родини – так називають 
свій загін.

«Дуже важлива підтримка цілої команди. 
Ми, дівчата, нічим не могли допомогти хлопцям 
на футбольному полі – тільки вірою в те, що у 
них все вийде і їм вдасться вибороти перемогу. 
За час відпочинку в «Артеку-Буковелі» ми  згур-
тувалися. У нас дуже дружний колектив, із ним 
хочеться розвиватися й далі. Ми всі віримо одне 
в одного», – ділиться емоціями  вболівальниця з 
третього загону Олена Коржан.

Програма табору збалансована, тут усе роз-
поділено гармонійно – день спорту, творчості, 
ерудита – все для того, щоб діти могли отримати 
нові знання з різних галузей та розвивати їх у 
майбутньому.

Такими поїздками засновник Фонду «Тільки 
разом» Ігор Палиця стимулює  юних волинян до 
нових звершень, адже де талановита молодь – 
там успішна країна. 

Людмила ПАСТУШОК

Війна для волинянина Руслана 
Кашаюка, як і для багатьох 
інших військовослужбовців, 
розпочалася з Майдану. 
Чоловік каже, що має 
загострене відчуття 
справедливості. Мабуть, 
саме тому в найбуремніші дні 
Революції Гідності перебував 
у серці столиці. Потому був 
батальйон «Айдар», так 
звана АТО у всіх її виявах, 
поранення... Події, що 
відбувалися в серпні 2014-го, 
військовослужбовець згадує 
обережно, ніби намагається не 
розворушити у пам’яті болючі 
моменти.

«Утримуючи село Хрящува-
те, ми опинилися в півкільці та 
змушені були відступати. Зв’язку 
з командуванням не було, це най-
більше гнітило. Ми мали звичай-
не радіо, з нього дізнавалися но-
вини. У нас вже тоді були великі 
втрати, але ми раділи, адже по 
радіо казали, що почався наступ, 
що наші хлопці майже взяли Іло-
вайськ. Це нам додавало сил та 
вселяло надію. Ми готові були 
там лягти, – повертається спо-
гадами у минуле. – Коли зайшли 
туди, в нашій роті було 62 чоло-
віки, на базу повернулося лише  
23... Решта – трьохсоті й двохсоті. 
Тоді, у Хрящуватому,  я дістав по-
ранення...».

Війна внесла корективи у жит-
тя Руслана. Військовослужбовець  

ПІСЛЯ ПОРАНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ВІДКРИВ У СОБІ ХИСТ ДО МАЛЮВАННЯ
переніс мікроінсульт, деякий час 
не міг розмовляти. Щоб остаточ-
но не впасти у депресію, чоловік 
робив ікони з бісеру та круп. Пе-
ребуваючи на реабілітації в Ізках 
у рамках проекту «Зігрій душу», 
Руслан відкрив у собі хист до ма-
лювання. 

«Бог дав мені талант, бо я ра-
ніше був далекий від малювання. 
Хоча ці таланти є у нас від наро-
дження, потрібно тільки зуміти 
відкрити їх у собі», – переконаний 
Руслан.

Чоловік вступив до універ-
ситету на юридичний факультет. 
Проте вже на першій сесії зрозу-
мів, що стан здоров’я не дозволить 
йому отримати якісні знання. Тоді 

військовослужбовець перевівся на 
спеціальність «Образотворче мис-
тецтво». Паралельно навчається в 
Іконописній школі Українського 
Католицького Університету.

Руслан знайшов душевний 
спокій у малюванні. Це заняття 
приносить чоловікові не лише 
задоволення, а й стає своєрід-
ною арт-терапією, розслабляє та 
врівноважує. Переважно чоловік 
малює образи на склі. Окрім цьо-
го, у своїх роботах  він хоче збе-
регти історію «Айдару», історію 
російсько-української війни, об-
личчя волонтерів. Створені кар-
тини військовослужбовець роз-
даровує або виставляє на аукціон, 

а кошти віддає тим, кому вони по-
трібні. 

Руслан знайшов сили, щоб 
адаптуватися до мирного життя. 
Тепер своїм прикладом він допо-
магає тим, хто близький  йому по 
духу – військовослужбовцям, які 
пережили жах війни. 

«Руслан хороший лектор. Він 
гарно спілкується з хлопцями, 
розповідає про життєві позиції та 
досвід. Наступного разу братиме 
участь у проекті на повних правах 
арт-терапевта, – каже керівник 
проекту «Зігрій душу» Анна Ли-
сакова. – До нас на реабілітацію 
приїздять різні групи. З одними 
учасниками легко працювати, а 

інші закриті, порозумітися з ними 
вдається лише в останні дні. Коли 
з хлопцями спілкуватиметься  
військовий, буде швидше налаго-
дження контакту й результат».

Військовослужбовець розпо-
відає, що багато хлопців відмовля-
ються від реабілітації, і далі хова-
ються в собі, мовляв, я ж не стану 
художником. 

 «Людина сама має хотіти змін 
і не боятися їх. Внутрішньо ми всі 
їх потребуємо, але чи докладаємо 
зусиль для цього? Мало приїхати 
сюди, потрібно працювати над 
собою, щоб змінюватися. Бог не 
може купити замість тебе лоте-
рею, щоб ти виграв мільйон, му-
сиш вставати і робити щось сам. 
Звісно, не всі після реабілітації 
стануть художниками чи почнуть  
ліпити з глини, але такі заняття 
допомагають людині  розкрити-
ся», – зазначає Руслан Кашаюк.

«Зігрій душу» – проект, який 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» реалізовує спільно з волон-
терами. Його мета – допомогти 
тим, хто повернувся з передової, 
пристосуватися до мирного жит-
тя. Тижнева програма реабілітації 
включає психологічну допомогу, 
соціальну адаптацію, відпочинок 
та лікування у санаторії, рефлек-
сотерапію, коли учасники проек-
ту малюють, виготовляють гон-
чарні вироби. 

Ірина ЮЗВА
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СПОРТИВНІ ПОДАРУНКИ

ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩІ 
КОМАНДИ З МІНІ-ФУТБОЛУ 
СЕРЕД ШКОЛЯРІВ

Під час осінніх канікул у Луцьку 
вже увосьме відбулися традиційні 

змагання з міні-футболу серед 
школярів  «Адреналін ліга». Звання 
найкращих виборювали учні трьох 
вікових категорій: 6-7 класів, 8-9 класів 
та 10-11 класів. Зауважимо, що захід 
відбувався окремо серед дівчат та 
хлопців. Учасниками змагань були 
понад 500 школярів практично з усіх 
луцьких та приміських сільських шкіл. 
Традиційно організатором турніру 
виступила Асоціація міні-футболу 
Волині. Захід проходив за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Нагородження відбулося 27 жовтня у 
спортивно-розважальному комплексі «Адре-
налін Сіті». Призери та переможці змагань 
отримали подарунки й нагородну атрибутику 
від організаторів, спонсорів змагань і Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Засновник Фонду з шаною та повагою 
ставиться до спортсменів і людей, які пропа-
гують здоровий спосіб життя й прищеплюють 
любов до спорту і фізичної культури. Саме 
такі заходи дають школярам можливість ре-
алізовувати свій потенціал. Упевнений, що 
багато з вас мріють через кілька років по-
повнити лави основної команди Волині. Не 
сумніваюся, що завдяки великим старан-
ням, неймовірній праці та дисципліні вам це 
вдасться, – резюмував присутній під час наго-
родження менеджер Фонду Олексій Сорокун.

Враженнями від змагань поділилися учас-
ники, тренери та організатори. 

Сергій Голоскоков, 
керівник Асоціації міні-футболу Волині:

– У проведенні змагань допомагають наші 
партнери, завдяки яким маємо змогу органі-
зовувати для дітей це щорічне свято футза-
лу. Цього разу нам дуже допоміг Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», із яким ми досить 
плідно співпрацюємо. Саме Фонд посприяв 
нам у придбанні нагородної атрибутики для 
всіх призерів та переможців. Міні-футбол в 
області не отримує фінансування ні від феде-
рації, ні з Києва. Цей вид спорту існує сам по 
собі й розвивається лише завдяки небайду-
жим людям. Для дітей ці змагання – крок до 
дорослого футзалу. Останніми роками така 
тенденція, що з футзалу у великий футбол 
приходить багато зірок. Наприклад, брази-
лець Неймар, який зараз грає за «Барселону», 
починав із футзалу. 

За словами Сергія Голоскокова, футзал – 
найдоступніший вид спорту, адже у кожній 
школі є спортзал. Відповідно, не потрібно 
залежати від погодних умов. Діти розвива-

ються, ведуть здоровий спосіб життя. Багато 
фіналістів минулих років змагаються уже в 
чемпіонаті області серед дорослих. А серед 
дів чат є такі, які грають за національну збірну 
України і у великому футболі, і в командах з 
футзалу.  

Анастасія Грицак, десятикласниця 
НВК-ліцею №22, капітан команди дівчат:

– Беру участь у змаганнях вже п’ятий рік, 
а загалом граю у футбол шість років. Жіно-
чий футбольний клуб «Легіон» діє з 2001 
року. Стараємося залучати дівчат до спорту, 
але відразу кажемо: це дуже важко фізично, 
треба постійно тренуватися. Але у спортсме-
нок нема шкідливих звичок, вони витривалі 
й майже не хворіють.  
Олександр Мамотюк, 
учитель фізкультури НВК-ліцею №22:

– У нашій школі дуже популярний фут-
бол. Цю гру люблять всі діти – від молодших 
школярів до найстарших. Учні виявляють іні-
ціативу й нас до цього стимулюють. Прово-
димо шкільні змагання, запрошуємо тренерів 
із «Волині», «Адреналіну». Краще хай діти ру-
хаються, займаються спортом. Наші старшо-
класники вже грають у дублі «Волині». 

За підсумками чемпіонату, серед дівчат 
6-7 класів перемогу здобули юні футзалістки 
Луцької гімназії №4 імені Модеста Левиць-
кого. Серед 8-9 класів переможцем стала 
команда Луцької ЗОШ I-III cтупенів №15. Се-
ред 10-11 класів перемогли старшокласниці 
Луцького НВК №26. 

Серед хлопців 6-7 класів перемогу здобу-
ла команда ЗОШ І-ІІІ ступенів №23, 8-9 кла-
сів – ЗОШ I-III ступенів №17, 10-11 класів – 
НВК-ліцею №22.

Такі масові заходи вкотре доводять: мо-
лоде покоління охоче займається фізичною 
культурою та спортом, зокрема футболом. 
Однак для цього нам усім треба консоліду-
вати зусилля, щоб створити юним спортсме-
нам відповідні умови.

 Оксана ХВЕДЧЕНЯ



Мсьє, коли палець показує на небо, ідіот дивиться на палець. «Амелі»
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СУБОТА 12 листопада
06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
06.45, 07.15, 08.10, 

23.15, 00.15 Погода
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники 

в часі»
09.50 Як це?
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мері Поппінс
11.15 Казки Лірника Сашка
11.30 Суспільний 

університет
12.30 Max Vatutin Trio
13.45 5 баксів.net
16.00 Чоловічий клуб. 

Спорт
17.00 Чоловічий клуб
17.45 Д/ф «Невидимі»
18.40 Х/ф «Хоча зі мною 

ніхто не йде»
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
01.40 Музичне турне
03.00 Х/ф «Тарас 

Шевченко»
05.00 Надвечір’я. Долі

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.45 Абзац
05.40, 07.35 Kids Time
05.42 М/с «Губка Боб»
07.37 Суперінтуїція
09.00 Ревізор
12.00 Страсті за 

ревізором
14.40 Зірки під гіпнозом
16.40 М/ф «Супершістка»
18.35 Х/ф «Залізна 

людина»
21.00 Х/ф «Залізна 

людина 2»
23.20 Х/ф «Страховик»
01.30 Х/ф «Мрії 

збуваються»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 22.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
13.50 «Зважені та щасливі 

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

Підсумки голосування»
00.55 «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»
11.30 М/ф «Таємна місія 

Санти»
13.00 Х/ф «Наречена з 

того світу»
15.00 «КВН»
17.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
18.00 «Орел і Решка»
23.00 «Орел і Решка. 

Невидане»
00.00 Т/с «Сонна Лощина 

2»
01.50 Т/с «Комісар Рекс»
03.25 «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 «Терапія 

любов’ю»
13.00, 15.20 Т/с 

«Каблучка з бірюзою»
17.00, 19.40 Т/с «Музика 

для двох»
21.35 Футбол. 

Кваліфікація ЧС-2018. 
Україна - Фінляндія

23.50 Реальна містика
02.15 Т/с «C.S.I.: Нью-

Йорк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Прокляття 

скіфських курганів
08.50 Дракула та інші
09.50 У пошуках істини
11.30, 21.00 І світова: 

апокаліпсис
13.20 Загадки планети
15.20 Дика Шрі-Ланка
18.20 Запрограмовані 

життя
19.20 Пророчі сни
20.20 Шосте почуття
00.00 Бандитський Київ

МЕГА

06.00 «Неділя з 
Кварталом»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00, 19.30 «ТСН»
11.00 «Поверніть мені 

красу 2»
12.20 Х/ф «Службовий 

роман. Наші часи»
14.15 «Голос. Діти 3»
16.25 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2016»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

2016»
23.15 «Світське життя»
00.15 «Вечірній Київ 2016»
02.05 «Українське кіно»

1+1

06.20, 20.00, 01.40, 05.20 
«Подробиці»

07.00 Х/ф «Дівчина з 
гітарою»

09.00 Д/п «Людмила 
Гурченко. Дочки-матері»

10.00 Х/ф «Вокзал для 
двох»

13.00, 20.30 Т/с 
«Поверни моє кохання»

22.30 «Добрий вечір на 
Інтері»

23.20 «Великий бокс. Денис 
Берінчик - Хуан Окура, 
Олег Малиновський - 
Еусебіо Осехо»

02.10 Х/ф «Літа молодії»
03.20 Х/ф «Прощання з 

Каїром»

ІНТЕР

05.40 М/с «Пригоди 
мультинят»

06.15, 12.45 Факти
06.45 Провокатор
08.40 Стоп-10
09.40 Більше ніж правда
10.35 Секретний фронт
11.35 Антизомбі
12.30, 13.00 

Громадянська оборона
13.45 Інсайдер
14.45 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
16.40 Х/ф «Останній 

бойскаут»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф 

«Термінатор-2. Судний 
день»

23.05 Х/ф «Термінатор-3. 
Повстання машин»

01.10 Х/ф «48 годин»
02.45 Х/ф «Красунчик 

Джонні»
04.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»

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 М/ф «Пригоди 

імператора 2. Нові 
пригоди Кронка»

12.05 М/ф «Бембі 2»
13.15 Х/ф «Загадай 

бажання»
15.00 Х/ф «Воду слонам»
17.10 Х/ф «Отже, війна»
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Одного разу в Одесі
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Агросвіт»
08.25 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

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

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Військова 

прокуратура: на лінії 
вогню»

12.15 «Кошик творчих 
ідей»

12.30 «Протилежний 
погляд»

13.35 «Грані»
14.00 «Народна 

скарбниця»
14.35 «Складем хоч пізнії 

вінці»
15.00 «Солодкий вікенд»
15.30 «Слово депутата»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Їм не байдужа 

доля України»
18.00 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 Т/ц «Видатні 

волиняни» (І. Корсак)
20.00 «Акценти»
20.20 «Ковель: події, час»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Грані»
23.40 «Музеї Волині»

НОВА ВОЛИНЬ

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

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 Цирковий 

фестиваль «Золотий 
трюк». 2 ч.

13.45 Твій дім
14.00 Т/с «У меншості»
14.30 Хіт-парад
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.45 Новини «На часі»

АВЕРС 18.55, 21.40, 00.10 
Погода

19.00 Захищеність
20.00 Вісник обласної 

ради
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі» 
22.00 Д/с «Всесвіт»
00.00 Новини «На часі»
00.15 Чоловічі розваги
01.30 Концерт 

симфонічного 
оркестру «LORDS OF 
THE SOUNDS»

02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Наталка Полтавка» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Музична скринька

П’ЯТНИЦЯ 11 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
09.00, 05.45 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25, 19.30, 04.30 Про 

головне
10.55 Візитівки 

Полтавщини
12.00 Перша студія
12.30 «Схеми»
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 Хочу бути
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Віра. Надія. Любов
15.45 Театральні сезони
16.20 Д/с «Клуб пригод»
17.20 Д/с «Увесь цей джаз»
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 

«Середземномор’я»
04.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
03.25 Х/ф «Катакомби»
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с «Губка Боб»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.22 М/ф «Круті яйця»
09.15 Половинки - 2
11.00, 21.40 Київ вдень 

та вночі
15.15, 19.00 

Супермодель по-
українськи-3

22.45 Половинки 2
00.15 Аферисти в 

мережах - 2
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Зіркове життя»
07.50 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
09.40 Х/ф «Рівняння 

любові»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.55, 22.45 

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

01.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

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

американськи»
10.15 Т/с «Дикий ангел»
11.10 Т/с «Ти - моє життя»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.00, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
16.00 «Файна Юкрайна»
18.00 «Звана вечеря»
19.00, 01.00 «Розсміши 

коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

К1
06.00, 13.20, 15.30 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
16.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»
18.00 Т/с «Співачка і 

султан»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «В очікуванні 

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

Йорк»

УКРАЇНА
08.10, 12.40 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 Аляска: 
школа виживання 10.50, 
21.40 Земні катаклізми 
11.50, 23.30 Ігри 
розуму 13.30, 19.50 У 
пошуках істини 14.20 
Містична Україна 15.10 
І світова: апокаліпсис 
16.10 У пошуках скарбів 
17.10 Походження 
речей 18.10, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Прихована реальність 
20.40 Екстремальний 
світ 00.20 Смертельний 
двобій 01.20 Таємниці 
кримінального світу 

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 

- 4»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 4»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

-2»
20.15 «Вечірній Київ 

2016»
22.15 Х/ф «Службовий 

роман. Наші часи»
00.05 «Ліга сміху»
01.45 «Сімейні 

мелодрами»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Східні солодощі»
14.00 «Речдок»
14.50 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Богдан-

Зиновій 
Хмельницький»

01.35 Х/ф «Захар 
Беркут»

03.05 Х/ф «Літа молодії»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00, 16.45 Т/с 

«Сильніше вогню»
11.00, 17.45 Т/с 

«Штрафбат»
11.55, 13.20 Х/ф 

«Рембо-3»
14.25 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.40 «Що? Де? Коли?»
00.40 Х/ф «Красунчик 

Джонні»
02.10 Т/с «Перетинаючи 

межу»
04.10 Стоп-10
04.55 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.15 Х/ф «Загадай 

бажання»
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 «Отже, війна»
21.50 Х/ф «Воду слонам»
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 Т/ц «Стоп корупції!»
08.30 «Актуальний 

репортаж» ( 25-річчя 
«Союзу українок 
Волині»)

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 Т/ф «Моя Леся 

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

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Цирковий 

фестиваль «Золотий 
трюк». 4 ч.

14.00, 03.05 Феєрія 
мандрів

14.30, 03.30 Сад. Город. 
Квітник

14.45 Чоловічі розваги

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 М/с «Хранителі 

історії»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Д/с «Всесвіт»
00.35 Концерт Ореста 

Лютого «Лагідна та 
сувора українізація»

01.45 Хіт-парад
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Тринадцять» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Хранителі 

історії»

ДЗІДЗЬО ЗНЯВСЯ У КІНО

Музикант взяв участь у зніманні 
фільму «DZIDZIO Контрабас», 

режисером якого став Любомир 
Левицький. «Усе життя мріяв стати 
великим артистом, аби не тільки співати, 
а й зніматися в кіно», – каже Дзідзьо.

Заради досягнення мрії головний герой 
стрічки Дзідзьо ухвалює нестандартне рі-
шення і з’явиться перед глядачами у новому 
образі. 

«Ця стрічка реально відкриє нового 
кiногероя для України та нового для країни 
актора – Дзідзя. Він має величезний талант 
та бажання дарувати людям позитив. Вирі-
шив зробити цей фільм, 
зберігаючи улюблений 
образ Дзідзьо в харак-
тері головного героя», – 
каже режисер Любо-
мир Левицький.

Сюжету фільму 
команда поки що не 
розкриває. Але відомо, 
що у прокат на великі 
екрани стрічка 
вийде навесні 
2017 року.

з музиканта – в актори 

Фільм «Залізна людина»

Фільм «Службовий роман. Наші часи»

Фільм «Воду слонам»

18:35

22:15

21:50

youtube.com
tfi lm

.club

livelib.ru

ЛУЦЬКІ ДІВЧАТА НА 
LVIV FASHION WEEK

Лучани побували на Львівському 
тижні моди, що відбувся 

29-30 жовтня.

Розпочавши діяльність у 2008 році, львів-
ські тижні моди привернули до себе увагу зна-
менитих у світі моди особистостей. Так, почес-
ними гостями останнього Lviv Fashion Week 
були японський дизайнер-легенда Кензо 
Такада (засновник бренду Kenzo), засновник і 
колишній президент компанії Жан-Поль Готьє, 
сірий кардинал світу моди Дональд Потар, ві-
домий російський кутюр’є В’ячеслав Зайцев. 

Окрім fashion-показів, у рамках тижня 
моди відбувалися виставки сучасного мис-
тецтва. Живопис, графіка, фотографія чудово 
доповнювали загальну креативну атмосферу.

«Дякую команді Lviv Fashion Week за не-
забутні вихідні, крутих дизайнерів, нових 
друзів та шквал позитивних емоцій! На-
тхнення, натхнення та ще раз натхнення на 
подальші сезони!» – зазначила власниця 
луцького агентства моделей «Панна» Анна 
Тріль, яка відкривала показ київського ди-
зайнера Vozianov.

До слова, 19 та 20 листопада у Луцьку 
вдруге відбудеться Lutsk Fashion Weekend.

гламур

liza.ua
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Війна – це не просто хто кого перестріляє. Війна – це хто кого передумає. «А зорі тут тихі»

НЕДІЛЯ 13 листопада
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

12.10, 22.50 Погода
06.35 На слуху
07.15, 07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Баклани на Балкани
09.30 Х/ф «Хоча зі мною 

ніхто не йде»
11.20 М/с «Мандрівники 

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

на картах: географія з 
історією

16.30 Т/с «Епоха честі»
20.10 Подорожні
21.00, 01.20 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Паспортний сервіс
23.20 Добрі справи
01.40 Музичне турне
03.00 Х/ф «Наталка - 

Полтавка»
04.30 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 
мистецтва. О.Екстер»

06.40, 12.45 Факти
07.10 «Що? Де? Коли?»
08.10 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
10.10 Краще не повторюй
11.10, 13.00 Х/ф 

«Останній бойскаут»
13.40 Х/ф 

«Термінатор-2. Судний 
день»

16.40 Х/ф «Термінатор-3. 
Повстання машин»

18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф 

«Термінатор-4. Нехай 
прийде спаситель»

22.45 Х/ф «Термінатор-5. 
Генезис»

01.05 Х/ф «Інші 48 
годин»

02.40 Х/ф «48 годин»
04.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

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

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/ф «Бембі 2»
12.00 М/ф «Пригоди 

імператора 2. Нові 
пригоди Кронка»

13.15 Х/ф «Споконвіку 
назавжди»

15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 20.00 Одного 
разу в Одесі

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Одного разу під Полтавою

21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.25 Т/ц «Видатні 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

журнал»
11.00 «За літнім часом»
12.00, 15.35, 19.55 Тема 

дня
12.25 Концерт «За честь! 

За славу! За народ!»
13.05 Т/ф «Олена 

Пчілка: «Я не йду в слід 
чийсь…»

14.00 «Волинський 
тиждень»

14.40 Т/ц «Видатні 
волиняни» (Ніл 
Хасевич)

15.05 «Кошик творчих 
ідей»

15.25 Т/ц «Українські 
голови в Баварії», 7 
серія

16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Казки Сашка 

Лірника»
16.55 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Камінна душа»

19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.35 «Солодкий вікенд»
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»

14.15 «МастерШеф - 6»

19.00 «Битва екстрасенсів 

16»

21.15 «Один за всіх»

22.30 «Х-Фактор - 7»

05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 М/ф «Таємна місія 

Санти»
11.20 Х/ф «Наречена з 

того світу»
13.15 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.15 «Орел і Решка»
19.10, 01.00 «Вечірній 

квартал»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
23.00 «КВН»
02.50 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.20 Х/ф «Стережися 

автомобіля»
11.20 Т/с «Музика для 

двох»
15.10 Х/ф «В очікуванні 

весни»
17.00, 20.00 Т/с «Кохання 

як нещасний випадок»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.20 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»
01.00 Т/с «Співачка і 

султан»
05.00 Реальна містика

08.00 Піраміди 08.50 
Шосте почуття 09.50 У 
пошуках істини 11.30 
Повітряні бої 13.20 
Загадки планети 15.20 
Земні катаклізми 16.20 
Таємниці Гвадалківіру 
17.20 Дика Бразилія 18.20 
Містична Україна 21.00 
І світова: апокаліпсис 
23.00 Перший день війни 
00.00 Місто 00.50 Чорна 
піхота 01.50 Майор Вихор. 
Правдива історія 02.40 
Аджимушкай. Підземелля 
смерті 03.30 Лікар 
Хайм. Експерименти над 
людьми 04.20 Прокляття 
скіфських курганів 

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «Неділя з 
Кварталом»

06.45 «Гроші»
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»
13.25 Т/с «Матусі-2»
16.40, 02.50 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
18.30 Х/ф «Недотуркані»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.10 Х/ф «Кадри»
01.20 «Аргумент кiно»
02.00 «Світське життя»
05.00 «ТСН-Тиждень»

05.50 «Великий бокс. 
Денис Берінчик - 
Хуан Окура, Олег 
Малиновський - Еусебіо 
Осехо»

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 

«Одружити Казанову»
20.00 «Подробиці тижня»
23.00 Х/ф «Вокзал для 

двох»
01.50 Х/ф «Прощання з 

Каїром»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.55 Абзац
05.50, 07.10 Kids Time
05.52 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.12 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
11.50 Х/ф «Еон Флакс»
13.35 Х/ф «Залізна 

людина»
16.00 Х/ф «Залізна 

людина 2»
18.35 Х/ф «Залізна 

людина 3»
21.00 Х/ф «Людина зі 

сталі»
23.50 Х/ф «Корпорація 

«Безсмертя»
02.00 Х/ф «Катакомби»

07.00 Феєрія мандрів
07.20 Мозаїка 

батьківства
07.45, 12.45, 18.30 

Телемагазин
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

21.55, 00.00 Погода
08.15 Джем
09.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
09.15, 12.00, 18.45, 

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Вісник обласної 
ради

10.00, 15.00 Програми 
ЕКО-ТВ

12.10 Хіт-парад
13.00 Концерт 

симфонічного 

АВЕРС оркестру «LORDS OF 
THE SOUNDS»

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 Я тут живу
00.35 Концерт-лекторій 

«Микола Колесса- син 
століття»

02.45 Чоловічі розваги
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Дівчина з характером» 
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 М/с «Хранителі 

історії»

ФУТБОЛ 1

ПН 7 листопада ВТ 8 листопада СР 9 листопада ЧТ 10 листопада ПТ 11 листопада СБ 12 листопада НД 13 листопада
06.00, 08.00, 20.35 Топ-
матч 06.10 Лестер - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
08.10 Олександрія - Шахтар. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 «Великий футбол» 12.00 
Севілья - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Ліверпуль - 
Вотфорд. Чемпіонат Англії 
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Реал 
- Леганес. Чемпіонат Іспанії 
18.45 Арсенал - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 20.40 Зірка 
- Олімпік. Чемпіонат України 
22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 23.45 Вільярреал - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 01.35 «Моя 
гра» 02.05 Челсі - Евертон. 
Чемпіонат Англії 03.55 
Сосьєдад - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч 
06.10 Ліверпуль - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 08.10 Гранада 
- Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Олександрія 
- Шахтар. Чемпіонат України 
12.05 «Великий футбол» 13.50 
Реал - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 16.55 Зірка - 
Олімпік. Чемпіонат України 
18.45 Севілья - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 Челсі 
- Евертон. Чемпіонат Англії 
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 23.45 Сосьєдад - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 01.35 
Журнал Ліги Чемпіонів 02.05 
Ман Сіті - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 03.55 Лас-Пальмас - 
Ейбар. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Зірка - Олімпік. Чемпіонат 
України 08.10 Арсенал - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Сосьєдад 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Челсі - Евертон. 
Чемпіонат Англії 13.55 Севілья 
- Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 «Сіткорізи». 
Прем’єра 16.30 Лестер - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
18.20, 03.30 «Моя гра» 18.50 
Вільярреал - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 20.40 Олександрія - 
Шахтар. Чемпіонат України 
22.50 Журнал Ліги Чемпіонів 
23.20 Свонсі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 01.10 «Сіткорізи» 01.40 
Осасуна - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 04.00 Ліверпуль - 
Вотфорд. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 05.30 Топ-матч 
06.10 Севілья - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Ман 
Сіті - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Зірка - Олімпік. Чемпіонат 
України 12.05 Вільярреал 
- Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Олександрія - Шахтар. 
Чемпіонат України 16.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.30 
Свонсі - МЮ. Чемпіонат Англії 
18.20 «Сіткорізи» 18.50 Реал 
- Леганес. Чемпіонат Іспанії 
20.40 Арсенал - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 22.50 
Малага - Спортінг. Чемпіонат 
Іспанії 00.40 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 01.40 
Матч 03.40 Челсі - Евертон. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 18.20, 20.55 Топ-
матч 06.10 Албанія - Іспанія. 
Відбір до ЧС-2018 08.10 Ісландія 
- Туреччина. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Македонія - 
Італія. Відбір до ЧС-2018 12.05 
Словаччина - Шотландія. Відбір 
до ЧС-2018 13.55 Швеція - 
Болгарія. Відбір до ЧС-2018 
16.00 «Моя гра» 16.30 Бразилія 
- Аргентина. Відбір до ЧС-2018 
18.25 LIVE. U-21. Україна - 
Білорусь. Товариський матч 
20.25 Журнал Ліги Чемпіонів 
21.10, 05.10 Світ Прем’єр-Ліги 
21.40 LIVE. «Шлях на Мундіаль. 
ONLINE». Відбір до ЧС-2018 
23.40 Франція - Швеція. Відбір 
до ЧС-2018. Прем’єра 01.30 
Румунія - Польща. Відбір до ЧС-
2018. Прем’єра 03.20 Вірменія - 
Чорногорія. Відбір до ЧС-2018 

06.00 Топ-матч 06.05 Півн. 
Ірландія - Азербайджан. Відбір 
до ЧС-2018 07.55 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.25, 19.40 Огляд 
1-го ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018 10.00, 15.40 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Франція 
- Швеція. Відбір до ЧС-2018 
12.10 Румунія - Польща. Відбір 
до ЧС-2018 13.50 «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 16.00 Вірменія - 
Чорногорія. Відбір до ЧС-2018 
17.50 Англія - Шотландія. 
Відбір до ЧС-2018 20.30, 22.30, 
23.40 «Головна команда» 
21.35 LIVE. Україна - Фінляндія. 
Відбір до ЧС-2018 00.40 
Туреччина - Косово. Відбір до 
ЧС-2018. Прем’єра 02.30 Вельс 
- Сербія. Відбір до ЧС-2018. 
Прем’єра 04.15 Хорватія - 
Ісландія. Відбір до ЧС-2018 

06.00 Топ-матч 06.05 Іспанія - 
Македонія. Відбір до ЧС-2018 
07.55 Світ Прем’єр-Ліги 08.25, 
15.00 Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
«Моя гра». Прем’єра 10.50 
Австрія - Ірландія. Відбір до 
ЧС-2018 12.40 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 13.10 
Туреччина - Косово. Відбір 
до ЧС-2018 16.05 Україна - 
Фінляндія 18.00, 23.40 «Шлях 
на Мундіаль» 18.50 LIVE. 
Люксембург - Нідерланди. 
Відбір до ЧС-2018 20.55 
«Великий футбол» 21.35 LIVE. 
Португалія - Латвія. Відбір до 
ЧС-2018 00.30 Греція - Боснія і 
Герцеговина. Відбір до ЧС-2018. 
Прем’єра 02.20 Болгарія - 
Білорусь 04.05 Бельгія - Естонія. 
Відбір до ЧС-2018 

ЛУЧАНКА – В 
КОМАНДІ МОНАТІКА

Юна луцька співачка Дар’я Остапук 
пройшла «сліпі» прослуховування 

на популярному талант-шоу «Голос.
Діти» на телеканалі «1+1».

Дівчина вразила зіркових тренерів не-
звичайним тембром, виконавши пісню бри-
танської співачки Адель Rolling in the Deep. 
У підсумку 14-річна артистка потрапила в 
команду співака Дмитра Монатіка, який, до 

того ж, сам родом із Луць-
ка. 

Як відомо, дівчина 
виступає під сценічним 
псевдонімом OSSA, 
неодноразово брала 
участь у вокальних 
конкурсах за кордо-

ном, має призові місця. 
До слова, вокалом 

із Дар’єю займа-
ється відома 

волинська 
с п і в а ч к а 
Галина Ко-
нах.

дорогу молодим

Фільм «Термінатор-5. Генезис»

22:45

youtube.com

Фільм «Еон Флакс»

11:50

teleguide.info

 Сергій ДЗЮБА, 
президент Міжнародної літературно-
мистецької Академії України 
bukvoid.com.ua

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?
віват!

ВОЛИНЯНИНА НАГОРОДИЛИ 
МЕДАЛЛЮ «ОЛЕКСАНДРА 
ДОВЖЕНКА»

Міжнародна літературно-
мистецька Академія 

України для відзначення 
заслуг громадян України, 
а також іноземних громадян 
та осіб без громадянства, які 
виявили себе у сфері мистецтва 
і науки як видатні творці, 
організатори та меценати, 
рішенням Правління 
Академії від 1 листопада 
2016 року заснувала медаль 
«Олександра Довженка». 

Першими почесної нагороди 
удостоїли видатних українських та за-
рубіжних письменників, науковців, перекла-

1plus1.ua/golosdity

дачів, громадських 
діячів та мецена-
тів: грузинського й 
українського пись-

менника, пе-
рекладача, 
дипломата 

Рауля Чіла-
чаву, письменника, Шевченківського 
лауреата Василя Голобородька, пись-

менника і науковця Ігоря Павлюка, 
грузинського письменника та громадського 

діяча Гурама Одішарію, письменника, ав-
тора історичних романів Івана Корса-

ка, публіциста, письменника, голов-
ного редактора газети «Культура і 
життя» Євгена Букета, письменника 
та публіциста з Канади, головного 

редактора журналу «Порт-Фоліо» 
Михайла Блехмана та українського 

мецената і громадського діяча Віктора 
Кияновського.
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Іван Корсак

того ж, сам родоооооо
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Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина без серця. Григорій Сковорода

  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
Фото з архіву Ольги Гамідер
Луцьк 

милосердя

умілі руки

  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Ковельський район

Колись Мишко жив, 
як Мауглі. У три роки 
не вмів ходити й 

розмовляти. У пошуках 
їжі виповзав на ручках із 
порожньої хати. А далі – як 
поталанить. Коли сусіди 
побачать – нагодують, а 
коли ні – годинами плакав 
на холоді та у бруді.

Через порушення центральної 
нервової системи ніжки дитини фак-
тично не рухалися. Страшний діагноз 
лікарі встановили не відразу. Адже 
мама народжувала первістка вдома. 
Коли врешті показала фахівцям, ті 
попередили: немовля потребує сер-
йозного лікування. Однак дитя на-
віть їжі не отримувало, що вже про 
медичну допомогу казати. 

Допоки могла, Мишка доглядала 
бабуся (вона жила із хворим онуч-
ком, сином і невісткою в одному 
домі). А коли жінку розбив інсульт, 
хлопчика спіткала доля Мауглі, тоб-
то – виживай, як хочеш.

Де були батьки? Теж жили, ніби 
в джунглях. Днями й ночами шукали 
горілки. І тільки це було сенсом їх-
нього існування...

А коли Мишкові виповнилося 
три роки й десять місяців, Бог таки 
зглянувся над дитиною і подарував 
нове життя, в якому були любов, лас-
ка, увага, в якому з’явилася віра: я 
зможу ходити! Сам!

«РЯТУЙТЕ ДИТИНУ, 
БО ПРОПАДЕ!»

– Як я сюди потрапив? Це довга 
історія. Хай краще мама розкаже, – 
соромиться Мишко і тулиться до си-
вочолої жінки. Бо саме вона – Тетяна 
Лук’янець із селища Люблинець Ко-
вельського району – стала тією лю-
диною, яка подарувала хлопчикові 
нове життя.

– Тато Михайлика – це мій зведе-
ний брат. Саме я забрала свою маму, 
тобто бабусю Мишка, коли її розбив 

«НАЩО ТОБІ ТОЙ КАЛІКА?!»

СОЛОДКІ ШЕДЕВРИ 
ВІД ЧАРІВНОЇ ЛУЧАНКИ 

Умілі жіночі руки завжди творять 
дива, особливо, коли справа 

стосується кулінарного мистецтва. 
Багато солодких шедеврів 
навчилася готувати чарівна 
лучанка, чудова мама двох діток 
Ольга Гамідер. Молода жінка пече 
смачні надзвичайної краси торти 
й короваї, якими полюбляють 
ласувати гості сімейних свят та 
великих корпоративів.

– Печу тортики відтоді, коли після наро-
дження першої дитини пішла у декретну від-
пустку. Спочатку просили приготувати щось 
солоденьке й гарненьке для племінника, для 
похресника, а то і своєму синочку на свято 
доводилося щось вигадувати, – зізнається 
Ольга. 

Показуючи під час нашої розмови фото-
графії своїх кулінарних витворів, моя спів-
розмовниця розповідає, що спеціально на 
кондитера не вчилася: перша освіта матема-
тична, друга – економічна. 

– Сюжети для оформлення солодких ви-
робів придумую сама. Іноді люди замовляють 
і кажуть, що хочуть бачити на тортику: героїв 
дитячих мультфільмів, автомобілі, книги, квіти, 
фігурки людей – багато чого. Просто замовник 
каже про свої побажання, а я вже домислюю 
і втілюю це в реальність за допомогою масти-
ки, цукрової пудри та інших кондитерських 
засобів. Наприклад, до Дня вчителя спекла 
великого торта з букетом квітів на ньому. Пе-
дагоги були надзвичайно задоволені. Якось 
довелося мужчині на ювілей робити торт з 
українською хатою. Виготовляю торти у формі 
книг – як історію життя людини, іноді роблю зі 

інсульт. А за трохи із села Пісочного 
Ковельського району, де жив хлоп-
чик, подзвонили сусіди: «Рятуйте ди-
тину, бо пропаде!» – пригадує Тетяна 
Федорівна події 2005-го.

На той час жінка виховувала 
трьох власних дітей. Із чоловіком 
мала клопіт, бо часто випивав. Та 
коли дізналася про поневіряння ма-
ленького племінника, без вагань по-
далася рятувати.

– Того дня, коли пролунав дзві-
нок від сусідів, мого чоловіка навіть 
удома не було. Тому я телефоном 
йому сказала, що забиратиму Мішу. 
Разом із сестрою ми попросили у 
знайомого авто та поїхали. У Пісоч-
ному нас чекали брат Володя із дру-
жиною Людою (це Мішині батьки). Я 
сказала: хлопчикові в них лишатися 
не можна, попросила свідоцтво про 
народження, і ось уже одинадцять 
років Мишко живе у нас.

Взяти на виховання чужу дитину – 
це відповідально. Прихистити ж хлоп-
чика з діагнозом ДЦП – взагалі подвиг. 
Але на той момент жінка навіть думати 

не хотіла про те, як тяжко їй доведеть-
ся. Вірила: усе в Божих руках.

– Михайлик був схожий на за-
лякане звірятко. Він звик жити сам 
по собі, не знав, що таке нормаль-
но їсти, в чистій постелі спати. Коли 
його годували, не жував, а цілим 
ковтав, аби швидше насититися. Що 
вже казати про горщика чи норми 
гігієни, – провадить жінка. – Спершу 
всі – і мій брат, і сусіди, і колеги по 
роботі – казали: «Він же каліка! Нащо 
тобі цей клопіт?! Віддай в інтернат і 
будеш тільки провідувати!».

Після цих слів виникли вагання. 
З одного боку – справді тяжко. Бо 
дитина потребувала цілодобового 
догляду, чималих затрат на лікуван-
ня. А з іншого – не хотілося, аби ли-
шився всіма відкинутий.

– Та й чутки лякали, – зізнається 
оповідачка. – Наскільки вони прав-
диві, не знаю, але люди подейкували, 
що у спецзакладах проводять екс-
перименти над неповносправними. 
Тож ми разом із доньками зібралися 
на сімейну раду й вирішили: Мішик 

Держава теж не може забезпечити 
всім необхідним. Якщо видають пу-
тівку в санаторій, то тільки на дитину, 
а дорослий мусить їхати, проживати 
й харчуватися власним коштом. Крім 
того, у свої 59 літ я сама регулярно 
лікую високий тиск, сили весь час 
убувають. Тому лікуванням Мишка 
опікується моя молодша донька Оля. 
Саме вона по оздоровчих закладах 
із хлопцем їздить, щодня спеціальні 
вправи з ним виконує.

Завдяки такій увазі дитина не 
лише ходить, освіту здобуває. Миш-
ко захоплюється вивченням рослин-
ного й тваринного світу, дуже гарно 
малює і мріє в майбутньому стати 
художником, дизайнером чи іншу 
дотичну професію здобути. 

...А рідні батьки? Від них допомо-
ги жодної. Мати Людмила так пила, 
що в один із нападів білої гарячки 
вкоротила собі віку. Батько, який 
проживає в селі на Ковельщині, й 
далі пиячить. Жінка, з якою співмеш-
кав, померла. Він сам у напівроз-
валеній халупці залишився, роботи 
не має. Рідко-рідко може подзво-
нити: «Як справи?». Торік у день на-
родження Мишка привіз торта. Але 
ж 15-річному хлопчику не заміниш 
батька шматком солодощів. Тому 
кровні син із татом – фактично чужі 
люди.

Коли прощаємося, хлопчик 
упевнено подає руку й тулиться до 
своєї некровної, але найдорожчої у 
світі мами. А вона пригортає хвору 
дитину і з вірою у краще каже:

– ...На ніжки Михайлика постави-
ли. Тепер думаю, як сироту житлом 
забезпечити. Бо ж маю трьох своїх 
дітей, трьох онуків, усі мешкаємо в 
трикімнатній квартирці. Найбільшу 
кімнату – зал – відвели Міші. Та хлоп-
чик же дорослішає. Тому молюся 
Богу, аби відкрив серце якоїсь ми-
лосердної людини і та допомогла на-
шому Міші з його власним житлом...

залишиться з нами. Коли вперше 
прийшла з дитиною до лікаря, навіть 
не питала, чи зможе Мишко ходити. 
Поклалася на волю Господа та фахо-
вість лікарів і взялася робити усе, що 
призначали медики. 

А «все» – це щоденні вправи, ре-
гулярні масажі, постійне консульту-
вання у спеціалістів, щорічні курси в 
лікувально-оздоровчих закладах.

– Ми навіть не очікували такого 
результату, але, повернувшись із клі-
ніки Козявкіна, п’ятирічний Михай-
лик уперше став на ноги. Відразу – 
на кілька секунд. А потім – на довше 
й довше! – навіть через стільки років 
після щасливої миті Тетяна Федорів-
на не стримує сліз.

ВІДМІННИК, 
ХУДОЖНИК, ЕРУДИТ

За дев’ять років, що відтоді ми-
нули, Мишко навчився ходити. Із 
першого класу має індивідуальні за-
няття з учителями. Попервах наука 
йшла непросто. Ще тяжче давалося 
тримати олівця та ручку (м’язи рук 
були надто напружені). Та ось уже 
п’ять літ хлопчик – відмінник, учи-
телі ним не нахваляться. Кожен на-
вчальний рік закінчує з похвальним 
листом. 

І на підтвердження Мишко гор-
тає щоденника з найвищими бала-
ми, показує малюнки й саморобки.

– На жаль, ми не можемо віддати 
його до школи, – зітхає жінка. – Бо 
вдома дитина ходить більш-менш 
нормально, а тільки опиняється на 
вулиці – його охоплює безпричин-
ний страх.

– Просто як бачу людей, то зда-
ється, що вони прямо на мене йдуть 
і от-от зіб’ють, – зізнається Міша.

– Дитина потребує постійної фі-
зичної та психологічної допомоги. А 
нам це не завжди по кишені, – пояс-
нює Тетяна Федорівна. – Я вже вісім 
років на пенсії. Мій чоловік помер. 

скриньками та дитячі на різну 
тематику. Якось на випуск-
ний вечір у школу готувала 
торт із випускним альбомом 
на ньому (з фотографіями), а 
для спортсмена – зі штангою 
(їстівною, звичайно), – розпо-
віла Ольга. 

Напевно, багато хто ловив 
себе на думці: якби постійно 
мав справу із солодощами, 
ото вже смакував би! Утім це 
не про Ольгу. Бо кондитерка... 
не любить солодкого! Хоча усі 
свої вироби куштує, чи смач-
ними вийшли. 

– Хочу трішки похвалити-
ся (сміється, – ВН). Знаєте, всі 
мої торти оригінальні. Я не 
люблю повторюватися, тому 
кожен має якусь особ ливість. 

Ще ніколи у мене не було од-
накових тортів чи короваїв, 
тобто роблю хоч якусь ма-
леньку відмінну деталь. Ма-
буть, саме через це мої торти 
вподобало так багато людей: 
беруть і на ювілеї, і просто на 
дні народження, і на весілля, 
і на дівич-вечори. От дівчата 
взяли собі торта для суто жі-
ночої компанії, то там з нього 
наче вилазить стриптизер. 
Якось молодому чоловікові 
на 25-річчя замовили торт із 
диснеївськими героями Чі-
пом і Дейлом. Виявляється, 
цього іменинника всі назива-
ють Чіп. На весілля зазвичай 
замовляють торти у рожевих 
тонах, із солодкими троянда-
ми чи орхідеями. 

Вчитися по-новому виго-
товляти красиві й водночас 
смачні торти жінці допомагає 
інтернет. Дивлячись відео, 
кулінар пізнає, як наносити 
мастику, скріплювати деталі, 
оформляти. 

– У результаті виходять 
цікаві речі, які замовляють не 
лише у нашому місті. Буває, 
що по мої торти приїжджають 
із Києва, зі Львова, навіть із 
Бреста, – каже Ольга. – Якось 
замовили солодощі на юві-
лей для нашого емігранта в 
Італію. Тож гостинець поїхав 
автобусом до Рима.

– Натхнення для цієї 
справи мені дають голоси і 
сміх дітей. Домашні турботи 
дещо втомлюють, але під час 

із сім
ейного архіву

ТАК КАЗАЛИ ЛЮДИ ПРО ХВОРОГО НА ДЦП ХЛОПЧИКА. АЛЕ ЛЮБОВ’Ю ТА 
ЩОДЕННОЮ ТУРБОТОЮ ТЕТЯНА ЛУК’ЯНЕЦЬ ЗЦІЛИЛА НЕРІДНУ ДИТИНУ 

роботи я відпочиваю морально, бо тоді з го-
ловою занурююся у творчість, – усміхається 
жінка. – Люблю цю справу. Тож уже вдалося 
виготовити не мало й не багато – близько 
двох тисяч солодких короваїв. Похвалюся: 
уже зараз в мене до кінця листопада все роз-
писано. Роботи дуже багато, але людей не 
хочеться підводити. Добре, що є ніч, то поки 
що встигаю усе зробити вчасно. Чому я так 
працюю? Знаєте, надзвичайно приємно, коли 
люди телефонують і просять: «Олю, будь 
ласка, спечи свого торта! Без прикрас, щоб 
тобі легше, просто хочемо твого торта!». До-
дає наснаги й те, що просто робиш від душі, 
щось придумуєш, видозмінюєш, стараєшся, а 
потім читаєш повідомлення у телефоні: «Тор-
тик дуже смачний!!! Доця була надзвичайно 
задоволена! Дякую, Ольчик!». Приємно, коли 
мої солодощі дарують людям радість.

Якби одинадцять років тому Тетяна не врятувала 
Мишка, невідомо, як склалася б його доля

На рахунку в кулінара близько двох тисяч солодких короваїв

Ольга переконує: працюючи на 
кухні, вона морально відпочиває
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Невдахи історії – і люди, й ідеї – подібно до набожних потопельників, 
не залишають після себе автобіографій. Нассім Ніколас Талеб

  Оксана ШТАНЬКО
Хроніки Любарта
hroniky.com «ІДИ СОБІ ДО ДЯБЛА»: 

ЯК СВАРИЛИСЯ НА ВОЛИНІ У ХVІ–ХVІІ СТОЛІТТЯХТе, якими словами 
лаялися наші 
предки триста-

чотириста років 
тому, спробуємо 
розглянути на прикладі 
конкретних конфліктів 
і простежити пряму 
мову й автентику 
старосвітської 
сварки, живі емоції 
контраґентів-
сперечальників.

НАВІЩО ЛАЙКУ 
ЗАПИСУВАЛИ 
В ДОКУМЕНТИ

Так уже влаштоване людське 
життя, що тяжко буває уникнути в 
ньому конфліктів та непорозумінь. 
Хай яким янголом є та чи та осо-
ба, обурення й незгода в певний 
момент виринають із глибин душі 
назовні, спричинюючи емоційну 
суперечку. І тут уже річ у культурі 
спілкування й вихованні. Хтось за-
лагоджує конфлікт аргументами та 
доказами, хтось – слізьми й емоцій-
ними перепрошуваннями, а дехто – 
гучним лихослів’ям та колоритними 
приповідками. 

Прикро лишень, що більшість 
сучасних обзивань, застосовуваних 
у мові нашого повсякдення, має ро-
сійське походження. Хай пробачить 
ласкавий читач авторці лінґвістич-
ний ура-патріотизм, але питомо 
наша лайка була куди милозвуч-
нішою, аніж ті угро-фінські мовні 
релікти, що ними послуговується 
середньостатистичний український 
обиватель. 

Нагадаємо, що безпосереднім 
джерелом до висвітлення повсяк-
денних життєвих перипетій жителів 
наших теренів ХVІ-ХVІІ століть є до-
кументація ґродських судів Волин-
ського воєводства (Луцького, Во-
лодимирського, Крем’янецького), 
а також міські книги самоврядних 
урядів – маґістратів. Великі за об-
сягом, «одягнуті» у шкіряні, час-
то тиснені квітковим орнаментом 
оправи, актові книги містять чима-
ло безцінних зауваг і деталей. Вони 
вкрай помічні на шляху до осягнен-
ня й осмислення волинської ми-
нувшини. 

Скарги й справи, з якими люди 
ранньомодерної доби зверталися 
до урядників ґродів та маґістратів, 
охоплювали практично всі сфери 
їхньої життєдіяльності. То були гро-
шові борги й зобов’язання, напади 
й розбої, купівля-продаж нерухо-
мості, образа честі, пограбування 
та вбивства тощо. Оповідання сто-
рони-позивача вносили до актів за 
визначеним принципом «слово од 
слова». 

Для підсилення власної право-
ти й скривдженості, ще не оговтав-
шись морально від пережитого, 
позивач надиктовував писареві ті 
словесно-учинкові ганебності, що 
їх дозволив собі відповідач. Оче-
видно, «актор» (позивач мовою 
судового документу) таким чином 
намагався схилити суддю на свій 
бік. Ще цікавіше могло скластися 
потім, оскільки «позваний» також 
не барився з візитом до урядників-
судівників. Ба більше – його версія 
часто кардинально суперечила вже 
записаній скарзі й показувала си-
туацію з іншого боку. Попри більш-
менш струнку структуру актових 
документів, у них часом вдається 
простежити вкрай живі людські 
емоції. Їм більш як триста літ і вони 
втілені у низці «смачних» мовних 
конструктів та висловів, які щонай-
менше заслуговують бути відтворе-
ними у нинішній розвідці.

«ЗЛИЙ ЧОЛОВІЧЕ, 
ЗЛОДІЮ, ЗРАДЦЮ, 
КАТЕ, СТАРИЙ СОБАКО 
З БОРОДОЮ СИВОЮ!»

Навесні 1568 року прикре непо-
розуміння привело до володимир-
ського замкового уряду Матея – слу-
жебника королівського дворянина 
Павла Григоровича Оранського. Його 
контраґент Григорій Семенович 
Оранський з невідомого злого намі-
ру спустив воду і рибу з лазківського 
ставу позивача. За словами скарж-
ника, ганебна справа сталася в ніч із 
п’ятниці на суботу. 

Самотужки поважний шляхтич 
злочину не чинив. Намовив підда-
ного Левка Сушковича. Той, своєю 
чергою, заручився підтримкою 
інших слуг шляхетного пана. Слух-
няні піддані зґрабно поспускали 
ставок з рибою. Наступного дня, 
продовжував позивач, його пан 
разом з дружиною Мариною ходи-
ли оглядати страхітливі масштаби 
заподіяної шкоди. Григорій Оран-
ський, передбачивши такий хід 
подій, перестрів подружжя у селі 
Лазкові (нині – Ласків Володимир-
Волинського району) «на добро-
вільній дорозі» й почав інтенсивно 
лихословити. 

СЛУГИ ХОДИЛИ ПІД 
ВІКНАМИ, ПОКАЗУЮЧИ 
ОГОЛЕНІ ЗАДИ

Приводом до суперечок часто 
були спірні права власності на ма-
єтки. Справжні господарі ставали 
жертвами нападів і розбоїв, внаслі-
док чого значна частина їхніх «добр» 
знищувалася й перебувала в розрусі. 
Найоригінальніші розбійники, окрім 
силових методів, часом застосовува-
ли ще й засоби морального тиску. До 
такого штибу зловмисників ХVІ сто-
ліття можемо віднести дружну сім’ю 
Станіслава Молинського та Мар’ї 
Гаврилівни Яковицької і їхніх синів 
Федора й Івана. 

Навесні 1584 року вони посягали 
на маєток подружжя Дем’яна Мо-
кренського і князівни Василиси Ру-
жинської. Скидається на те, ніби ма-
єток справді був спірною власністю, 
бо скаржники апелювали у позові до 
листа заруки, тобто права володіння, 
затвердженого урядом. Цей аргу-
мент, на думку нападників, не мав 
переконливої сили. Запомігшись під-
тримкою синів та значної кількості 
слуг-челяді, войовнича Мар’я при-
йшла до двору Мокренського. 

Цікава деталь: пані наказала 
принести на подвір’я тушу вбитого 
вепра і покласти те м’ясо на столі пе-
ред льохом («принесли з собою стер-
во вепровое на носилахъ, котороє 
стеръво... на столе под холодникомъ 
положили»). Одіозні дії жінки супро-
воджувалися словесними образами. 

Оранський звинуватив 
Матея у фальшуванні 

документів та приповідав: 
«Злыи чоловече, злодею, 
зрадце, кате, старыи псе 
з бородою сивою, бых на 
отца своего баченя не мел, 
зрубал бых тебе на букаты 
и тут бых тебе поховалъ» 
(«Злий чоловіче, злодію, 
зраднику, кате, старий 
собако з сивою бородою! 
Щоб ти батька свого не 
бачив! Порубав би тебе 
на шматки і отут би тебе 
схоронив»). На тому погрози 
не скінчилися і невгамовний 
злодій упевнено додав: 
«Злыи чоловече, то тобе 
поведам, иж в короткомъ 
часе самъ з жоною и детми 
и с потомъствомъ згинешъ 
и слизнешъ ни от кого, одно 
од мене!» («Злий чоловіче, 
те тобі скажу, що невдовзі 
ніхто інший, а я так вчиню, 
що з дружиною й дітьми 
загинеш і зникнеш»).

На «лагодливе» прохання 
оддати борг злісний пан 

Жасковський залементував: 
«Ты, деи, мне грошеи 
не позычал, которых 
ся мне впоминаєш!». 
Аргументовану відповідь 
єврея про тяглість боргу від 
Ханни опонент не сприйняв, 
завершивши суперечку 
казанням: «Ид же, деи, 
собе, до дябла!» («Іди 
собі до чорта!»). По тому 
добряче вдарив бідолаху 
в обличчя, продовжуючи 
погрози: «А скоро, деи, 
тебе, где инде трафълю, 
кажу тя ве два кии бити, 
ажъ будет от земли 
отлетит» («А як невдовзі 
зустріну тебе – накажу 
двома киями бити, аж од 
землі відлетиш»).

Пані Яковицька, 
закликаючи господиню 

маєтку до розмови, 
волала: «Курво старая, 
выиди сюды!». Тим часом 
сини помагали матусі 
погрозливими словами: 
«Вамъ уши и губы 
обрежемъ!...». Суголосно з 
господарями діяли і слуги. 
За словами скаржників, 
три десятки челядників 
ходили біля вікон, задерши 
на голови подоли кошуль-
сорочок, і зади показували! 

Як свідчили урядники, 
переконування 

супроводжувалися 
словами: «Зусеньку! 
Конечне мусишъ ехаты 
зо мною до дому моего!» 
(«Зусенько! Неодмінно 
мусиш їхати зі мною у 
дім мій!»). Ображена 
одруженням з іншою, жінка 
відповідала: «Дай ми покой 
и памятай на боязнь Божую, 
же ото нине зосталамъ 
набожъною; а до того 
маешъ южъ жону свою, 
прето покинь и занехай 
южъ мыслий злыхъ 
першую и пуды прочъ собе 
одъ мене!» («Залиш мене у 
спокої і страх перед Богом 
май, бо однині набожною 
стала. А крім того, дружину 
маєш свою, тож залиш 
і забудь вже про думки 
ганебні та геть іди собі від 
мене!»). 

окрім русинів-українців, вірмена-
ми, євреями, литовцями, караїмами, 
поляками. У часах ярмаркування 
розмаїтість народностей міста до-
повнювалася. Темперамент і вдача 
багатьох чужоземних гостей, а біль-
ше – добра чарчина в шинку-корчмі 
ставали причинками до гамірливих 
сварок і частих бійок.

Особливо гостро суперечки 
точилися в тих справах, де фігу-
рували гроші. Так було восени 
1578 року, коли володимирський 
єврей Шмойло Зраілович шукав 
порозуміння з Григорієм Волчком 
Жасковським. Обставини склалися 
так, що єврейка з Володимира Хан-
на Нахимівна пішла заміж до Лю-
бомля. Той борг, який щаслива на-
речена зосталася винною Шмойлу, 
вона передала пану Жасковському. 
Останній завинив кошти їй. Відтак 
Волчко мав віддати гроші єврею, і 
всі віднайшли б у тому спокій та са-
тисфакцію. 

Той напад на маєток успіху роз-
бійникам не приніс. Вони ще кілька 
разів поривалися чинити шкоду 
княжій родині, тому справа й по-
трапила до судових актів.

«ДАЙ МЕНІ СПОКІЙ І 
СТРАХ ПЕРЕД БОГОМ 
МАЙ!»: ЯК ЧОЛОВІК 
КОХАНЦІ ВІДМОВИ НЕ 
ПРОСТИВ

Резонансну сварку, що за-
кінчилася жорстоким вбивством, 
розглядав ґродський суд Луцька у 
жовтні 1644 року. Про події в рідно-
му Острозі тоді свідчили урядники 
тамтешнього маґістрату. Райці Вой-
тех Малхерович, Ян Зиґармістр та 
Андрій Шляхта при помочі лавників 
Федора Паляниці й Лавріна Мечни-
ка оповідали про справу шляхтича 
Мартина Ясинського. За словами 
поважних міщан, 29 вересня, в 
день святого Михайла за римо-
католицьким календарем, славетна 
Зузанна Куявинська поверталася 
додому зі сповіді. Жінка мешкала в 
Окольному замку перед церквою 
святих Бориса й Гліба, у дворику, 
що належав отцям францисканам з 
Межиріцького монастиря. 

Прийшовши з костелу, Зузанна 
прохала в господині дому дати їй 
пообідати. Завадив панянці у трапе-
зі збуджений та схвильований і на 
той час уже колишній коханець. По-
при одруження з іншою, пан Ясин-
ський наполегливо переконував 
небайдужу йому білоголову кралю 
продовжувати з ним солодкий, але 
гріховний зв’язок. 

Відтак Матей, іменем свого 
шляхетного пана, просив вписати 
скаргу до актів суду і вчинити тому 
справедливу раду.

«ІДИ СОБІ 
ДО ДЯБЛА!»

Частими учасниками конфлік-
тів ставали представники етнічних 
спільнот, що віддавна жили на тере-
нах Волинського воєводства. Один 
лиш Луцьк у ХVІ столітті повнився, 

Обіцянки Жасковський дотри-
мав – незабаром таки змордував 
того єврея. Криваві рани засвідчив 
судовий урядник – возний, а скаргу 
було внесено до актів ґроду.

Реакція запального коханця 
на відмову була миттєвою. Зрозу-
мівши нехіть жінки, розлючений 
пан проламав їй голову чеканом 
(різновид бойової кирки). Потім 
ударив її в груди і, побачивши, що 
та вже Богу душу поволі оддає, хо-
тів був піти. Там його впіймали й 
припровадили до маґістрату. А що 
був шляхтичем, то судити його на-
лежало урядникам Луцького ґро-
ду. До слова, разом з убивцею до 
воєводського центру тоді привез-
ли і тіло небіжчиці. Ясинського по-
садили до замкової тюрми, де той 
мав чекати на виконання смертно-
го вироку.

***
Тож завдяки «живим» докумен-

тальним свідченням бачимо, яки-
ми запальними й емоційними були 
жителі Волині ХVІ–ХVІІ століть. Їхні 
слова і дії під час сварок та конфлік-
тів відтінені емоційно-побутовою 
барвою. Вони яскраво демонстру-
ють нам, сучасним, елементи світо-
сприйняття й повсякдення людей 
із наших теренів у ретроспективі 
чотирьох сотень років.

w
ikipedia.org

cdiak.archives.gov.ua

Пітер Брейгель Молодший. Бійка картярів

Актові книги – джерела давньої волинської історії
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Деякі книги варто тільки скуштувати, деякі – проковтнути. 
І тільки небагато – пережувати й перетравити. Томас Бабінгтон Маколей

  Лілія БОНДАР
    Львів

  Галина ТЕРНОВА
     Луцьк

ARTільновинка

ПРЕЗЕНТУВАЛИ МЕМУАРИ 
МИХАЙЛА ШКІЛЬНИКА

ТАЄМНИЧА ДІВА ВІД 
ВОЛОДИМИРА ЛИСА

У рамках Форуму 
видавців у Львові 

київський історик 
Владислав Верстюк 
презентував книгу 
Михайла Шкільника 
«Україна в боротьбі за 
державність в 1917-1921 
роках», упорядником якої 
й виступив.

Спогади і роздуми Михайла 
Шкільника відтворюють доленосні 
для України події революції 1917-
1921 років. Це час визвольних зма-
гань, героїчних спроб визволення 
з-під російського імперського 
ярма, відновлення української 
державності. Книга насичена ціка-
вим фактичним матеріалом, часто 
унікальним, закарбованим лише 
в пам’яті автора. Як урядовець то-
гочасних українських міністерств, 
Шкільник подає своє бачення ре-
волюційних подій, аналізує їх та 
намагається знайти причини по-
разок визвольних змагань. Одна 
з них, на його думку, – дискреди-
тація української ідеї Павлом Ско-
ропадським, який під вивіскою 
«Української Держави» готував 
відновлення «єдиної і неподіль-
ної» Росії.

«Михайло Шкільник народив-

radiosvoboda.org
  Лілія Бондар 

    Луцьк
    Фото facebook.com/
    stadnyk.oleksander

персона

ОЛЕКСАНДР СТАДНИК: «ХОТІЛОСЯ Б, 
АБИ ВИДІЛЯЛИ ГРОШІ НА ГАСТРОЛІ»

Олександр 
Стадник – заслужений 
діяч мистецтв 

України, художній керівник 
Волинського академічного 
народного хору. Чоловік 
прийшов у колектив 
28-річним. Спершу був 
хормейстером та головним 
диригентом, а вже потім 
став його художнім 
керівником. 

«ВАЖКО НЕ ЛЮБИТИ 
МУЗИКУ, КОЛИ ПРИ 
ТОБІ НАРОДЖУВАЛИСЯ 
ПІСНІ»

Батько музиканта Олександр 
Стадник – народний артист України, 
двічі керував Черкаським народ-
ним хором. Музикант каже, що тато машину. Тому в дитячі роки я хотів 

бути шофером, аби допомагати ді-
дові сіно возити», – зізнається Олек-
сандр. 

Музикант розповідає, що довго 
займався спортом і навіть хотів ста-
ти футболістом. Але тоді це не було 
престижно, як нині. 

«Минув час, і я зрозумів, що мені 
в житті потрібна музика. У восьмо-
му класі чітко вирішив: навчатиму-
ся в музичному училищі», – каже 
митець. 

ГАСТРОЛЮЮТЬ 
ВЛАСНИМ КОШТОМ

Олександр Стадник приїхав на 
Волинь у 1989 році. Зізнається, що 
спершу було навіть трохи лячно. 
Але за плечима мав Черкаське му-

зичне училище та Київську консер-
ваторію. У 1987-1989 роках працю-
вав у Чернігівському народному 
хорі. 

«Сюди мене запросив покійний 
Анатолій Іванов, за освітою балет-
мейстер, з яким ми разом працю-
вали в Чернігові, а тоді він був ху-
дожнім керівником Волинського 
народного хору. Але я не шкодую 
про те, що переїхав. Відразу пра-
цював у хорі головним диригентом. 
А 1992 року, коли Іванов поїхав до 
себе додому в Білорусь, я став ху-
дожнім керівником. Я тут уже дуже 
довго, тож упевнено можу сказати, 
що цей колектив – мій рідний», – 
усміхається він. 

Нині у хорі працює майже 80 
людей. Олександр Стандик каже, 

Нещодавно український 
письменник Володимир 

Лис презентував нову 
книгу «Діва Млинища», 
а також книгу дружини 
Надії Гуменюк «Танець 
білої тополі». За словами 
Володимира Лиса, 
письменниця захворіла 
й не змогла прийти на 
презентацію через погане 
самопочуття. 

«Діва Млинища» має 
три розділи: «Рекрут», «Ро-
дичі», «Сім любовей». У 
книзі йдеться про таємни-
чу дів чину, яка іноді явля-
ється жителям поліського 
села Загоряни, що жили на 
кутку понад річкою Мереж-
кою, яка навіть незримою 
присутністю берегла їх від 
найстрашнішого – зради 
своєї совісті. Великі війни, 
революції, круті повороти 
історії часто ставили людей 
перед вибором, від якого залежало, 
жити чи померти. А ще було кохан-
ня – жертовне і руйнівне, вірне і під-
ступне, щире і надумане, красиве, 
як квітка, і темне, як осіння ніч. 

Володимир Лис розповів про 
героїню, яка вирішила позбутися 
своєї дитини.

«Хотіла викликати застуду, тому 
набрала для купелі холодної води. У 
потрібний момент в селі з’являється 
Діва Млинища, аби вберегти людей 
від зради їхньої совісті. У цій книзі 
хотів показати, як змінюється істо-
рія, життя та долі, – каже письмен-
ник. – Я не з тих авторів, які пишуть, 
спираючись на думку лише авто-
ритетних критиків. Перш за все для 
мене важливий читач».

У книжці Надії Гуменюк «Танець 
Білої Тополі» йдеться про самотню 
Ніку Величко, яка єдину в житті 

ласку отримала від 
нянечки у дитячому 
будинку. Зраджену, 
обікрадену та зневі-
рену в знайденому 
батькові й друзях 
дів чину доля при-
веде до високої 
білої тополі на горі 
біля рідного села. 
Колись її посадив 
для коханої панни 
Вишеньки сільський 
каліка Левко, що 
став майстерним 

костоправом та пережив окупацію, 
боротьбу в УПА й двадцятирічне за-
слання. 

За словами Володимира Лиса, 
ця книга стане для читачів справж-
нім відкриттям. «До речі, сюжет по-
будовано на основі реальних по-
дій», – зауважив письменник. 

ся в селі Сурохові, що на Львів-
щині. Юридичну освіту здобув у 
Львівському та Краківському уні-
верситетах. За часів Української 
Народної Республіки 
працював у Міністер-
стві економіки та тор-
гівлі. Пізніше очолював 
Департамент консуль-
ської служби в Мініс-
терстві закордонних 
справ. Після повалення 
УНР Шкільник повер-
нувся до Західної Украї-
ни, де працював суддею 
в місті Перемишлянах. 

Під час німецької окупації був 
призначений мером Перемиш-
лян. Пізніше він із сім’єю емігрував 
до Канади. У 1971 році в Торонто 
було опубліковано його мемуари 
«Україна у боротьбі за Українську 
державність у 1917-1921 роках», – 
розповів Владислав Верстюк. 

За словами історика, мемуа-
ри Шкільника насичені дрібними 
деталями, адже він знав ситуацію 
зсередини. Верстюк вважає, що 
українська державність не відбу-
лася через неготовність та неква-
ліфікованість кадрів, неузгодже-
ність діяльності різних політичних 
сил, а українсько-російські сто-
сунки – це шлях у нікуди.

Історик звернув увагу й на 
те, що у 2010 році донька автора 
Анастасія Шкільник заснувала на-
городу «Світло справедливості» 
як відзнаку для найвизначніших 
моральних лідерів нації на честь 

свого батька. Цією на-
городою відзначають 
особ ливих людей за їхню 
здатність запалити світло 
справедливості. Також 
Анастасія Шкільник за-
початкувала стипендію 
для активних у громад-
ській праці та успішних у 
навчанні студентів Укра-
їнського Католицького 
Університету.

що за цей час було всяке: і зарплат 
не платили, і колектив був за крок 
до розформування.

«Коли тільки приїхав, у хорі спі-
вали не лише волиняни. Нині склад 
дуже змінився. Майже усі – з Волині, 
хоч і є представники з різних регі-
онів України. Уся річ у житловому 
питанні. На жаль, у нас не та держа-
ва, коли можна переїхати в будь-яке 
місто й купити чи винайняти там 
квартиру на наші зарплати. Однак 
вважаю, що нам ще гріх скаржи-
тися. Маємо порівняно пристойну 
зарплату. Адже це не за станком 
стояти, хоч для будь-якого заняття 
треба мати неабиякий талант», – пе-
реконаний пан Олександр. 

Торік колектив підготував чо-
тири різні програми. Керівник хору 
каже, що вони завжди стараються 
над чимось працювати й створюва-
ти щось нове.

«Не хочеться стояти на місці. Бо 
це нецікаво ні слухачам, ні самим 
артистам. Публіка любить щось 
нове. Без цього ніяк. Вважаю, що 
без культури та освіти не буде нор-
мальної економіки, – переконаний 
музикант. – Хотілося б, аби виділяли 
хоч якісь кошти на гастрольну ді-
яльність. Ми їздимо Україною, час-
то буваємо за кордоном. Об’їздили 
майже всю Європу. Були і в США, і в 
Канаді з гастролями. Але переваж-
но власним коштом. Іноді простіше 
поїхати за кордон, ніж гастролюва-
ти Україною, бо там фінансують. Не 
можуть такі великі колективи бути 
на самозабезпеченні. Це нереально 
навіть у багатих країнах, де їх фінан-
сують меценати або держава. Ми ж 
живемо від бюджету до бюджету. 
Зараз такий час, коли людина кіль-
ка разів подумає, купити квиток на 
концерт чи кілограм м’яса».

завше йому допомагав. Особливо в 
Чернігові, коли Стадник-молодший 
тільки робив перші творчі кроки. 
Але батько ніколи на нього не тис-
нув, не передрікав майбутнього під 
своїм керівництвом і давав сино-
ві право вибору. За це Олександр 
йому дуже вдячний. Бо міг експе-
риментувати, шукати новизну, бути 
самостійним і при тому розумів, що 
за все і в усьому має бути особисто 
відповідальним. 

«Мама – наш головний критик, – 
каже пан Олександр. – І хоч музич-
ної освіти вона не має, втім добре 
на цьому знається. Важко не люби-
ти музику, якщо ти з нею виріс, коли 
при тобі народжувалися пісні». 

Олександр Стадник пригадує, 
що в дитинстві навіть не мріяв бути 
музикантом, а хотів стати водієм. 

«Мої бабуся та дідусь жили в 
селі Руська Поляна. Я там фактично 
виріс, бо на всі канікули мене туди 
відправляли. Дід часто заготовляв 
сіно. Завжди брав мене з собою у 

Волинський народний хор об’їздив майже 
всю Європу, гастролював у США та Канаді

Владислав Верстюк

У дитинстві Олександр Стадник мріяв 
бути водієм, а згодом – футболістом
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Немає на світі кращого одягу, ніж бронза м’язів і свіжість шкіри. Володимир Маяковський

ЗОРІЄНТУВАЛИСЯ 
І ВЗЯЛИ «БРОНЗУ»
Київ

Збірна Волинського Центру 
туризму виборола третє 
місце в Україні зі спортивного 
орієнтування. Кубок 
Українського державного 
Центру туризму і краєзнавства 
зі спортивного орієнтування 
серед учнівської молоді 
відбувся 20-23 жовтня в Києві.

У змаганні взяли участь 32 команди 
з 16 регіонів України, загалом понад 600 
орієнтувальників. Спортсмени долали 
дистанції від 1,5 км в молодших групах 
до 6 км у старших на території паркових 
зон столиці.

Волинь представляла збірна облас-
ного Центру туризму, спорту та екскур-
сій. Щодня волиняни значилися серед 
переможців та призерів. В особистому 
заліку відзначилися Ольга Гупало (І та 
ІІ місця), Христина Мельник (ІІ місце), 
Максим Мироненко (ІІ місце) та Антон 
Ліщук (ІІІ місце). Молодша чоловіча ко-
манда наших земляків виборола пере-
могу в естафеті, посівши перше місце, а 
команда дівчат у старшій групі фінішу-
вала третьою.

За підсумками трьох днів змагань 
наша збірна посіла третє місце в Украї-
ні.

КОВЕЛЬЧАНИ 
ПОЇДУТЬ БІГАТИ 
100 КІЛОМЕТРІВ

Виконком Федерації легкої атлети-
ки України затвердив склад збірної, яка 
27 листопада візьме участь в чемпіона-
ті світу з бігу на 100 кілометрів у Лос-
Альказарес (Іспанія).

Нашу країну на цих змаганнях пред-
ставлятимуть чотири атлети, серед яких 
двоє ковельчан – Олександр Головниць-
кий та Павло Степаненко.

заявили про себе

марафон

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

  Максим ЯБЛОНСЬКИЙ
    Львів

Володимир РУДЮК: «НАШЕ 
ЗАВДАННЯ – ЗРОБИТИ ЗМАГАННЯ 
ЦІКАВИМИ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ТА 
ПОПУЛЯРИЗУВАТИ ЛЕГКУ АТЛЕТИКУ»

віч-на-віч

перспективна молодьборотьба 

«Волинські Новини» вже 
писали про те, що 
на початку жовтня 

волинянин уперше увійшов 
до найвищого керівництва 
української «королеви спорту». 
Володимира Рудюка обрали 
першим віце-президентом 
Федерації легкої атлетики України. 
Для волинської легкої атлетики 
це водночас і визнання успіхів, і 
новий виклик, адже доведеться 
відповідати статусу «столиці 
легкої атлетики країни», як 
назвали Луцьк і Волинь журналісти 
після успішно проведених 
змагань у 2016 році. Ми запитали 
Володимира Рудюка про перші 
кроки на новій посаді. 

– Передусім працюватимемо над новою 
стратегією розвитку легкої атлетики, а по-

друге – над популяризацією нашого виду 
спорту. Йдеться про організацію та рівень про-
ведення змагань, – розповідає Володимир Пе-
трович. – Моє переконання, яке відстоюватиму 
і втілюватиму в життя, – усі змагання треба ро-
бити для глядачів, треба залучати телебачен-
ня та ЗМІ. На прикладі Волинської області ми 
показали країні, що навіть за короткий термін 
можна зробити великі зрушення. Я маю власне 
бачення розвитку легкої атлетики і разом з ке-
рівництвом Федерації починаємо розробляти 
стратегію. Уже найближчим часом буде органі-
зовано стратегічну сесію із залученням фахів-
ців, експертів, представників областей, на якій 
ми обговоримо та ухвалимо програму розвит-
ку легкої атлетики в країні до 2021 року. 

Один із наріжних каменів у фундаменті 
змін – розбудова інфраструктури. Вона потре-
бує оновлення. Завдання, яке ми поставили 
на Волині, – аби кожен районний центр мав 
власну легкоатлетичну арену з синтетичним 
покриттям до 2020 року. За повної фінансової 
підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
цього року відкрили вже шостий стадіон, на 
наступний ще кілька арен є в проекті по об-

Ю
рій Конкевич 

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЛАУ РОЗПОВІВ, ЯКІ ЗМІНИ 
ЧЕКАЮТЬ НА ВОЛИНСЬКУ ТА УКРАЇНСЬКУ ЛЕГКУ АТЛЕТИКУ

ласті. Щодо України, то, безперечно, кожен 
обласний центр має мати власну легкоатле-
тичну базу. Я переконаний, що стадіони – це 
не просто бігові доріжки, це великі соціаль-
ні проекти, які слугуватимуть осередками 
здоров’я та спорту й будуть доступні всій гро-
маді – і дітям, і людям поважного віку. 

– У який спосіб ФЛАУ залучатиме яко-
мога більше людей в цей вид спорту?

– Впроваджуватимемо програму «Дитяча 
легка атлетика» у школах, причому робити-
мемо це за допомогою відомих спортсменів 
і тренерів. Аби підвищити рівень тренерів на 
місцях, організовуватимемо семінари в об-
ласних центрах, тобто відомі люди, зірки, ліка-
рі, менеджери поїдуть на місця, аби навчати 
наставників спортсменів. 

Щодо Волині, то найкращим елементом 
популяризації і реклами легкої атлетики в 
регіоні може стати велика кількість змагань. 
Знаю, що в новому календарі на 2017 рік їх за-
плановано чимало, і не тільки в Луцьку. При-
чому відбудеться кілька міжнародних стартів 
найвищого рівня. Остаточно календар буде 
затверджено 12 листопада на Раді ФЛАУ. 

– 30 жовтня в Чернівцях відбулося засі-
дання Виконкому Федерації легкої атлети-
ки України. Які його головні підсумки?

–  Обговорили разом із президентом ФЛАУ 
Ігорем Гоцулом нововведення, які незабаром 
очікують легку атлетику. Задля того щоб мо-
лоді атлети здобували міжнародну змагальну 
практику, вирішили ще більше уваги приді-
ляти матчевим зустрічам: розширювати кіль-
кість та географію, причому і організовувати 
їх в Україні, і шукати ще більше можливостей 
для участі в подібних міжнародних змаганнях 
за кордоном. У Луцьку плануємо 2017 року 
провести кілька подібних змагань. 

ФЛАУ приділятиме більше уваги підви-
щенню кваліфікації вітчизняних фахівців. На-
разі триває робота у цьому напрямку разом 
з НОК України та Мінмолодьспорту. Створено 
і графік конференцій (тренерських, суддів-
ських тощо) на наступний рік на території 
України з залученням іноземних спеціалістів, 
і виїздів українських фахівців на подібні захо-
ди за кордон.

Виконком також затвердив делегатів на 
позачерговий Конгрес ІААФ, який відбудеть-
ся 3 грудня в Монако. ФЛАУ на цьому заході 
представлятимуть президент Ігор Гоцул, пер-
ший віце-президент Володимир Рудюк та ге-
неральний секретар Михайло Медведь.

Перша та друга особи 
української легкої атлетики 
Ігор Гоцул та Володимир 
Рудюк (справа) під час 
відкриття легкоатлетичного 
стадіону в Нововолинську 
(вересень 2016 року)

Багато років жодні всеукраїнські 
змагання зі спортивної 

акробатики не обходяться без 
нагород волинських спортсменок. 
Не став винятком і чемпіонат 
України серед юніорів у Львові.

У ньому взяли участь 110 акробатів – ви-
хованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Польща

Міжнародний турнір за 
участю волинян відбувся 

в польському місті Олесніца. 
Участь у змаганнях брали 
спортсмени з Канади та десяти 
країн Європи й Азії. 

Волинську область гідно представили 
спортсмени Любомльської ДЮСШ, повідом-
ляють учасники заходу.

У ваговій категорії 60 кілограмів, блис-
куче вигравши шість сутичок, першим став 
Вадим Чернов. У категорії 52 кілограми 
«бронзу» виборола Валентина Шмаль.

ВОЛИНСЬКІ АКРОБАТКИ – НАЙКРАЩІ
зі Львівської, Дніпропетровської, Сумської, 
Вінницької, Одеської, Харківської, Житомир-
ської, Черкаської, Волинської областей та міс-
та Києва.

У віковій групі 12-18 років «золото» серед 
жіночих пар завоювали волинянки Дарина 
Пом’яновська, Олександра Мальчук та Вікто-
рія Куніцка.

«У них зараз важка програма, і ми постійно 
її ускладнюємо: вчимо нові елементи, пірамі-
ди. Стараємося знайти таку родзинку, такі ці-
каві елементи, які в Україні ніхто не робить», – 
пояснила успіх своїх вихованок заслужений 
тренер України Олена Кришпінович.

Дівчата й справді довго готувалися, ви-
снажливо тренувалися. А один із елементів 
тріо готувало майже рік.

«Ми дуже хотіли його виконати, тому так 
довго працювали над ним. Зараз в Україні цей 
елемент може виконати максимум ще одна 
трійка, і це ще більше додавало нам бажання. 
Ми змогли його вставити в композицію і по-
везти на змагання, чим дуже задоволені», – 
розповіла Дарина Пом’яновська.

До слова, згідно з підсумками цьогоріч-
ного чемпіонату, відбудеться формування 
персонального складу юніорської збірної ко-
манди України для участі у міжнародних зма-
ганнях та в чемпіонаті Європи 2017 року.

«ЗОЛОТО» ТА «БРОНЗА» – 
В ОБОЙМІ ДЗЮДОЇСТІВ 

Лю
бом

льська ДЮ
СШ

Після шести сутичок перемогу 
здобув Вадим Чернов

Волинське тріо довело 
свою першість
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Голи: Поступаленко, 31, 
Гришко, 52 – Дудік, 25.

«Олімпік»: Махарадзе, Гринь 
(Драченко, 86), Владіс-Еммерсон, 
Нємчанінов, Матяж (Танчік, 69), 
Шестаков, Поступаленко (Хомутов, 82), 
Гошкодеря, Доронін, Гришко, Парцванія.

«Волинь»: Марчук – Романюк, Логінов, 
Шабанов, Шаповал – Герасимюк 
(Мелінишин, 72), Мемешев – Дудік, 
Деда (А. Никитюк, 34), Задерецький 
(Ляшенко, 57) – Петров. 

Попередження: Танчік, 79, 
Парцванія, 90+4 – Логінов, 58, 
Романюк, 67, Мелінишин, 90+5.

«Олімпік» – 
«Волинь» – 2:1

14-й тур:
4 листопада, п’ятниця – 

«Волинь» – «Сталь», 17:00; 
5 листопада, субота –
«Зірка» – «Олімпік», 14:00, 
«Карпати» – «Ворскла», 17:00;
6 листопада, неділя – 
«Чорноморець» – «Зоря», 17:00, 
«Дніпро» – «Динамо», 19:30, 
«Олександрія» – «Шахтар», 19:30. 

13-й тур: 
«Олімпік» – «Волинь» – 2:1, 

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

прем’єр-ліга

НЕСУМНИЙ СУМСЬКИЙ ФУТБОЛ
  Юрій КОНКЕВИЧ

    Суми

РУСЮК – П’ЯТИЙ 
НА ДУБЛІНСЬКОМУ 
МАРАФОНІ

Волинянин Юрій Русюк 30 жовтня 
пробіг марафон в ірландському Дубліні. 
Участь у 37-х за ліком змаганнях взяло 
19 500 учасників, а Русюк був серед них 
єдиним українцем. 

Переміг тут стаєр з Намібії та Ефіопії 
Дерей Тулу (2.12.18), другим і третім ста-
ли ефіопи Дерей Бейеча й Асафа Бекеле 
(відповідно – 2.14.38 та 2.15.01).

Юрій усю дистанцію тримався в ліде-
рах, на фініші набіг і показав п’ятий ре-
зультат – 2 години 16 хвилин і 16 секунд. 

«Це мій кращий персональний ре-
зультат у марафоні, він дозволяє ква-
ліфікуватися на чемпіонат світу, що 
наступного року відбудеться в Лондо-
ні», – прокоментував для ВН свій виступ 
Юрій Русюк. 

У КУБКУ ДАЛІ ПІШОВ 
«НАФТОВИК»

Крім програшу в матчі 13-го туру в 
Сумах «Олімпіку», лучани минулого тиж-
ня вилетіли з Кубка України. В Охтирці 
«хрестоносці» поступилися першоліго-
вому «Нафтовику-Укрнафті» 2:1 (за гос-
тей з пенальті забив Мемешев). 

Решта результатів 1/8 фіналу Куб-
ка України такі: «Полтава» – «Карпа-
ти» – 2:1, «Верес» – «Ворскла» – 0:1, 
«Десна» – «Дніпро» – 0:0 (з пен. – 6:7), 
«Іллічівець» – «Сталь» – 1:1 (з пен. – 4:2), 
«Миколаїв» – «Оболонь-Бровар» – 0:0 
(з пен. – 5:4), «Динамо» – «Зоря» – 5:2, 
«Шахтар» – «Олександрія» – 2:1. 

У «ДНІПРА» – МІНУСИ
«Волинь» скочила на одну сходинку 

вище у турнірній таблиці, незважаючи на 
поразку в 13-му турі. А все через те, що 
минулого тижня з «Дніпра» зняли 6 балів. 
Запрацювало ще торішнє рішення ор-
ганів футбольного правосуддя України, 
пов’язане із заборгованістю клубу. Ці 6 
очок – кара за борг колишнім іспанським 
тренерам «дніпровців». На жаль, це воче-
видь не останнє зняття очок із команди. 

«ВОЛИНЬ» ПОКАРАНО 
ЗА НАЦИЗМ 
ОКРЕМИХ ФАНІВ

Інше резонансне покарання мину-
лого  тижня стосується «Волині». За на-
цистську кричалку про гітлерюгенд, СС 
та одного з лідерів рейху Рудольфа Гесса, 
якою частина ультрас 17-го сектора осо-
ромили і стадіон, і клуб, і себе, КДК ФФУ 
присудив «Волині» штраф у 50 тисяч гри-
вень і закрив трибуни «Авангарда» на два 
домашні матчі. Це найближчий поєдинок 
«Волині» проти «Сталі» (4 листопада) і гра 
з київським «Динамо» (25 листопада).

Утім, за інформацією ВН, клуб має 
намір оскаржити таке суворе рішення. 
Адже, крім того, що «Волинь» публічно 
засудила своїх ультрас, у рішенні КДК 
є пункт про те, що фанатам команд-
суперниць вхід на стадіон буде відкри-
тим. Тому цілком імовірно, що гра проти 
«Сталі» у п’ятницю, 4 листопада, може 
відбутися із глядачами, а подальший 
розвиток подій залежатиме від розгля-
ду апеляції.

ноги в руки

хроноскоп

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 13 11 2 0 29 - 6 35

2 Зоря 13 9 2 2 22 - 9 29

3 Динамо 13 8 3 2 25 - 10 27

4 Олександрія 13 6 3 4 23 - 17 21

5 Олімпік 13 6 2 5 19 - 23 20

6 Чорноморець 13 5 3 5 11 - 15 18

7 Ворскла 13 4 4 5 15 - 16 16

8 Сталь 13 2 5 6 10 - 17 11

9 Зірка 13 3 2 8 9 - 22 11

10 ВОЛИНЬ 13 2 3 8 11 - 22 9

11 Дніпро 13 2 5 6 12 - 20 5

12 Карпати 13 1 4 8 12 - 21 1
* З ФК «Карпати» знято 6 очок. * З ФК «Дніпро» знято 6 очок.

Погода в Сумах (тут віднедавна 
грає домашні матчі донецький 
«Олімпік», – Ю.К.) мала 

негативний відбиток на матчі, що 
відбувся на стадіоні «Ювілейний». 
І поле зіпсувалося, і глядачів тут 
цього разу зібралося небагато. 
Утім місиво з трави й багнюки не 
завадило командам показати 
змістовну гру з великою кількістю 
ударів по воротах. 

Матч видався динамічним, хоча погода і 
поле змусили гостей звузити тактичний ар-
сенал. Довелося переважно шукати попере-
ду Петрова довгими передачами. Герасимюк 
(кращий гравець матчу) побачив ривок свого 
нападника, той кивком голови скинув на Деду, 
якого  до м’яча не пустили захисники. Але тут 
як тут був Дудік. Артем зорієнтувався в ситуа-
ції й забив свій третій гол в УПЛ – 1:0.  

Дуже швидко «Олімпік» відігрався. Блис-
кавичний розіграш кутового став сюрпризом 
для «хрестоносців». Вони проґавили ривок 
Поступаленка на кут штрафного й не заблоку-
вали сильний удар у верхній ближній кут – 1:1. 

Початок другої половини гри кращим вий-
шов в «олімпійців». Парцванія навісив, Матяж 
не дістав м’яча, але за ним перебував самот-
ній Гришко, який несильним ударом головою 
упіймав Марчука на протиході – 2:1. Арбітри 
в цей момент не помітили мінімального, але 

Бомбардири: Мораєс («Динамо»), Коломоєць 
(«Ворскла») – по 6, Ферейра («Шахтар») – 5.

У матчі було традиційно багато боротьби – із суперником, м’ячем і полем

Facebook Ф
К «Волинь» 

офсайду в центрбека номінальних господарів. 
До речі, вдруге засумніватися у правильнос-
ті рішень суддів була нагода на 83-й хвилині, 
коли в штрафній м’яч влучив у руку Нємчані-
нова. Арбітр залишив епізод без уваги. 

Але навіть суддя не зміг завадити Андрію 
Ляшенку. Його вже в компенсований час ви-
вели на ударну позицію. Андрій робив усе 

баскетбол футбол

волейбол

Неофіційна причина переносу гри з БК 
«Кривбас», що мала відбутися 28 жовтня, – не-
стача коштів у «Волиньбаскета» для виїзду до 
Кривого Рогу.

Наступний матч команда зіграє 11 листо-
пада, і це буде нарешті домашній поєдинок. 
Суперник – харківський «Політехнік». Наразі 
«лицарі» йдуть у регулярному чемпіонаті Су-
перліги останніми. Після шести матчів у них 
одна перемога та п’ять поразок.

Коли цей номер готувався до друку, стало 
відомо, шо «Волиньбскет» за крок від зняття 
з чемпіонату. В оприлюдненій клубом заяві 
йдеться про відмову голови Волинської ОДА 
у підтримці клубу, а сам «Волиньбаскет» не 
зміг залучити коштів, достатніх для подаль-
шого існування команди.

М Команда І В Н П М О
1 Агробізнес (Волочиськ, Хмельницька обл.) 9 6 3 0 17:2 21
2 Оскар (Підгір’я, Івано-Франківська обл.) 9 6 1 2 9:5 19
3 Чайка (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.) 9 5 2 2 9:5 17
4 ОДЕК (Оржів, Рівненська обл.) 9 5 1 3 15:8 16
5 Гірник (Соснівка, Львівська обл.) 8 4 3 1 10:4 15
6 Ковель-Волинь (Ковель, Волинська обл.) 9 4 0 5 15:16 12
7 Нива (Тернопіль) 9 3 3 3 10:11 12
8 Нива (Теребовля, Тернопільська обл.) 9 3 0 6 7:15 9
9 Малинськ (Рівненська обл.) 9 2 3 4 13:15 9
10 Львів (Львів) 9 1 1 7 10:15 4
11 Чортків-Педуніверситет (Чортків, Тернопільська обл.) 9 1 1 7 3:22 4

ЧЕМПІОНАТ АМАТОРСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 
ФУТБОЛУ УКРАЇНИ, 10-Й ТУР

29 жовтня – «Агробізнес» – 
«Ковель-Волинь» – 2:0. 

9-й тур, 6 листопада, неділя – 
«Ковель-Волинь» – «Чайка». 

М Команда М П П О
1 Хімік (Южне) 4 4 0 12

2
Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ 
(Тернопіль) 4 3 1 10

3 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ (Рівне) 4 2 2 7

4
Білозгар-Медуніверситет 
(Вінниця) 4 2 2 6

5
Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ (Луцьк) 4 2 2 5

6
Орбіта-ЗТМК-ЗНУ 
(Запоріжжя) 4 1 3 3

7
Педуніверситет-ШВСМ 
(Чернігів) 4 1 3 3

8
Сєверодончанка 
(Сєверодонецьк) 4 1 3 2

ЗА СУВОРИХ ПОГОДНИХ УМОВ ТА СУМНІВНОГО 
СУДДІВСТВА «ОЛІМПІК» УПЕРШЕ ПЕРЕМІГ «ВОЛИНЬ» – 2:1

правильно, але влучив у стійку... 
Команда Санжара вперше перемогла «Во-

линь». Лучанам же слід заліковувати травми 
та ушкодження (особлива увага опорнику Ге-
расимюку) й готуватися до гри проти «Сталі» 
(4 листопада, 17:00). 

СУПЕРЛІГА, ЖІНКИ

«ВОЛИНЬБАСКЕТ» 
ПЕРЕЖИВАЄ КРИЗУ

2-й тур, 28-29 жовтня:
«Галичанка-ТНЕУ» – «Білозгар-

Медуніверситет» – 3:0, 3:0; «Регіна» – 
«Сєверодончанка» – 2:3, 3:1; 

«Педуніверситет» – «Волинь-
Унiверситет» – 3:1 (25:22, 9:25, 27:25, 
25:16), 0:3 (14:25, 23:25, 23:25, 15:25); 
«Хімік» – «Орбіта» – 3:0, 3:0.

3-й тур, 12-13 листопада:
«Сєверодончанка» – «Хімік», «Гали-

чанка» – «Регіна», «Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ» – «Білозгар-Медуніверситет», 
«Орбіта» – «Педуніверситет». 

facebook.com
/volleyball.club.Volyn.ua

 fl a.volyn.ua

Цього року Юрій Русюк 
видав низку дуже вдалих 
результатів та виступів і 
домігся участі у чемпіонаті 
Європи з півмарафону
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Відсутність причини сміятися – не причина, щоби не сміятися. Єфим Шпігель

У магазині маленький хлопчик запи-
тує:

– А у вас є зошити в кружечок?
– Немає.
Позаду чоловік:
– Хлопче, не мороч тітці голову. Глянь, 

яка черга стоїть.
Хлопчик відходить, підходить цей чо-

ловік:
– Добрий день, дайте мені глобус Укра-

їни.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Найстрашніше – працювати домогос-
подаркою. Зарплати немає. Вихідних не-
має. Відпустки немає. Нічого немає! Робота 
не закінчується... А чоловік з гордістю зав-
жди каже: «Моя дружина не працює, вдома 
сидить».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Молодий пілот, заходячи на посадку, 
вирішив пожартувати. Зв’язується з дис-
петчером:

– Угадай, хто?
Диспетчер вимикає всі лампи на по-

садковій смузі й відповідає:
– Угадай, куди?

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

– Дівчино, це вам від чоловіка за он 
тим столиком.

– А що це?
– Його рахунок.

Жартівливо-політичний гороскоп на 3 – 9 листопада
Овен (21.03 – 20.04)
Дмитро Монатік 
1 квітня 1986 р.
Співак, шоумен
Доведеться таки зняти шапку 
перед обставинами. Час 
духовних змін, пізнання, 
будете активним творчо 

й фізично. Бажано стримувати емоції 
поза публічними заходами і заховати 
закордонний паспорт у далеку шухляду.

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Тиждень вдалий для початку 
різних справ, медитації, 
голодування, посту та 

духовного прозріння. Бажано ігнорувати 
м’ясну їжу. Сни здебільшого будуть віщими 
й не про гроші.

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Зорі вже й забули про 
вас – такий ви заклопотаний 
наведенням порядку у 
фінансах та власності. Якщо 

полічили землю й монети, перейдіть до 
справ земних. Їх у вашому місті лічити – не 
перелічити. 

Рак (22.06 – 23.07)
Роман Романюк 
24 червня 1985 р.
Помічник директора Автоскла-
дального заводу №1 «Автоком-
панія «Богдан Моторс»
Тиждень призначений для 
відпочинку й веселощів. Варто 

вимкнути телефон, щоб ніхто не турбував 
своїми проблемами. Колеги намагатимуться 
зробити приємний сюрприз. На роботі 
створите романтичну атмосферу.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Заступник голови правління 
Волинської облспоживспілки
Саме час почати готуватися 
до наведення мостів дружби 
із сильними світу цього. 

Вони дуже скоро будуть потрібними, аби 
допомогти у війні з торговим воїнством. 
Купуватимете довіру гуртом і в роздріб. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом»
Цього тижня варто узятися 
за самоосвіту й опрацювати 
корисну інформацію. 

Доведеться примирити ворогів з-поміж 
ділових партнерів. Покладатиметеся на 
інтуїцію та особистий життєвий досвід.

Терези (24.09 – 23.10)
Анатолій Шваб 
21 жовтня 1967 р.
Декан історичного 
факультету СНУ 
Позбудетеся зайвих речей 
і наведете лад у підсобках. 
Можуть спантеличити своїми 

проблемами підопічні. Оберете нейтральну 
позицію, щоб уникнути конфлікту. 
Вечорами варто робити те, що приносить 
натхнення й радість.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Яна Беломоїна 
2 листопада 1992 р.
Призерка чемпіонатів світу 
і Європи з маунтинбайку 
Не варто з’ясовувати 
стосунки і згадувати образи 
минулого. Якось увечері 

можна зібрати подруг, щоб поговорити 
про наболілі проблеми. Вигадувати нові 
велосипеди не варто, старі й далі будуть 
везти вас до успіхів. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Спостерігається певна 
загальмованість і пасивність. 
Час для стриманості й 
розсудливості, наслідування, 

надії та кохання, спокою та відпочинку. 
Надмірне захоплення алкоголем 
протипоказане. Рекомендовано менше 
спати. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Бізнесмен, депутат Луцькради
Ідеальний час для медичного 
голодування. Рекомендовані 
олія, арахіс, кедрові горіхи; 
лазня, розтирання, масаж. 

Сни можуть підказати способи зцілення від 
безгрошів’я і подарувати нові бізнес-ідеї.

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат
Тиждень принесе 
кілька гарних новин. 
Варто прислухатися до 
порад близької людини. 

Постарайтеся не напружуватися і позбутися 
побутових клопотів. Аби зосередитися 
на роботі, запросіть близьких друзів, щоб 
добре провести час. 

Риби (20.02 – 20.03)
Андрій Авраменко 
17 березня 1977 р.
Директор школи вищої 
спортивної майстерності
Постарайтеся виспатися і 
провести тиждень у своє 
задоволення. Не варто спере-

чатися й спонукати тих, хто вас оточує, до 
якихось дій. Емоції можуть завадити ухва-
ленню правильних рішень. Варто відпусти-
ти ситуацію і довіритися вищим силам. 

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 3 – 9 листопада

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

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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МАКАРОНИ: 
ЇСТИ ЧИ НЕ ЇСТИ?

Багато хто вважає макаронні 
вироби шкідливими. Якщо 

ж запитати про це будь-якого 
жителя Італії, він без тіні сумніву 
скаже: макарони корисні для 
здоров’я і – як мінімум – не 
шкідливі для фігури, а як приклад 
назве незрівнянну Софі Лорен, 
велику любительку спагеті. 

Причину такого різного ставлення до 
цього продукту треба шукати в «особли-
востях національних макаронів».

Звичні з радянських часів ріжки, че-
репашки та вермішель буквально після 
кількох хвилин варіння розповзалися. 
Якщо вдавалося дістати справжні іта-
лійські спагеті, свята в хаті все одно не 
виходило. Адже готували їх так само, як 
вітчизняних «побратимів»: розварювали, 
промивали холодною водою, а потім ще 
й підсмажували. Усі ці маніпуляції італій-
цям здалися б блюзнірством.

З точки зору користі для здоров’я, 
то справи йшли теж поганенько: багато 
крохмалю, багато калорій... і більше нічо-
го. Нині на полицях супермаркетів можна 
знайти «справжні» макарони. Вони низь-
кокалорійні (147 ккал на 100 г), крохмаль 
у них – у твердій кристалічній формі й 
засвоюється поступово. Ці вироби не 
містять жиру, а погладшати можна не від 
самих макаронів, а від жирних соусів, 
якими їх щедро присмачують. Щоб не по-
милитися при купівлі продукту, подивіть-
ся на пачку. Якщо побачите там написи 
«пшениця Durum», «група А», «пшениця 
твердих сортів» або «semolina di grano 
duro», сміливо можете класти їх у кошик. 
На вигляд якісні макарони мають бути 
гладенькі, кремові або золотисті на колір 
з невеликою кількістю чорних вкраплень 
і не залишати в пачці крихт борошна. 
Коли на пачці зазначено «група Б» і «гру-
па В» – це макарони з м’яких сортів пше-
ниці. Якщо вам пощастить знай ти мака-
рони з борошна грубого помелу – беріть 
не роздумуючи. Хоч їх темний колір може 
здатися вам незвичним, смак напевно 
сподобається. 
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У людини є лише один тиран – невігластво. Віктор Гюго Ч И Т АЧ И Т Аини є лише один тиран – невігластво. Віктор Гюго

ЧЕТВЕР

+5 оС +3 оС

П’ЯТНИЦЯ

+4 оС +0 оС

СУБОТА

+6 оС –1 оС

ПОНЕДІЛОК

+5 оС +3 оС

ВІВТОРОК

+12 оС +6 оС

88
листопада

СЕРЕДА

+10 оС +1 оС

НЕДІЛЯ

+9 оС +5 оС

ПОГОДА

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦІ 
ТУТАНХАМОНА 

3 листопада – Олександр, 
Олексій, Анатолій, Аркадій, 
Василь, Володимир, Георгій, 
Іван, Микола, Сергій, Федір, 
Яків
4 листопада – Анна, 
Єлизавета, Костянтин, Богдан
5 листопада – Гнат, Яків, 
Захар, Олександр, 
Володимир, Максим
6 листопада – 
Панас, 
Степанида, 
7 листопада – 
Мар’ян
8 листопада – 
Дмитро, Феофіл
9 листопада – 
Андрій, Нестор, 
Марк, Емілія

3 листопада – Олександр, 
Олексій Анатолій Аркадій

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса редакції: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад 36 000 прим. Замовлення: 23573
Відділ реклами: (0332) 78-22-06, 
vn_reklama@outlook.com

  призовий кросворд

Л И С Т О П А Д
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 9 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір рушників (3 шт.).
«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 __________________________________________

99
листопада

33
листопада

44
листопада

55
листопада 66

листопада

77
листопада

р,
сим

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

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

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Фg6+ Крh8 
2. Ф:h6+ Крg8 
3. Фg6+  Крh8 
4. h:g3#

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.

8
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4 листопада 1922 
року британська 
експедиція під 

керівництвом археолога 
Говарда Картера знайшла 
кам’яний саркофаг 
фараона Тутанхамона. 
Коли його відкрили, 
усередині виявили 
золоту труну з мумією. 
Саркофаг містив понад 
100 кг чистого золота, а 
також муміфіковане тіло 
фараона.

Цьому успіху передували май-
же вісім років пошуків. Проте Кар-
тер не здавався. Коли лорд Карнар-
вон побачив його наполегливість, 

то вирішив допомогти. Він про-
фінансував розкопки. Напружено 
працюючи на розчистці гробниці, 
Картерові вдалося знайти не лише 
велику кількість коштовностей, а 
й саркофаг із прахом Тутанхамо-
на, який покривала чудова золота 
маска.

Лорд Карнарвон так і не до-
чекався завершення розкопок та 
помер від лихоманки у своєму ка-
їрському номері. Потім один за од-
ним померли ще кілька учасників 
експедиції. Це породило теорію 
про прокляття гробниці Тутанха-
мона. Нині саркофаг з мумією пере-
буває у Долині Царів. Коштовності 
з гробниці фараона зберігаються у 
Каїрському музеї.

Саркофаг містив понад 
100 кг чистого золота



Усі люди однаково різні. Болеслав Вольтер
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  Маргарита ПОЛОНСЬКА
Фото автора
Луцьк – Лодзь

а як у них?

колесо історії МАЛЬОВНИЧА РУЇНА В ЛУЦЬКУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ПОЛЬЩА – ЦЕ ФАБРИКА 
ТАТУЮВАНЬ

У ХІХ столітті 
дослідники стали 
серйозно цікавитися 

минувшиною Луцька. 
У цей час в Російській 
імперії, до якої належала 
тоді Волинь, виникло 
кілька осередків, де 
збиралися небайдужі до 
старожитностей люди. 

Це були звичайні «романтики», 
інколи священики, вчені, математи-
ки, громадські діячі, письменники, 
художники, душа яких хвилювала-
ся, коли вони стикалися зі старови-
ною. Дехто з них вирушав із Києва, 
Петербурга досліджувати Волинь, 
інші тут же жили й починали ціка-
витися минулим краю. ХІХ століття 
дало вибухову кількість різноманіт-
них малюнків, акварелей, гравюр 
міста. 

Одна із них вміщена у польсько-
му тижневику Tygodnik Ilustrowany 
1867 року. Це репродукція дере-
ворита (тобто гравюри на дереві) 
Гораздовського. На майдані пе-

ред замком – віз та воли, багнюка, 
дерев’яні паркани, місцеві жителі. 
Цікава деталь – вільний прохід на 
територію замку справа від голов-
ної вежі. У 1863 році В’їзну вежу 

замку і шматочок стіни біля неї про-
дали на аукціоні за 373 рублі. 

Передбачалося, що її роз-
беруть, а отримані матеріали 
пустять на міські потреби: замо-

щення вулиць, мурування будин-
ків. Унаслідок втручання вищих 
чиновників розбирання мурів 
припинили й вирішили зберегти 
давні руїни.

О
лександр Котис

з часопису Tygodnil ilustrow
any

Малюнок середини ХІХ століття Замок Любарта сьогодні

«Маю вже два дармові 
татуювання, зроблені на 
фестивалях. Майстри потребують 
моделей на такі заходи. А в мене є 
час і бажання стати «полотном», – 
розповідає програміст Андрій 
родом із Луцька. Кілька років 
хлопець працює у Львові. На 
вихідні вибрався до польської 
Лодзі на тематичний фестиваль 
9th Tatoo Days. Андрій лежить 
на кушетці й слухає музику, 
поки майстер набиває якийсь 
моторошний сюжет на його нозі. 

Недолік безплатних тату, зізнається хло-
пець, у тому, що не сам вибираєш зображен-
ня. Шкіра моделі – чистий аркуш для майстра, 
який втілює своє бачення. Та, додає лучанин-
львів’янин, водночас це й перевага. Адже 
татуювання точно буде ексклюзивним, бо ав-
тори на фестивалях демонструють найкращі 
новинки.

Польщу серед європейських країн вважа-
ють фабрикою татуювань: тут великий ринок 
із надання тату-послуг, десятки відомих сало-
нів та іменитих майстрів, до яких приїздять 
клієнти за сотні кілометрів. Нерідко україн-
ські татуювальники відвідують або беруть 
участь в подібних заходах у сусідній державі. 
Ціни на наколки у Польщі стартують від 150 
злотих і, залежно від розмірів та складності, 
досягають 1200 злотих. 

Серед малюнків, які майстри представ-
ляють публіці, – в основному кольорові аб-

стракції, варіації з квітами, полум’ям, тварина-
ми, морські й казкові чудовиська. Татуювання 
зараз переважно роблять на стегнах, біля сід-
ниць, на задньому боці литки, на передпліч-
чях, животі. З-поміж серйозних і суворих 
чоловіків-татуювальників майже не виділя-
ються майстри-дівчата: їхні тіла так само при-
крашені різноманітними малюнками, вони так 
само вправно орудують машинками з голкою 
та фарбами. І до представниць слабкої статі, 
до речі, теж є черги. Певно, тут не спрацьовує 
стереотип, що жінка зробить інакше, гірше, 
просто «не так». 

ІТАЛІЄЦЬ УСТАНОВИВ СВІТОВИЙ РЕКОРД
ІЗ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАБИВАННЯ ТАТУ

тільки їй. Наприклад, багато дівчат хочуть такі 
ж зірки на спині, як у співачки Ріанни. На мій 
погляд, малюнок недосконалий, бо зірочки 
надто маленькі й нечіткі, здалеку здаються 
якоюсь висипкою. Я таке тату виправив би. 
Але фанатки Ріанни вимагають точного від-
творення. Пам’ятаю, як наприкінці 1990-х 
показували рекламу дезодоранту від попу-
лярної поп-групи «Спайс Гьорлз». Тоді дівчата 
розгледіли ієрогліфи на животі однієї з учас-
ниць (таке тату має Мелані Бі Браун, – ВН). 
Таких китайських літерок тільки я набив із дві 
тисячі! 

У фестивальному павільйоні привертає 
увагу куточок, де працює усміхнений бо-
родань. Крім фотографій робіт майстра, тут 
також є кілька сертифікатів Книги рекордів 
Гіннеса. Адже італієць Алессандро Бонакор-
сі або Alle Tatto – не просто майстер із 27-
річним досвідом, а світовий рекордсмен. Так, 
у 2010 році Алессандро безперервно робив 
тату 31 годину, потім щороку поліпшував свій 
результат і наразі останнє його досягнення – 
77 годин малювання на шкірі!

– Робити татуювання полякам легко та 
приємно. По-перше, шкіра просто ідеальна: 
світла, м’яка, гладенька. По-друге, охочі зро-
бити тату допомагають майстру, дозволяють 
щось додати до малюнка, слухають поради. А 
в Італії приходять із роздрукованим візерун-
ком і кажуть: маєш зробити так і не інакше, – 
розповідає рекордсмен. 

Він охоче спілкується, не відволікаючись 
від набивання мандали на руці моделі. Дів-
чина задоволена. Пояснює, що давно хотіла 
тату, та не могла знайти зображення. Коли ж 
побачила мандалу серед робіт італійця, то пе-
рестала вагатися. 

– Дівчина матиме абсолютно оригінальне, 
неповторне татуювання, – додає Алессандро 
Бонакорсі. – У цьому й суть тату – підкреслити 
особливість, індивідуальність.

Роберт, майстер салону Studio Zool на 
центральній вулиці Лодзі, Пьотрковській, ро-
бить татуювання вже 20 років. Розповідає, що 
не можна однозначно сказати, які тату попу-
лярні тепер, а які будуть модні в наступному 
сезоні. Зазвичай клієнти, приходячи до сало-
ну, просять набити те, що бачили в когось зі 
знайомих чи знаменитостей.

– Топ-10 популярних малюнків можна ви-
значити за пошуковиком Google. Часто при-
носять роздруковані зображення з перших 
результатів пошуку. Великий вплив має масо-
ва культура, – зауважує Роберт. – Майстер не 
може нав’язувати клієнту свою думку. Бо тату, 
яке вибирає людина, вона носитиме решту 
життя. Тож для кожного модно те, що йому 
подобається. А що надихає людину – власна 
фантазія чи зірки шоу-бізнесу – вирішувати 

Конкурс «Міс тату»

Клієнтка італійця-рекордсмена 
дуже задоволена

Андрій погодився бути моделлю 
для польського майстра

Зробити будь-яке тату можна 
відразу на фестивалі

Казкові герої і тварини 
перетворюються на 
містичних створінь
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