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РАУНД ПРОГРАНО  

політична кухня 

 читайте на стор. 4

ЗА ОСВІТУ ДІТИ ПЛАТЯТЬ 
ЗДОРОВ’ЯМ ТА БЕЗПЕКОЮ

 читайте на стор. 17

ТАЄМНИЦІ 
ПРАДАВНЬОГО 
МОНАСТИРЯ

Милецький Свято-Миколаївський 
чоловічий монастир, що на 

Старовижівщині, за переказами, 
було засновано, коли у Вербській 
обителі поблизу Ковеля трапилася 
пожежа й ченці переселилися вниз 
по річці Турії, де облюбували місце, 
назвавши його милим. Тож першу 
писемну згадку про Милецьку 
обитель датовано 1522 роком.

перлини Полісся

ВІЦЕ-МІС ВСЕСВІТУ 
З ВОЛОДИМИРА-
ВОЛИНСЬКОГО

8 січня 2016 року 
80-літній ювілей 

відсвяткувала 
відома акторка й 
телеведуча Аліція 
Бобровська, яка 
нині живе у США.
Аліція народилася 
1936 року у 
Володимирі-
Волинському. Після 
війни, коли дівчинці 
виповнилося 
дев’ять років, ї ї сім’я виїхала до 
Польщі, де постійно переїжджала 
з місця на місце, врешті-решт 
оселившись на півночі у Гданську. Зі 
шкільних років Аліція мріяла стати 
акторкою. 

з-за кордону
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ПРИЗ
ЦІННИЙ

УВАГА – КОНКУР$УВАГА – КОНКУР$

РОЗГАДАЙ

КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

ЯК УКРАЇНСЬКІ ВИРОБНИКИ 
ПЕРЕХОДЯТЬ НА 
«СИСТЕМУ 
АСТРОНАВТІВ»

Журналістські стежки 
випадково привели 
мене до незвичайного 

депутата. І унікальність цієї 
людини – не в мільярдних 
статках чи приватних церквах. 
А в тому, що прокидається о 

п’ятій ранку і лягає аж о 23-й. 
Трудиться на благо не тільки 
людей, а й тварин. На кожних 
виборах їй довіряє аж 80% 
виборців. І довіряє не рік, не 
два, а понад 40! Скажете, 
фантастика? Ні, реальність. 

Побачити ї ї можна в селі 
Уховецьку, що на Ковельщині. 
І звати цю майже фантастичу 
героїню Надія Македон.

 читайте на стор. 18
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ВОЛИНЯНКА СОРОК 
ДРУГИЙ РІК ПРАЦЮЄ 
ДЕПУТАТОМ

Упродовж багатьох років 
жителям села Карасина 

Маневицького району 
обіцяють звести нову школу. 
Сьогодні освітній заклад 
розміщується у чотирьох 
окремих приміщеннях із 
пічним опаленням. Проте й це 
тепло довго не затримується 
в будівлі: крізь щілини у 
старезні вікна завіває вітер. 
У дітей, які тут навчаються, 
тепер тільки одна мрія: аби 
школа не завалилася...

РОБНИКИ
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ВОЛИНЬ 
УТРАТИЛА ЩЕ 
ОДНОГО СИНА
Рожищенський район

Додому 
повернувся 
український 
захисник Віталій 
Юхимчук. На 
жаль, дочасно 
його життя 
обірвалося на 
сході. 

Загиблого зустріли в Луцьку 21 лис-
топада. Близько десятка машин у супро-
воді поліцейських проїхали централь-
ною вулицею міста – проспектом Волі, 
віщуючи сигналом про лихо. Далі траур-
на процесія вирушила в Рожище, а потім 
у рідне село загиблого – Щурин.

Автомобілісти зауважують, що Віта-
лія Юхимчука зустрічало багато людей, 
вони ставали на коліна, коли проїжджа-
ла колона, аби віддати шану загиблому.

Віталій Юхимчук служив за кон-
трактом у складі 14-ї ОМБ поблизу Ста-
ниці Луганської. Загинув 19 листопада.

До слова, загиблому волинянину 
Андрію Снітку президент України нещо-
давно надав звання Героя України. На 
жаль, посмертно. На початку збройної 
агресії Росії Андрій вступив доброволь-
цем до батальйону «Азов».

 

ВІДЧУТИ СЕБЕ 
МИКОЛАЄМ – 
ПРОСТО 

Луцьк 

Небайдужих запрошують 
долучитися до акції «Торбинка 
Добра від Святого Миколая». 
Вона має на меті за допомогою 
небайдужих підготувати 
невеличкі подарунки для дітей, які 
перебувають у нелегких життєвих 
обставинах.

Акцію проводить громадська органі-
зація «Фундація розвитку громад» спіль-
но із Мальтійською службою допомоги. 
Кошти, солодощі, іграшки та подарунки 
до 17 грудня включно збиратимуть для 
дітей-сиріт та дітей-інвалідів.

Усі зібрані речі напередодні свята 
організатори особисто привезуть у ди-
тячі будинки та центри, а також підготу-
ють театралізовані новорічні вистави. 
На отримані грошові пожертви закуп-
лять невеличкі подарунки дітям.

Принести іграшки та солодощі мож-
на за адресами: м. Луцьк, вул. Дубнів-
ська, 15 – офіс ГО «Фундація розвитку 
громад»; вул. Кафедральна, 17 – офіс 
Мальтійської служби допомоги.

Банківські реквізити для пожертв 
із позначкою «подарунки до Дня 
Св. Миколая»: картка «ПАТ КБ При-
ватБанк» 5169 3305 0563 6214 (Ми-
хальчук Роман Ростиславович, голо-
ва ГО «Фундація розвитку громад»); 
р/р 26009055504051, «ПАТ КБ Приват-
Банк», МФО 303440, ЄДРПОУ 37707135.

Контакти для уточнення дета-
лей: ГО «Фундація розвитку громад»: 
(067) 332-88-02; frgvogo@gmail.com. 
Мальтійська служба допомоги: Блек-
кер Віра Мефодіївна (0332) 72-61-97; 
malt.lutsk@gmail.com

Герої не вмирають 

добра справа

освіта ДЕРЖАВА ОПЛАТИТЬ 
ВОЛИНСЬКИМ ПТУ ЛИШЕ 
ЧОТИРИ ПРОФЕСІЇ

попалися 

КОНТРАБАНДИСТ-УТІКАЧ 
ЗЛОВИВ КУЛЮ 

1 місяць – 13,26 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

11 ммміссяяцць ,, рр

надзвичайна ситуація У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ 
ВИБУХНУВ ГАЗ 

Волинь

Уряд визначив 
перелік із 19 
професій, підготовку 

кадрів за якими оплатить 
держбюджет. Із них на 
Волині готують фахівців 
лише за чотирма. 
Зокрема, верстатників 
деревообробних 
верстатів, живописців, 
верстатників широкого 
профілю (у тому числі 
й фрезерувальників) 
та токарів. Спеціалісти 
кажуть, що професії, які 
вибрало міністерство, 
або малочисельні за 
замовленням, або 
найдешевші, або 
найменш популярні.

«Ці професії – пріоритетні для 
розвитку економіки країни, під-
готовка кадрів за ними потребує 
державної підтримки. Завдяки 
цьому рішенню ми не лише за-
безпечимо пріоритетні галузі ква-
ліфікованою робочою силою, а й 
суттєво підтримаємо професійно-
технічні навчальні заклади», – за-
значила міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич.

На фінансування визначених 
професій у 2017 році уряд планує 
витратити 169,6 мільйона гри-
вень. Ці кошти мають бути вклю-
чені в освітню субвенцію та пере-
дані місцевим бюджетам. 

Із 3791 учнів, що вступили до 
місцевих ПТУ цьогоріч, менш як 
200 учнів здобувають професії, 
визначені державою пріоритет-

ними. Приміром, наступного року 
в Луцькому ВПУ планують набра-
ти 25 верстатників деревооброб-
них верстатів та 12 живописців, 
у Торчинському закладі – 30, у 
Любомльське ПТУ цього року на-
брали 26 дітей на цю професію, а 
на наступний навчальний рік не 
планують, у Луцькому ВПУ №9 
хочуть набрати 28 верстатників 
широкого профілю, в Новово-
линському училищі цього року 
навчається 15 верстатників ши-
рокого профілю, а на наступний 
рік не запланували жодного, у 
Ковелі планують набрати 30 учнів 
на токарів.

Наразі вартість навчання од-

ного учня ПТНЗ на рік, залежно 
від професії, коливається від 17 
до 20 тисяч гривень. Якщо розмір 
мінімальної зарплати з 1 січня під-
німуть, то вартість навчання одно-
го учня в ПТУ буде ще вищою. 

На наступний рік держава 
передбачила субвенцію на ПТУ в 
частині здобуття середньої осві-
ти (це близько 35-40% витрат на 
навчання) та на підготовку ро-
бітничих кадрів на згадані вище 
професії. А ось решта стане кло-
потом місцевих бюджетів. Причо-
му головне навантаження ляже 
на обласний бюджет, оскільки 
саме область із 1 січня 2017 року 
фінансуватиме всі ПТУ, крім тих, 

які розташовані в обласному 
центрі. У тому числі й ПТУ Кове-
ля, Володимира-Волинського та 
Нововолинська. До слова, лише 
Луцьку профтехосвіта коштувала 
цьогоріч 54 мільйони гривень.

У роз’ясненні міністерства 
освіти, яке надійшло в область, 
ідеться, що наступного року за-
клади профтехосвіти планують 
фінансувати таким чином: суб-
венція з державного бюджету у 
випадку отримання середньої 
освіти, у випадку державного за-
мовлення на відповідні профе-
сії, субвенції з місцевих бюдже-
тів у разі замовлення місцевих 
органів влади і фінансування з 
боку замовників-представників 
бізнесу.

До слова, в області планують 
реформувати ПТУ, створивши 
опорні училища, а решту закла-
дів пропонують переводити в 
статус філій. Приміром, наступ-
ного року в області створять 
два професійні центри: на базі 
Луцького училища будівництва і 
архітектури та Луцького центру 
ПТУ. Заплановано, що всього на 
Волині має бути кілька базових 
профцентрів, які охоплювали б 
галузі промисловості, будівни-
цтва й архітектури, сфери побуту, 
інфраструктури і логістики, куль-
тури і мистецтва.

dsnew
s.ua

Нововолинськ

У двоповерховому будинку 
на вулиці Шевченка в 
Нововолинську вибухнув газ. 
У результаті  постраждав 
господар квартири, його 
доправили до міської лікарні. 
Здоров’ю чоловіка нічого не 
загрожувало, тож згодом він 
від госпіталізації відмовився. 
47-річний власник квартири 
отримав тілесні ушкодження: 
термічні опіки другого 
ступеня. Ніхто з мешканців, на 
щастя, не загинув, інформує 
прес-служба волинської 
поліції.

Вибух стався 20 листопада 
близько третьої години ночі. Пра-
воохоронці з’ясували, що причи-
ною став витік газу на кухні однієї 
з квартир будинку. 

«За цим фактом розпочато 

кримінальне провадження за 
частиною 2 статті 271 (порушен-
ня вимог законодавства про охо-
рону праці) Кримінального ко-
дексу України. Наразі з’ясовують 
усі обставини інциденту», – по-
відомив Василь Лесь, начальник 
Нововолинського відділу по-
ліції.

У будівлі пошкоджено покрів-
лю та частково конструкції пере-
криття, в кількох сусідніх кварти-
рах – міжкімнатні перегородки, 
скло у вікнах та майно. Мешкан-
ців, чиї квартири пошкоджено, 
тимчасово відселили до родичів. 
Рятувальники разом з комуналь-
ними службами міста працюють 
над розбиранням конструкцій. 

Створено спеціальну комісію для 
розслідування причин події, усу-

нення її наслідків та надання до-
помоги мешканцям будинку.

vl.npu.gov.ua

Ніхто з мешканців, на щастя, не загинув

Лише Луцьку профтехосвіта 
коштувала цьогоріч 
54 мільйони гривень

Любомльський район 

Семеро чоловіків узяли човен та 
рушили до Західного Бугу. Та не з 
туристичною метою, а для контрабанди. 
Адже, окрім човна, несли також кілька 
тисяч пачок цигарок, повідомляє 
Держприкордонслужба України.

Тож прикордонники влаштували їм за-
сідку на ділянці відділу «Рівне». Пізно ввече-
рі контрабандисти  перетнули контрольно-
слідову смугу та продовжили рух у бік 
державного рубежу.

Прикордонники в умовах обмеженої ви-
димості намагалися затримати всю групу. 
Один із правопорушників під час затримання, 
попри попередження, почав утікати. Прикор-
донники змушені були стріляти гумовими ку-
лями, тож бігун дістав поверхове пошкоджен-
ня лівої ноги.

Порушниками виявилися жителі села Рів-
ного Любомльського району. Стосовно них 
склали адміністративні документи про пору-
шення прикордонного режиму, спробу неза-
конного перетинання державного кордону 
та злісну непокору законній вимозі прикор-
донного наряду. Міру покарання визначить 
районний суд, а вісім тисяч пачок сигарет пе-
редадуть фіскальним органам.

pvu.gov.ua

m
am

inklub.lv

Тисячі пачок цигарок хотіли 
переправити на човні
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БЕЗВІЗ ЗНОВУ ПІД 
ПИТАННЯМ 
Україна може отримати безвізовий ре-
жим з ЄС у грудні поточного року. Про-
те цей термін аж ніяк не остаточний, 
повідомляє «Кореспондент». Як відомо, 
останнім терміном щодо режиму, який 
озвучував гарант, був листопад. 

СБУ АРЕШТУВАЛА ДВОХ 
РОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИХ
Російські військові, яких затримали 
співробітники Служби безпеки Укра-
їни 20 листопада, раніше служили в 
українській армії. Проти них порушили 
кримінальну справу за дезертирство. У 
СБУ уточнили, що військовослужбовців 
затримали під час спроби перетнути 
пункт пропуску на кордоні з Кримом.

З МІНІМАЛКИ 
ЗАБИРАТИМУТЬ БЛИЗЬКО 
700 ГРН 
Після збільшення мінімальної заробіт-
ної платні до 3200 гривень близько 700 
гривень ітиме на сплату податків. Про 
це в ефірі «Громадського» заявив віце-
прем’єр-міністр Павло Розенко.

МЕРІЮ САДОВОГО 
ОБШУКАЛИ 
Працівники Генпрокуратури, СБУ, військо-
вої прокуратури та Нацполіції двічі про-
тягом тижня навідалися з обшуками до 
міської ради Львова. Правоохоронці роз-
почали досудове слідство щодо продажу 
львівськими держслужбовцями міської 
землі під проект зі створення індустріаль-
ного парку за зниженою ціною в 52 міль-
йони гривень замість 140, чим завдали 
місту неабияких збитків, пише «ТСН.ua». 

СААКАШВІЛІ ХОЧУТЬ 
ПОВЕРНУТИ ДОДОМУ 
Народний депутат Вадим Рабінович за-
кликає видати Міхеіла Саакашвілі Грузії. 
Він звернувся в Генпрокуратуру та МВС 
із проханням розглянути екстрадицію 
колишнього голови Одеської облдерж-
адміністрації. Оскільки Україна не може 
екстрадувати своїх громадян, Рабінович 
пропонує український паспорт у політи-
ка забрати. «Крім того, у нас підписано 
договір із Грузією про видачу міжнарод-
них злочинців. Щоб не порушувати до-
говір, не сваритися через одну людину з 
Грузією, видаймо його», – запропонував 
нардеп. 

У МВС ВИЗНАЛИ: 
РАДНИЦЮ АВАКОВА 
ПРИЗНАЧИЛИ 
БЕЗ КОНКУРСУ
Призначаючи Анастасію Дєєву на пост 
заступника міністра внутрішніх справ 
з питань європейської інтеграції, кон-
курсний відбір не проводили, повідом-
ляють «Українські Новини». У міністер-
стві пояснили, що посада заступника 
міністра є політичною і не підпадає під 
дію ні трудового законодавства, ні зако-
ну «Про державну службу».

ЄС ДАВ УКРАЇНІ 54 МЛН 
ЄВРО НА РЕФОРМИ 
Європейський Союз оголосив про пере-
каз трьох траншів у розмірі 54 мільйо-
нів євро для підтримки реформ у сфері 
децентралізації, транспорту і технічної 
стандартизації в Україні. 

ЯК ВІДПОЧИВАТИМЕМО 
В 2017 РОЦІ
Уряд рекомендував наступного року 
перенести робочий день із понеділка, 8 
травня, на суботу, 13 травня, а з п’ятниці, 
25 серпня, – на суботу, 19 серпня. Ново-
річні свята будуть із 31 грудня до 2 січня, 
а Різдвяні – з 7 до 9 січня.

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ 
КВИТОК НА «ЄВРОБАЧЕННЯ»
Тим, хто хоче потрапити на «Євро-
бачення-2017» у Києві, доведеться ви-
класти від 20 до 100 євро за квиток, по-
відомив  керівник управління туризму 
Київської міської адміністрації Антон 
Тараненко виданню «Мінпром».

українська хроніка

транспортні новації

ВОЛИНЬ – 
У ТОПІ П’ЯНИХ 
ВОДІЇВ  

безсоромні ВАНДАЛИ ПОГЛУМИЛИСЯ 
НАД ПУНКТОМ ВІДПОЧИНКУ 

по заслузі

єднаймо Україну

ЗЛОВИЛИ ДВІ БАНДИ ДОМУШНИКІВ 

ПРЯМИМ РЕЙСОМ – НА СЛОБОЖАНЩИНУ 

Ковельський район 

Пошкоджені аншлаги, 
поламана дитяча гірка та 
вирвані деревця – саме це 

залишили після себе невідомі 
у сучасному рекреаційному 
пункті, який нещодавно 
збудували ковельські 
лісівники.

У ніч з 15 на 16 листопада невідомі 
пошкодили рекреаційний пункт у Зеле-
нівському лісництві, над будівництвом 
якого працюють у державному підпри-
ємстві «Ковельське лісове господар-
ство», повідомляє прес-служба волин-
ських лісівників.

«Очевидно, що зроблено це зумис-
но. Помітно, що спеціально пошкодили 
нещодавно встановлені інформаційні 
аншлаги, на дитячій гірці, яку лісівники 
готувалися пофарбувати, поламали схо-

динки. Заважали зловмисникам і поса-
джені туї та самшит – їх просто вирвали 
і залишили на території», – йдеться у по-
відомленні.

Про цей факт лісівники сповістили 
поліцію. Рекреаційний пункт праців-
ники господарства запланували збуду-
вати у комплексі зі зведенням лісової 
дороги між селами Зелене та Білашів. 
На місці, де зараз зводять пункт відпо-
чинку, лісівники вже кілька років тому 
встановили альтанку. Зважаючи на її 
затребуваність, вирішили розширюва-
тися: спорудили чотири нові альтанки, 
мангали, дитячий ігровий майданчик із 
пісочницею та гіркою – для комфортно-
го відпочинку дітей та дорослих. Але на-
віть не встигли завершити будівництво, 
як уже доведеться ремонтувати.

lis.volyn.ua

Волинь 

Волинські правоохоронці 
викрили дві банди 
квартирних крадіїв. Як 
повідомляють у прес-службі 
обласної прокуратури, одне 
тріо раніше судимих лучан 
причетне до щонайменше 
десятка крадіжок. Сума, в 
яку оцінюють майно, що його 
вони викрали з помешкань 
жителів обласного центру, 
сягає близько півмільйона 
гривень.

Наразі всі троє членів органі-
зованого злочинного угрупуван-
ня перебувають під вартою, їм 
оголошено про підозру.

Інша банда складалася з чо-
тирьох жителів Закарпаття. Вони 

спеціалізуються на крадіжках 
із приватних будинків та квар-
тир, розташованих на першому 
поверсі багатоповерхівок. Зло-

вмисники проникали досереди-
ни, відтискаючи вікна. 

За три дні – 8, 24 та 25 жовтня 
2016 року – «гастролери» обікра-

ли дев’ять квартир та приватних 
будинків у Луцьку, поживившись 
грошима, технікою та ювелір-
ними виробами на суму майже 
200 тисяч гривень.

Їм повідомлено про підо-
зру. Стосовно трьох підозрю-
ваних обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під 
вартою, четвертий перебуває 
в розшуку. 

Також нещодавно було затри-
мано угрупування у складі двох 
громадян Гвінеї та волинянина, 
які спеціалізувалися на незакон-
ному переправлянні іноземців-
нелегалів через кордон України. 
Громадяни Гвінеї нині перебува-
ють під вартою, волинянина ж 
оголошено в розшук.

sheriff .com
.ua

Україна

Найбільше аварій, які скоїли водії 
у стані алкогольного сп’яніння, 
зафіксували в Дніпропетровській, 
Київській та Одеській областях. 
На другому місці – Волинська, 
Запорізька, Чернігівська, 
Черкаська, Полтавська та Вінницька 
області.

Про це свідчать дані управління без-
пеки дорожнього руху Національної 
поліції України,  повідомляє «Обозрева-
тель».

Найменше аварій, що їх скоїли нетве-
резі водії, сталося в Закарпатській, Кірово-
градській та Чернівецькій областях.

Якщо порівняти динаміку зростання 
цього виду правопорушень, то лідерство 
належить Хмельницькій області. Кількість 
аварій, які вчинили нетверезі водії, у цьому 
регіоні за рік збільшилася більш ніж удвічі, 
у Волинській і Вінницькій областях – у пів-
тора раза.

Луцьк-Харків  

Відтепер поїхати з Луцька до першої 
столиці України – Харкова – можна буде 
прямим рейсом на потязі. Він курсуватиме 
із 12 грудня.

Уперше за тривалий час із Луцька, Ківер-
ців та Рівного можна дістатися до станцій 
Користівка, Павлиш, Кременчук, Ліщинівка, 
Кобеляки, Нові Санжари, Полтава-Південна 
та Харків.

Ці вагони курсуватимуть через день, із 
Харкова будуть вирушати о 15:30 та прибува-

тимуть до Луцька об 11:14. У зворотний бік із 
Луцька – о 12:30, прибуття до Харкова – о 8:17.

На сайті «Укрзалізниці» вже можна при-
дбати квитки на ці напрямки. Ціна плацкарт-
ного квитка – близько 130 грн.

Окрім цього, відомо, що додаткові чоти-
ри поїзди на 12 рейсів у західному та одесь-
кому напрямках «Укрзалізниця» призначила  
на новорічні свята – 30 та 31 грудня. Також 
збільшили періодичність курсування п’яти 
цілорічних поїздів, зокрема, йдеться про по-
тяг «Київ – Ковель». 

zib.com
.ua

Аби зруйнувати чужу працю – 
багато розуму не потрібно

Квартирні крадіжки – 
не рідкість для сьогодення

Кількість аварій в області 
через п’яних водіїв за рік 
зросла у 1,5 раза
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  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА 

у пошуках правди

оце поворот політична кухня  

САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК» ПЕРЕВІРЯТЬ

Санаторій матері і 
дитини «Пролісок» 
певний час не 

приймав атовців за 
державними програмами, 
мовляв, працювати з 
ними незручно, бо ті 
мають психічні розлади. 
Здравниці значно простіше 
лікувати чорнобильців. 
Одначе обласні депутати 
певні: така вибірковість 
неприпустима.

Під час засідання постійної ко-
місії обласної ради з питань депу-
татської діяльності, захисту прав 
людини, законності, боротьби зі зло-
чинністю та корупцією 22 листопада 
депутати вирішили перевірити сана-
торій. Перевірку здійснить робоча 
група з числа працівників апарату 
обласної ради, попри прохання ке-
рівника «не чіпати заклад».

ФАТАЛЬНА 
НАСТОЯНКА

Як відомо, факт продажу алко-
гольних напоїв без акцизних марок 
на території санаторію нещодавно 
мав справжній резонанс. Цю тему 
під час сесії Волинської облради у 
жовтні підняв її голова Ігор Палиця.

Після цього податківці під час пе-
ревірки підтвердили факти продажу 
алкогольних настоянок без відпо-
відних акцизних марок. Щоправда, 
це робив підприємець в орендова-
ному приміщенні. А настоянку, яку 
продемонстрував Ігор Палиця, про-
давали у фітобарі, який завбачливо 
зачинили.

Своєю чергою, представники 
Спілки воїнів АТО Волині та обласної 
організації спілки ветеранів Афгані-
стану звернулися з цього приводу 

до голови Волинської облдержад-
міністрації та голови обл ради. У 
зверненнях вони просили запобігти 
фактам продажу алкоголю і в одно-
сторонньому порядку розірвати 
договір з директором санаторію Ва-
лентиною Касардою. Депутати навіть 
хотіли відправити у здравницю тим-
часову депутатську контро льну комі-
сію, проте після тривалої дискусії не 
ухвалили відповідного рішення.

Та вже 22 листопада таки скеру-
вали в «Пролісок» перевірку з числа 
працівників обласної ради. Підста-
вою для цього рішення стало звер-
нення представників громадських 
спілок, які не задоволені роботою 
санаторію.

Зокрема, тимчасовий виконувач 
обов’язків голови спілки воїнів АТО 
Волині Олександр Серватович по-
яснив: невдоволення спричинило 
те, що санаторій «Пролісок» не брав 
участі у тендері на закупівлю путівок 
для бійців АТО за кошти держбюдже-
ту. А продаж алкоголю став приво-
дом для звернення.

ЗА КОШТ ДЕРЖАВИ 
ОЗДОРОВИЛИ 70% 
БІЙЦІВ, РЕШТУ 
ПРОФІНАНСУВАЛА 
ПРИВАТНА ОСОБА 

«За півроку до того в нас відбу-
лася нарада, ми піднімали питання, 
чому за держпрограмами санаторій 
не приймає атовців. Нам відповіда-
ли, що їх приймати незручно, бо у 
багатьох – психічні розлади, а сана-
торію краще приймати чорнобиль-
ців. Після нашого листа звертаються 
волонтери і розповідають, скільки 
атовців оздоровили за програмою 
«Зігрій серце солдата». Але ж її фі-
нансував Ігор Палиця, а не держава. 
Гроші мала виділити держава і мали 
б подати заявки «Лісова пісня» та 

«Пролісок», але «Пролісок» не по-
дав», – пояснив Серватович.

Натомість керівник здравниці, 
депутатка облради Валентина Ка-
сарда («Батьківщина») зауважила: 
в санаторії лише сто номерів, там 
відпочивають різні люди. На момент 
проведення тендеру, мовляв, усі пу-
тівки було продано.

«Цей тендер був наприкінці бе-
резня, коли всі номери на літо було 
замовлено. Ми приймаємо відпо-
чивальників, у тому числі й за держ-
програмами, нам надходять замов-
лення від районів, але в обсягах, які 
не потребують тендеру. З числа атов-
ців ми близько 300 людей прийняли, 
оздоровлюємо і чорнобильців, до нас 
приїздять і з Польщі, і з Німеччини», – 
виправдовується пані Касарда.

На прохання повідомити, скільки 
атовців оздоровилося за кошт дер-
жави, Валентина Касарда переконує: 
«Відсотків 30 – за кошти Палиці, а 
70 – за державні». А депутат Костян-
тин Зінкевич («Самопоміч») узагалі 
заявив, що Ігор Палиця змагається із 
владою. У відповідь Олександр Сер-
ватович здивовано зауважив: «Це 
ненормально, коли приватна люди-
на вкладає власні кош ти, а державі 
воїни не потрібні».

РАЗОМ З 
ДИРЕКТОРКОЮ – 
ГРУПА ПІДТРИМКИ

Валентина Касарда на засідання 
комісї прийшла з групою підтримки. 
Зокрема, її колега Людмила Кирда 
(«Батьківщина») попросила депута-
тів «не чіпати санаторій і дати ста-
більно працювати», ще й попросила 
зважити на стать керівника.

«Дивно, що питання винесено 
на вашу комісію. Щодо «Проліска» 
втрутилася найбільш паскудна по-
літика. Алкоголь – це привід, щоби 
вчепитися. Є договір із підприєм-
цем, який торгував алкоголем, він 
і понесе кару, відповідатиме в суді. 
Яким чином причетний санаторій? 
Це єдиний санаторій в області, який 
працює прибутково. Ви ж чоловіки, 
чому вчепилися до жінки?» – пробу-
вала апелювати вона.

Підтримати директора прийшли 
і представники колективу санаторію. 
Вони переконують: перевірка зараз 
нібито «виб’є з колії» весь колектив. 
Прозвучали думки і про те, що таким 
чином «Пролісок» хочуть приватизу-
вати. Зокрема, депутат Володимир 
Кучер (Радикальна партія), який теж 
звернувся до комісії, вважає, що 

комунальні санаторії взагалі треба 
передати в приватні руки, бо, хоч за-
раз вони і в комунальній власності, 
однак директор робить усе, що хоче. 
Одначе депутати запевнили, що про 
приватизацію закладу не йдеться. Як 
не йдеться і про звільнення керівни-
ка, наголосив голова комісії Анато-
лій Вітів («Свобода»).

Зрештою, депутати проголосу-
вали за те, щоб робоча група прове-
ла перевірку в закладі, аби зняти всі 
можливі сумніви. «За» проголосува-
ли двоє членів комісії: Анатолій Вітів 
та Григорій Павлович (УКРОП). «Про-
ти» – лише Костянтин Зінкевич.

З приводу голосування Григо-
рія Павловича у присутнього Сергія 
Слабенка («Батьківщина») виникли 
зауваження, оскільки, на його дум-
ку, тут може бути конфлікт інтересів, 
адже Павлович – підписант одного зі 
звернень щодо санаторію як очіль-
ник спілки ветеранів Афганістану. 
Проте представники юридичного 
відділу облради пояснили, що в 
зверненні йдеться про розірван-
ня контракту, а в проекті рішення 
про це – ані слова. Тому конфлікту 
інтере сів тут немає.

Зауважимо, більшість із присут-
ніх під час розгляду питання акцен-
тували увагу на тому, що алкоголь, 
який виявили органи ДФС на тери-
торії санаторію, продавав приват-
ний підприємець. Проте в сесійній 
залі продемонстрували алкогольну 
настоянку з етикеткою із зображен-
ням санаторію з фітобару закладу, 
без вихідних даних про виробника. 
Згідно зі свідченнями ДФС, після 
цієї демонстрації серед депутатів 
фітобар зачинився і не працює, тож 
зафіксувати продаж санаторієм на-
стоянок не було можливості. Та й 
сама Валентина Касарда це питання 
замовчує і не згадує про нього, адже 
«не впійманий – не злодій».

Листопад, коли українці 
почали масово 

отримувати платіжки за 
комунальні послуги, став 
ідеальним часом для 
розхитування бунтівних 
настроїв. Гривня знову 
подешевшала, виросла 
ціна на пальне, а на 
часі – річниця Майдану 
й чергове відчуття 
розчарування. 

Цим вирішили скористатися 
низка політичних сил, які зацікав-
лені у проведенні позачергових 
парламентських виборів. Така 
риторика найбільш відчутна від 
представників партії «Батьківщи-
на», «Опозиційний блок» та коман-
ди Міхеіла Саакашвілі. Нехай не 
дивує цей коктейль, здавалося б, 
політично протилежних гравців. 
Адже у разі потреби ці досвідчені 
політики можуть домовлятися, по-
при те, що демонструють на публі-
ці ворожнечу. 

Утім план «Шатун», авторство 
якого, за повідомленням Служби 
безпеки України, належить Москві, 
зазнав фіаско.

Люди не вийшли на демонстра-
ції, як цього очікувала леді Ю, а тих 
активістів, які зібралися, ніхто не 
розганяв силоміць. У цій ситуації 
влада зіграла на випередження. 
Служба безпеки України розпо-
всюдила інформацію, що готують-

Луцьк 

Облаштування світлофора 
та заїзду до ділянки, де 
заплановано забудову 
багатоквартирних будинків 
на вулиці Ковельській, 17, 
може виявитися корупційним 
діянням.

Про це стало відомо 21 листопа-
да під час брифінгу представників 
консультативної ради при прокура-
турі Волинської області.

Член консультативної ради Ігор 
Левчук повідомив, що слідчий від-
діл прокуратури області проводить 
розслідування в кримінальному 
провадженні стосовно посадовців 
міської ради. Ті, ймовірно, діючи в 
інтересах третіх осіб, за відсутності 
містобудівної документації та дозво-
лів розпочали роботи щодо вста-
новлення світлофорного об’єкта з 
облаштуванням з’їзду на перехресті 
вулиць Ковельської та Набережної 
в межах охоронної зони природно-
го ландшафту історико-культурного 
заповідника «Старий Луцьк».

Фактично, каже він, за кошти 
міського бюджету влаштували заїзд 
до приватної земельної ділянки на 
вулиці Ковельській, 17, де заплано-
вано скандальне будівництво. До 
слова, на забудову цієї ділянки у 
власників немає жодних докумен-
тів, оскільки всі декларації про по-
чаток робіт скасовано. Отож, якщо 
хтось помітить техніку, що працює 
на ділянці, – може сміливо виклика-
ти правоохоронців.

МІСЬКИХ 
ЧИНОВНИКІВ 
ПІДОЗРЮЮТЬ 
У КОРУПЦІЇ

СПРОБА РОЗХИТАТИ ПОЗАЧЕРГОВІ 
ВИБОРИ: ПЕРШИЙ РАУНД ПРОГРАНО  

А
лла Садецька

ся протести, в яких зацікавлений 
Кремль. Те, що демонстранти при-
йшли не за покликом серця, а зав-
дяки фінансуванню, писали ЗМІ. Та 
й рівень довіри до самої Тимошен-
ко досить невисокий. Останнім 
козирем, завдяки якому вдалося 
переграти Юлію Володимирівну, 
став Олег Ляшко, її колишній одно-
партієць. 

Він без політичної тактовності 
констатував, що Тимошенко – це 
лисиця, яка одягла вишиванку і пра-
цює на Москву, та пообіцяв «прикін-
чити цю нафталінову зозулю». 

Більше того, Юлія Володимирів-
на прагне не лише дочасних пар-
ламентських, а й президентських 
виборів. Про це свідчить епізод, 
пов’язаний із виступом нардепа, 
політв’язня Юрія Шухевича (Ради-
кальна партія). Тому невипадково 
Юлія Тимошенко надала йому свій 
час для виступу. І за інформацією 

журналістки Тетяни Даниленко, 
виступити з трибуни Шухевича під-
мовила саме Юлія Володимирівна. 
За її словами, той мав намір «ви-
голосити різку антипрезидентську 
промову зі словами «імпічмент», 
«Мінськ», «тарифи».

Те, що серед організаторів – 
Тимошенко, має і документальні 
підтвердження. Як пише видання 
«Без Табу», організацію «Тарифна 
мобілізація», що закликає до про-
ведення акцій протесту, створено 
на базі двох громадських – «Союз 
власників житла України» і «Пуб-
лічний аудит». Офіційну діяльність 
вона почала 3 квітня 2015 року. 

За першою організацією стоїть 
Олексій Кучеренко, близький со-
ратник Тимошенко, який обіймав 
посаду міністра ЖКГ, коли вона 
керувала Кабміном у 2007-2010 
роках. Нині Кучеренко – досить 
авторитетний блогер та експерт із 

питань ЖКГ і тарифів на численних 
телемайданчиках.

«Публічний аудит» очолює Мак-
сим Гольдарб, колишній працівник 
Донецької прокуратури, прокура-
тури Києва і департаменту аудиту 
та фінансового контролю Міністер-
ства оборони України. Нині Мак-
сим Гольдарб – зірка телеканалу 
Євгена Мураєва NewsOne, який на-
магається активно розганяти тему 
протестів, присвячуючи їм левову 
частку ефірів.

За даними джерел, під час опра-
цювання планів протестів ще торік 
було вирішено, що Максим Голь-
дарб має очолити новостворену 
організацію, щоб за закликами до 
мітингів не так явно проглядалася 
діяльність голови «Батьківщини». 
Втім приховати «вуха» не вдалося – 
багато блогерів відзначили внесок 
Юлії Володимирівни.

Такі події не додають рейтингів 
ані позиції Тимошенко, ані чинній 
владі. Втім, якщо перша прагне ри-
нутися у боротьбу в вихорі виборів, 
то другий їх тотально боїться, по-
вторюючи мантру, що дострокові 
вибори означатимуть дестабіліза-
цію і так непростої ситуації. Листо-
пад став лише відправною точкою, 
аби оцінити настрої суспільства. 
Підігрівати ситуацію будуть і на-
далі. При цьому варто очікувати 
уколів з усіх фронтів: йдеться і про 
ситуацію на сході, і про новини 
з Молдови, де виграв проросій-
ський президент. На носі – третій 
рік війни, яка виснажує і економіку, 
і громадянський терпець. 

24tv.ua
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За даними СБУ, план «Шатун» вигадали у Кремлі
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Е-ДЕКЛАРУВАННЯ: 
НЮАНСИ ДРУГОГО ЕТАПУ

Уряд запланував 
підвищити мінімальну 

зарплату з нового 
року удвічі – до 3200 
грн. Як здійснюється 
контроль за повнотою 
і своєчасністю сплати 
податку на доходи 
фізичних осіб, 
військового збору та 
єдиного соціального 
внеску, який стан 
виплати заробітної плати 
підприємствами Волині, 
розповідає заступник 
начальника – начальник 
Луцького управління 
спеціалізованої 
державної 
податкової інспекції з 
обслуговування великих 
платників податків у місті 
Львові Міжрегіонального 
головного управління 
Державної фіскальної 
служби Віктор Дячук. 

– Яку середню зарплату ви-
плачували юридичні особи, які 
є на обслуговуванні Луцького 
управління?

– Ми систематично здійсню-
ємо моніторинг за дотриманням 
гарантій на ринку праці.

Рівень середньої зарпла-
ти великих платників податків 
Волині перевищує показник по 
області в 1,6 раза. Зокрема, цьо-
горіч за третій квартал середня 
заробітна плата юридичних осіб 
в області становила 6649,69 грн 
при середньообласному показ-
нику 4221,33 грн. 

З 1 січня 2017 року 
стартує другий 
етап подання 

електронних декларацій. 
Попередньо їх очікують 
близько мільйона. 

У першому етапі про свої до-
ходи і статки відзвітували особи, 
які мають відповідальне та особ-
ливо відповідальне становище, в 
тому числі – президент, нардепи, 
міністри та їхні заступники, ке-
рівники державних органів і їхні 
заступники, судді, прокурори, 
слідчі, державні службовці кате-
горій «А» та «Б», посадові особи 
місцевого самоврядування І-ІІІ 
категорій. Вони подавали щоріч-
ні декларації за 2015 рік. Також у 
перший етап декларування пода-
вали декларації перед звільнен-
ням і повідомлення про суттєві 
зміни в майновому стані.

За інформацією експерта з 
антикорупційної реформи Дмит-
ра Котляра, в рамках першого 
етапу 103 тисячі декларацій було 
подано вчасно, 3 тисячі – після 30 
жовтня. Крім того, 20 тисяч декла-
рацій було виправлено, надано 
більш як 1200 повідомлень про 
суттєві зміни в майновому статусі.

Другий етап подання е-дек-
ларацій триватиме з 1 січня до 1 
квітня 2017 року.

ХТО ЗВІТУВАТИМЕ У 
ДРУГОМУ ЕТАПІ

У другому етапі е-декларуван-
ня подавати декларації будуть 
усі – суб’єкти першого етапу, а 
також:

– депутати місцевих рад;
– державні службовці кате-

горії «В»;
– посадові особи місцевого 

самоврядування IV-VII категорій;

Ефективність використання коштів 
державного бюджету об’єднаними 
територіальними громадами має 
перевірити фінінспекція. З такою 
ініціативою виступив голова 
Волинської облдержадміністрації 
Володимир Гунчик  21 листопада. 

На його думку, це має «допомогти» 
об’єднаним громадам «правильно» розпо-
ряджатися бюджетними коштами. Водночас 
є й альтернативна думка, яку озвучив депутат 
обл ради Вячеслав Рубльов (УКРОП): такі пе-
ревірки можуть слугувати елементом адміні-
стративного тиску перед виборами в ОТГ.

Зі слів начальника управління містобуду-
вання та архітектури ОДА Миколи Томчука, 
п’ять створених об’єднаних громад на Волині 
отримали 26,537 млн грн державної підтримки 
на розвиток територій: Устилузька – 8,796 млн, 
Голобська – 5,106 млн, Зимнівська – 5,457 млн, 
Велицька – 5,173 млн, Смолигівська – 2,005 млн. 
Основні напрямки використання цих коштів – 
реконструкція та ремонт комунальних доріг, 
закладів освіти, культури, капремонт систем 
водопостачання та вуличного освітлення, ре-
монт адмінприміщень. Тобто із 26,537 млн грн 
держсубвенції ОТГ використали 26,4 млн.

Ці дані й спонукали очільника області 
дати доручення щодо фінансової перевірки 
ОТГ. Володимир Гунчик запевнив, що це не 
тиск і не погрози, а радше «допомога». 

«Перевірка – для того, щоб ми підказали 
про можливі помилки, які ОТГ могли допус-
тити, може, через брак досвіду. Тому треба 
надати таку допомогу громадам, аби вони 
могли ці помилки усунути, щоби в подаль-
шому при отриманні держпідтримки не до-
пускати їх. І так само про ці помилки варто 
розказати новим ОТГ», – пояснив губернатор 
і наголосив, мовляв, жодних адміністративно-
управлінських наслідків ця перевірка не ма-
тиме, крім випадків, за які передбачено кри-
мінальну відповідальність.

Натомість депутат Волинської обласної 
ради Вячеслав Рубльов вважає, що анонсо-
вані губернатором перевірки можуть бути 
елементом адміністративного тиску й демон-
страції сили напередодні виборів у майбутніх 
громадах. Чи не є такі перевірки залякуван-
ням, наголошує обранець громади, проконт-
ролює обласна рада.

На його думку, момент озвучення переві-
рок обрано невипадково, адже 11 та 18 груд-
ня на Волині відбудуться вибори в новоство-
рених ОТГ.

«Ці перевірки у переддень виборів в ОТГ 
можна розцінювати як імовірний тиск на май-
бутніх голів об’єднаних територіальних гро-
мад. Це буде елементом залякування тих, хто 
хоче йти в нові ОТГ і прагне там щось робити. 
Їм будуть показувати на прикладі  громад, які 
вже діють, що, хай там як, а адміністрація сьо-
годні тиснутиме на ОТГ. Які підстави для пере-
вірок? Можливо, були якісь звернення чи ви-
явили якісь недоліки? Ні, їх анонсували тому, 
що скоро вибори, щоб вказати головам ОТГ 
на їхнє місце. Такий тиск, я вважаю, може за-
важати нормально розвиватися об’єднаним 
громадам і здійснювати об’єднання у май-
бутньому», – переконаний голова фракції 
«УКРОП» в облраді.

Саме тому, запевнив Вячеслав Рубльов, 
волинські укропівці контролюватимуть пе-
ребіг цих перевірок. Він сподівається, що до 
цього долучаться й інші політичні сили.

«Ми працюватимемо з кожним головою 
ОТГ, де відбуватимуться ці перевірки. Крім 
того, можемо заслухати на сесії обласної 
ради тих, хто здійснює перевірки, і водночас 
надати слово головам ОТГ. Якщо на останніх 
тиснутимуть, будемо максимально публіч-
но це розглядати й показувати, що сьогодні 
облрада стоїть на захисті ОТГ», – резюмував 
Рубльов.

– військові посадові особи 
ЗСУ, Держспецзв’язку та інших 
військових формувань (крім 
військовослужбовців строкової 
служби);

– поліцейські;
– особи рядового і началь-

ницького складу державної 
кримінально-виконавчої служби, 
податкової міліції, особи на-
чальницького складу підрозділів 
цивільного захисту, ДБР, НАБУ;

– посадові та службові особи 
органів прокуратури, СБУ, ДБР, 
НАБУ, дипломатичної служби, 
інших держорганів;

– посадові особи юридичних 
осіб публічного права.

За підрахунками експертів, 
усього в другому етапі має бути 
подано близько мільйона декла-
рацій.

ХТО НЕ 
ДЕКЛАРУВАТИМЕ 
СТАТКИ

Керівники підприємств, у 
капіталі яких є частка власності 

держави, але підприємство не є 
державним, нотаріуси й адвока-
ти також не потрапляють у спи-
сок декларантів.

Так само – вчителі, викладачі 
та лікарі, якщо вони не викону-
ють організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господар сь-
ких функцій.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
За подання завідомо недо-

стовірної інформації у декларації 
передбачено адміністративний 
штраф і навіть кримінальну від-
повідальність.

Адміністативна відповідаль-
ність: за недостовірні дані про 
майно на суму 100-250 мінімаль-
них заробітних плат (138-344 
тисячі гривень) – штраф від 17 
до 42,5 тисяч гривень. За несвоє-
часне подання декларації без по-
важних причин – штраф від 850 
до 1700 гривень.

Кримінальна відповідаль-
ність: за завідомо недостовірні 
дані про майно на суму понад 

ПЕРЕВІРКА 
ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД: 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
ТИСК ЧИ БЛАГІ 
НАМІРИ

250 мінімальних заробітних 
плат (більш як 344 тисячі гри-
вень), за умисне неподання де-
кларації. Також передбачено 
санкції в рамках кримінальної 
відповідальності: штраф від 
42,5 до 51 тисячі гривень, або 
громадські роботи, або по-
збавлення волі до двох років 
плюс позбавлення права обі-
ймати посади. Міру відпові-
дальності в кожному випадку 
визначатиме суд.

ХТО ПЕРЕВІРЯТИМЕ 
ПОДАНІ Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

Контроль за своєчасністю 
подання декларацій покладе-
но на органи, в яких працюють 
суб’єкти декларування. У разі 
виявлення порушень вони ін-
формують про це НАЗК.

Нацагенство ж проводити-
ме повну перевірку декларацій 
у суб’єктів, що мають особливо 
відповідальне становище, та 
у посадовців з високим рів-
нем корупційних ризиків. Та-
кож – у випадку виявлення 
розбіжностей між розкішним 
способом життя і задекларо-
ваними доходами, або якщо 
член сім’ї декларанта відмовив 
у наданні будь-якої інформації. 
Так само НАЗК реагуватиме на 
повідомлення ЗМІ, скарги чи 
інформацію від держорганів 
про підозри щодо неправдивої 
декларації.

До слова, в системі декла-
рацій станом на 22 листопада 
так і не з’явилася декларація 
міського голови Ковеля Олега 
Кіндера. 

СТАН ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ 
ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ 
ВОЛИНСЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Щодо Рівненської області, то 
там рівень середньої зар плати 
перевищує показник в 1,3 раза. 
За третій квартал поточного 
року середня заробітна плата 
великих платників податків в об-
ласті становила 5663,70 грн при 
середньообласному показнику 
4500,67 грн.

– Як здійснюється конт-
роль, аби роботодавці випла-
чували зарплати, не порушую-
чи законодавства?

– Аби не допустити нараху-
вання заробітної плати нижче від 
законодавчо встановленого роз-
міру та залучити додаткові резер-
ви надходження коштів зі сплати 
податку на доходи фізичних осіб, 
військового збору та єдиного 
внеску, протягом серпня-жовтня 

2016 року з посадовими особами 
підприємств, які нараховували 
зарплату, що була меншою від се-
редньообласного рівня, проведе-
но співбесіди та надіслано листи-
роз’яснення. Це дало результат.

– Зарплати підвищили?
– Так. Зокрема, ТОВ «Конти-

ніум -Трейд» підвищило рівень 
зарплати. Це зазначено в звітнос-
ті з єдиного соціального внеску 
за вересень поточного року. Се-
редня заробітна плата зросла на 
п’ять відсотків.

– Які підприємства Волин-
ської області виплачували най-
більші зарплати?

– Усього за третій квартал 
2016 року великими платниками 
податків Луцького управління на-
раховано та виплачено заробітну 

плату найманим працівникам 
на загальну суму 472 646,2 тис. 
грн, в тому числі платниками 
Волинської області – 380 299,1 
тис. грн, Рівненської області – 
92 347,1 тис. грн.

Найбільші виплати заро-
бітної плати працівникам було 
проведено ТОВ Kronospan 
UA, ДП «ЛРЗ «Мотор», АТ «СКФ 
Україна», СП ТОВ «Модерн-
Експо», ТОВ «Вілія-Трейд», ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536».

– Яке нормативне регу-
лювання виплати заробітної 
плати та перспективи в цьо-
му напрямку?

– Відповідно до статті 2 Ко-
дексу законів про працю, гро-
мадяни України мають право на 
одержання роботи з оплатою 
праці не нижче від встановле-
ного державою мінімального 
розміру. Мінімальна заробітна 
плата є державною соціальною 
гарантією, обов’язковою на 
всій території України для під-
приємств усіх форм власності 
та господарювання. Органи 
ДФС і надалі, в межах компетен-
ції, братимуть активну участь у 
процесі легалізації заробітної 
плати та підвищення її рівня, 
аби забезпечити належний рі-
вень життя населення та спла-
ту в повному обсязі податків, 
зборів, обов’язкових платежів, 
що, своєю чергою, сприятиме 
збільшенню доходів бюджетів 
усіх рівнів.
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Ніколи не дивується той, хто робить правильні висновки. Барух д’Еспіноза

Щодня волиняни зі-
штовхуються з пи-
таннями, які по-
требують знання 
законів. Як грамот-
но вийти зі склад-

ної ситуації, підказує 
професійний юрист із 

практич ним досвідом, 
адвокат Віктор Бондаренко, який бере 
участь у некомерційному проекті «За-
питай юриста» на сайті Інформаційного 
агентства «Волинські Новини». Поста-
вити свої запитання ви можете на сайті, 
або ж надіслати на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Маємо намір придбати власне 
житло – приватний будинок. 
Звернулися до фахівців з агент-
ства нерухомості, підписали 

попередній договір, внесли завдаток. 
У процесі перевірки документів вияви-
лося, що продавець самовільно встано-
вив газовий котел і жодних документів 
на систему опалення в нього немає. 
Фахівці агентства пропонують, незва-
жаючи на цю обставину, все ж уклада-
ти договір купівлі будинку, взявши з 
продавця письмові запевнення в тому, 
що він підготує і надасть нам всю доку-
ментацію протягом півроку з моменту 
підписання договору, бо саме такий 
термін потрібен. Нас цей нюанс дуже 
насторожує. Як бути в такій ситуації? Чи 
маємо право розірвати попередній до-
говір, зважаючи на той факт, що прода-
вець зобов’язався протягом місяця під-
готувати пакет документів, потрібних 
для продажу? І якщо так, який механізм 
цього процесу?»

Попередній договір розірвати не 
зможете. Можливо, це вам і вдасться, од-
нак тоді можуть не повернути завдаток. 
Краще дочекайтеся, доки ще теперішній 
власник виготовить усі потрібні докумен-
ти на газове устаткування будинку.

«Чи можна на стадії апеляцій-
ного провадження в господар-
ському процесі залучати третіх 
осіб до участі у справі?»

Ні, не можна. Відповідно до статті 27 
ГПК України, треті особи, які не заявляють 
самостійних вимог на предмет спору, мо-
жуть вступити у справу на боці позивача 
або відповідача до ухвалення рішення 
господарським судом, якщо рішення з гос-
подарського спору може вплинути на їхні 
права або обов’язки щодо однієї зі сторін. 
Стадія апеляційного провадження перед-
бачає перегляд вже ухваленого рішення.

«Я – мама тримісячної дитини. 
Моя мати неодноразово по-
грожувала, що випише мене, а 
зараз каже, що змінить замки й 

мене з дитиною не впустить. Чи законні 
її дії і як мені чинити, якщо вона виконає 
погрозу? Куди звертатися по допомогу?» 

Законно ваша мати такого зробити не 
зможе. Так, чимало норм міжнародного та 
вітчизняного законодавства передбача-
ють засади захисту прав неповнолітніх на 
житло. Зокрема, стаття 16 Конвенції про 
права дитини містить положення щодо за-
хисту прав дітей на житло, з якої вбачаєть-
ся, що збереження права дитини на житло 
може бути гарантоване в разі належності 
на праві власності або на праві користу-
вання дитині чи її батькам іншого житло-
вого приміщення, окрім того, щодо змен-
шення прав дитини на яке вирішується 
питання. Статтею 12 Закону України «Про 
основи соціального захисту бездомних 
осіб і безпритульних дітей» гарантовано 
з боку держави охорону і захист прав та 
інтересів дітей під час вчинення дій із жит-
лом, у якому вони проживають. Цей закон 
застерігає про недопустимість зменшення 
або обмеження прав та інтересів дітей під 
час вчинення будь-яких дій щодо житла, в 
якому вони проживають.

Крім того, частиною 1 статті 405 Ци-
вільного кодексу України передбачено, 
що члени сім’ї власника житла, які прожи-
вають разом із ним, мають право на корис-
тування цим житлом відповідно до закону.

Якщо мати намагатиметься реалізову-
вати погрози, слід звернутися до служби у 
справах дітей, а також в поліцію із заявою 
про вчинення насильства в сім’ї.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

Концепцію НАССР розробили ще у 60-х 
роках минулого століття під час роботи над 
американською космічною програмою. NASA 
поставила за мету виключити утворення 
токсинів у харчовій продукції, яку споживають 
астронавти у космосі і, як наслідок, запобігти 
захворюванням, зумовленим недоброякісними 
продуктами харчування. А в середині 80-х років 
Національна академія наук США запропонувала 
поставити цю систему на службу харчовій 
індустрії. Основні засади впровадження НАССР, 
а також принципи системи відображено в таких 
міжнародних стандартах, як ISO 22000, IFS.

Невиконання обов’язку щодо впровадження на 
потужностях постійних процедур, заснованих 
на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках 
(НАССР), тягне за собою накладення штрафу 
на юридичних осіб у розмірі від тридцяти до 
сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на 
фізичних осіб-підприємців – у розмірі від трьох 
до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та 
зупинення роботи потужності.

реформа 

  Тетяна ГРІШИНА 

Якщо на 
європейський 
ринок потрапляє 

небезпечний товар, 
простежити ланцюжок, 
звідки у проблеми 
ноги ростуть, неважко. 
Більше того, реально 
вилучити цю продукцію в 
якнайшвидші терміни. 

Це відбувається завдяки тому, 
що в країнах ЄС працюють прин-
ципи контролю за безпечністю 
продукції, які базуються на про-
цедурах HACCP – Hazard analysis 
and critical control points, що пе-
рекладається як «аналіз ризиків 
та критичних точок контролю». 
Передусім це випереджуваль-
на система, яка контролює сам 
процес виробництва, а не готову 
продукцію. Це дозволяє виявити 
невідповідності, критичні точки 
на кожному з етапів та усунути їх. 

Принципи HACCP покликані 
простежити процедуру виго-
товлення товару від початкової 
до фінальної стадій. А виробник 
зобов’язаний усунути недоліки 
та чітко документувати процес 
виробництва. Підприємство в 
будь-який час мусить мати точну 
інформацію про те, звідки воно 
отримало сировину чи харчо-
вий продукт, як його виготовило 
і куди відправило. Таку інфор-
мацію треба зберігати протягом 
шести місяців після кінцевої дати 
продажу харчового продукту, на-
несеної на маркуванні.

Тобто, умовно кажучи, якщо 
на ринку з’являється курятина, 
заражена певною інфекцією, то 
система дозволяє визначити, на 
якій стадії процесу був ризик – 
навіть через те, що курка харчу-
валася зараженим зерном. Таким 
чином працює принцип «від лану 
до столу». 

Утім є потреба повної гармо-
нізації законодавства з європей-
ськими нормами. 

Важливо розуміти, що НАССР 
стосується не якості продукції, а 
саме безпечності. Ці поняття час-
то не розмежовують. Безпечність 
означає, що товар не зашкодить 
людині. А якість – це елемент без-
печного продукту. Незалежно від 
того, купуєте ви у країнах ЄС со-
сиски за один євро чи за десять, 
маєте бути впевнені, що не отру-
їтеся, якщо з’їсте їх відповідно до 
терміну використання. В Україні 
ж орієнтуються на ціну, репута-
цію виробника. 

ЧИ У ПРАВИЛЬНОМУ 
НАПРЯМКУ МИ 
РУХАЄМОСЯ? 

Україна перебуває в процесі 
гармонізації вітчизняного зако-
нодавства відповідно до норм 
ЄС. Один із рушійних кроків – 
ухвалення закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо харчових про-
дуктів». У ньому якраз і з’явилося 
поняття принципів НАССР, зазна-
чено відповідальність операторів 
ринку за невиконання обов’язку 
щодо впровадження процедур, 
а також встановлено терміни за-
провадження.

При цім упровадження прин-
ципів відбуватиметься поступово 
і стосується всіх операторів рин-
ку, крім тих, хто займається пер-
винним виробництвом. Найпізні-
ше до 2019 року норми набудуть 
чинності для всіх підприємств. 
Більше того, для малих операто-
рів ринку є спрощені умови щодо 
системи. Наприклад, вимагають 
не повного запровадження сис-
теми, а лише процедур, заснова-
них на принципах НАССР. 

За новим законом, конт-
роль за безпечністю харчових 
продуктів здійснює лише один 
державний орган, а ось відпо-

ЯК УКРАЇНСЬКІ ВИРОБНИКИ 
ПЕРЕХОДЯТЬ НА «СИСТЕМУ АСТРОНАВТІВ» 

імені Шевченка, що виробляє 
волинське молоко, розповідає: 
аби «устигнути на потяг», довело-
ся укласти договір з компанією, 
що спеціалізується в цій сфері, а 
також ввести додаткову штатну 
одиницю, яка курує процес впро-
вадження системи НАССР на мо-
локозаводі. 

«Нині ми вже у кінці цієї доро-
ги. Дуже багато паперової і прак-
тичної роботи, оскільки потрібно 
змінювати чимало нюансів щодо 
безпечності. Наприклад, вікна 
довелося змінити, аби вони були 
без ручок, щоб у приміщення не 
залетіла жодна комашка. Форму 
теж замовляли нову, бо стару ви-
готовлено з тканини, що супере-
чить прописаним нормам. Окрім 
цього, весь процес виробництва 
треба документувати у журнал: 
коли прийшла сировина, якої 
якості, що відбувається далі й аж 
до виходу продукції, аби будь-хто 
побачив, як це все робиться», – 
розповідає Турак. 

Аграрій не приховує, що це 
додає клопотів і витрат, але без 
цього – ніяк. Інакше торговель-
ні мережі просто не куплять цю 
продукцію. 

«Клопіт є, але виконати все 
реально», – резюмує аграрій. 
Анд рій Антонович зазначає, що 
система дозволить продавати 
продукцію на європейські ринки, 
однак поки що такого завдання 
підприємство собі не ставить і 
орієнтується на місцевий ринок. 

***
Важливо, аби впроваджен-

ня принципів було не лише бю-
рократичною процедурою, а й 
практичним елементом. Якщо 
процес виготовлення певного 
товару безпечний, то і готовий 
продукт буде таким. У цьому пе-
реконує досвід Європи. 

відальним є саме виробник. Пе-
ревірку операторів харчового 
ринку проводитиме Державна 
служба України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та за-
хисту прав споживачів, до того ж, 
без обов’язкового повідомлення, 
але за направленням і відповідно 
до конкретного переліку питань. 

Окрім цього закону, є ще кіль-
ка проектів, які стосуються без-
пеки продуктів та які розробляли 
внаслідок підписання Угоди про 
асоціацію. Ключові з них – про-
ект закону про інформацію для 
споживачів щодо харчових про-
дуктів, а також про державний 
контроль, що здійснюється з 
метою перевірки відповідності 
законодавству про безпечність 
та якість харчових продуктів і 
кормів, здоров’я та благополуччя 
тварин. Нині обидва проекти на 
етапі ознайомлення. 

БАГАТО БЮРОКРАТІЇ, 
ТА ВСЕ РЕАЛЬНО 

Для молокозаводів, де вико-
ристовують необроблені інгре-
дієнти тваринного походження, 
НАССР має бути запроваджено 
у 2017 році. Волинські молочарі 
вже готуються до цієї події, бо 
інакше не зможуть продавати 
свою продукцію навіть на вну-
трішньому ринку. 

Андрій Турак, керівник ПОСП 

НАССР – 
система, яка 
ідентифікує, 
оцінює і 
контролює 
небезпечні 
фактори, що є 
визначальними 
для безпечності 
харчових 
продуктів. 

Методи контролю, які досі ді-
яли в Україні, передбачали пере-
вірку готової продукції. Не секрет, 
що частенько про такі перевірки 
всі знали, а служби контролю 
отримували від виробників певні 
дивіденди. Або – вимагали їх за 
схвальні рішення.

Але, оскільки Україна під-
писала Угоду про асоціацію з 
Євросоюзом, вона взяла на себе 
зобов’язання змінити законодав-
ство, зокрема й у цій системі. Це 
суттєво зменшить для споживача 
ризик отримати небезпечну про-
дукцію, а виробникам дасть мож-
ливість вийти на європейський 
ринок та зробити процес виробни-
цтва більш безпечним. Хоча варто 
додати, що частина виробників, які 
вже орієнтовані на закордонний 
ринок, використовують ці принци-
пи, а частина з них відображена у 
державних технічних вимогах. До-
тепер подібна сертифікація була в 
Україні добровільною.

facebook.com
/ifssua 
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Завжди обирайте найважчий шлях – на ньому ви не зустрінете конкурентів. Шарль де Голль

«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.

  Анастасія КОРЕЦЬКА
    Фото автора
    Маневицький район 

ЗА ОСВІТУ ДІТИ ПЛАТЯТЬ 
ЗДОРОВ’ЯМ ТА БЕЗПЕКОЮ 

Упродовж багатьох 
років жителям 
села Карасина 

Маневицького району 
обіцяють звести нову 
школу. Сьогодні освітній 
заклад розміщується 
у чотирьох окремих 
приміщеннях із пічним 
опаленням. Проте 
й це тепло довго не 
затримується в будівлі: 
крізь щілини у старезні 
вікна завіває вітер. У дітей, 
які тут навчаються, тепер 
тільки одна мрія: аби 
школа не завалилася…

МИНУЛЕ БЕЗ 
ТЕПЕРІШНЬОГО 

Навчальний заклад у Карасині 
збудували ще 1939 року. Колись тут 
було 270 дітей, що більш як удвічі 
перевищувало теперішню кількість 
учнів. 

Перші корпуси школи зводили 
з будівельних матеріалів, що їх при-
везли з іншого села. До 1978 року 
навчалися у дві зміни. Лише після 
зведення цегляного корпусу пере-
йшли на одну. 

Відтоді час тут неначе зупинив-
ся. Шкільний інвентар, парти, стіль-
ці та дошки – все це спадок ще з ра-
дянського періоду. Помітно, що час 
до часу в приміщенні проводять 
косметичний ремонт, але вологість 
дуже швидко його нищить. 

Василь та Людмила Карпен-
ки – випускники школи. У них 12 
діток. Тепер і вони, як колись їхні 
батьки, у холоді здобувають серед-
ню освіту. Діти змушені підстеляти 
на стільці рушники, одягати теплі 
штани. На уроках сидять у куртках 
та рукавицях. 

«Узимку техпрацівник, змітаючи 
сніг із даху, мусить обережно ступа-
ти, оскільки накриття дуже старе й 
може будь-якої миті тріснути. Так 
само і дошки на підлозі: в деяких 
місцях вони просідають. Щороку 
керівництво школи робить косме-
тичний ремонт, а більше своїми 
силами ніхто зробити нічого й не 
зможе», – розповідає багатодітний 
тато Василь Карпенко. 

Його дружина Людмила додає, 
що дерев’яні вікна в школі утеплю-
ють, як колись – плівкою та клейкою 
стрічкою. Але такі методи малоефек-
тивні: класи все одно залишаються 
холодними, висидіти там шість уро-
ків просто неможливо. 

Найнижча температура – у цег-
ляному корпусі. Зазвичай саме тут 

проводять батьківські збори. Люд-
мила каже, що за цю годину в мам і 
тат просто починають цокотіти зуби. 

Убиральні тут, звичайно ж, на-
дворі. До них – понад сто метрів. 
Через такий «комфорт» у дітей час-
то виникають проблеми з нирками. 

Немає у школі й спортивного 
залу. П’ятикласник Назар розпо-
відає, що в теплу пору року уроки 
фізкультури проводять надворі. 
Узимку ж учні замість занять спор-
том змушені грати в настільні ігри 
у холодних класах. Назар мріє ста-
ти футболістом. На тренування їз-
дить у Маневичі. У їхньому рідному 
селі не можна організувати жодної 
спортивної секції, тоді як в інших 
невеличких населених пунктах такі 
заняття проводять на базі шкіл. 

Про клас інформатики карасин-
ські школярі теж тільки мріють. Щоб 

хоч якось показати дітям, як працю-
ють сучасні інформаційні техно-
логії, уроки з цього предмету про-
водять, використовуючи ноутбук. 
Тоді як у деяких луцьких школах 
діти приходять на уроки з модними 
планшетами, у Карасині лише один 
комп’ютер.

НОВА ШКОЛА 
КОШТУЄ 30 
МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Батьки зауважують, що протя-
гом кількох років влада перед ви-
борами обіцяла звести нову школу. 
Зараз знову селом шириться чутка, 
що все-таки навчальний заклад збу-
дують. Днями навіть зруйнували 
господарську будівлю поряд зі ста-
рою школою. Місцеві подейкують, 
що, можливо, це вже готують місце 
під забудову. 

Карасинський сільський голо-
ва Віктор Савчук розповідає, що 
районна влада виділила кошти на 
проектно-кошторисну документа-
цію нового навчального закладу. 

«Ця школа дуже стара, їй більш 
як 70 років. Дотриматися теплового 
режиму неможливо, хоча й палять 
тут двічі на день. Колись з обласного 
бюджету планували виділити кошти 
на заміну вікон, але передумали, 
бо недоцільно ставити нові вікна в 
приміщенні, де «продуваються» сті-
ни, – розповідає голова. – З район-
ного бюджету цього року виділили 
150 тисяч гривень на виготовлення 
проектно-кошторисної докумен-
тації, нині вона вже на останньому 
етапі розробки. Згідно з проектом, 
нова школа – це двоповерхова бу-
дівля, вартість якої – майже 30 міль-
йонів гривень».

Сільська рада планує розши-
рити межі села, аби увійти до 30-
кілометрової зони спостереження 
Рівненської атомної електростанції. 
Тоді, зазначає Віктор Савчук, можна 
буде отримати соціальну допомогу 
від РАЕС, частину якої і спрямують 
на будівництво освітнього закладу.

Заступник директора Карасин-
ської школи Ліна Касян зауважує, 
що нині в них навчається 129 ді-
тей. Найближчими роками кількість 
першачків збільшуватиметься. 

Але коли учнів забезпечать 
комфортними, а найголовніше – 
безпечними умовами для навчання, 
питання риторичне. 

Депутат Волинської обласної 
ради (фракція політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП») Іван Киричик – випускник 
карасинської школи. Ми приїхали 
в село разом із ним. Іван Мироно-
вич розповідає, що за майже три 
десятки років тут нічого суттєво не 
змінилося. 

«У Карасині проживають бага-
тодітні сім’ї, тому кількість учнів у 
школі лише збільшуватиметься, – 
зазначає Іван Киричик. – Незалеж-
но від того, у міській чи сільській 
місцевості проживають діти, всі 
вони заслуговують на те, щоб на-
вчатися у кращих, комфортніших 
умовах. Приміщення Карасинської 
ЗОШ не підлягає ремонту, тут по-
трібно зводити нову школу. Якщо 
кошти на проектно-кошторисну до-
кументацію районний бюджет може 
забезпечити, то будівництва не по-
тягне ні районний, ні обласний. 
Єдина надія – на отримання такої 
значної суми з Державного фонду 
регіонального розвитку. Після ви-
готовлення проектної документації 
ми відразу звертатимемося до на-
родного депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич, аби вона посприяла 
у розв’язанні цього питання».

P.S. Уже зовсім скоро Карасин 
увійде до Прилісненської об’єднаної 
територіальної громади. Вибори її 
голови та депутатів відбудуться 
11 грудня цього року. Згідно із рефор-
мою децентралізації, новостворені 
громади отримають кошти на роз-
виток соціальної ін фраструктури, 
освітню та медичну субвенції. А 
це ще одна можливість принаймні 
дати старт будівництву нової 
школи в Карасині. 

У цій школі все, як було 70 років тому

Назар мріє про спортзал 
і комп’ютерний клас

Заступник директора 
Ліна Касян каже, що 
перспектива у школи є

Депутат облради Іван 
Киричик про проблеми 
карасинської школи 
знає зсередини

Коштів на придбання нових меблів немає За цими партами вчилося не одне покоління карасинців
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Без віри в Бога людина розлюднюється. Василь Захарченко

  Наталія ЛЕГКА
Фото автора 
Старовижівський район

перлини Полісся ТАЄМНИЦІ 
ПРАДАВНЬОГО 
МОНАСТИРЯ

Милецький Свято-
Миколаївський 
чоловічий монастир, 

що на Старовижівщині, 
за переказами, було 
засновано, коли у 
Вербській обителі поблизу 
Ковеля трапилася пожежа 
й ченці переселилися 
вниз по річці Турії, де 
облюбували місце, 
назвавши його милим. 
Тож першу писемну 
згадку про Милецьку 
обитель датовано 1522 
роком. Монастир здавна 
був родинною обителлю 
славного княжого роду 
Сангушків. У 1997 році під 
час реставраційних робіт у 
Миколаївському храмі під 
підлогою було знайдено 
останки шести ченців із 
рештками одягу та взуття. 
Можна припустити, що 
серед них є мощі Романа 
Сангушка та його дружини 
Олександри, які заповіли 
поховати себе в обителі.

ФРЕСКА 
ПОВЕРНУЛАСЯ 
ЧЕРЕЗ БАГАТО РОКІВ 

Під час реставрації монастиря 
майстри, оббивши старий тиньк, у 
вівтарній частині Миколаївського 
храму випадково натрапили на ста-
рий настінний живопис, що збері-
гався на Горньому місці. На фресці 
зображена Божа Мати, яка сидить 
на троні з Немовлям Ісусом на колі-
нах. На похилій частині ніші застиг у 
молитві Василій Великий. За однією 
із версій, коли обитель захопили 
уніати, хтось із тих, що співчували 
православним, замурував нішу з 
фрескою. Через багато років образ 
Милецької Божої Матері повернув-
ся до нас. 

Чого тільки не пережив монас-
тир за свою правічну історію! Ко-
лись тут були і духовне училище, і 
бібліотека, і школа псаломників. У 
1948 році обитель закрили. І тільки 
в серпні 1993 року митрополит Ні-
фонт благословив на службу Божу 
сюди перших насельників. Настоя-
телем Милецького монастиря став 
архімандрит Сергій (Денисюк), жит-
тя якого трагічно обірвалося під час 
автокатастрофи і який похований 
біля стін обителі.

Покоїться в ній і тіло схиархі-
мандрита Олексія, біля якого отри-
мали зцілення чимало вірян, бо усе 
в цьому житті дається-таки по вірі. 
У юності йому дивом вдалося за-
лишитися живим, бо у вересні 1943 
року німецькі карателі розстріляли 
монастирських насельників. Коли ж 
там затих церковний дзвін, батюш-
ка ніс послух у багатьох обителях, 
зокрема в Одесі. Саме схиархіман-
дрит Олексій благословив Милець-
кому монастирю ікону Миколи Чу-

коли фашисти розстріляли насель-
ників монастиря. У Мильцях з вели-
ким сумом та скорботою сприйняв 
звістку про його закриття.

Відтоді батюшці довелося слу-
жити в багатьох обителях, зокрема 
в домовій Хрестовій церкві одесь-
ких архієреїв. Схиархімандрит став 
духівником всесвітньо відомого 
окуліста Філатова, який без благо-
словення старця не робив жодної 
операції. Він сповідав і причащав 
його перед смертю, звершував чин 
поховання офтальмолога.

У МИЛЬЦЯХ 
МИРОТОЧАТЬ 
ІКОНИ

Місцеві жителі розповідають 
таку історію, пов’язану з іменем 
Святителя Миколая, покровителя 
монастиря. Якось у пасхальні дні 
приїхала в обитель уже немоло-
да пара. Дружина пішла на службу 
Божу, а чоловік, закинувши на пле-
че вудочки, подався на берег тихо-
плинної річки Турії, де височіє оби-
тель. «Христос Воскрес!» – перед 
ним як з-під землі виріс старенький 
чернець. «Воістину Воскрес!» – від-
повів рибалка. Монах щойно пішов, 
як знову з’явився на березі річки і 
знову привітався. І втретє довело-
ся їм христосатися. Дивний дідок 
вітався так, ніби спонукав рибалку 
поспішити до храму. А коли зніче-
ний паломник розповів дружині 
про дивну зустріч, вона попросила 
показати їй того ченця. Довго ви-
дивлявся чоловік з-поміж насель-
ників монастиря нового знайомого, 
але ніяк не міг знайти. Врешті-решт, 
як укопаний, застиг перед іконою 
Миколая Мирлікійського Чудотвор-
ця: «Та ось же він», – прошепотів, не 
вірячи своїм очам.

А ще, за давнім повір’ям, є в 
монастирі підземний хід, який тяг-
неться далеко за його межі. Це й 
не дивно, бо всі такі споруди були 
в давнину фортецями. Двері, що 
ведуть до розкриття таємниці, нам 
колись показував директор ко-
лишнього будинку-інтернату, що 
діяв тут у радянську епоху, Андрій 
Мочичук. Тоді вдалося розчистити 
лише кілька метрів підземелля, по-
дальші намагання зробити це були 
небезпечними.

Насельникам монастиря та па-
ломникам довелося стати свідками 
й мироточення монастирських ікон.

– Першою замироточила ікона 
Спасителя у трапезній, – розповідає 
настоятель монастиря архімандрит 
Леонтій (Бурко), – згодом – «Живо-
носне джерело» в Преображен-
ському храмі, образи Спасителя та 
Божої Матері на іконостасі в цій же 
церкві. А потім під час Великого пос-
ту в 2014 році – ікона Божої Матері 
«Умиление» біля похованого в келії 
схиархімандрита Олексія. Миро 
від образу «Умиление» першим по-
мітив паламар. Його виявилося так 
багато, що ним помазували і на-
сельників монастиря, і паломників. 
Воно було густішим, ніж вода, але 
рідшим за олію. У той же час крап-
линки мира виступили й на фото-
графії схиархімандрита Олексія, що 
стоїть у келії, де він покоїться.

Оповита таємницею й історія з 
церковними дзвонами. Одні сіль-
ські старожили розповідають, що 
вони спочивають на дні Турії, куди їх 
вкинули, щоб не дісталися ворого-
ві, інші – що монастирську цінність 
продали місцеві ділки, заробивши 
на дзвонах кругленьку суму. Може, 
й узяв хто гріх на душу. А може, кли-
чуть голосисті в якому іншому хра-
мі людей на службу, вірно служачи 
Богові. Хтозна. Свято-Миколаївська 
обитель, ця незламна фортеця, і 
далі стоїть на варті Православ’я. Го-
рить лампада вічної молитви, завдя-
ки якій цей суворий світ ще живе в 
надії на прощення, закликаючи до 
покаяння і сіючи любов.

дотворця, в якій є часточка мощей 
святого.

СХИАРХІМАНДРИТ 
ОЛЕКСІЙ БУВ 
ДУХІВНИКОМ 
САМОГО ФІЛАТОВА

Недуга підкралася до неї неспо-
дівано, потрібна була негайна опе-
рація. Але Марія ніяк не могла на 
неї зважитися, адже кожне подіб не 
втручання – це завжди ризик. Жін-
ка часто відвідувала Милецький 
Свято-Миколаївський чоловічий 
монастир. Молилася за своє зцілен-
ня і біля склепу-гробниці схиархі-
мандрита Олексія (Філозофа). Якось 
вона з молитвою приклала світли-
ну батюшки до хворого ока. Коли 
спробувала відняти фото, то вже не 
змогла. Воно з невидимою силою 
трималося на обличчі. Коли жінці 
нарешті вдалося відірвати фотогра-
фію від ока, на ній Марія побачила 
плівку. Від катаракти не залишило-
ся й сліду.

– Мій чоловік поїхав за кордон 
з товаришем, – розповідає Світлана. 
– Я палко молилася за чоловіка, а 
про його напарника зовсім забула. 
Раптом ніби внутрішній голос під-
казує: «Молись і за раба Божого Ва-
силя, а не лише за свого чоловіка». 
Дуже розхвилювалася і звернулася 
молитовно до батюшки Олексія. 
Яким же великим було моє здиву-
вання, коли довідалася, що, потра-
пивши в аварію, чоловік не зазнав 
поранень, а його напарник ледве 
не загинув. Звичайно, врятуватися 
допоміг схиархімандрит Олексій. 

За шість кілометрів від монас-
тиря живе благочестива сім’я ві-
рян, у якій четверо лежачих дітей-
інвалідів. Мати за життя старця 
розповідала йому про свою печаль, 
і схиархімандрит зі сльозами на 
очах сказав їй такі слова: «Я ніколи 
не залишу тебе. Буду молитися і тут, 
і там». Коли тіло батюшки привезли 

у монастир, жінка прийшла в оби-
тель, щоб помолитися за його упо-
кій. Додому повернулася з фотогра-
фією духовного отця, приклала її до 
хворого сина – і світлина так сильно 
замироточила, що господиня змог-
ла помастити цим миром всіх у хаті. 
Понад місяць фотографія мирото-
чила. А потім почала кровоточити, 
очевидно, попереджала про біду. 
Так воно й сталося, але сім’я пере-
борола лихо. Сумні дні минули. 
Фото почало світлішати, зникли 
криваві плями...

Скільки дивовижних історій 

зцілення за допомогою схиархіман-
дрита Олексія, який народився в 
селі Велимче Ратнівського району 
у побожній селянській родині, вже 
увійшли в історію старовинного мо-
настиря – не злічити. «Я – син оби-
телі цієї», – казав він у травні 1994 
року, коли після п’ятдесятирічної 
перерви ступив на милецьку зем-
лю. Тут у далекій юності він прийняв 
чернечий постриг, тут відправляв 
службу Божу, тут були випадки, коли 
вінчав по вісімнадцять пар молодят 
на день, тут дивом, завдяки Божо-
му провидінню, залишився живим, 

На подвір’ї святині Дзвіниця

У Преображенському храмі

На берегах Турії, де стоїть обитель
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Щоразу, коли ти кажеш, що нам треба поговорити, це означає, що ти хочеш, щоб я тільки слухав. 
Серіал «Теорія великого вибуху»

НА «1+1» – 
НОВИЙ СЕРІАЛ

Показ чотирисерійної мелодрами 
«Катерина» стартує на «1+1» 26 

листопада о 20:15. 

Серіал є адаптацією однойменної пое ми 
Тараса Шевченка. Дія у стрічці відбувається 
в мальовничому селі Шуляки на Черкащині, 
де у сім’ї консервативних педагогів підрос-
тає дочка Катерина. За сюжетом, фільмува-
ти історичну мелодраму в село приїжджає 
столична знімальна група. Катя без тями 
закохується у відомого актора Олексія Кра-
сильникова. Це змінює не тільки її життя, 
але й життя всіх, хто оточує дівчину.

tsn.ua

ВІВТОРОК 29 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00 
Новини 06.15, 08.15 
Ера бізнесу 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30, 08.30 
Смакота 07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 09.00, 
05.45 Вічне 09.15 Т/с 
«Травма» 09.55 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
10.30, 19.30 Про головне 
11.00 Д/ф «Декомунізація.
UA. «Живі й нескорені» 
11.20 Війна і мир 12.05 
Вікно в Америку 12.25 
Вересень 13.20 Казки 
Лірника Сашка 13.30 
М/с «Мандрівники в 
часі» 13.50 Суспільний 
університет 14.25 
Подорожні 15.35 
Борхес. «На порозі 
національної доби» 16.05 
Д/с «Середземномор’я» 
16.45 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє» 
18.25, 01.20 Новини. 
Світ 19.00, 01.45 Новини 
19.20 Візитівка Карпат 
20.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 20.30 Наші гроші 
21.30 Спорт 21.50 Т/с 
«Епоха честі» 23.00 
Підсумки 23.20 Золотий 
гусак 23.50 На слуху 02.00 
Д/с «Увесь цей джаз»

UA: ПЕРШИЙ

02.55, 01.50 Зона ночі
04.50 Дорослі як діти
06.05, 18.00 Абзац
07.00, 08.15 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.17 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
10.15, 16.00 Т/с «Моя 

прекрасна нянька»
14.10 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Аферисти в 

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.35, 18.30 «За живе!»

11.50 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.30 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...» 
08.15 «Мультфільми» 
09.20, 01.40 «Топ-модель 
по-американськи» 10.15 
Т/с «Дикий ангел» 11.10 
Т/с «Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.00, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 03.10 «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, 04.20 Реальна 

містика
16.00, 21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.10 Х/ф «Форсаж 4»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30, 01.10 Дзеркало 
історії 08.20, 12.50 
Правила життя 09.10 
Правда життя 10.10, 
21.40 Життя після людей 
11.00 Дика Флорида 
11.50 Хижа Арктика 13.40 
У пошуках істини 14.30 
Прихована реальність 
15.20 Містична Україна 
16.10 Повітряні бої 17.10, 
20.40 Технології їжі 18.10, 
22.30, 23.30 Загадки 
планети 19.00 Брама часу 
19.50 Україна: забута 
історія 04.20 Чорна піхота 
05.10 Майор «Вихор» 

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»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 03.50 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 04.35 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на мільон»
22.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
23.35 Т/с «Теорія брехні»
01.25 Х/ф «Рятівник»
05.25 Служба розшуку 

дітей

1+1

06.10, 11.10, 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 
«Мереживо долі»

14.00 «Речдок»
14.40 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.40, 04.45 

«Подробиці»
22.50 Т/с «Фродя»
01.45 Х/ф «Вперед, за 

скарбами гетьмана!»
03.15 Х/ф «Лісова пісня»

ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05, 16.45 Т/с 

«Кримінолог»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Американський 
ніндзя. 
Протиборство»

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Х/ф «Скажений 

Макс»
00.15 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Перетинаючи 

межу»
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

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

Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Шоколад»
12.55, 22.00 Танька і 

Володька
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55 Віталька
16.50, 20.00 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»

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 «Дитячий світ»
12.15 Т/ц «Твій дім»
12.30 «Варто знати»
13.25 «Крим LIVE»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 «Сердечний уклін» 

(благодійний концерт 
спільно з Фондом 
милосердя і здоров’я)

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»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 Т/ц «Обрані часом»
18.30 Т/ц «Твій дім»
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 «Що каже 

священик»
20.30 «Ваш депутат»
21.05 «Луцький 

депутат» 
(С.Балицький)

21.30 «Тільки 
разом!» 
(дайджест)

22.00 Новини. 
Підсумок 
(сурдопереклад)

23.15 Т/ф «За 4 
секунди до зими»

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 Телемагазин
08.35, 03.05 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
12.30 Фестиваль близнят 

та двійнят
14.00 Т/с «У меншості»
14.30 Чоловічі розваги
14.45 Смак здоров’я
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
00.35 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Життя на 

Вершині»
02.00 МузейОк
03.20 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Блакитні дороги» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.00 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 Ера 
будівництва 07.15 Ранок 
08.35 Паспортний сервіс 
09.00, 05.45 Вічне 09.15 
Т/с «Травма» 10.45 Д/с 
«Смачні подорожі» 11.50 
Церемонія нагородження 
переможців Міжнарод-
ного конкурсу «ADAMI 
MEDIA ПРИЗ-2016» 13.20 
Казки Лірника Сашка 
13.30 М/с «Мандрівники 
в часі» 13.50 Суспільний 
університет 14.30 
Фольк-music 16.00 Твій 
дім-2 16.30 Д/с «Візит 
до Кореї» 17.00 Вікно в 
Америку 17.20 Мовами 
світу. Мистецький пульс 
Америки 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини. Культура 19.20 
Обличчя війни 19.30 Про 
головне 20.00 Перша 
шпальта 20.30 Вересень 
21.30, 05.25 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 23.00 Підсумки 
23.20 На слуху 23.50 Від 
першої особи 02.00 Д/с 
«Увесь цей джаз» 03.00 
Т/с «Час збирати каміння» 

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»

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку - 5»
12.20 «Міняю жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 04.45 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на мільон»
22.00 «Гроші»
23.35 Т/с «Теорія брехні 

- 2»
01.25 Х/ф «Заповітне 

бажання»
03.05 Х/ф «Холодне літо 

53-го»

06.10, 11.10, 12.25, 
14.40 «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 Х/ф «Осінні 
клопоти»

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

«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 05.25 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо 

долі»
22.50 Х/ф «Політ 

фантазії»
01.50 Х/ф «Лісова пісня»
03.25 Х/ф «Богдан-

Зиновій 
Хмельницький»

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Х/ф 

«Американський 
ніндзя. 
Протиборство»

12.00, 13.20 Дивитись 
усім!

14.05, 16.20 Х/ф «Чорні 
мітки»

16.40 Х/ф «Копи на 
підхваті»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пацики»
22.10 Свобода слова
00.25 Х/ф «Сім’я смерті»
02.35 Т/с «Перетинаючи 

межу»

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

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

Школа чарівниць»
10.35 Х/ф «Аладін»
12.55, 22.00 Танька і 

Володька
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55 Віталька
16.50, 20.00 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

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 «Кошик творчих 
ідей»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ц «Твій дім»
17.30, 21.35 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.05 «Ваш депутат»
22.00 Новини. Підсумок 

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

06.25, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.25 «Все буде смачно!»
10.20, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35 «Хата на 

тата»
00.15 «Один за всіх»
01.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

07.40 «Чи знаєте 
ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.20, 
01.40 «Топ-модель по-
американськи» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.00, 
20.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 Х/ф «Замерзла з 
Маямі» 23.50 Т/с «Сонна 
Лощина» 02.35 «Нічне 
життя» 

03.00 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.35, 06.55 Kids Time
05.37 М/с «Губка Боб»
06.57 Х/ф «Бранці 

сонця»
08.40 Х/ф «Голодні ігри»
11.30 Х/ф «Голодні ігри: 

І спалахне полум’я»
14.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.15 Страсті за 

ревізором
01.00 Х/ф «Хочу як 

Бріджет»
02.50 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
11.40 Х/ф «Повір, все 

буде добре...»
13.50, 15.30 Т/с «Салямі»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Форсаж 4»
05.10 Агенти 

справедливості

06.00 Бандитська Одеса 
07.30 Дзеркало історії 
08.20, 12.50 Правила 
життя 09.10 Правда 
життя 10.10, 21.40 Життя 
після людей 11.00 Дика 
Флорида 11.50 Королева 
Півночі 13.40 У пошуках 
істини 14.30 Прихована 
реальність 15.20 
Містична Україна 16.10 
Повітряні бої 17.10, 20.40 
Технології їжі 18.10, 22.30 
Загадки планети 19.00 
Брама часу 19.50 Україна: 
забута історія 23.30 
Покер 00.20 Таємниці 
кримінального світу 
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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 Огляд світових 

подій
17.00 Дружболандія
17.30 Рандеву
18.00 Суперкнига
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода

АВЕРС 19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
00.35 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Життя на 

Вершині»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Суворий юнак» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Замерзла з Маямі» Фільм «Копи на підхваті»

22:00 16:40

kinopoisk.ru

kinoplaneta.net

Фільм «Шоколад»

10:45

tet.tv

Фільм «Скажений Макс»

22:20

fi shki.net

СТВОРИЛИ БАРБІ З 
ПИШНИМИ СТЕГНАМИ

Американська модель plus-size Ешлі 
Грем надихнула творців ляльки 

Барбі дещо ї ї видозмінити.

Так зірка модельного бізнесу стала 
прототипом знаменитої іграшки. Барбі з 
новими формами Грем представила осо-

бисто під час вручення щорічної 
премії Women of the Year журналу 
Glamour. За словами моделі, вона 
особисто стежила за розробкою 
ляльки. Їй було важливо, аби у 

лялькової копії були такі ж 
об’ємні стегна, як у неї. 

«Потрібно показати 
дів чаткам, що не мати про-
світу між стегнами – це 
нормально», – пояснила 
модель. Ще Грем хотіла, 
аби у Барбі був целюліт 

для правдоподібності, але 
виробники відповіли, що 
технічно це зробити годі.

геть стереотипи! 

У нашій школі 
був такий 

суворий завуч, 
що якось 
викликав 

батьків фізрука 
й трудовика.

***
У кожній жінці 

має бути 
якась загадка. 
Наприклад, де 

в неї талія.

***
Купив якось 

банку розчинної 
кави. Думав – 

вона.
Удома 

спробував – ні, 
воно.

tsn.ua
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Фільм «Мері Поппінс, до побачення!»
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КОВЕЛЬЧАНКИ 
ПІДКОРИЛИ КИЇВСЬКУ 
СЦЕНУ
Пісенні зірочки з Ковеля нещодавно 
засяяли на IV Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі «Гармонія душі», 
що відбувся у Києві.

Відтак дипломантами конкурсу стали 
Мар’яна Смаль, Анастасія Суглобова та Яна 
Оксентюк, лауреатом ІІІ премії – Олена Рома-
нюк, лауреатом ІІ премії – Анастасія Смаль. 
Дівчата – учасниці студії естрадного співу 
«Зорепад». Незважаючи на велику конку-
ренцію, дві перші премії у різних вікових ка-
тегоріях вибороли Дарія Лукашук та Вікторія 
Тітчук. Солістів нагородили сертифікатами 

на запис у ки-
ївській про-
фесійній студії 
звукозапису та 
сертифікатом 
на 500 євро 
для участі у 
фестивалі, що 
проходитиме 
в Болгарії.

СЕРЕДА 30 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 06.35 Ера 
будівництва 07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 09.00, 
05.45 Вічне 09.15 Т/с 
«Травма» 09.55 Наші 
гроші 10.30, 19.30 Про 
головне 11.00 Засідання 
Кабінету Міністрів 
України 13.20 Казки 
Лірника Сашка 13.30 
Хто в домі хазяїн? 13.50 
Суспільний університет 
14.25 Світло 15.25 Д/ф 
«Євромайдан. SOS. Право 
на гідність» 16.05 Д/с 
«Середземномор’я» 
16.45 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє» 
18.25  Новини. Світ 19.00 
Новини. Культура 19.20 
Візитівка Карпат 20.00 
Д/ф «Кіно протесту» 
з циклу «Культура 
протесту» 20.05 Д/ф 
«Майдан. Один великий 
фільм» 20.15 Д/ф «Сила 
камери» 20.30 Слідство. 
Інфо 21.30 Спорт 21.50 
Т/с «Епоха честі» 22.40 
Мегалот 23.00 Підсумки 
23.20 Золотий гусак 23.50 
На слуху 02.00 Д/с «Увесь 
цей джаз» 03.00 Т/с «Час 
збирати каміння» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.30 Зона ночі
04.00 Х/ф «Примари 

Марса»
06.00, 18.00 Абзац
06.55, 08.10 Kids Time
06.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Щасливі 

разом»
10.10 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00, 22.00 Варьяты
21.00 Київ вдень та вночі
01.25 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

10.45, 18.30 «За живе!»

12.05 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.35 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.30 «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» 
12.10, 01.40 «Орел і 
Решка. Шопінг» 14.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
15.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 02.40 
«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 «Анка з 

Молдаванки»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.30, 01.10 Дзеркало 
історії 08.20, 12.50 
Правила життя 09.10 
Правда життя 10.10, 
21.40 Життя після 
людей 11.00 Таємниці 
Міссісіпі 11.50 Смугасте 
життя 13.40 У пошуках 
істини 14.30 Прихована 
реальність 15.20 
Містична Україна 16.10 
Повітряні бої 17.10, 20.40 
Технології їжі 18.10, 
22.30 Загадки планети 
19.00 Брама часу 19.50 
Україна: забута історія 
23.30 Покер 00.20 Війна 
всередині нас 

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»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Село на 

мільон»
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
23.35, 03.40 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
01.25 Х/ф «Баунті»
05.30 Служба розшуку 

дітей

05.35, 11.10, 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 
«Мереживо долі»

14.00 «Речдок»
14.40 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.55 

«Подробиці»
22.50 Т/с «Фродя»
01.45 Х/ф «Вечір 

напередодні Івана 
Купала»

03.00 Х/ф «Дике 
кохання»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00, 16.45 Т/с 
«Кримінолог»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Скажений Макс»

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пацики»
22.15 Х/ф «Скажений 

Макс-2. Воїн дороги»
00.10 Т/с «Лас-Вегас»
01.50 Т/с «Перетинаючи 

межу»
04.15 Студія Вашингтон
04.45 Провокатор

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

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

Школа чарівниць»
10.50 Х/ф «Август Раш»
12.55, 22.00 Танька і 

Володька
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55 Віталька
16.50, 20.00 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»
05.25 М/с «Лис Микита»

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 «Ваш депутат»
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 «Що каже 

священик»
13.30 Т/ц «Як це?»
13.50 «Ми вас обирали»
14.10 «...Посадіть молоду 

яворину» (концерт 
до 65-річчя Назарія 
Яремчука)

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

Лірника»
17.25 «Де ще знайти таку 

красу?» (Волинський 
хор)

18.05 Т/ц «Твій дім»
18.20 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.45 «Актуально»
20.40 Реклама
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Абетка зору»
21.35 «Ваш депутат»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.15 «Крим-LIVE»
23.45 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

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

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 1 ч.

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

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Суперкнига
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Твій дім
22.15 Концерт «...осадіть 

молоду яворину». 1, 2 ч.
00.35 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Життя на 

Вершині»
02.00 Волинський 

портрет
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Сорочинський 
ярмарок» 1

05.20 Чоловічі розваги
05.35 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 1 грудня
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, 07.05, 08.30 
Смакота 07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 09.00, 
05.45 Вічне 09.15 Т/с 
«Травма» 09.55 «План 
на завтра» 10.30, 19.30 
Про головне 11.00 Д/ф 
«Василь Симоненко. 
Тиша і грім» 11.35 
Розсекречена історія 
12.30 Слідство. Інфо 
13.20 Казки Лірника 
Сашка 13.30 Як це? 13.50 
Суспільний університет 
14.25, 03.40 Надвечір’я. 
Долі 15.40 Спогади 16.05 
Д/с «Середземномор’я» 
16.40 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє» 
18.25, 01.20 Новини. 
Світ 19.00 Новини. 
Культура 19.20 Візитівка 
Карпат 20.00 Prime time 
з 20.30 «Схеми» 21.30, 
05.25 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
23.00 Підсумки 23.20 
Золотий гусак 23.50 На 
слуху 02.00 Д/с «Увесь 
цей джаз» 03.00 Світло 
04.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.50 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»
06.00, 18.00 Абзац
06.55, 08.10 Kids Time
06.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Щасливі разом»
10.10 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Аферисти в 

мережах - 2
00.10 Варьяты
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.20, 18.30 «За живе!»

11.50 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 6»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 
Т/с «Ти - моє життя» 
12.10, 00.50 «Орел і 
Решка. Шопінг» 14.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
15.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 02.40 
«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 «Анка з 
Молдаванки»

18.00 Т/с «Співачка і 
доля»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30 Дзеркало історії 
08.20, 12.50 Правила 
життя 09.10 Правда 
життя 10.10, 21.40 
Життя після людей 11.00 
Таємниці Міссісіпі 11.50 
Жирафи: вартові савани 
13.40, 05.10 У пошуках 
істини 14.30 Прихована 
реальність 15.20 
Містична Україна 16.10, 
23.30 Повітряні бої 
17.10, 20.40 Технології 
їжі 18.10, 22.30 Загадки 
планети 19.00 Брама 
часу 19.50 Україна: 
забута історія 00.20 
Підроблена історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 02.30 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Село на 

мільон»
22.00 «Світ навиворіт - 8»
23.00 «Право на владу 

2016»
00.45, 03.20 Х/ф «Нічний 

гість»

05.45, 11.10, 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 
«Мереживо долі»

14.00 «Речдок»
14.40 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.55, 05.20 

«Подробиці»
22.50 Х/ф «Хроніки 

зради»
02.00 Х/ф «Богдан-

Зиновій 
Хмельницький»

04.10 Х/ф «Вечір 
напередодні Івана 
Купала»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00, 16.45 Т/с 

«Кримінолог»
11.55, 13.20 Х/ф 

«Скажений Макс-2. 
Воїн дороги»

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 
44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пацики»
22.15 Х/ф «Скажений 

Макс-3. Під куполом 
грому»

00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.00 Т/с «Перетинаючи 

межу»
02.45 Т/с «Спіраль»
04.15 Служба розшуку 

дітей

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

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

Школа чарівниць»
10.20 Х/ф «Герцог»
11.55, 17.50 Панянка-

селянка
12.55, 22.00 Танька і 

Володька
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
15.55 Віталька
16.50, 20.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00, 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55, 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
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
11.55 «Ваш депутат»
12.30 «Актуально»
13.25 «Ціна кайфу» (СНІД)
13.45 «Зроблено в 

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

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

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.10 «Києвотека»
18.25 Т/ц «Як це було»
18.45 Т/ц «Твій дім»
18.55 Служба розшуку 

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

(Відповіді на запитання 
глядачів секретаря 
Луцької міської ради 
Ю.В. Вусенко. Телефон у 
студії: (0332) 77-02-42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Ваш депутат»
21.35 Т/ф «Євген 

Сверстюк: «За 
ініціативою 1 грудня»

22.00 Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.15 «Музичний 

проспект»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

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

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 2 ч.

13.45, 03.30 Сад. Город. 
Квітник

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

АВЕРС пригод
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Суперкнига
18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15, 23.10 Д/с 

«Всесвіт»
00.35 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Життя на 

Вершині»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Веселка» 1
05.30 Глобал 3000
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

ДЖОННІ ДЕПП 
ПІДТРИМАВ СЕНЦОВА 

Голлівудський актор Джонні Депп 
не лишився осторонь незаконного 

й абсурдного ув’язнення російською 
владою українського режисера Олега 
Сенцова.

Актор разом із музи-
кантами Пітером Гебріе-
лом і Надією Толоконні-
ковою з панк-гурту Pussy 
Riot взяли участь у фото-
проекті «В ув’язненні за 
мистецтво», який влашту-
вали правозахисники з 
Voice Project.

За допомогою цієї акції відомі артисти й 
музиканти намагаються привернути увагу 
до долі своїх колег із різних країн світу, які 
опинилися за ґратами з політичних мотивів.

Зокрема, Депп висловився саме на під-
тримку Сенцова. На грудях у Джонні висить 
табличка із датою та строком вироку для 
українця. Як відомо, Олега Сенцова засуди-
ли в Росії до 20 років у колонії суворого ре-
жиму за «створення терористичного співто-
вариства» в Криму.

солідарність 

Фільм «Август Раш»

Фільм «Хроніки зради»

Серіал «Село на мільон»

Серіал «Співачка і доля»

10:50

22:50

21:00

18:00

kinofi lm
s.tv

kino.com

1plus1.ua
kanalukraina.tv

знай наших

kraina-info.com

vk.com/iv_garmonia_dushi_2016
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ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ

РАДА ЄВРОПИ ОЧИМА 
ВОЛИНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Волинські школярі 
повернулися із Франції. 

Три дні вони перебували у 
місті Страсбурзі. Там відвідали 
засідання Всесвітнього 
форуму демократії, який 
проходив у приміщенні Ради 
Європи. Учні обговорювали 
політичну ситуацію в нашій 
державі з європейськими 
політиками та експертами.

Улітку цього року в луцьких 
школах, де діють фонди розвитку 
навчальних закладів, уперше від-
бувся конкурс «Учнівська обласна 
рада». Він дав учням можливість 
обговорювати проблеми області на 
рівні депутатів. На базі навчальних 
закладів школярі ініціювали ви-
бори – обрали найкращі проекти 
та осіб, які могли б представити 
інтереси громади в обласній раді. 
Юні депутати працювали в екс-
пертних комісіях, визначалися із 
нагальними проблемами, які, на 
їхню думку, потрібно розв’язувати 
в області. 

Усі етапи роботи юних депута-
тів лягли в основу фільму «Учнів-
ська обласна рада», який пізніше 
надіслали на міжнародний конкурс 
«Дитятко» в номінацію «Місцеве 
самоврядування – це ми». Восьмий 
рік поспіль цей фестиваль гуртує 
талановитих дітей з усього світу. 
Цього разу на конкурсі представи-
ли понад 1200 робіт з 89 країн. Іні-
ціативність волинських дітей журі 
нагородило третім місцем. Двом 
школярам випала нагода відвідати 

Францію та побувати у Раді Євро-
пи.

«Поїздка до Франції була дуже 
цікавою. Ми відвідали Раду Євро-
пи. Люди, з якими там зустрічали-
ся, бачили наш фільм. Усі говорили 
про те, як важливо, що ми в такому 
юному віці вже готові щось змі-
нювати й робимо для цього перші 
кроки», – розповідає учасник кон-
курсу «Учнівська обласна рада» 
Дмитро Романцов.

У Страсбурзі учні відвідали 
різноманітні тренінги. За три дні 
вони встигли поспілкуватися з 
представниками Марокко, Іспанії, 
Німеччини, Франції та Польщі. 
Поїздка у Страсбург дала змогу 
юним школярам зрозуміти проб-
леми українського державного 
устрою.

«Найважливіше, що я поміти-
ла, – це те, що в Європі усе само-
врядування й загалом політика по-

будовані за принципом демократії. 
Там панує мир, влада дослухається 
до людей – це головне, чого бракує, 
на жаль, в Україні», – зізнається 
учасниця конкурсу «Учнівська об-
ласна рада» Катерина Смаль.

Повернувшись додому, учні 
діляться враженнями з одноклас-
никами та тими, хто долучився 
до конкурсу. Цей проект допоміг 
школярам по-іншому подивитися 
на проблеми та шукати шляхи їх 
розв’язання. 

«Такі конкурси потрібно часті-
ше організовувати. Кожен із нас за 
час проведення «Учнівської облас-
ної ради» навчився чогось нового. 
Ми працювали в команді, не боя-
лися висловлювати свої думки. Та 
й загалом отримали багато пози-
тивних емоцій», – зізнається учас-
ник конкурсу «Учнівська обласна 
рада» Богдан Михалін.

Позитивні зміни у навчанні 

та свідомості школярів відміти-
ли і вчителі. Конкурс «Учнівська 
обласна рада» не лише згуртував 
однодумців. Юні волиняни на-
магалися розкрити свої організа-
торські й творчі здібності, набули 
впевненості в ухваленні рішень.

«Це дуже потрібна для дітей 
річ. Вони мають можливість розви-
ватися, пізнавати нові можливості. 
Найголовніше – проводять для 
себе майбутню профорієнтацію. 
Вони визначаються, що їм у житті 
буде потрібно», – каже директор 
ЗОШ №13 Роман Ващук.

Завдяки луцьким школярам і 
їхнім успіхам конкурс швидко на-
був популярності. Тепер його не-
терпеливо чекають інші школярі-
активісти. 

До думок юних депутатів уже 
дослухалися дорослі. Ідею школя-
рів щодо перенесення Центрально-
го ринку вже розглядають у Луць-

кій міській раді. Здобутки юних 
волинян – підтвердження доціль-
ності створення Фондів розвитку 
в навчальних закладах. Саме тоді 
відкриваються нові можливості 
для школярів.

«Не в кожній школі є фонд роз-
витку. В нас його створили вісім 
місяців тому. Завдяки йому та під-
тримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» ми змогли відзняти фільм і 
відіслати його на конкурс», – каже 
учень ЗОШ №13, голова Учнівської 
обласної ради Дмитро Романцов.

Цілком імовірно, що вже у на-
ступному складі міської чи облас-
ної ради школярі застосовувати-
муть здобуті знання на практиці. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
і надалі підтримуватиме талано-
витих дітей, адже ініціативна мо-
лодь – запорука успішного розвит-
ку країни.

Людмила ПАСТУШОК

«Дитятко» з генеральним секретарем 
Конгресу Ради Європи Андреасом Кіфером

Попри юний вік, школярі готові змінювати країну

Переможці конкурсу в Раді Європи

Всесвітній форум демократії
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

В УСИЧАХ УТЕПЛИЛИ ШКОЛУ 
ЗАВДЯКИ ІНІЦІАТИВНІЙ ГРОМАДІ 

ЛУЦЬКІ ОСББ ВЗЯЛИ КУРС НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

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

Якби вчителям Усичівської 
ЗОШ I-II ступенів у 

травні сказали, що за літо 
їм вдасться утеплити фасад 
школи й облаштувати 
внутрішні вбиральні, ніхто 
не повірив би. Однак 
завдяки небайдужій громаді, 
ініціативним батькам та 
вагомій підтримці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у сільській школі відбулося 
багато позитивних змін. 
Недарма кажуть: у гурті 
робити – як із гори бігти. 
Спільними зусиллями можна 
досягти того, що раніше 
здавалося неможливим. 

– У червні на електронну 
скриньку нашої школи надій-
шов лист від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Нас запрошу-
вали брати участь у їхніх про-
ектах. Оскільки на будівництво 
внутрішніх туалетів кошти виді-
ляли райвідділ освіти та Луцька 
РДА, то за сприяння Фонду ми 
вирішили придбати оргтехніку, 
а саме – проектор, – пояснює за-
ступник директора Усичівської 
ЗОШ I-II cтупенів  Юлія Кондра-
тюк. 

Зауважимо: нещодавно кошта-
ми райвідділу освіти у школі за-
мінили всі вікна. Тому батьки за-
планували влітку відремонтувати 
відкоси та замінити підвіконня. 
Тим часом підрядники розпочали 
«з нуля» будівництво внутрішніх 
вбиралень. Адже у 2016 році на 
Волині налічувалося 67 шкіл без 
таких вигод. На думку голови об-
ласної ради Ігоря Палиці, до по-

Постійне зростання тарифів на 
комунальні послуги, захмарні цифри 
у платіжних квитанціях мотивують 
українців до все більшої економії. Люди 
шукають різні шляхи для того, щоб 
житлові умови стали комфортнішими, 
а плата за цей комфорт була якомога 
меншою. 

Мешканці будинку, що на вулиці Коня-
кіна, 12а в Луцьку, створили ОСББ кілька 
місяців тому. Перше, що зробили, – упоряд-
кували підвали, провели світло, кажуть, ра-
ніше там можна було знімати фільм жахів. 
Наступним важливим кроком стало вста-
новлення теплового лічильника.  

Люди розповідають, що в опалюваль-
ний період у їхніх квартирах було дуже 
гаряче. Зимували фактично з відчиненими 
вікнами. 

«Щойно дізналася, що тарифи зростуть 
удвічі, відразу подумала, що потрібно вста-
новлювати лічильник. Навіщо платити такі 
кошти, якщо можна зекономити?» – заува-
жує голова ОСББ Олена Дікарєва, яка живе 
у будинку з дня здачі його в експлуатацію – 
42 роки.  

Мешканці підтримали голову ОСББ. 
Проте встановити тепловий лічильник сво-

їми силами не мали змоги. Адже квартир 
у будинку небагато – 72. Окрім цього, тут 
проживає чимало одиноких пенсіонерів, 
яким зі своєї мізерної пенсії важко виділи-
ти кошти на непередбачені витрати. ОСББ 
скористалося міською «Програмою капі-
тального ремонту житлового фонду міста 
Луцька на 2015-2019 роки». Згідно з нею, 
ремонтні роботи відбуваються на умовах 
співфінансування: 60% залучається з бю-
джету, решту докладають мешканці. Та на-
віть цих 40% вартості лічильника людям 
було не до снаги самостійно оплатити. По 
допомогу звернулися у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

 «Коли ми створювали ОСББ, звернулися 
в Офіс розвитку кварталу, що на Гордіюк, 37 
у Луцьку. Там дуже приємні та компетентні 
дівчата, пояснили нам усі юридичні нюанси, 
допомогли оформити документи, – при-
гадує Олена Дікарєва. – Коли виникло пи-
тання встановлення лічильника, ми знову 
звернулися в Офіс розвитку кварталу. Нам 
пішли назустріч та посприяли у придбанні 
лічильника».

Опалювальний сезон у будинку на Коня-
кіна, 12а розпочали вже зі встановленим лі-
чильником. Тепер власники квартир будуть 
платити не за відвантажене за нормативами 

тепло (яке на шляху до будинку обігріває ще 
й теплотрасу), а за реально спожите. Таким 
чином жителям багатоповерхівки вдасться 
зекономити близько 30%.

Далі в планах ОСББ – встановлення ві-
кон у місцях загального користування, які 
допоможуть утримати тепло. 

«Шкода, що нас раніше не вчили еконо-
мити. Скільки років ми платили за те, що 
обігрівали вулицю», – каже мешканка бу-
динку Олена Тищенко. 

У рамках програми «Сприяння розвитку 
ОСББ» Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
допомагає власникам багатоквартирних 
будинків об’єднатися та підтримує їх у про-
цесі господарювання. Менеджер з консуль-
таційних послуг Офісу розвитку кварталу 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олеся 
Подольська зауважила, що лучани все часті-
ше звертаються до них по підтримку та до-
помогу в створенні ОСББ. 

«Протягом багатьох років ніхто цими 
будинками не опікувався. Ми намагаємося 
підтримати мешканців у їхніх починаннях, 
у розв’язанні болючих питань. Особливо, 
коли це стосується енергозбереження і в по-
дальшому економії коштів», – резюмувала 
Олеся Подольська.

Ірина ЮЗВА

чатку навчального року їх потріб-
но було облаштувати. Відповідно 
до рішення обласної ради від 14 
липня, місцевим бюджетам було 
спрямовано субвенцію 5 мільйо-
нів 25 тисяч гривень. Луцька рай-
держадміністрація та відділ освіти 
виділили Усичівській школі 450 
тисяч гривень. Саме будівельники 
й порадили утеплити фасад, особ-
ливо – з північного боку. Адже 
навіть після заміни вікон у двох 
класах все ж було сиро і холодно, 
стіни вкривалися цвіллю, взим-
ку доводилося використовувати 
електрообігрівачі. 

– Тому ініціативна група ви-
рішила, що з оргтехнікою ми за-
чекаємо. Зателефонували у пред-
ставництво Фонду, порадилися. 
В Усичі приїхали представники, 

оглянули хід робіт і ухвалили рі-
шення співфінансувати ремонт 
фасаду, – каже Юлія Кондратюк. 

Співпрацю з Фондом позитив-
но сприйняли 90% жителів Усичів. 
До співфінансування долучилися 
навіть ті, у кого в родині немає 
школярів. Здавали, хто скільки 
міг – від 10 до 500 гривень. 

– У селі, як відомо, кожна ко-
пійка на рахунку. Але люди зрозу-
міли: самотужки утеплити школу 
їм буде не до снаги. Тому дружно 
долучилися до проекту, – наголо-
шує Анатолій Карпінський. – Сьо-
годні ми можемо сказати, що ре-
зультати співпраці з Фондом нас 
приємно вразили. Фасад робили 
висококласні спеціалісти – якісно 
і відповідально. Хочу подякувати 
батькам, бо це на їхні плечі лягли 

організаційні роботи. Вони збира-
ли підписи, гроші, купували буд-
матеріали. Одне слово, старалися, 
як для себе. 

Найініціативніші батьки – 
Оксана Пташинська, Віта Некра-
щук та Віта Кухарук – задоволені 
результатами співпраці з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Ка-
жуть, тепер їхні дітки вчаться у 
теплих, світлих та затишних кла-
сах. І зупинятися на цьому проекті 
батьки не збираються. 

Нині в Усичівській школі на-
вчається 70 дітей, та кількість учнів  
постійно зростає. Незважаючи на 
те, що цей освітній заклад – один 
із найменших у Луцькому районі, 
він має чим пишатися. Учні по-
стійно беруть участь у спортивних 
змаганнях, ходять у туристичні 

походи. Привозять заслужені дип-
ломи, грамоти та кубки. За кілька 
років за рахунок призових фон-
дів повністю оновили туристичне 
спорядження. 

– Хочу подякувати вашій ак-
тивній громаді, батькам, які ста-
раються для своїх дітей. Завдяки 
таким, як ви, у держави є майбут-
нє. Бо тільки разом можна щось 
змінити. Звертайтеся, ми завжди 
готові до співпраці. У представ-
ництвах Фонду вам допоможуть 
правильно сформувати та подати 
ідею громади, розробити проект, 
залучити до його втілення фахів-
ців,  – підсумувала керівник пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у Луцькому районі 
Наталія Рубльова.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Голова ОСББ Олена Дікарєва розповідає 
про переваги теплового лічильника

Зустріч працівників Фонду 
та жителів будинку

Тепер у класах буде тепліше
Спільно можна досягнути того, 
що раніше здавалося неможливим
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ ВІД ПРАЦІ ДО СВЯТАВІД ПРАЦІ ДО СВЯТАСело Муравище, що за кілька 
кілометрів від Ківерців, – 

особливе, воно розвивається та 
розростається, має третє місце в 
районі з народжуваності. Тому й 
не дивно, що тут проживає чимало 
багатодітних сімей. Наразі у місцевій 
дев’ятирічці навчається 99 учнів.

ШКОЛА, ЩО МАЄ МАЙБУТНЄ
Місцева школа складається з двох кор-

пусів. Історія будівлі дуже давня. Раніше 
приміщення належали торфобрикетному 
заводу, та ніхто не може сказати точно, 
коли їх побудували. Попри поважний вік, 
школа має гарний вигляд: класи з сучасни-
ми меблями, відремонтовані коридори й 
актовий зал. Єдине, чого тут бракує, – то 
це спортивного залу. 

У 1998 році звістка про муравищен-
ського учителя фізкультури Маркіяна Бу-
рака, який витягнув із крижаної безодні 
трьох учнів, а сам з іще одним школярем 
трагічно загинув, облетіла всю область. 
Тодішні чиновники на знак пам’яті про 
сільського вчителя обіцяли побудувати 
спортзал у школі. Проте уже 18 років 
далі від обіцянок діло не зайшло. Уроки 
фізкультури за погоди у школярів про-
ходять на вулиці, а взимку – в актовому 
залі. Та це не заважає муравищенським 
школярам виборювати перші місця на 
спортивних районних змаганнях.

Василь Панас уже третій рік працює 
директором Муравищенської школи. 
Щоб тримати заклад на належному рівні, 
пан Василь залучає усю можливу допо-
могу. Директор каже: головне – щоб було 
тепло, гарно і чисто. Тоді люди з більшою 
охотою йдуть назустріч та допомагають. 
Він визнає, що під час війни хоч і важко 
знайти гроші, та реально. 

– Є два шляхи: сидіти в кабінеті й 
писати листи на районний відділ освіти, 
якому і так нелегко в теперішній час, або 
ж самому йти і шукати допомогу. Хто 
стукає, тому відчиняють. Якщо мовчать 
за першими, другими, десятими двери-
ма, треба йти в двадцяті, – ділиться ме-

тодами роботи Василь Панас та зауважує, що 
без підтримки колективу нічого не вийшло б.

ЦІНУ ПРАЦІ ЗНАЮТЬ НАВІТЬ 
НАЙМЕНШІ УЧНІ

Святкові заходи, концерти в Муравищен-
ській школі – річ звична. Та щоразу учні й 
учителі зіштовхувалися з однією і тією ж проб-
лемою: стара апаратура псувала якість звуку, а 
інколи й сам концерт. Часто техніку позичали 
в будинку культури, але все-таки хотілося мати 
свою. Тому, коли директор школи запропонував 
учням спробувати самостіно заробити кошти 
на нову апаратуру, ті загорілися ентузіазмом.

Працювали усі. Старшокласники допомага-
ли місцевому лісництву саджати дерева. Мину-
лого навчального року учні посадили 23 тисячі 
саджанців. Долучилися до товаришів і молод-
ші школярі. Діти збирали жолуді та здавали їх 
у лісництво. Частина плодів йшла на насіння, 
решта – на корм для тварин. Так дітям вдалося 
заробити п’ять тисяч гривень. Та цієї суми було 
замало для купівлі нової апаратури. Ініціативна 
група школи на чолі з учителем музики Жан-
ною Мелих звернулася у ківерцівське представ-

ництво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» із 
проханням допомогти придбати обладнання. І 
ось уже свято Першого дзвінка в школі відбуло-
ся на найвищому рівні, з сучасною апаратурою 
та якісним звуком. 

– Ініціаторами придбання апаратури були 
старшокласники. Вони завжди мріяли, щоб у нас 
була гарна й сучасна музична техніка. Спочат-
ку я не дуже вірила, що з цього щось вийде, але 
діти запалилися ідеєю. Як уперше поїхали садити 
дерева, вони потомилися, адже це не така вже й 
легка праця, – пригадує вчитель музики. – Коли 
дізналися, що у нас буде нова апаратура, їхній ра-
дості не було меж. 

Таким чином школярі не лише залучили до-
даткові кошти у школу, а й поліпшили екологіч-
ну ситуацію регіону. Адже безконтрольне виру-
бування лісу на Волині набуває катастрофічних 
масштабів.

– Перш ніж претендувати на деревину, по-
трібно її посадити. Думаю, дитина в майбутньо-
му буде берегти той ліс, що його власноруч са-
дить, – каже директор школи. – Ніхто не вірив у 
кінцеву мету задуманого, мовляв, не можна пре-
тендувати на щось хороше, якщо в тебе є менше 
грошей. Виявилося – можна. Ці гроші заробили 

діти, і вони мають право ними розпоря-
джатися. Тим більше, що апаратура нам 
справді потрібна.
«ТУТ ВІДЧУВАЄТЬСЯ ДУХ 
СІМ’Ї»

Днями в Муравищенській школі від-
бувся концерт, на який завітала народний 
депутат України, член правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина Кон-
станкевич.

– Дякую, що в невеликому селі Му-
равищі є школа, де не лише дбають про 
технічне забезпечення, а й про оте духов-
не, що має бути в кожного з нас усере-
дині. Сьогодні була нагода переконати-
ся, скільки тут закладено праці, любові, 
турботи. Тому вам хочеться допомагати. 
І хоч шкільний спортзал поки що тільки 
в планах, вірю, що вони неодмінно здій-
сняться, – зазначила депутат.

У залі лунали патріотичні пісні, вір ші, 
гуморески. Школярі не натішаться, адже 
тепер завдяки їхнім старанням звук став 
якіснішим, а концерти – цікавішими.

Керівник східної філії Фонду Ігоря 
Палиці Олександр Мельничук подя-
кував учням і педагогам за свято. Він 
зауважив, що за 2016 рік Фонд разом з 
ініціативними громадами втілив багато 
проектів, спрямованих на розвиток на-
вчальних закладів у селах. Та цей проект 
унікальний. Його особливість полягає 
в тому, що головними ініціаторами ви-
ступили не дорослі, а діти, які власноруч 
заробили частину коштів для того, щоб 
забезпечити якісну організацію свят. 

– Ви особливі, підтримуєте одне од-
ного. У вашій школі по-справжньому 
відчувається дух сім’ї. Ви своїми ручками 
збирали жолуді, садили саджанці, разом з 
педагогами забезпечили собі можливість 
для організацій свят у майбутньому. Три-
майтеся надалі разом, шануйте батьків, 
учителів та любіть Україну, – резюмував 
Олександр Мельничук.

Ірина ЮЗВА

Духовні цінності у Муравищенській 
школі – на першому місці

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ У ГОЛОБАХ ПРИЧЕПУРИЛИ У ГОЛОБАХ ПРИЧЕПУРИЛИ 
МУЗИЧНУ ШКОЛУМУЗИЧНУ ШКОЛУ

Першого рясного снігу не 
злякалися учні та викладачі 
Голобської музичної школи. 
Адже цьогоріч у старому, 
але добротному приміщенні 
відремонтували дах. За 
словами директора школи 
Тетяни Приступи, старенька 
покрівля давно потребувала 
ремонту, однак заплановані  
роботи відкладали ще з 2011 
року. Та коли на базі місцевої 
селищної ради утворили 
об’єднану територіальну 
громаду, ситуація змінилася на 
краще. 

– Проектно-кошторисну до-
кументацію на ремонт покрівлі 
було розроблено п’ять років тому, 
однак усе впиралося у кошти. Ми 
чекали з року в рік, та коли розпо-
чалися військові дії на сході, вза-
галі втратили надію, – пригадує 
Тетяна Приступа. – Кардинальні 
зміни відчули, коли Голоби стали 
центром ОТГ, до складу якої уві-
йшли сім навколишніх  сіл. 

Після ремонту даху столітнє 
приміщення причепурилося, на-
було сучаснішого вигляду. Тож 
учителі та батьки вирішили помі-
няти старі вікна на енергоощадні. 
Адже дерев’яні рами доводилося 
заклеювати на зиму, щоб вони не 
пропускали холоду. Відповідно, 
класи неналежно провітрювалися, 
а це негативно позначалося на збе-
ріганні музичних інструментів.  

– Приміщення, у якому роз-
ташована музична школа, збудо-
вано в 1905 році. Але подивіться, 

як добротно вимощена плиткою 
підлога в актовій залі – за стільки 
часу жодна не відкололася! – каже 
Тетяна Олександрівна. – Будівля 
ніколи не стояла пусткою, з 1973 
року тут діє музична школа. 

Директорка зізнається, що 
взимку у класах було прохолодно. 
А учням треба бувати в школі три-
чотири рази на тиждень до чоти-
рьох годин на день. Тому виріши-
ли взяти участь у проекті Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». На 
умовах співфінансування у школі 
встановили 10 нових вікон. Їхня 
загальна вартість – 23 тисячі 200 
гривень. Внесок батьків – 4 тисячі 
гривень, також вони запланували 
самотужки зробити відкоси й під-

віконня. Голобська селищна рада 
додала 6 тисяч гривень, а Фонд – 
13 200 гривень. 

У музичній школі не натішать-
ся, адже витрати на опалення 
скоротилися на 15%. Відповідно, 
зменшилася сума оплати. У класах 
тепер світло, затишно і тепло. 

За словами директорки, гри 
на музичних інструментах тут на-
вчаються понад 100 діток з Голоб 
та із сіл, що належать до ОТГ. Де-
які дістаються на заняття за сім 
кілометрів. Діють класи з форте-
піано, баяна, акордеона, бандури, 
скрипки, духових інструментів. 
Педагогічний колектив – а це 11 
викладачів – становлять переваж-
но місцеві жителі, які свого часу 

закінчили музичну школу, здобу-
ли фахову освіту й повернулися в 
Голоби на роботу. 

– Наші випускники продовжу-
ють музичну освіту в середніх і ви-
щих спеціалізованих навчальних 
закладах Луцька, Рівного, Львова 
та Києва. Отримавши диплом, де-
які повертаються у рідне селище 
спеціалістами з вищою освітою. Є 
серед наших випускників і народ-
ні артисти України, – пишається 
Тетяна Приступа.  

Викладач сольфеджіо Віктор 
Шиятюк наголошує: всі учні му-
зичної школи здібні, талановиті, 
а головне – наполегливі. Щоправ-
да, грають діти на стареньких ін-
струментах, які відслужили понад 

40 років. Викладачі стараються під-
тримувати їх у гарному стані, ре-
монтувати й настроювати. Однак 
усе ж мріють оновити матеріальну 
базу. Найбільше школі бракує су-
часного музичного обладнання для 
проведення звітних та академічних 
концертів. А ще і діти, і вчителі мрі-
ють, щоб у класах з’явився інтер-
нет. Адже тоді вони зможуть пере-
глядати відеоролики з виступами 
видатних маестро, по крупинках 
навчатися їхньої майстерності.

Це мотивує ініціативних бать-
ків і надалі співпрацювати з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
А поки що виношують ідею на-
ступного проекту. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Неперевершене звучання 
оркестру зачаровує слухачів

Столітнє приміщення 
стало сучаснішим
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим
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СИЛА ГРОМАДИ

ВРАЖЕННЯ

КАЛЕЙДОСКОП СПОГАДІВ

У САМОВОЛІ – НОВИЙ 
ДИТМАЙДАНЧИК 

Важкі краплі дощу падають на 
спраглу землю, напоюючи ї ї, небо 
доносить до нас свій ніжний шепіт, 
запанував падолист, а зовсім скоро 
останній місяць року заспівуватиме 
довгими ночами, сизими холодами. 
А я все одно повертаюся думками 
до теплої, ласкавої, мрійливої 
пори. Зігрій мене, мій спогаде, бо 
золоточуба вже про себе тихим 
сумом сповістила, навій думки 
минулії про сонце, про ніжнотонну 
блакить, про красу, яка дає снагу 
згадати найкращі дні осені, що є 
другим літом, де кожен листок – 
квітка.

І знову я лину думками до червня – 
ла гідного, щирого, щасливого. Із ним 
пов’язана одна з найважливіших подій у 
моєму житті. Я на власні очі побачила роз-
кішність Карпат і неповторну вроду Буко-
веля. Усе було неначе в казці. Назавжди у 
фотоальбомі мого життя залишаться ці 
незабутні моменти: замилування диво-
вижністю озера Молодості, катання на ве-
ломобілях, проходження смуги перешкод 
в екстрим-парку, міні-гольф, найрізно-
манітніші ігри та квести, велич Говерли, 
що гордо височіє над Україною, ранковий 
туман на горах, захоплива подорож на під-
йомнику.

Я дізналася, що таке справжня дружба, 
стала частиною однієї великої згуртова-

ної сім’ї, хоча нас не поєднували родинні 
зв’язки. Завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» я та багато ерудованих дітей з 
Волині отримали неймовірну пригоду – 
подорож у табір «Артек-Буковель». Саме 
там я знайшла багато однодумців та рідних 
за духом людей, із якими спілкуюся й доте-
пер. Приємно й радісно стає на душі, коли 
поринаю в ті веселі дні... Здавалося б, зви-
чайна поїздка у звичайний табір. Але ні...

Я щаслива, що змогла побувати у тако-
му чудовому місці, і впевнено можу сказати, 
що завдяки Фонду Ігоря Палиці мрії збува-
ються! Велике і сердечне спасибі вам!!!

Вікторія ПАНАСЮК, 
учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступеня

 с. Одеради Луцького району

Самоволя – невеличке 
село в Іваничівському 

районі, де проживають до 
півтисячі людей. Зауважимо, 
що назва населеного 
пункту цілком відповідає 
характеру його жителів. 
Цілеспрямовані й ініціативні 
люди не чекають милості 
від держави, а самі дбають 
про добробут села. Активно 
беруть участь у різноманітних 
проектах, що передбачають 
співфінансування громади. Бо 
переконалися: односельчани 
бережливіше ставляться до 
майна, у яке вкладено їхні 
гроші. 

Минулого тижня в Самоволі 
усією громадою святкували від-
криття сучасного дитячого май-
данчика. На урочистій лінійці 
були присутні вихованці дитсадка 
й початкової школи, вихователі, 
вчителі, батьки, представники 
влади. Усі вони дякували Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
реалізацію проекту «Майданчик 
для малечі».

– Ми писали два проекти. Один 
подали у Фонд нардепа нашого 
округу, але отримали відмову. Дру-
гий завезли в Іваничівське пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці. 
Там нас обнадіяли: мовляв, якщо 
громада докладе відповідну суму, 
майданчик буде, – каже Галина 
Лойко, голова ініціативної групи 
батьків.

За словами Людмили Косик, 
директора місцевого НВК «ДНЗ-
ЗОШ I ступеня», ще кілька років 
тому перед вікнами освітнього 
закладу росли бур’яни. На бать-
ківських зборах вирішили, що на 
території треба зробити газон і 
змайстру вати власноруч кілька 
конструкцій зі старих шин. Од-
нак із часом активна громада ви-
рішила, що їхні дітки заслуговують 
на те, щоб бавитися на сучасному 
яскравому майданчику.

Керівник Іваничівського пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Петро Кислий від-
значає неабияку активність і згур-
тованість сільської громади: «Жи-
телі Самоволі чітко розуміли, чого 
хочуть, а тому працювати з ними 
було легко. Швидко підготували 
пакет документів. Самі дзвонили 
до постачальника і навіть підга-
няли».

Загальна вартість проекту – 39 
тисяч гривень. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» профінансував 30 

тисяч гривень, решта 9 тисяч – вне-
сок громади. Коштами долучилася 
і Павлівська сільська рада, до якої 
входить Самоволя. 

– Прикро, що держава не по-

вертається обличчям до таких 
невеличких сіл, як Самоволя. 
Причина на поверхні – політики 
вважають, що тут мало електора-
ту. Тільки Фонд Ігоря Палиці від-

гукнувся на ініціативу громади, не 
дивлячись, що тут небагато жите-
лів. Водночас у селі є прекрасний 
навчально-виховний комплекс – 
садок і школа. Для діток такі май-

данчики потрібні. Адже рух – це 
життя. Тому представники на-
шої фракції «УКРОП» у районній 
раді неодноразово виїжджали і 
сприяли громаді, підказували, як 
писати такі проекти, – зазначив 
Сергій Недбайло, депутат Івани-
чівської районної ради від фракції 
«УКРОП».

Відтепер 17 вихованців дитса-
дочка та 14 учнів початкової школи 
не лише на перервах та після уро-
ків бавляться на майданчику, а й 
приходять сюди у вихідні. Третьо-
класниці Марті Кузнець дуже по-
добається машинка і гірка. Чоти-
рирічний Павло Мазурок любить 
гратися у хатці. Миколка Костю-
ченко залюбки катається на кару-
селях, а Улянка Сорока вподобала 
гойдалку. 

– Ви бачите, які дітки задово-
лені. Ми не можемо втримати їх у 
приміщенні. І це добре, бо рухливі 
ігри розвивають спритність. У ви-
хідні малюки будуть приходити 
сюди з мамами чи бабусями гуля-
ти, закритим майданчик не буде. 
Бо тут вкладена гривня кожного 
жителя села. Сім років садочок був 
закритим. У 2004 році його відкри-
ли, зусиллями громади навели по-
рядок. А коли в Іваничах з’явилося 
представництво Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», ми зрозуміли, 
що є кому нам допомогти, є до кого 
звернутися. 40 тисяч гривень для 
нашого маленького села – нере-
альна сума. А спільними зусилля-
ми ми отримали результат, – каже 
Людмила Косик.

У родині Олени Сороки двоє 
діток ходять у садочок. Тому до-
рослі активно підтримали іні-
ціативу громади й долучилися 
коштами. Молода мама Олеся Де-
рибага наголошує: майданчик по-
трібен насамперед громаді. У селі 
багато молоді, отже, кількість ма-
люків із кожним роком буде збіль-
шуватися. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Слова подяки від вихованців дитсадка і школи

Довгождане відкриття майданчика

Діткам дуже подобаються нові каруселі та гойдалки

Вікторія Панасюк



– А слабо, коли сумно, сміятися?! Слабо?! Фільм «Закохайся в мене, якщо насмілишся»
www.volynnews.com
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СУБОТА 3 грудня
06.00 У просторі буття 
06.30 Підсумки 06.45, 
07.15, 08.10, 23.15, 
00.15 Погода 06.50, 
00.20 Телемагазин 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 11.20 Суспільний 
університет 12.00, 03.05 
Д/ф «Назарій Яремчук. 
Місія, позначена небом» 
12.50 Пісенний спас 
13.55 5 баксів.net 16.00 
Український корт 16.35 
Чоловічий клуб. Спорт 
17.50 Чоловічий клуб 
18.30 Д/ф «УКРАЯ» 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 
02.45 Класики світової 
літератури 03.45 Х/ф 
«Далекий голос зозульки» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
05.20, 06.35 Kids Time
05.22 М/с «Губка Боб»
06.37 Хто зверху? - 4
08.35 Ревізор
11.50 Страсті за 

ревізором
14.40 Зірки під гіпнозом
16.30 Х/ф «Континуум»
18.40 Х/ф «Перший 

месник»
21.00 Х/ф «Перший 

месник: Інша війна»
23.45 Х/ф «Сигнал»
01.45 Х/ф «Бранці 

сонця»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 21.45 Т/с «Коли ми 

вдома»
13.50 «Зважені та щасливі 

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

Підсумки голосування»
23.40 «Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.10, 01.45 Х/ф 

«Русалонька»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 Х/ф «Реальні 

дівчата»
15.20 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
16.20 «Орел і Решка»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
03.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.20 

Події
07.10, 05.00 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Я буду 

поруч»
13.00, 15.20 Т/с «Білий 

налив»
17.00, 19.40 Т/с 

«Лабіринти долі»
21.20 Х/ф «З чистого 

аркуша»
23.25 Реальна містика
02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса

07.00 Прихована 

реальність

08.40 У пошуках істини

10.20 Повітряні бої

12.10, 21.20 Людство: 

наша історія

14.40 Загадки планети

16.40 Таємниці Міссісіпі

18.40 Містична Україна

00.00 Брама часу

МЕГА

06.00 Х/ф «Красиве 
життя»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00, 19.30 «ТСН»
11.00 «Поверніть мені 

красу 2»
12.10 Х/ф «Кохання у 

великому місті - 3»
13.50 «Голос. Діти 3»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські 

сенсації»
23.15 «Світське життя»
00.15 «Вечірній Київ 

2016»
02.05 «Неділя з 

Кварталом»

1+1

07.30 Х/ф «Міміно»
09.30, 05.00 Д/п «Юрій 

Яковлєв. Смішний. 
Серйозний. Справжній»

10.20 Х/ф «Гусарська 
балада»

12.20 Х/ф «Будинок для 
двох»

14.15 Х/ф «Хроніки зради»
16.15 Х/ф «Кохати не 

можна забути»
18.10, 20.30 Х/ф 

«Чоловік на годину»
22.30 «Добрий вечір на 

Інтері»
23.20 «Навколо М»
00.20 Х/ф «Ласкаво 

просимо до капкану»
03.30 Х/ф «Людина 

народилась»

ІНТЕР

05.20, 12.45 Факти

05.40 Більше ніж правда

06.35 Секретний фронт

07.35 Антизомбі

08.35 Громадянська 

оборона

09.35 Інсайдер

10.35, 13.00 Т/с «Пацики»

14.00 Х/ф «Індіана 

Джонс. У пошуках 

втраченого ковчегу»

16.15 Х/ф «Індіана 

Джонс і храм Долі»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки

20.05 Х/ф «Боги Єгипту»

22.40 Х/ф «Мутанти»

00.55 Х/ф «Не погрожуй 

Південному Центру...»

02.20 Т/с «Спіраль»

04.20 Провокатор

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с «Козаки. 

Футбол»
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 МультMIX
09.40, 05.25 М/с «Лис 

Микита»
09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/ф «Барбі 

Дрімтопія»
12.10 М/ф «Попелюшка. 

Повний уперед»
14.05 Х/ф «Щоденник 

слабака 3. Собачі дні»
15.50 Х/ф «Час»
17.50, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
18.55 Казки У
20.00, 23.00 Країна У
22.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

Волині»
10.05 «Мелодії 

дитинства»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30 «Ваш депутат»
12.00 «Кошик творчих 

ідей»
12.20 «Мультфільм»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.35 «Грані»
14.00 «Натхнення»
14.30 Т/ц «Роки і долі»
15.00 «Солодкий вікенд»
15.30 «Музичний 

проспект»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 Т/ф «Олександр 

Колодій: «Мішень 
чемпіона»

17.45 Мультфільм
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 Т/ц «Видатні 

волиняни»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

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

НОВА ВОЛИНЬ

07.30, 02.40 Феєрія 
мандрів

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

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 Т/с «Травма»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «У меншості»
14.30 Сад. Горрод. Квітник
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.45 Новини «На часі». 

Спецвипуск
18.55, 21.40 Погода

АВЕРС 19.00 Поспілкуймося
20.00 Вісник обласної 

ради
20.20 ЧП+
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
21.30 Новини «На часі». 

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

Спецвипуск
00.15 Чоловічі розваги
01.30 Фільм 

«Воскресіння»
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Три товариша» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

П’ЯТНИЦЯ 2 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.00 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 
Ера будівництва 07.15 
Ранок 08.30 Територія 
закону 08.35 Паспорт.
Ua 09.00, 05.45 Вічне 
09.15 Т/с «Травма» 09.55 
Д/ф «Reforms United» із 
документальної трилогії 
«Неймовірні українці» 
10.25, 19.30 Про головне 
10.55 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток» 11.55 
Prime time 12.25 «Схеми» 
13.20 Казки Лірника 
Сашка 13.30 Хочу 
бути 13.50 Суспільний 
університет 14.25, 03.35 
Віра. Надія. Любов 15.40 
Театральні сезони 16.05 
Д/с «Середземномор’я» 
16.40 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє» 
18.25, 01.20 Новини. Світ 
19.00  Новини. Культура 
19.20 Обличчя війни 
20.00 На пам’ять 20.30 
«План на завтра» 21.30 
Спорт 21.50 Війна і мир 
22.30 Класики світової 
літератури 23.00 Підсумки 
23.20 Золотий гусак 
23.50 На слуху 03.05 
Д/ф «Назарій Яремчук: 
афганська історія» 

UA: ПЕРШИЙ

03.40 Х/ф «Хочу як 
Бріджет»

05.30, 18.00 Абзац
06.25, 07.40 Kids Time
06.27 М/с «Губка Боб»
06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.42 Х/ф «Павутиння 

Шарлотти»
09.30 Половинки - 2
11.10, 21.45 Київ вдень 

та вночі
15.20 Супермодель по-

украинськи-3
19.00 Супермодель по-

українськи-3
22.45 Половинки 2
00.25 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 «Зіркове життя»
09.15 Х/ф 

«Домоправитель»
11.05 Х/ф «Коли його 

зовсім не чекаєш»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.55, 22.45 

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

02.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.20 
«Три сестри» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 
Т/с «Ти - моє життя» 
12.10, 02.00 «Орел і 
Решка. Шопінг» 14.00, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
15.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00, 01.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 «КВН» 03.00 
«Нічне життя» 

К1
06.00 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
11.30, 03.40 Реальна 

містика
13.30, 16.00, 21.00 Т/с 

«Анка з Молдаванки»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00, 01.10 Бандитська 
Одеса 07.30 Дзеркало 
історії 08.20, 12.50 
Правила життя 09.10 
Правда життя 10.10, 
21.40 Життя після 
людей 11.00 Таємниці 
Міссісіпі 11.50 Крилаті 
мавпи Шангрі-Ла 13.40 
У пошуках істини 14.30 
Прихована реальність 
15.20 Містична Україна 
16.10 Повітряні бої 
17.10, 20.40 Технології 
їжі 18.10, 22.30 Загадки 
планети 19.00 Брама 
часу 19.50 Україна: 
забута історія 23.30 
Холодний Яр 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 5»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

- 2»
20.15 «Вечірній Київ 

2016»
22.00 Х/ф «Кохання у 

великому місті - 3»
23.30 Х/ф «Красиве 

життя»
01.45 «Квартал і його 

команда»

06.10, 11.10, 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 «Мереживо 
долі»

14.00 «Речдок»
14.40 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Міміно»
02.00 Х/ф «Дике 

кохання»
03.55 Д/п «Таємниці 

пірамід»
04.45 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.25 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50, 16.45 Т/с 

«Кримінолог»
11.45, 13.20 Х/ф 

«Скажений Макс-3. 
Під куполом грому»

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 «Що? Де? Коли?»
01.00 Х/ф «Не погрожуй 

Південному 
Централу...»

02.30 Т/с «Спіраль»
03.55 Провокатор

ICTV

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

Школа чарівниць»
10.35 М/ф «Школа 

монстрів: Вітаємо у 
Monster High»

11.55, 17.50 Панянка-
селянка

12.55 Танька і Володька
13.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
16.50 Країна У
20.00 Х/ф «Час»
22.00 Х/ф «128 ударів 

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

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
08.30 «Ваш депутат»
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
11.55 «Актуальний 

репортаж»
12.30 «Відкрите місто»
13.20 Т/ф «Сімдесятники»
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 Мультфільм
17.30 «Казки Сашка 

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Музичний 

проспект»
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 «Ваш депутат»
21.35 «Бізнес-клас»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

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

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину». 2 ч.

13.45, 03.30 Сад. Город. 
Квітник

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

АВЕРС пригод
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Суперкнига
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 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Життя на 

Вершині»
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Настав час
04.00 Ретроспектива: 

«Шкурник» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 М/ф «Велика 

книга»

ЗА КОЛОНКОЮ 
ВОЛИНЯНИНА ЗНЯЛИ 
ФІЛЬМ

На основі колонки волинянина, 
журналіста Володимира 

Грисюка в журналі «Країна» зняли 
короткометражний фільм «Тато живе 
в іншому космосі», пише Gazeta.ua.

Трихвилинна стрічка – це уривок з життя 
дівчинки, яка втратила батька. Дитину виховує 
мати й запевняє, що тато – у космосі. В оригі-
налі тексту головним героєм був хлопчик.

«Не очікував. Так приємно, коли твір 
починає жити самостійним життям. У мене 
більш комічно було, тут по-іншому. Але сам 
факт тішить. Завжди мріяв написати книж-
ку, за якою знімуть якісний художній фільм. 
Марю цим. А тут така приємність», – каже 
Володимир Грисюк. Режисером стрічки ста-
ла Вікторія Сергеєва, автором сценарію – 
Марина Сербінович. 

кіно

Фільм «Перший месник»

Фільм «128 ударів серця на хвилину»

Фільм «Не погрожуй Південному Централу...»

18:40

22:00

01:00

oKino.ua
kinoprostir.com

m
oviestape.com

РІККІ МАРТІН СТАВ 
НАРЕЧЕНИМ

Зірка поведе до вівтаря художника 
Джвана Йосефа, із яким вони 

разом уже понад рік.

Про свої заручини 44-річний Мартін 
розповів у ток-шоу Еллен ДеДженерес, пише 
People.

«Ми щойно заручилися. Я освідчився. 
Страшенно нервувався. Але опустився на 
коліно й дістав обручки. Не 
з коробочки – вони в мене 
були у маленькому окса-
митовому мішечку, – по-
ділився подробицями ар-
тист. – Замість того щоби 
спитати: «Ти одружишся 
зі мною?», я сказав: «У 
мене щось для тебе є». І 
додав: «Хочу провести все 
життя з тобою». 

Неважко здо-
гадатися, що 
Джван від-
повів коха-
ному зго-
дою.

зіркове кохання

vokrugzvezd.co
gazeta.ua

статат в в обо ручки. Не
кии ии – –– вовони в мене
лененькккомо у окса-
мішечку, – по-
дробицями ар-
ість того щоби 
Ти одружишся 

я сказав: «У 
ь для тебе є». І
чу провести все 

бою». 
ко здо-
що

д-
-

vokrugzvezd.co
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Покличте репортерів: у нас демократія померла! Серіал «Альф»

НЕДІЛЯ 4 грудня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.10, 08.10, 

13.50, 16.30, 22.55, 
23.15 Погода

06.35 На слуху
06.55, 00.20 Телемагазин
07.15, 07.50, 23.20 

Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Спорт. Тиждень
09.30 Баклани на Балкани
10.00 Х/ф «Ціна 

людини»
12.05 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.50 Спогади
13.20 Гра долі
14.20 Фольк-music
15.30 Твій дім-2
15.45 Борхес. «Поява 

народів на карті 
Європи»

16.10 Обличчя війни
16.40 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
01.40 Музичне турне
02.45 Телевистава 

«Повія»
04.50 Муз.ф. «Образи»

06.40, 12.45 Факти
07.10 «Що? Де? Коли?»
08.15 Дивитись усім!
10.10 Краще не повторюй
11.10, 13.00 Х/ф «Індіана 

Джонс. У пошуках 
втраченого ковчегу»

13.50 Х/ф «Індіана 
Джонс і храм Долі»

16.05 Х/ф «Індіана 
Джонс і останній 
хрестовий похід»

18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Індіана 

Джонс і королівство 
кришталевого 
черепа»

22.55 Х/ф «Інший світ-3. 
Повстання ліканів»

00.40 Х/ф «Мутанти»
02.40 Т/с «Спіраль»
04.05 Провокатор

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

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
12.15 М/ф «Школа 

монстрів: Великий 
монстровий риф»

13.55 Х/ф «Східна 
наречена»

15.55 Віталька
16.50, 20.00 Країна У
17.50, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
18.55 Казки У
22.00 Танька і Володька
23.00 Х/ф «128 ударів 

серця на хвилину»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для…

батьків»
11.00 «Молодіжна студія»
12.00 «Воїни миру» (вечір 

пам’яті Андрія Снітка)
12.35 «Дитячий світ»
12.55 «Пісні дарує 

«Колос»
13.10 Т/ф «Українські 

універсали»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ф «Самітник із 

роду Косачів»
15.10 «Кошик творчих 

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

Лірника»
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Театр невідомого 
актора»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
19.25 «Урок для…

батьків»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 «Солодкий вікенд»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

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

веселка»

06.55 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на 

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.55 «МастерШеф - 6»
19.00 «Битва екстрасенсів 

16»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х-Фактор - 7»
01.15 «Х-Фактор - 7 

Підсумки голосування»
02.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.10 Х/ф «Реальні 

дівчата»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.25 «Орел і Решка»
20.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
22.00 «Вечірній квартал»
00.00 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.25 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
11.20 Т/с «Лабіринти 

долі»
15.00 Х/ф «З чистого 

аркуша»
17.10, 20.00 Т/с 

«Горобини грона 
червоні»

19.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

21.45 Т/с «Білий налив»
01.10 Т/с «Співачка і 

доля»
05.00 Реальна містика

06.00 Бандитський Київ
07.00 Прихована 

реальність
08.40 У пошуках істини
10.20 Повітряні бої
12.10, 21.20 Людство: 

наша історія
14.40 Загадки планети
16.40 Таємниці Міссісіпі
17.40 Дикі Аппалачі
18.40 Підроблена історія
00.00 Потойбіччя. Сни
01.00 Шосте відчуття
01.40 Таємниці пірамід
02.40 Дракула та інші
03.30 Тіло на продаж
04.20 Єврорабині
05.20 Професія - альфонс

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.50 «Гроші»
11.00 «Світ навиворіт - 8»
12.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
13.35 «Українські 

сенсації»
14.35 Т/с «Село на 

мільон»
18.30 Х/ф «Недотуркані»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
00.00 Х/ф «Заклинач 

коней»
02.50 «Аргумент кiно»
03.25 «Світське життя»
04.15 М/ф «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.40 Х/ф «Гусарська 
балада»

07.40 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

12.00 «Добрий вечір на 
Інтері»

13.00 Х/ф «Кохати не 
можна забути»

14.50 Х/ф «Чоловік на 
годину»

18.30, 21.30 Т/с «Нехай 
говорять»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Життя, як 

цирк»
01.50 Х/ф «Балаган»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.45, 07.00 Kids Time
05.47 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.02 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
11.40 Х/ф «Ті, що 

зупинили час»
13.30 Х/ф «Перший 

месник»
15.50 Х/ф «Перший 

месник: Інша війна»
18.30 Х/ф «Реальна 

сталь»
21.00 Х/ф «Робот Чаппі»
23.20 Х/ф «Примари 

Марса»
01.20 Х/ф «Континуум»

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, 22.00 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Вісник обласної 
ради

10.00, 15.00 Програми 
ЕКО-ТВ

12.10 Хіт-парад
13.00 Концерт «...

посадіть молоду 
яворину»

АВЕРС 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 Діагноз: здоров’я
01.00 Концерт «Ми - 

єдині, Україна в нас 
одна»

02.15 Волинський 
портрет

02.45 Чоловічі розваги
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Зігмунд 
Колосовський» 1

05.30 По ту сторону 
пригод

06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

ФУТБОЛ 1

ПН 28 листопада ВТ 29 листопада СР 30 листопада ЧТ 1 грудня ПТ 2 грудня СБ 3 грудня НД 4 грудня
06.00 Бернлі - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 07.45, 
05.15 «Моя гра» 08.15 Сталь 
- Ворскла. Чемпіонат України 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.15 «Великий футбол» 
12.00 Сосьєдад - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 
Миколаїв - Іллічівець. 1/4 
фіналу. Кубок України 16.00 
«Ель Класіко». Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 16.55 Реал 
- Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
18.45 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 19.40 Топ-матч 
19.50 Арсенал - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 21.40 
LIVE. Лас-Пальмас - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
00.40 Лестер - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 02.30 «Ель 
Класіко». Чемпіонат Іспанії

06.00 Ліверпуль - Сандерленд. 
Чемпіонат Англії 07.45, 05.15 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Реал - Спортінг. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Олександрія - Олімпік. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.55 МЮ 
- Вест Гем. Чемпіонат Англії 
16.00 «Шлях до Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.55 Сосьєдад - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 18.45 Челсі 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
20.35 Топ-матч 20.40 Сталь - 
Ворскла. Чемпіонат України 
22.50 «Ель Класіко». Чемпіонат 
Іспанії 23.45 Бернлі - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 01.35 
Осасуна - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 03.25 Арсенал - 
Борнмут. Чемпіонат Англії 

06.00 «Моя гра» 06.30 «Ель 
Класіко» 07.25 Сосьєдад 
- Барселона 09.05, 22.50 
«Шлях до Ель Класіко» 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Лестер - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 12.10, 15.25 
Топ-матч 12.25, 14.55 Футбол 
LIVE 12.55 LIVE. Полтава - 
Шахтар. 1/4 фіналу. Кубок 
України 16.00 «Кріштіану 
Роналду: запорука успіху в Ель 
Класіко» 16.25 «Ліонель Мессі: 
ТОП-бомбардир Ель Класіко» 
16.45 Вотфорд - Сток Сіті 
18.30 Олександрія - Олімпік 
20.15 «Сіткорізи» 20.45 Реал 
- Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
23.45 Арсенал - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 01.35 
«Кріштіану Роналду: запорука 
успіху в Ель Класіко» 01.55 Лас-
Пальмас - Атлетік

06.00 Миколаїв - Іллічівець. 
1/4 фіналу. Кубок України 
07.45 «Сіткорізи» 08.15, 23.45 
Полтава - Шахтар. 1/4 фіналу. 
Кубок України 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 «Кріштіану Роналду: 
запорука успіху в Ель Класіко» 
10.40 Севілья - Валенсія 
12.25, 18.30 «Ліонель Мессі: 
ТОП-бомбардир Ель Класіко» 
12.45 Челсі - Тоттенгем 
14.35 «Шлях до Ель Класіко» 
16.00 «Хроніки Ель Класіко». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.45 Осасуна - Атлетіко 18.50 
Сталь - Ворскла. Чемпіонат 
України 20.40 Ліверпуль - 
Сандерленд. Чемпіонат Англії 
22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 01.35 Вотфорд - Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 03.25 Ейбар - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Еспаньйол - Леганес 08.10 
Лестер - Мідлсбро 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 «Хроніки Ель 
Класіко» 11.05 Реал - Спортінг 
12.50 Арсенал - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 14.35 «Ель 
Класіко». Чемпіонат Іспанії 
16.00 «Найкращі гравці Ель 
Класіко» Прем’єра 16.30 
Севілья - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 18.15 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
18.45 Полтава - Шахтар. 1/4 
фіналу. Кубок України 20.25 
МЮ - Вест Гем 22.10 «Кріштіану 
Роналду: запорука успіху в 
Ель Класіко» 22.50 «Моя гра» 
23.20 Сосьєдад - Барселона 
01.10 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 01.40 Челсі 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії

06.00 Сельта - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 13.30 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Бернлі - Ман Сіті 
10.00, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 «Найкращі гравці 
Ель Класіко». Чемпіонат Іспанії 
10.50 «Ель Класіко»11.45 
Полтава - Шахтар. 1/4 фіналу. 
Кубок України 13.55 Чемпіонат 
Англії 14.25 LIVE. Ман Сіті 
- Челсі 16.30 «Хроніки Ель 
Класіко». Чемпіонат Іспанії 
17.10 LIVE. Барселона - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 18.00 Футбол 
Tables 19.10, 21.25, 05.40 
Топ-матч 19.25 LIVE. Леганес 
- Вільярреал 21.40 LIVE. 
Атлетіко - Еспаньйол 23.40 
Ворскла - Динамо. Чемпіонат 
України 01.30 Світ Прем’єр-
Ліги 02.00 Тоттенгем - Свонсі

06.00 Вест Гем - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Барселона 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 10.00, 
16.20, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 «Моя гра» 10.50 
Ман Сіті - Челсі. Чемпіонат 
Англії 12.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 13.00, 
15.55, 16.40, 18.55 Футбол 
LIVE 13.55 LIVE. Олімпік - 
Карпати 14.45 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 16.55 LIVE. Шахтар 
- Сталь 17.45 Футбол Tables 
19.25 LIVE. Зірка - Олександрія 
21.20 «Великий футбол» 
23.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
23.30 Борнмут - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 01.20, 05.40 
Топ-матч 01.30 Олімпік - 
Карпати. Чемпіонат України 
03.20 «Моя гра» 03.50 Евертон 
- МЮ. Чемпіонат Англії 

КВНЩИКИ З ЛУЦЬКА – 
НА КАНАЛІ «ТЕТ»

Луцька команда КВН «Замок 
Любарта» знялася у телевізійному 

проекті «Країна У». Перший випуск 
вийшов 15 листопада на каналі «ТЕТ». 

У сюжеті не дуже чистий на руку, проте 
харизматичний сільський голова села Великі 
Пузички, «прєдсєдатєль» Михайло Іванович 
Пастушак пропонує селянам різноманітні 
«покращення». У цьому йому допомагають 
заступники – Назар Пащук і Володимир 
Тишкун. Звісно, у будь-якої влади є опозиція. 
Сільському голові протистоїть Дімка Опози-
ція, який звинувачує Пастушака в корупції та 
крадіжках. Серед селян, які приходять, щоб 
залагодити свої проблеми, особливо ініціа-
тивним є Серьога, якого зіграв ще один член 
команди Роман Копитко.

шоу

Фільм «Індіана Джонс і королівство 
           кришталевого черепа»

20:25

kg-portal.ru

Фільм «Реальна сталь»

18:30

cineast.com
.ua

  Підготувала Галина ТЕРНОВА

цікава думка

ОЛЕКСАНДР ПОЛОЖИНСЬКИЙ ПРО КВОТИ: «ТРЕБА 
ПОСТАРАТИСЯ Й ПОШУКАТИ ЦІКАВУ МУЗИКУ»

Український музикант, 
шоумен, лідер гурту 
«Тартак», лучанин 

Олександр Положинський 
розповів про ефективність 
квот на українську музику 
та про концерт гурту, який 
відбудеться в Києві з нагоди 
двадцятилітнього ювілею, 
йдеться у випуску програми 
«Сніданок з 1+1».  

На думку Положинського, квотування 
треба було ввести ще 25 років тому. 

«Якби ми тоді це зробили, то зараз була б 
зовсім інша ситуація з українською музикою, – 
каже співак. – Квоти не можуть розв’язати всіх 
українських проблем, але це дуже добре, що 

вони є. Інша річ, як їх виконують та контролю-
ють. Радіостанції, які підготувалися, тепер не 
мають проблем із наповненням ефіру. Деякі 
радіостанції навіть переходять на новий фор-
мат або стають повністю україномовними». 

До речі, цікаву думку щодо квотування 
висловив і лідер гурту «Океан Ельзи» Свято-
слав Вакарчук. 

«Мене дивує, навіщо деякі власники 
радіо станцій ставлять кожні 10-15 хвилин му-
зику мого гурту «Океан Ельзи». Ніби показу-
ючи цим, що у нас немає іншої музики. Таким 
чином вони, по-перше, дратують слухачів, 
адже ніхто не хоче слухати одну й ту саму гру-
пу щодесять хвилин, по-друге ж, висміюють 
ініціативу щодо квот на україномовну музику 
загалом», – сказав Вакарчук. 

Він наголошує, що в інтернеті є безліч ці-
кавої, прогресивної української музики, яка 
великою мірою вже сьогодні готова для якіс-
них ефірів. Але для цього потрібно, щоб пред-

ставники радіостанцій справді переймалися 
її пошуком.

Такої ж думки й Олександр Положин-
ський. Він стверджує, що нові цікаві імена в 
українській музичній сфері є, але більшість 
молодих та перспективних музикантів не ма-
ють змоги донести цю музику до слухача та 
до працівників радіостанцій, які наповнюють 
контент. 

«Квоти мають допомогти налагодити цей 
процес, – каже Олександр. – Я постійно від-
криваю для себе щось нове та цікаве. Най-
прикріше те, що не впевнений, чи зможу 
почути цю пісню або виконавця на радіо. Це 
свідчить про те, що радіостанції мало пере-
ймаються пошуком. Не треба чекати, коли це 
піднесуть на тарілці. Іноді їм варто постарати-
ся і пошукати». 

Олександр Положинський також розпо-
вів, що концерт з нагоди 20-ліття «Тартака» 
відбудеться 3 грудня в клубі Sentrum у Києві. 

«Це буде унікальний концерт. Ми зберемо 
велику кількість наших друзів. Буде багато ду-
етів. До речі, хлопці з «Бумбоксу», які колись 
грали в «Тартаку», теж зіграють з нами кілька 
пісень», – поділився музикант. 

obozrevatel.com

Сашко – фронтмен гурту «Тартак»

volynnew
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Тебе непокоїть майбутнє? Створюй теперішнє. Ти можеш змінити все. На голій рівнині виростити кедровий 
ліс. Але важливо, щоб ти не конструював кедри, а висаджував насіння. Антуан де Сент-Екзюпері

 Галина ТЕРНОВА
    Нововолинськ 

і таке буває

проблемне питання

  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Ковельський район

Журналістські 
стежки випадково 
привели мене до 

незвичайного депутата. І 
унікальність цієї людини – 
не в мільярдних статках 
чи приватних церквах. А 
в тому, що прокидається 
о п’ятій ранку і лягає аж о 
23-й. Трудиться на благо не 
тільки людей, а й тварин. 
На кожних виборах їй 
довіряє аж 80% виборців. 
І довіряє не рік, не два, 
а понад 40! Скажете, 
фантастика? Ні, реальність. 
Побачити ї ї можна в 
селі Уховецьку, що на 
Ковельщині. І звати цю 
майже фантастичу героїню 
Надія Македон.

ТРУДОВИЙ ДОСВІД 
ПОЧАВСЯ… З 
КРИМІНАЛУ

Із легендарним полководцем 
Македонським 69-річна Надія Леон-
тіївна нічого спільного не має. Хіба 
що принцип – боротися й перемага-
ти. Бо як стала жінка ще у 1968 році 
депутатом, так і перемагає на ви-
борах уже десять скликань поспіль. 
Винятком став хіба період, коли на-
родила сина.

– Не думала й не гадала, що 
коли-небудь стану депутатом, ще й 
із таким стажем, – зізнається опові-
дачка. – Бо зростала у сім’ї колгосп-
ників, із дванадцяти літ ходила з 
мамою на ферму, навчилася догля-
дати за тваринами. Дуже шкодувала 
худібку, що з якихось причин хворі-
ла й помирала. І саме тоді вирішила 
стати ветеринаром.

Після дев’ятирічки дівчина 
вступила до Рожищенського вете-
ринарного технікуму, а після його 
закінчення заочно навчалася в Бі-
лоцерківському сільськогосподар-
ському інституті. Заочно, бо вже 
тоді й на роботу влаштувалася у 
колгосп «Полісся», і заміж вийшла, і 
навіть доньок народила.

– Встигати усе мені допомагали чо-
ловік, мама та, звісно ж, любов до про-
фесії, – провадить Надія Леонтіївна.

У нескладній, здавалося б, ро-
боті ветеринара труднощів ніколи 
не бракувало. Навіть до судової 
лави доходило!

ВОЛИНЯНКА СОРОК ДРУГИЙ 
РІК ПРАЦЮЄ ДЕПУТАТОМ

ВЛАДА ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ЗНАЙТИ 
ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ 

У майже 70 літ (ювілей у квітні 
буде) давати всьому лад, зізнається 
Надія Леонтіївна, нелегко. Бо навіть 
із виходом на пенсію жінка не при-
пиняє громадської роботи, у влас-
нім господарстві трудиться.

– Тримаємо із сином багато жив-
ності. Корову, двох биків, четверо 
коней, свині, птицю. Невістку моло-
ду будити шкода, бо дитя маленьке. 
Тому стараюся сама всьому дати 
раду. Ще як на фермі роботу почи-
нала о восьмій ранку, то щоби вдо-
ма попорати – вставала в четвертій-
п’ятій. Увечері так само: лягаєш 
опівночі, влітку – і ще пізніше. Та 
доки Бог дає силу – працюєш.

А що ж до депутатства, то з ним, 
каже пані Македон, не раз хотіла 
«зав’язати». Мовляв, хай молоді 
йдуть. Одначе й тут не все так прос-
то.

– На останніх виборах думала не 
висуватися. Стали люди приходити, 
просити – як відмовиш? І хоча на 
моєму окрузі йшли молодші, енер-
гійніші, проте 80 відсотків голосів 
було за мене, – не без гордості за-
значає оповідачка.

До речі, щодо гендерної рівнос-
ті, то в Уховецьку ця проблема – не 
на часі. Бо тут із 11 депутатів сіль-
ської ради восьмеро – представ-
ниці прекрасної статі. На думку 
пані Македон, саме жінок обирає 
громада, бо вони відповідальніші, 
добріші, ініціативніші, проблемою 
кожного переймаються, як своєю. 
А те, що це справді так, – власним 
прикладом і численними нагорода-
ми демонструє Надія Леонтіївна:

– Маю ось чотири медалі. Вісім 
грамот і подяк, – демонструє. – Не 
те, що наші «слуги народу». Ми з 
уховецькими депутатами на остан-
ній сесії сільради як позбиралися, 
то всі казали: «Та на ті декларації 
страшно дивитися! Та скільки над 
народом можна знущатися?! – не 
стримує жінка і зараз емоцій. – Бо 
дай той документ заповнити мені – 
людині, яка вже сорок другий рік на 
благо громади старається, то серед 
статків – тільки корова, свині, птиця 
й півтора гектара поля.

– А ще, – додаю, – добра слава, 
довіра і шана. Тобто те, чого біль-
шості парламентарів уже ніколи не 
отримати. 

– Ще не встигла я в колгоспі й 
півроку потрудитися, як на мене 
завели... кримінальну справу! Зви-
нуватили в тому, що у господарстві 
стався масовий падіж овець. І хоча 
це явище на той час було типовим, 
проте винного ж мусили знайти. А 
кого? Ветеринара, звісно! – тепер 
уже з усмішкою згадує «криміналь-
не» минуле пані Македон. Хоча тоді 
суворі радянські закони могли й за 
ґрати жінку запроторити.

На щастя, справу з вівцями вда-
лося «зам’яти» (півроку молодий 
спеціаліст мусила половину зар-
плати віддавати як штраф). І від-
тоді Надію Леонтіївну турбували 
на фермі суто професійні клопоти. 
А їх, самі розумієте, ніколи не бра-
кувало.

– Як у кожного лікаря – робочий 
день був ненормований, – зізна-
ється оповідачка. – Коли є корова 
хвора чи телятко кволе, ціла ніч – у 
тривозі. І раптом що – сідай на вело-
сипеда та їдь.

По консультацію до ветерина-
ра ціла округа звертається. Адже 
все, що стосується тварин, Надія 
Леонтіївна знає достеменно. Примі-
ром, аби корова менше хворіла та 
давала більше молока, треба двічі 
на рік проводити їй дегільментиза-
цію (вводити спеціальні препарати 
проти глистів). Уперше – навесні, 
приблизно за два тижні до вигону 
на пасовище. Удруге – восени, коли 
худоба стає на стійло.

– Зараз, коли з’явилися мобілки, 
значно простіше людям помагати. 
Дуже часто телефоном консультую, 
якщо в господаря корова кашляє 
чи не встає, чи мало молока стала 
давати, чи поносить. Як є потреба – 
приїжджаю й оглядаю. Бо хоча вже 
рік, як на фермі не працюю, та за 47 
літ роботи вмію хворобу визначити 
з того, який тварина має вигляд, як 
дихає, як реагує при натиску на той 
чи той орган, – розповідає жінка. 
– Якщо людина може розказати й 
показати, то худоба хворіє мовчки. 
І за тим, наскільки ветеринар ро-
зуміє тварину, якраз визначається 
його фаховість.

ЩО Ж ЗА ВСІ ДЕСЯТЬ СКЛИКАНЬ ЗМОГЛА ЗАРОБИТИ 
ОБРАНИЦЯ ГРОМАДИ В ПОЛІСЬКІЙ ГЛИБИНЦІ?

У Нововолинську влада 
не хоче виділити окреме 

приміщення для громадської 
організації «Світ для дітей», 
яка опікується дітками з 
особливими потребами. 
Чиновники аргументують 
своє рішення тим, що 
у міській комунальній 
власності немає вільних 
приміщень. Нещодавно 
навіть було скликано 
круглий стіл, де це питання 
обговорювали активісти 
громадської організації та 
представники влади. Однак 
це не дало результату. 

Громадську організацію було 
створено 2015 року. Її учасники ка-
жуть, що на той час у місті не було 
багато спеціалістів, які могли б 
працювати із дітьми з особливими 
потребами. Тоді батьки вирішили, 
що потрібно створити громадську 
організацію. Керівником ГО «Світ 
для дітей» є Олена Токарєва. Сюди 

приходять дітки різного віку. Най-
меншим – по три роки. 

«До нашої організації належить 
30 батьків та 30 дітей. Загалом у місті 
нараховується 200 таких дітей, які не 
можуть навчатися у звичайній школі, 
бо їм потрібні відповідні умови. Не 
відмовляємо нікому, хто до нас звер-
тається. У нас є дітки із синдромом 

Дауна, ДЦП, аутизмом, проблемами 
зі слухом, затримками психічного 
розвитку та з порушеннями мовлен-
ня», – розповідає активістка громад-
ської організації Наталія Шахраюк. 

Жінка каже, що зараз організація 
розміщується в невеличкому тимча-
совому приміщенні. Однак там не-
має належних умов: туалет далеко, 

холодно та дуже мало місця. 
«Випрошуємо приміщення у 

місцевої влади вже майже два роки. 
Зверталися і до міського голови Вік-
тора Сапожнікова, і до його першо-
го заступника Андрія Сторонського. 
Вони відповіли, що нового примі-
щення нам не нададуть, бо уже ма-
ємо. Але це місце не для дітей. Воно 
холодне. Доводиться зі грівати кім-
нату обігрівачем. Крім цього, при-
міщення належить університету. 
Ми заважаємо навчальному про-
цесу. Не можемо провести свято чи 
тренінг, ба навіть випустити дітей 
на коридор, бо буде шум та гам. А 
малюки хочуть і погратися, і побі-
гати. Але такої змоги не мають, бо 
зачинені в одній кімнаті. Постійно 
звертаються батьки, аби взяли їхніх 
дітей. Але ми не можемо, бо нема 
де з ними працювати. Хоч би дві 
кімнатки нам дали», – каже жінка. 

Зв’язатися із заступником місь-
кого голови Андрієм Сторонським, 
аби дізнатися, чому чиновники 

ігнорують прохання активістів, ви-
явилося складно. Як повідомили у 
приймальні міського голови, Андрій 
Миронович то на селекторній на-
раді, то його немає на місці, то уже 
пішов. Однак нам це все-таки вдало-
ся. Чиновник виявився не дуже ввіч-
ливим, почав хамити й казати, що 
не зобов’язаний давати коментар, 
мовляв, не дуже хоче, бо йому вже 
набридло говорити на цю тему. 

«Громадській організації ви-
ділено кімнату в приміщенні філії 
Тернопільського національного 
економічного університету. Може, 
це не таке приміщення, яке вони 
хочуть, але окремого з гарним ре-
монтом у міській комунальній влас-
ності нема. Крім того, в нас уже є 
спеціалізована школа, де опікують-
ся такими дітьми, та група в садоч-
ку», – прокоментував Сторонський. 

Цей коментар залишає більше 
запитань ніж відповідей. Скидаєть-
ся на те, що місцева влада навіть не 
збиралася допомагати активістам.

bug.org.ua

«НЕ ХОЧУ ЙТИ НА 
ВИБОРИ, ТА ЛЮДИ 
ТЯГНУТЬ»

Усе життя допомагаючи твари-
нам, Надія Македон і про людей не 
забуває. Коли 21-річною вперше 
стала депутатом, сприйняла це не 
більш як додаткове навантаження. 
Адже в позаробочий час мусила 
ходити до односельців, агітувати за 
безплатне здавання картоплі для 
військових та лікарень, дивитися, 
аби двори були охайні.

Та з часом громадська робота 
з обов’язку переросла в душевну 
потребу. І тепер Надія Леонтіївна 
прос то не мислить, як це – лишити-
ся осторонь проблем громади?!

– Якщо порівнювати часи ра-
дянські й нинішні, коли вже Україна 
незалежна, то бути депутатом зараз 
набагато складніше, – каже Надія 
Македон. – Старі люди повмирали, 
молодь байдужа, навіть зріле по-
коління до роботи не рветься. Тож 
не раз мусиш брати ініціативу у свої 
руки та нести відповідальність за 
реалізацію задуманого.

Серед проблем, якими клопо-
четься Надія Леонтіївна, – газифі-
кація села, будівництво дитсадка, 
відкриття аптеки. Поряд із фінан-
сово затратними є питання, на 

розв’язання яких потрібні час та 
бажання.

– Був період, особливо взимку, 
що молодь стала до чарки загля-
дати. Хлопці дебоширили, вдома 
сварки-бійки влаштовували. Тому 
разом із сільським головою, діль-
ничним міліціонером, учителями 
здійснювали рейди закладами 
відпочинку, ходили в неблагопо-
лучні сім’ї, – розповідає співроз-
мовниця. – Навесні традиційно ор-
ганізовуємо сільську толоку, аби 
до Великодня навести в Уховецьку 
чистоту й порядок. Одне слово, як 
є бажання – робота депутатові зав-
жди знайдеться. Причому не пла-
тять за неї ні копійки!

А коли запитую, чому саме На-
дію Македон уже десяте скликання 
громада депутатом обирає, жінка 
лиш усміхається:

– Мабуть, тому, що довіряють. 
Сільський депутат – це ж не такий, 
як у Верховній Раді. Нам треба під-
хід до людини мати, вміти поро-
зумітися. От ходила я селом гроші 
на газопровід збирати. В одній хаті 
каже жінка: «Не дам, бо з фінансами 
проблеми». А вже наступного ранку 
приходить її чоловік: «Раз ви зби-
раєте, значить, справа потрібна», – 
каже і дає потрібну суму. 

За кожною з нагород Надії Македон – 
віддана праця та безсонні ночі

«Світ для дітей» тулиться в одній кімнатці

О
ксана Бубенщ

икова
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Історія – це дистиляція чуток. Томас Карлейль

крізь призму часу

пряма мова
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ВОЛИНЬ У ЛІТЕРАТУРІ: 
ОЛЕКСАНДР КОЗЕРАДСЬКИЙ

1962 року у 
Вроцлаві 

вийшла друком книга 
лікаря, учасника 
Листопадового 
повстання Олександра 
Козерадського. Вона 
має назву «Спогади зі 
шкільних років 1820-
1831». Автор навчався у 
луцькій повітовій школі 
й залишив спогади 
про цей період і про 
місто. Небагато є живих 
свідчень про Луцьк 
початку ХІХ століття. 
Спогади Козерадського 
доповнюють цю мозаїку.

У його мемуарах – цікаві й 
практично невідомі факти з іс-
торії міста. Публікуємо частину 
його спогадів про Луцьк. Пере-
клад Вальдемара Пясецького.

***
Найперше місце серед луць-

ких будов після замку належить 
кафедральному костелу. Пиш-
ний та величний будинок цього 
костелу має, однак, одну архітек-
турну помилку. Дві вежі по боках 
святині мають завершення, різне 
за формою. Це з вини будівничих, 
які мали вибрати один із запро-
понованих малюнків завершен-
ня. Є ще одне пояснення цієї ар-
хітектурної загадки – що це задум 
архітектора.

Купол же кафедрального 
костелу, відбудований після по-

ВІЦЕ-МІС ВСЕСВІТУ 
З ВОЛОДИМИРА-
ВОЛИНСЬКОГО

8 січня 2016 року 
80-літній ювілей 
відсвяткувала 
відома акторка й 
телеведуча Аліція 
Бобровська, яка 
нині живе у США.

Аліція народи-
лася 1936 року у 
Володимирі-Волинсь-
кому. Після війни, 
коли дівчинці випов-
нилося дев’ять ро-
ків, її сім’я виїхала до 
Польщі, де постійно 
переїжджала з місця на місце, врешті-
решт оселившись на півночі у Гданську. 
Зі шкільних років Аліція мріяла стати 
акторкою. Отримавши атестат зрілості, 
поїхала до Кракова вступати на актор-
ський факультет. Її пригода з конкурсами 
краси розпочалася в студентські роки, 
коли дівчину обрали найсимпатичні-
шою студенткою Кракова 1956 року. На-
ступний її титул – віце-міс Балтійського 
узбережжя.

1957 року на першому післявоєнно-
му конкурсі «Міс Полонія», який прохо-
див у Кракові, Аліція здобула перемогу 
(перед тим останній конкурс був у 1937 
році в Парижі). Це дало змогу 1958 року 
взяти участь у конкурсі «Міс Всесвіт», 
який проходив у штаті Каліфорнія, США. 
За результатами балів Аліція стала чет-
вертою віце-міс Всесвіту, не будучи про-
фесійною моделлю. Останніми словами 
учасниці на конкурсі були «God bless 
America and Poland too» («Боже, благо-
слови Америку і Польщу теж»). Це мало 
величезне схвалення публіки.

Одразу після конкурсу перед 22-
річною віце-міс відкрилися нові гори-
зонти – їй запропонували престижну 
роботу в індустрії краси США. Член журі 
«Міс Всесвіт» актор Марлон Брандо був 
зачарований красою конкурсантки й 
пообіцяв їй велике майбутнє в Голлівуді, 
але Аліція не погодилася на вмовляння. 
Всесвітньо відома косметична корпо-
рація Max Factor захотіла, щоб Бобров-
ська стала обличчям бренду на рік, але 
Аліція відмовилася від контракту і по-
квапилась до коханого, який чекав її в 
Польщі. Крім того, дівчині потрібно було 
закінчити навчання. 1959 року вона 
отримала диплом лялькового відділу 
Краківської державної вищої театраль-
ної школи імені Людвіга Сольського.

Її кінодебют відбувся 1960 року в 
фільмі «Сучасна історія». Акторці до-
велося попрацювати в двох столичних 
театрах: Польському, Народовому, а та-
кож на центральному польському теле-
баченні в ролі ведучої.

По поверненню зі США Аліція одру-
жилася з актором Станіславом Зачиком. 
У шлюбі, який тривав близько двадцяти 
років, народився син Матей.

В 1980-х роках, після розлучення зі 
Станіславом Зачиком, Аліція поїхала на 
канікули до США, але до Польщі вже не 
повернулася. За океаном їй довелося 
здобути нову освіту і стати медсестрою. 
У цій професії вона пропрацювала кіль-
канадцять років.

Нині Аліція Бобровська на пенсії, але 
не сидить без діла. В акторки з’явилося 
нове хобі, яке дещо пов’язане з її вищою 
освітою. Аліція опанувала 3D-графіку і 
поєднує її з малюванням та різьбленням 
по дереву.

(не)відомі волиняни

 Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Хроніки Любарта
hroniky.com

Найвідоміші фільми за участю 
Аліції Бобровської – «Подружжя 
з розуму», «Канікули ката», 
«Його дві дружини», «Велике 
кохання Бальзака», «Візит», 
«Париж-Варшава без візи»,  
«Сучасна історія».

«Туристи в Луцьку – 
нечасті птахи». Така 
стереотипна думка 
віддавна побутує серед 
місцевих жителів. А 
поміж тим, то геть 
неправда.

Від жовтня минулого року 
авторці цих рядків поталанило 
проводити екскурсії для різнома-
ніття спраглих на нові враження 
мандрівників. Історик за фахом, я 
насправді втішилася можливістю 
ділитися захопленням і трепетом 
до вже рідного Луцька із при-
йшлими українцями й іноземни-
ми екскурсантами.

Ба більше. Навіть уявити не 
могла локаційну мапу їхньо-
го походження! Тут тобі і горді 
спільною великокнязівською 

ТУРИСТИ ПРО ЛУЦЬК 
10 НЕСПОДІВАНИХ ФРАЗ

 Василь, 45 років, Одеса: «О, а тут, крім 
замку, ще щось є!» (локація подивуван-
ня – Лютеранська кірха).

 Джеремі, 25 років, Маямі, штат Фло-
рида, США: «Як-як річка називається? 
Стікс? Містика просто!» (про Стир біля Го-
лованівського будинку).

 Олег, 40 років, Рівне: «...бо він допома-
гав монгольській навалі захопити замок!» 
(у відповідь на питання, чи здогадується 
екскурсант, чому святий Миколай є по-
кровителем Луцька).

 Марія, 24 роки, Переяслав-Хмель-
ницький: «А Заглушецьке передмістя так 
називається, бо там жили глухі лучани?».

 Ерік, 21 рік, Сан-Етьєн, Франція: 
«Якщо ви думаєте, що у вас погані доро-
ги, поїдьте до Жовкви! Там вони справді 
погані».

 Сесіль, 21 рік, Ліон, Франція: «Луцьк 
мені нагадує маленьке французьке місто... 
Хочу додому!» (враження від прогулянки 
вулицею Данила Братковського).

 Іван, 50 років, Київ: «От ви все про міс-
то і про замок, і про євреїв... Скажіть кра-
ще, скільки в Любарта було наложниць?!» 
(турист, спраглий на історії про особисте 
життя міщан).

 Ярослав, 35 років, Вінниця: «У Луцьку 
добре закохуватися – гарних дівчат бага-

то, плюс дружина вдома! Ви сьогодні вве-
чері що робите?».

 Ольга, 40 років, Луганськ: «На таких 
диваках, як він, тримається світ» (про Ми-
колу Голованя і його будинок-дітище).

 Роберто, 40 років, Італія: «Ваше місто 
неочікувано здивувало своєю багатокуль-
турністю. Караїми, євреї, литовці, поляки, 
вірмени, німці, чехи – і всі тут, у такому ма-
ленькому Луцьку! Бережіть пам’ять про ці 
народи. Це справді дуже важливо!».

Загалом Луцьк людям подобається. 
Інколи навіть запитують, скільки тут 
коштує житло. Тож любімо своє місто. 
Бо не туристам, а нам у ньому жити!

жежі 1819 року, оздоблений мо-
нограмою митрополита Каспара 
Колумни Цецішевського. До кате-
дри прилягає триповерхове при-
міщення колишнього єзуїтського 
колегіуму. Тепер тут розташува-
лися семінарія, капнула, помеш-
кання ксьондзів і навіть єписко-
па Божидара Підгороденського, 
чоловіка великої побожності та 
науки. У тих катедральних му-
рах майже три роки мешкав і я, 
до всіх мав вступ. І в семінарії 
між тим не одну приємну годину 
провів, особливо в їхній чудо-
вій бібліотеці, у якій зберігалося 
чимало книг ще з часів колегіу-
му. Ще один монастир – Доміні-
канський, також із навчальним 
закладом, був на околиці, над 

Стиром. Костел цього монастиря 
мав високу, струнку, гарну вежу 
з годинником. При костелі була 
музика, власна капела, а також 
фонд на утримання бідних учнів, 
що навчалися в нашому повіто-
вому училищі.

Бернардинський монастир, 
у якому мав свою резиденцію і 
помешкання митрополит Каспер 
Цецішовський, був на протилеж-
ному кінці міста, біля перехрес-
тя Дубнівського і Ковельського 
пош тових шляхів. Неподалік були 
казарми і манеж Литовського 
полку. А майже в центрі міста на 
одній з гірок понад Глушцем сто-
яв гарно розмальований костел і 
монастир тринітаріїв. У ньому та-
кож була семінарія. Вона досить 

пам’ятна мені, бо після однієї з 
пожеж у Старому місті саме в ній 
деякий час розміщувалася наша 
повітова школа. Так що Луцьк був 
не тільки столицею єпископів, 
але й семінаристів.

Наша повітова школа теж від 
семінарій недалеко відстала. З 
легкої руки візитатора волин-
ських навчальних закладів Та-
деуша Чацького в нашому 5-му 
класі зроблено було дворічне на-
вчання. Отже, 6 років. При певній 
підготовці можна було вступити 
до університету. Це багатші, а 
біднішим учням нашої повітової 
школи шлях стелився в Луцьку 
писарями чи помічниками адво-
катів.

Дещо інакше було в анжелі-
ці Юзефи Поляковської поряд із 
нашою школою. Тут допомагали 
вивчитись на гувернантку чи 
домашню вчительку всім, хто до 
цього мав здібності.

Крім згаданих монастирів, 
був у Старому місті ще один, 
кармелітський. У костелі цього 
монастиря щороку проводили 
траурну службу в пам’ять спа-
лення всього міста у 1781 році. 
Тоді уцілів тільки костел карме-
літів. За ним була дерев’яна ке-
наса – культова споруда досить 
екзотичної людності в Луцьку – 
караїмів. Недалеко від Братсько-
го мосту стояли руїни колись 
пишної церкви базиліанів. Тому 
службу вони проводили в ма-
ленькій каплиці біля свого мо-
настиря. Поряд невеличка, до-
сить гарна своєю мініатюрністю 
православна церківка, в якій 
розташувався тимчасово собор.

минувшиною литовці й білоруси, 
виважені британці, завше готові 

до флірту й загравань італійці, 
вишукані французи... Про пред-

ставництво практично всіх регіо-
нів України годі й казати.

Хтось із туристів-екскурсантів 
вбачає у Луцькові провінційну 
оазу тиші й затишку. Дехто звер-
тає увагу на кількість і велич хра-
мів, захоплюється багатокуль-
турним набутком минулих часів. 
Буває, що й відверто обурюються, 
коли бачать ті речі, яким не нале-
жало б бути. Добре, коли гість, 
послухавши оповідки про місто, 
не соромиться сказати свою дум-
ку щодо побаченого й почутого.

Враження ті варіюють від кур-
йозних і веселих до неочікувано 
відвертих.

Низку цікавих фраз, вихопле-
них із загального контексту екс-
курсій давнім і гарним Лучесь-
ком, нині пропоную вашій увазі.

Проспект Волі у Луцьку

Луцьк на гравюрі 1820-х років 

О
лександр Котис

volart.com
.ua

inspiracje-vintage.blogspot.com

«Міс Полонія - 1957» 
Аліція Бобровська
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душевна щирість

  Наталія ЛЕГКА
Рівненська область

ЯК НА РІВНЕНСЬКОМУ ПОЛІГОНІ «БОГИ ВІЙНИ» 
ЗУСТРІЧАЛИ СТАРОВИЖІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Уже котрий рік поспіль 
на сході України, попри 

мінські домовленості, 
точиться неоголошена 
війна. З боку сепаратистів 
не припиняються обстріли, 
гинуть українські солдати, 
руйнується інфраструктура 
міст та сіл. Збройні сили 
України за період АТО вже 
набралися неабиякого 
досвіду ведення війни, 
тому нині можуть сміливо 
протистояти ворогові. 
Однак, як і раніше, їм 
потрібні народна підтримка 
та любов. Це засвідчила 
зустріч старовижівських 
школярів із солдатами, які 
перебувають на ротації на 
Рівненському полігоні. 

«Дорогий герою! Пише до Вас 
учениця 6-А класу НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія» смт Стара Ви-
жівка Волинської області Марія Не-
дзельська. Кожна родина і я моли-
мося за Вас. Пам’ятайте: ми завжди 
з Вами, Герої, а Ви – у наших серцях. 
Повертайтесь скоріше до своїх 
родин... Бажаємо Вам здоров’я і 
мирного неба над головою. Слава 
Україні! Героям слава!». Лист такого 
змісту в перший рік війни отримав 
під Дебальцевим Костянтин Жежук 
із Рівненської області від незнайо-
мої дівчинки з синьоокої Волині. 
Коли він читав його вголос, плакали 

всі бійці п’ятої гармати 44-ї окре-
мої артбригади, бо таку душевну 
щирість можуть виказувати лише 
діти. З конверта випала ще й двад-
цятигривнева купюра – внесок ма-
ленької дівчинки у велику справу 
перемоги. Зворушені таким щирим 
дитячим жестом солдати залишили 
на ній свої підписи й вирішили по-
дарунок дитини та її теплий лист 
передати у Старовижівський крає-
знавчий музей. Згодом ці речі й ста-
ли експонатами експозиції, присвя-
ченої антитерористичній операції 
на сході України. 

Зі старовижівською школяркою 
зустрівся тоді під час свого відря-
дження на Волинь її земляк – доб-
роволець цієї ж артилерійської 
бригади Сергій Дмитрук, який при-
їздив на батьківщину, щоб перегна-
ти в зону АТО придбаний за кошти 
місцевих підприємців автомобіль 
для вивезення з поля бою поране-
них. Він подякував Марійці за сло-
ва, які зігрівають, та подарував диск 
із кліпом, що його змонтував по-
братим на передовій за допомогою 
мобільного телефона. Їхня зустріч 
відбувалася в районній бібліотеці 
для дітей, де працює Марійчина 
мама Ліна Федорівна, в присутності 
тата В’ячеслава Івановича та відві-
дувачів читальні, які одразу ж і пе-
реглянули кліп.

– Ми назвали свою п’яту гарма-
ту на честь дівчинки «Маленька леді 
Марійка», нині вона залишається 
грізною зброєю в руках україн-
ського солдата, – розповідає Сергій 
Дмитрук, який давно повернувся із 

велося служити свого часу Сергієві 
Дмитруку, розповів, що в бригаду 
повертаються ті, хто колись у ній 
служив, стаючи контрактниками, бо 
є така професія – захищати Батьків-
щину.

Після концерту в Будинку куль-
тури «боги війни» показали дітям 
свій побут: намети, в яких живуть на 
полігоні, кухню. Але чи не найбіль-
ше захоплення, навіть у дівчаток, 
викликала бойова техніка. І нехай 
вона не така вже й суперсучасна, 
але на фронті воює з вогником. Про 
її міць свідчить і те, що вага гарма-
ти – 7 тонн, снаряд важить 42 кіло-
грами, тоді коли на Меморіалі Слави 
у Старій Вижівці стоїть гармата в сім 
разів легша. Тож, щоб професійно 
виконувати обов’язки, артилеристо-
ві потрібно мати неабияке здоров’я. 

Спробували юні артисти і сол-
датської каші, яку приготували 
бійці по-фронтовому, на вогнищі. 
А ще на згадку про відвідини рів-
ненського полігону діти вручили 
військово службовцям подарунки. 
Від Старовижівської Спілки вете-
ранів АТО Сергій Дмитрук передав 
артилеристам бензопилу, яка також 
знадобиться в суворих солдатських 
буднях. Символічно обмінялися 
полотнами Державного Прапора 
України. Юні артисти подарували 
воїнам добра прапор із надписом 
«Повертайтеся живими! Ви – наша 
гордість! Ми вас любимо!». Арти-
леристи дітям – бойовий прапор, із 
яким виходили з дебальцівського 
котла. На ньому на прохання шко-
лярів воїни залишили підписи.

зони АТО та став волонтером.
Побачити легендарну гармату 

на власні очі випало нещодавно 
школярам шостих-сьомих класів 
Старовижівської школи-гімназії, які 
побували на рівненському полігоні, 
де нині на ротації «боги війни», як 
називають артилеристів 44-ї окре-
мої артбригади. Діти подарували 
їм щире спілкування та концерт. 
Задушевні українські пісні, які ви-
конав художній колектив під ке-
рівництвом Віктора Мандзюка, так 
схвилювали військовослужбовців, 
що багато хто з них не прихову-
вав сліз: хтось згадав рідних дітей, 
хтось – уже онуків, рідні домівки, 
де залишилися батьки, які чекають 
військовослужбовців живими та 
здоровими. А далеко на полігоні 
чути стрілянину: тривають бойові 
навчання.

Серед артилеристів – люди різ-

ного віку та професій, чимало кад-
рових військових. Уже давно став 
легендою розвідник Борода, за 
голову якого сепаратисти обіцяли 
50 тисяч доларів. Він добре знає 
воєнну справу, володіє неабияким 
математичним талантом, тож, якщо 
розрахує координати противника, 
гармата влучить точно в ціль. Один 
із бійців, що ніяк не міг натішитися 
спілкуванням із дітьми, виявився 
не менш легендарним Дідом, якому 
довелося воювати у гарячих точ-
ках світу. А з яким задоволенням 
дарував боєць одному з хлопчиків-
артистів свої рукавиці на згадку – 
треба було бачити!

Під час відвідин бійців арти-
лерійської бригади нам довелося 
зустріти й давніх знайомих, із яки-
ми звела доля в зоні АТО, куди до-
правляли гуманітарний вантаж рік 
тому. Андрій Марцинюк, з яким до-

декомунізація

  Богдан ВОРОН
Луцьк

Комісія Луцької 
міської ради з питань 
впорядкування назв 

вулиць визначила перелік 
на перейменування. 
За декомунізаційним 
законом, у місті мають 
перейменувати ті вулиці, в 
назвах яких імена чи псевда 
керівників Компартії: 
від секретаря райкому і 
вище, працівників органів 
держбезпеки СРСР тощо.

ШЛЯХ СЛУЖІННЯ 
РЕЖИМУ

Найгострішу дискусію виклика-
ла пропозиція перейменувати вули-
цю на честь багатолітнього голови 
виконкому обласної Ради депутатів 
трудящих Волині Юхима Ярощука, 
що в самісінькому центрі Луцька. У 
зверненні до комісії із впорядкуван-
ня назв вулиць колишній член КПРС, 
екс-нардеп та журналіст Андрій 
Бондарчук виступив категорично 
проти того, щоб викреслити з історії 
Волині ім’я Юхима Ярощука, назива-
ючи його «єдиною найбільш світлою 
постаттю тої доби».

Натомість в Українському ін-
ституті національної пам’яті пові-
домили, що Юхим Ярощук обіймав 
керівні посади у Комуністичній 
партії, а отже, названі на його честь 
об’єкти топоніміки підлягають 
обов’язковому перейменуванню. 
Ярощук упродовж 1949-50 років був 
секретарем Рожищенського райко-
му КП(б)У, а протягом 1960-72 ро-
ків – членом Ревізійної комісії КПУ.

Юхим Ярощук будував партійну 
кар’єру після Другої світової війни, 
коли волинських селян силоміць 
позбавили власності та заганяли в 
колгоспи, перетворюючи на без-
правних кріпаків. Процес повтор-
ної «совєтизації» супроводжувався 
засиланням тисяч волинян до Сибі-
ру. Одні до останнього чинили опір 
комуністичному режимові в боївках 
УПА, інші обирали шлях служіння 
режиму, що допровадив до загибелі 
мільйони українців.

«На посту голови облвиконко-
му виявилися усі кращі риси Юхи-
ма Ярощука як людини і керівника. 
Шістнадцять років його перебуван-
ня на цій посаді – це зростання еко-

понад 70 святинь. Згодом десятки їх 
було зруйновано.

Теперішній намір переймену-
вання вулиці Ярощука Андрій Бон-
дарчук розцінює як «механічне ви-
конання закону про декомунізацію, 
вияв волинської меншовартості», 
а самого Юхима Ярощука вважає 
людиною, яка «багато зробила для 
області». Однак факти свідчать, що 
Ярощук свої здібності поставив на 
службу Компартії, зокрема, він до-
клався до перейменувань кількох 
десятків сіл Волинської області. В 
обласному архіві зберігається рі-
шення виконкому за його підписом 
про перейменування «застарілих і 
неблагозвучних назв» на комуніс-
тичні. Варто додати, що Юхим Яро-
щук очолював обласну владу в той 
час, коли у Луцьку переслідували 
українську інтелігенцію, у 1966 році 
судили шістдесятників – історика 

Валентина Мороза та працівника 
педучилища Дмитра Іващенка.

Нині ми маємо змогу ретель-
ніше дослідити діяльність цієї та 
багатьох інших постатей нашої но-
вітньої історії, відкрити нові архівні 
матеріали. Декомунізація – процес 
критичного переосмислення мину-
лого заради нашого майбутнього.

Оскільки вулицю Ярощука закон 
таки змушує перейменувати, доброю 
альтернативою радянській назві є 
ім’я державного діяча часів УНР Сер-
гія Тимошенка, який жив і працював 
на цій вулиці, був співзасновником 
українського стилю в архітектурі, звів 
понад 400 споруд від Кубані до США 
(зокрема, приблизно 40 на Волині), 
розвивав громадське та культурне 
життя краю. І якщо такі аргументи 
не стануть визначальними для пе-
рейменування, то це й буде виявом 
«волинської меншовартості».

номічного, особливо промислового, 
будівельного, освітнього, медично-
го, культурного потенціалу, автори-
тету області, її газифікації. Не можна 
недооцінювати його роль у запобі-
ганні тому, що на волинському озері 
Світязь ми не маємо АЕС», – йдеться 
у зверненні Андрія Бондарчука.

БІЛЬШОВИЦЬКА 
ЗАВЗЯТІСТЬ

Водночас уже опубліковані ар-
хівні документи відкривають інший 
бік діяльності Ярощука. Восени 
1962 року вони разом із секрета-
рем обкому Федором Калитою на-
писали листа секретареві ЦК КПУ 
Андрієві Скабі. Волинські ватажки 
клопотали, аби виключити зі списку 
пам’яток десятки споруд як такі, що 
«не мають історичної, архітектурної 
цінності». До цього «чорного» спис-
ку потрапили в Луцьку синагога, 
келії монастиря єзуїтів, дзвіниця, 
Хрестовоздвиженська церква, ке-
наса, житловий будинок Пузин, мо-
настир василіанів тощо. 

Це ті архітектурні перлини, які 
створюють неповторний образ 
європейського міста. Виключити 
зі списків означало приректи на 
руйнацію. Як зазначила дослідни-
ця Ольга Бербець, яка опублікува-
ла цей документ, завдяки твердій 
позиції фахівців Держбуду УРСР 
пам’ятки вдалося відстояти перед 
«по-більшовицьки завзятим ком-
партійним керівництвом області». 
Пам’яткам за Луцьком пощастило 
менше. З 1961 до 1963 року на Во-
лині зняли з реєстрації 160 храмів, а 
1964 року під склади, спортшколи, 
магазини, більярдні тощо віддали 

ЗАМІСТЬ КОМУНІСТА – 
ВИДАТНИЙ АРХІТЕКТОР

О
лександр Котис

Н
аталія Легка

Богдан Ворон

Вулиця Ярощука – у самісінькому центрі Луцька

Такі зустрічі розчулюють до сліз
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Суть людського єства в рухові. Абсолютний спокій означає смерть. Блез Паскаль

ВОЛИНЯНИ 
ВІДЗНАЧИЛИСЯ 
НА ГОЛОВНИХ 
ЗМАГАННЯХ КРАЇНИ

Минулих вихідних у столиці відбувся 
Чемпіонат України з дзюдо серед дорос-
лих. Понад три сотні спортсменів боро-
лися за чемпіонство в індивідуальному 
заліку, а наступного дня, 20 листопада, 
шість чоловічих та п’ять жіночих команд 
змагалися у першості «стінка на стінку». 
Примітно, що майже всі залікові очки 
для Волині заробили дівчата.

«Турнір зібрав фактично всіх най-
сильніших на цей момент спортсменів і 
навіть тих, що вже кілька років не брали 
участі у змаганнях. Наприклад, дворазо-
вий олімпійський призер Роман Гонтюк 
не виступав уже чотири роки, але ви-
рішив на радість уболівальникам взяти 
участь у цьогорічній національній пер-
шості», – передав атмосферу директор 
Федерації дзюдо Волині Віталій Тереш-
кевич.

В індивідуальному заліку представ-
ниці Волині здобули дві «бронзи» та 
«золото». У ваговій категорії до 78 кг лу-
чанка Ольга Климюк стала третьою, для 
спортсменки це перша медаль такого 
рівня. Ще дві нагороди здобули дзюдо-
їстки, що виступають у консолідованому 
заліку за Рівненську та Волинську облас-
ті. Вихованка любомльської школи дзю-
до Валентина Шмаль у ваговій категорії 
48 кг отримала «бронзу». Новоспечена 
чемпіонка Європи Анастасія Турчин без 
проблем взяла і національне «золото» в 
категорії 78 кг.

Також Алла Онищук (57 кг) посіла 
п’яте місце, Інна Гоменчук (48 кг) – п’яте 
місце, Вадим Чернов (60 кг) – дев’яте 
місце. Жіноча команда волинянок у зма-
ганнях «стінка на стінку» стала третьою.

«Незважаючи на те, що в цьому чем-
піонаті через травму не змогла взяти 
участь одна з лідерів нашої команди 
Анна Кухарук, ми зуміли повторити 
минулорічний успіх. У категорії 48 кг 
в боротьбі за вихід у фінал Валенти-
на Шмаль програла мінімальну оцінку 
«юко» Катерині Саблевій з Одеси, а в 
боротьбі за третє місце не залишила 
шансів рівненчанці Олександрі Шульзі. 
Беззаперечне перше місце завоювала 
Анастасія Турчин. І приємно здивувала 
Ольга Климюк», – проаналізував виступ 
Віталій Терешкевич.

дзюдо

на старт!

  За матеріалами 
    nogibogi.com

ХОЛОДНО ВЗИМКУ? 
А ВИ ПОБІГАЙТЕ! 

рух – це життя 

Весна – традиційне 
відкриття сезону 
рожевощоких 

бігунів, які ганяють 
парками та вулицями, 
випромінюючи оптимізм 
та життєрадісність. 

Уже ближче до літа таких 
спортсменів меншає. Восени за-
лишаються лише міцні горішки. А 
взимку й узагалі лише ентузіасти 
топчуть кросівками сніжок. На-
томість чимало хто вважає, що 
зима – прекрасна пора для наро-
щування бігової форми, от лише 
добре підготуватися до непрос-
тих погодних умов потрібно.

Після спекотного літа і праг-
нення вбрати якомога менше 
одягу приходить мокра осінь із 
вітрами й заморозками. У цей час 
іноді важко зрозуміти, буде жарко 
на пробіжці чи доведеться мерз-
нути. А початківцям неясно, що 
носити замість футболок і навіщо 
потрібні «ці чоловічі лосини».

ЗАКУТУЄМОСЯ 
ТЕПЛІШЕ 

Тому почнемо з головного: 
пізньої осені та взимку одягатися 
потрібно «шарами». Кілька тонких 
шарів зі спеціального високотех-
нологічного матеріалу краще, ніж 
один товстий (светр чи об’ємна 
куртка). Крім збереження тепла, 
одяг для бігу має «дихати» – виво-
дити вологу, не сковуючи рухів.

На низ одягніть футболку з 
короткими або довгими рукава-
ми, обов’язково з синтетичного 
матеріалу (поліестеру). Він легкий 
і добре виводить вологу. Довжина 
рукава першого шару змінюється 
залежно від погодних умов і тем-
ператури за вікном.

Звична бавовняна тканина 
не підійде: вона вбирає вологу, 
швидко охолоджується і висить 
важким тягарем на тілі бігуна. 
Перший шар завжди має бути з 
легкої синтетики. Зверніть увагу 
на маркування «Біг», яке спортив-
ні бренди практично завжди на-
носять на одяг або ярлики.

Якщо в температурному діа-
пазоні від +5 до +10° С досить фут-
болки та шортів, то під час дощу 
або вітру варто одягнути легку 
вітровку. За сухої, але холодної 
погоди (від 0 до + 5° С) футболку 
можна одягнути під кофту з флі-
сового матеріалу, який утримує 
тепло тіла, або футболку з довгим 
рукавом. 

Третій шар верхнього одягу 
захищає нас він дощу й вітру. За 
холодної вологої погоди надяга-

ємо на кофту вітронепродувну та 
водонепроникну куртку. Оскільки 
в холодну пору року рано темніє, 
дуже бажано мати на куртці світ-
ловідбні смужки – такий захід без-
пеки зайвим не буде.

ЕКІПІРУВАННЯ 
НІГ 

Улітку ми бігаємо в трусах і 
шортах, восени і взимку – в лоси-
нах, які часто ще називають тайт-
сами. Це обтислі штани для бігу, 
які щільно прилягають до тіла, не 
заважають рухам ніг і зберігають 
тепло.

Їх виготовляють зі спеціаль-
них синтетичних матеріалів, на-
гадують вони балетні лосини й 
викликають жах і почуття сорому 
в початківців-чоловіків. Тайтси бу-
вають трьох видів: на всю довжи-
ну ноги, до коліна («три чверті») і 
шорти. Міняємо їх також залежно 
від температури повітря.

Альтернатива тайтсам – ши-
рокі штани, що нагадують лижні. У 
них можна «тупцювати» легко і по-
вільно, але при швидкому бігу або 
спеціальних бігових вправах вони 
заважають вільному руху ноги.

На зміну літнім шкарпеткам у 
холодну пору приходять довші ва-
ріації, які закривають щиколотку, 
а іноді й гомілку. Цілком підійдуть 
гетри або компресійні гольфи.

Як уже дуже холодно, то під 

лосини багато виробників пропо-
нують спеціальну спідню білизну 
для бігу, так званий «нульовий 
шар». Це дуже корисна і приємна 
річ. Матеріал, з якого зроблено 
таку термобілизну, виводить во-
логу назовні й не випускає тепло. 
Термобілизну виокремлюють кіль-
кох видів – для збереження тепла 
та для активності. Тож, купуючи, 
обирайте другий варіант. 

Також за перших заморозків 
будуть корисними рукавички з 
легкого синтетичного матеріалу і, 
звісно, шапка. 

Щодо взуття, то бігати мож-
на і в літніх кросівках, утім варто 
пам’ятати, що в мороз мерзнуть 
передовсім кінцівки. За можли-
вості оберіть водонепроникне 
взуття, чудово, якщо воно місти-
тиме світловідбивні елементи та 
підошву з протекторами. Це по-
трібно для того, аби не послиз-
нутися. До слова, є спеціальні на-
кладки на кросівки для слизьких 
поверхонь. Нерідко бігуни само-
тужки докручують до підошви 
звичайнісінькі шурупи. 

ТЕХНІЧНІ 
НЮАНСИ 

Бігуни радять у холодну пору 
починати заняття одразу ж із руху. 
Коротеньку розминку (не розтяж-
ку!) зробити вдома, не на холоді. 
А після пробіжки в жодному разі 

не затримуватися на вулиці, а од-
разу – в душ і сухий одяг. 

Щодо дихання, то є кілька мі-
фів. Мовляв, дихати треба тільки 
носом або ротом, робити вдих/
видих на кожні 3-4 кроки, затуля-
ти рот шарфом. Однак, дихаючи 
лише носом, ви обмежуєте об’єм 
кисню, який потрібен для аероб-
ного навантаження. Це призво-
дить до задишки, збільшення час-
тоти пульсу, зменшення темпу бігу 
і зупинок. Якщо дихати в холодну 
пору лише ротом, ви штучно об-
межуватимете надходження кис-
ню в легені, аби зігріти повітря, і 
це призведе до перенапруження 
гортані.

Усі спроби контролювати ди-
хання призводять до зайвої ску-
тості різних м’язових груп під час 
бігу, що, своєю чергою, впливає 
на техніку, економічність, темп 
і цілком може стати причиною 
травми.

Затуляти рот шарфом теж не 
варто. До того ж, він швидко на-
мокне і буде схожий на мокру 
ганчірку на обличчі. Але як же 
правильно? Найкраще правило – 
дихати природно, не фокусуючи 
на цьому увагу. Спокійне дихання, 
навіть за сильного морозу, ніколи 
не призведе до захворювання. Го-
ловна причина розвитку застуди з 
ускладненнями – це віруси й мік-
роби, а також переохолодження 
організму. Причини переохоло-
дження – неправильно підібране 
екіпірування, мокрий одяг, від-
сутність можливості відразу пере-
одягнутися в сухе тепле вбрання.

Людям, схильним до ангін і за-
палень дихальних шляхів, можна 
рекомендувати бігти тільки в по-
вільному темпі, щоб не піднімати 
пульс і не робити глибокі вдихи, 
не хапати ротом морозне повітря.

Для просунутих бігунів голов-
на рекомендація – намагайтеся не 
робити швидкісних рухів на моро-
зі. Тут і висока частота дихання, і 
труднощі в розігріві зв’язок та су-
глобів, і ризик отримати м’язовий 
надрив.

Основними тренуваннями за 
низької температури (від -10° С і 
нижче) мають бути легкі віднов-
лювальні кроси, а також тривалий 
біг на низькому пульсі. Пам’ятайте, 
що зима – не час, аби ставити ре-
корди. 

До слова, якщо слухаєте музи-
ку в навушниках, то відмовтеся від 
гумових під час сильних морозів. 
Адже цей матеріал швидко мерз-
не і може переохолоджувати вуха.

І ще одне незмінне правило: 
якщо ви маєте ознаки застуди, а 
тим паче підвищену температуру 
тіла – в жодному разі не вдавай-
теся до фізичних навантажень. 
Таким чином ви лише погіршите 
свій стан. Будьте здорові та при-
ємної пробіжки! 

runandbecom
e.com

ВОЛИНЬ ОТРИМАЛА НАСИЧЕНИЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КАЛЕНДАР  Юрій КОНКЕВИЧ

Минулого тижня 
затвердили Календар 

змагань легкоатлетичного 
сезону 2017 року. Волинь 
не пастиме задніх і прийме 
десяток змагань високого 
рівня. Наприклад, п’ять 
стартів в офіційному 
календарі Федерації 
легкої атлетики України 
мають другу категорію 
складності, вище від якої – 
тільки чемпіонати Європи 
та світу. 

Отож, перші великі змагання 
2017-го прийме Ковель. Тут 9 трав-
ня стартує Ковельський міжнарод-
ний півмарафон. Його традиційно 
організують ФЛАВО та СК «Ковель». 

13 травня луцький «Авангард» 
прийме великий міжнародний 
турнір – матчеву легкоатлетичну 
зустріч серед юніорів. До нас заві-
тають збірні України, Кіпру, Ізраїлю, 
Румунії та Білорусі. 

Чи не наймасштабніші змагання 
2017 року в Луцьку – Командний 
чемпіонат України серед дорос-
лих і молоді (6-7 червня). До Луць-
ка знову з’їдуться всі найсильніші 
українські легкоатлети, адже чем-

піонат стане відбором для участі в 
Командному чемпіонаті Європи, що 
відбудеться 24 червня у французь-
кому Ліллі (так звана європейська 
Суперліга).

Ще одна цікава міжнародна лег-
коатлетична зустріч відбудеться у 
Володимирі. Традиційні змагання 
стрибунів у висоту наступного року 
отримали статус міжнародних та 
внесені до офіційного календаря, 
відтак варто очікувати приїзду до 
княжого міста сильних атлетів. «Во-
лодимирські висоти» відбудуться 30 
липня. Ще один традиційний старт у 
календарі – всеукраїнські змагання 
зі спортивної ходьби «Луцька десят-
ка», які відбудуться 1 липня. 

Не бракуватиме в Луцьку й 
«звичайних» чемпіонатів. «Аван-

гард» прийме Командний чемпіо-
нат України серед юніорів (24-25 
травня) і Чемпіонат України серед 
юніорів (26-28 червня, причому цей 
старт буде відбором на липневий 
чемпіонат Європи в Гроссето).

А восени матчева міжнародна 
зустріч «Тільки разом» збере на 
«Авангарді» юнаків. Цей старт від-
будеться 30 вересня, на закінчення 
легкоатлетичного сезону. 

«Такий насичений і змістовний 
календар – це підтвердження лег-
коатлетичною спільнотою країни 
рівня проведення змагань у Луцьку. 
Але водночас це новий виклик для 
нас, прагнемо запровадити нові 
стандарти для організації змагань. 
Наша мета незмінна – зробити лег-
ку атлетику більш привабливою для 
глядачів», – прокоментував для ВН 
затвердження офіційного календа-
ря перший віце-президент ФЛАУ, 
президент ФЛА Волині Володимир 
Рудюк. 

fl a.volyn.ua

Червневий чемпіонат України-2016 у Луцьку став 
окрасою вітчизняного легкоатлетичного сезону

  Максим ЯБЛОНСЬКИЙ
 Київ

з архіву В. Тереш
кевича

Основними тренуваннями за низької 
температури (від -10° С і нижче) мають 
бути легкі відновлювальні кроси
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙНема нічого безглуздішого, ніж отримати травму, коли тренуєшся заради здоров’я. Тецутака Сугавара

15-й тур: «Зоря» – 
«Олександрія» – 1:2, 

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

16-й тур 
26 листопада, субота
«Сталь» – «Ворскла», 14:00
«Чорноморець» – «Зірка», 14:00
«Волинь» – «Динамо», 19:30
27 листопада, неділя
«Олександрія» – «Олімпік», 14:00
«Карпати» – «Зоря», 17:00
«Дніпро» – «Шахтар», 19:30

прем’єр-ліга

темна конячка

З «ДИНАМО» ЗІГРАЄМО БЕЗ ГЛЯДАЧІВ

Ліга Парі-Матч, 15-й тур, 
Кропивницький, стадіон «Зірка»
«Зірка» (Кропивницький):  Паст, 
Перейра, Лупашко, Фаворов, Бацула, 
Сітало, Мойя (Білоног, 66), Айтор 
(Полегенько, 19), Фатєєв (Зозуля, 90), 
Загальський, Ковальов.
«Волинь» (Луцьк): Марчук, 
Шабанов (к), Никитюк Р., Логінов, 
Шаповал (Шандрук, 77), 
Мемешев,  Чепелюк, Никитюк А. 
(Ляшенко, 60), Задерецький, Діденко 
(Тетеренко, 85), Петров.
Голи: Фаворов (59), Білоног (72).
Попереджені: Петров (3), 
Діденко (36), Шаповал (70), 
Шандрук (83).

«Зірка» – 
«Волинь» – 2:0 (0:0)

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Кропивницький

ЮНІ КРАСУНІ ТІШАТЬ 
ПЕРЕМОГАМИ
Київська область

Вісім золотих та три срібні нагороди – 
такий доробок команди луцької дитячо-
юнацької спортшколи «Спартак» на від-
критій першості Яготинської ДЮСШ з 
художньої гімнастики «Яготинська осінь».

«Багато дівчаток поїхало з новою про-
грамою – це вправи зі стрічкою, булавами 
та м’ячем. Особливо переживали через 
вправи зі стрічкою, адже у гімнастиці це 
найскладніше. Та усі дівчатка впоралися 
із завданнями на відмінно», – розповіла 
тренер-викладач ДЮСШ «Спартак» Ната-
лія Данелюк.

У змаганнях брали участь дві сотні 
дівчаток з десяти команд. До волинської 
скарбнички «срібло» принесли Анаста-
сія Прокоп’юк, Діана Воробей та Марія 
Хилюк. А «золотими» стали виступи Со-
фії Шимко, Анастасії Мамосюк, Лізи Іщук, 
Анни Матвєєвої, Анастасії Скопюк, Анни 
Щурук, Дар’ї Івченко і Юлії Лугініної.

ДОДОМУ – З 
НІМЕЦЬКИМИ МЕДАЛЯМИ

Берлін

Ковельчанки Анастасія та Ольга Падо-
шики успішно виступили на престижному 
міжнародному турнірі з вільної боротьби 
«Кубок Берліна», посівши третю сходинку 
в командному заліку.

Сестри брали участь у змаганнях в 
складі клубної збірної трьох областей Укра-
їни: Волинської, Рівненської та Львівської. 
Турнір зібрав спортсменок із 21 країни.

Анастасія боролась у ваговій категорії 
до 43 кг і стала срібною призеркою зма-
гань, вигравши в суперниць із Німеччини 
та Швеції. У фіналі з рахунком 8:6 вона 
поступилася чемпіонці Європи латишці 
Катерині Єрмалонокі.

Ольга посіла четверте місце у вазі до 
35 кг. Борчиня провела шість поєдинків, 
перемогла у чотирьох.

художня гімнастика

вільна боротьбаТурнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 15 13 2 0 33 - 8 41

2 Динамо 15 10 3 2 29 - 12 33

3 Зоря 15 9 3 3 23 - 11 30

4 Олімпік 15 8 2 5 22 - 24 26

5 Олександрія 15 7 3 5 26 - 20 24

6 Чорноморець 15 5 4 6 11 - 16 19

7 Ворскла 15 4 4 7 16 - 19 16

8 Сталь 15 3 5 7 12 - 19 14

9 Зірка 15 4 2 9 12 - 24 14

10 ВОЛИНЬ 15 2 3 10 11 - 25 9

11 Дніпро 15 3 5 7 15 - 23 8

12 Карпати 15 2 4 9 14 - 23 4
* З ФК «Дніпро» (Дніпро) знято 6 очок. * З ФК «Карпати» (Львів) знято 6 очок.

Перед матчем у 
Кропивницькому із 
«Зіркою» «Волинь» знову 

втратила кількох ключових 
гравців. Крім Герасимюка, який 
заліковував травму, «вилетіли» 
дискваліфіковані Юрій Романюк 
та Віктор Хомченко, а також 
травмовані Дудік і Горопевшек. 
Відтак із дубля та юніорської 
команди тренери мусили 
«підтягувати» гравців, аби 
заповнити заявку. 

Перший тайм «Волині» дався дуже легко 
і вдало, от тільки забити наша команда не 
змогла. Перший по-справжньому небезпеч-
ний момент кропивничани створили тільки 
на 56-й хвилині гри, але дуже скоро Фаворов 
(його влітку сватали до «Волині») з-під Шаба-
нова пробив Марчуку під опорну ногу – 1:0. 
Дуже швидко господарі вдруге забили: Фаво-
ров, наче ніж в масло, врізався у правий фланг 
захисту, обіграв Шаповала, втік від Чепелюка 
з Романом Никитюком і віддав у центр на са-
мотнього Білонога. Той на протиході вдарив 
у дальній нижній кут, і м’яч від стійки влетів 
у сітку – 2:0.

Фатальний промах Романа Никитюка: захисник махнув 
ногою повз м’яч і пропустив гольову атаку на свої ворота

Facebook Ф
К «Волинь»

Бомбардири: 
Феррейра («Шахтар») – 7 голів (10 матчів), 
Коломоєць («Ворскла») – 6 (13), Мораєс 
(«Динамо») – 6 (13). 

Від такого нокауту отямитися було важко, 
адже голи лучани привезли практично самі 
собі. І створити щось дуже небезпечне, аби по-
вернутися в гру, «хрестоносцям» не вдалося. 

У типовому матчі до «першого забитого 
гола» більше поталанило господарям. Пораз-
ка збільшила відрив між «Волинню» та «Зір-
кою» в турнірній таблиці. Інший негатив – чет-

верта у чемпіонаті жовта картка Владислава 
Шаповала, який мусить пропустити гру проти 
«Динамо» 26 листопада. 

Цей поєдинок відбудеться найближчої 
суботи, але побачити його вдасться тільки по 
телетрансляції, адже «Волинь» відбуває по-
карання за нацистські вигуки своїх ультрас у 
кінці матчу «Волинь» – «Дніпро». 

«РБ Лейпциг» сьогодні – 
головний адресат 
фанатської ненависті, рівної 
якій в Німеччині ще не було. 
Уся ліга сприйняла в штики 
з’яву команди з Лейпцига в 
Бундеслізі, яка за сім років 
проскочила повз чотири 
ліги. «Підлі маркетологи», 
«прокляті капіталісти», 
«порожньоголові 
беззаконники» – так 
обзивають «РБ». От тільки 
«Лейпцигу» начхати на те, 
що про нього думають. 
Минулого вікенду команда 
всілася на троні німецького 
футболу, потіснивши з 
першого місця «Баварію». 

За що ж так налетіли на «Лейп-
циг», який суто за спортивними 
виступами все більше нагадує ми-
нулосезонний успіх англійського 
«Лестера»?

...Засновником «РБ Лейпциг» є 
знаменитий австрійський концерн 
енергетичних напоїв «Ред Булл». 
Власник цієї компанії Дітріх Матешиц 
уже давно вкладає гроші у спорт. У 
нього вже є однойменні футбольні 
клуби в Австрії, США, Бразилії і на-
віть Гані, а з 2005 року команда «Ред 
Булла» досить успішно виступає у 
«Формулі-1». Але саме «Разенбальш-

НІМЕЦЬКИЙ «ЛЕСТЕР»: ІСТОРІЯ НЕНАВИСТІ 
ЧОМУ «ЛЕЙПЦИГ» НЕНАВИДЯТЬ НІМЕЦЬКІ ФАНАТИ?
спорт Лейпциг» став вишенькою на 
торті серед цих проектів. Матешиц 
давно хотів стати власником одно-
го з німецьких клубів, а голодний на 
великий футбол Лейпциг був ідеаль-
ним варіантом для створення нової 
сили.

Тут австріяки знайшли скром-
ний клуб «Маркранштадт» з одно-
йменного села неподалік Лейпцига. 
Команда виступала в п’ятій лізі, і 
Німецький футбольний союз не міг 
накласти вето на придбання. «Ред 
Булл» викупив її за 350 тисяч євро і 
почав створювати новий клуб. За-
ради справедливості скажемо, що 
нині є й «Маркранштадт» – резерв 
«РБ Лейпциг».

А от клубу «Ред Булл Лейпциг» 
немає, а є тільки «РБ Лейпциг». Фор-
мально РБ – RasenBallsport, що пере-
кладається як «клуб гри з м’ячем на 
газоні». Проте всі розуміють, що хо-
вається під літерами РБ. Багато хто 
відкрито називає команду з Лейпци-
га рекламним клубом.

Усі ці викрутаси не вельми при-
пали до душі вболівальникам. Але 
завдяки серйозним фінансовим вли-
ванням «РБ Лейпциг» за лічені роки 
стрибнув із п’ятої ліги в еліту німець-
кого футболу. Навіть перебуваючи 
в нижчих лігах, багатим «бикам» 
вдавалося залучати і молодих та-
лантів, і виконавців з досвідом гри в 

Бундеслізі. У сезоні 2010/11 клуб де-
бютував у Регіональній лізі «Північ», 
у сезоні 2012/13 вийшов до третьої 
ліги, а наступного сезону – до другої 
Бундесліги. Улітку ж цього року «РБ 
Лейпциг» увірвався до Бундесліги.

Що ближчим був проект «Ред 
Булла» до еліти, то сильнішою ста-
вала ненависть німецьких фанатів 
до клубу. На стадіонах вивішували 
банери з образами на адресу «би-
ків». Футболісти «РБ Лейпциг» грали 
гостьові ігри під свист ненависті, 
ультрас різних німецьких клубів 
створили сайт із назвою Nein zu RB, 
що перекладається як «Ні «РБ». На 
ньому вони пояснюють причини 

своєї нелюбові до молодого клубу 
й викладають фото банерів з матчів, 
які закликають футбольну владу бо-
ротися з експансією «Ред Булла».

Не люблять «Лейпциг» і на рівні 
спортивних функціонерів. Спор-
тивний директор «Боруссії» Ханс-
Йоахім Ватцке назвав РБ «клубом 
без душі». Підтримали його і фанати 
«шершнів», не поїхавши на знак про-
тесту до Лейпцига. 

Раніше «гидким каченям» Бун-
десліги був «Хоффенхайм», який 
«травили» на кожному кроці. Нині 
ж піарники цього клубу глузують із 
колег з «Лейпцига»: «Поверніть нам 
наше реноме, це ми клуб, який най-

більше ненавидять у Німеччині». Що-
правда, готель, де зупинилася коман-
да з Хоффенхайма, ніхто не закидав 
закривавленими головами тварин, а 
вікна клубного автобуса не заклею-
вали фальшивими доларами...

«Бикам» нічого не залишається, 
окрім як завойовувати серця вболі-
вальників у своєму місті й за межами 
Німеччини. Пересічному вболіваль-
нику, який не посвячений у кухню 
футбольної Німеччини, не може не 
подобатися гра «РБ Лейпциг». Се-
редній вік команди становить 23,8 
року, що робить її дуже швидкою і 
непередбачуваною. «Бики» не ви-
трачають нечуваних грошей на 
трансферному ринку за готових зір-
кових виконавців, роблячи ставку на 
молодих талантів. Керує їхньою грою 
Ральф Хазенхюттль, який у минуло-
му сезоні домігся успіху зі скромним 
«Інгольштадтом», маючи під рукою 
чи не найслабший склад у лізі.

Багато в чому своїм успіхом «РБ 
Лейпциг» також зобов’язаний спор-
тивному директору Ральфу Рангні-
ку. Не зайве згадати, що Рангнік був 
творцем дива «Хоффенхайма», який 
свого часу в першому сезоні у Бун-
деслізі очолював турнірку. 

Отже, нині «РБ Лейпциг» виско-
чив на перше місце в чемпіонаті. Так, 
це тільки початок сезону, але багато 
експертів кажуть про те, що в Бун-
деслізі зароджується новий серйоз-
ний конкурент для «Баварії».

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Лейпциг

оф
іційний сайт «РБ Лейпциг»

Усі проти «биків»

О
ксана Бубенщ

икова

Сестри Оля й Настя



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

РОЗВАГИ
№ 43  24 листопада 2016 року22 www.volynnews.com

Для того щоб побудувати корабель, не наказуй робітникам іти в ліс, рубати дрова і збивати їх цвяхами. 
Ліпше зроби так, щоб вони закохалися в море. Антуан де Сент-Екзюпері

Коли ви самотні, навколо ввижаються 
щасливі подружжя.

А коли ви одружені, навколо – щасливі 
холостяки...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зробив, як порадили в інтернеті, щоби 
вивчити англійську: поїхав в Англію, поде-
боширив, сів у тюрму. Цілий рік на держав-
ному утриманні серед носіїв мови.

Тепер досконало знаю хінді й арабську, 
незле китайську й якийсь африканський 
діалект. Англійська, як і раніше, зі словни-
ком...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Із книги про застільний етикет: «Видел-
ка з чотирма зубцями – для гарніру, видел-
ка з трьома зубцями – для м’яса, виделка з 
двома зубцями – для риби, виделка з од-
ним зубцем – це ніж».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Рецепт для закоханих. Щоби поцілунок 
був солодким і гарячим, візьміть кохану 
дів чину, покладіть їй до рота два шматочки 
цукру, залийте окропом і ретельно перемі-
шайте чайною ложечкою.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Надпис на банці з солоними огірками: 
«Перед вживанням випити».

Жартівливо-політичний гороскоп на 24 – 30 листопада
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
Депутат Луцькради
Високопоставлені друзі та 
зв’язки в держструктурах 
сприятимуть розв’язанню 
актуальних питань. Саме час 

шукати вакансію, яка відповідає вашому 
покликанню й освіті. Хороша інтуїція і 
навички психолога вбережуть вас від будь-
яких дій недоброзичливців.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Інтуїція і навички синоптика 
цього тижня неабияк 
стануть у пригоді, а таємний 

покровитель з окультного середовища 
забезпечить підтримку в кар’єрі. Сніг не 
впаде на голову, а мороз не скує мізки. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Василь Нагорний 
26 травня 1974 р.
Правозахисник
На роботі не завадить 
перерва. Відпочиньте! 
Невелика авантюра 
принесе успіх. Ризикніть! 

Не витрачайте сили на багато справ. 
Зосередьтеся на тому, що вас турбує 
найбільше.

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник обласного 
управління Держслужби з 
надзвичайних ситуацій
Цілком імовірно, що в 
цей період знову на часі 

буде житлове питання. Ремонтні роботи, 
облаштування житла або дачі, турбота про 
домашніх улюбленців – хатні клопоти не 
створять надзвичайних ситуацій. 

Лев (24.07 – 23.08)
Віктор Чорнуха 
21 серпня 1952 р.
Голова наглядової ради ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536» 
Не піддавайтеся чужому 
впливу. Як ніколи важливо 
бути впевненим у власних 

силах. Відкриються різноманітні можливості 
соціальної реалізації. Зорі підсвітять з 
піднебесся тим, хто у пошуках вільних 
земельних ділянок. 

Діва (24.08 – 23.09)
Микола Романюк 
24 серпня 1958 р.
Міський голова Луцька
У цей період можливі проб-
леми з вихованням підлег-
лих, тому продемонструйте 
сердечність і великодуш-

ність. Багато Дів знайдуть нових друзів, 
познайомляться з важливими і впливовими 
людьми, при цьому доленосна зустріч може 
відбутися у черзі на кордоні.

Терези (24.09 – 23.10)
Ірина Климець 
4 жовтня 1994 р.
Легкоатлетка
Настав час любові. Успіх чекає 
не тільки тих, хто лишень 
вибудовує стосунки. Терези 
потраплять в атмосферу 

романтики, відвідають культурні заходи, 
шоу, концерти, виставки. Успішними 
будуть партнерські проекти, зарубіжне 
співробітництво. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Півнюк 
21 листопада 1958 р.
Директор ДВТП 
«Волиньфармпостач»
Скорпіони отримають доступ 
до таємних знань, секретів, 
заслужать довіру оточення. 

Відверті розмови будуть відбуватися 
регулярно, а прохання дати пораду з того 
чи того питання сипатимуться звідусіль. 
Зима поліпшить ситуацію з фінансами.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Василь Бондар 
23 листопада 1950 р.
Міський голова Каменя-
Каширського
Стрільці будуть честолюбними 
й амбітними. Зможуть 
досягти поставленої мети, 

домогтися слави та авторитету. Прагнення 
до отримання бажаного статусу дозволить 
мобілізувати сили, а працьовитість і хороші 
стосунки з людьми стануть запорукою успіху.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Микола  Матрунчик 
13 січня 1955 р.
Колишній директор заводу 
«Мотор»
Проведете цей тиждень досить 
розмірено, більше клопочучись 
справами, які приносять задо-

волення. У багатьох починаннях вас супрово-
джуватиме удача, тому не бійтеся шукати не-
стандартні способи заробітку й реалізовувати 
креативні ідеї. За кермом – не літати!

Водолій (21.01 – 19.02)
Тетяна Галькун 
26 січня 1947 р.
Художниця
Щоб не зруйнувати ідилію, 
доведеться виявити 
властиві вам такт, терпець 
і без особливої потреби не 

вдаватися до критики. Творчість зараз може 
принести непоганий заробіток, тому не 
пропустіть свої хвилини натхнення. 

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав  Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
На вас чекає запаморочливий 
успіх. Ваші честолюбство 
й амбітність дадуть 
результати: можна досягти 

поставлених цілей, домогтися визнання, 
поваги й авторитету в професійному 
середовищі. Постарайтеся не сачкувати!

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 24 – 30 листопада

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

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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«ЗЕМЛЯНІ ЯБЛУКА», 
АБО ДРУГИЙ ХЛІБ
Картопля – такий відомий 
продукт, що, здається, ці 
«земляні яблука» людям знайомі 
з дуже далеких часів. А чи 
знаєте ви, що у Вашингтоні є 
Музей картоплі? Відкрили його 
Мередіт і Томас Хьюзи. 

Ще 1983 року вони вирішили ство-
рити колекцію, яка розповідала б усе 
про картоплю. Наразі для експозицій 
потрібен уже новий будинок. У музеї 
є і скам’яніла картоплина чотиритися-
чолітньої давнини з Перу, і фотографія 
Мерилін Монро в плащі з картопляного 
мішка, і колекція пластинок із записами 
пісень про картоплю, і, звісно, бульби 
всіх розмірів. 

Для українців картопля передусім – 
основна їжа повсякденного життя. Як ві-
домо, українська кухня рясніє всіляки-
ми стравами з картоплі. Варто віддати 
належне цьому коренеплоду. У ньому 
міститься безліч вітамінів – С, Р, В1, В2, 
РР тощо, які допомагають підтримувати 
організм у хорошій формі. Картоплю по 
праву називають другим хлібом, адже 
вона майже не набридає. Цей овоч ви-
різняється не лише смаковими якостя-
ми, а й високою харчовою цінністю. Її 
білки містять незамінні амінокислоти, 
що добре засвоюються організмом. 
Клітковина картоплі дуже ніжна, не по-
дразнює слизову оболонку шлунка та 
кишківника. Калій, що міститься в ній, 
поліпшує обмін речовин. Кашка із бульб 
лікує екземи, опіки та інші захворюван-
ня шкіри. Шматочки сирої картоп лі на 
скронях знімають головний біль. Інгаля-
ції над парою з вареної картоплі дезін-
фікують порожнину носа й горла. А сві-
жий картопляний сік, особливо молодих 
бульб, лікує виразку шлунка, гастрити, 
гіпертонію. До того ж, молода картопля 
дуже багата на вітамін С, вміст якого 
зменшується під час її зберігання. 

Оскільки калорійність картоплі дуже 
висока, то тим, хто схильний до повноти, 
в раціоні її слід обмежити.
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погляд у минуле

ІСПАНСЬКОМУ ФУТБОЛЬНОМУ 
КЛУБУ – 117 РОКІВ

24 листопада – Віктор, 
Максим, Степанида, Федір, 
Вікентій

25 листопада – Сава, Іван, 
Клавдія

26 листопада – Іван, Герман, 
Никифор

27 листопада – Григорій, 
Федора, Пилип

28 листопада – 
Варвара, 
Дмитро, Гурій

29 листопада – 
Матвій,  Єфросинія, 
Семен

30 листопада – 
Григорій, Никон, 
Лазар, Іван, 
Михайло

24 листопада – Віктор, 
Максим Степанида Федір

іменинники тижня
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  призовий кросворд

П Л А В А Н Н Я
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 30 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір кухонних дощок (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 __________________________________________
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* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача
Завдання. Хід чорними. Мат у три ходи.

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Ф:h6+ Фh7 
2. Кg6#
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   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.

29 листопада 1899 року група 
каталонських, іспанських, 

британських і швейцарських 
футболістів на чолі з Жоаном 
Ґампером заснувала футбольний клуб 
«Барселона».

Ганс Ґампер був швейцарським спортсменом 
та поціновувачем ігрових видів спорту. Він приїхав 
до Барселони у 1898 році, тоді у столиці Катало-
нії і дізналися про футбол. Для того аби створити 
команду, Ґампер подавав оголошення у місцеву 
спортивну газету. Усі, хто відгукнувся, і стали за-
сновниками футбольного клубу. Каталонська ко-
манда поїхала до Мадрида на перший розіграш 
Кубка Іспанії у 1902 році. Там «Барса» перемогла у 
півфіналі ФК «Мадрид» (майбутній «Реал Мадрид») 
з рахунком 3:1 і вийшла до фіналу, де програла «Ат-
летіку» з Більбао. Відтоді, мабуть, і почалися гарячі 
протистояння між «Барсою» та «Реалом».
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«Барселона» – одна з найтитулованіших команд у світі
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    Фото Любомира Безручка

Луцьк

рок-н-ролмодний вікенд

колесо історії ПАЛАЦ БРАНИЦЬКИХ У ЛЮБОМЛІ
 Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

П’ЯТЬ РОКІВ ДРАЙВУLUTSK FASHION WEEKEND: 
СТИЛЬ, МОДА, КРАСА

Історія Любомля тісно 
пов’язана з родом 
Браницьких. Франциск 

Ксаверій Браницький 
отримав любомльське 
староство від короля 
як нагороду за участь у 
боротьбі проти Барської 
конфедерації та 
придушення Коліївщини.

У самому Любомлі він поволі 
став скуповувати землі збіднілих 
шляхтичів і будувати палац. Історик 
Олександр Остапюк припускає, що 
в 1770-х роках споруду було за-
вершено. Не збереглося точніших 
відомостей, також невідомо, хто 
архітектор. Наполеон Орда палац 
не малював. Проте є акварель 1827 
року художника Вілібальда Ріхтера 
з виглядом будівлі.

Палац у стилі раннього класи-
цизму складався з трьох корпусів: 
двох двоповерхових бокових та 
одноповерхового середнього, що 
становили єдине ціле. Південний 

корпус був головним і найбільшим, 
мав одноповерховий портик, який 
складався з шести колон. Дві їх 
пари утворювали головну вісь бу-
динку, а дві інші стояли по одній на 
розі. Колони підтримували оточену 
балюстрадою терасу з двома ма-
сивними кам’яними оздобленими 
рельєфними вазами. 

Правий корпус мав досить ви-
сокий гладкий двосхилий дах із 
численними коминами. З північного 
боку до нього примикав подібний, 

але дещо менший двоповерховий 
корпус. Палац оточував парк, у яко-
му була прямокутна водойма. Істо-
рик Роман Афтаназі припускає, що 
автором упорядкування парку міг 
бути Діонісій Макклер. За кілометр 
від комплексу споруд парк перехо-
див у сосновий ліс. На північний схід 
від палацу розташовувалася пасіка. 

Від палацу до майдану Ринок 
було прокладено рожеву доріжку з 
кінських зубів. Її фрагменти зберег-
лися в кількох музеях України.

У палаці вирувало життя. Відбу-
валися постійні прийоми дворян-
ства, виїзди на полювання. Проте 
польські повстання та їх підтримка 
Браницькими поставили під за-
грозу мирне життя в маєтку. У 1849 
році російська влада мала намір 
конфіскувати палац. Як пише Олек-
сандр Остапюк, останній власник 
Костянтин Браницький перед кон-
фіскацією відчинив двері палацу, 
щоб кожен охочий міг забрати, що 
забажає. Палац залишився порож-

нім. Наприкінці століття він пере-
ходив у власність різних російських 
чиновників. У 1930-ті роки один з 
корпусів здавали в оренду. 

У цій не до кінця з’ясованій іс-
торії частину споруд було втраче-
но. Залишився тільки один корпус. 
Збереглися деякі деталі всередині: 
старий паркет, розписи стін, підзе-
мелля, автентичні соснові балки й 
система коминів. Він ще має шанс 
на друге життя як цінна пам’ятка па-
лацового минулого Волині.
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Палац на малюнку початку ХІХ століття Збережений корпус палацу

GARAGE ROCK SCHOOL ВІДСВЯТКУВАЛА ЮВІЛЕЙ

П’ять років тому в Луцьку 
відкрилася унікальна 
рок-школа, яка й досі 
лишається єдиним у 
Західній Україні закладом, 
звідки виходять професійні 
рок-музиканти та справжні 
рокери.

П’ятий день народження яскра-
во і драйвово Garage Rock School 
відзначила 19 листопада в арт-кафе 
«Стоп Кадр».

Зі сцени звучали хіти всесвіт-
ньовідомих гуртів Anberlin, Blink 
182, Hollywood Undead, Еnter Shikari 
тощо. Ні, на жаль, вони не приїхали 
до Луцька, їхні кавери виконували 
випускники та рок-школярі, які на-
вчаються у Garage Rock School.

Хтось вивчає рок-ази кілька ро-
ків, а хтось – лише кілька місяців. До 
слова, за п’ять років через луцьку 
рок-школу пройшло більш як 200 
людей, найменшому з них було 9 
років, а найстаршому – 50. У цьому 
і є особливість Garage Rock School – 
дати змогу реалізувати себе луча-
нам будь-якого віку.

На сьогодні Garage Rock School – 
це 50 учнів, 10 груп, 6 викладачів і 4 
напрямки музичного розвитку. Те, 
що школа росте й успішно розвива-
ється, засвідчує юне покоління рок-
школярів, які спраглі до справжньої 
драйвової та живої рок-музики. До 
слова, нині найменшому учасни-
ку Garage Rock School Вові Міщуку 
лише 11 років. Як розповіли ведучі 

У Луцьку відбулися 
дні моди Lutsk Fashion 
Weekend. Покази тривали 
з 19 до 20 листопада у 
нічному клубі Opera. За 
словами організаторки 
модного дійства Анни Тріль, 
основна мета показу – 
підняти імідж міста.

«Кожен, хто живе в нашому міс-
ті, може вкладати у нього частинку 
себе, – каже Анна Тріль. – Мій на-
прямок – це стиль, мода та краса. 
З розвитком Lutsk Fashion Weekend 
модників і модниць у Луцьку става-
тиме все більше. Запросили україн-
ських дизайнерів, власників брен-
дів, блогерів, стилістів, аби вони 
представили людям нові тенденції 
у світі моди, щоб кожен знайшов 
щось своє».

Організатором Lutsk Fashion 
Weekend є луцьке модельне агент-
ство Grace Model House, моделі яко-
го дефілювали в дизайнерських ро-
ботах. Участь у показах також взяли 
кілька дівчат з агентства моделей 
Uni Models, які пройшли кастинг. 
Відкривала Fashion Weekend Анна 
Тріль.

Першого дня свої роботи про-
демонстрували дизайнери з Луць-
ка, Одеси, Києва та Львова. Орга-
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вечора Вікторія Жуковська та Слав-
ко Мазурок, які протягом цих років 
стали добрими друзями школи, він 
дуже талановитий та наполегли-
вий.

У святкуванні річниці рок-школи 
взяли участь не лише рок-учні та їхні 
наставники, а й два гурти з-за кордо-
ну – польський Workplace та Dearly 
Beloved з Канади. А хедлайнером 
вечора став культовий український 
гурт «Карна», який має багатотисяч-
ну аудиторію шанувальників. Луча-
нам випала нагода послухати нові 
пісні івано-франківської команди.

Завдяки Garage дві сотні воли-
нян втілили свою музичну мрію, 
також школа дала життя новому 
гурту Walls&Planets, який нещо-
давно випустив альбом, та проекту 
Garage Drum Show – унікальному 
музичному барабанному шоу.  По-
переду – ще багато нових імен та 
відкритих талантів, адже метою 
школи є розвиток міської музичної 
культури та популяризація україн-
ської музики.

нізатори дійства кажуть, що такі 
заходи популяризують українську 
та європейську моду, дають змогу 
дізнатися про волинських дизай-
нерів. 

Поціновувачі вишуканості та 
краси змогли ознайомитися з ко-
лекцією BezDna дизайнера з Одеси 
Анастасії Томашевської; Intention 
Наталії Ісаєвої; бренду kitti_one_. 
Також свої роботи представили 
вже упізнавані KUMA, VIDEI та 
KATERYNA KAROL.

Усі охочі могли особисто по-
спілкуватися з дизайнерами, без-

платно приміряти речі з нових 
колекцій та навіть придбати їх.

Під час вечірки моделі також 
продефілювали у сміливих, су-
часних та відвертих образах від 
FORYOU та магазину італійського 
одягу GOTA.

Ром
ан Дом

бровський
Ром

ан Дом
бровський

Колекція бренду kitti_one_
Модель у вбранні 
від бренду KUMA

За п’ять років через луцьку рок-
школу пройшло більш як 200 людей

Випускники та рок-школярі 
виконували світові хіти

Дефілювали і у відвертих образах
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