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ЗНЕВОДНЕНІ: 
КРИНИЦІ ОБМІЛІЛИ, 
ВОДА ЖОВТІЄ ЗА 
ЛІЧЕНІ ХВИЛИНИ

Удома придбана техніка – як для 
себе, аби було комфортно та на 

роки. Гідробокс, простора ванна, є 
пральна машинка. Утім скористатися 
усім цим добром жителі села 
Поромів не можуть уже роками. 
Адже у селі зникає вода. Душ чи не з 
секундоміром доводиться приймати. 
А та вода, що є, – помаранчева та 
мутна, непридатна ні для пиття, ні 
для приготування їжі. Що таке біла 
постіль чи сорочка, у селі вже й 
забули. 

на межі

«ДАРИ СЛІПЛЯТЬ ОЧІ». 
ЯК ЗЛОВЖИВАЛИ 
ВЛАДОЮ У ЛУЦЬКУ 
XVII СТОЛІТТЯ

«Нічого не змінилося!». Саме такою 
нерідко буває реакція сучасників, які 
натрапляють на історичні факти. Ми 
й справді можемо віднайти багато 
схожих тенденцій у минулому.

крізь призму часу
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ПРИЗ
ЦІННИЙ

УВАГА – КОНКУР$УВАГА – КОНКУР$

РОЗГАДАЙ

КРОСВОРД –

детальніше

ВИГРАЙВИГРАЙ

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«ГРОШІ НА ДОБУДОВУ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ БУДУТЬ»

«У кожній людині є сонце. Тільки 
дайте йому світити», – вважав 
Сократ. Лишень в одного воно 
світить гарячіше, помітніше, в 
іншого ж ледь жевріє. У Марійки 
та Руслана Маників з Дубечного 
воно своєрідне, яскраве і по-

особливому тепле. Може, тому 
в селі їх вважають не такими, 
як усі, ба навіть диваками. А 
все через те, що, підкоривши 
стандартні усталені закони 
буття, родина, в якій зростає 
троє синів, обрала шлях, що ним 

ідуть хіба поодинокі філософи 
або люди з величезною силою 
волі, бо усвідомила себе 
маленькою частинкою великої 
природи.
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«Хрестоносці» 
міцно осіли в 

кінці турнірної таблиці й 
після гри проти чемпіона 
України звідтіля, на 
жаль, не вибралися. 
«Волині» належить 
зіграти цього року ще 
двічі, й усі сподівання 
тепер – на гостьовий 
поєдинок в Одесі 
та домашній проти 
«Ворскли».

ІЗ ВРАХУВАННЯМ КУБКОВОГО МАТЧУ В ОХТИРЦІ 
«ВОЛИНЬ» ПРОГРАЛА П’ЯТЬ ПОЄДИНКІВ ПОСПІЛЬ

ДІМ, У ЯКОМУ СМАКУЄ 
ЖОЛУДЕВА КАВА
ТА ДОМАШНІЙ ХЛІБ

*
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ВИКОНКОМ У 
ЛУЦЬКУ ХОЧУТЬ 
ПРОВОДИТИ 
ЧЕРЕЗ SKYPE

Луцьк

Аби не відволікати членів виконкому 
від роботи, для залагодження 
технічних питань у Луцькій міськраді 
пропонують проводити засідання 
за посередництвом відеозв’язку, 
приміром, Skype.

«Часто є технічні питання під час 
позачергових засідань, а люди можуть 
бути у відрядженні, відпустці. І ми зму-
шені викликати, відривати їх», – заува-
жив міський голова Луцька Микола Ро-
манюк. 

Тож він попросив апарат виконкому 
розглянути можливість запровадити 
таку практику.

 

ПРОЇЗД ПО 
ЧОТИРИ ГРИВНІ – 
НЕ ЗА ГОРАМИ  

Луцьк 

Перевізники наполягають на 
підвищенні ціни на проїзд у 
маршрутних автобусах Луцька до 
чотирьох гривень. 

Як запевняють самі підприємці, ціна 
проїзду в три гривні не задовольняє їх, 
оскільки автобуси вже досягли віку 7-9 
років, а оновити автобусний парк за за-
роблені кошти, зі слів підприємців, не-
можливо. 

Наразі перевізники наполягають, 
аби в грудні провели круглий стіл, де 
вони озвучать свої побоювання та по-
бажання. Натомість підняти ціну до 
чотирьох гривень підприємці просять 
якнайшвидше.

ДІДУСЬ ЗНИК 
БЕЗВІСТИ
Луцьк

Поліцейські 
розшукують 79-
річного лучанина 
Романіва Івана 
Омеляновича, 
який 16 листопада 
пішов із дому й не 
повернувся. 

Правоохоронці 
просять громадян, 
яким відома будь-яка інформація про 
місце його перебування, повідомити по-
ліцію за такими номерами: (0332) 24-92-
48, 24-44-17, 0665403692, факс 24-89-87, 
або на 102.

ноу-хау

кишені ширше 

увага, розшук!

довгобуд

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ГРОШІ НА ДОБУДОВУ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ БУДУТЬ»

веселі цифри мрія натураліста 

ВЕРЕСЕНЬ – МІСЯЦЬ КОХАННЯ НА ПРОГУЛЯНКУ – 
З КАБАНАМИ 
ТА ОЛЕНЯМИ 

прикрість ВОГОНЬ ПОНИЩИВ СТЕНД ПАМ’ЯТІ
Луцьк 

Стенд, присвячений Героям 
Небесної Сотні та загиблим 
бійцям АТО, зайнявся в ніч 
із 23 на 24 листопада. У 
результаті пошкоджено 
частину конструкції. Вулична 
відеокамера, розміщена 
неподалік, на момент початку 
пожежі не працювала. 
Причиною виникнення 
полум’я правоохоронці 
називають займання від 
лампадки. 

Саму конструкцію планують 
відновити до кінця року, заявив 
міський голова Луцька Мико-
ла Романюк. Пропонують зняти 
верхню підставку для лампадок, 
аби не було небезпеки займання, 

а залишити лише нижню.
Зауважимо, на оновлений фо-

тостенд із міського бюджету цьо-
горіч витратили 200 тисяч гри-

вень. Одним із прохань, до слова, 
й була ширша поличка для лампа-
док. Журналісти поцікавилися, чи 
під час замовлення проекту стен-

ду не передбачали ймовірного 
займання від свічок та лампадок, і 
чи не вважали за потрібне зроби-
ти стенд із вогнетривкого матері-
алу. Наприклад, металу. 

«На метал фотографії кріпити? 
Не бачив я, щоб на метал фотогра-
фії кріпили», – подивувався мер. 

Нині міська рада вдруге ви-
трачатиме бюджетні кошти, аби 
виправити наслідки займання. 
Адже стенд для багатьох воли-
нян – знакове і скорботне міс-
це.  Цікаво, що на думку фірми-
підрядника, яка виготовляла 
стенд, через лампадки пожежа 
статися не могла. За попередні-
ми оцінками, відновлення стенду 
обійдеться у 90 тисяч гривень.

volynnew
s.com

Волинь 

Упродовж дев’яти місяців поточного 
року 4630 пар області стали на 
рушничок щастя. Найбільше шлюбів 
за цей період зареєстровано у вересні, 
повідомляє Головне управління 
статистики у Волинській області. 
Одначе це на 18,8% менше, аніж 
торік. Можливо, такі цифри пов’язані 
з тим, що 2016-й – високосний рік. А 
за народними повір’ями, в такі роки 
небажано одружуватися. 

Найвищий рівень шлюбності був 
у Турійському районі (7,1%), містах 
Володимирі-Волинському (7%) та Ковелі 
(6,9%), а найнижчий – в Іваничівському ра-
йоні (4,3%). 

Більшість одружених становили чоло-
віки та жінки, які вступили у шлюб вперше. 
Вдівців і розлучених, які створили вже не 
першу сім’ю, серед чоловіків було, від-
повідно, 0,8% і 18,4%. Серед жінок вдови 
склали 1,7%, а розлучені – 18,2%.

Крім наших співвітчизників, чоловіка-

ми волинянок стали громадяни 
30 країн світу, зокре-
ма, 39 поляків, 15 
німців, 12 білору-
сів, 10 росіян та 
інші. А серед 
наречених-
іноземок по 
10 жінок із Росії та Білорусі, 5 – із Вірменії, 
по 2 – зі США та Польщі.

Середній вік жінок, які вийшли заміж 
цьогоріч, становив 26 років, а чоловіків, 
що одружилися, – 29 років. Наймолодши-
ми нареченими були 74 дівчини та 10 юна-
ків, які узаконили сімейні стосунки у віці до 
18 років. Поряд із цим, на рушничок щастя 
стали 27 жінок і 63 чоловіки у віці 60 років 
і старші.

За дев’ять місяців поточного року в об-
ласті народилося 9845 малюків. Найбільше 
діток на кожну тисячу жителів народжуєть-
ся у Ківерцівському районі, а найменше – у 
містах Володимирі-Волинському та Ново-
волинську. 

стали громадяни
зокре-

в, 15
ору-
та 

nebo.at.ua

blog.golubovsky.com
zn.ua

Відновлення стенду обійдеться 
у 90 тисяч гривень

Луцьк

Волинський перинатальний 
центр, де медики 
могли б рятувати сотні 

життів, за умов стабільного 
фінансування працював 
би вже давно. У 2016 році з 
обіцяних 55 мільйонів гривень 
із держбюджету не надійшло 
ні копійки, натомість обласна 
рада виконала свої зобов’язання 
щодо співфінансування. Голова 
Волинської облради Ігор Палиця 
пообіцяв, що наступного року на 
цей довгобуд виділять мінімум 
10 мільйонів гривень.

Про це голова облради заявив 29 листо-
пада під час відвідин перинатального центру, 
де тривають будівельні роботи. 

Як розповів Віктор Чорнуха, голова нагля-
дової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», 
що є забудовником, перший камінь заклали ще 
2001 року, однак після того зведення медза-
кладу «заглохло», відновившись лише 2012-го.

«Освоїли 50-60 мільйонів, потім знову по-
чалися проблеми з коштами. Торік на будівни-
цтво не надійшло нічого, а цьогоріч пообіцяли 
55 мільйонів з Державного фонду регіональ-
ного розвитку та 5,5 мільйона з обласного 
бюджету. З Держфонду грошей не дали, на-
томість співфінаснування облради надійшло, 
і ми вже ці кошти освоїли. Нині Кабмін має 
розподілити неосвоєні 10 мільйонів гривень 
з ДФРР для Волині. Володимир Гунчик (голо-
ва Волинської облдержадміністрації, – ВН) 
присягається, що подають на ДФРР на наступ-
ний рік, але він торік клявся, і ні копійки не 
дали», – зауважив Віктор Чорнуха.

Аби здати об’єкт, потрібно 50 мільйонів 
гривень та ще близько 30 мільйонів на устат-
кування, аби перинатальний центр запрацю-
вав на повну потужність. До слова, частину 
обіцяного обладнання центр так і не отримав: 
ще у 2012 році «Держінвестпроект» не додав 
обладнання на 6,5 мільйона. Обіцяв подару-
вати устаткування для дитячої реанімації на 
4,3 мільйона за цінами тих років і Віктор Пін-
чук, але й цього немає.

Облдержадміністрація наразі обіцяє по-
дати документи на добудову центру до Держ-
фонду регіонального розвитку на 2017 рік, 
але чи виділить уряд кошти з держбюджету, 
зважаючи на те, що обіцяних грошей чекали і 
2016-го, поки невідомо.

На перший квартал 2017 року для безпе-
рервної роботи забудовник просить хоча б 
10 мільйонів гривень. Тож, ознайомившись із 
об’єктом, голова облради Ігор Палиця попро-
сив підготувати всі матеріали з кошторисами, 
аби можна було внести питання фінансуван-
ня центру з обласного бюджету на сесію обл-
ради, щоб урешті-таки ввести в експлуатацію 
цей об’єкт уже наступного року. Зрештою 
пообіцяв, що у 2017-му кошти на цей об’єкт 
надійдуть. Навіть якщо депутати чи облдерж-
адміністрація не погодяться виділити їх.

«Ми в облраді виділимо гроші, щоб ви зда-
ли цей об’єкт максимум до 1 вересня. 10 міль-
йонів обіцяю 100%. Я свої дам, якщо в області 
не буде», – резюмував він.

Ю
лія М

алєєва

Історія довгобуду налічує вже 15 років

Ківерцівський район 

У Звірівському лісництві державного 
підприємства «Ківерцівське лісове госпо-
дарство» віднедавна діє екологічна стежка. 

Маршрут прокладено так, аби відвідува-
чі могли бачити звірів, зокрема зубрів, оленів, 
кабанів, зайців, косуль, борсуків, повідомили у 
прес-службі лісівників. Протяжність екостежки – 
два кілометри. Проходить вона через дубові на-
садження, повз ставок, де є острів з альтанкою. 
Створюючи маршрут, лісівники також намага-
лися звернути увагу відвідувачів на проблему, 
з якою нині через зміни клімату зіштовхнувся 
світ, – масове всихання хвойних насаджень, за-
ражених шкідниками. Ділянки мертвого лісу, які 
за умови невчасного прибирання можуть стати 
причиною поширення хвороби, нагадують, якою 
всесильною є природна стихія. Уся стежка виді-
лена білими вказівними стовпчиками. Тож той, 
хто в лісі уперше, почуватиметься впевнено. Єди-
на перепустка, яка для цього потрібна, – вміння 
цінувати працю лісівників та любити природу.
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ЯНУКОВИЧ ОЗВАВСЯ 
Колишній президент-утікач Віктор Яну-
кович дав свічення у справі Євромай-
дану через відеозв’язок. На питання, чи 
притягався до кримінальної відповідаль-
ності, він відповів, що ні. Також зазначив, 
що ЗМІ неправильно доносили інфор-
мацію щодо позиції Януковича та його 
уряду стосовно євроінтеграції. Вдає, ніби 
нічого не знає про накази, які віддали 
«Беркуту» 20 лютого, не пам’ятає, про що 
говорив уранці 20 лютого із Захарчен-
ком, безпосередньо перед розстрілом. 
Генпрокурор Юрій Луценко під час засі-
дання зачитав у залі суду, а представники 
військової прокуратури вручили адвока-
ту Януковича повідомлення про підозру 
в держзраді.

ЦІНИ КВИТКІВ НА 
ПОТЯГИ ЗБІЛЬШАТЬСЯ 
НА 35% 
«Укрзалізниця» планує в 2017 році під-
вищити тарифи на вантажоперевезення 
на 25%, на пасажирські перевезення – на 
35%. Як пояснив член правління «Укрза-
лізниці» Ремігіуш Пашкевич, збільшення 
цін спричинене не тільки зростанням 
витрат унаслідок ослаблення курсу 
гривні, інфляції, але і збільшенням по-
питу на залізничні перевезення.

ДРУЖИНА ПРОКУРОРА 
МАТІОСА ДОПОМОГЛА 
ПОРОШЕНКУ З ROSHEN
Юридична компанія, що допомагала 
президенту України Петру Порошенку в 
підготовці до продажу компанії Roshen 
та передачі її у «довірчу власність», на-
лежить дружині головного військового 
прокурора Анатолія Матіоса Ірині Барах.

СВИНЯЧА ЧУМА 
ЗАБРАЛА БІЛЬШ 
ЯК МІЛЬЯРД ГРИВЕНЬ
Українська економіка за найскромні-
шими підрахунками отримала понад 
1,1 мільярда гривень прямих та непря-
мих збитків від спалахів епідемії афри-
канської чуми свиней, повідомляє «Еко-
номічна правда».

БЕЗВІЗ ВІДКЛАЛИ 
ДО 2017-ГО
Офіційний сайт Європейського парла-
менту опублікував прогноз дати розгля-
ду механізму призупинення безвізового 
режиму. Згідно з даними служб ЄС, це 
може відбутися 18 січня 2017 року, пише 
«Українська правда». Цікаво, що на дум-
ку заступника міністра юстиції України 
з питань європейської інтеграції Сергія 
Петухова, щоб отримати довгоочікува-
ний безвізовий режим з Євросоюзом, 
Україна могла б повністю взяти на себе 
квоту Нідерландів на розселення міг-
рантів із Сирії.

ЛЬВІВСЬКЕ СМІТТЯ 
ЗНОВУ ВИКИНУЛИ 
ДЕ НЕ СЛІД 
За одну ніч до невеликого села Соснівка 
на Київщині привезли 11 вантажівок із 
відходами, повідомляє «ТСН.ua». На міс-
цевій фермі у смітті було чимало чеків з 
однієї області – Львівської, тож і закрала-
ся підозра щодо походження відходів.

АТОВЕЦЬ ЗВИНУВАТИВ 
САВЧЕНКО В ЗАГИБЕЛІ 
ТОВАРИШІВ 
Учасник АТО, повний кавалер ордена 
«За мужність» Павло Чайка у прямому 
ефірі ток-шоу Савіка Шустера звинува-
тив нардепа Надію Савченко в загибе-
лі його товаришів по службі, які пішли 
звільняти полонену льотчицю. Боєць 
також акцентував на тому, що «жодному 
політичному полоненому в Росії не до-
зволено того, що було дозволено Надії 
Савченко, тому що за нею стояла полі-
тична партія «Батьківщина» і були певні 
домовленості з владою Росії», передає 
портал replyua.

українська хронікапоїхали! ПРИМІСЬКІ МАРШРУТКИ: 
ОДНИМ – ВИНЯТКОВІ ВИПАДКИ, 
ІНШИМ – ЄДИНИЙ ЗАКОН 

недогледілизлочин і кара

ВСТАНОВИЛИ ПРИЧИНИ ВИБУХУ 
НА ВОЛИНСЬКОМУ ЗАВОДІ 

ВИГНАВ АТОВЦЯ – 
ВТРАТИВ МАРШРУТ

Луцьк 

Відповідно до угоди 
про співпрацю 
з Прилуцькою 

сільською радою, 
міську маршрутку №19 
«Єршова-Гірка Полонка» 
пустили в сусіднє село.

На маршруті має бути 10 авто-
бусів. Тож шлях у прямому та зво-
ротному напрямках буде наступ-
ним: с. Гірка Полонка, Львівська, 
Червоного Хреста, Ковельська, 
Глушець, Паркова (Словацького, 
Богдана Хмельницького), Винни-
ченка, Василя Мойсея, Перемоги, 
Соборності, Гордіюк, Конякіна, 
Наливайка, Івана Богуна, Ківерців-
ська, с. Прилуцьке (місця міжзмін-
ного відстою у с. Прилуцьке на ву-
лиці Лісовій та у с. Гірка Полонка 
біля будинку культури).

Маршрутка має курсувати 
вже з 28 листопада, а дорогу про-
сять прогрейдерувати за місь-
кий, до слова, кошт. 

Щодо маршруту №30, який 
сполучає Луцьк і село Підгайці, 
то тут питання на стадії обгово-
рення. Селяни навіть вдалися до 
активних акцій протесту – пере-
криття дороги, адже маршрутка 
з 1 грудня таки припинить до-
їжджати до села. Голова Підгай-
цівської сільради Юрій Семенюк 

вважає рішення міськради про 
вкорочення маршрутів штуч-
ним створенням проблем. Тим 
паче, маршруту №30, із його слів, 
уже 20 років. Як альтернативу 
мають пустити автобус «Луцьк-
Забороль», але він не їхатиме че-
рез центр міста.

Перший заступник міського 
голови Тарас Яковлев зазначив, 
що повернути маршрутку немож-
ливо, адже це суперечить чин-

ному законодавству про тран-
спортні перевезення, оскільки 
міські маршрути мають рухатися 
в ме жах міста. Або ж підставою 
має стати договір про співпра-
цю, як-от із маршрутом №19. І 
лише в поодиноких випадках як 
виняток дозволяються подібні 
маршрути за погодженням обл-
держадміністрації.

Цікаво, що 24 листопада чле-
ни виконкому на позачерговому 

засіданні ухвалили рішення про-
довжити маршрут для автобуса 
№22 до села Милуші до 15 січня 
2017 року. Однак, зважаючи на 
те, що один з ініціаторів рішен-
ня – кандидат у голови Княги-
нинівської ОТГ, то це рішення 
можна вважати втручанням у ви-
борчий процес.

На питання заступника дирек-
тора Прилуцького НВК Вік тора 
Барана, чому такі привілеї для 
маршруту №22, Яковлев відповів, 
що це погоджено з управлінням 
інфраструктури ОДА як винятко-
вий випадок. А згодом посадо-
вець відповів запитанням на запи-
тання: «Вас що, жаба давить?». За 
цю фразу віце-мер перепросив.

У мерії апелюють: жителі вули-
ці Дубнівської не можуть в годину 
пік сісти у «тридцятку», бо вже в 
Підгайцях у ній повно пасажирів. 
Натомість, кажуть представники 
Підгайців, у Луцьку працює чима-
ло жителів села, і податки з дохо-
дів фізичних осіб сплачують саме 
в бюджет Луцька. А якщо вже на 
те пішло, в Підгайцівському НВК 
також вчаться діти з Луцька.

О
ксана Тарнавська

Нововолинськ

Імовірною причиною вибуху на 
ливарному заводі в Нововолинську 
стало звільнення енергії стиснутого 
повітря в ємності, що в подальшому 
призвело до ї ї руйнування – відриву 
бічної стінки ємності.

Про це свідчать результати розсліду-
вання спеціальної комісії. Нагадаємо, що 
трагедія сталася 18 жовтня 2016 року. Під 
час перевірки резервуару на герметич-

ність стиснутим повітрям стався вибух, 
унаслідок якого вибухова хвиля відкинула 
працівників і риштування, яке було вста-
новлено поряд. Загинуло двоє осіб, а один 
отримав травми.

Розглянувши обставини та причини НП, 
комісія вважає нещасний випадок відносно 
начальника будівельно-господарського від-
ділу Нововолинського ливарного заводу, 
який від отриманих травм помер у лікарні, 
таким, що пов’язаний із виробництвом.

Відносно двох інших осіб комісія вважає 
нещасний випадок таким, що не пов’язаний 
з виробництвом, оскільки вони не перебу-
вали в трудових відносинах з товариством, 
а виконували роботи за договорами підря-
ду на свій страх і ризик.

Згідно з висновком комісії, начальник 
будівельно-господарського відділу пору-
шив вимоги правил охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії та вимоги посадової ін-
струкції.

Нововолинськ

Перевізник, який обслуговував маршрут 
«Київ-Нововолинськ», припиняє працювати 
за цим маршрутом із 12 грудня.

Раніше його водій опинився в центрі сканда-
лу: вигнав учасника АТО з автобуса у Нововолин-
ську, інформує прес-служба Волинської ОДА.

Тоді касир, яка продала пільговий квиток, 
повідомила, що попри суперечку з водіями, 
хлопця посадити на автобус вдалося. 

У відділі транспорту та зв’язку виконавчого 
комітету Нововолинської міської ради врегулю-
вати ситуацію, притягнувши до відповідальнос-
ті перевізника та водіїв, не мали права, позаяк 
маршрут – міжобласний. У департаменті інфра-
структури облдержадміністрації також наголо-
сили, що вжити заходів стосовно перевізника 
не можуть, адже це не їхня компетенція. Лист із 
інформацією про ситуацію, що склалася в Ново-
волинську, переадресували на розгляд управ-
ління Укртрансбезпеки у Волинській області.

Ті повідомили, що новим переможцем із пе-
ревезення пасажирів за цим маршрутом стало 
ПрАТ «Володимир-Волинське АТП – 10707». 

наварилапроблемне питання

ЗБЕРІГАЛА НА 
ПОДВІР’Ї ПІВТОРИ 
ТИСЯЧІ ПЛЯШОК 
ОКОВИТОЇ 

СМІТТЯ – ПОВНО, А РОБОТА – НА ПІВСИЛИ

Ратнівський район 

У волинянки вилучили контрафактний 
алкоголь. Усього – близько 1,5 тисячі 
пляшок, інформують у прес-службі 
прокуратури Волині.

Обшуки на подвір’ї та в торговельній 
точці жительки селища Заболоття Ратнів-
ського району 26 листопада провели пра-
цівники прокуратури спільно з податків-
цями. Серед вилученої продукції – горілка 
та коньяк різних торгових марок.

vol.gp.gov.ua

Відтепер міська маршрутка №19 сполучатиме 
два села: Гірку Полонку та Прилуцьке

В результаті трагедії 
загинуло двоє осіб

bug.org.ua

Луцький район 

Потужності лінії сортування сміття, що у 
селі Брище, використовують не на повну 
силу. Одна з них й узагалі не працює. 
Про це стало відомо під час візиту на 
об’єкт членів робочої групи, яку створили 
на базі профільної комісії міськради 
для вивчення ситуації, що склалася на 
міському полігоні твердих побутових 
відходів.

Якби лінія працювала на повну потуж-
ність, це могло б приносити додаткові фінан-
сові надходження й зменшувало б кількість 
відходів, які потім везуть на полігон, вважає 
член робочої групи та депутат міської ради 

Ігор Поліщук (фракція «УКРОП»). Лінія нале-
жить підприємствам «Луцьк ЕКО» та «Луцьк-
спецкомунтранс». Попри те, що останнє є 
комунальним, депутати не отримали фінан-
сового звіту про роботу об’єкта. 

 Серед інших проблем, які окреслили об-
ранці громади під час першого засідання, – 
вивчення екологічної ситуації на території 
полігону та його околиць і потреба в будів-
ництві сміттєпереробного заводу. 

Як відомо, 19 підприємств хотіли будува-
ти такий завод, втім жодне не знайшло під-
тримки у міській раді. Причини відмов були 
не екологічні, а фінансові. А ось сміттєспалю-
вальний завод у селі Брище, попри протести 
місцевих, таки почали зводити. Втім після 
розголосу з’ясувалося, що у виконавця робіт 
усіх дозвільних документів немає. Тож робо-
ти припинили, а забудовника оштрафували 
на понад мільйон гривень. 

Наступну зустріч робочої групи заплану-
вали провести після засідання сесії Луцької 
міської ради. На ній уже розглядатимуть в 
деталях кожне проблемне питання й шука-
тимуть шляхи для їх розв’язання. 

О
льга М

аксим
’як
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  Сергій ЮРЧУК
Ковель

  Борис ХВИЦЬ
    Київ

на власні очі

політична кухняпарламент

128 КВАДРАТІВ ТЕПЛА І ЗАТИШКУ, 
АБО ДЕ ЗБУВАЄТЬСЯ «КОВЕЛЬСЬКА МРІЯ» 

«Це одна з небагатьох 
квартир, які ще не 
продано», – Ольга клацає 

замком дверей, і ми зі сходового 
майданчика четвертого поверху 
заходимо в помешкання. Дві 
кімнати і кухня, два санвузли. 
Передпокій закінчується 
широкими, вигнутими дугою 
сходами на другий поверх. Там – ще 
три кімнати, санвузол, гардеробна. 
Квартира дворівнева, одна з 
найрозкішніших у цій новобудові... 

З неї і починається наше знайомство з 
проектом, про який сьогодні знає кожен у 
Ковелі – житловим комплексом «Парковий 
квартал». Як і належить усьому новому, не-
звичному і популярному, має цей житловий 
квартал серед ковельчан і неофіційну назву: 
його звуть «Ковельська мрія». 

НЕ КВАРТИРА, А ЦІЛИЙ 
«ОСОБНЯК»

Тільки походивши між новеньких стін сим-
патичного помешкання «Паркового кварталу», 
розумієш ті переваги, які дає власникові дво-
рівнева квартира. Таких у кожному під’їзді – 
чотири, займають вони четвертий поверх.

Передусім це можливість створення ав-
тономних зон проживання. У межах одного 
дому батьки можуть жити практично окремо 
від молодої сім’ї сина чи доньки. Такий же по-
діл можливий і за принципом «робота – відпо-
чинок», «свято – будень», «гості – сім’я». 

По-друге, дворівнева квартира дає набага-
то більший простір для фантазії, втілення інди-
відуальних побажань господаря. Дуже часто 
власники особливу частинку душі вкладають 
у сходи між першим і другим рівнями. Вони – 
справді родзинка інтер’єру, яка дає змогу по-
експериментувати з дизайном, матеріалами і 
формою. 

По-третє, дворівнева квартира, попри 
свою нетиповість, не є дорожчою за однорів-
неву з такою ж площею. 

  УНІАН, unian.ua 
    Київ

ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ОЧОЛИВ 
ПАРТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ УКРОПУ

З питань купівлі квартир 
у «Парковому кварталі» 
телефонуйте на номер 
(068) 300 20 10. 
У вартість одного квадратного 
метра житла в «Парковому кварталі» 
входить: 

 тепла підлога у коридорі, кухні, 
ванній та туалеті;

 система автономного опалення з 
радіаторами і котлом Bosh; 

 засклені лоджії; 
 металеві протипожежні вхідні двері; 
 зовнішні стіни з керамічної 

цегли завтовшки 380 мм, утеплені 
мінераловатними плитами завтовшки 
150 мм, з подальшим покриттям 
декоративною штукатуркою;

 відокремлене місце паркування 
автомобіля;

 підвальне приміщення площею 13 
квадратних метрів.

ДОВІДКА

Ігоря Коломойського 
обрали головою комісії 

партійного контролю 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП». 
Відповідне рішення 
ухвалили під час XI з’їзду 
25 листопада в Києві.

Дещо раніше екс-голова 
Дніпропетровської облдержад-
міністрації Ігор Коломойський 
став членом партії. Він перебу-
ває на партійному обліку однієї 
з районних організацій столиці.

«Це велика честь для Ігоря 
Коломойського і велика під-
тримка для нас усіх. Наша партія 
з його приходом максимально 
підсилилася, тому що він справ-
ді її лідер», – зазначив член пре-
зидії політради УКРОПу, голова 
Волинської обласної ради, за-
сновник Фонду «Тільки разом» 
Ігор Палиця.

Як повідомила прес-служба 
політсили, комісія партійного 

ІГОР ПАЛИЦЯ:
«Нам з вами доведеться боротися не тільки з Росією, не тільки 
з сепаратистами, а й із внутрішнім ворогом, який сидить тут. 
Я не здивуюся, якщо його фінансує та сама Росія. Багато 
з тих, хто отримав владу в країні, сьогодні намагаються 
монополізувати назву, принципи і право Майдану. Замість 
боротьби із зовнішнім агресором влада веде війну з патріотами, 
які захищали і продовжують боронити країну. Це стосується 
й Ігоря Коломойського, який зберіг мир в одній з найбільших 
областей країни після початку російської агресії у той час, 
коли інші представники великого бізнесу відмовилися від 
відповідальності за долю регіонів, де вони мають авторитет. 
Два роки тому влада зрозуміла, що Коломойський має велику 
підтримку серед патріотів. Незважаючи на ї ї спроби облити його 
брудом, люди продовжують підтримувати та вірити йому».

Дворівнева квартира у «Парковому квар-
талі» має ще одну перевагу: над нею розміще-
ний не дах, а технічний поверх. Відтак і тепло 
у житлі буде краще зберігатися, і технічний 
поверх – за домовленістю з рештою мешкан-
ців – можна використовувати під додаткове 
помешкання. 

Більше того, саме на цю п’ятикімнатну дво-
рівневу квартиру на четвертому поверсі «Пар-
кового кварталу» в забудовника діє перед-
новорічна знижка.

«Ця квартира має площу 128 квадратних 
метрів, коштує у доларовому еквіваленті 39 
тисяч, – розповідає менеджер центру про-
дажу квартир «Паркового кварталу» Ольга 
Литвак. – При цьому тут проведено всі кому-
нікації (в тому числі електрику та інтернет). На 

Поряд – ставок. До центру міста – кілька 
хвилин їзди. Для повного комфорту і надій-
ності – своя електропідстанція на території. 
Для повноцінного життя й дозвілля – великі 
дитячий і спортивний майданчики. Для кож-
ної квартири – своє паркомісце і свій підвал 
на 13 квад ратних метрів. 

* * *
Виходимо з під’їзду, віддалік бачимо блоки 

червоної керамічної цег ли, з якої будують на-
ступні під’їзди «Паркового кварталу». 

«Компанія «Інвестор» будує житло тільки з 
керамічної цегли. Це екологічно, це краще бе-
реже тепло, це світові стандарти, пояснює Ольга 
Литвак.

Чуємо гуркіт: на територію «Паркового 
кварталу» в’їжджає вантажівка. Ольга комен-
тує: «Бруківку привезли. Беремося за благо-
устрій території. Скоро тут і освітлення буде, і 
майданчики, і алейки красиві». І додає з усміш-
кою: «Знаєте, вже якщо нас стали називати 
«мрією», треба відповідати такому статусу!».

стінах – фінішна стяжка, хоч зараз шпалери 
клей. Встановлено котел і радіатори опален-
ня, у кухні, санвузлах та коридорі вмонтовано 
теплу підлогу». 

Одне слово, – справді тобі «ковельська 
мрія»...

ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ – 
МАЙБУТНЄ КОВЕЛЯ

Квартира-мрія – одне з помешкань першо-
го під’їзду «Паркового кварталу». Її та ще одну 
квартиру – двокімнатну на першому поверсі – 
забудовник продає за акційними цінами (див. 
ілюстрації).

Перший під’їзд уже здано в експлуатацію. 
Тут стильно, зі смаком оформлені стіни, ро-
бітники уже навіть підлогу вимили... Власники 
квартир почали індивідуальні ремонти. Біль-
шість мешканців – молоді сім’ї.

Будівельники відгородили прибудинкову 
територію від решти будівництва, наводять 
порядок, готуються класти бруківку. Поряд 
зводять решту під’їздів, які мають бути закін-
чені до осені наступного року.

Окремий «бонус» для мешканців «Парко-
вого кварталу» – місце його розташування. Це 
вулиця Глібова, приватний сектор. А отже – 
багато зелені, приємний пейзаж у вікні, тиша, 
спокій і щебетання пташок. 

Діяльність депутатів-жінок є 
трохи ефективнішою за роботу чо-
ловіків – 11% проти 7% ухвалених 
законів. Про це аналітик Громадян-
ської мережі ОПОРА Олександр Не-
берикут заявив на брифінгу щодо 
результатів діяльності парламенту 
за два роки роботи.

Він зазначив, що за відсотком 
ухвалених законів Верховна Рада VIII 
скликання майже така ж неефективна, 
як і парламент VII скликання: лише 7% 
законопроектів стали законами. У пар-
ламенті VII скликання – 11%. «Це на-
багато менше порівняно з Верховною 
Радою III чи IV скликання, де цей показ-
ник був до 25%», – сказав експерт.

З його слів, неефективним цей 
показник є для всіх фракцій: від 3,5% 
законопроектів «Опозиційного бло-
ку» до 13% від Радикальної партії, які 
стали законами.

Крім того, за даними аналітиків, 
99 депутатів узагалі мають нульовий 
відсоток ефективності, тобто жоден 
законопроект, який вони подали, за 
два роки так і не став законом.

Депутати, яких було обрано до 
ВР за списками партій, домоглися 
ухвалення 10% своїх законів про-
ти депутатів-мажоритарників – 5%. 
Водночас 81% законопроектів, що 
їх подав президент, стали законами, 
урядових – 30%. Разом з тим, 51% з 
усіх 500 ухвалених за два роки зако-
нів є саме депутатськими.

Своєю чергою, інший аналітик 
ОПОРИ Олена Рибій відзначила не-
високий рівень представництва ін-
тересів виборців депутатами, яких 
обрали в одномандатних округах, а 
їх у парламенті VIII скликання – 105.

НЕЕФЕКТИВНІ 
ДЕПУТАТИ

контролю, яку очолив Коломой-
ський, є своєрідним «партійним 
судом». Це постійний контрольно-
ревізійний орган, який контролює 
та перевіряє дотримання вимог 
статуту, програмних документів, 
партійної дисципліни та етики чле-
нами партії, її статутними органами 

та керівництвом.
«Ігор Коломойський не зміг 

бути присутнім на з’їзді, але ске-
рував заяву з повідомленням про 
особисту згоду очолити КПК на ім’я 
голови політради партії. Для ньо-
го велика честь бути з командою 
УКРОПу та балотуватися на посаду 

очільника комісії партійного конт-
ролю», – пояснив голова політради 
УКРОПу Тарас Батенко.

Комісія підзвітна та підконт-
рольна суто з’їзду партії. До її складу 
також увійшли: письменник Василь 
Шкляр, народні депутати Віктор 
Шевченко, Віталій Купрій, Ірина 
Констанкевич, член робочої групи 
з підготовки статуту УКРОПу Оксана 
Тунік-Фриз та депутат Запорізької 
міськради Олег Коломоєць.

Відповідно до партійного ста-
туту, комісія розробляє проект ко-
дексу партійної етики, розглядає 
внутрішньопартійні спори, ухвалює 
рішення про усунення порушень у 
діяльності статутних органів партії 
та їхнього керівництва і керівництва 
партії, скасовує рішення керівних 
виконавчих органів партії (президії, 
рад первинних, місцевих, обласних 
організацій) та її керівних осіб у 
разі, якщо вони порушують статут, 
програму партії чи законодавство. 
КПК також поновлює в партії осіб, 
членство яких було неправомірно 
припинено.

До слова, окрім Ірини Констан-
кевич, до керівних органів партії 
увійшло ще троє волинських укро-
півців. Під час з’їзду партійці за-
твердили новий склад політичної 
ради партії, куди увійшли голова 
обласного осередку УКРОПу, депу-
тат Волинської облради Вяче слав 
Рубльов, а також депутат Луцької 
міської ради, заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» Ігор Поліщук.  Ще один 
депутат Луцької міськради Микита 
Рабан став головою ревізійної комі-
сії партії. 
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ЛУЦЬКИЙ НАРДЕП ПРАГНЕ 
ОЧОЛИТИ ДЕРЖБЮРО

  Борис ХВИЦЬ
Луцьк-Київ

Один із претендентів 
на посаду директора 
Державного бюро 

розслідувань – син судді 
і народний депутат, який 
після отримання мандата 
рідко з’являється на 
окрузі та встиг засвітися в 
багатьох скандалах.

ВПЛИВОВА ПОСАДА
Пояснимо: Державне бюро роз-

слідувань має розпочати діяльність 
не раніше, ніж у січні 2017 року. 
Поки ця структура існує лише на 
папері, в рамках формування но-
вого органу влади створено лише 
конкурсну комісію (складається з 9 
членів, яких призначають пропор-
ційно президент, Кабмін та Верхов-
на Рада). Ця комісія має відібрати 
директора ДБР та його заступни-
ків. Лише після цього переможця 
конкурсу президент за поданням 
прем’єр-міністра призначить ди-
ректором бюро. Заступника та пер-
шого заступника призначатиме сам 
директор за поданням тієї ж комісії.

Основна функція відомства по-
лягає в тому, що воно буде розслі-
дувати кримінальні провадження, 
в яких фігурують правоохоронці, 
судді та найвищі службовці (від мі-
ністрів до начальників головних 
управлінь). ДБР остаточно пере-
бере на себе функцію досудового 
(попереднього) слідства від про-
куратури. Тож для не надто чистих 
на руку місце доволі «хлібне». Від-
так від того, яка людина очолить 
цю структуру, залежатиме й левова 
частка антикорупційних реформ.

Згідно з даними ресурсу «Глав-
ком», стосовно чи не половини пре-
тендентів на посади директора та 
заступників бюро є сумніви щодо 
їхньої доброчесності. Тут і «бідні» 
судді без даху над головою, проку-
рори, які підлягали люстрації, і нар-
депи, і креатури різних політичних 
партій. І хоч їхні кандидатури відпо-
відають вимогам закону (вік – більш 
як 35 років, вища юридична освіта, 
досвід роботи за фахом – понад 10 
років, володіння державною мо-
вою, безпартійність), але зв’язок з 
політичними партіями в багатьох 
проглядається чітко.

На конкурс подався 81 канди-
дат, після тестувань на загальні здіб-
ності та знання законодавства до 
етапу співбесід дійшли 50. З-поміж 
цих кандидатів один із найнижчих 
результатів тестування на знання 
законодавства продемонстрував 
нинішній нардеп Ігор Лапін, який 
пройшов до Верховної Ради Украї-
ни в окрузі №22 (Луцьк) від «Народ-
ного фронту». Тож де, як не на окру-
зі краще знають про те, наскільки 
відповідальною і чесною є людина, 
яка претендує на одну з ключових і 
впливових посад.

З’ясовується, що на окрузі Ігор 
Лапін з’являється вкрай рідко, а ви-
борців чомусь уникає.

Уперше про Ігоря Лапіна як 
про можливого кандидата лучани 
почули 9 вересня 2014 року, про-
воджаючи з Театрального майдану 
на фронт бійців «Айдару». Під час 
цього зібрання один із членів фор-
мування на прізвисько Самурай 
оголосив, що «бійцівським підроз-
ділом ухвалили рішення», згідно 

притягнули до кримінальної відпо-
відальності.

Не залишився поза увагою нар-
депа і незаконний видобуток бурш-
тину. Щоправда, публічно Лапін 
з’явився на клондайку тоді, коли з 
Волині виганяли старателів з інших 
областей.

Крім кадрових зацікавлень, нар-
деп встиг побувати у центрі сканда-
лу із застосуванням вогнепальної 
зброї: 9 червня цього року його 
намагалися пограбувати. Лапін, за-
хищаючи свою барсетку, почав стрі-
ляти у зловмисників з вогнепальної 
зброї в житловому кварталі, не пе-
реймаючись, що хтось із випадко-
вих перехожих може потрапити під 
перехресний вогонь. Чи правомір-
но нардеп застосував зброю, обіцяв 
перевірити новопризначений про-
курор Волинської області Максим 
Киричук, проте відповіді так ніхто і 
не отримав.

Ось такий портрет кандидата 
на посаду керівника Державного 
бюро розслідувань з точки зору 
його організаторських здібностей, 
особистої та соціальної компе-
тенції (саме за такими критеріями 
конкурсна комісія має відбирати 
очільника ДБР). Крім того, постає 
питання й про управлінську діяль-
ність, оскільки досвіду як такого в 
нардепа небагато.

А ось відповідність антикоруп-
ційним критеріям Ігоря Лапіна по-
требує прискіпливого вивчення. 
Адже, судячи з його декларації, тан-
дем батька-судді та сина-адвоката 
приніс плоди: у родини – сім зе-
мельних ділянок, у матері – квар-
тира, у батька – будинок, а в самого 
нардепа – квартира під Луцьком у 
селі Липини. Зауважимо, неофіцій-
ні джерела повідомляють про те, 
що нардеп придбав у Луцьку дві 
квартири в новобудові на вулиці 
Огієнка (ЖК «Центральний»), і вони 
не зафіксовані в його деклара-
ції. Крім того, під час інциденту зі 
стріляниною та пограбуванням на 
вулиці Арцеулова в Луцьку нардеп 
переконував, що вийшов із влас-
ного помешкання. Але квартири за 
цією адресою у декларації нардепа 
теж немає.

Щодо грошових активів, то у 
Верховній Раді Ігор Лапін заробив 
77 тисяч гривень зарплати, ще 80 
тисяч отримав як відшкодування, 
пов’язані з виконанням депутат-
ських повноважень. 20 тисяч із 
держбюджету йому відшкодували 
за проїзд, ще 167 тисяч – за винайм 
житла. За відчуження рухомого 
майна від Оксани Лапіної отримав 
317 тисяч гривень.

Ігор Лапін не вказав у деклара-
ції жодних банківських рахунків. Го-
тівкою у гривневому еквіваленті він 
зберігає приблизно 1,4 мільйона 
гривень: 128 тисяч гривень, 26 ти-
сяч доларів, 16 тисяч євро, 25 тисяч 
польських злотих. 

***
Після оприлюднення результа-

тів тестування на посаду керівника 
Державного бюро розслідувань 
впадає у вічі низький результат тес-
тування на знання законодавства. 
Проте нардеп, який має 20 років 
правничого стажу, одразу ж по-
чав виправдовуватися: мовляв, він 
увійшов до п’ятдесятки найкращих. 
Дарма, що обирали цих 50 претен-
дентів усього лишень з 81.

з яким їхнім представником у ВРУ 
має бути своя людина, яка пройшла 
з ними крізь кулі.

Досі в Луцьку про Ігоря Лапіна 
не чули, адже більшість інтересів 
нинішнього нардепа зосереджува-
лася в іншій частині Волинської об-
ласті. У 2010 році він балотувався на 
посаду міського голови Ковеля від 
«Селянської партії». А його батько 
Олександр Лапін майже тридцять 
років працював на посаді голови 
Ковельського міськ районного суду. 
Сам же Ігор теж пішов у юриспру-
денцію: у 1997 році закінчив Львів-
ський національний університет 
імені Івана Франка, факультет пра-
вознавства. З 1997 року до отри-
мання мандата працював адвока-
том у Волинській обласній колегії 
адвокатів.

У результаті передвиборчої 
боротьби Ігор Лапін таки переміг 
у Луцьку з мінімальним відривом: 
лише на 28 голосів він обігнав кон-
курентку – самовисуванку Ірину 
Констанкевич, яка, до слова, цього-
річ стала нардепом від партії УКРОП, 
пройшовши до парламенту на до-
даткових виборах у 23-му окрузі. 

ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ
Після отримання мандата нар-

деп із головою занурився в пар-
ламентську діяльність. От тільки 
лучанам від неї користі мало. Нар-
деп, якщо й приходив на засідання 
сесії міської ради, то лише на кілька 
хвилин і в моменти ухвалення полі-
тичних рішень. А ось господарські 
проблеми міста його мало хвилю-
ють. І лише, якщо державний бю-
джет виділяє кошти на соціально-
економічний розвиток територій, 
обранець усе представляє так, наче 
їх отримання – результат його над-
складної роботи.

Якщо говорити про конкретні 
речі, то найголовнішим завданням, 
яке ставив перед собою Ігор Ла-
пін, ідучи працювати в парламент, 
було відновлення територіальної 
цілісності України, звільнення її 
від терористів, іноземних військ 
і найманців та встановлення на-
лежного конт ролю над державним 
кордоном.

Як народний депутат він обіцяв 
контроль та відстоювання протидії 
корупції, створення незалежного 
антикорупційного органу, розши-
рення свободи підприємницької 
діяльності, диверсифікацію джерел 
постачання газу, використання 
альтернативної енергетики, лі-
дерство України на ринку сіль-
ськогосподарської продукції та в 
інших галузях, чітке розмежуван-
ня учасників АТО і учасників бо-
йових дій із відповідним підходом 
у наданні пільг, надання субсидій 
малозабезпеченим громадянам 
на оплату комунальних послуг, за-
безпечення доступності якісних 
медичних послуг для громадян 
усіх регіонів країни.

Щодо питань округу, то голов-
ним своїм завданням Ігор Лапін 
назвав сприяння тому, щоб лучани 
отримали максимальну користь від 
статусу Луцька як європейського 
міста. Також обіцяв, що сприятиме 
тому, аби призначення на важливі 
посади відбувалися тільки через 
відкриті конкурси та громадські 
слухання, а ключові реформи про-
ходили перевірку в регіоні.

Як бачимо, коло інтересів – над-
звичайно широке. І непочатий край 
роботи. Натомість у нардепа всього 
лише шість запитів, про відповіді на 
які виборцям нічого не відомо, та 
34 популістські виступи. 

За повідомленням громадян-

Ігор Олександрович Лапін народився 28 травня 
1969 року в Іваничах. Народний депутат 
Верховної Ради України VIII скликання. 
У минулому – командир роти «Захід» 24-го 
батальйону територіальної оборони «Айдар» ЗСУ. 
Адвокат, член кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури Волинської області.

ДОСЬЄ
ської мережі ОПОРА, станом на 
квітень 2016 року депутат не вніс 
жодного законопроекту та запиту, 
які стосувалися б його виборчого 
округу. Окрім того, він абсолют-
но не працював із виборцями, 
оскільки громадська приймальня 
депутата в Луцьку не діяла. А за 
рейтингом серед 105 народних 
депутатів-мажоритарників він аж 
на 91 місці.

СВОЇ ЛЮДИ ВСЮДИ
Але ось щодо кадрових питань, 

то тут нардеп доволі завзятий. Його 
помітили під час засідання комісії, 
яка призначила начальником Во-
линського обласного управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства Олександра Кватирка, до 
якого в місцевих лісівників було 
чимало претензій. Варто зазначи-
ти, що саме цього дня відбувалося 
засідання Верховної Ради, однак 
нардеп більш пріоритетним обрав 
засідання щодо призначення голов-
ного лісівника області. У результаті 
всі заяви про кримінальні справи 
та зловживання на поперед ніх по-
садах Олександра Кватирка комісія 
не врахувала і призначила «потріб-
ну» людину керувати лісовими ре-
сурсами всієї області.

Але лише лісом кадрові інте-
реси нардепа на окрузі не обме-
жилися. Під час атестації працівни-
ків поліції до складу атестаційної та 
апеляційної комісій увійшло троє 
його помічників як нардепа та двоє 
працівників місцевого регіонально-
го сайта, причетність до діяльності 
якого приписують Ігорю Лапіну. Тож 
п’ятеро підконтрольних йому лю-
дей мали вплив на рішення, кого з 
правоохоронців залишити на робо-
ті, а кого звільнити. 

Варто відзначити, що один із по-
мічників Лапіна, член вказаної атес-
таційної комісії Віктор Вальчук, бу-
дучи в стані алкогольного сп’яніння, 
відкрив стрілянину в одному з 
районів Луцька. Однак дивним чи-
ном, шляхом різних маніпуляцій із 
перекваліфікацією кримінального 
провадження та з урахуванням до-
відки експертів-психіатрів про те, 
що Віктор Вальчук не міг точно спів-
відносити свої дії з об’єктивними 
потребами ситуації, останнього не 
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У тестуванні на знання законів Лапін показав слабенький результат
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Влада у вигляді піраміди стійка, але має маленьку голову. Володимир Голобородько

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. 

«2015 року я оформила дору-
чення на право користування 
авто громадянину Іванову. Че-
рез тиждень він зняв його з об-

ліку й дав доручення на право керуван-
ня громадянину Корзуну, який цього ж 
року продав авто. Ні в договорі купівлі-
продажу, ні в довідці-рахунку мого прі-
звища немає. Але податкова інспекція 
надає довідку про доходи у відділ суб-
сидії про те, що в 2015 році мені нарахо-
вано і виплачено 66 700 грн. Чи можу я 
довести, що в 2015 році такого доходу 
не отримувала? Якщо це можливо, куди 
і які документи  потрібно надати?»

Певно, у такому дорученні також 
було передбачено право розпоряджан-
ня автомобілем, а не лише користування. 
І якщо хтось із подальших довірителів 
продав авто, вважається, що він діяв від 
вашого імені як власника, відповідно, 
ви виступали продавцем і отримувачем 
коштів. Тому дії податкової цілком закон-
ні. Ви можете спробувати довести факт 
неотримання доходу через суд, однак не 
можна спрогнозувати позитивного ре-
зультату можливого судового рішення.

«Минулого року я отримував 
субсидію на оплату житлово-
комунальних послуг. Цього 
року звернувся по призна-

чення субсидії повторно і подав для 
цього потрібні документи. Проте мене 
аж в другій половині листопада по-
відомили, що за вказаною адресою 
вже оформлено субсидію на іншу лю-
дину. Виявилося, що в моєму під’їзді 
є ще одна квартира під таким самим 
номером, як у мене, але не здана в 
експлуатацію. В управлінні праці та 
соціального захисту населення мені 
порадили подати в суд на сусіда. Але 
я вважаю, що і управління праці та со-
ціального захисту населення припус-
тилося помилки. Що ви порадили б у 
такій ситуації?»

Вам варто написати відомчу скаргу на 
ім’я начальника відповідного відділу соц-
захисту населення, у якому вам призна-
чають субсидію, де детально викласти усі 
обставини. І лише у разі відсутності пози-
тивного для вас результату після розгляду 
такої скарги можна звернутися до суду.

«Я – держслужбовець. Моє 
питання – щодо заповнення у 
2017 році щорічної декларації 
за 2016 рік. У мене 2015 року 

померла мама. Я подала заяву на спад-
щину до нотаріальної контори у квітні 
2016 року (нотаріус відкрив спадкову 
справу). На початку 2017 року не пла-
ную звертатися до нотаріуса з приво-
ду отримання свідоцтва про спадщи-
ну (земельні паї, на які є кадастрові 
номери, будинок та земельна ділянка 
під будинком, на які в батьків не було 
правовстановлювальних документів). 
Як я маю декларувати ці доходи і пра-
во набуття власності, яких ще не заре-
єстровано? Як декларувати кошти (в 
гривні та зерном), які отримано за зе-
мельні паї під розписку в орендаря?»

Нерухоме спадкове майно задекларує-
те, коли отримаєте на нього свідоцтва про 
право власності й коли таке майно буде 
зареєстроване у відповідних реєстрах 
об’єктів нерухомості. А декларування кош-
тів, отриманих за земельні паї від оренда-
ря, якщо він, звітуючись у податковій, не 
буде вказувати вас як особу, якій сплачував 
такі кошти, – це питання вашої совісті.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста кримінальна хроніка

гаманець 

  Дарина ГОГОДЗА  
Іваничівський район 

ВОГОНЬ ЖАРТІВ 
НЕ ЗРОЗУМІВ

ПЕНСІЇ З 1 ГРУДНЯ ПІДВИЩАТЬ НЕ ВСІМ

Міцний коктейль із образи, 
агресії та алкоголю 
до добра не доводить. 

Розділив на до та після він і 
життя родини із села Древині 
Іваничівського району, яку сон 
після пережитого 29 травня жаху 
ще довго не навідував. 

Була майже третя ночі. У будинку, окрім 
двох діток, перебувало ще троє дорослих. Ма-
леча спала. У двері та вікна голосно грюкали. 
58-річна господиня знала, що це її племінник, 
який напередодні добряче хильнув зайвого 
та набрид своїми витівками. Попри те, що був 
як рідний син, допомагав у господарстві, та 
пити 36-річний чоловік не вмів, мав алкоголь-
ну залежність. А цього разу й узагалі учверив 
казна-що. О першій ночі того ж дня спалив 
свій одяг прямісінько на подвір’ї. Навіщо? 
Для чого? Не пояснював. Думали навіть, що 
той підпалив хлів. 

Одяг на подвір’я викинула його тітка, на-
казала йти до себе додому, бо набридли по-
стійні сварки. Вона і раніше виганяла його, 
були конфлікти. Цього разу племінник, про-
кинувшись після п’яного сну, почав вимагати 
курива та випивки. Тож його і попросили на 
вихід. Та чоловік так просто не пішов, захо-
дився грюкати у двері, погрожував. 

Господиня пішла відчиняти. За спиною в 
неї стояла ще одна мешканка будинку – мачу-
ха того самого племінника. Вона наполягала, 
аби й узагалі викликати поліцію, щоб угамува-
ти дебошира. Той так гучно грюкав, що міг не 
тільки розбудити дітей, а й шибки вибити. 

Коли ж господиня відчинила двері, перед 
нею стояв п’яний та агресивний племінник, 
якому вона фактично заміняла матір, була 
його хрещеною. 

«Навіщо ти свій одяг спалив? Чи ти геть із 
глузду з’їхав? Що в тій макітрі робиться? Чи 
тобі горілка геть мізки затьмарила?» – питала 
вона подумки, дивлячись на захмелілого ро-
дича. Хоча випивали напередодні у цій хаті й 
інші учасники події, причому разом. Племін-
ник почав проситися до оселі, тітка не пуска-
ла, зачиняла двері.   

Раптом на жінку щось вилили. Думала, 
певно, вода. Та шкіра почала пекти. Через хво-
робу вона не відчула різкого запаху бензину, 
не мала нюху. А далі... А далі у дверну пройму 
племінник просунув руку із запальничкою. Як 
сталося займання – вже і не пригадають, та 
вогонь умить охопив одяг і шкіру жінки. Лице 
та спідницю поглинало полум’я. Невимовно 
пекло, було страшно, охопила паніка. Жінка 
побігла до оселі, при повній свідомості, пала-

ючи, вона намагалася погасити одяг та вряту-
вати власне життя. Від вогню зайнявся тюль. 
Шмату швидко стягнули.   

Рятувати бідолашну підхопилися гості, які 
були в хаті, вилили на обличчя відро води. 
Господиня кричала, у повітрі витав запах бен-
зину та горілого. Жінка вибігла на подвір’я. 
Полум’я намагалися погасити водою з балії, 
що стояла у дворі. Кожна секунда здавалася 
вічністю. Врешті вогонь вдалося приборкати. 
Картина нагадувала фільм жахів: голова, шия, 
тулуб, руки жінки були понівечені полум’ям. 

Від страждання тіло скрутило у «позу бок-
сера». Через біль жінка не говорила, лише 
стогнала. 

У кареті швидкої допомоги потерпілу 
ще при свідомості відвезли до Іваничівської 
центральної районної лікарні. Довгі години 
медики боролися за її життя. Та у таких ви-
падках, коли опіки пошкодили більш як 55% 
тіла, шансів на порятунок стає катастрофічно 
мало. Адже уражено органи дихання, біль не 
вщухає ані на мить. О 20:05 того ж дня меди-
ки констатували смерть, причиною якої став 
опіковий шок. 

Після підпалу племінник утік. Злякався. 
Згодом у суді зізнавався, що лише хотів наля-
кати тітку, яка повчала його того вечора. Ду-
мав, погасять – та й проблем не буде. Такого, 
що вогонь зможе убити його рідню, й на дум-
ку не спадало. Каявся, казав, що та злощасна 

запальничка увесь день не працювала. Тож 
хотів лише пожартувати. Хіба ж одурманений 
алкоголем розум знав, що для бензину виста-
чить мізерної іскри, аби наробити біди? Коли 
полум’я запалало, хлопця охопив переляк, 
він забіг за будинок, а далі ноги несли куди 
очі дивляться: через город до рову, там до по-
садки, а там він... заснув. 

Коли прокинувся, не міг зрозуміти, що і як 
сталося. Усе було як у тумані. Чи то наснилося, 
а чи...? Пішов до батька, аби запитати, що ро-
бити. Переконував, що він хотів лише наляка-
ти тітку. А те, що кричав на подвір’ї, що все тут 
спалить, – то все та клята горілка. Втім палія 
ніхто не шкодував. Батько розповів, що тітка 
у лікарні, а йому тепер треба буде відповідати 
за вчинене. До такого той був не готовий. Утік 
у місто шукати роботу, аби заробити грошей 
та поїхати до тітки в лікарню. Та жодні гроші 
світу не могли вже змінити того, що сталося 
тієї фатальної теплої травневої ночі. 

* * * 
18 листопада Ковельський міськрайон-

ний суд виніс вирок: за вбивство хрещеної 
матері чоловікові присудили 11 років по-
збавлення волі. Алкогольне сп’яніння стало 
обставиною, що обтяжує покарання обвину-
ваченого. Якби вогонь пішов далі та зайняв 
приміщення, постраждалих могло би бути 
п’ятеро. 

У зв’язку зі збільшенням розміру 
прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність 
(1247 грн), із 1 грудня, 
пенсіонерам масово перерахують 
пенсі ї. Але все-таки виплати 
підвищать не для всіх.

Кому пенсію перерахують, а кому ні, 
розповіла «Українським національним но-
винам» заступник начальника управління 
Пенсійного фонду України у Черкасах Ната-
ля Сергієнко.

«Збільшаться ті пенсії (а також надбавки і 
підвищення до пенсії), розмір яких розрахо-

вують від прожиткового 
мінімуму для непрацез-
датних осіб. Розмір підви-
щення кожному пенсіонеру 
розраховують індивідуально. 
З 1 грудня поточного року за-
плановано збільшення на 10%. Але такий пе-
рерахунок стосуватиметься певної категорії 
пенсіонерів, на жаль, не всі зможуть відчути 
фінансове поліпшення», – сказала Наталя 
Сергієнко.

Підвищать виплати пенсіонерам, які не 
працюють. Перерахунок мінімального роз-
міру пенсії за віком буде проведено з розра-

tsn.ua

колаж
 ВН

вого 
цез-
ідви-
нсіонеру
дуально.

о року за-

хунку 1247 гривень.
І це стосуватиметься тих пенсіонерів, 

яким пенсію призначили до 1.10.2011 за умо-
ви наявності у чоловіків 25 років, а в жінок – 
20 років страхового стажу. Тим, кому пенсію 
призначили після цієї дати, її перерахують за 
наявності у чоловіків 35 років, а в жінок – 30 

років страхового стажу.
Наталя Сергієнко додала, що в 

подальшому пенсії можуть зрости 
завдяки підвищенню мінімальної за-

робітної плати з 1 січня 2017 року.
До слова, анонсоване Кабмі-

ном підвищення мінімальної 
зарплати до 3200 гривень теж 
торкнеться не всіх. Зокрема, 

Міністерство фінан-
сів України планує 

зберегти рівень міні-
мальної зарплатні у 1600 
гривень для платників єди-

ного податку першої групи. До першої групи 
належать фізособи-підприємці без най маних 
працівників з обертом до 300 тисяч гривень 
на рік. Платники другої групи (до 10 найманих 
працівників з обігом в 1,5 мільйона гривень) 
будуть платити єдиний податок, розрахова-
ний уже виходячи з мінімальної зарплатні в 
3200 гривень.
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«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.

  Дарина КВІТКА
Фото автора
Іваничівський район 

ЗНЕВОДНЕНІ: КРИНИЦІ ОБМІЛІЛИ, 
ВОДА ЖОВТІЄ ЗА ЛІЧЕНІ ХВИЛИНИ

Удома придбана 
техніка – як для себе, 
аби було комфортно 

та на роки. Гідробокс, 
простора ванна, є пральна 
машинка. Утім скористатися 
усім цим добром жителі 
села Поромів не можуть 
уже роками. Адже у селі 
зникає вода. Душ чи не з 
секундоміром доводиться 
приймати. А та вода, що 
є, – помаранчева та мутна, 
непридатна ні для пиття, 
ні для приготування їжі. 
Що таке біла постіль чи 
сорочка, у селі вже й забули. 
Аби з’ясувати, в чому 
проблема, та спробувати 
знайти вихід із ситуації, 
ми поїхали до Поромова з 
головою фракції «УКРОП» 
у Волинській обласній раді 
Вячеславом Рубльовим, 
депутатами Іваничівської 
районної ради Сергієм 
Недбайлом та Романом 
Франчуком, а також 
кандидатом на посаду 
голови Поромівської 
територіальної об’єднаної 
громади Євгеном 
Недищуком. 

КРИНИЦЯ Є, 
А ЩО З ТОГО? 

На території села є кілька водо-
напірних башт. Одна дає воду для 
місцевої школи, ще дві закинуті. 
Саме зі шкільної башти селяни й бе-
руть воду. Дехто їздить до криниць, 
де ще вона є. Бо у власних або над-
то низький рівень, або вода техніч-
на, перенасичена залізом. Пити її не 
можна. 

Та й та вода, що її беруть зі 
шкільної башти, – неналежної якос-
ті, переконують місцеві. 

«У нас немає води – найбільш 
злободенного, що потрібно для лю-
дей. Ми позбавлені елементарного 
комфорту: рано встати і вмитися», – 
розповідає місцева жителька Лари-
са Тимовська. 

Жінка підозрює, що причиною 
зникнення життєво важливого ре-
сурсу є зниження рівня ґрунтових 
вод через роботу шахти, яка тут 
розташована. Вона каже, що коли 
розробляли проект на шахту, то в 
комплексі мали робити постачан-
ня води та газу до навколишніх сіл. 
Натомість газ місцеві провели з су-
сідньої Бужанки за власний кошт, 
заплативши більш як по тисячі 
доларів з кожного двору. Нині на 
часі – питання води, і воно теж лягає 
тягарем на плечі місцевих. 

«Це проблема не клубу, куди хо-

четься піти відпочити. Це не проб-
лема відсутності бару, де хочеться 
випити пива. Це – вода. Колись, коли 
ще не було газу й доводилося носи-
ти воду, це сприймалося нормально. 
Втім нині, коли в хатах є умивальни-
ки, туалети, ванни, душі й немає змо-
ги цим користуватися – це нонсенс. 
Якщо держава вирішила збудувати 
тут шахту, створила певні незруч-
ності для нас, то треба якось це ком-
пенсувати», – додає пані Лариса. 

Місцева жителька Ольга Рудь 
пригадує, що коли 26 років тому 
зводили шахту, питання води не 
стояло, адже вона була. А нині по-
дібні проблеми є у багатьох селах. 
Цьому посприяли і погодні умови. 

«Найтяжча ситуація на вулиці 
Тимовського в Поромові. Якщо у 
моїй криниці рівень води впав на-
половину, то там – посуха. Воду 
беруть у школі, наливають у бочки 
і привозять додому», – розповідає 
Ольга Рудь. 

ВОДА – ТЕХНІЧНА 
У молодій сім’ї жителя Поромо-

ва Володимира Бориса – маленька 
дитина. Чоловік каже: попри те, що 
в криниці є трішки води, її не виста-

чає для того, щоб запустити праль-
ну машинку або прийняти ванну. 
Максимальна розкіш, яку може собі 
дозволити молодь, – це «швидкий» 
душ. Аби покупати маля, воду дово-
диться гріти, речі дитини змушені 
прати руками. І це – маючи можли-
вості придбати техніку. 

З такою ж проблемою свого часу 
зіткнулося подружжя Бекельських. 
З часу їхнього одруження минуло 
25 років. Сім’я проживає на багато-
страждальній вулиці Тимовського 
і вже чверть століття не може дати 
раду комунальній біді. 

«Ми з чоловіком одружені 25 
років, і весь цей час працюємо на 
воду. Зробили вже три свердлови-
ни. Та марно – вода у мене техніч-
на», – демонструє пані Леся свіжо-
набрану воду, яка просто перед 
очима стає жовтою. 

Банки не можна помити ані со-
дою, ані хімічними засобами. За-
лізне відро обростає нальотом за 
кілька використань. Та залізо у воді – 
лише одна з проблем. Тут є пливу-
ни – нестабільний, перенаси чений 
водою ґрунт. Це суттєво ускладнює 
будівництво свердловин.

«Як тільки одружилися, то мали 

колгоспну воду. Вона була питна. 
Втім потім те господарство знищи-
ли. Опісля воду привозили з інших 
башт. Але для сім’ї та господарства 
це досить накладно. Ми з чолові-
ком почали будувати свердловини. 
Першу, на яку збирали гроші три 
роки, зруйнували пливуни. Потім 
знову складали гроші – аналогічна 
ситуація. Коли ми втретє вирішили 
бурити, то навіть виконавці робіт з 
нами не хотіли мати справу. Півроку 
укладали договір, а зрештою ще рік 
її робили», – зазначає пані Леся. 

Тож нині цю воду дають худобі, 
нею перуть, поливають рослини. По 
питну їздять або до сусідньої шах-
ти, або в сусіднє село до джерела. 
Окрім цього, збирають дощову воду, 
аби не втрачати жодної краплі. 

«У багатьох на вулиці проблеми 
з каменями у нирках. Знаєте, як уліт-
ку спека, то час до часу й цю воду 
беруть, яка є», – додає жителька. 
Від такої води забиваються труби, а 
бачок в унітазі ламається за місяць. 
Фільтри й тижня не стоять. 

ВИХІД Є 
Сільський голова Леонід Зав-

городній розповідає, що питання 

води порушували ще у 1987 році. 
Саме тоді він також був сільським 
головою. Однак справа, м’яко ка-
жучи, затягнулася. Місцева грома-
да вже не має ані сил, ані бажання 
з’ясовувати, хто в цьому винен. Се-
ляни хочуть розв’язання пробле-
ми й готові взяти на себе частину 
витрат. 

Для того щоб дати старт залаго-
дженню цього питання, потрібно в 
першу чергу виготовити проектно-
кошторисну документацію. Адже у 
сусідньому Нововолинську навіть 
надлишок води. 

Леонід Завгородній звертався 
лише до одного проектного ін-
ституту для обрахування вартості 
проекту. Разом із геодезичними 
дослідженнями та виготовленням 
документації роботи вартуватимуть 
близько 200 тисяч гривень. 

«Ми цих грошей не потягне-
мо», – констатує сільський голова. 

Місцева жителька Ольга Рудь 
каже, що башта, яку можна віднови-
ти, є. Вона свого часу обслуговувала 
колгосп. Коли ж майно господар-
ства розібрали, то частина комуні-
кацій зруйнувалася. У якому вони 
стані нині – невідомо.

Голова фракції «УКРОП» у Во-
линьраді Вячеслав Рубльов зазна-
чає, що проектних інститутів є кіль-
ка. Для таких потреб обласна рада 
навіть створила комунальне під-
приємство «Волиньпроект», яке ви-
готовляє документацію за бюджет-
ною ціною. Євген Недищук додає, 
що потрібно проконсультуватися з 
експертами, які порадили б найбез-
печніший та найдешевший варіант.  
Він переконаний, що субвенцію для 
розвитку інфраструктури, яку отри-
має з держбюджету новоутворена 
Поромівська ОТГ, можна викорис-
тати для виготовлення проектно-
кошторисної документації.

Люди згідні долучитися до фі-
нансування будівництва системи 
водопостачання. Однак бодай час-
тину витрат мусять узяти на себе 
місцевий чи районний бюджети. 

 «На жаль, пасивність людей 
призвела до того, що проблема є 
знач ною, – певен Вячеслав Руб-
льов. – Коли створиться об’єднана 
громада, буде акумульована певна 
кількість коштів за рахунок держав-
ної субвенції, власних надходжень. І 
на основі співфінансування обласна 
рада допоможе у розв’язанні цього 
питання. Водогони і свердловини 
тут є, головне, аби був господар, 
який зможе навести лад». 

Щоб набрати кілька літрів води, селяни змушені їздити або до 
шкільної башти, або до сусідських криниць, або ж у сусідні села. 

Місцеві жителі готові співфінансувати систему 
водопостачання, однак просять допомоги у влади.

Сім’я Лесі 
Бекельської питною 
водою запасається 
на тиждень. Усе – в 
каністрах та бочках. 
Воду з власної 
свердловини пити 
неможливо. 

Кожна крапля – на вагу золота, 
тож дощову воду тут цінують.

Каструля набуває рудого відтінку 
після кількох застосувань.
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Реформи починаються там, де закінчуються гроші. Борис Нємцов

  Олег САВИЦЬКИЙ
    Економічна правда
    epravda.com.ua

пан або провал ЩО БУДЕ З РЕФОРМОЮ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ВЛАДА ВИТРАЧАЄ МІЛЬЯРДИ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ СУБСИДІЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 
ТА ІМПОРТ ГАЗУ ЗАМІСТЬ СПРЯМУВАННЯ ЦИХ КОШТІВ НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Календарний рік 
скоро добігає кінця, 
а з ним і можливості 

здійснити низку важливих 
реформ. Щоб у 2017 році 
черговий опалювальний 
сезон Україна зустріла з 
утепленими будинками та 
результативною політикою 
стимулювання заходів з 
енергозбереження, діяти 
потрібно вже зараз.

За офіційними даними, загаль-
ний потенціал скорочення спожи-
вання газу в Україні завдяки впрова-
дженню енергоефективних заходів 
у будинках та в системі теплопос-
тачання становить 11,4 млрд куб. м 
або 70% імпорту газу в 2015 році.

Через низьку ефективність опа-
лення будинків щороку в трубу вилі-
тає близько 3 млрд дол. Занедбаний 
стан житлового фонду та кричуща 
марнотратність – одна з причин 
енергетичної залежності країни.

Більше того, марнотратність по-
роджує енергетичну бідність насе-
лення та величезні витрати держави 
на субсидування комунальних по-
слуг. У 2016 році видатки на енерге-
тичні субсидії оцінюються в 41 млрд 
грн, а проект бюджету на 2017 рік 
передбачає 51 млрд грн. Чи є шлях 
для порятунку економіки держави?

ДЕРЖАВНА 
ПІДТРИМКА ЕНЕРГО-
ЕФЕКТИВНОСТІ

Європейські сусіди України ма-
ють у цій сфері великий досвід, який 
варто переймати. Державні програ-
ми у секторі енергоефективності 
діють у більшості країн Східної Єв-
ропи, зокрема, в Молдові, Румунії, 
Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, 
Латвії, Естонії, Хорватії, Словенії. У 
деяких – понад десять років.

Створення Фонду енергоефек-
тивності для розв’язання проблем 
споживання енергетичних ресурсів, 
насамперед газу, населенням є за-
гальноприйнятою практикою для 
країн Центральної та Східної Європи.

Завдяки термічній модерніза-
ції лише житлових будинків можна 
зекономити 9 млрд куб. м газу. Для 
цього потрібно, щоб реконструкцію 
будинків втілювали комплексно, за 
проектами та із залученням кваліфі-
кованих спеціалістів.

ня нового сектору економіки. Це 
виробництво матеріалів та облад-
нання, нові стандарти ремонту й 
будівництва, сфера послуг з енер-
гетичного аудиту та енергетичного 
менеджменту.

Додатковою галуззю може ста-
ти індустрія відновлюваних джерел 
енергії – сонячних колекторів та теп-
лових насосів, здатних забезпечува-
ти більшість енергетичних потреб 
у комплексно утеплених будинках. 
Для підтримки розвитку сектору по-
трібні стимули. Одним з них може 
стати Фонд енергоефективності.

ПОТРІБНІ РЕФОРМИ
Уряд це розуміє, але для послі-

довної політики у секторі є перешко-
ди. Зокрема, парламент досі не ухва-
лив закони «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про енергетичну ефектив-
ність будівель», «Про комерційний 
облік комунальних послуг».

Законодавча реформа нагаль-
но потрібна, оскільки вона мусить 
створити ключові інструменти на 
всіх етапах: від початкового енер-
гетичного аудиту до енергетичної 
сертифікації модернізованих буді-
вель та впровадження індивідуаль-
ного обліку.

У жовтні Мінрегіонбуд презен-
тував проект закону «Про Фонд 
енергоефективності», який розроб-
ляли із залученням широкого кола 
експертів та міжнародної технічної 
допомоги. Цей документ визначає 
структуру та функції фонду і логічно 
поєднується з іншими законопроек-
тами у сфері енергоефективності.

Отже, пакет законів, потрібний 
для здійснення реформи енерго-
ефективності, сформовано. Важли-
во, щоб Верховна Рада не зволікала 
з його ухваленням.

ГРОШІ – ЛЮДЯМ
Інше актуальне питання рефор-

ми – монетизація субсидій. За умо-
ви якісного впровадження система 
монетизованих субсидій спонука-
тиме сім’ї економити енергетичні 
ресурси, заохочуватиме їх впрова-
джувати заходи з енергозбережен-
ня і брати участь у відповідних дер-
жавних програмах.

Поки що ситуація протилежна: 
субсидії демотивують населення, 
а держава марно витрачає мільяр-
ди гривень. Під час попереднього 
опалювального сезону субсидії на 

газ та опалення видавали чи не усім, 
хто надсилав заявки, а розрахунок 
відбувався за завищеними норма-
тивами.

Фактичне споживання було 
значно меншим, тож переплати 
становили 30-40% обсягу нарахо-
ваних субсидій. Продовження такої 
політики, як це передбачає проект 
бюджету-2017, ставить хрест на роз-
витку сектору енергоефективності.

Яскравим прикладом у цьому 
контексті є ситуація із субсидіями 
на газ для населення. За даними 
«Нафтогазу», минулого опалюваль-
ного сезону отримувачі субсидій 
використали удвічі більше газу, ніж 
ті, хто їх не отримував.

Разом із монетизацією потрібне 
поступове зменшення нормативів 
та введення стовідсоткового обліку. 
Це підвищить ефективність роботи 
механізму субсидій і зменшить їх 
обсяг, залишить людей з невисоки-
ми доходами захищеними та дозво-
лить широким верствам населення 
інвестувати в енергозбереження.

ФОНД БЕЗ КОШТІВ?
Керівництво Мінрегіонбуду 

передбачає, що фонд буде фінан-
суватися коштом внесків міжна-
родних донорів (свої зобов’язання 
підтвердили уряди Німеччини і ЄС) 
та держбюджету. Однак залучен-
ня міжнародних внесків вимагає 
жорст ких стандартів корпоратив-
ного управління, щоб унеможливи-
ти зловживання.

Експерти обережно оцінюють 
перспективи міжнародної допо-
моги й наголошують на потребі ви-
ділення достатніх ресурсів з боку 
держави. Експерт міжнародної 
ініціативи «Угода мерів» Святослав 
Павлюк коментує ситуацію так:

«Щоб отримати суттєві системні 
позитивні зрушення у сфері енер-
гоефективності, потрібно створити 
політику в цій сфері та інституції, 
які зможуть її виконувати. При тому 
слід мати сценарій дій у найгірших 
варіантах, включно з повною від-
сутністю підтримки Заходу, лише із 
внутрішнім фінансуванням. Такий 
сценарій має базуватися на фор-
муванні стимулів та механізмів, які 
запустять максимально самоокупні 
програми з підтримки енергоефек-
тивності та забезпечать бюджетну 
підтримку державних програм, яка 
постійно зростатиме».

Очікується, що фінансові про-
дукти фонду будуть поширюватися 
через три державні банки та мере-
жу Центрів надання адміністратив-
них послуг.

ЛЮДИ ГОТОВІ
Досвід останніх двох років до-

водить, що українці вже готові це 
робити. Попри обмежене фінансу-
вання та непослідовне впроваджен-
ня, урядова програма «Теплі креди-
ти» вже дала позитивні результати. 
Тисячі українців отримали цільову 
фінансову допомогу на енергозбе-
рігальні матеріали та обладнання.

Громадськість вимагає продов-
ження цієї програми у 2017 році та 
збирає підписи для спрямування 
відповідної петиції в Кабмін.

За прогнозами експертів РПР, 
фонд почне працювати не раніше, 
ніж у другому півріччі 2017 року. 
Тому є ризик суттєвого часового 
розриву між припиненням дії про-
грами «Теплі кредити», яка має вдві-
чі урізане фінансування порівняно 
з 2016 роком, коли її вистачило на 
кілька місяців, і запуском фонду як 
її єдиної альтернативи.

На переконання експертів Фон-
ду енергоефективності, «Теплі кре-
дити» та інші механізми фінансової 
підтримки населення мають діяти 
паралельно, забезпечуючи можли-
вість вибору та розвиток конкурен-
ції між банками.

Якщо у 2017 році фінансуван-
ня цієї програми припиниться, а 
системну роботу Фонду енерго-
ефективності не буде вчасно нала-
годжено, то уряд ризикує остаточ-
но втратити довіру населення та 
міжнародний імідж через очевид-
ний провал політики стимулювання 
енергоефективності.

ПИТАННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ

Якщо законодавчі бар’єри буде 
пройдено у 2017 році й Фонд енер-
гоефективності створять у перед-
бачені Мінрегіонбудом терміни 
(квітень 2017 року), це дозволить 
вивести політику енергозбережен-
ня на новий рівень.

На відміну від програми «Теплі 
кредити», якою переважно корис-
туються власники приватних бу-
динків для фінансування точкових 
заходів – заміни вікон та встанов-
лення сучасних ефективних котлів, 
Фонд енергоефективності дозво-
лить здійснювати масштабні комп-
лексні проекти на рівні багатоквар-
тирних будинків.

Експерти закликають уряд змі-
нити проект держбюджету-2017, 
щоб забезпечити достатнє фінансу-
вання сектору. Вони також наголо-
шують, що для повноцінної роботи 
фонду і стабільного цільового фі-
нансування заходів з енергозбере-
ження законодавчу реформу треба 
завершити до кінця 2016 року.

Паралельно до прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана звернула-
ся група народних депутатів щодо 
збільшення бюджетного фінансу-
вання заходів з енергоефективності 
у 2017 році до 2 млрд грн.

Однак поки різні органи влади, 
громадськість та експерти ведуть 
переговори, питання про те, чи 
запрацює належна державна під-
тримка енергоефективності до на-
ступного опалювального сезону, 
залишається відкритим. Його вар-
тість – мільйони доларів, які виліта-
ють у трубу замість розвитку влас-
ної економіки.

pfaluhaz.eu

Панельний будинок в Угорщині після 
комплексної термічної модернізації

Для відчутного 
поліпшення 

енергоефективності 
будівель та зменшення 
споживання ресурсів 
потрібна саме комплексна 
модернізація: одночасне 
утеплення стін, даху, 
фундаменту, заміна 
вікон і старих систем 
опалення, встановлення 
терморегуляторів та 
індивідуального обліку.

За оцінками експертів, для 
доведення житлового 

фонду до рівня будинків з 
низьким споживанням енергії 
обсяг стимулювальних 
механізмів має сягати 
30 млрд грн щорічно протягом 
десяти років. Зважаючи на 
обсяги субсидій та витрат на 
імпорт газу, такі інвестиції в 
енергоефективність більш 
ніж виправдані. 

Для багатоповерхівки це озна-
чає, що на реконструкцію будинку 
мусять погодитися всі мешканці. 
Це пов’язано з чималими витра-
тами: йдеться про сотні тисяч або 
навіть мільйони гривень. У країнах 
Східної та Центральної Європи ці 
витрати частково покриває держа-
ва. Приклад Луцька, що є одним з 
міст-піонерів у галузі термічної мо-
дернізації, доводить потрібність та 
доцільність державної підтримки.

У Луцьку низці ОСББ завдяки 
комплексному утепленню вдало-
ся скоротити видатки на опалення 
майже вдвічі. Щоби такі комплексні 
проекти стали масовими, в Україні 
потрібно багато чого змінити.

Зрештою, йдеться про створен-

Тим часом у проекті державно-
го бюджету на 2017 рік на субси-
діювання заплановано 50,686 млрд 
грн, а на енергозбереження – лише 
0,8 млрд грн: 400 млн грн на ство-
рення та кадрове забезпечення 
Фонду енергоефективності та 
400 млн грн на продовження дер-
жавної програми «Теплі кредити». 
Коштів на фінансування операцій-
ної діяльності фонду бюджет не пе-
редбачає.

За таких умов наївно сподівати-
ся, що міжнародні донори будуть 
далі надавати фінансову підтримку. 
Якщо держава не піклується про це, 
то чому мають піклуватися донори? 
Щоб і надалі мати міжнародну під-
тримку, треба зробити енергоефек-
тивність пріоритетом, а для цього 
потрібні реальні законодавчі зміни.

ОЧІКУВАНІ 
ПРОДУКТИ ФОНДУ

За даними Мінрегіонбуду, фонд 
буде працювати з власниками бу-
динків: у багатоквартирних – з ОСББ, 
у приватних – із фізичними особами. 
За задумом розробників концепції і 
законопроекту «Про Фонд енерго-
ефективності», продуктами фонду 
стануть гранти, пільгові кредити й 
фахова технічна підтримка.

Заходи, які пропонуватиме 
фонд, будуть згруповані у чотири 
пакети: по два для приватного жит-
ла та багатоквартирних будинків. 
Також надаватимуть фінансові й 
технічні консультації.

Пакети №1 і №2 будуть віднос-
но простими з точки зору набору 
і складності заходів з енергоефек-
тивності, часу на розгортання, вар-
тості (7-10 тис. грн на сім’ю) і змо-
жуть забезпечити економію енергії 
на рівні 15%.

Пакети №3 і №4 передбачають 
більш складні проекти, що можуть 
давати економію на рівні 50%, але 
вони дорожчі – 84-100 тис. грн на 
одну сім’ю.
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У Галлії мені доповіли, що він мертвий... Вони мені набрехали... Але ж якщо брешуть – отже, 
не поважають, а якщо не поважають, то як вони можуть любити мене? Фільм «Гладіатор»

У ЛУЦЬКУ – 
«ПІККАРДІЙСЬКА 
ТЕРЦІЯ»

У грудні музиканти продовжать 
концертний тур із новою 

програмою «Лети...». До Луцька 
акапельний гурт завітає 13 грудня. 

Концерт проходитиме на сцені Волин-
ського академічного обласного музично-
драматичного театру ім. Тараса Шевченка. 
Початок – о 19:00.

У жовтні «Піккардійська Терція» з успі-
хом провела свій найбільш масштабний тур 
містами сходу та півдня України (це був уже 
четвертий такий тур формації за останні 
два роки). Нову концертну програму колек-
тиву під назвою «Лети...» почули у 17 містах 
від Полтави до Маріуполя. У грудні такі ж 
концерти відбудуться і в містах заходу та 
центру України.

ВІВТОРОК 6 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини 
06.15, 08.15 Ера бізнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 07.15 Ранок 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.50 Вічне 09.15 
Т/с «Травма» 09.55 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
10.35 Д/ф «Я - док» 
11.25 Війна і мир 12.05 
Вікно в Америку 12.30 
Вересень 13.20 Казки 
Лірника Сашка 13.30 
М/с «Мандрівники в 
часі» 14.00 Суспільний 
університет 14.30 
Подорожні 15.35 Борхес. 
«Поява народів на карті 
Європи» 16.00 Театральні 
сезони 16.35, 02.00 Д/с 
«Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє» 18.25, 
01.20 Новини. Світ 19.00, 
01.45 Новини. Культура 
19.30 Про головне 20.00 
Утеодин з Майклом 
Щуром 20.30 Наші гроші 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 23.00 Золотий 
гусак 23.15 Підсумки 
23.40 На слуху 03.30 
Надвечір’я. Долі 04.20 
Класики світової

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
04.55 Дорослі як діти
06.10, 18.05 Абзац
07.05, 08.20 Kids Time
07.07 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.22 Т/с «Щасливі 

разом»
10.20 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.10 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.05 Аферисти в 

мережах - 2
21.05 Київ вдень та вночі
22.10 Зірки під гіпнозом

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

11.00, 18.30 «За живе!»

12.20 «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
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 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.30 «Нічне життя» 

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
16.00 Х/ф «Я буду 

поруч»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Динамо» - «Бешикташ»

23.50 Події дня
00.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.40 Х/ф «Форсаж 5»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
06.50 Дзеркало історії 
07.50, 12.30 Правила 
життя 08.40 Правда 
життя 09.40, 21.40 
Життя після людей 10.30 
Фабрика погоди 11.30 
Дика Канада 13.20 У 
пошуках істини 14.10, 
19.50 Нечисть 15.10 
Містична Україна 16.10 
Повітряні бої 17.10, 20.40 
Перші винахідники 18.10, 
22.30 Загадки планети 
19.00 Україна: забута 
історія 23.30 Наземні 
битви 00.20 Прихована 
реальність 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.20 «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 

мільйон»
22.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
23.35, 03.40 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
01.20 Х/ф «В пошуках 

Еріка»

1+1

05.40, 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, 00.30, 04.40 

«Подробиці»
22.50, 03.30 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.35 Х/ф «А життя 
триває»

03.05 Д/п «Легенди 
бандитського Києва»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50 Т/с «Кримінолог»
11.45, 13.20 Х/ф «Стражі 

порядку»
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
16.40 Т/с «Ангели війни»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Х/ф «Васабі»
00.10 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Спіраль»
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.50 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс
09.50 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.25 Х/ф «Щоденник 

слабака 3. Собачі дні»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши 

коміка
19.00, 22.00 ООН
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 2»

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

Волині»
10.05 «Такти і факти»
11.00 Новини
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Зелена 

планета»
12.30 «Варто знати»
13.25 «Крим LIVE»
14.05 Т/ц «Хочу бути»
14.30 «Ваш депутат»
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» 

(В. Бондарук)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 Ретроспектива ВТ. 

«Антракт» (Л.Зеленова)
23.45 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45 
Телемагазин

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Захищеність
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
12.35 Забави
13.00 Концерт Катерини 

Малицької «Серце - не 
камінь»

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

АВЕРС 17.00 Дружболандія
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: 

«Острів скарбів» 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, 05.10 Новини

06.25, 08.25 Смакота
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
09.00, 05.50 Вічне
09.15 Т/с «Травма»
10.45 Д/с «Смачні 

подорожі»
11.50 Слідство. Інфо
12.20 Український корт
13.20 Казки Лірника Сашка
13.30 М/с «Мандрівники 

в часі»
14.00 Суспільний 

університет
14.30 Фольк-music
16.00 Твій дім-2
16.30 Д/с «Візит до Кореї»
17.00 Вікно в Америку
17.25 Мовами світу. 

Мистецький пульс 
Америки

18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. 

Культура
19.20 Обличчя війни
19.30, 04.40 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Золотий гусак
23.40 На слуху
02.00 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
03.15 Т/с «Час збирати 

каміння»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.10 «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 

- 2»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Село на 

мільйон»
22.00 «Гроші»
23.35, 03.30 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
01.25 Х/ф «Нічний гість»

06.10, 13.15, 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, 12.25 Т/с «Нехай 
говорять»

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

«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.50 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо 

долі»
22.50, 03.25 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.45 Х/ф «Людина 
народилась»

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Х/ф «Боги Єгипту»
13.10 Х/ф «Індіана 

Джонс і останній 
хрестовий похід»

16.15 Х/ф «Індіана 
Джонс і королівство 
кришталевого 
черепа»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пацики»
22.15 Свобода слова
00.15 Х/ф «Стражі 

порядку»
02.10 Т/с «Спіраль»
04.40 Провокатор

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс
09.55 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Східна 

наречена»
13.00, 22.00 Танька і 

Володька
14.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00, 23.00 Т/с 

«Домашній арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00 Розсміши коміка
19.00 ООН
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 2»
05.25 М/с «Лис Микита»

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, 21.05 Місто
17.30 «Зелена планета» 

(тел. у студії: (0332) 77 
02 42)

18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

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

Україну
21.35 «Ваш депутат»
22.00 Новини. Підсумок 

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

06.40, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.40 «Все буде смачно!»
10.35, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф 

«Домоправитель»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «Хата на 

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

екстрасенси»

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 «Орел і 
Решка. Шопінг» 14.10, 
21.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож» 
15.10, 20.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
16.10 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 Х/ф «Весільний 
переполох» 00.00 Т/с 
«Сонна Лощина» 01.45 
«Вечірній квартал» 03.30 
«Нічне життя» 

03.00 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с «Губка Боб»
07.25 Х/ф «Ті, що 

зупинили час»
09.15 Х/ф «Робосапіен: 

Перезавантаження»
11.00 Х/ф «Сигнал»
13.00 Х/ф «Робот Чаппі»
15.20 Х/ф «Реальна 

сталь»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за 

ревізором
01.00 Х/ф «Пряма та 

явна загроза»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Події

09.15 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
13.50, 15.30 Т/с «Горобини 

грона червоні»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Забудь мене, 

мамо»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Форсаж 5»
02.00 Профілактика

06.00 Бандитська Одеса 
06.50 Дзеркало історії 
07.50, 12.30 Правила 
життя 08.40 Правда 
життя 09.40, 21.40 
Життя після людей 
10.30 Фабрика погоди 
11.30 Дикі Аппалачі 
13.20 У пошуках істини 
14.10, 19.50 Нечисть 
15.10, 00.20 Містична 
Україна 16.10 Повітряні 
бої 17.10, 20.40 Перші 
винахідники 18.10, 22.30 
Загадки планети 19.00 
Україна: забута історія 
23.30 Покер 

ПОНЕДІЛОК 5 грудняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

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

16.10 Ломастер
16.30 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 Захищеність
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: 

«Актриса» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Домоправитель» Фільм «Стражі порядку»

11:50 00:15

fi lm
oserial.ru

kinopoisk.ru

Фільм «А життя триває»

01:35

inter.ua

Фільм «Васабі»

22:20

gigafi lm
.net

ДЕННІ ДЕ ВІТО 
РОЗЛУЧАЄТЬСЯ

Голлівудська зірка Денні Де 
Віто вирішив долучитися до лав 

знаменитих холостяків. Так, 72-річний 
актор зібрався розлучитися із 68-
річною Реєю Перлман, з якою прожив у 
шлюбі 34 роки.

Як повідомило джерело Radar Online, 
останнім часом подружжя живе окре-
мо. Розлучення може обійтися акторові у 
140 мільйонів доларів. 

«Денні і Рея розійшлися, зійшлися і ро-
зійшлися знову. Цього разу, схоже, остаточ-
но», – зауважив інформатор. 

Нагадаємо, що Денні 
Де Віто та Рея Перлман 
одружилися у 1982 
році. У них є троє дітей. 
Уперше пара намага-
лася розійтися 2012-го. 
Тоді вони рік мешка-
ли окремо, однак у 
2013-му знову зі-
йшлися.

зіркові пристрасті

peoples.ru

Жінка 
засмучено каже 

до чоловіка: 
– Весна настала, 

на вулиці 
тепленько, 

хороше, а мені 
роздягнутися 

нема в що.
***

Розлючений 
чоловік вбігає 

у дім:
– Галю, я знаю 

все!
– Зараз 

перевіримо. 
Яка довжина 

Дунаю?

усі на концерт! 

espreso.tv

жив інформатор. 
мо, що Денні 
я Перлман

у 1982
тртт оє дітей.

ра намага-
ся 2012-го.

рік мешка-
однак у
ву зі-

peoples.ru
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Серіал «Щасливі разом»
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ФІЛЬМ ПРО 
ЛОБАНОВСЬКОГО – 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
МІЛАНСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ 

Документальна стрічка про 
одного з найкращих тренерів 

в історії світового футболу Валерія 
Лобановського завоювала нагороду 
як найкращий фільм на Міжнародному 
фестивалі спортивного кіно в Мілані. 

Перемога вийшла символічною. По-
перше, нагороду фільм отримав у Мілані, 
де свої найкращі роки провів вихованець 
наставника «Динамо» Андрій Шевченко. 
По-друге, почесне друге місце посів фільм 
режисера Жорді Льомпарта «Барса: більше, 
ніж клуб». Саме у матчах з «Барселоною» ки-
ївське «Динамо» отримало дві найвідоміші 
перемоги – 3:0 та 4:0.

Стрічка «Лобановський назавжди» де-
бютувала на Шеффілдському міжнародному 
документальному кінофестивалі, а в Україні її 
продемонстрували на фестивалі «Молодість».

У прокат фільм вийшов 1 грудня.

СЕРЕДА 7 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 
Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 
Ера будівництва 07.15 
Ранок 08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.50 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? 14.00 
Суспільний університет 
14.30, 04.25 Світло 15.20 
Мистецькі історії 15.50, 
02.00 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє» 
17.40 Д/ф «УКРАЯ» 18.25, 
01.20 Новини. Світ 19.00, 
01.45 Новини. Культура 
20.00 Корупція в законі 
(вип.1) 20.30 Слідство. 
Інфо 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.40 Мегалот 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Підсумки 23.40 На 
слуху 03.30 Віра. Надія. 
Любов 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.30 Зона ночі
04.10 Х/ф «Робосапіен: 

Перезавантаження»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.05 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі 

разом»
10.05 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
19.00, 21.55 Варьяти
20.55 Київ вдень та вночі
01.25 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.35, 18.30 «За живе!»

11.55 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.15 «Давай поговоримо 

про секс 2»

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 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.30 «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 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
16.00 Х/ф «Забудь мене, 

мамо»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с 

«Людський фактор»
23.00 Події дня
01.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
06.50, 00.20 Дзеркало 
історії 07.50, 12.30 
Правила життя 08.40 
Правда життя 09.40, 
21.40 Життя після людей 
10.30 Фабрика погоди 
11.30 Дика Канада 
13.20, 04.20 У пошуках 
істини 14.10, 19.50 
Нечисть 15.10 Містична 
Україна 16.10, 23.30 
Наземні битви 17.10, 
20.40 Перші винахідники 
18.10, 22.30 Загадки 
планети 19.00 Україна: 
забута історія 05.10 
Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 03.15 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку - 6»
12.20 «Міняю жінку - 7»
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 мільйон»
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
23.35 Т/с «Теорія брехні 

- 2»
01.25 Х/ф «Шик»
03.35 Т/с «Теорія брехні 

- 2»

05.30, 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, 04.40 

«Подробиці»
22.50, 03.20 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.40 Х/ф «Життя як 
цирк»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50, 16.40 Т/с «Ангели 
війни»

11.55, 13.20 Х/ф «Васабі»
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пацики»
22.20 Х/ф 

«Миротворець»
00.55 Т/с «Лас-Вегас»
02.30 Т/с «Спіраль»
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

09.50 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.25 Х/ф «Найкращий 
друг шпигуна»

12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00, 23.00 Розсміши 

коміка
19.00, 22.00 ООН
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 2»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.30 «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?»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Т/ц «Ми - 

українські»
14.45 Т/ц «4+1»
15.05 Т/ф «Моя Леся 

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

Лірника»
18.00 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 «Відкрите місто». 

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

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народна 

скарбниця»
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, 12.30, 
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»
12.45 Концерт Віктор 

Павлік «Улюблені хіти»
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 Д/с «Всесвіт»
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: «За 

тих, хто в морі» 1
05.20 Чоловічі розваги
05.35 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 8 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 Спорт 
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 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00, 
05.50 Вічне 09.15 Т/с 
«Травма» 09.55 «План на 
завтра» 10.30, 19.30 Про 
головне 11.00 Чоловічий 
клуб 11.35 Розсекречена 
історія 12.30 Слідство. 
Інфо 13.20 Казки Лірника 
Сашка 13.30 Як це? 14.00 
Суспільний університет 
14.30, 03.40 Надвечір’я. 
Долі 15.50 Спогади 16.35 
Д/с «Латиноамериканська 
музика» 17.40 Д/ф 
«УКРАЯ» 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 
01.45 Новини. Культура 
20.00 Корупція в законі 
(вип.2) 20.30 «Схеми» 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 23.00 Золотий 
гусак 23.15 Підсумки 
23.40 На слуху 02.00 Д/с 
«Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє» 04.40 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
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03.00, 02.10 Зона ночі
04.10 Х/ф «Афтершок»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.05 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Щасливі 

разом»
10.05 Т/с «Спецзагін 

Кобра»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

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

мережах - 2
00.05 Варьяти
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

11.00, 18.30 «За живе!»

12.20 «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 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 Т/с «Лікар 
Хаус» 02.30 «Нічне життя» 

К1
06.00, 13.00, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

20.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
15.30 Х/ф «Любов з 

пробірки»
17.45 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Брага» - 
«Шахтар»

21.00, 23.30 Т/с «Багаття 
на снігу»

23.00 Події дня
01.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
06.50 Дзеркало історії 
07.50, 12.30 Правила 
життя 08.40 Правда 
життя 09.40, 21.40 
Життя після людей 10.30 
Фабрика погоди 11.30 
Дика Канада 13.20 У 
пошуках істини 14.10, 
19.50 Нечисть 15.10 
Містична Україна 16.10, 
23.30 Наземні битви 
17.10, 20.40 Перші 
винахідники 18.10, 
22.30 Загадки планети 
19.00 Україна: забута 
історія 00.20 Гордість 
України 

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 - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45, 02.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Село на 

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

2016»
00.45, 03.30 Х/ф 

«Чоловіки у великому 
місті»

05.30, 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, 04.50 

«Подробиці»
22.50, 03.25 Т/с 

«Двадцять років без 
кохання»

01.45 Х/ф «Мій 
молодший брат»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Т/с «Ангели війни»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Миротворець»
15.00, 16.20 Т/с «Відділ 

44»
16.35 Т/с «Паршиві вівці»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пацики»
22.25 Х/ф «Чорний дощ»
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
02.40 Т/с «Спіраль»
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.40 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

09.50 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць»

10.25 Х/ф «Король 
скейтборду: Найбільш 
вертикальний 
примат»

12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.00 Віталька
17.00, 20.00 Країна У
18.00 Розсміши коміка
19.00, 22.00 ООН
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 2»

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 «Відкрите місто»
13.25 Т/ц «Твій дім»
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 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
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 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Роки і долі»
21.35 «Роки і долі» 

(А.Гордійчук і квартет 
«Акорд»)

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, 
20.30, 22.05, 22.45 
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 «Європа 

за нами». 1 ч.
13.45, 03.30 Сад. Город. 

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

пригод

АВЕРС 14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 Суперкнига
18.55 Погода
19.00 АУКЦІОН ТV 

магазин&онлайн
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слово депутата
22.15 Слідство Інфо
23.00 Д/с «Всесвіт»
00.35 Діагноз: здоров’я
01.00 Т/с «Життя на 

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

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

ПОМЕР АКТОР 
РОН ГЛАСС

На 72-му році життя у США помер 
голлівудський актор Рон Гласс. 

Про це розповів його агент Джеффрі 
Ліветт, повідомляє ВВС.

За 40-річну кар’єру актор знявся у де-
сятках серіалів. Гласс здобув популярність 
завдяки серіалу «Світлячок» та повноме-
тражному сиквелу «Місія Сереніті». Він та-
кож грав епізодичні ролі у серіалах «Друзі», 
«C.S.I. Місце Злочину» й «Агенти Щ.І.Т».

втрата

Фільм «Миротворець»

Фільм «Чорний дощ»

Фільм «Чоловіки у великому місті»

Серіал «Життя як цирк»

22:20

22:25

00:45

01:40

kinopoisk.ru
uakino.tv

ukrainefi lm
.com

interplus.ua

кіно

etonline.com
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Молоді – можливості для розвиткуМолоді – можливості для розвитку

РУКА ДОПОМОГИ ЗЦІЛЮЮТЬ НЕ ЛИШЕ ЛІКИ

У санаторії «Дачному» створили нові умови дозвілля 
маленьких пацієнтів на свіжому повітрі. З підтримкою 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» побудували новий 
ігровий майданчик, аналогів якому немає на теренах 
західного регіону України. 

Санаторій для батьків 
і дітей у селі Дачному 

Ківерцівського району 
ще досить молодий, хоч і 
створений на уже готовій 
базі – спочатку тут була 
школа, потім – кардіологічна 
здравниця. Теперішня 
спеціалізація закладу – 
неврологія. Тут перебувають 
на реабілітації й адаптуються 
до життя у соціумі дітки, 
які постраждали внаслідок 
черепно-мозкових травм, 
нейроінфекцій, мають 
вроджені чи набуті патології 
опорно-рухового апарату. 

Восьмирічний Ілля Герасимчук 
із Ковеля у ранньому віці захворів 
на менінгоенцефаліт, у нього був 
уражений головний мозок, тому 
тепер хлопчик потребує спеціаль-
ного лікування. Його мама Людми-
ла каже, що після санаторію бачить 
неабиякий прогрес, тому двічі на 
рік намагається узяти путівку в 
«Дачний». Людмила Герасимчук 
розповідає, що з допомогою фа-
хівців її син швидко розвивається, 
нині успішно навчається у школі.

Санаторій такого напрямку діє 
в Дачному лише 15 років, але вже 
має гарну репутацію, адже тут і 
фахівці чудові, і матеріальна база 
хороша. Аби поліпшити стан за-
кладу і розвивати його, постійно 
залучали спонсорів та благодій-
ників. На часі була потреба в спе-
ціалізованому дитячому ігровому 
майданчикові.

 «Тут дуже бідненько було, але 
не через те, що не хотіли зробити 
ліпше, а через те, що коштів браку-
вало, якщо вони й надходили, то 
використовували їх на нагальніші 
речі, – розповідає Олег Лопатін, 
головний лікар закладу. – У зв’язку 
з цим я звернувся по допомогу до 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». І от нам пішли назустріч».

В обласному центрі за під-
тримки Фонду вже облаштували 
понад 30 ігрових зон у дворах ба-
гатоквартирних будинків, зараз 
активно над вуличним дозвіллям 
дітей працюють сільські та селищ-
ні громади області. Такий майдан-
чик – поки що єдиний у західно-
му регіоні України, оскільки там 
можуть бавитися діти, обмежені в 
можливості рухатися. Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» спільно з 
обласним дитячим територіальним 
медичним об’єднанням вирішили, 
що він має бути там, де найбільш 
потрібний, де ним може скориста-
тися якнайбільше особливих діток. 
Щодо облаштування майданчика 
також виникали питання, оскіль-
ки практики встановлення таких 
об’єктів поки що небагато.

 «Із адміністрацією санаторію 
та підрядником детально обгово-
рили питання, які ми ставимо до 
дитячого майданчика, – ділиться 
робочими моментами заступник 
голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Орест Ма-
ховський. – Потрібно було, щоб 
дитина-візочник з допомогою до-
рослого могла скористатися цим 
обладнанням, щоб воно було без-
печним, щоб малеча отримувала 
позитивні емоції». 

Фонд став першим замовни-
ком такого спеціалізованого об-
ладнання у фірми-підрядника, що 
зголосилася на виконання робіт. І 

результат виявився вартим зусиль. 
Серед звичних ігрових споруд об-
лаштували гойдалку і карусель для 
дітей, які пересуваються за допомо-
гою візка. Він надійно фіксується 
на снаряді, і дитина безпечно може 
бавитися разом з ровесниками. 
Керівник закладу Олег Лопатін за-

значає, що таким чином діти краще 
контактують одне з одним, більше 
спілкуються, не відмежовуються. 

Хоча цей проект вважають екс-
периментальним, усе ж перші його 
успіхи й докази доцільності – за 
усмішками дітей, які вже випробу-
вали усе обладнання дитячого міс-

течка. Серед них і Сашко з Луцька, 
який багато часу мусить проводити 
саме сидячи на візку: «Тут тільки 
гірки були, а цього року з’явилися 
каруселі. Дуже зручні». 

Мама Іллі з Ковеля каже, що 
майданчик – то полегшення для 
батьків, які постійно перебува-
ють біля своїх малят. Із настанням 
теп ла, коли маленькі пацієнти са-
наторію зможуть більше часу пе-
ребувати на свіжому повітрі, то 
буде прекрасна можливість між 
виснажливими процедурами за-
йняти дітей чимось цікавим та ко-
рисним.

Наталка ПЕТРУК

Між процедурами на маленьких 
пацієнтів чекає цікаве дозвілля

Сашко каже, що гойдалка з 
фіксатором для візка дуже зручна

Єдиний у західному регіоні України дитячий 
спеціалізований ігровий майданчик

Орест Маховський та Олег Лопатін 
задоволені результатом співпраці

Усмішки дітей – свідчення 
доцільності проекту
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ПІДТРИМКА ДОШКІЛЛЯ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

У ДИТСАДКУ «РАДІСТЬ» ОЦІНИЛИ 
ПЕРЕВАГИ ФОНДУ РОЗВИТКУ

НОУТБУК ДЛЯ 
ПОВНОЦІННОГО 
НАВЧАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ІТП – НАДВАЖЛИВИЙ 
КРОК ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Індивідуальний тепловий пункт забезпечує виконання таких завдань:
– облік витрат тепла та теплоносія;
– захист системи теплопостачання від аварійного збільшення 
    параметрів теплоносія;
– відключення системи теплоспоживання;
– рівномірний розподіл теплоносія системою теплоспоживання;
– регулювання і контроль параметрів рідини, що циркулює;
– перетворення виду теплоносія.

У Маневицькому навчальному центрі 
№42 здобувають робітничі спеціальності 
чоловіки, які відбувають покарання у 
виховній колонії. За 12 років діяльності 
навчальний центр підготував та вручив 
свідоцтва про надання робітничої професії 
1500 слухачам. 

– У Маневицьку ВК №42 за рішенням суду 
потрапляють повторно засуджені порушники 
закону. Це досить різні люди – хтось із вищою 
освітою, хтось із неповною середньою. Та на-
віть маючи професію, багато хто з них після 
звільнення не має права працювати на попе-
редній посаді. Тому чоловіки стараються здо-
бути робітничу спеціальність, щоб заробляти 
на прожиття, – каже директор Маневицького 
НВК №42 Микола Булик. 

Найпоширеніші професійні напрями – 
машиніст (кочегар котельні),  верстатник де-
ревообробних верстатів, слюсар-електрик з 
ремонту електроустаткування та лицювальник-
плиточник. Багато чоловіків стараються опа-
нувати кілька спеціальностей, бо розуміють: 
це – їхній шанс згодом працевлаштуватися. За 
словами Миколи Булика, за парти сідають і 18-
річні, і 60-річні. Навчання триває 10 місяців і 
передбачає суто професійну підготовку. 

– Цих людей не поведеш на виробництво, 
щоб показати новітні технології, адже чоловіки 
перебувають в зоні обмеження. Для педагогів 
та майстрів у цій ситуації потрібен повноцін-
ний мультимедійний комплекс. У навчальному 
центрі були проектор та екран, але бракувало 
ноутбука. Директор звернувся із таким про-
ханням до нас, – каже керівник Маневицького 
регіонального представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Надія Борисюк. – Те-
пер невеликий педагогічний колектив, а це ві-
сім майстрів виробничого навчання та три ви-
кладачі, отримали можливість застосовувати і 
на уроках сучасне технічне обладнання. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Наприкінці березня за 
ініціативи батьків у 

луцькому дитсадку №22 
«Радість» створили фонд 
розвитку навчального 
закладу. Поштовхом до 
такого кроку стала тісна 
співпраця ДНЗ з Офісом 
розвитку кварталу, що 
на бульварі Дружби 
народів, 6. Сьогодні батьки 
та вихователі впевнено 
кажуть: співпраця з Фондом 
дала вагомі результати. 

– За період діяльності фонду 
розвитку навчального закладу 
батьки переконалися: їхні кош-
ти використовують ефективно. 
Задоволені, що скористалися 
нагодою створити такий фонд. 
Тепер бачать, що ми розумно 
використовуємо та звітуємо за 
кожну копійку. І вже є конкрет-
ні результати. Рішення придба-
ти плазмовий телевізор ухвали-
ли на зборах, – каже казначей 
фонду розвитку дитсадка Окса-
на Дишко. 

Лучанка Лілія Почтарук – 
член правління фонду розвит-
ку ДНЗ №22 «Радість». Жінка 
переконує батьків, що садочок 
треба розвивати, адже дітки пе-
ребувають у стінах ДНЗ більше 
часу, як удома. А держава ви-
діляє кошти лише на зарплату 
персоналу та оплату комуналь-
них послуг. Тому без фінансової 
підтримки батьків садочкам не 
обійтися. Інша річ – вкладені 
кошти потрібно було ефектив-
но використовувати. 

– Тому вирішили заснувати 
фонд розвитку нашого дитсад-
ка. Ми були одними з перших у 
Луцьку, хто зважився на такий 
крок. І не шкодуємо, бо Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нас 
фінансово підтримав: на умовах 
співфінансування купили плаз-
мовий телевізор в актовий зал. 

А до того в нас ані проектора, 
ані телевізора не було. Купили 
флешку і записуємо туди роз-
вивальні ігри, віршики англій-
ською, колискові, класику... За-
доволені всі: вихователі, батьки 
й діти, – переконує Лілія Почта-
рук.  

Вихователька старшої групи 
«Бджілка» Людмила Михайляк 
відзначає, що з’ява телевізора 
полегшила їм роботу: 

– Раніше я використовувала 
на заняттях магнітофон або ж 
власний ноутбук, який приноси-
ла з дому. Під музичний супровід 
діткам легше ліпити, малювати... 
Тепер є можливість демонстру-
вати вихованцям розви вальне 
відео на великому екрані. Навіть 
якщо знайду в інтернеті щось 
цікаве, готуючись до занять удо-
ма, приношу на флешці наступ-
ного дня. 

На переконання Андрія 
Костенка, голови фонду розвит-
ку ДНЗ №22, за такими фонда-
ми – майбутнє: 

– Нашому садочку – понад 
30 років. Тому його потрібно 
доводити до нормального ста-
ну. Насамперед треба створити 
комфортні умови для перебу-
вання діток, їм має бути тепло 
й затишно. Тоді подбати про 
сучасну матеріальну базу, яка 
сприятиме вихованню і розвит-
ку дітей. Вихователі й завідувач 
стараються, щоб садочок ішов 
у ногу з часом, але і наш фонд 
намагатиметься робити ДНЗ 
кращим. Співпрацюємо, по 
можливості, з усіма, хто може 
допомогти, пишемо звернення. 
Це офіційні листи з печатками, 
оскільки то юридична організа-
ція. На наші прохання відгуку-
ються, надають посильну допо-

могу. Команда у фонді склалася 
хороша, всі батьки – ініціативні, 
постійно шукають нові можли-
вості для залучення коштів. Нам 
щомісяця проводять навчання у 
клубі активних батьків на базі 
Офісу розвитку кварталу, роз-
повідають про різні програми, 
в яких можна взяти участь. А 
якщо батьки не знаються на пи-
таннях бухгалтерії та звітності, 
все розтлумачують. 

Активність батьків відзна-
чає і керівник Офісу розвитку 
кварталу, що на бульварі Друж-
би народів, Лариса Мазурок: 

– Ініціативні батьки нашого 
мікрорайону ДПЗ створили вже 
три фонди розвитку: у ДНЗ №№ 
22, 23 і 28. Уже мають багато пе-
ремог і досягнень. Найближчим 
часом плануємо створити фон-
ди розвитку ще у двох дитсад-
ках. Ми постійно підтримуємо 
контакти з батьками, підказу-
ємо, куди краще звернутися. 
Регулярно збираємо, розповіда-
ємо про новинки в законодав-
стві, у програмах, думаємо над 
перспективами фонду. 

P.S. Долучитися до створен-
ня фонду розвитку навчально-
го закладу можуть усі школи та 
дошкільні заклади Луцька. Щоб 
отримати детальну інформа-
цію, підтримку і супровід вашої 
ініціативи, звертайтеся в Офіси 
розвитку кварталу за місцем 
проживання. Переваги таких 
фондів очевидні: залучення до-
даткових джерел фінансування, 
додаткові можливості для зміц-
нення навчальної бази закладу; 
гарантія прозорого та публіч-
ного використання благодійних 
коштів; можливість впливати 
на якість харчування у ДНЗ та 
школах; сприяння розвитку фіз-
культури та спорту; організація 
ефективної гурткової роботи в 
навчальному закладі.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Постійне збільшення суми у 
платіжних квитанціях за комунальні 
послуги суттєво б’є по гаманцю 
пересічних українців. Попри те, 
що ми не можемо впливати на 
тарифну політику в державі, нам до 
снаги навчитися використовувати 
всі засоби економії. 

Людмила Гладун очолює ОСББ 
«Надія-Волинь», що на вулиці 
Космонавтів, 4 в Луцьку, 13 років. 
Колись це був гуртожиток ВАТ 
«Волиньхліб». Коли 2002 року під-
приємство збанкрутувало, гурто-
житок було передано у комунальну 
власність міста. Згодом Луцькрада 
передала приміщення з комуналь-
ної у колективну власність товари-
ства співмешканців «Надія» та до-
зволила провести реконструкцію 
під багатоквартирний житловий 
будинок. 

У будівлі 63 кваритири. Голова 
ОСББ розповідає, що у мешканців 
постійно були проблеми з «Луцьк-
теплом». Підприємство  ніколи не 
дотримувалося температурного 
режиму.

– Рішення встановити інди-
відуальний тепловий пункт ми 
ухвалили не лише для того, щоб 
контролювати подачу тепла, а й 
із метою економії коштів, – каже 
Людмила Гладун. – Адже на тепе-
рішній час 30,07 грн за метр квад-

ратний – не така маленька сума 
для пересічних лучан. 

Те, що після встановлення 
теплового пункту економія буде 
відчутною, пані Людмила знає 
з власного досвіду. Адже, окрім 
«Надії-Волині», жінка очолює ще 
одне ОСББ – «Світанок», що на 
Захарова, 12, де вже другий рік 
стоїть ІТП. Тут за п’ять місяців 
мешканцям вдалося зекономити 
понад 30% коштів. Зекономлених 
за один сезон грошей людям ви-
стачило, щоб виплатити кредит на 
придбання ІТП, що був розрахо-
ваний на п’ять років. 

ОСББ «Надія-Волинь» скорис-
талося державною програмою з 
енергоефективності та фінансовою 
підтримкою Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Новий опалюваль-
ний сезон на Космонавтів, 4 роз-
почався зі встановленим індивіду-
альним тепловим пунктом. 

– Зараз перепад температури 
між подачею і віддачею – 10 граду-
сів. Раніше було біля 20 градусів, – 
констатує Людмила Гладун. 

Попри те, що за освітою жін-
ка – технолог  хлібопекарних і кон-
дитерських виробів, вона орієнту-
ється в тому, як працює ІТП, та 

відміну від інших неавтоматизова-
них процесів, дозволяє економити 
до 30% теплової енергії. Хоча вста-
новлення ІТП – справа затратна, 
проте в майбутньому дозволить 
економити значні кошти, які мож-
на буде спрямовувати на інші по-
треби з благоустрою будинку.

Загалом на сьогодні в Луцьку 
вже зареєстровано та ефективно 
діє понад 300 ОСББ, з них 105 – за 
підтримки Фонду. Проект «Спри-
яння розвитку ОСББ» передбачає 
пакет підтримки для новоство-
рених об’єднань. Зокрема, пов-
ну інформаційну та юридичну 
підтримку і на етапі створення 
об’єднання, і в процесі господа-
рювання, компенсацію витрат на 
реєстрацію, участь у школі лідера 
ОСББ (тренінги, круглі столи та 
зустрічі з експертами в цій галузі), 
співфінансування питань ОСББ, 
які спрямовані на поліпшення 
стану житлових будинків та при-
будинкових територій.

Ірина ЮЗВА

впевнено розповідає про механіз-
ми його роботи. Каже, що мусить 
бути обізнаною в усіх тонкощах 
роботи теплового пункту, коли 
приймає роботу підрядників та 
підписує акти виконаних робіт.

Наступного року жителі пла-
нують продовжувати роботи з 
утеп лення будинку – замінити 
вікна на сходовому майданчику. 
Також потрібно зробити чистку 
системи опалення та відновити 
відмостку навколо будинку. 

– ОСББ, які впроваджують за-
ходи енергозбереження, тримають 
правильний курс. Встановлення 
лічильників тепла, індивідуаль-
них теплових пунктів, утеплення 
тепломереж, заміна вікон у місцях 

загального користування на енер-
гозберігальні – усе це вписується в 
рамки проекту Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Сприяння розвит-
ку ОСББ», – зазначає координатор 
проекту Андрій Кремський. – Бага-
торічна експлуатація індивідуаль-
ного теплового пункту довела, що 
сучасне обладнання цього типу, на 

Надія Борисюк 
вручає ноутбук 
Миколі Булику

Лілія Почтарук демонструє 
якісне відео на новому телевізорі

Вихованці дитсадка 
на занятті з малювання

Голова ОСББ Людмила 
Гладун та менеджер 
Фонду Андрій Кремський 
оцінюють переваги ІТП
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Навчатися у комфортних 
умовах тепер можуть учні 

села Грузятина Маневицького 
району. Новий навчальний 
рік для школярів розпочався 
із приємних новин. Тепер 
учні здобуватимуть освіту 
в теплому приміщенні, 
адже цього року зусиллями 
громади вдалося утеплити 
фасад та оновити фундамент.

Село Грузятин розташоване на 
околиці Маневицького району. За-
раз тут мешкає більш як півтисячі 
людей. Щороку кількість населен-
ня збільшується – залишається 
молодь, село розбудовується.

Тринадцять років тому На-
талія Михайловська закінчила 
Грузятинську школу. Навчалася в 
Луцькому педагогічному коледжі. 
Коли отримала диплом учителя 
початкових класів, повернулася 
в рідне село. Тепер ділиться зна-
ннями із маленькими односельча-
нами.

«Наше село перспективне, в 
нього велике майбутнє, адже тут 
живуть ініціативні люди, які дба-
ють про Батьківщину. Багато мо-
лоді в Грузятині зводить власні 
будинки», – розповідає вчителька 
Наталія Михайловська.

Важливу роль у житті грузя-
тинців відіграє сільська школа. У 
дев’ятирічці навчається 74 учні. За 
53 роки у стінах школи не було ка-
пітального ремонту. На державне 
фінансування селяни не сподіва-
ються – самотужки намагаються 
створити якісні умови навчання 
для дітей. 

«Допомога районної влади 
менше відчувається на окраїні, 
тому наша громада вирішила зро-
бити все, щоб внести якісь зміни й 
відродити до життя нашу старень-
ку школу», – каже вчителька Люд-
мила Микитюк.

Особливість Грузятина – його 

активні жителі. Кілька років у селі 
діє громадська організація. Люди 
самостійно опрацювали проект 
утеплення фасаду школи. Його 
розглянули на міжнародному 
конкурсі. І тоді закипіла робота. 
До втілення ідеї тут долучаються 

і найменші грузятинці.
«На реалізацію проекту по-

трібне було співфінансування. 
Діти активно долучилися до збору 
коштів. Весна у нас розпочалася з 
того, що ми взялися збирати ма-
кулатуру. Також очистили околи-

ці нашого села від склотари. Тоді 
спільно ми зібрали дві тисячі гри-
вень. Усе це залучили на втілення 
проекту утеплення школи», – роз-
повідає вчителька та голова ініціа-
тивної групи Людмила Микитюк.

Залучених коштів із Європей-

ського Союзу виявилося замало 
для облаштування фасаду школи. 
Для того щоб завершити ремонт-
ні роботи щодо покращення зов-
нішнього вигляду навчального 
закладу, громада звернулася у ма-
невицьке представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

«Цей проект був важливим 
для нас та для громади села, адже 
діти мають навчатися у теплому 
приміщенні. Оскільки ремонтні 
роботи потрібно було завершити 
до осінньої пори, ми реалізували 
цей проект. На умовах співфінан-
сування нам вдалося повністю за-
вершити роботи», – каже керівник 
маневицького представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Надія Борисюк.

Це не перший проект, що його 
вдалося реалізувати активній 
громаді. На початку навчального 
року за підтримки Фонду бібліо-
тека навчального закладу попов-
нилася новою художньою літера-
турою, яка була вкрай потрібна 
школярам. Зараз у дітей – належні 
умови навчання, а разом з тим – і 
нові успіхи.

Людмила ПАСТУШОК

Днями у Маневичах відбувся відкритий 
районний фестиваль «Радість 
творчості – душа». Цей культурний 
захід – особливий, адже участь у ньому 
взяли люди з особливими потребами. 

Цьогоріч фестиваль відбувся уже втретє 
і був присвячений річниці Революції Гіднос-
ті, Міжнародному дню людей з інвалідністю 
та 15-річчю діяльності Маневицької район-
ної громадської організації інвалідів «Дові-
ра». Привітати маневиччан приїхали навіть 
друзі з інших областей України. 

Ініціаторами фестивалю стали спеціа-
ліст відділу культури Маневицької райдерж-
адміністрації Лариса Касьян та голова орга-
нізації «Довіра» Наталія Шишолік.  

На свято, як і годиться, гості приїхали з 
подарунками. Леся Хижук із Луцька, Олек-
сандр Кухарчук із Рівного та Петро Ткачук 
із Маневичів  виконували пісні. Самодіяль-
ні артисти Іван Штань, Богдан Антонюк та 
Анна Сучко піднімали настрій гуморесками. 
Геннадій Федорович із Луцька продекламу-
вав авторський вірш-баладу. А Світлана 
Печенюк, голова Ковельського міського осе-
редку Всеукраїнської організації інвалідів, 
приїхала до іменинників у товаристві само-
бутнього ілюзіоніста Миколи Крама. Факір і 
клоун неабияк потішив публіку оригіналь-
ним виступом, тому зал проводжав його 
тривалими оплесками.

Ведуча вечора Лариса Касьян наголо-
сила: кожен із членів «Довіри» – самобутня 
особистість. Як-от художник Петро Ткачук. 
Молодий чоловік дякує Богові за те, що наді-
лив його таким даром. Петро охоче ділиться 
неповторним талантом зі здібним учнем із 
Прилісного Михайлом Уткіним. До слова, 
під час урочистого вечора обом художни-

кам зробили сюрприз – вручили альбоми 
з їхніми авторськими роботами. Оскільки 
альбоми видано обмеженим накладом, у 
«Довірі» шукатимуть меценатів, щоб видати 
роботи більшим тиражем.  

– Нашу «Довіру» було створено 15 років 
тому як клуб однодумців, на добровільних 
засадах, – розповідає Наталія Шишолік. 
– Оскільки свого приміщення у нас нема, зу-
стрічалися переважно в районній бібліотеці. 
Організовували поетичні або пісенні вечо-
ри, заходи до Дня художника. Тоді нам було 
важче, на все доводилося просити кошти в 
підприємців. А три роки тому зареєструва-
лися як громадська організація, почали пи-
сати проекти. Спільно з районною бібліоте-
кою написали проект «Ми хочемо жити, як 
усі» і виграли. Так що невдовзі у Маневичах 
буде арт-кафе для людей із особливими по-
требами: з пандусами, із вбиральнями для 
візочників, з комфортними умовами пере-
бування для слабозорих. 

За словами Наталії Шишолік, до ГО 
«Довіра» щороку долучаються нові люди. 

Збільшується і кількість діток з особливи-
ми потребами. Для них, як відомо, потріб-
но організовувати цікаві заходи та зустрічі. 
Щоб, скажімо, продемонструвати для малю-
ків мультики, щоразу доводилося позичати 
проектор. Бо придбати власне мультиме-
дійне обладнання громадська організація 
не могла. Але на те і є День народження, 
щоб отримувати подарунки! Втілити мрію 
в реальність «довірівцям» допомогла Ірина 
Констанкевич, народний депутат України, 
член правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», яка вручила Наталії Шишолік нові-
сінький проектор. 

– Хочу подякувати за честь розділити 
вашу радість, за те, що я стала співучасни-
ком свята творчості й краси. Сьогоднішній 
фестиваль мене вразив тим, що ви зуміли 
створити в собі потужну творчу енергети-
ку. Бачу, що маєте багато симпатиків і при-
хильників. Відсьогодні я теж ваш великий 
симпатик і друг. Хочу побажати, щоб ви 
відзначали творчістю і діяльністю не лише 
ювілейні роки, робіть це щороку. Гуртуйте 

навколо себе тих, хто хоче бути такими, як 
ви: з молодими серцями, запальними очима 
і сяйвом у ваших душах. Ми будемо вас у 
всьому підтримувати, бо тільки разом мо-
жемо будувати нову Україну, – наголосила 
Ірина Констанкевич. 

Наталія Шишолік зазначила, що ГО 
«Довіра» щомісяця організовує творчі 
зустрічі, на яких проводять презентації. 
Тому проектор їм дуже потрібний. Наразі 
в громадській організації опікуються діт-
ками з синдромом Дауна. Уже найближчим 
часом «довірівці» планують залучати до 
себе усіх діток-інвалідів, які живуть у Ма-
невицькому районі. Однак активісти пере-
коналися, що в таких ситуаціях їм більше 
доводиться працювати з батьками, ніж із 
малюками. Діти більш відкриті й готові 
іти на контакт. Побувавши хоч раз на зу-
стрічах, організованих ГО «Довіра», дітки 
розуміють: вони особливі. Але хочуть і мо-
жуть насолоджуватися життям, учитись і 
творити.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Голова ініціативної групи та 
працівники Фонду обговорюють 
плани подальшої співпраці

Тепер учні здобуватимуть 
освіту в теплому приміщенні

Школа відіграє 
важливу роль у житті

Лариса Касьян дарує 
альбоми художникам

Подарунок від Фонду вручає 
Ірина Констанкевич 
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ТУРНІР ПАМ’ЯТІ

«СПАСИБІ ДРУЗЯМ, 
ЩО НЕ ЗАБУВАЮТЬ...»

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

Упродовж трьох днів у Волинському 
обласному ліцеї з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 
за звання найкращих змагалися 
понад 200 боксерів різного віку. 
Турнір відбувається четвертий рік 
поспіль. Його географія і рівень 
постійно зростають. Цьогоріч участь 
у міжнародному боксерському 
турнірі, присвяченому пам’яті Василя 
Лотоцького, взяли спортсмени з 14 
областей України та з Брестської 
області республіки Білорусь. Турнір 
охопив різні вікові категорії учасників: 
чоловіки, молодь, юніори, юнаки.

Василь Лотоцький – видатний волин-
ський боксер, наймолодший майстер спор-
ту України з боксу на Волині. Працював 
тренером-викладачем із цього виду спорту. 
Його життя трагічно обірвалося у вересні 
2012 року під час автопригоди. Авто, в якому 
їхав Василь із двома друзями-спортсменами, 
злетіло з траси. Вижити не вдалося нікому.

У спортивному залі ліцею зібралися друзі, 
тренери, рідні Василя. У їхній пам’яті боксер 
назавжди залишився молодим, наполегли-
вим, цілеспрямованим хлопцем. Представни-
ки влади говорили про досягнення волинян 
у спорті та дякували батькам, що вирости-
ли сина, яким пишаються земляки та якого 
наслідують молоді спортсмени. Тим часом 
учасники турніру налаштовувалися на бій. 
Хтось із них практикує тактику Василя, хтось 
керується власними напрацюваннями. Про-
те кожен знає, хто такий Василь Лотоцький. 
Присутні вшанували пам’ять майстра спорту 
хвилиною мовчання. Під звуки оркестру лі-
цеїсти поклали квіти до могили Василя. 

Один із його тренерів Петро Боярчук 
пригадує, як до них на заняття прийшов де-
сятирічний Василь. Минуло зовсім небагато 
часу, як наставники побачили у хлопцеві пер-
спективного спортсмена. Уже через три роки 
Василь Лотоцький став призером України. 

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ БОКСЕРСЬКИЙ ТУРНІР ПАМ’ЯТІ 
МАЙСТРА СПОРТУ УКРАЇНИ З БОКСУ ВАСИЛЯ ЛОТОЦЬКОГО

«Василь – неодноразовий переможець 
міжнародних змагань. Він постійно вибо-
рював призові місця, – це вже ділиться спо-
гадами про учня тренер з двадцятирічним 
стажем Артур Каменєв. – Коли дитина йде у 
бокс, у неї мають бути ціль і характер, решту 
дадуть тренування. За рік Василь виходив на 
ринг і показував хороші результати. Він був 
наполегливим хлопцем, багато тренувався. 
Теперішні діти рівняються на нього». 

Мама Василя Світлана Лотоцька зі ще-
мом у серці говорить про сина. Пригадує, як 
він, маленький Василько, ходив на карате, та 
у сім’ї не було грошей, щоб оплачувати ці за-
няття. Потім хлопець ходив на футбол, знову-
таки не склалося – попри те, що йому цей вид 
спорту подобався, пані Світлана не мала змо-
ги щоразу водити сина на тренування. Тоді 
Василь і подався у бокс. Правда, мамі про нове 
захоплення сказав лише тоді, коли потрібно 
було їхати на змагання. Усі кубки та медалі 
боксера досі зберігаються в його кімнаті, що 
стала своєрідним музеєм пам’яті Василя.

Наталія Горошко-Лотоцька, сестра загиб-

лого боксера, яка також була присутня на 
змаганнях, розповіла, що її брат був лідером – 
завжди довкола себе гуртував людей. Ще за 
життя Василя вона пишалася, що її брат – 
боксер. Тепер жінка вдячна, що Василь жи-
вий у пам’яті друзів, тренерів, підопічних... 

«Коли турнір проходив уперше, було 
дуже важко, адже рана втрати ще боліла, 
кровоточила. Зараз, коли від дня трагедії ми-
нуло чотири роки, мені приємно, що Василя 
не забувають. Ми долучаємося до організації 
таких заходів, – розповідає Наталія. – Хоті-
лося б, щоб не забували і про його друзів, 
які загинули в той день. Вони – теж відомі 
в Україні спортсмени. Дем’ян Усик – член 
збірної України з боротьби дзюдо, неоднора-
зовий чемпіон країни. Олег Фурс – кандидат 
у майстри спорту України з греко-римської 
боротьби, переможець і призер багатьох 
міжнародних турнірів. Ці хлопці також до-
стойні того, щоб на їхню честь проводили 
змагання».

Міжнародний боксерський турнір, при-
свячений пам’яті Василя Лотоцького, від-

бувався за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

«Надзвичайно приємно сьогодні перебу-
вати поряд із вами. Цей турнір присвячений 
великій людині, яка досягла висот у спорті, 
яка була чудовим наставником та тренером, 
славним сином України», – звернувся до при-
сутніх менеджер Фонду Олексій Сорокун, 
який був особисто знайомий з Василем. 

Від засновника Фонду Ігоря Палиці Олек-
сій Сорокун вручив боксерські шоломи для 
дітей, яких тренував Василь.

«Із Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» 
ми співпрацюємо вже давно. Ще коли Василь 
працював тренером, Фонд допоміг відкрити 
дитячу школу боксу, що на вулиці Потебні у 
Луцьку, яка досі успішно функціонує, – за-
значає тренер Петро Боярчук. – Фонд нам по-
стійно допомагає з боксерським інвентарем. 
Цьогоріч у нас була вкрай нагальна потреба 
в шоломах, які потрібні і для навчально-
тренувального процесу, і для змагань. Тому 
ми вдячні за такий подарунок».

Ірина ЮЗВА

Заслужена перемога 
ковельчанина Якова Левчика

Турнір пам’яті 
Василя Лотоцького 
відбувається 
четвертий рік 
поспіль

За звання найкращих 
змагалися понад 200 боксерів Переможе найкращий

Нагорода чекає 
на свого власника

Сестра і мама боксера вдячні, 
що Василь живий у пам’яті друзів

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»  
підтримує юних спортсменів
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СУБОТА 10 грудня
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Смакота
08.35 Територія закону
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Мандрівники 

в часі»
09.45 Як це?
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.30 Хочу бути
10.50 Школа Мері Поппінс
11.05 Казки Лірника Сашка
11.40 Чарівна Скрипка 

Ігоря Поклада
12.40 Біатлон. Кубок 

світу. ІІ етап. Гонка 
переслідування 12, 5км. 

13.30 5 баксів.net
14.55 Обличчя війни
15.40, 04.40 Біатлон. 

Кубок світу. ІІ етап. 
Спринт 10км. (жін.)

16.30 Чоловічий клуб
18.40 Д/ф «Українська 

Рапсодія»
19.20 Д/ф «Одеська 

трагедія: кривавий слід 
«Русской весны»

20.30 Баклани на Балкани
21.00, 05.30 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена 

історія
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.20 Вперед на Олімп
23.40 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
02.30 Біатлон

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
04.45, 06.00 Kids Time
04.47 М/с «Губка Боб»
06.02 Хто зверху?
08.00 Ревізор
11.15 Страсті за 

ревізором
14.00 Зірки під гіпнозом
16.00 Х/ф «Сахара»
18.20 Х/ф «Армагедон»
21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф «Афтершок»
01.55 Х/ф «Пряма та 

явна загроза»

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 21.25 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.40 «Зважені та щасливі 

- 6»
15.55 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7»
22.25 «Х-Фактор - 7. 

Підсумки голосування»
23.30 «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, 01.50 Х/ф 

«Соляний принц»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.40 Х/ф «Найкраще в 

мені»
15.50 «Орел і Решка. 

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

Лощина»
03.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 

Події
07.10, 04.40 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Любов з 

пробірки»
13.10, 15.20 Т/с «Я - 

ангіна»
16.50, 19.40 Т/с «Янгол 

в серці»
22.00 Т/с «Багаття на 

снігу»
02.25 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса

07.00 Прихована 

реальність

08.40 У пошуках істини

10.20 Наземні битви

12.30, 21.00 Великі битви 

богів

14.20 Загадки планети

16.20 Дика Канада

18.20 Містична Україна

23.40 Україна: забута 

історія

МЕГА

06.45 «Поверніть мені 
красу 2»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

10.00, 19.30 «ТСН»
11.00, 23.10 «Світське 

життя»
12.00 Х/ф «Ржевський 

проти Наполеона»
13.40 «Голос. Діти 3»
16.40 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2016»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Ліга сміху»
00.10 «Вечірній Київ 

2016»
02.05 «Неділя з Кварталом»

1+1

06.25, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

07.15, 02.40 Х/ф 
«Висота»

09.10 Д/п «Микола 
Рибніков. Зима на 
Зарічній вулиці»

10.00, 04.10 Х/ф 
«Дівчина без адреси»

11.50 Х/ф «Дівчата»
13.50 Х/ф «Тариф 

«Щаслива родина»
15.45 Х/ф «Її серце»
17.40, 20.30 Т/с «Терор 

любов’ю»
22.30 «Добрий вечір на 

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

ІНТЕР

05.30, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
06.45 Секретний фронт
07.40 Інсайдер
08.35 Громадянська 

оборона
09.35 Антизомбі
10.30, 13.00 Т/с «Пацики»
14.05 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
16.10 Х/ф «Місія 

нездійсненна-2»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4. 
Протокол Фантом»

22.45 Х/ф «Місія 
нездійсненна-3»

01.05 Х/ф «Придурки»
02.35 Т/с «Спіраль»
04.05 Стоп-10
04.55 М/с «Пригоди 

мультинят»

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с «Козаки. 

Футбол»
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
08.00 Мультмікс
09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/ф «Малюк 

Великий панда»
12.20 Х/ф «Зубна фея 2»
14.05 Х/ф «Агент під 

прикриттям»
15.50 Х/ф «Шопоголік»
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 2»
05.00 У ТЕТа тато!
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 «Агросвіт»
08.25 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Слово депутата»
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»
14.25 Т/ф «Микола 

Косач:«Де пахнув 
сніг…»

15.05 «Солодкий вікенд»
15.35 «Музичний 

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

«Клас!»
17.25 «Ми - діти твої, 

Україно!»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

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

волиняни»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «Сімдесятники. 

Леонід Биков»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини. Підсумок 

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

НОВА ВОЛИНЬ

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

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 Т/с «Травма»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «У меншості»
14.30 Сад. Город. 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 Концерт «Європа 

за нами». 2 ч.
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Ванька і месник» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Музична скринька
06.30 М/ф «Острів 

Пахапахао»

П’ЯТНИЦЯ 9 грудня
06.00, 07.00, 08.00, 
12.15, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.10 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.20, 08.20, 11.10, 
13.55, 23.35, 00.15 
Погода 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 Ера 
будівництва 07.15 Ранок 
08.30 Територія закону 
08.35 Паспорт.Ua 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00, 
05.50 Вічне 09.15 Т/с 
«Травма» 10.00 Д/ф «Живі 
й нескорені» 10.10 Д/ф 
«Сектор М» 10.30, 19.30, 
04.40 Про головне 11.20 
«Схеми» 12.25, 03.10 
Біатлон. Кубок світу. ІІ 
етап. Спринт 10км. (чол.) 
14.10 Віра. Надія. Любов 
15.10 Біатлон. Кубок 
світу. ІІ етап. Спринт 
7, 5км. (жін.) 16.40 Д/с 
«Латиноамериканська 
музика» 17.40 Д/ф 
«УКРАЯ» 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини. Культура 19.20 
Обличчя війни 20.00 
На пам’ять 20.30 «План 
на завтра» 21.30, 05.35 
Новини. Спорт 21.50 
Війна і мир 22.30 Класики 
світової літератури 23.00 
Золотий гусак 23.15 
Підсумки 23.40 На слуху 
02.00 Музичне турне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.35 Зона ночі
03.15 Х/ф «Святий»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.50 Kids Time
06.37 М/с «Губка Боб»
06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.52 М/ф «Переполох у 

джунглях»
09.30 Половинки - 2
11.05, 20.45 Київ вдень 

та вночі
15.20 Супермодель по-

українськи-3
19.00 Заробітчани
21.50 Половинки 2
23.25 Зірки під гіпнозом
01.30 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 «Зіркове життя»
07.55 Х/ф «Молода 

дружина»
09.55 Х/ф «Я не 

повернусь»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.45 

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

01.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
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 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.10, 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 15.10, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.10 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00, 01.00 
«Розсміши коміка» 22.00 
«КВН на БІС» 23.00 «КВН» 
02.00 «Нічне життя» 

К1
06.00 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 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Людський фактор»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Бестселер по 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
06.50 Дзеркало історії 
07.50, 12.30 Правила 
життя 08.40 Правда 
життя 09.40, 21.40 
Життя після людей 10.30 
Вовчиця: шлях до влади 
11.30 Дика Канада 13.20 
У пошуках істини 14.10, 
19.50 Нечисть 15.10 
Містична Україна 16.10, 
23.30 Наземні битви 
17.10, 20.40 Перші 
винахідники 18.10, 
22.30 Загадки планети 
19.00 Україна: забута 
історія 00.20 Таємниці 
кримінального світу 

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»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

- 2»
20.15 «Вечірній Київ 

2016»
22.10 Х/ф «Ржевський 

проти Наполеона»
23.50, 04.40 Х/ф «Любов 

з акцентом»
01.50 «Квартал і його 

команда»
03.30 «Неділя з Кварталом»

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 Т/с «Мереживо 
долі»

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

«Стосується кожного»
20.00, 00.55 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Дитина на 

листопад»
01.55 Д/п «Ген 

жорстокості»
02.50 Х/ф «Мій 

молодший брат»
04.25 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50, 16.35 Т/с «Паршиві 

вівці»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Чорний дощ»
15.00, 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 Т/с «Лас-Вегас»
02.40 Т/с «Спіраль»
04.00 Провокатор

ICTV

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс
10.40 М/ф «Школа 

монстрів: Великий 
монстровий риф»

12.00 Панянка-селянка
13.00 Танька і Володька
14.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Розсміши коміка
19.00 ООН
20.00 Х/ф «Шопоголік»
22.00 Х/ф «Агент під 

прикриттям»
23.40 Х/ф «Поворот 

не туди 4: Кривавий 
початок»

01.10, 05.10 У ТЕТа тато!
02.05 Теорія зради

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 «Музичний 

проспект»
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
11.55 «Актуальний 

репортаж»
12.30 «Євровибір»
13.20 «Волинська 

веселка»
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 «Роки і долі» 

(О.Каліщук)
15.25 Т/ф «Вчений 

Данило Заболотний»
16.00 Новини. День
17.00 Мультфільм
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Видатні волиняни» 

(Г. Максименко)
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 «Слово депутата»
21.30 «Агросвіт»
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 Слово депутата
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 Програми 

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «Європа 

за нами». 2 ч.
13.45, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.00 Слідство Інфо
14.30 По ту сторону 

пригод

АВЕРС 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 Концерт «Європа 

за нами». 2 ч.
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Настав час
04.00 Ретроспектива: 

«Попелюшка» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 М/ф «Острів 

Пахапахао»

«95 КВАРТАЛ» ОТРИМАВ 
11 НОМІНАЦІЙ

Організатори телевізійної премії 
«Телетріумф» назвали лауреатів і 

номінантів на 2016 рік. Відтак студія 
«95 квартал» отримала відразу 11 
номінацій на премію.

«Гучний серіал «Слуга народу» номіно-
вано відразу в п’яти категоріях, а програму 
«Вечірній Квартал» – у трьох. Крім того, в бо-
ротьбі за телевізійну премію беруть участь 
проекти «Вечірній Київ», «Ліга Сміху», аніма-
ційна «Казкова Русь» і власний формат «Роз-
сміши коміка. Діти». При цьому на звання 
«Кращої гумористичної програми» претен-
дують відразу два наші проекти – «Вечірній 
Квартал» і «Ліга сміху», – йдеться у дописі «95 
кварталу» в Facebook.

відзнака

Фільм «Афтершок»

Фільм «Агент під прикриттям»

Фільм «Бестселер по любові»

00:05

22:00

21:00

fi lm
.ru

planetakino.ua

m
oviestape.com

ФІЛЬМ «ПОЛІНА» 
ВИЙДЕ У 2017 РОЦІ

Фантастично-казкова історія 
Оліаса Барко «Поліна» з’явиться 

на екранах 25 травня 2017 року, пише 
Cultprostir. 

Фільм, який знімали на кіностудії Film.UA, 
є продукцією України, Бельгії та Франції. 
Оператором стрічки став триразовий воло-
дар кінопремії «Сезар» Тьєррі Арбогаст, ролі 
в картині виконали кінозірки Віржіні Леду-
айєн, Сол Рубінек та Едуард Баер. Бюджет 
стрічки склав два мільйони євро. 

«Для мене «Поліна» – більше, ніж про-
сто кіновиробництво. Це проект, який може 
змусити кінопрофесіоналів у цій країні за-
мислитися про те, як по-новому працювати 
з кіно», – сказав Сол Рубінек.

прем’єра

fi lm
.ua
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Бачить той, хто знає, куди дивитися. Фільм «Лабіринт Фавна»

НЕДІЛЯ 11 грудня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 

22.55, 23.15 Погода
06.35 На слуху
07.05, 23.20 Тепло. Ua
07.20, 23.40 Золотий 

гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Спорт. Тиждень
09.30 Баклани на Балкани
10.00 Театральні сезони
10.30 Мистецькі історії
10.40 Спогади
11.30 Гра долі
12.10 Біатлон. Кубок світу. 

ІІ етап. Естафета 4х7, 
5км. (чол.)

13.45 Фольк-music
14.55 Твій дім-2
15.10 Обличчя війни
15.25 Біатлон. Кубок світу. 

ІІ етап. Естафета 4х6км. 
(жін.)

16.55 Борхес. «Як 
російський генштаб 
«вигадав» Україну»

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

Щуром
22.30, 01.40 Класики 

світової літератури
23.00 Світ on line

05.35, 12.45 Факти
06.15 Звезда YouTube
07.25 «Що? Де? Коли?»
08.30 Краще не повторюй
08.55 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
11.00, 13.00 Х/ф «Місія 

нездійсненна-2»
13.35 Х/ф «Місія 

нездійсненна-3»
16.05 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4. 
Протокол Фантом»

18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Місія 

нездійсненна-5. Нація 
ізгоїв»

23.00 Х/ф «Еволюція»
00.50 Х/ф «Любов на 

трьох»
02.30 Т/с «Спіраль»
04.05 Провокатор

07.35 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті»

08.00 Мультмікс
09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/ф «Школа 

монстрів: Бу Йорк, Бу 
Йорк»

12.05 М/ф «Малюк 
Великий панда»

13.40 Х/ф «Справжні 
індійські хлопці»

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

під Полтавою
18.55 Казки У
22.00 ООН
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20, 23.45 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

журнал»
11.00 «За літнім часом»
12.00 «Міс Принцеса 

України - 2016». 1 ч.
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Міс Принцеса 

України - 2016». 2 ч.
15.10 «Кошик творчих 

ідей»
15.35, 19.55 Тема дня
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 Мультфільм
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: 
х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.30 Т/ф «Та, що будила 

світ»
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

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

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

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

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

16»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х-Фактор - 7»
02.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

мені»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.25 «Орел і Решка. 

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

ефірі»
21.50 «Вечірній квартал»
23.50 «КВН»
01.50 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»
11.00 Т/с «Янгол в серці»
15.15 Х/ф «Бестселер по 

любові»
17.15, 20.00 Т/с 

«Пограбування по-
жіночому»

19.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.10 Т/с «Я - ангіна»
01.30 Т/с «Співачка і 

доля»
04.30 Реальна містика

06.00 Бандитський Київ
08.40 У пошуках істини
10.20 Наземні битви
12.30, 21.00 Великі битви 

богів
14.20 Загадки планети
16.20 Вовчиця: шлях до 

влади
17.20 Жирафи: вартові 

савани
18.20 Підроблена історія
23.40 Єврорабині
00.40 Органи на експорт
01.40 Ліліпути
02.40 Жертви краси
03.30 Бізнес на 

залякуванні
04.20 Секти. Контроль 

свідомості

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «Неділя з Кварталом»
07.00 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «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 

мільйон»
18.30 Т/с «Недотуркані»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Папарацці»
01.00 «Аргумент кiно»
01.35 «Світське життя»
02.35 «Мольфар»

05.40 Х/ф «Дівчата»
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 Т/с «Терор 
любов’ю»

17.00, 21.30 Т/с 
«Розумниця, красуня»

20.00 «Подробиці тижня»
22.35 Х/ф «Її серце»
00.30 Х/ф «Ігри 

дорослих дівчат»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 01.15 Зона ночі
04.45 Абзац
05.40, 06.55 Kids Time
05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
06.57 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
10.35 Х/ф «Сахара»
12.55 Х/ф «Армагедон»
15.50 Х/ф «2012»
18.55 Х/ф 

«Некерований»
20.50 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
23.00 Х/ф «Святий»

07.00 Феєрія мандрів
07.20 Мозаїка 

батьківства
07.45, 08.45, 12.45, 

18.30 Телемагазин
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

21.55, 00.00 Погода
08.15 Дружболандія
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 Худ. фільм «Лорна 

АВЕРС Дун»
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
02.15 Волинський 

портрет
02.45 Чоловічі розваги
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«П’ятнадцятирічний 
капітан» 1

05.30 По ту сторону 
пригод

06.00 Музична скринька
06.30 М/ф «Острів 

Пахапахао»

ФУТБОЛ 1

ПН 5 грудня ВТ 6 грудня СР 7 грудня ЧТ 8 грудня ПТ 9 грудня СБ 10 грудня НД 11 грудня
06.00 Тоттенгем - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 07.45, 
18.45 «Моя гра» 08.15 
Олімпік - Карпати. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.15 «Великий 
футбол» 12.00 Барселона 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Зірка - Олександрія. 
Чемпіонат України 16.00 
Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.55 Ман Сіті - 
Челсі. Чемпіонат Англії 19.15 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 20.10 Шахтар 
- Сталь. Чемпіонат України 
21.55 LIVE. Мідлсбро - Халл 
Сіті. Чемпіонат Англії 00.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
01.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
05.00 Журнал Ліги Європи 

06.00 Гранада - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 20.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Борнмут - Ліверпуль 10.00, 
15.55, 20.35, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Шахтар 
- Сталь. Чемпіонат України 
12.10 «Великий футбол» 13.50, 
18.05, 05.35 Топ-матч 13.55 
LIVE. Динамо (К) - Бешикташ. 
Юнацька Ліга УЄФА 16.15 Вест 
Гем - Арсенал. Чемпіонат Англії 
18.10 Динамо (К) - Бешикташ 
(2010/2011). Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 20.30, 20.40, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.30 
LIVE. Динамо (К) - Бешикташ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.30 
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 01.55 Зірка - 
Олександрія 03.45 Мідлсбро 
- Халл Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру 06.55 Баварія - Атлетіко. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.40, 
20.10, 04.55 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 03.05 Барселона 
- Боруссія (М). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.05 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 13.55 Реал - Боруссія 
(Д) (2012/2013). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.00, 18.50 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 17.00 Динамо 
(К) - Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.40 «Сіткорізи». 
Прем’єра 21.30 LIVE. Реал - 
Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 23.40 Топ-матч 23.50 
Огляд середи. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. Прем’єра 01.15 Ліон - 
Севілья. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 

06.00, 18.20 Журнал Ліги 
Європи 06.55, 03.40 Порту - 
Лестер. Ліга Чемпіонів УЄФА 
08.40, 17.50 Огляд середи. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 20.45 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Ліон - Севілья. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
«Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
16.00 Реал - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.15, 21.55 
«Шлях до Стокгольма» 19.50 
LIVE. Зоря - МЮ. Ліга Європи 
УЄФА 22.35 LIVE. Саутгемптон 
- Хапоель. Ліга Європи 
УЄФА 22.50 Футбол Tables 
00.00 Брага - Шахтар. Ліга 
Європи УЄФА 01.50 Феєнорд 
- Фенербахче. Ліга Європи 
УЄФА 05.30 Топ-матч 

06.00, 04.00 Ліон - Севілья. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45 
«Сіткорізи» 08.15 Барселона 
- Боруссія (М). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.25, 
23.20 Зальцбург - Шальке. 
Ліга Європи УЄФА 12.10 Реал 
- Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 Саутгемптон - 
Хапоель. Ліга Європи УЄФА 
16.05 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 17.00 
Брага - Шахтар. Ліга Європи 
УЄФА 18.50 Зоря - МЮ. Ліга 
Європи УЄФА 20.40 Динамо 
(К) - Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.50 «Моя гра» 01.10 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.40 Порту - Лестер. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 03.30 Світ 
Прем’єр-Ліги 

06.05 Малага - Гранада 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Саутгемптон - 
Хапоель. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 16.30, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Зоря - МЮ. 
Ліга Європи УЄФА 12.10 
Брага - Шахтар. Ліга Європи 
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
Вотфорд - Евертон. Чемпіонат 
Англії 16.50, 19.00, 21.25 Топ-
матч 16.55 LIVE. Арсенал - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 19.25 
LIVE. Лас-Пальмас - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Реал - Депортіво. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Осасуна - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
01.25 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 02.20 Лестер 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
04.10 Сосьєдад - Валенсія

06.00 Вотфорд - Евертон. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Реал - 
Депортіво 10.00, 15.40, 20.15 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 «Моя 
гра». Прем’єра 10.50 Арсенал 
- Сток Сіті 12.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 12.55 
LIVE. Ейбар - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 14.55 Топ-матч 15.10 
«Моя гра» 16.00, 18.55 Футбол 
LIVE 16.55 LIVE. Олександрія 
- Чорноморець. Чемпіонат 
України 17.45 Футбол Tables 
19.25 LIVE. Сталь - Зоря 21.20 
«Великий футбол» 23.00 
Сельта - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 00.50 Журнал 
Ліги Чемпіонів 01.20 Челсі 
- Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 03.10 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА 04.05 МЮ - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 

НАЙКРАЩИЙ 
ІНОЗЕМНИЙ ФІЛЬМ – 
УКРАЇНСЬКИЙ

На фестивалі London Crystal Palace 
International Film Festival український 

фільм отримав нагороду в категорії 
«Найкращий іноземний фільм».

Стрічка Олени Дем’яненко «Моя бабуся 
Фанні Каплан» розповідає історію жінки, що 
брала участь у російському революційному 
русі, а в 1918 році її заарештували за скоєн-
ня замаху на Леніна. Роль Каплан виконала 
українська акторка Катерина Молчанова.

Прем’єра фільму відбулася на Одесько-
му кінофестивалі 2016 року. Картина двічі зі-
брала аншлаг, а Мирослав Слабошпицький 
отримав приз у Національній конкурсній 
програмі за найкращу акторську роботу. Во-
сени стрічку показали у Лівані та Угорщині 
на «Днях українського кіно».

нагорода

Фільм «Місія нездійсненна-5. 
           Нація ізгоїв»

20:25

youtube.com

Фільм «2012»

15:50

2012fi lm
.50w

ebs.com

відзнака

УКРАЇНКА – ПЕРША ВІЦЕ-
МІСІС НА КОНКУРСІ КРАСИ

Українка Ганна Гомонова стала 
першою віце-місіс на конкурсі 

краси заміжніх жінок від 18 до 
45 років. Фінал Mrs Top of the 
World, у якому взяли участь 20 
конкурсанток, відбувся у Нью-Делі, 
пише ТаблоID. 

Для Гомонової участь у конкурсі – аж 
ніяк не перший подібний досвід. Це вже 
вп’яте вона змагалася за звання найкрасиві-
шої. Учасниць чекали чотири конкурсні ви-
ходи: у національних костюмах, у купальни-
ках, шоу талантів, а також дефіле у вечірніх 
сукнях. Щодо конкурсу талантів, то Гомоно-
ва вирішила вражати не танцями та піснями, 
а цілим перформансом і власною картиною. 
Найважчим, за словами Ганни, для неї ви-
явилося фінальне дефіле у вбранні від ін-
дійського дизайнера. Одна тільки спідниця, 
розшита камінцями, важила понад 10 кіло-
грамів, а весь костюм – близько 20.

ukraineartnew
s.com

ukr.m
edia

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

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

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

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

Для цього потрібно діяти!
*без врахування вартості послуг 

юридичного супроводу
По детальну інформацію щодо умов 

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Шукаєте позику?
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Про моральні принципи людини треба судити не за окремими її зусиллями, 
а за повсякденним життям. Блез Паскаль

диваки

  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Старовижівський район

«У кожній людині 
є сонце. Тільки 
дайте йому 

світити», – вважав Сократ. 
Лишень в одного воно 
світить гарячіше, помітніше, 
в іншого ж ледь жевріє. У 
Марійки та Руслана Маників 
з Дубечного воно своєрідне, 
яскраве і по-особливому 
тепле. Може, тому в селі їх 
вважають не такими, як усі, 
ба навіть диваками. А все 
через те, що, підкоривши 
стандартні усталені закони 
буття, родина, в якій 
зростає троє синів, обрала 
шлях, що ним ідуть хіба 
поодинокі філософи або 
люди з величезною силою 
волі, бо усвідомила себе 
маленькою частинкою 
великої природи.

УСЕ ПОЧАЛОСЯ... 
З БОРОВКИ

– У 90-х роках уже минулого 
століття мій тато задумав опанува-
ти вирощування боровки хорошої 
селекції, – розповідає Марійка. – Так 
у Польщі називають нашу лохину, 
на поліському діалекті – лохачі. Він 
познайомився із закордонними са-
дівниками, які порадили перед ви-
саджуванням кущів зробити аналіз 
землі, оскільки ця ягода потребує 
кислих ґрунтів. Узявши із собою по-
трібне обладнання, польські спеці-
алісти вирушили на Волинь. Але з 
якихось причин їх сюди не допусти-
ли. Тож поляки презентували татові 
лише кілька кущів боровки, хоч під-
готував для неї чималу площу. Тоді 
ж батько посадив і кілька кущів жу-
равлини. Лохина прижилася, а ось 
журавлина пропала.

Багата на мінеральні солі, орга-
нічні кислоти, вітаміни, клітковину 
ягода стала царицею на полях Ма-
рійчиної родини. Дівчина ж у той час 
навчалася в школі, потім – у Рівнен-
ському інституті слов’янознавства, 
працювала в Комітеті виборців Укра-
їни. Згодом познайомилася з Рус-
ланом, вони побралися. Та молода 
сім’я швидко зрозуміла, що вижити 
у великому місті на саму зарплату 
при тому, що друга йде на воду (бо в 
рівненському гуртожитку, де мешка-
ли Маники, вона в трубах була іржа-
вою та смердючою, тож доводилося 
купувати бутильовану в магазині), 
складно. Тож вирішили перебратися 
в село до Марійчиних батьків.

– Уже тоді я зрозуміла, що життя 
людини має бути якіснішим, безпеч-
нішим, з меншою кількістю побуто-
вих ризиків, – згадує співрозмовни-
ця. – А ще прийшло усвідомлення, 
що мене цікавлять не міжнародні 
відносини (саме такий факультет 
закінчила), а зовсім інші речі. Але, 
може, воно й добре, що так склало-

ДІМ, У ЯКОМУ СМАКУЄ 
ЖОЛУДЕВА КАВА
ТА ДОМАШНІЙ ХЛІБ

боротися з хворобами та шкідника-
ми рослин за допомогою комах.

– Принцип органічного земле-
робства – ніби друга головна Божа 
заповідь: люби ближнього, як само-
го себе, – порівнює Руслан. – Йдеть-
ся і про людину, і про природу, яка 
через бездумне ставлення до неї 
дуже пошкоджена. Маємо ущільнен-
ня ґрунтів, руйнування їх структури, 
витрачаємо тонни води для поли-
вання, мінералізуємо гумус... Як ре-
зультат, овочі та фрукти втрачають 
смакові властивості, а в організмі 
людини накопичуються токсини, він 
отруюється. Це наслідки традиційної 
агротехніки вирощування сільсько-
господарських культур.

Свій спосіб життя молоде по-
дружжя називає поверненням до за-
конів матінки-природи.

– Беремо чорне агроволокно, 
робимо в ньому дірки, у кожну са-
димо кущик суниці (вирощуємо два 
її сорти, що не пускають вусиків). 
Засипаємо шаром мульчі (трави, со-
ломи), знизу вона дає поживні ре-
човини, а зверху поле не заростає 
бур’янами, – розповідає Марійка. – І 
нічого складного. Але той, хто займа-
ється органічним землеробством, 
мусить пам’ятати, що все потрібно 
робити в комплексі, тоді такий спо-
сіб господарювання не розчарує.

Із захопленням жінка ділиться до-
свідом Зеппа Хольцера з Німеччини, 
який став знаменитим завдяки експе-
риментам у садівництві. Як він дово-
див на практиці владцям своєї країни, 
що порушення усталених порядків, 
які панують в цій державі, варте його 
результатів! Хольцер усе робив, як у 
природі, його ж за це ледве не карали 
ув’язненням. А нині до вченого садів-
ника їдуть звідусіль, аби поділився 
досвідом. Його методику вирощуван-
ня саду прагнуть застосувати у май-
бутньому й мої співрозмовники. 

Родина Маників сповідує органіч-
не землеробство вже одинадцять ро-
ків. Поряд із сільськогосподарськими 
культурами вирощує й декоративні.

– Маємо кілька видів спіреї, дей-
цію, керію, форзицію, два види бар-
барису, тамарикс, ялівець, тую, жимо-
лость, три види борозника, можемо 
поділитися, – каже Марійка. – Вони 
стають справжньою прикрасою в саду 
кожного, хто любить живу природу. 

А ПОСЛІДОВНИКИ? 
ЇХ ПОКИ ЩО НЕМАЄ

У Марійки й Руслана чимало дру-
зів та знайомих. Дехто намагається 
запозичувати щось корисне у спосо-
бі життя Маників, але щоб повністю 
прийняти принципи органічного 
землеробства, то поки що таких не-
має.

– Через власний магазин ми реа-
лізовуємо й побутову хімію, – ділиться 
Марійка. – Коли я заміняю продавця, 
то коли хтось купує, скажімо, мийні 
засоби намагаюся ненав’язливо по-
яснити, що вони шкідливі, що їх мож-
на замінити питною содою, гірчицею. 
Люди погоджуються, обіцяють у май-
бутньому скористатися порадою, а 
згодом приходять знову й купують ту 
ж саму хімію. Інший приклад: ідучи в 
гості, стараємося на гостинець при-
готувати домашнє печиво чи торт, бо 
купувати солодощі, які не даєш своїм 
дітям, – зраджувати власні принципи, 
та й завдавати шкоди здоров’ю інших 
людей не маємо права. Або коли по-
дивлюся, як люди важко працюють 
біля худоби, а потім продають молоко 
за безцінь, щоб купити солодкої води 
у пластиковій пляшці, то аж серце 
крається. Та й взагалі, скільки тій лю-
дині потрібно, щоб нормально жити! 
Може, не варто гектарами вирощу-
вати картоплю, а краще узятися за 
культивування ромашки лікарської, 
що приносить прибуток, посадити 
сад, як у Польщі, щоб був і дохід, і за-
доволення? Є багато способів, коли 
праця на землі може бути легшою, 
бажаною і цікавою. Але людина сама 
має усвідомити, для чого живе, тоді й 
органічне землеробство не здавати-
меться дивацтвом.

ся, бо, здобувши професію біолога 
чи агронома, не переконалася б, що 
найкраща наука – органічне земле-
робство, а найліпший спосіб життя – 
це жити в унісон з природою.

Наступним кроком до здорово-
го способу життя в родині Маників 
стала, на щастя чи на жаль, хвороба 
сина Романчика. Лікарі констатува-
ли в організмі дитини наявність аце-
тону. А це був серйозний дзвіночок, 
що спонукав остаточно переглянути 
спочатку спосіб харчування, а потім і 
ведення домашнього господарства. 
Марійка перелопатила в інтернеті 
не одну сторінку, де й натрапила на 
праці Бориса Бублика.

– Він першим і навчив мене мити 
голову жовтим, тобто господар-
ським милом, – жартує. – І прати ним 
теж. Ми запозичили у цікавого та ав-
торитетного чоловіка все, що тільки 
можна перейняти в мудрої досвідче-
ної людини.

СЕКРЕТИ ПОЛІСЬКОЇ 
КУХНІ

– Жолудевої кави спробуєте? – 
запитує Марійка під час розмови. 
Ще мить – і вона розливає в склянки 
духмяний напій, що нагадує какао. 
На столі – домашній торт та насипані 
в тарілку величезні ягоди славно-
звісної боровки. – Цьогоріч її ціна 
на ринку становила 180 гривень за 
кілограм, а в Києві – навіть 500.

І справді, окрім чудових смако-
вих властивостей, користі, особли-
во для діабетиків, які змушені при-
ймати інсулін, прибутковість ягоди 
на ринку – неабиякий аргумент для 
тих, хто її вирощує на реалізацію. Це, 
напевне, добре знали польські са-
дівники, коли везли боровку колись 
із Канади – батьківщини ягоди, і які 
наполегливо працюють у царині се-
лекції цієї культури. А ще вона дуже 
корисна для вагітних, бо містить фо-
лієву кислоту. Діти Маників смаку-
ють цими ягодами із шестимісячного 
віку – жодної алергії, лише користь.

– Маємо одно-, дво- та трирічні 
саджанці боровки для реалізації, – 
розповідає Марійка, показуючи гор-
щички розсади, підготовлені до зи-
мівлі. А ось кущі, які родять для нас 

і трьох наших синочків. Ягід із них 
вистачає на цілу зиму. Найпопуляр-
нішим, звісно, є ранній сорт «Голуба 
крапля».

Боровка із жолудевою кавою, 
звісно ж, смакує. Та й із рецепта смач-
ного напою Маники таємниці не роб-
лять.

– Розбиваємо жолуді, дістає-
мо з них зерна, перемелюємо на 
м’ясорубці, присмажуємо, а потім 
перемелюємо в кавомолці й при-
смажуємо ще раз у духовці за тем-
ператури 200 градусів. Що більше 
смажите зерна, то напій міцніший, – 
пояснює Руслан. 

– Повернувшись обличчям до 
законів, якими живе природа, наша 
сім’я відмовилася від багатьох мага-
зинних продуктів, ми майже вегетарі-
анці, – каже Марійка. – Не вживаємо 
ковбас, майонезу, кетчупу, цукерок, 
печива, чаю і навіть хліба. Його ви-
пікаємо самі, на заквасці. Замішую 
до консистенції густої сметани жито 
з водичкою, ставлю на добу в тепле 
місце – і домашні «дріжджі» готові.

– А борошно? – запитую.
– Поки що купуємо. Але вже 

придбали трохи спельти (пшениці) 
з надією посіяти й отримати врожай. 
Люди віднайшли її в дикому вигля-
ді, зернова культура невибаглива, 
стійка до хвороб. Цей прадідівський 
продукт людство не має права втра-
тити, – провадить господиня. – Пе-
ремелюють пшеницю, як і колись, 
у жорнах, відходів – жодних. Дехто 
вважає це мінусом, але ж хліб із ви-
сівками неймовірно корисний.

Замість магазинного чаю з фарб-
никами та хімічними домішками у 
родині Маників віддають перевагу 
зібраним власноруч травам, що по-
мічні проти всіляких недуг. Один із 
різновидів – напій з іван-чаю. Заго-
товити його так, як це роблять при-
хильники органічного землероб-
ства, потрібно вміти.

– Не миючи, пропускаємо через 
м’ясорубку цю лікарську рослину, 
складаємо у відро й накриваємо 
ґнотом, – розповідає Руслан. – Так 
утримуємо від 8 до 12 годин, поки 
не з’явиться квітковий аромат і маса 
не пустить сік. Потім висипаємо її на 
деко й підсмажуємо в духовці за тем-
ператури 100 градусів. Маємо грану-
льований чай. 

ПРО БЕДРИКІВ, 
КАЛІФОРНІЙСЬКИХ 
ЧЕРВ’ЯКІВ ТА САДИ, 
ЯК У ЗЕППА ХЕЛЬЦЕРА

Хочете вирощувати смачні, еко-
логічно безпечні продукти харчуван-
ня, і при цьому постійно збільшувати 
на своїй земельній ділянці кількість 
гумусу? Менше її поливати? Отрима-
ти структуровано розпушену землю 
з меншою кількістю бур’янів? Змен-
шити трудові й грошові витрати? Тоді 
вам варто опановувати органічне 
землеробство, як мої співрозмовни-
ки. Але справа це не зовсім звична і 
проста. Доведеться відмовитися від 
пестицидів, гербіцидів, мінеральних 
добрив, регуляторів росту, генно-
модифікованого посівного матері-
алу. Землю муситимете не орати, не 
копати, а лише поверхово розпушу-
вати на глибину 5-10 сантиметрів.

– Ми використовуємо для цього 
плоскоріз Фокіна, решту роботи ма-
ють виконувати черв’яки, – пояснює 
Марія Маник. – А ще привозимо з 
лісу, де пройшла заготівля деревини, 
гілля дерев, подрібнюємо його за до-
помогою пилки «Бобер» і розсипаємо 
по полю. Це замість гною, адже в ньо-
му дуже багато хвороботворних бак-
терій. Звичайно, органічні овочі не 
такі гарні на вигляд, як інші, але вони 
ніколи не стануть отрутою на столі, 
та й у всьому світі їх цінують більше, 
ніж вирощені на мінеральних добри-
вах. А ще дбаємо про гумус, тому ні 
листя, ні бур’янів не спалюємо, роби-
мо компостну яму, запускаємо туди 
каліфорнійських черв’яків, колись їх 
теж привіз тато, а ті вже знають свою 
справу, бо значно «трудолюбивіші», 
ніж звичайні, наші.

Марійка нахвалює порічки, які 
ростуть у її городі:

– Це сорт «Джонкер Ван Тец». 
Вони великі, смачні. Колись кущик 
цих ягід привіз брат, але з’ясувалося, 
що рослину вразила тля. Нічого ін-
шого не залишалося, як рятувати 
за допомогою сонечок – щедриків. 
Назбирала трохи цих комашок і по-
садила на кущ. Згодом вони його 
всіяли. А ще через трохи вся тля 
пропала без отрутохімікатів, бо бед-
рики відкладали личинки на листі й 
живилися шкідниками. Тобто в орга-
нічному землеробстві людина може Оці саджанці боровки готують до зими

Плоди боровки

Марійка біля кущів лаванди
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Всесвітня історія має справу тільки з великими злочинцями і з тими, хто був здатен на великий злочин, 
але не здійснив його тільки завдяки випадковості. Фрідріх Ніцше

крізь призму часу

  Оксана ШТАНЬКО
Хроніки Любарта
hroniky.com

«ДАРИ СЛІПЛЯТЬ ОЧІ». ЯК ЗЛОВЖИВАЛИ 
ВЛАДОЮ У ЛУЦЬКУ XVII СТОЛІТТЯ

За нормами права, що 
їх описав знавець 

та упорядник норм 
магдебургії Бартоломій 
Ґроїцький у праці «Порядок 
судів і справ міських 
права маґдебурзького в 
Короні Польській», якими 
послуговувалися самоврядні 
громади міст, вершителі суду 
над міщанами, урядники 
магістратів мали  володіти 
низкою учтивих чеснот та 
рис. З-поміж них – страх 
перед Богом, правдивість, 
мудрість, мужність, 
неквапливість, відсутність 
гніву-ненависті, приязнь. 
Цікаво, що й у ХVII столітті 
застережливо ставилися 
до хабарництва. У книжці 
правника зазначалося, що 
«дари сліплять очі мудрого 
чоловіка, шкоду чинячи 
справедливості людській». 

Тож у Луцьку, як і в 
багатьох інших містах 

Великого князівства 
Литовського, а після 1569 
року – новопосталої Речі 
Посполитої, міські урядники 
поряд із виконанням 
безпосередніх обов’язків 
«на ратуші», як пересічні 
люди, якими керували 
особистісні мотиви та 
бажання примножити власні 
прибутки, часто вдавалися 
до не завжди легітимних 
дій та справедливих 
рішень. 
Водночас насичена міська 
історія «магдебурзького» 
Луцька, без усякого 
сумніву, серед урядників 
знала й чимало позитивних 
персонажів, наділених 
владою. 
Вони залагоджували 
конфлікти поміж міщанами, 
дбали про міський спокій 
та добробут, справедливо 
розпоряджалися коштами 
міської скарбової скриньки. 
Однак добрі вчинки не 
потребували записів до 
судових книг, а залишалися 
лише у вдячній пам’яті тих, 
кого вже давно немає 
серед живих.

Податки на ратушу 
Йовкович відмовлявся 

сплачувати, що значною 
мірою применшувало 
належний магістратській 
скарбничці прибуток. Та 
навіть на цьому кривди, 
що їх чинив  райця, не 
вичерпувалися. Він, 
скориставшись відсутністю 
одного з сусідів, а разом 
з тим і позивача  Василя 
Шилневича, посягнув на його 
ґрунт, «працею власною і 
коштом насипаний».

«Нічого не змінилося!». 
Саме такою нерідко 
буває реакція 

сучасників, які натрапляють 
на історичні факти. Ми й 
справді можемо віднайти 
багато схожих тенденцій у 
минулому.
Людська натура, хоча 
й здатна виявляти себе 
по-новому залежно 
від життєвих обставин 
епохи, усе ж має і певні 
незмінні атрибути. У цій 
розвідці розкажемо про 
те, як поводилися луцькі 
чиновники-урядовці 400 
років тому, чим грішили, чи 
брали хабарі, як вдавалися 
до рейдерства і лобіювання 
власних інтересів.

ЛУЦЬКИЙ МАГІСТРАТ 
І ЙОГО МОРАЛЬНІСТЬ

Кінець ХV – початок ХVІ століть 
став часом активізації урбанізацій-
ного процесу у Великому князівстві 
Литовському. Він призвів до утво-
рення якісно нових територіальних 
осередків, наділених правом на 
самоврядування. А також змінив 
політико-правовий статус міст, які 
вже були нанесені на просторову 
мапу князівства. 

Великокнязівським чи королів-
ським привілеєм жителі міста пере-
водилися з права, нормами якого 
вони досі послуговувались (волин-
ське, руське), на магдебурзьке. 
Такий привілей від 31 липня 1497 
року окреслив силует справді євро-
пейського, магдебурзького «міста 
Луцького».  Головне нововведен-
ня – виокремлення з-під замкової 
юрисдикції питомо міської тери-
торії. Нова влада – самоврядний 
Луцький магістрат. 

То був орган самоуправлінської 
громади повноправних міщан-
«майдеборчиків», що складався з 
двох палат – лави та ради. Перша 
із них, очолювана війтом, мала у 
власній компетенції здебільшого 
судову сферу життя міста, скла-
далася з чотирьох-семи лавників. 
Друга під керівництвом старшого 
з райців опікувалася цивільно-
адміністративними справами Луць-
ка. Вона налічувала чотирьох уряд-
ників, кожен із яких певний період 
виконував обов’язки бурмистра – 
очільника ради.

Як свідчать джерела, не всі 
урядники й не завше дотриму-
валися морально-поведінкових 
чеснот, задекларованих у присязі, 
яку урочисто виголошували «на 
ратуші». Часто особисті потреби 
брали гору над обов’язками перед 
містом. З того виходили позови та 
протестації, які за посередництвом 
міського чи гродського писарів, за 
проханням поводів (скривджених 
позивачів) «знаходили прихисток» 
на аркушах офіційної документації 
ратуші чи гроду. 

РЕЙДЕРСЬКЕ 
ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЛІ: 
ЖАДІБНИЙ УРЯДНИК 
НЕСТОР ЙОВКОВИЧ

У міській війтівсько-лавничій 
книзі Луцького магістрату в лип-
ні 1638 року зафіксовано скаргу 
райці Василя Шилневича на рай-
цю й луцького міщанина Нестора 
Йовковича. Причиною скарги на 
урядника було те, що він привлас-
нив ратушний ґрунт над Стиром 
поблизу будинку Андрія Корпи-
лівця. Скориставшись службовим 
становищем, урядник Нестор «на 
тому готовому насипаному ґрунті 
ратушному» побудував солодовню, 
броварню та винницю. 

Ба більше – розігнав міщан, які 
там мешкали й сплачували чинш 
(різновид податку) та контрибуції 
до міської скарбниці! 

ВЛАСНА ТОРГОВЕЛЬНА 
ЯТКА – ПОНАД УСЕ

Персонажем, який відверто не 
претендував на звання благочести-
вого міщанина-урядника, видається 
Ян Гепнер. Уродженець польсько-
го Любліна, він, будучи вправним 
гендлярем, час до часу навідувався 
до волинських теренів. Якось тут і 
зостався, одружився. А що був чо-
ловіком ученим, то став тутешнім 
урядником. 

15 червня 1638 року міський пи-
сар Ян Томкович вніс до війтівських 
книг лист заруки (зобов’язання) 
дідичного (спадкового) війта й ко-
ролівського дворянина Андрія За-
горовського проти Яна Гепнера у 
справі тогочасного старого райці 
Шимона Злоторовича. Як видно із 
тексту документа, 1637 року, в часі 
Святосеменівського ярмарку (1-14 
вересня), позваний (відповідач) по-
будував власну торговельну буду 
навпроти будинку позивача. Минув 
майже рік, а Гепнерова ятка, яку не 
використовували за призначенням, 
залишалася на місці. Тому війт і ви-
дав лист, відповідно до якого Ян 
Гепнер упродовж трьох днів мав 
зруйнувати буду. У разі непослуху 
війт зобов’язував його сплатити ти-
сячу гривень.

Задля ознайомлення Яна Геп-
нера із листом заруки до його до-
мівки, розташованої на ґрунті «під 
міською юрисдикцією», з уряду 
відіслали лавників Самуеля Кири-
ловича та Максима Соколеницю. 
Влаштувавши колегам не надто 
радісний прийом, райця прочитав 
лист і відповів: «Я про те не дбаю і 
буди не зруйную..., бо його милість 
пан війт хоч і є владцем, але до уря-
ду міського не належить, а бурми-
стри належать». 

Чоловік у той час виконував 
обов’язки бурмистра, тож свої дії 
несправедливими аж ніяк не вва-
жав.

«ЯК ДОВІДАЄШСЯ, 
ЩО ТОБІ НЕ 
НАЛЕЖИТЬ, 
ТО ЗГИНЕШ МАРНО»: 
НЕЧЕСНИЙ АПТЕКАР 
ГЕПНЕР

Аркуші міської книги Луцька 
зафіксували Яна Гепнера не лише 
в статусі райці, бурмистра й лент-
війта. Кілька записів свідчать про 
достатньо активні позиції міщани-
на як луцького купця й  аптекаря, 
до якого по цілющі трави їхали і з 
околиць, і з достатньо віддалених 
теренів.

Скандальна й водночас курйоз-
на подія, що спричинила чергову 
скаргу проти Яна Гепнера, сталася 
наприкінці серпня 1639 року, коли 
все місто ретельно готувалося до 
початку осіннього Святосеменів-

Розкопав завглибшки на два 
лікті, а завдовжки аж до самого Сти-
ру і возив собі землю, завдавши тим 
шкоди позивачу на сто злотих. Зава-
дити злочину намагалася дружина 
Шилневича, просячи, аби кривдник 
припинив забирати ґрунт. Йовко-
вич, обізвавши жінку «образливими 
словами», відповів: «Якщо би вам 
земля потрібна була, за Стиром собі 
братимете».

Як показав час, скарги на Йов-
ковича не досягли бажаного ре-
зультату, оскільки через два роки, 
у травні 1640-го, в одному з місь-
ких документів Нестор Йовкович 
зафіксований як «райця і міщанин 
луцький, представник власної юри-
дики». 

ського ярмарку, доводячи до ладу 
крам та ятки. Задля збагачення 
ратушної скарбниці того літа тор-
говельну буду посеред Ринку по 
сусідству з будинком  бурмистра 
Шимона Злоторовича звів і магі-
страт. 

Однак отримати жаданий при-
буток від оренди ятки міським 
урядникам так і не вдалося: за 
наказом лентвійта-райці Яна Геп-
нера його слуги розібрали  буду 
і зробили це в обурливий, але 
досить-таки оригінальний  спосіб.  
До початку ярмарку залишалося 
менш як два дні, тому лучани не 
полишали приготувань ні вдень, 
ні вночі. Саме ця обставина врешті 
й стала вирішальною на судовому 
слуханні справи у ратуші 31 серп-
ня 1639 року, бо очевидців  непри-
ємної та ганебної оказії виявилося 
чимало. 

Перший із них – Андрій Тру-
бач. Склавши присягу на правди-
ве свідчення, розповів, що пізно 
вночі почув якийсь галас на Рин-
ку. Вийшовши з власної комори, 
він побачив двох озброєних апте-
карчиків – слуг та учнів луцького 
аптекаря-райці Яна Гепнера. Вони 
вправно й відкрито, просто перед 
очима в чоловіка, носили дерево з 
буди через Вірменську вулицю до 
Стиру. Шокований і здивований від-
вертим нахабством чоловік запиту-
вав аптекарчиків, навіщо ті шкоди  
чинять. Відповіді він не дочекався, 
побачивши натомість «самого пана 
Гепнера в білій кучмі з голим кор-
дом, який за ними йшов».

Цінними для розуміння трагіз-
му й водночас курйозності ситуа-
ції були свідчення Гната Шевчика. 
За його словами, аптекарчики не 
просто не зважали на людей, що 
на власні очі бачили, як ті руйнують  
ратушну буду, а ще й привіталися з 
ними: «Двоє з них, повз нас дерево 
носячи до води, доброго вечора 
нам побажали». 

Врешті зупинити свавілля уряд-
ника спробував сторож єврейської 
крамниці Дмитро. Та хлопці-слуги, 
упившись Гепнеровим вином, мало 
зважали на зауваження чоловіка. 
Поважний  пан лентвійт красномов-
но порадив бідоласі не втручатися 
в чужу справу: «Чоловіче, як довіда-
єшся про те, що тобі не належить, то 
згинеш марно».

 «МЕНЕ, ЯКО 
ВШЕТЕЧНИЦЮ 
І ЛОТРИНЮ, ҐВАЛТОМ 
ДО В’ЯЗНИЦІ ЧОМУСЬ 
ЗАПРОТОРИЛИ»: 
СКАРГИ МІЩАН 
ПРОТИ ДІЙ МАГІСТРАТУ

З позовами до гродського 
суду приходили як проти урядни-
ків зокрема, так і проти магістра-

ту загалом. Один із прикладів – 
звернення до замкової влади 
міщанки-вірменки Васюти Михи-
тарової 17 серпня 1616 року. Жін-
ка, прийшовши до гроду, просила 
вписати до актових книг свою про-
тестацію проти магістрату в особах 
лентвійта Олександра Бендермана, 
бурмистра Яна Матвієвича, райців 
Труша Матюшича і Семена (Си-
мона) Золотаревича та лавників 
Романа Трушевича й Івана Стець-
кевича.

Причиною звернення луцької 
вірменки до гроду був нічим не 
обґрунтований арешт за наказом 
урядників: «Вони, в часі відсутнос-
ті чоловіка мого вдома, не дбаючи 
про право посполите й вини, в нім 
описані, спокій сусідський, наслали 
ґвалтом слуг своїх міських на дім 
мій вільний в пору обідню. Ті слуги 
мене, білоголову, спокійну, нікому 
нічого не винну, не даючи мені по-
зову, але як яку вшетечницю і лот-
риню, ґвалтом з дому вирвавши, 
до ратуші забрали й до в’язниці 
посадили». У ратушній тюрмі жін-
ка змушена була просидіти цілий 
день, а визволитися з полону пані 
Васюті вдалося лише пізнього ве-
чора. Прагнучи дізнатися причину 
свого безправного ув’язнення й 
покарати кривдників, луцька вір-
менка просила замкових канцеля-
ристів уписати її протестацію до 
актів гроду.

Майдан Ринок у Луцьку. 
Тут колись стояла ратуша. 

О
лександр Котис
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Лиш той збагачує людство, хто допомагає йому пізнати себе, хто поглиблює його творчу свідомість. 
Стефан Цвейг

кіно
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«ЖИВА» – ІСТОРІЯ БЕЗ ПРИКРАС

батьківство

  Лілія БОНДАР
Луцьк

НОТАТКИ УКРАЇНСЬКОГО ТАТА В ДЕКРЕТІ

Нещодавно в Україні відбулася 
прем’єра фільму «Жива», що 

його зняв талановитий львівський 
режисер Тарас Химич. Ця стрічка – як 
оголений нерв українського народу, 
без зайвого авторського бачення. 
Це правдива історія української 
жінки Анни Попович, яка опинилася 
в самому епіцентрі визвольних 
змагань. Постраждавши від маховика 
радянських репресій, вона вижила 
і залишилася людиною. Знімання 
відбувалися у горах Горганах. Від 
самого початку фільм створювали на 
приватній ініціативі. 

«Працював у документальному кіно, – 
каже Тарас Химич. – Ми збирали свідчення, і 
от натрапили на одну із очевидців, чию усну 
оповідь записували, – це і була Анна Попович. 
Вона розповіла свою історію і сказала, що 
може розказати ще більше, якщо ми приїдемо, 
і що це буде зовсім інша життєва історія. Ми 
приїхали, і відтоді розпочався наш художній 
фільм. Її історія нас дуже зацікавила. Ця опо-
відь була незвична, насичена подіями. Доля 
цієї жінки склалася в ідеальну композицію по-
ганих і добрих героїв. Усе те, що вона нам роз-
повіла, – правда, підкріплена документами. Я 
зрозумів, що це і є та золота історія, про яку 
мріяв і на яку чекав».

Режисер розповів, що Анна Попович, на 
жаль, померла у березні 2015 року, так і не ді-
ждавши виходу фільму. 

«А в той момент, коли ми до неї приїхали, 
то побачили самотню жінку без руки, в чужому 
селі, без родини, – каже Тарас. – Сама вона ро-
дом з Надвірної (Івано-Франківська область). 

Письменник та 
журналіст Артем 
Чапай 24 листопада 

у Луцьку в книгарні «Є» 
презентував свою нову 
книжку «Тато в декреті». 
За словами автора, це 
книга про чоловічий 
декрет, про дітей та про 
стосунки між дорослими. 
Значення нового твору 
особисто для себе автор 
порівнює з хемінгуеївським 
«Свято, яке завжди з 
тобою», бо в книзі Артем 
ділиться досвідом, що його 
хотів не тільки зафіксувати 
та передати іншим, а й 
назавжди зберегти у своїй 
пам’яті. 

«ХОТІВ ПЕРЕДАТИ 
ІНАКШИЙ ДОСВІД»

Артем Чапай – тато двох хлоп-
чиків. Старшому – чотири, мен-
шому – два рочки. Чоловік свого 
часу багато мандрував з дружиною 
Оксаною та маленькою дитиною. 
Коли народився другий син, вирі-
шив узяти відпустку й піти в декрет. 
Артем каже, що його дружина не 
була проти. Як зізнається, у декре-
ті почав приходити до розуміння 
таких речей, про які й уявлення не 
мав, перебуваючи у статусі чоло-
віка й батька з віками усталеними 
поведінковими приписами для чо-
ловіків. Мовляв, чоловік має бути 
сильним, відповідальним, рішучим. 
Письменник вбачає купу нюансів у 
цілодобовому перебуванні з діть ми. 
Запевняє, що тут можна писати ди-
сертацію. Вважає, що немає єдиної 
моделі виховання власних дітей. Од-
ного, наприклад, за непослух можна 
покарати, не дозволивши дивитися 
улюблений мультик, другому це вже 
не підходить. Нема напрацьованих 

усталених правил, можливо, крім 
єдиного: дітей не можна бити. Артем 
вважає, що тато ставиться до кожно-
го зі своїх чад емоційно по-різному, 
а мама – однаково. 

Артем Чапай розповідає, що 
працював над книгою майже рік. На 
два тижні спеціально віддав малю-
ків бабусі, щоб мати змогу писати. 
«Описую це в розділі «Ода бабусі», – 
каже письменник. – Тоді ще малий 
не ходив у дитячий садочок і лише 
під час його денного сну можна 
було щось робити. Деякі історії я 
переробив з оповідань, які створив 
ще кілька років тому, коли в нас 
була тільки одна дитина».

Чоловік спеціально перед 
декретом брав інтерв’ю у мами-
одиначки, розпитував інших чоло-
віків, які або ходили в декрет, або 
дуже багато були з дітьми. 

«Хотів передати інакший досвід 
та досвід інших людей. Книжка роз-
бита за різними темами, аспектами 
декрету. Про жінку-одиначку йдеть-
ся в частині, присвяченій нянькам. 
Ми послугами няньки ніколи не 
користувалися, але я розумію, що 

є ситуації, коли без них не обі-
йтися», – каже письменник.

Артем розповідає, що на 
роботі ніхто не був проти, що 
він йде у декрет. «Відпустили, 
але я не хотів за це грошей від 
держави, навіть не оформляв 
офіційного декрету, оскільки 
сума вийшла така маленька, 
що в моєму конкретному випадку 
більше було бюрократії, ніж гро-
шей», – запевняє Артем. 

За словами чоловіка, усі зна-
йомі та друзі чудово ставилися до 
того, що він у декреті, й не казали, 
що це тільки жіноча робота. 

«Майже усі мої знайомі – інте-
лігенція, тому в мене не виникало 
з цим проблем. Ці кола набагато 
відкритіші. До мене всі прекрасно 
ставилися, – розповідає письмен-
ник. – Знаю, що серед робітничого 
середовища до цього ставляться 
по-іншому. Піти в декрет складніше, 
якщо ти ще хочеш, щоб держава 
платила декретні так само, як вона 
платила б їх мамі, то це часто дуже 
важко зробити через поведінку ро-
ботодавця». 

де часто немає рампи, або заходити 
з малечею в маршрутку. Жінці само-
тужки це зробити годі. Але в її ви-
падку до цього не ставляться, як до 
героїзму», – розповідає Артем.

На думку автора, книжка не так 
про дітей, як про стосунки між до-
рослими, адже його ця тема більше 
цікавила. 

«Діти сприймають будь-яку 
сім’ю як даність. Якщо дитина рос-
те без батька, то думає, що це нор-
мально. Якщо з батьком, але він 
опікується нею півгодини на день, 
вона думає, що так і має бути. От 
тільки таке ставлення передавати-
меться з покоління в покоління», – 
переконаний письменник.

У книжці також ідеться про рів-
ність між чоловіками та жінками. 
Автор дуже скептично ставиться до 
того, що є суто чоловічі та суто жі-
ночі обов’язки.

«Чоловічий обов’язок – це посу-
нути шафу, а от чому чоловік не може 
їсти зварити, я не розумію. У нього 
що, руки відваляться? Жінка теж при-
ходить з роботи, але ще й їсти варити 
зобов’язана», – каже Артем.

Щодо фемінізму, то автор каже, 
що є речі, які йому в цьому не по-
добаються. «Це зацикленість на жі-
ночих формах слів – фемінітивах. 
У книжці я іронічно пишу, що ми з 
дружиною дотримуємося позицій 
рівності, але нам обом як сімейним 
людям здається, що одна тарілка, 
яку помив чоловік, краще, ніж один 
раз вжите слово «мисткиня». 

Автор каже, що патріархат дуже 
часто б’є і по чоловіках, коли «на-
стоящий мужчина должен», а жінка 
бере на себе роль красунечки-барбі, 
яка може вимагати. Артем розпові-
дає, що знав таких жінок замолоду: 
«Ти мусиш заробляти, а якщо ні, то 
я піду до іншого чоловіка». На його 
думку, це крайнощі, спотворення. 
Але загалом фемінізм – це звіль-
нення і для тих, і для тих, тому що 
означає менше стресу для чоловіка, 
більше незалежності для жінки.

КНИЖКА НЕ ТАК 
ПРО ДІТЕЙ, ЯК ПРО 
СТОСУНКИ МІЖ 
ДОРОСЛИМИ

Артем Чапай каже, що пішов у 
декрет, бо йому хотілося робити 
щось суспільно корисне. Діти аб-
солютно не заважали йому робити 
звичні речі. За словами Артема, 
єдиний мінус – коли тато в декреті, 
то він не завжди може встигнути 
зробити те, що запланував. 

«Бувало таке, коли я думав, що 
буду прокидатися о шостій ранку і 
писатиму книжки. Але так не вихо-
дило. Бо вночі малий марудив, йому 
різалися зубки, доводилося кілька 

Їй не дозволяли жити в Карпатах, тож посели-
ли в чужому селі. І вона тоді, в 60-70-ті роки, 
жила у тому «ворожому» краї. Це неймовірна 
жінка із внутрішнім стрижнем. Ти приходиш 
до людини й розумієш, що її історія – це не 
просто історія жінки. Там було щось більше, 
і це читалося в її очах. Одразу стало зрозу-

сенсу пригладжувати щось. У фільмі буде не-
нормативна лексика. Ми вирішили її залишити, 
щоб вона підсилювала переживання», – каже 
режисер.

За його словами, до Анни привозили акто-
рів, щоб вони познайомилися з нею, щоб відчу-
ли її силу духу. Їх запрошували з Франківщини. 
Адже це люди, які розуміють генетично, що від-
бувалося. Познайомили із Анною і виконавицю 
головної ролі Ольгу Комановську. Жінка по-
благословила її на цю роль. 

На думку режисера, потрібно не соромити-
ся бути українцем і робити щире кіно. 

«Анна боролася з ворогом, але не стріляла і 
не вбивала, – каже Тарас Химич. – Вона була со-
бою і своїми переконаннями змінювала людей. 
Нам не треба втягуватись у цю пропагандист-
ську гонку. Нам потрібно ігнорувати це. Це не 
наш простір – ні духовний, ні інформаційний. 
Мені імпонують акценти, які розставляють 
українські режисери. Наприклад, «Гніздо гор-
лиці» – це цікавий соціальний фільм, який по-
казує нашу реальну проблему. Такі фільми ма-
ють сенс. У нас є проблема, і ми не соромимося 
про неї говорити».

міло, що вона не місцева. У неї була інакша, 
карпатська вимова. Анна була дуже сильною 
людиною. Відчувалося, що вона мучиться від 
болю, від самотності. Та разом із тим, вона 
нес ла людям позитив. Саме цей контраст вра-
жав. Коли вона почала розповідати нам свою 
історію, то ми, слухаючи її, відкрили для себе 
новий світ, її слова так захоплювали! Усе було 
зовсім не так, як ми читаємо в підручниках».

Режисер розповідає, що йому дуже хоті-
лося донести історію цієї жінки. Адже нині в 
Україні непростий час, триває війна. А Анна 
впродовж свого життя весь час перебувала 
у протистоянні, в процесі війни, коли відбу-
валися масові вбивства, хаос та репресії. Це 
історія простої жінки, на яку не звертали ува-
ги, яка була камерою GoPro, що стояла і запи-
сувала епізоди з життя командирів УПА, аби 
потім про них розказати.

Автори фільму кажуть, що батьки повес-
ти своїх дітей у кінотеатр не можуть. Адже 
«Жива» – лише для категорії 16+. 

«Я питав у Анни, чи можна показувати осо-
бисті моменти її життя. Вона сказала, що нема 

разів до нього вставати. Звісно, що 
прокинутися дуже рано не виходи-
ло. Тоді мене переповнювали одра-
зу два почуття: хотілося пошкодува-
ти малюка і притулити до себе, а ще 
думав про те, коли він нарешті пе-
рестане плакати, і як же я від цього 
втомився», – зізнається чоловік. 

Письменник розповідає, що 
коли жінка гуляє на майданчику, то 
до неї ставляться нейтрально. А от 
коли чоловік, то куди не зайдеш – 
чи в магазин, чи в маршрутку – це 
сприймається як героїзм. 

«Хай куди я ішов, стикався з по-
зитивом: за чотири роки лише один 
раз п’яниця під під’їздом сказав: «Ти 
ж мужик, чого возишся з дітьми?». А 
так усі мене хвалили. Крім того, коли 
гуляв із двома дітьми, доводилося 
піднімати візочок сходами в місці, 

Артем Чапай – щасливий тато двох синів

Фільм знято за реальними подіями

Ростислав Держипільський 
в образі повстанця Довбуша

Знімання відбувалися 
здебільшого в Горганах

Головну роль виконує 
Ольга Комановська

Лілія Бондар
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Вимагай від себе неможливого – і отримаєш максимум. Дмитро Клоков

КЛИМЕЦЬ 
РОЗІМ’ЯЛАСЯ НА 
«БРОНЗУ»
Білорусь

Волинська метальниця молота Ірина 
Климець виборола третє місце на IX 
Міжнародних змаганнях на призи 
заслуженого майстра спорту Вадима 
Дев’ятовського. Вони відбулися 
минулого вікенду в білоруському 
Новополоцьку.

Спортивний комплекс «Атлант» зібрав 
у ці дні більш як 200 атлетів із п’яти країн: 
України, Латвії, Естонії, Росії та Білорусі. 

Учасниця Літньої Олімпіади в Ріо-де-
Жанейро волинянка Климець закінчила 
змагання із результатом 64,06 м, що його 
показала у третій спробі. Краще метнули 
тільки господарки змагань – Анастасія 
Коломоєць із Вітебська (65,23 м) та Анна 
Малищик з Бреста – 71,59 м (Анна була 
сьомою на Олімпіаді в Ріо). 

«Наразі триває тренувальне міжсе-
зоння, ми з тренером – на початковому 
етапі підготовки, тому участь у подібних 
змаганнях – це хороший досвід, тим біль-
ше, що метала на арені із сіткою», – про-
коментувала участь у білоруських зма-
ганнях Ірина Климець. 

БОРЧИНІ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ 
З ПЕРЕМОГОЮ 

Азербайджан

Волинські борчині Юлія Ткач та 
Оксана Гергель повертаються 
із золотими нагородами з Баку, 
інформують у прес-службі 
Національного олімпійського 
комітету України.

На престижних міжнародних зма-
ганнях Golden Grand Prix із боротьби, які 
відбувалися в Азербайджані, українські 
борчині здобули три нагороди. Зокре-
ма, Юлія Ткач (63 кг) і Оксана Гергель (60 
кг) здобули золоті медалі, а Тетяна Кіт 
(55 кг) – бронзову.

До слова, цьогоріч ковельчанка Юлія 
Ткач в оновленому рейтингу United World 
Wrestling з вільної боротьби піднялася з 
четвертого на перше місце у ваговій кате-
горії до 63 кілограмів, а Оксана Гергель є 
чемпіонкою світу 2015 року.

ЮНІ АКРОБАТКИ 
ПІДКОРИЛИ БРЕСТ 
Білорусь

Вихованки Волинської обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи 
відділення спортивної акробатики 
виступили на XX міжнародному турнірі 
зі спортивної акробатики пам’яті 
В. П. Коркіна в Білорусі у місті Бресті.

Команда спортсменок змагалася під 
керівництвом заслуженого тренера Укра-
їни Олени Кришпінович. Волинські акро-
батки взяли золоті медалі.

Зокрема, «золото» у віковій катего-
рії 12-18 років виборола жіноча трійка у 
складі Дарини Пом’яновської, Олексан-
дри Мальчук і Вікторії Куніцкої; у віковій 
категорії до 16 років жіноча трійка у скла-
ді Дарини Сахарук, Олександри Бірюкової 
та Аліни Олексієнко; у віковій категорії до 
16 років – жіноча пара у складі Дарини 
Сєдунової і Софії Чернявської.

знай наших 

нелегка атлетика

маленькі чемпіонки 

заплутана історія 

Н
аціональний олім

пійський ком
ітет

ВОЛИНСЬКІ РУКОПАШНИКИ – 
У ТРІЙЦІ ЛІПШИХ В УКРАЇНІ 

дужі відчайдухи 

волейбол

баскетбол

тримає удар

№ Команда В/п О
1 Будівельник (Київ) 11/4 26
2 Дніпро (Дніпрo) 11/4 26
3 Хімік (Южне) 12/1 25
4 БІПА (Одеса) 9/5 23
5 Запоріжжя-ZOG (Запоріжжя) 8/7 23
6 Кривбас (Кривий Ріг) 9/4 22
7 Черкаські Мавпи (Черкаси) 7/8 22
8 Миколаїв (Миколаїв) 6/9 21
9 Кремінь (Кременчук) 2/12 16
10 Волиньбаскет (Луцьк) 2/11 15
11 Політехнік (Харків) 1/13 15

СУПЕРЛІГА, ЧОЛОВІКИ
26 листопада – «Волиньбаскет» – «Хі-

мік» – 50:94 (9:31, 19:22, 10:23, 12:18).
24 листопада – «Волиньбаскет» – 

«БІПА» – 70:89 (14:21, 21:25, 22:21, 13:22).
Наступний матч: 9 грудня – «Волинь-

баскет» – БК «Дніпро»

М Команда М П П О

1 Хімік (Южне) 10 10 30 12

2 Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ (Тернопіль) 10 7 22 10

3 Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ (Луцьк) 10 6 17 7

4 Орбіта-ЗТМК-ЗНУ (Запоріжжя) 10 5 14 6

5 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ (Рівне) 10 3 11 5

6 Педуніверситет-ШВСМ (Чернігів) 10 3 11 3

7 Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) 10 3 8 3

8 Сєверодончанка (Сєверодонецьк) 10 3 7 2

Київ

Фінальним стартом 
всеукраїнських змагань 
із рукопашного бою став 

командний кубок України, який 
відбувся у Києві 25-27 листопада, 
повідомляє волинська регіональна 
федерація рукопашного бою 
«Рубіж». За результатами боїв у 
волинських бійців в обоймі – третє 
загальнокомандне місце.

Участь у турнірі взяли 13 збірних команд 
областей, правоохоронних органів та Зброй-
них сил України.

Формат змагань, кажучи спортивним 
сленгом, «стінка на стінку» передбачав вклю-
чення до складу команд лише по сім бійців 
окремих вагових категорій, кожен із яких у 
разі перемоги над представником команди-
суперниці здобував один переможний бал.

Тому надзвичайно важливим питанням 
було залучення до участі у змаганнях психо-
логічно загартованих, вольових та відпові-
дальних бійців.

Такими у складі збірної команди Волин-
ської області стали майстри спорту України 
з рукопашного бою Дмитро Щурук і Дмитро 
Мартинюк, кандидат у майстри спорту Ігор 
Сковородецький, а також Амір Юзепчук, Мак-
сим Бабич, Віталій Трикоз.

Перша кубкова «стінка» волинян відбула-
ся з однією із трьох команд Чернівецької об-
ласті, що делегувала для участі в Кубку Украї-

ни з рукопашного бою три приблизно рівні за 
майстерністю колективи.

Двобої наших легковаговиків Аміра Юзеп-
чука (до 60 кг) та Ігоря Сковородецького (до 
65 кг) показали їхню надзвичайно високу від-
повідальність за командний результат та за-
дали переможний вектор волинській команді 
у стартовому протистоянні, що закінчилося 
впевненою перемогою (5:2).

Наступним суперником наших земляків ста-
ла команда Центру спеціальних операцій Служ-
би безпеки України, двобій із представниками 
якої став справжнім випробуванням насампе-

ред психологічної стійкості та волі до перемоги 
кожного з наших бійців. Результат зазначеного 
протиборства – 4:3 на користь волинян.

Таким чином, збірна команда Волинської 
області вийшла до півфіналу змагань, де по-
ступилася команді Чернівецької області та за 
результатом кубкової боротьби посіла третє 
загальнокомандне місце.

Відмінний результат збірної Волині з руко-
пашного бою забезпечила плідна тренерська 
робота та співпраця Сергія Гузова («Рубіж»), 
Андрія Зінчука («Воїн»), Олександра Панасю-
ка та Віталія Трикоза («Бусідо»).

ЧЕРЕЗ БЕЗГРОШІВ’Я 
ЗІ «СПАРТАКА» МОЖУТЬ ПІТИ ТРЕНЕРИ 

Луцьк 

Міська влада відмовляється 
продовжувати фінансування 

спортшколи на базі обласного 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак». Більше 
того, чиновники висунули умови: 
або приміщення передають місту, 
або тренерів переведуть в інші 
навчальні заклади.

Про це повідомив заступник луцького 
міського голови Юрій Моклиця під час засі-
дання постійної комісії Луцької міської ради 
24 листопада.

Нагадаємо, що комплекс «Спартак» нале-
жить громадській організації фізкультурно-
спортивного товариства «Спартак» і пере-
буває у приватній власності. Приміщення 
розташоване у Центральному парку імені 
Лесі Українки в Луцьку. Цього року в «Спар-
така» виникли фінансові проблеми – припи-
нилося державне фінансування, й 40 трене-
рів лишилися без зарплати.

Тоді депутати Луцькради пішли їм назу-
стріч і з казни виділили 226 тисяч гривень, 
щоб покрити борги із зарплат тренерів у 
першому кварталі. Відповідно, спортшко-
лу профінансували, але за рахунок центру 
здоров’я населення «Спорт для всіх».

Тим часом заступник луцького міського 

голови Юрій Моклиця пообіцяв, що примі-
щення візьме на утримання Луцькрада, коли 
там створять дитячу юнацько-спортивну 
школу. Як наслідок, спортшколу створили, а 
проблеми з утриманням лишилися.

Тепер же, каже посадовець, у «Спарта-
ка» два шляхи. Міськрада пропонує громад-
ській організації підписати інвестиційну уго-
ду, згідно з якою бере на себе зобов’язання 
фінансового утримання установи й через 
10 років отримає у комунальну власність 
саме приміщення. Якщо ж на це не пого-
дяться у «Спартаку», то, каже Юрій Мокли-
ця, фінансування не буде, а щоб спортивні 
секції не закрилися, для тренерів створять 
ставки при міських ДЮСШ.

«Є два варіанти розвитку подальших по-
дій: ми підписуємо з ФСТ інвестиційну угоду, 
вкладаємо кошти у «Спартак» і через 10 ро-
ків отримуємо це приміщення. Або створи-
мо додаткові ставки для тих тренерів при 
наших міських ДЮСШ, які там працюють, аби 
вони надалі могли тренувати краян. А тоді 
хай вони (керівництво ФСТ, – ВН) роблять 
собі, що хочуть», – пояснює посадовець.

Моклиця також додає, що питання буде 
розв’язано вже найближчим часом, і схиля-
ється він до другого варіанту. Мовляв, ФСТ 
не шукає компромісів, а пропонує викупити 
приміщення.

Болгарія 

Неодноразова чемпіонка України (у категорії 
51 кг) та учасниця Олімпійських ігор-2016 ковельчан-
ка Тетяна Коб виграла срібну нагороду на Чемпіонаті 
Європи з боксу серед жінок.

За повідомленням Національного олімпійського 
комітету України, змагання відбулися 24 листопада у 
Софії (Болгарія). За підсумками змагань у медальній 
скарбничці української збірної дві нагороди. 

Тетяна Коб здобула титул віце-чемпіонки Європи 
у ваговій категорії 51 кг, а Тетяна Петрович поверта-
ється додому з континентальної першості із бронзо-
вою медаллю у ваговій категорії 69 кг.

– Наша жіноча збірна налічувала десять дівчат. З 
волинянок була тільки я. Моя суперниця в Ріо, бол-
гарка Станіміра Петрова, боксувала в категорії до 54 
кг, тому нам не вдалося знову зійтися на рингу. За де-
сять днів перебування у Софії не гуляла містом зов-
сім, оскільки у вільний час підтримувала українок. До 
Нового року та Різдва поки не маю жодних планів. 
Після свят – посилені тренування та підготовка до 
чемпіонату України, – повідомила Тетяна.

СУПЕРЛІГА, ЖІНКИ

5-й тур, 25-26 листопада: 
«Галичанка» – «Орбіта» – 3:0, 3:1; «Волинь-

Унiверситет-ОДЮСШ» – «Хімік» – 0:3 (18:25, 
22:25, 18:25), 0:3 (12:25, 22:25, 18:25); «Білозгар-
Медуніверситет» – «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» – 
3:2, 0:3; «Сєверодончанка-Педуніверситет» – 
«ШВСМ» – 3:2, 3:0.

6-й тур, 2-3 грудня:
«Хімік» – «Білозгар-Медуніверситет», 

«Сєверодончанка» – «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», 
«Педуніверситет-ШВСМ» – «Регіна-МЕГУ-
ОШВСМ», «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» – «Волинь-
Унiверситет-ОДЮСШ».
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КОВЕЛЬСЬКА БОКСЕРКА – ДРУГА У ЄВРОПІ 

У наших хлопців – третє загальнокомандне місце
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Волинянки нині на третьому місці
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16-й тур: «Чорноморець» – 
«Зірка» – 2:1, 

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

17-й тур 
3 грудня (субота): 
«Ворскла» – «Динамо», 14:00, 
«Чорноморець» – «Волинь», 
14:00, «Зоря» – «Дніпро», 17:00.
4 грудня (неділя): 
«Олімпік» – «Карпати», 14:00, 
«Шахтар» – «Сталь», 17:00, 
«Зірка» – «Олександрія», 19:30.

прем’єр-ліга П’ЯТА ПОСПІЛЬ ПОРАЗКА 

Ліга Парі-Матч, 16-й тур, Луцьк, 
«Авангард», матч без глядачів
Голи: Діденко (6) – Мораєс (20, 71, 
90+2), Ярмоленко (45).
«Волинь» (Луцьк): Марчук – 
Романюк, Никитюк, Логінов, 
Шабанов (к), Чепелюк, Мелінишин, 
Задерецький, Дудік (Котюн, 77), 
Діденко (Дмитренко, 66), Петров 
(Деда, 46).
«Динамо» (Київ): Рудько – Антунес, 
Морозюк, Ярмоленко (к), Мораєс, 
Сидорчук (Корзун, 77), Рибалка, Віда, 
Хачеріді, Оріховський (Буяльський, 
61), Громов (Бесєдін, 85).
Арбітр матчу: Ю. Грисьо (Львів).
Попереджені: Чепелюк (11), Дудік 
(47), Шабанов (89), Р. Никитюк (89).

«Волинь» – 
«Динамо» – 1:4 (1:2)

  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

№ КОМАНДА І О

1 РБ Лейпциг 12 30

2 Баварія 12 27

3 Айнтрахт Ф  12 24

4 Кельн 12 22

5 Хоффенхайм 12 22

15 Дармштадт 12 8

16 Вердер 12 8

17 Інгольштадт 12 6

18 Гамбург 12 4

12-й тур: «Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 1:4, 
«Айнтрахт Ф» – «Боруссія Д» – 2:1, «Боруссія М» – 
«Хоффенхайм» – 1:1, «Гамбург» – «Вердер» – 2:2, 
«Інгольштадт» – «Вольфсбург» – 1:1, «Кельн» – 
«Аугсбург» – 0:0, «Баварія» – «Байєр» – 2:1, «Шальке» – 
«Дарсмштадт» – 3:1, «Герта» – «Майнц» – 2:1. 
13-й тур: 2 – 4 грудня: «Майнц» – «Баварія», 
«Байєр» – «Фрайбург», «Боруссія Д» – «Боруссія М», 
«Вердер» – «Інгольдштадт», «Вольфсбург» – «Герта», 
«Хоффенхайм» – «Кельн», «Лейпциг» – «Шальке», 
«Дармштадт» – «Гамбург», «Аугсбург» – «Айнтрахт». 

Німеччина, Бундесліга

№ КОМАНДА І О

1 Челсі 13 31

2 Ліверпуль 13 30

3 Манчестер Сіті 13 30

4 Арсенал 13 28

5 Тоттенхем 13 24

17 Кристал Пелас 13 11

18 Халл Сіті 13 11

19 Суонсі 13 9

20 Сандерленд 13 8

13-й тур: «Бернлі» – «Манчестер Сіті» – 1:2, 
«Ліверпуль» – «Сандерленд» – 2:0, «Халл Сіті» – «Вест 
Бромвіч» – 1:1, «Суонсі» – «Кристал Пелас» – 5:4, 
«Лестер» – «Мідлсборо» – 2:2, «Челсі» – «Тоттенхем» –
2:1, «Уотфорд» – «Сток Сіті» – 0:1, «Арсенал» – 
«Борнмут» – 3:1, «Саутгемптон» – «Евертон» – 1:0, 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хем» – 1:1. 

14-й тур, 3 – 5 грудня: «Манчестер Сіті» – «Челсі»,
«Сток Сіті» – «Бернлі», «Кристал Пелас» – «Саутгемптон», 
«Тоттенхем» – «Суонсі», «Вест Бромвіч» – «Уотфорд», 
«Санждерленд» – «Лестер», «Вест Хем» – «Арсенал», 
«Борнмут» – «Ліверпуль», «Евертон» – «Манчестер 
Юнайтед», «Міддлсборо» – «Халл Сіті». 

Англія, Прем’єр-ліга

№ КОМАНДА І О

1 Ювентус 14 33

2 Рома 14 29

3 Мілан 14 29

4 Лаціо 14 28

5 Аталанта 14 28

17 Емполі 14 10

18 Пескара 14 7

19 Кротоне 14 6

20 Палермо 14 6

14-й тур: «Торіно» – «К’єво» – 2:1, «Емполі» – 
«Мілан» – 1:4, «Палермо» – «Лаціо» – 0:1, «Кротоне» – 
«Сампдорія» – 1:1, «Кальярі» – «Удінезе» – 2:1, 
«Дженоа» – «Ювентус» – 3:1, «Болонья» – 
«Аталанта» – 0:2, «Рома» – «Пескара» – 3:2, «Наполі» – 
«Сассуоло» – 1:1, «Інтер» – «Фіорентина» – 4:2. 

15-й тур, 2 – 4 грудня: «Наполі» – «Інтер», «Ювентус» – 
«Аталанта», «Мілан» – «Кротоне», «Сассуоло» – 
«Емполі», «Пескара» – «Кальярі», «Лаціо» – «Рома», 
«Самподрія» – «Торіно», «Фіорентина» – «Палермо», 
«К’єво» – «Дженоа», «Удінезе» – «Болонья». 

Італія, Серія А

№ КОМАНДА І О

1 Реал М 13 33

2 Барселона 13 27

3 Севілья 13 27

4 Атлетіко 13 24

5 Реал Сосьєдад 13 23

17 Депортиво 13 10

18 Спортинг Х 13 9

19 Осасуна 13 7

20 Гранада 13 5

13-й тур: «Ейбар» – «Бетіс» – 3:1, «Малага» – 
«Депортіво» – 4:3, «Реал М» – «Спортинг Х» – 2:1, 
«Еспаньол» – «Леганес» – 3:0, «Севілья» – 
«Валенсія» – 2:1, «Вільяреал» – «Алавес» – 0:2, 
«Осасуна» – «Атлетіко» – 0:3, «Сельта» – 
«Гранада» – «3:1, «Реал Сосьєдад» –  «Барселона» – 
1:1, «Лас Пальмас» – «Атлетік» – 3:1.

14-й тур, 3 – 5 грудня: «Гранада» – «Севілья»,  
«Барселона» – «Реал М», «Леганес» – «Вільяреал», 
«Атлетіко» – «Еспаньол», «Бетіс» – «Сельта», 
«Атлетік» – «Ейбар», «Алавес» – «Лас Пальмас», 
«Спортінг Х» – «Осасуна»,  «Валенсія» – «Малага»,  
«Депортіво» – «Реал Сосьєдад». 

Іспанія, Ла-ліга

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 16 14 2 0 35 - 8 44

2 Динамо 16 11 3 2 33 - 13 36

3 Зоря 16 9 4 3 25 - 13 31

4 Олімпік 16 8 3 5 23 - 25 27

5 Олександрія 16 7 4 5 27 - 21 25

6 Чорноморець 16 6 4 6 13 - 17 22

7 Ворскла 16 5 4 7 17 - 19 19

8 Сталь 16 3 5 8 12 - 20 14

9 Зірка 16 4 2 10 13 - 26 14

10 ВОЛИНЬ 16 2 3 11 12 - 29 9

11 Дніпро 16 3 5 8 15 - 25 8

12 Карпати 16 2 5 9 16 - 25 5
* З ФК «Дніпро» (Дніпро) і  ФК «Карпати» (Львів) знято по 6 очок

Ліга чемпіонів УЄФА Ліга Європи Ліга Європи

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

N Команда І В Н П М О
1 Бенфіка 5 2 2 1 9-8 8
2 Наполі 5 2 2 1 9-7 8
3 Бешикташ 5 1 4 0 9-8 7
4 Динамо 5 0 2 3 2-6 2

6 грудня: «Динамо» – «Бешикташ», 21:45;
«Бенфіка» – «Наполі».

Група А
«Фенербахче» – «Зоря» – 2:0,
«Манчестер Юнайтед» – «Феценорд» – 4:0.

N Команда І В Н П М О
1 Фенербахче 5 3 1 1 7-6 10
2 Манчестер Юнайтед 5 3 0 2 10-4 9
3 Фейенорд 5 2 1 2 3-6 7
4 Зоря 5 0 2 3 2-6 2

8 грудня: «Зоря» – «Манчестер Юнайтед», 
Одеса, 20:00; «Фейєнорд» – «Фенербахче».

Група H
«Шахтар» – «Коньяспор» – 4:0, 
«Гент» – «Брага» – 2:2.

N Команда І В Н П М О
1 Шахтар 5 5 0 0 17-3 15
2 Брага 5 1 3 1 7-7 6
3 Гент 5 1 2 2 8-13 5
4 Коньяспор 5 0 1 4 2-11 1

8 грудня: «Брага» – «Шахтар», 18:00; 
«Коньяспор» – «Гент». 

«Хрестоносці» міцно осіли в кінці 
турнірної таблиці й після гри 

проти чемпіона України звідтіля, 
на жаль, не вибралися. «Волині» 
належить зіграти цього року ще 
двічі, й усі сподівання тепер – на 
гостьовий поєдинок в Одесі та 
домашній проти «Ворскли». 

У грі проти зіркового «Динамо», яке щой-
но повернулося з лігочемпіонівського матчу 
в Неаполі, «Волинь» знову не змогла зібрати 
оптимальний склад – і через травми, і через 
дискваліфікації.

До кінця першого тайму ніщо не віщувало 
навіть мінімальної поразки господарів поля.

«Волинь» дуже швидко відкрила раху-
нок – Анатолій Діденко забив 30-й гол у чемпі-
онатах України, скориставшись помилкою во-
ротаря киян Рудька (він невдало відбив м’яча 
після удару Шабанова). У подальшому аж до 
середини стартової 45-хвилинки господарі 
спокійно відбивали атаки «Динамо», які не 
несли будь-якої загрози воротам підопічних 
Віталія Кварцяного.

У таких випадках зі складного становища ви-
плутується команда, в якій є гравець, здатний зі-
грати нестандартно. Цього вечора таким у киян 
став Сергій Рибалка. Він віддав пас на Громова, 
а той, своєю чергою, на Мораєса, який і зрівняв 
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Бомбардири: 
Мораєс («Динамо») – 9 (14 матчів), 

Феррейра («Шахтар») – 7 (10).

рахунок. І навіть після цього лучани не здалися, 
стримуючи атакувальні пориви столичних.

Усе, по суті, вирішила остання хвилина 
першого тайму, коли Андрій Ярмоленко вивів 
гостей уперед, перервавши чотиримісячну 
серію без забитих м’ячів. Після цього на дру-
гий тайм «Волинь», як здалося, виходила пси-
хологічно надломленою.

Лучани старались і билися на кожному 
клаптику поля, просто їхній суперник діяв із 
позиції сили, бо мав за плечима позитивний 
рахунок. Усвідомлення цього допомогло під-
опічним Сергія Реброва відносно спокійно 
контролювати гру, забивши ще два м’ячі. Оби-
два точні влучення – в активі Мораєса, який 
зробив другий у сезоні хет-трик.

ІЗ ВРАХУВАННЯМ КУБКОВОГО МАТЧУ В ОХТИРЦІ 
«ВОЛИНЬ» ПРОГРАЛА П’ЯТЬ ПОЄДИНКІВ ПОСПІЛЬ

Без Діденка і Петрова напад «Волині» в другому таймі не зміг 
боротися із динамівськими «баштами» захисту Відою та Хачеріді

ВИТІВКА УЛЬТРАС – 
КАРА ДЛЯ КОМАНДИ

Матч проти київського «Динамо» 
став для «Волині» четвертим, 

у якому команду було покарано 
за поведінку ї ї вболівальників 
порожніми трибунами. 

Перший такий прикрий випадок стався 
навесні 1997 року, коли у домашньому по-
єдинку проти «ЦСКА-2» хтось з уболівальни-
ків жбурнув у арбітра зустрічі скляну пляшку. 
Через три дні лучани  черговий домашній 
матч ще зіграли на стадіоні «Авангард», а от 
на наступну домашню гру луцьку арену було 
дискваліфіковано, і поєдинок довелося про-
водити у Ковелі. 

Наступного разу «Авангард» дискваліфіку-
вали в сезоні 2014/15. У поєдинку проти хар-
ківського «Металіста» луцьким уболівальни-
кам захотілося відлупцювати арбітра зустрічі 
Кутакова і, як наслідок, наступний домашній 
матч з одеським «Чорноморцем» пройшов у 
березні 2015 року хоча й на стадіоні «Аван-
гард», але за порожніх трибун. 

Чергова ж дискваліфікація рідної арени 
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Уболівальники дивилися матч через паркан

«Волині» включила відразу два матчі – про-
ти кам’янської «Сталі» та київського «Ди-
намо». 

Нацистські вигуки частини фанатів «Во-
лині» у матчі з «Дніпром» місяць тому при-
звели до санкцій КДК ФФУ проти клубу. Аби 
не сидіти вдома без діла, фанати придумали 
спільний перегляд матчу з ультрас «Динамо». 

За межами стадіону влаштували своєрідну 
фан-зону з проектором, екраном та макси-
мумом піротехніки. До лучан приєдналася 
сотня київських фанатів, і звукова підтримка 
матчу лунала з-за меж «Авангарда». Після гри 
«динамівці» видряпалися на трибуну, аби з 
неї подякувати своїм фанатам за приїзд до 
Луцька. 



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
№ 44  1 грудня 2016 року22 www.volynnews.com

Своїх чоловіків, любі мої, ревнують тільки потвори, нам, красуням, не до того, ми ревнуємо чужих!
Фаїна Раневська

Після співбесіди: 
– До себе на роботу ми вас у жодному 

разі не візьмемо. Але платитимемо потрій-
ну платню, якщо влаштуєтеся до наших 
конкурентів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Васю, а твоя жінка кричить під час 
сексу?

– Буває. Останнього разу увесь під’їзд 
переполошила, коли мене з сусідкою за-
скочила.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчина хизується перед подругами 
крутим смартфоном.

– Дивіться, от яка класна річ! У ньому 
навіть голосовий помічник є. Що завгодно 
може підказати, тільки спитай.

Наступного дня приходить із кнопко-
вим телефоном. Її запитують:

– А де той, зламався?
– Ні, ми з ним учора посварилися.

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

– Ти чого така знервована? Що трапи-
лося?

– Подарувала чоловікові на день наро-
дження набір риболовних блешень.

– Ну, все правильно. Він у тебе вже 10 
років щовихідних на риболовлю їде. А що 
не так?

– Він їх у руках покрутив, повертів і за-
питує: «А що це таке?»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

З точки зору долі, совість – найбільший 
скарб. Зазвичай, якщо комусь дано совість, 
то більше не дано нічого.

Жартівливо-політичний гороскоп на 1 – 7 грудня
Овен (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко 
31 березня 1982 р.
Секретар Луцькради
Цей тиждень – найкращий 
час для ділових поїздок і 
переговорів. Якщо змінюєте 
роботу, покваптеся, бо на 

старій вас «підсиджують». Непередбачувана 
подія може призвести до серйозних 
конфліктів із піднебессям. 

Телець (21.04 – 21.05)
Сергій Петров 
21 травня 1997 р.
Футболіст ФК «Волинь»

На вас чекають 
незаплановані витрати. Не 
варто братися за розробку 
нових проектів. Буде багато 

зустрічей, обнадійливих переговорів, 
можливо, відкриються привабливі 
перспективи. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Микола Яручик 
28 травня 1980 р.
Депутат Луцькради
Миролюбний характер 
даватиме тріщини – аж такою 
негативною буде поведінка 
оточення. Будьте стриманіші – 

все залежатиме від вашого вміння тримати 
себе в руках. Можливі перебої в енергетиці 
та дружніх обіймах.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Усе, що буде відбуватися, 
піде вам на користь, хай яким 
дивним здаватиметься це на 
перший погляд. Сприятливий 

час для активності в справах, натиску, 
завзятості в досягненні мети. Можна 
сміливо вирушати всією сім’єю на дачу, 
в ліс.

Лев (24.07 – 23.08)
Анна Данильчук 
13 серпня 1984 р.
Проректор СНУ
Будете максимально 
організовані, зібрані, здатні 
виконати велику роботу. 
Зможете продемонструвати 

свої таланти в професійній сфері. Але не 
вдасться уникнути неприємної серйозної 
розмови. У вихідні потіште себе цікавою 
книжкою.

Діва (24.08 – 23.09)
Ігор Муковоз 
25 серпня 1971 р.
Екс-начальник луцького 
міськвідділу поліції
Дуже ймовірно, що тиждень 
почнеться з конфлікту. 
Нова робота й обов’язки 

поглинуть усю вашу увагу. Будьте обережні 
з комп’ютером і давнім добрим рок-н-
ролом.

Терези (24.09 – 23.10)
Олексій Златогорський 
14 жовтня 1977 р.
Директор ДП «Волинські 
старожитності»
Тиждень додасть вольових 
рис, а це допоможе 
розв’язати багато завдань. Час 

отримувати премії або гонорари. Зробите 
все заплановане, залагодите спірні питання 
з сусідами, встигнете підготуватися до 
приходу гостей. Вигідно продавати валюту.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Анна Степанюк 
31 жовтня 1992 р.
Волейболістка
Хороший час для роздумів 
про продовження кар’єри, 
адже ваш імідж останнім 
часом тільки поліпшився, 

а харизма зміцнилася. Увечері добре 
розім’ятися в тренажерному залі.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Микола Кучерепа 
25 листопада 1953 р. 
Історик
Сусіди не даватимуть 
розслабитися, тому цього 
тижня знову доведеться 
підкидати дровиняки у 

нещодавно запалене багаття ворожнечі. 
Битимете опонентів фактами, аргументами і 
цифрами.  

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Співак і композитор
Можливі зміни статусу – 
заспіваєте не тільки тужливі, 
але й веселі композиції. 
Отримаєте гроші й навіть не 

в одному місці. Спроби зрозуміти ситуацію 
і з’ясувати все за допомогою аналізу 
виявляться марними. 

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Будете надто дратівливими, 
повністю підкорятиметеся 
мінливому настрою. Цілком 
імовірно, що підведуть ті, 

на кого сподівалися. Сміливо виявляйте 
ініціативу, висувайте на розгляд колег і 
начальства свої ідеї та пропозиції. 

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Пилипюк 
20 лютого 1971 р.
Власник групи компаній 
«Модерн-Експо»
Цього тижня будьте 
тихі та смиренні. Добре 
пильнуйте, обираючи 

партнерів – можливо, це надовго. Ніхто не 
скаржитиметься на відсутність натхнення. 
Допоможіть тим, хто поряд, і вони будуть 
вам вдячні.
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ГОРОСКОП 1–7 грудня

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

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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РІЗДВЯНИЙ ПІСТ: 
ЩО МОЖНА І НЕ 
МОЖНА

У понеділок, 28 листопада, 
розпочався 40-денний 

Різдвяний піст, який триватиме 
до 7 січня. Його суть полягає не 
тільки в тому, щоб утримуватися 
від скоромної їжі. Піст має 
допомогти духовно очиститися й 
підготуватися до свята. У період 
Різдвяного посту важливо 
забути про погані думки, робити 
добро, прощати кривдникам, 
каятися в гріхах і гнати від себе 
спокуси. 

Загалом Різдвяний піст вважається 
нестрогим. Як і в будь-якому право-
славному пості, заборонено їсти будь-
які продукти тваринного походження: 
м’ясо, масло, молоко, яйця, сир. 

По понеділках, середах і п’ятницях 
у Різдвяний піст не дозволяється їсти 
рибу, а їжу з олією можна вживати тіль-
ки після вечірньої. В інші дні (вівторок, 
четвер, суботу та неділю) дозволена їжа 
з додаванням олії. 

Рибу можна по суботах і неділях, а 
також у церковні свята, якщо вони при-
падають на вівторок і четвер. 6 січня, у 
Святвечір, не можна їсти до першої зір-
ки, після її з’яви дозволено їсти кутю. 

Замість скоромних продуктів під час 
Різдвяного посту можна їсти: 

• усі види каш;
• пісний хліб і випічку;
• овочі, фрукти і сухофрукти;
• горіхи;
• мед.

zz.te.ua
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Мені начхати, що ви думаєте про мене, тому що я про вас узагалі не думаю. Коко Шанель Ч И Т АЧ И Т Амаєте про мене, тому що я про вас узагалі не думаю. Коко Шанель
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ПОНЕДІЛОК

+1 оС –6 оС
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66
грудня

СЕРЕДА

+1 оС –4 оС

НЕДІЛЯ
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ПОГОДА

П ЯТНИЦЯ СУБОТАП’ЯТНИЦЯ СУБОТА

В ЛУЦЬКУВ ЛУЦЬКУ

погляд у минуле

ПЕРША ЛЯЛЬКА, ЯКА ГОВОРИЛА 1 грудня – Платон, Роман

2 грудня – Іларіон, Варлам, 
Йосип

3 грудня – Анатолій, Іван, 
Савелій, Григорій

4 грудня – Прокіп, Ярополк, 
Марія

5 грудня – Валер’ян, 
Максим, Архип, 
Михайло, 
Петро

6 грудня – 
Григорій, 
Олександр, 
Митрофан, Макар, 
Федір

7 грудня – 
Катерина, 
Порфирій

1 грудня – Платон, Роман

іменинники тижня
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  призовий кросворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
кросворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 7 грудня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера –  
фен Philips.
«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 __________________________________________

77
грудня

11
грудня

22
грудня

33
грудня 44

грудня

55
грудня

лер’ян,
 

кар, 

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Пристрій, що допомагав 
іграшкам говорити

Така лялька коштувала 
10 доларів

Щойно 
американський 
винахідник 

Томас Едісон запатентував 
свій фонограф, одразу 
почав розробляти способи 
його використання. Відтак 
6 грудня 1877 року зробив на 
своєму новому фонографі 
найперший запис людського 
голосу, процитувавши 
слова дитячої пісеньки 
«Мері мала маленьке 
телятко».

Ідея не була запатентова-
ною аж до 1890 року. Це був мініа-
тюрний фонограф для ляльки чи інших іграшок, за допо-
могою якого вони говорили. Фонограф було вмонтовано 
в корпус ляльки, яка зовні не відрізнялася від звичайної, 
але коштувала тоді аж 10 доларів. Маленькі дівчатка за-
писували дитячі віршики та пісеньки, які потім лягали в 
основу того, що говорила або співала лялька.

dollinhistory.blogspot.com

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Кс4+ 
2. b:c4 a3+ 
3. Крb1 Фe1#
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  Тетяна БОЯРИН  
    Рожищенський район

Герої серед нас

колесо історії МОНАСТИР ЛУЦЬКИХ ДОМІНІКАНЦІВ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ВОЛИНСЬКІ ГОСПОДАРІ, 
ЯКІ СТАЛИ ВОЯКАМИ

Монастир 
домініканців 
збудували 

за підтримки князя 
литовського Вітовта 
та короля польського 
Ягайла наприкінці XIV 
століття. Він проіснував 
до кінця XVIII століття, 
доки не згорів. Тоді 
поряд побудували новий 
монастир і костел.

Мали домініканці ще з XVI сто-
ліття власну броварню та корчму. 
У костелі діяла музична капела, 
яка в часи розквіту налічувала 38 
учасників. Для світських дітей ді-
яла Маріїнська школа, де вчилися 
учні з міста та околиць. Тримали 
луцькі домініканці власну папірню 
та друкарню. Ще в 1598 році до 
Луцька з Рима привезли одну ікону 
й подарували домініканцям. З ча-
сом прихожани стали повідомляти 
про начебто дива, які творив об-

раз, а саме – зцілював від хвороб. 
У 1703 році видали декрет, в якому 
ікону Луцької Богоматері офіційно 
проголосили чудотворною. Крім 
того, в декреті її назвали «щитом 

Королівства та непохитною вежею 
Волині».

Щоб возвести ікону у вищий 
ранг, її вирішили коронувати. Про-
цес коронації відбувався в Луцьку. 

Ікона Луцької Богоматері стала 
другою коронованою домінікан-
ською іконою Богоматері в тодіш-
ній Польщі.

Сьогодні монастир домініканців 

є пам’яткою архітектури національ-
ного значення. Тут розміщується 
духовна семінарія Української пра-
вославної церкви Московського 
патріархату.

О
лександр Котис

nac.gov.pl
Колишній домініканський 
монастир у 1920-х Будівля у наш час

За статистичними 
даними, 
Рожищенський район 

лідирує за кількістю 
сімейних (родинних) 
ферм, де утримують три й 
більше корови. Більшість 
селянських родин 
живе з господарства. 
Обробляють землю, 
вирощують продукцію 
і для власних потреб, і 
на продаж, утримують 
худобу. Тобто плекають не 
тільки власний достаток, 
бо саме фермери в 
2015 році виробили 
63,4% усієї продукції 
сільського господарства 
області, тоді як частка 
сільгосппідприємств 
становила лише 36,6%. 
Та волиняни не тільки 
дбайливо обробляють 
землю, у важкий для 
держави час вони сміливо 
стають на ї ї захист зі 
зброєю в руках.

ПРАЦЯ РЯТУВАЛА 
ВІД ПОГАНИХ 
ДУМОК

Із власної господарки живе ро-
дина Юрія Пархомчука з Берего-
вого Рожищенського району, адже 
утримують сім голів великої рогатої 
худоби, до півтора десятка овечок, 
свиней, різне домашнє птаство, об-
робляють землю.

Колись випускник Харківського 
авіаційного інституту Юрій Пархом-
чук не пов’язував свого майбутньо-
го ні з рідним селом, ні з працею на 
землі. Та змінювалися часи, ситуа-
ція в державі. Тож сталося так, що 
саме в рідному селі Юрій та Марія 
Пархомчуки звили сімейне гніздо. 
А в селі як у селі – хто ж без госпо-
дарства живе? Перебралися в при-
дбану оселю, батьки й корівку дали, 
і телятко, і поросятко. Коли ж із ро-
ботою стало зовсім погано, стали 
збільшувати поголів’я, бо молоко – 
це реальні гроші.

Виросли й вивчилися діти, піш-
ли своїми життєвими дорогами. Тож 
лише на вихідні приїздять додому. А 
весь тягар нелегкої щоденної сіль-
ської праці ліг на плечі Юрія Мико-

лайовича та Марії Петрівни, яка, до 
речі, ще й соціальним робітником 
працює. І все б нічого, вже якось 
звикли зранку до вечора то в хлі-
ві, то в полі (для полегшення праці 
придбали за програмою «Власний 
дім» доїльний апарат), якби не вій-
ськові дії на сході.

Спочатку в АТО потрапили бра-
ти Юрія та Марії, воювали в слав-
нозвісній 51-й бригаді. Скільки 
переживань було, скільки сліз – не 
переказати. А в лютому 2015-го мо-
білізували і Юрія Миколайовича. 
Півроку служби на полігонах, а з 
жовтня – у складі 3-го батальйону 
14-ї окремої механізованої бригади 
під Мар’їнкою.

Усе велике господарство лягло 
тоді на плечі Марії Петрівни. Що-

правда, намагався у вільну хвили-
ну допомогти неньці син Ярослав, 
який працював на той час у судовій 
міліції. У вихідні приїздила і дочка 
Тетяна. Та найгірше жінці довелося, 
коли на місяць у зону АТО вирушив 
і Ярослав.

– Напевно, саме робота й ряту-
вала тоді від поганих думок. Зранку 
до вечора як не біля худоби, то в 
полі. Дякувати Богу, підтримували у 
скрутну хвилину і сусіди, і друзі, тож 
якось давала раду. Ввечері кидала 
будь-яку роботу, аби подивитися 
новини, дізнатися нову інформацію 
зі сходу, – зізнається Марія Петрів-
на.

Командирові взводно-опорного 
пункту Пархому і справді нелегко 
велося під Мар’їнкою, яка постійно 

була в зоні прицільного вогню. Бу-
вало, за словами Юрія Пархомчука, 
по півтори тисячі гранат за ніч ви-
пускали, але позиції утримували.

У перші дні квітня поранений 
Юрій Пархомчук потрапив до гос-
піталю в Курахові – неймовірної 
сили вибухова хвиля просто скину-
ла лейтенанта з БМП. У телефонній 
розмові Юрій Пархомчук намагався 
переконати дружину Марію, що все 
гаразд. Та жіноче серце недаремно 
тривожилося, бо за двадцять чо-
тири роки спільного життя добре 
вивчила характер чоловіка. Про по-
ранення таки зізнався згодом, коли 
вже перевели у шпиталь в Красно-
армійську. А тоді й зовсім на реабі-
літацію додому відправили.

Сьогодні Юрій Пархомчук знову 
повернувся до звичних сільських 
турбот, разом із сином Ярославом 
та його друзями зводять нове при-
міщення для утримання худоби. 
Здається, мирне життя захопило чо-
ловіка господарськими турботами. 
Але коли заводимо мову про війну, 
скупа чоловіча сльоза непрохано 
набігає на очі Юрія Миколайовича. 
Йому ще й досі болить те, чого він, 
можливо, ніколи й нікому не роз-
каже.

СЕРЦЕ БОЛІЛО 
ЗА ПОШМАТОВАНІ 
ВІЙНОЮ ЗЕМЛІ

Сергій Васєвич із Лукова все 
життя працював на землі, ніколи й 
не думав, що у п’ятдесят йому, офі-
церові запасу, доведеться ще вою-
вати.

Після розвалу СВК «Волинь», 
де Сергій Олександрович багато 
літ поспіль пропрацював головним 
агрономом, чоловік не покинув 
улюбленої справи, а взявся госпо-
дарювати самостійно. Багатодітний 
батько (разом з дружиною Олек-
сандрою Петрівною виховали чет-
веро дітей) змалку привчав синів 
вправлятися з сільськогосподар-
ською технікою. Назар, наприклад, 
здобув фах механіка у Львівському 
національному університеті. Тож 
тридцять гектарів землі фермер-
ського господарства «Травневе 
плюс» Васєвичі обробляють влас-

ними силами. Сіють сою, зернові 
культури, частину цього врожаю 
використовують для відгодівлі ху-
доби, свиней, а лишки продають.

З початку військового проти-
стояння на сході Васєвичі не були 
осторонь проблем української ар-
мії, допомагали чим могли. А коли 
під час п’ятої хвилі у квітні 2015-го 
Сергія Олександровича мобілізува-
ли, він сприйняв це з розумінням.

Іскандер – так кликали коман-
дира мотопіхотної роти 14-ї ОМБР 
Сергія Васєвича вояки з різних 
куточків України. Вони ж були для 
нього наче сини, за кожного боліло 
серце.

А ще краялося серце щирого 
хлібороба через пошматовані вій-
ною сільгоспугіддя. Тут – змочена 
кров’ю та сходжена солдатськи-
ми берцями земля, а за два кроки 
щедро зеленіє засіяна озимина. Та 
навряд чи вдасться комусь зібрати 
її достиглий врожай. Війна диктує 
свої правила.

Частенько в години затишшя 
Сергій Васєвич порівнював тамтеш-
ню природу, ґрунти з рідними, во-
линськими. Розмірковував, як довго 
доведеться ще доводити ці поля до 
ладу, аби дали вони новий врожай. 
Він просто думав про землю, яка, як 
і люди, ще довго нестиме в собі від-
гомін цієї війни.

Побратими поважали Сергія 
Олександровича за мужність та ви-
важеність вчинків, за міцне братер-
ське плече, за справжній чоловічий 
характер, за батьківську підтримку.

Покидаючи рідну домівку, Васє-
вич знав: його родина впорається. 
І коли у липні повернувся зі сходу, 
сини вже вправно збирали виро-
щений врожай. Відразу поринув у 
звичну сільську роботу і досвідче-
ний фермер.

– Робота все згладжує, змушує 
перебудувати на інший лад сумні 
думки, просто допомагає влитися 
в мирне життя, – каже Сергій Олек-
сандрович.

А ще праця знову робить з во-
яка аграрія, який живе мріями про 
землю, про вирощений на ній уро-
жай, а в разі потреби завжди гото-
вий стати на її захист. 

Юрій Пархомчук з сином Ярославом

Тетяна Боярин
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