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АНДРІЙ МАРЧУК: «ВІДБИВ 
ПЕНАЛЬТІ ВІД ДУДІКА
І ПОТРАПИВ У «ВОЛИНЬ»

СІЛЬСЬКИЙ САДОЧОК 
ДЕПУТАТИ... ПРОДАЛИ 
ЗА КОПІЙКИ

Село Заболотці, що в 
Іваничівському районі, колись 

вважали справжнім культурним 
центром. Школа, величезний 
клуб, садочок і навіть спортивний 
комплекс з басейном та сауною – усе 
працювало. Нині ж у пристойному 
стані лише навчальний заклад 
середньої освіти. Приміщення клубу 
давно потребує ремонту, від басейну 
не лишилося практично нічого, а 
садочок перетворився на руїну.

на межі

«УСІ ДОПОМАГАЛИ 
ЯК МОГЛИ, КОЖЕН 
ВКЛАДАВ ЩОСЬ У 
ТОЙ РУХ»
СПОГАДИ ПОЛЬСЬКОГО МЕДИКА-
РЯТУВАЛЬНИКА ПРО МАЙДАН

«Ми приїхали до Києва якраз 
після масових розстрілів. 

Місто притихло, люди були 
розгублені. Та ми мали завдання – 
облаштувати польовий шпиталь і 
надавати медичну допомогу всім, 
хто звертатиметься. Були на Майдані 
шість днів. Потім повернулися 
додому, бо вже не було такої гострої 
потреби у лікарях», – пригадує Ян 
Мувінські, медик-рятувальник із міста 
Лодзь.

з-за кордону
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КОСТЯНТИН АРЦЕУЛОВ: 
100 РОКІВ У НЕБІ 
НАД ЛУЦЬКОМ

За народною традицією, сватів 
після Дмитра не пускали. 
Марна то робота, бо як хто 

одружитися задумав, то ще до 
8 листопада ту справу вирішували. 
А як ні, то хай як одне одного 
полюбити намагаються, каші до 
кінця року не зварять. Та й піст не 
дозволить. 
У селі Велимче, що в Ратнівському 

районі, вже готові й кабанів 
коптити, і короваї пекти, і вафлі 
згущиком перемастити. У той же 
час в Буцині й Сереховичах, що на 
Старовижівщині,  усе ще не можуть 
визначитися, хто «молода», а хто 
«наречений», в кого ліпше придане 
та хто буде за «свідків». Попри 
це, «весільних розпорядників» 
покликали. Тож експерти Асоціації 

міст України з бюджетних та 
правових питань Василь Гром і 
Валентин Малиновський у рамках 
«Децентралізаційного марафону» 
10 листопада навідалися до 
громад, аби розповісти про ризики 
та перспективи «одруження» 
навколишніх сіл. 
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Оновлення складу «Волині» 
триває, наша команда – чи не 

наймолодша у Прем’єр-лізі. Минулого 
й поточного сезонів у основі команди 
дебютувало чимало випускників 
ДЮФШ «Волинь». Серед них – і 
голкіпер Андрій Марчук. Він на 
певний час виграв конкуренцію у 
досвідчених Артема Кичака та Віталія 
Неділька. Гра Марчука дістала 
схвальні відгуки. Футболіст розповів 
«Волинським Новинам», як він оцінює 
перші матчі в УПЛ.

«ЗАРУЧИНИ» ГРОМАД 
ПО ЛЮБОВІ ТА ЗА 
РОЗРАХУНКОМ

З 
езультат
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СТАРАТЕЛІ ТІКАЛИ 
І ПОМПУ НЕ 
ЗАБРАЛИ 

Маневицький район

На території Маневицького 
лісництва 9 листопада поліція 
накрила копачів бурштину. Про 
старателів повідомила місцева 
лісова охорона, зауважують у прес-
службі волинських лісівників. 

Однак трудяги змогли вирватися не-
впійманими. При цім бурштинокопачі 
так тікали від охорони та поліції, що за-
лишили на місці знаряддя праці – мото-
помпу та інші інструменти. Такі машини 
коштують від кількох тисяч гривень. Їх 
часто орендують. Помпове видобування 
бурштину практично не залишає шан-
сів для нормального існування  мікро-
організмів. 

СПЛУТАЛА 
ГАЛЬМА – 
РОЗТРОЩИЛА 
ВІТРИНУ

Луцьк 

Нетвереза дівчина після танців та 
розваг у нічному клубі вирішила 
поїхати додому. Та замість того, 
щоб узяти таксі, сіла за кермо свого 
білого «Мерседеса». Утім щось 
пішло не так і джип мадемуазель 
протаранив два авто, в’їхав у 
магазин, розтрощивши його 
вітрину. 

Після цього дівчина таки взяла таксі, 
написав у своєму Facebook автомайда-
нівець Олександр Ніколайчук. Крім того, 
з його слів, з її авто хтось зняв номерні 
знаки. Уже в наступні дні вітрину було 
полагоджено. 

У ДРЕВНЬОМУ 
МІСТІ ЗВЕДУТЬ 
НОВИЙ ХРАМ  
Любомль 

Капсулу в підмурівок майбутнього 
храму 21 листопада закладуть у 
Любомлі, повідомили у прес-службі 
волинської єпархії.

Чин закладання відправить митро-
полит луцький і волинський Михаїл. 
Майбутню церкву Архістратига Михаїла 
зведуть на вулиці Богдана Хмельниць-
кого, 3. 

Перед цим архієрей очолить Боже-
ственну літургію в тимчасовому Божому 
домі. Тож усіх зацікавлених запрошують 
на церемонію та спільну молитву. Поча-
ток о 10:00.

cонячна лихоманка

некерована

задуми 

місце під сонцем КВІТКАРІ НЕ БАЖАЮТЬ 
МІНЯТИ ПРОПИСКУ 

давня справа 

СЕЛО СВІТЯЗЬ ЗБІДНІЛО НА 
МАЙЖЕ 300 ГЕКТАРІВ ЗЕМЕЛЬ 

1 місяць – 13,26 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

11 ммміссяяцць ,, рр

Луцьк 

У гострій фазі перебуває 
конфлікт підприємців, 
які продають квіти на 

стихійному ринку в центрі Луцька, 
з представниками міськради. 
Попри пропозиції переходити 
у новозбудований оснащений 
павільйон універмагу, квіткарі 
надалі відстоюють чинне місце 
торгівлі на прибудинковій території.  

Кількаразові спроби переселити підпри-
ємців поки що не дають результатів. Квіткарі 
бунтують проти кожного з варіантів. На ни-
нішнє місце їх переселили на час реконструк-
ції універмагу. 

Заступник начальника управління місто-
будування та архітектури міськради Ярослав 
Матвіїв зауважив, що ринок зараз розташо-
ваний на міській прибудинковій території 
житлових будинків, тож, відповідно до норм, 
він тут працювати не може, адже мешканці 
мають право відпочивати на прибудинковій 
території. З його слів, ринок є нецивілізова-
ним, підприємці не утримують його належ-
ним чином. Посадовець відзначив, що тери-
торія майже прилягає до дитячої поліклініки, 
тут мають бути озеленення, лавки, але в жод-
ному разі не ринок. 

Однак підприємець Олег Назарук ствер-
джував, що місцеві мешканці не проти того, 
що квіткарі провадять торгівлю поблизу їхніх 
багатоквартирних будинків. На його думку, на 

Офіційно на квітковому ринку зареєстровані 
лише шестеро підприємців 

О
ксана Тарнавська

проблемне питання ПЕРШІ КОМУНАЛЬНІ ПАРКОВКИ 
ДОВОДЯТЬ ВОДІЇВ ДО ХАМСТВА Луцьк

Зі слів заступника 
керівника підприємства 
«АвтоПаркСервіс» Анатолія 
Носалюка, у перші тижні 
роботи перших комунальних 
парковок траплялися 
непорозуміння та хамське 
ставлення з боку водіїв. 
Дехто з автомобілістів, 
не звернувши уваги на 
те, що паркомат не дає 
решти, вносив 100 гривень, 
таким чином автоматично 
проплативши парковку 
не на годину, як хотів, а 
на багато годин наперед. 
Погрожували побити знаки, 
ба навіть обіцяли кинути 
гранату. 

Проблемним питанням зали-
шаються безплатні хвилини для 
паркування. Так, водій має право 
перебувати на парковці протягом 
десяти хвилин після завершення 
оплаченого часу паркування. За 
цей час він має вирішити, чи їхати, 
чи лишати авто на парковці нада-
лі. Якщо ж він затримується на 11 
хвилин, то зобов’язаний оплати-
ти наступну годину. 

Окрім цього, у підприємстві 

нагадують, що несплата водієм 
вартості послуг із користуван-
ня майданчиками для платного 
паркування, обладнаними пар-
кувальними автоматами або ав-
томатичними в’їзними та виїзни-
ми терміналами, тягне за собою 
накладання штрафу від 8 до 12 
неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян (136-204 гривні). 
Водночас паркування на місцях, 
призначених для безоплатного 
паркування транспортних засо-
бів особами, які не мають відпо-
відних пільг, передбачає штраф у 
розмірі від 15 до 18 неоподатко-
вуваних мінімумів (255-306 гри-
вень).

цьому місці неможливо облаштувати сквер, а 
стихійний ринок, мовляв, нікому не заважає 
та не блокує прохід територією.

Незважаючи на можливість перейти в 
квітковий павільйон, підприємці нарікають 
на те, що у ньому облаштовано лише шість 
торгових місць, до того ж, вартість оренди 
«кусається». Секретар міськради Юлія Ву-
сенко повідомила, що, відповідно до доку-
ментів, зараз офіційно зареєстровані шесте-

ро підприємців, які здійснюють торгівлю на 
квітковому ринку. Крім цього, дехто торгує 
власними квітами. Виділення додаткового 
місця для торгівлі тим, хто продає вирощені 
на присадибних ділянках квіти, може від-
бутися на Центральному ринку або в інших 
місцях. На думку секретаря міськради, на 
місці стихійного квіткового ринку доцільно 
облаштувати сквер, який міг би прикрасити 
місто.

Шацький район 

Землю села Світязь знову повернули 
до державної власності. Йдеться про 
292 гектари земель вартістю понад 
157 мільйонів гривень, повідомляє 
прес-служба прокуратури області. 

Землю було введено у межі села рі-
шенням Шацької районної ради від 27 
грудня 2012 року. 

Утім Волинський окружний адміні-
стративний суд визнав це рішення неза-
конним. Окрім цього, триває розсліду-
вання кримінального провадження про 
зловживання службовим становищем 
службовими особами Світязької сільської 
ради та відділу Держземагенства у Шаць-
кому районі, які сприяли підготовці до-
кументів та ухваленню рішення про зміну 
меж населеного пункту села Світязь.

Якщо протягом наступного 
тижня автомобілісти зловжива-
тимуть роботою паркувальників, 
то в Луцьку їх обіцяють «бити ба-
тогом», маючи на увазі штрафи.

А ось право безплатно 
паркуватися на комунальних 
парковках мають лише особи 
з інвалідністю (порушеннями 
опорно-рухового апарату). Для 
такої категорії населення перед-
бачено 10% місць. 

Як відомо, в Луцьку нещодав-
но запрацювали перші комуналь-
ні парковки. Місце на Замковій 
площі обслуговує ПП «Ельбе УА», 
а на Карпенка-Карого, що біля 
ринку, – КП «АвтоПаркСервіс». 
Одна година коштує шість гри-
вень.  

Окрім цього, платну парковку 
планують відкрити на вулиці Кри-
вий Вал, де вже затвердили схему 
організації дорожнього руху. 
Залишилося лише затвердити 
тариф та встановити паркомат. 
Таким чином планують розванта-
жувати візовий центр.

pravda.lutsk.ua

10% місць на парковці – для пільговиків

cheline.com
.ua

О
лександр Н

іколайчук
lis.volyn.ua

Повернута земля коштує 
157 мільйонів гривень
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ПАТРУЛЬНІ ЗАЛИШИЛИСЯ 
БЕЗ ОЧІЛЬНИЦІ 
Глава Національної поліції Хатія Дека-
ноїдзе подала у відставку. Також звіль-
нилася керівник Одеської митниці Юлія 
Марушевська, якій напередодні надій-
шов лист із Державної фіскальної служ-
би України щодо її неповної службової 
відповідності. Марушевська, як і Дека-
ноїдзе, є членом команди Саакашвілі, 
якого також нещодавно звільнили. До 
слова, слідом за екс-губернатором піш-
ли і деякі районні керівники.

АВАКОВ НЕ КОЛЕТЬСЯ, 
КОМУ ДАВ ЗБРОЮ 
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
подарував 1150 одиниць вогнепальної 
зброї і не каже, кому, хоча зобов’язаний. 
Як повідомив волонтер Роман Донік у 
своєму Facebook, усього протягом 2015 
року та січня-лютого 2016 року МВС ви-
дало 1150 одиниць вогнепальної зброї, 
однак накази є тільки стосовно 287 
держслужбовців. Усі інші – щасливі воло-
дарі «стволів від міністра», інформацію 
про них Арсен Аваков не бажає надава-
ти, незважаючи на те, що зобов’язаний 
це зробити на підставі і норми закону, і 
рішення суду.

РОСІЙСЬКІ ТОВАРИ 
ХОЧУТЬ МАРКУВАТИ
Законопроект, що передбачає введення 
маркування для продукції, яку виробля-
ють або контролюють російські ком-
панії, зареєстрували у Верховній Раді 
України. Йдеться про те, що продукцію 
мають маркувати таким написом на упа-
ковці, який при цьому займе не менш як 
30% її площі. 

В УКРАЇНУ ЩОРОКУ 
ЗАВОЗЯТЬ ПОНАД 100 
ТОНН СЕКОНДУ 
Попит на секонд-хенд за останні роки 
збільшився удвічі й увійшов до 30 най-
більших наповнювачів бюджету країни. 
Щороку в Україну завозять 100 тонн по-
ношеного одягу та взуття на суму понад 
3 млн грн, повідомляє «ТСН.ua». 

ПРОДУКЦІЮ ROSHEN НЕ 
ОЦІНИЛИ В ЯПОНІЇ 
Компанія не отримала дозвіл на роз-
дрібну торгівлю. Як пише Uainfo, це 
пов’язано з недостатньою якістю конди-
терських виробів. 

МОЛОДУ ЗАСТУПНИЦЮ 
АВАКОВА ПРИЗНАЧЕНО 
НЕЗАКОННО 
24-річну заступницю міністра вну-
трішніх справ з питань євроінтеграції 
Анастасію Дєєву призначили на посаду 
з порушенням процедури. Про це за-
явила віце-спікер Верховної Ради Ірина 
Геращенко. В анкеті Дєєвої вказано 10 
років трудового стажу, які вимагають 
від чиновників такого рангу за законом 
про держслужбу. Виходить, що Анаста-
сія працює з 14 років.

ХЛІБ ПОДОРОЖЧАЄ 
Ціни на хлібобулочні вироби в Україні 
можуть збільшитися на 15-18% до кінця 
року через зростання собівартості про-
дукції, передає «УНІАН». 

ХОЧУТЬ ЗМІНИТИ СИСТЕМУ 
ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ 
У 2017 році планують додати в екзаме-
наційні білети більше питань про пра-
вила проїзду перехресть і залізничних 
переїздів, зупинки, стоянки. У тестах не 
буде заздалегідь сформованих білетів, 
які можна зазубрити – перелік питань 
генеруватиметься випадковим чином.

ЗА ЛІТНІ ШИНИ – ШТРАФ 
Водіїв хочуть штрафувати за їзду на літ-
ніх шинах узимку. Відповідний законо-
проект вніс на розгляд Верховної Ради 
нардеп Юрій Шаповалов. Депутат про-
понує штрафувати водіїв за їзду на літніх 
шинах узимку на 340 гривень.

українська хроніка

транспортні новації

НОВІ МАРШРУТИ З 
ПРИЛУЦЬКИХ СІЛ 

попалися на гарячому РЕЗОНАНС ЗІ ШПИГУНСЬКИМ 
ПРИСМАКОМ: ЩО ШУКАЛИ 
У КАБІНЕТІ РЕКТОРА?

забарилися 

НА ДОРОЗІ 
ДО ГАЛИЧАН НЕ 
ВСТИГАЮТЬ ВКРУТИТИ 
ЛАМПОЧКИ

Луцьк-Львів 

Освітлення на узбіччях дороги 
Львів-Радехів-Луцьк досі не 
проведено. Чиновники кажуть, 
що цьому завадили погодні 
умови, повідомляють у відділі 
інформаційної політики Волинської 
облдержадміністрації. 

Зі слів першого заступника голови 
обл держадміністрації Олександра Степан-
цова, світло мали би провести вже цього 
року. Тож від виконавця вимагатимуть до-
тримуватися графіка виконання робіт. 

Уже майже завершено прокладання 
третього фінального шару асфальту на 
дорозі Луцьк-Львів. Встановлено зупинки, 
триває облаштування з’їздів та пандусів. 

m
aksvel.com
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Луцьк

Справжній 
шпигунський трилер 
розгорівся днями в 

Луцьку. Пізно ввечері 10 
листопада до кабінету 
ректора Луцького 
національного технічного 
університету Петра 
Савчука, який також є 
депутатом Волинської 
облради, вдерлися 
невідомі. 

Чоловіків було троє і вони не 
підозрювали, що поряд міг ще 
хтось бути. Та в сусідньому при-
міщенні був водій ректора, який і 
«застукав» небажаних візитерів. 

Зловмисники намагалися 
втекти й чинили опір, проте їх 
вдалося затримати силами охо-
рони університету та водія.

«У кабінеті я застав безлад, 
розкидані речі й ознаки бороть-
би», – згадує Петро Савчук.

На місце події викликали пра-
цівників патрульної поліції Луць-
ка, а також співробітників СБУ. 
Повідомили про інцидент і тим-
часового виконувача обов’язків 
керівника Головного управління 

Національної поліції у Волин-
ський області Петра Шпигу. Піс-
ля затримання нападників, роз-
повів Петро Петрович, приїхав 
джип із людьми, які, на думку 
ректора, збиралися «витягнути» 
своїх, проте цього робити не ри-
зикнули.

Після того як чоловіків за-
брали правоохоронці, кабінет 

опломбували. Проте до обіду 
наступного дня належної реакції 
правоохоронців Савчук не до-
чекався. Не приїхала на виклик 
і слідчо-оперативна група. Тому, 
зі слів ректора, він був змушений 
звернутися до журналістів, аби 
розповісти про цей інцидент. На-
ступного дня Петро Савчук напи-
сав заяву до прокуратури. 

Також він зазначив, що зло-
вмисники принесли ящик з ін-
струментами. На його думку, вони 
хотіли або поставити, або зняти 
незаконні пристрої для прослу-
ховування в кабінеті.

Очільник фракції «УКРОП» у 
Волинській обласній раді Вячес-
лав Рубльов зазначив: є підозра, 
що люди, які потрапили в кабінет, 
причетні до правоохоронних ор-
ганів.

«Тому поліція і не проводить 
тих слідчих дій, які мала б. Вима-
гаємо, щоб Петро Шпига дав офі-
ційне пояснення та почав роботу. 
І якщо були незаконні вказівки, то 
вимагатимемо його відсторонен-
ня і звільнення з посади», – заува-
жив Рубльов.

Пізніше слідчі Луцького відді-
лу поліції за фактом незаконного 
проникнення відкрили кримі-
нальне провадження. А у відом-
стві заперечили причетність 
власних працівників до обшуків. 

УКРО
П

Що забирали чи шукали 
небажані візитери – невідомо

Луцький район 

Уже з 1 грудня з Луцька до Підгайців 
та Забороля курсуватимуть автобуси 
за новим маршрутом.

Про це повідомив директор департа-
менту інфраструктури та туризму Волин-
ської ОДА Іван Мирка.

З Підгайців автобус рухатиметься до 
Луцька вулицею Дубнівською, потім повер-
татиме направо на Рівненську, оминатиме 
податкову, повертатиме на вулицю Дубнів-
ську і спускатиметься на вулицю Глушець. 
Далі маршрутка їхатиме до Центрального 
базару. Звідти вулицями Ковельською, Во-
лодимирською та до села Забороля. Кур-
суватиме одразу вісім автобусів по чотири 
рейси з інтервалом у 15 хвилин.

компроміс

довгоочікувані гроші 

ДЛЯ ЄВРОНОМЕРІВ НА ЯГОДИНІ 
ХОЧУТЬ ОКРЕМУ СМУГУ

ГІРНИКАМ ВІДДАДУТЬ 
ЧАСТИНУ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Любомльський район 

Для автомобілів з іноземною реєстрацією 
пропонують виділити окрему 
смугу. Розглянути таку можливість 
прикордонникам рекомендував 
голова Волиньради Ігор Палиця, і вже 
від Луцького прикордонного загону 
надійшли відповідні пропозиції. 

Як повідомив депутат Волинської облра-
ди Костянтин Зінкевич («Самопоміч»), пропо-

нують розділити парапетом три смуги уздовж 
650 метрів траси та інші інженерні конструкції.

Як відомо, нині у Закарпатській області 
водії, чиї авто зареєстровані за кордоном, ви-
магають від влади припинити дискримінацію 
українців щодо термінів перебування та умов 
заїзду іноземних автівок на територію країни. 
Нині вони мають перетинати кордон кілька 
разів на місяць, аби уникнути порушень за-
кону. 

Нововолинськ

Кабінет Міністрів України ухвалив 
розпорядження про скерування у 
листопаді 8,5 мільйона гривень на 
погашення заборгованості шахтарям 
нововолинської шахти №10, повідомляє 
«УНН».

«Ми хочемо змінити кошторисні призна-
чення. Кошти для цього в нас є – 41 мільйон 

гривень, але вони призначені на грудень. 
Тому потрібно провести затвердження ко-
ригування цього проекту. І прохання до 
Мінфіну: ці 8,5 мільйона виділити в листо-
паді», – сказав міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості Ігор Насалик.

Сам же міністр, який обіцяв відвідати 
Волинь, поки що від своїх планів відмо-
вився. 

Віталій М
исю

к



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 У політиці, як і в коханні, не буває мирних договорів, бувають тільки перемир’я. Гастон де Левіс

ПОЛІТИКА№ 42  17 листопада 2016 року4 www.volynnews.com

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?

  Анна ВОЛОЩУК

децентралізація

УКРОП ВИЗНАЧИВСЯ ІЗ 
КАНДИДАТАМИ НА ГОЛІВ 
ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

В Україні триває реформа 
децентралізації. На практиці 
це означає створення 

об’єднаних територіальних 
громад, які у майбутньому 
будуть передусім фінансово 
спроможними. 

Нагадаємо, що у 2015 році на Волині ство-
рено п’ять об’єднаних громад (Голобську, Смо-
лигівську, Велицьку, Устилузьку, Зимнівську), а 
цього року – дві (Шацьку, Люблинецьку). 

Уже 11 грудня цього року відбудуться ви-
бори до ще п’яти, а 18 грудня – до трьох ОТГ. 

За словами голови Волинської обласної 
регіональної парторганізації політичної пар-
тії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Вячеслава Рубльова, до підбору кандидатур 
на посади голів об’єднаних територіальних 
громад та у депутати підходили дуже ретель-
но та виважено. 

«Від того, хто очолить ОТГ, хто управляти-
ме громадою, залежить її розвиток, а відтак – і 
добробут кожного жителя, – каже Вячеслав 
Рубльов. – У процесах децентралізації най-
головніше – створити дієздатні громади, які 
тільки разом визначатимуть вектор свого 
розвитку, зуміють знайти додаткові ресурси 
та можливості для наповнення своїх бюдже-
тів, зуміють раціонально розпоряджатися 
тими державними коштами, які отримають 
після об’єднання. А для цього очолити грома-
ду мають люди, які є ефективними управлін-
цями, що досягли успіху в житті, а найголовні-
ше – добре знають потреби цих громад».

Нижче пропонуємо ознайомитися із 
кандидатами, яких запропоновано партією 
УКРОП на голів ОТГ, де вибори відбудуться 
11 грудня. 

Литовезька територіальна об’єднана  
громада (Іваничівський район)

До її складу увійдуть Литовеж, Заболотці, 
Біличі, Заставне, Мовники і Кречів. 

Від партії УКРОП на посаду голови цієї 
громади балотуватиметься 55-річний житель 
Біличів Олександр Цибуховський. За професі-
єю – шахтар. До 2014 року працював на шахті 
«Бужанській». З 2015 року – депутат Заболот-
цівської сільської ради.

Поромівська об’єднана територіальна 
громада (Іваничівський район)

До її складу  увійдуть Поромів, Лежниця, 
Михалє, Млинище, Петрове, Бужанка, Борт-
нів, Верхнів, Іванів, Шахтарське.

Претендент на посаду голови Поромів-
ської об’єднаної територіальної громади від 
УКРОПу – 53-річний Євген Недищук,  уродже-
нець села Нова Лішня Іваничівського району, 
боєць полку «АЗОВ», організатор благодійної 
акції «Подаруй дитині посмішку», депутат Но-
воволинської міської ради. З 2010 до 2015 
року – депутат Волинської обласної ради. З 
2015 року перебував у зоні АТО. Також Євген 
Недищук є головою нововолинських міських 
організацій – Всеукраїнської асоціації «Афган-
ці Чорнобиля» та Всеукраїнської громадської 
організації «Спас». Засновник програми «Щас-
ливе дитинство», в рамках якої облаштовують 
дитячі та спортивні майданчики у громадах. 

Поворська об’єднана територіальна 
громада (Ковельський район)

До її складу увійдуть Поворськ, Гулівка, 
Заячівка, Озерне, Козлиничі, Грив’ятки, Луків-
ка, Шкурат, Пісочне, Ситовичі, Світле.

Від УКРОПу на посаду голови Поворської 
ОТГ висунули уродженця села Пісочне, вій-
ськового, звільненого в запас, 43-річного Ар-
кадія Пахольчука. Зараз він веде одноосібне 
селянське господарство. Збирає та надає до-
помогу солдатам на сході. 

Княгининівська об’єднана територі-
альна громада (Луцький район)

До її складу увійдуть Княгининок, Буків, 
Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сир-
ники, Брище та селище Рокині. 

На посаду Княгининівської ОТГ УКРОП ви-

БОЛГАРІЯ 
ТА МОЛДОВА 
ОБИРАЮТЬ 
СИМПАТИКІВ 
РОСІЇ

У Молдові на президентських 
виборах, що відбулися днями, 

переміг соціаліст Ігор Додон. Його 
опонентка, лідер партії PAS Майя 
Санду, поразку якої прогнозували, 
заявила, що волевиявлення 
відбулося нечесно. 

Проти кандидатки було розгорнуто 
чималу кампанію, побудовану на міфах 
та страхах місцевих жителів. Наприклад, 
були закиди, що у випадку виграшу Сан-
ду частина Молдови змушена буде при-
хистити сирійських біженців. Або про те, 
що в обов’язковому порядку будуть уза-
конені нетрадиційні шлюби, що супере-
чить християнській вірі. 

Попри це, за Майю Санду віддала го-
лоси майже половина виборців (47%), у 
тому числі значна частина тих, хто живе 
за кордоном у країнах ЄС. 

Тривожить той факт, що новообра-
ний президент країни-сусіда як до, так і 
одразу після виборів не приховує своєї 
проросійської позиції. 

«Ми вважаємо, що підписання Угоди 
про асоціацію два роки тому не призве-
ло до покращення рівня якості життя 
в Республіці Молдова. Ми відкрито ви-
ступаємо за стратегічне партнерство з 
Російською Федерацією», – цитує Додона 
«Європейська правда». 

Він зауважив, що вперше за останні 
сім років промолдовські, продержавні 
сили об’єдналися і проголосували «за 
дружбу з Росією, за нейтралітет і за наше 
православ’я». У подальшому в планах 
Додона – розпустити парламент та про-
вести дострокові вибори у 2017 році. Це 
потрібно для того, аби мати можливість 
розірвати Угоду про асоціацію з Євро-
пейським Союзом. Президентська по-
сада таких повноважень не дає, а от під-
контрольний парламент та уряд – так. 

Окрім цього, є ще й обіцянка 
розв’язати придністровську дилему, уза-
конивши Придністров’я як частину феде-
ративної держави. 

Якщо це відбудеться і соціалісти ра-
зом зі своїми прибічниками здобудуть 
більшість, це означатиме для Молдови 
реальність кардинальних змін у зов-
нішній політиці. А для України – сусіда, 
який не проти побрататися з країною-
ворогом. 

Із Болгарії – подібні вісті. Тут, за попе-
редніми результатами, лідирує соціаліст 
із проросійськими поглядами Румен Ра-
дєв. Він отримав щонайменше 60% голо-
сів, обійшовши опонентку від партії ГЕРБ 
Цецку Цачеву. У зв’язку з цим прем’єр-
міністр Болгарії Бойко Борісов оголо-
сив, що його уряд подасть у відставку 
на найближчому засіданні парламенту. 
Але оскільки більшості для формування 
уряду тут поки що немає, то теж можна 
очікувати виборів. Чи переможуть соці-
алісти – є великі сумніви, тож можливий 
баланс різних політичних еліт, на відміну 
від ситуації у Молдові. 

Раднєв під час кампанії виступав 
за скасування санкцій ЄС проти Росії. 
Поблажливо ставився до кримського 
питання, зазначаючи, що півострів де-
факто російський. У обох країн є спільні 
інтереси в енергетичній галузі. А оскіль-
ки Болгарія – член Євросоюзу, то може 
впливати на ухвалення рішень і щодо 
українських питань. Але, знову ж таки, 
оскільки Болгарія є учасницею Євросою-
зу, при тім – однією з найбідніших, то їй 
доведеться зважати на думку більшості. 

вісті з-за кордону 

  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА

сунув нинішню голову Княгининівської сіль-
ради 44-річну Олену Твердохліб. Народилася 
у Маяках, працювала кравцем та майстром 
швейного цеху. Сім років жила у Чехії. Піс-
ля повернення в Україну створила власний 
швейний цех.

Прилісненська об’єднана територіаль-
на громада (Маневицький район)

До її складу увійдуть Прилісне, Галузія, Го-
родок, Карасин, Замостя, Лишнівка та Серхів. 

Претендент на посаду голови Приліснен-
ської ОТГ від партії УКРОП – уродженець села 
Городок, нинішній Городоцький сільський 
голова, 37-річний Євген П’ятигорик. За фа-
хом – лісник. До обрання сільським головою 
працював у Ківерцівському й Турійському 
лісгоспах. 

18 грудня ще три громади обиратимуть 
свою владу. 

Павлівська об’єднана територіальна 
громада (Іваничівський район)

До її складу увійдуть Павлівка, Самоволя, 
Старосілля, Жашковичі, Завидів, Переславичі, 
Трубки, Риковичі, Старий Порицьк, Клопочин 
та Топилище. 

Від УКРОПу на посаду голови цієї ОТГ пре-
тендує уродженець селища Іваничі, Павлів-
ський сільський голова з 2010 до 2015 року, 
нинішній заступник голови виконавчого ко-
мітету сільської ради села Павлівка (на гро-
мадських засадах) 52-річний Микола Михняк. 
Трудовий шлях розпочав у 17 років слюсарем 
на Іваничівському цукровому заводі. Згодом 
пішов служити в армію, працював головним 
бухгалтером у колгоспі «Прогрес», директо-
ром заготконтори Іваничівської райспожив-
спілки. З 2005 до 2010 року займався фермер-
ським господарством.

Дубівська об’єднана територіальна 
громада (Ковельський район)

До її складу увійдуть Дубове, Бахів, Верб-
ка, Городище, Гредьки, Красноволя, Облапи 
та Мислина.

Кандидат від партії «УКРОП» на посаду 
голови Дубівської ОТГ – вчитель української 
мови та літератури школи села Дубове 44-
річна Наталія Тхоржевська. З 2011 до 2014 
року була директором згаданого навчально-
го закладу. З 2011 до 2014 року – член викон-
кому Дубівської сільради. Член громадської 
ради при голові Ковельської райдержадміні-
страції, Всеукраїнської громадської організа-
ції «Союз українок» та громадської організації 
«Ковельський майдан гідності». Директор 
парафіяльної недільної школи при Свято-
Юріївському храмі в селі Дубове.

Заболоттівська об’єднана територіаль-
на громада (Ратнівський район)

До її складу увійдуть Гута, Заліси, Тур та 
селище Заболоття. 

На посаду голови Заболоттівської ОТГ 
УКРОП висунув уродженця Заболоття, ниніш-
нього начальника відділу з питань управлін-
ня об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ району виконкому Ратнів-
ської райради Сергія Данилевича. З 17 років 
працював слюсарем. Паралельно навчався 
у Львівському державному аграрному уні-
верситеті. Працював головним спеціалістом 
управління сільського господарства і продо-
вольства Ратнівської райдержадміністрації, 
начальником відділу розвитку інфраструкту-
ри Ратнівської РДА. 

До слова, 4 грудня 2016 року відбудуться 
вибори голів Миляновичівської сільради в 
Турійському районі, Тоболівської та Добрен-
ської сільських рад Камінь-Каширського ра-
йону, де від УКРОПу балотуватимуться Прокіп 
Баранюк, Наталія Балик, Віктор Приймачук 
відповідно. 
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Доти, доки у вас є здатність мислити, мисліть масштабно. Дональд Трамп
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неочікуваний результат

Традиція проводити вибори у вівторок у США 
багаторічна. Листопад обрали тому, що це час, 
коли ще немає суворої зими, але вже закінчився 
збір урожаю. Традиційно неділя вважається 
днем для відвідин церкви. Понеділок залишали 
вільним для того, аби американці могли 
дістатися до дільниць. Тож якраз день виборів 
був у вівторок, а в середу практично завжди США 
знали ім’я нового глави держави. Часи змінилися, 
але голосують, за звичаєм, у вівторок, який не 
є вихідним у багатьох штатах. Зазвичай для 
волевиявлення роботодавець дає дві години. 

Республіканці у більшості досить консервативні. 
Вони – прихильники захисту свого життя та 
майна за допомогою зброї, менш терпимі 
до нетрадиційних шлюбів, виступають за 
збільшення межі держборгу, а також обов’язкове 
медичне страхування і збереження смертної 
кари. Демократи навпаки дотримуються 
ліберально-соціалістичних поглядів, 
підтримують бідні верстви населення та осіб, які 
живуть за рахунок спеціальних допомог і виплат. 

  Тетяна ГРІШИНА
СЮРПРИЗ З-ЗА ОКЕАНУ 

Попри дослідження 
соціологів, тотальну 
підтримку засобів 

масової інформації, 
повсякчасні промахи 
суперника, кандидат 
від демократів Хіларі 
Клінтон програла вибори 
на пост президента 
США. Республіканець 
Дональд Трамп став 
45-м президентом 
Сполучених Штатів 
Америки. Незважаючи на 
протести у США, процедура 
пройшла демократично, 
з перемогою нового 
президента одразу 
привітали опонентка та 
лідери інших країн. 

Разом з тим, ранок 9 листопада 
за постами у соціальних мережах, 
заголовками провідних американ-
ських видань можна було охаракте-
ризувати єдиним словом: паніка. Як 
кандидат, який програв усі три ета-
пи виборчих дебатів, епатував сво-
їми заявами та за прогнозами екс-
пертів мав зазнати фіаско, виграв та 
який вплив це матиме для України, 
ми спробували з’ясувати. Забігаючи 
наперед, зазначимо: все не так по-
гано, як хтось устиг подумати. 

ЯК ОБИРАЮТЬ У США? 
Президентські вибори у Шта-

тах відбуваються першого вівторка 
листопада після першого понеділка 
одинадцятого місяця. Главу держа-
ви обирають терміном на чотири 
роки. Традиційно у США змага-
ються дві партії: республіканців та 
демократів. Південні, центральні 
та північно-західні штати зазви-
чай прихильні до республіканців. 
Південно-східні, а також побереж-
жя – лагуна демократів. Що цікаво, 
якщо аналізувати історію виборів 
у США впродовж останніх 50 років, 
демократи й республіканці чергу-
ються на посаді глави держави кож-
ні вісім років, тобто два терміни. 

Є штати на кшталт Техасу, які 
будь-що віддадуть перемогу рес-
публіканцям. А Нью-Йорк завжди 
проголосує за демократів. Утім є 12 
штатів, які можуть вистрелити як на 
користь одних, так і інших. Рішення 
залежить від кандидата й роботи 
його штабу. 

Виборчий процес складаєть-
ся умовно з трьох етапів. Під час 
першого відбулися вибори канди-
датів від партій. Далі на загальних 
конвенціях партії обирали серед 
своїх кандидатів єдиного лідера. 
Вибір республіканців припав на 
70-річного мільйонера Дональда 
Трампа. Демократи обрали 69-річну 
Хіларі Клінтон.

Далі відбувається всенародне 
голосування (8 листопада). При 
цьому, коли американці голосують, 
то вони насправді віддають голо-
си за групу людей, які називаються 
виборниками (electors). Кожен штат 
отримує певну кількість виборни-
ків. Їх на всі штати 538. Це залежить 
від кількості представників штату 
в конгресі. Кожен виборник кидає 
один голос відповідно до результа-
тів загального голосування, і канди-
дат, який набере більш як половину 
(270) голосів, перемагає.

Фактично, це трирівнева систе-
ма голосування. За нею, хоч Хіларі 
й отримала більшість голосів, пе-
ремога дісталася Трампу, бо він за-
воював більше штатів. Якби голоси 
рахували пропорційно, картинка 
була б іншою. А в тому вигляді, який 
є, маємо, що Трамп дістав підтримку 
290 проти 232 виборних.

Окрім цих кандидатів, були та-
кож кандидат-лібертаріанець Гері 
Джонсон та Джил Стейн від партії 
зелених. Вони отримали незначні 
результати. 

Цікаво, що у США є можливість 
і достроково проголосувати. Цим 
цьогоріч скористалися 46 мільйо-
нів громадян. 

ЯКОЮ БУЛА 
КАМПАНІЯ? 

Вибори-2016 були одними з най-
цікавіших за останні десятиріччя. 
За спиною в кожного з кандидатів – 
гори скандалів. Розпочнімо з Трам-
па. Цей новоявлений політик усе 
життя був у бізнесі, який перейшов 
йому від батька. Він має мільярдні 
статки, любить епатувати своїми по-
стами в соціальних мережах. Серед 
його гасел, що лякали найбільше, – 
обіцянки видворити зі США усіх не-
легалів, не допускати до Америки 
мусульман. Цікаві твердження для 
«країни рівних можливостей», яку 
заснували емігранти, еге ж? 

Другий тезис, який активно ви-
користовували, – звинувачення у 
несплаті податку на прибуток про-
тягом 18 років. Він справді 1995 
року оголосив у податкових декла-
раціях про збитки в розмірі 916 млн 
доларів, що дозволило б йому 18 
років не сплачувати деяких феде-
ральних податків. У штабі Трампа 
це назвали законним рішенням, 
яке відповідає місцевому законо-
давству. Мовляв, не був би Дональд 
бізнесменом, якби не скористався 
такою нагодою. 

Також під кінець кампанії Трам-
па звинуватили у сексизмі: низка 
жінок заявили, що він їх домагався. 
За свої слова та дії кандидат тоді пе-
репросив. 

Стосовно Хіларі, то вона, як ві-
домо, була першою леді за прези-
дентства Білла Клінтона, її чоловіка. 
Аби зберегти лице чи посаду благо-
вірному (точніше, геть не вірному), 
Хіларі приховувала від американ-

штатів. Разом із президентом аме-
риканці обрали новий склад палати 
представників та третину сенато-
рів. І попри те, що й на цих виборах 
республіканці отримали більшість, 
варто пам’ятати: у самій партії до 
дій і постаті Трампа ставляться з 
обережністю. Тож дозволяти йому 
будь-що ніхто не дасть. 

А отже, і зовнішня політика не 
буде сконцентрована в одних руках. 
Звісно, судячи з програми кандида-
та, можна припустити, що вона буде 
загалом більше сконцентрована на 
розв’язанні внутрішніх проблем 
США. Однак і про дружбу з Росією 
не йдеться. 

По-друге, усі ті заяви Трампа, 
які так налякали українські медіа й 
обурили українських політиків – це 
радше гасла в рамках політичної 
кампанії. Очевидно, що у діях після 
інавгурації (яка відбудеться взимку) 
висловлювання будуть більш стри-
маними. Та й нині, судячи з остан-
ніх висловлювань Трампа, є деяке 
пом’якшення оцінок. Імовірно, пре-
зидент ще й сам не знає, яким чином 
він будуватиме стосунки.

По-третє, налагоджувати відно-
сини з адміністрацією Трампа Укра-
їні потрібно. Та й загалом, україн-
ському політичному істеблішменту 
варто було би затямити, що дочасні 
й різкі прогнози щодо зовнішньої 
політики можуть дорого коштувати. 

Ще один момент: до зовнішньої 
політики новий керівник США дійде 
приблизно навесні, а там рукою по-
дати до виборів у Франції та Німеч-
чині, що може також змінити став-
лення щодо українського питання.  

А головне – нам потрібно скон-
центруватися на власних викликах 
та негараздах. Зрештою, у нас є 
власний президент, якого ми об-
рали для розв’язання власних 
проб лем.

ської громади інформацію щодо 
інтрижок Білла. 

Інший скандал стався за часів її 
перебування на посаді держсекре-
таря. Клінтон вела робоче електро-
нне листування, використовуючи 
домашній сервер. Таким чином, 
вона піддала ризику державні та-
ємниці США. ФБР двічі порушувало 
щодо цього інциденту справи, але 
двічі їх і закривало. 

Третій яскравий момент – це її з 
чоловіком фонд Clinton Foundation, 
який мав би допомагати країнам, 
що розвиваються. Загалом за де-
сять років сума його поповнень 
сягала більш як двох мільярдів до-
ларів. Американський журналіст-
розслідувач Пітер Швайзер написав 
книгу про діяльність цієї структури. 
Згодом багато інших журналістів 
досліджували джерело походжен-
ня статків сім’ї. Вони зазначали, що 
фонд, по-перше, не завжди вико-
ристовував кошти на благодійність, 
по-друге, ті, хто його наповнював, 
мали преференції на світовій арені 
від США, по-третє, він виплачував 
чималі гонорари Клінтонам за лекції. 
Є підозра, що бізнесмени, корпора-
ції, які наповнювали фонд, прагнули 
купити привітність високопосадов-
ців. Серед донорів – і український 
бізнесмен, зять екс-президента Ук-
раїни Леоніда Кучми Віктор Пінчук. 
За різними джерелами, він вклав у 
фонд від 10 до 25 мільйонів доларів, 
а також платив американським ло-
бістам за зустрічі з американськими 
високопосадовцями. 

Цікавинкою кампанії є й те, як 
діяли ЗМІ. Низка з них мала відвер-
ту політичну позицію, висловлю-
ючи у колонках підтримку тому чи 
тому кандидату. Тож несподіваний 
результат виборів може свідчити 
ще й про те, що медіа певним чи-
ном під ігрували кандидату Клінтон 
та не показували реальної карти-
ни. Зреш тою, кампанія Трампа була 
більш жвавою. Значну увагу він 

приділяв роботі «в полі», проводя-
чи зустрічі з населенням. У Клінтон 
кампанія була менш активною, мож-
ливо, через проблеми зі здоров’ям. 
Ще однією особливістю стало те, що 
жінку-кандидата підтримувала біль-
шість відомих артистів, науковців. У 
Трампа такої публічної підтримки 
було в рази менше. 

Риторику кандидата Трампа – 
підсилення економіки Америки, 
відновлення власного виробни-
цтва – позитивно зустріли амери-
канці, яким бракує робочих місць 
і які відчувають, що можуть купити 
все менше товарів за свою зарплат-
ню. Є глобальні проблеми всере-
дині країни, як-то дискримінація, 
недоступне житло та вища освіта. 
І, як виявилося, ці проблеми, що 
ближче до тіла, то більше турбують 
американців, аніж загравання зі 
світом, політика, на якій були скон-
центровані демократи. 

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ 
ДЛЯ УКРАЇНИ? 

Попри те, що першого дня після 
виборів соціальні мережі захлина-
лися прогнозами, як усе погано, іс-
нують глибокі сумніви, що вибір аме-
риканців для українців означатиме 
саме #зраду. Можливо, це все ж таки 
#перемога. І ось чому не все так пога-
но, як уже спробували собі уявити. 

По-перше, посада президента – 
це хоч і вершина виконавчої влади, 
однак у США є ще конгрес, сенат і 
громадяни, якими не варто нехту-
вати. Ухвалення будь-якого закону 
чи навіть військового рішення від-
бувається колегіально. США – це не 
Північна Корея, яка нікого не бере 
до уваги, а лише показує міць, і де є 
лише одна правильна думка. 

Конгрес налічує 435 представ-
ників, яких обирають в округах, і 
сенат, що представляє інтереси усіх 

колаж
 ВН

Інавгурація Дональда Трампа 
запланована на кінець січня 
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Поспішність – це справжнє джерело помилок. Ханс Георг Гадамер

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, які 
потребують знання 

законів. Як грамотно 
вийти зі складної 

ситуації, підказує 
професійний юрист 

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

«Я отримав у спадок 3/5 будинку 
за заповітом. Земля під домом 
не приватизована (нема свідо-
цтва на право власності на зе-

мельну ділянку). Звернувся до земель-
ників із заявою про організацію робіт із 
встановлення меж ділянки в натурі для 
її приватизації. Мені відповіли, що по-
трібна заява від усіх власників будинку. 
Однак сусід, який є власником 2/5 бу-
динку, не хоче цим клопотатися і взагалі 
говорити на цю тему, йому це нецікаво. 
Мені порадили звернутися до суду. Як 
маю вчинити і що треба зробити, щоб 
приватизувати землю під будинком?»

У цьому випадку розв’язання питання 
про підготовку технічної документації на 
земельну ділянку для її подальшої прива-
тизації можливе тільки за заявою власни-
ків будинку (усіх). Для того щоб привати-
зувати земельну ділянку саме окремо вам, 
то слід виділити в натурі належних 3/5 бу-
динку як самостійного об’єкта з наданням 
окремої адреси, а тоді клопотати про на-
дання особисто вам дозволу на розробку 
технічної документації для обслуговуван-
ня належної вам частини будинку.

«Жінка проживає з чоловіком 
шість років у так званому ци-
вільному шлюбі. Зараз вона 
вагітна, чоловік не хоче дитини, 

але жінка вирішила народити. Чи може 
дитина претендувати на частку майна 
батька (після визнання батьківства че-
рез суд), якщо всю власність він записує 
на своїх повнолітніх дітей від поперед-
нього шлюбу? Або хоча б на частку жит-
ла, в якому проживає батько? Чи дитина 
може претендувати суто на аліменти від 
батька? Якою може бути їх сума?»

Така дитина не зможе претендувати 
на частку майна батька (після визнання 
батьківства через суд), якщо всю свою 
власність чоловік записує на повнолітніх 
дітей від попереднього шлюбу. Вона змо-
же претендувати на частку житла, в якому 
проживає батько, за умови, що він розпо-
рядиться надати такій дитині частку свого 
житла. Стовідсотково ця дитина зможе 
претендувати на аліменти від батька. На-
разі говорити про їх розмір ще зарано, 
спочатку слід народити і визнати через 
суд батьківство. Та в будь-якому випад-
ку – це мінімум 25% від доходу батька й 
мінімум 30% від прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку.

«Підкажіть, будь ласка, яка на 
сьогодні процедура позбав-
лення матері батьківських прав 
(доньки 10 та 9 років)? Мама 

протягом шести років удома фактично 
відсутня. Більшість часу перебуває за 
кордоном. Провадить аморальний спо-
сіб життя, дітьми не цікавиться, школу 
жодного разу не відвідувала, нічим 
не допомагає. Рік тому виписалася з 
квартири. 2012-го рішенням суду нас 
розлучили, дітей залишили зі мною. На 
підтвердження цього є рішення суду, 
довідка зі школи та акт із ОСББ про те, 
що я сам виховую дітей. Які потрібні до-
кументи для позбавлення батьківських 
прав та як звертатися до суду?»

Для цього вам передовсім слід звер-
нутися до служби у справах дітей за міс-
цем проживання для надання цією служ-
бою відповідного висновку щодо ролі 
матері у житті та вихованні дітей. І вже з 
урахуванням цього висновку та інших 
доказів, про які зазначили в запитанні, 
можна розглядати варіант подання відпо-
відного позову.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста проблема

  Наталія МУХА, 
Любешівська районна 
газета «Нове життя» 
Фото надано Ветлівською 
сільською радою

Днями до редакції 
надійшов 
тривожний 

дзвінок із Ветлів: 
«У нас закривають 
терапевтичне відділення. 
Як же бути людям?». 
А вже наступного дня 
очільниця місцевої 
громади Любов Павлік 
детально розповіла 
про ситуацію, через яку 
ветлівчани просто впали 
у відчай. Та й не лише 
ветлівчани. 

Неабияку стурбованість із 
приводу цього висловили й жи-
телі Гірківської та Великоглушан-
ської сільських рад. Лише за один 
день під колективними звернен-
нями підписалися 630 жителів 
Ветлів, 108 – Невіра, 162 – Гірок, 
32 – Люботина, 80 – Мукошина. 
Але, як з’ясувалося, скорочення 
чекає не лише на це відділення...

ПРОТИ ЗАКРИТТЯ – 
УСІМ МИРОМ

Ще 2013 року довкола тоді 
Ветлівської дільничної лікарні 
почалися перипетії. У процесі 
реформування галузі охорони 
здоров’я у районі закривали діль-
ничні лікарні, а на їхньому місці 
з’являлися сільські амбулаторії 
загальної практики – сімейної ме-
дицини. І коли, наприклад, у Ве-
ликій Глуші, хоч як селяни протес-
тували, ліквідували таку лікарню, 
створивши АЗПСМ із денним ста-
ціонаром, то у Ветлах громада від-
стояла свою позицію. У результаті 
в новому сучасному приміщенні 
на одному поверсі розміщується 
амбулаторія, а на іншому – тера-
певтичне відділення №2 Любе-
шівської центральної районної 
лікарні із 15 ліжко-місцями.

І ось днями завідувачка цього 
відділення Іванна Костюк та інші 
дев’ять працівників, які загалом 
працюють на 7,5 штатних оди-
ниць, отримали попередження 
головного лікаря ЦРЛ про звіль-
нення «у зв’язку із закриттям те-
рапевтичного відділення №2». 
Двом працівникам харчоблоку 
та пралі запропоновано їздити 
на роботу в Любешівську ЦРЛ, у 
штаті якої вони й перебувають. 
Таким чином, із 1 січня 2017 року 
у Ветлах можна буде лише прохо-
дити денний стаціонар в АЗПСМ. 

Ветлівська сільська голова 
Любов Павлік не може стримати 
обурення з приводу цього, адже, 
як зазначає, чомусь надто часто 
на їхнє село «падають» пробле-
ми, а підтримки у їх розв’язанні – 
жодної.

– У мене телефон розриваєть-
ся від дзвінків стурбованих жите-
лів, – скаржиться Любов Павлік. 
– Ніхто не може збагнути, як це 
у нас із січня наступного року не 
буде терапевтичного відділення. 
Новобудова, що її лишень 2014 
року здали в експлуатацію, осна-
щена медичним обладнанням 
та устаткуванням для надання 
повноцінної медичної допомоги 
й лікування, стоятиме пусткою 
лишень через те, що потрібно 
поставити чергову «галочку» із 
виконання вказівок вищого ке-

рівництва. Задумайтеся, у 2015 
році в терапевтичному відді-
ленні №2 проліковано 456 осіб, 
за 10 місяців 2016-го – 353 осо-
би! Так, скорочення проходить і 
в інших районах. Але ми маємо 
відстоювати своє. А по-друге, як 
мені відомо, наприклад, у Колках 
Маневицького району громада 
таки не дала вчинити таке непо-
добство. І це їм вдалося, глибоко 
переконана, завдяки підтримці 
місцевої влади. А її чомусь остан-
нім часом Ветли не відчувають. І 
ситуація із закриттям відділення 
лише підтверджує це. Адже відо-
мо, що таке рішення ухвалювали 
не без участі районних керівни-
ків. Але чомусь поінформувати 
про це мене як сільського голову, 
зрештою, всю нашу громаду ніх-
то не захотів. Просто поставили 
перед фактом: ліквідовується. 
А як же люди? Хто про них має 
дбати, як не влада? У нас же є два 
депутати обласної ради. Мину-
лого тижня особистий прийом 
громадян проводила народний 
депутат. Але до неї ніхто не звер-
нувся з приводу цієї проб леми: 
ні голови РДА та райради, ні го-
ловний лікар. А ми, на жаль, тоді 
цього ще й не знали. Тепер же на-
писали звернення до Ірини Кон-
станкевич. Але чому тільки ми? 
Можливо, разом і відстояли б усі 
ліжко-місця, які хочуть скоротити 
в районі. 

Підтримує позицію очільниці 
Ветлівської громади і її колега із 
сусідньої Гірківської сільради Га-
лина Зелик. Адже жителі трьох 
сіл, які входять до цієї сільської 
ради, до цього часу лікувалися 
здебільшого у Ветлах. 

– Люди дуже обурені. Можли-
во, денний стаціонар місцевих і 
влаштує сяк-так, але нашим селя-
нам там точно місця вже не буде. 
Це ж яке було розвантаження на 
обласну, районну лікарні! Ми не 
мовчатимемо. Усіляко добивати-
мемося, аби терапевтичне відді-
лення у Ветлах функціонувало й 
надалі, – від імені всіх своїх вибор-
ців заявила Галина Олексіївна. 

Аналогічної думки і Велико-
глушанська сільська голова Євге-
нія Наливайко. Про цю проблему 
вона вперше почула від журна-
лістів. І якраз, коли ми мали роз-
мову телефоном з Євгенією Олек-
сіївною, у неї на прийомі були 
люди з Невіра. Тож, дізнавшись 
таку невтішну новину, і вони ви-
словили обурення.

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ 
Утім голова райдержадмі-

ністрації Олег Кух та головний 
лікар Любешівської ЦРЛ Богдан 
Іванів переконані, що іншого ви-
ходу нема. Так, за словами Олега 
Івановича, це не забаганка ра-
йонної влади, а виконання дове-
деного нормативу щодо забезпе-
чення стаціонарними ліжками у 
розрахунку на кількість населен-
ня. Відповідно до цього, в районі 
мають скоротити ліжко-місця не 
лише у Ветлах, а й у ЦРЛ. 

З приводу цієї проблеми го-
ловний лікар центральної район-
ної лікарні Богдан Іванів листом 
повідомив:

«Адміністрація Любешівської 
ЦРЛ подала до районної ради 
пропозицію щодо зміни струк-
тури лікарні. А саме – ліквідації 
терапевтичного відділення №2 у 
селі Ветли. Ця пропозиція спря-
мована на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 
25 листопада 2015 року №1024 
«Про затвердження нормативу 
забезпечення стаціонарними лі-
карняними ліжками у розрахун-
ку на 10 тис. населення не більш 
як 60 ліжок». Розпорядженням 
голови обласної державної адмі-
ністрації від 29.07.2016 р. №336 
зобов’язано управління охорони 
здоров’я, районні державні ад-
міністрації привести потужність 
ліжкового фонду стаціонарів за-
кладів охорони здоров’я у від-
повідність до вищезазначеної 
постанови. Згідно з наказом Мі-
ністерства охорони здоров’я від 
01.02.2016 р. №51 «Про затвер-
дження Методики щодо забезпе-
чення стаціонарними лікарняни-

У ВЕТЛАХ ЛІКВІДОВУЮТЬ 
ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ми ліжками у розрахунку на 10 тис. 
населення», управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
провело розрахунок кількості 
стаціонарних лікарняних ліжок 
на територіях усіх районів та міст 
області для забезпечення надан-
ня спеціалізованої (вторинної) та 
високоспеціалізованої (третин-
ної) допомоги і визначило число 
ліжок у стаціонарах, яке треба 
скоротити у кожній центральній 
районній, міських та обласних 
лікарнях. У Любешівській ЦРЛ, 
згідно із розрахунком, потрібно 
скоротити 30 ліжок. Аналіз забез-
печеності жителів Любешівсько-
го району стаціонарними лікар-
няними ліжками різних профілів 
(терапевтичні, педіатричні, хірур-
гічні, неврологічні, акушерсько-
гінекологічні, інфекційні) та їх 
фактичного використання про-
тягом останніх трьох років (2013-
2015 рр.) призвів до висновку 
про наступну структуру скоро-
чення ліжок: терапевтичні – 15 
(терапевтичне відділення №2 у 
с. Ветли), педіатричні – 10 (педі-
атричне відділення центральної 
районної лікарні), акушерсько-
гінекологічні – 5 (акушерсько-
гінекологічне відділення). На базі 
терапевтичного відділення №2 
пропонується створити денний 
стаціонар Ветлівської амбулато-
рії загальної практики – сімейної 
медицини». 

Отже, знову все впирається 
в оптимізацію. Ось тільки від неї 
більше не покращень, а проб-
лем. Громадяни залишаються 
без роботи, без належного за-
безпечення лікуванням. Бо ж 
покращення можливе лише за 
умови стабільного, ба навіть 
збільшеного фінансування га-
лузі. Коли це буде? Невідомо. 
Можливо, із впровадженням 
адміністративно-територіальної 
реформи, об’єднанням громад, 
які зможуть взяти лікарні на своє 
утримання. А наразі ж люди не 
збираються миритися із тими 
черговими реформами, які, пе-
реконані, не йдуть їм на користь. 
Уже почали писати колективні 
звернення в різні інстанції. 

До слова, 3 листопада народ-
ний депутат від партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Ірина Констанкевич подала де-
путатський запит виконувачці 
обов’язків міністра охорони 
здоров’я України Уляні Супрун 
щодо збереження функціонуван-
ня терапевтичного відділення 
№2 Любешівської центральної 
районної лікарні села Ветли Лю-
бешівського району Волинської 
області із проханням інформува-
ти її та заявників про результати 
розгляду депутатського запиту та 
про вжиті заходи у термін, визна-
чений чинним законодавством.

У новому сучасному приміщенні на одному поверсі – 
амбулаторія, а на іншому – терапевтичне відділення №2 
Любешівської центральної районної лікарні

Новобудову лишень 2014-го здали в експлуатацію
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Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, – це навчити їх любити себе. Луїза Хей

«НА МЕЖІ» – соці аль но-інформаційний проект
Інформаційне агентство «Волинські Новини» у партнерстві 
з Волинською обласною організацією політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» реалізовує 
соціаль но-інформаційний проект «НА МЕЖІ». 
Якщо у вашому селі чи місті є школа, дитячий садочок, 
амбулаторія, ФАП, клуб у неза до вільному стані, якщо ви 
втомилися оббивати пороги органів влади, розповідаючи 
про ці проблеми, якщо ваша громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам: волинський УКРОП – (099) 637-14-15, 
редакція – (068) 816-90-46, (066) 342-23-22.

  Ольга МАКСИМ’ЯК
    Фото автора
    Іваничівський район

СІЛЬСЬКИЙ САДОЧОК ДЕПУТАТИ... 
ПРОДАЛИ ЗА КОПІЙКИ

Село Заболотці, що 
в Іваничівському 
районі, колись 

вважали справжнім 
культурним центром. 
Школа, величезний клуб, 
садочок і навіть спортивний 
комплекс з басейном та 
сауною – усе працювало. 
Нині ж у пристойному 
стані лише навчальний 
заклад середньої освіти. 
Приміщення клубу давно 
потребує ремонту, від 
басейну не лишилося 
практично нічого, а садочок 
перетворився на руїну.

Економічні негаразди розпоча-
лися в той період, коли припинила 
роботу шахта №7. Саме в цей час і 
почало «валитися» й те, що набува-
лося роками. 

У «СОНЕЧКУ» ГУЛЯЄ 
ВІТЕР ТА «ЦВІТЕ» 
ГРИБОК 

Про те, що колись у цій споруді 
лунав дитячий сміх, нагадує хіба що 
зображення сонця, адже садочок 
називався «Сонечко». Величезна 
двоповерхова будівля розрахована 
на чотири групи. Важко повірити, 
що тепер це лише голі стіни, де гу-
ляє вітер. 

Житель Заболотців Іван Рома-
нюк добре пам’ятає день відкриття 
цього дошкільного закладу. 

«Приїхало високе керівництво 
з району, під звуки оркестру пере-
різали червону стрічку... А тепер 
бачите, що сталося із тим гарним 
садочком «Сонечко»...» – каже чо-
ловік. 

Мама маленької дівчинки Анна 
Шкарадюк – одна з перших випуск-
ниць цього дитсадка. Про дитячі 
роки, які тут минули, згадує з теп-
лотою. Добре пам’ятає й улюблені 
іграшки, і яскравий посуд, і чудових 
друзів. 

«Садок був дуже гарно облад-
наний, його відвідувало багато ді-
тей. За приміщенням були чудові 
майданчики з гойдалками», – каже 
Анна. 

Нині ж споруда заросла чагар-
никами. Поблизу неї валяються гіл-
ки, залишки побитої облицювальної 
плитки, розбите скло, шматки цегли. 

Колись садочок належав місце-
вому колгоспу. У дев’яностих роках 
колективне господарство закрили. 
Приміщення дошкільного навчаль-
ного закладу передали на баланс 
сільської ради. Однак фінансового 
ресурсу утримувати його в належ-
ному стані не було. Схоже, що саме 
через це тодішня каденція депута-
тів сільської ради і вирішила садо-
чок... продати. 

Місцеві розповідають, що інвен-
тар дошкільного закладу розтягну-
ли. Хто саме – не кажуть. Але оче-
видний той факт, що зробив це не 
хто інший, як самі тутешні жителі. 

Нині у Заболотцівській сільраді – 
69 дошкільнят. Вісімдесят відсотків 
із них змушені перебувати на до-
машньому вихованні.

«Хтось возить діток у сусіднє 
село Благодатне, четверо – до ра-
йонного центру Іваничів, а це сім 
кілометрів, – каже заболотчанка 
Руслана Конон. – Автобус часто 
ламається. Та й щоденна плата за 
дорогу влітає в копієчку. Більшість 
жінок змушені сидіти з дітьми вдо-
ма доти, доки вони не підуть до 
школи».

«Але у колективі малюк спілку-
ється з однолітками, швидше роз-
вивається, опановує нові вміння та 
навички, – провадить пані Русла-
на. – У мене самої є онучок, скоро 
можна вже віддавати в садочок. Але 
куди?». 

Директор будинку культури 
села Заболотці Світлана Кохан пе-
реконана, що садочок селу потрі-
бен. Жінка розповідає, що непода-
лік, у Литовежі, є ДНЗ, однак він у не 
надто привабливому стані. 

«Ми неодноразово піднімали 
питання щодо відновлення на-
шого дитсадка, – каже Світлана 
Кохан. – Зверталися з цим питан-
ням і до райдержадміністрації, і до 
облдерж адміністрації, самотужки 
намагалися знайти покупця садоч-
ка. Та все марно. Чоловік, який при-
дбав приміщення за смішні гроші, 
на контакт не йде. У селі багато ма-
леньких дітей. Охочих відвідувати 
дитсадок – чимало. Але його не-
має. У проданому приміщенні, яке 
стоїть пусткою, – добре помітний 
грибок».

Світлана Кохан пригадує, що 
колись «Сонечко» був найкращим 
садочком у районі. 

«Велику роль у занедбанні села 
відіграв розвал колгоспу, – переко-
нана директорка будинку культури. 
– Потрібно було зробити все мож-
ливе, аби не просто його закрити, 
а реорганізувати. Якби збереглося 
сільське господарство, то зберег-
лася б і вся соціальна інфраструк-
тура».

Зараз дошкільна освіта в Забо-
лотцях – це лише три місяці у під-
готовчій групі короткотривалого 
перебування. Заняття проводять на 
базі школи. 

Учителька математики Галина 
Силка добре пам’ятає, яким був ко-
лись садочок. 

«Дуже гарні ранки проводили, 
свята, – згадує пані Галина. – Діти 

приходили у школу підготовлені: 
знали всі букви, уміли рахувати. 
Учителям з першокласниками було 
набагато легше працювати, ніж за-
раз. Бо ті діти, які ходять до нас на 
підготовку, займаються недовго». 

Галина Силка розповідає, що 
майже рік тому 1,5 мільйона гри-
вень виділили на ремонт дошкіль-
ного навчального закладу села 
Заставне, що за п’ять кілометрів 
від Заболотців. Садок там – у примі-
щенні дев’ятирічної школи. Однак 
за стільки часу ремонту там так і не 
розпочали. 

Пані Галина зазначає, що й сама 
має п’ятирічного внука. Він відвідує 
ДНЗ районного центру. Малюка бу-
дять рано, адже до дев’ятої години 
він уже має бути на місці. 

Молоді мами Вікторія та Іванна 
Кохани розповідають: аби потрапи-
ти в іваничівський садок, маля на 
чергу треба записати відразу після 
його народження. Але навіть це не 
гарантує, що дитині там знайдеться 
місце.

НІ СОБІ, НІ ДІТЯМ
Заболотцівський сільський 

голова Олександр Конон заува-
жує, що жодних документів про 
купівлю приміщення дитсадка 
немає. Новий власник у селі не 
з’являється, хоча місцева влада 
неодноразово запрошувала його 
прийти на сесію. 

«Звертався у прокуратуру, а там 
кажуть – дайте документи, договір. 
А в мене є тільки жалюгідна ксеро-
копія, на якій майже не видно, що 
написано. Інших документів немає. 
Також звертався і в поліцію. Від них 

узагалі жодної відповіді не отри-
мав», – каже Олександр Конон. 

На ксерокопії договору купівлі-
продажу нежилого приміщення ди-
тячого садка розібрати щось дуже 
важко. З того, що вдалося прочита-
ти, – Заболотцівська сільська рада 
рішення про продаж приміщення 
№8/13 ухвалила 18 січня 2007 року. 
Тоді головою була Ганна Бакика. А 
21 вересня цього ж року приміщен-
ня придбав житель Нововолинська 
Віктор Володимирович. На жаль, 
прізвище прочитати не можна. 

Згідно із копією договору, 
площа приміщення дитячого 
садка – 1065,2 м2. Сума, яку сплатив 
покупець, – 29 тисяч 570 гривень. 
Місцеві розповідають, що земля під 
садком і досі належить сільраді, а 
перепродавали споруду ще щонай-
менше двічі. Востаннє її придбав 
підприємець із Луцька Андрій Рой-
ко начебто за 38 тисяч гривень. 

Ми зателефонували до Андрія 
Петровича. У розмові він підтвер-
див, що є власником приміщення 
Заболотцівського дитсадка, однак у 
якому році й у кого його придбав – 
не пам’ятає. На наші запитання, що 
планує робити з цією будівлею та 
чому не йде на контакт із нинішніми 
депутатами, Андрій Ройко не від-
повів. Мовляв, зараз спілкуватися 
йому незручно. 

Пан Андрій також підтвердив 
нам, що є власником приватного під-
приємства «КОМФОРТ-БУД-СЕРВІС», 
яке зареєстроване в Луцьку. 

Із відкритих джерел нам вдало-
ся дізнатися, що Андрій Ройко, 1977 
року народження, був кандидатом-
мажоритарником у депутати до 
Луцької міської ради на місцевих 
виборах 2010 року, член Луцької 
міської організації політичної пар-
тії «Християнсько-Демократичний 
Союз». 

Також Андрій Ройко входив до 
складу громадської ради при управ-
лінні внутрішніх справ у Волинській 
області. Там він зазначений як пред-
ставник громадської організації 
«Волинський центр моніторингу 
дотримання прав людини». Можли-
во, саме тому правоохоронці й не 

реагують на звернення громади з 
приводу садка. 

Депутат Заболотцівської сіль-
ської ради Олександр Цибухов-
ський (УКРОП) зазначає, що у 
розв’язанні питання з приміщен-
ням дитсадка депутати нинішньої 
каденції б’ються як риба об лід. 

«Для нашої сільської ради проб-
лема із влаштуванням діток у садок – 
дуже серйозна. У нас 18 дошкільнят 
у Біличах та 51 – у Заболотцях. Ско-
риставшись нагодою, звертаюся до 
власників цієї споруди і запрошую їх 
прийти у сільську раду, до громади 
й пояснити, для чого вони придбали 
це приміщення, чому воно досі сто-
їть руїною посеред села. Ця будівля 
чиясь і нічия водночас. Наголошую, 
що ми неодноразово намагалися 
порозумітися із власником споруди, 
але на контакт він не йде. Сподіва-
юся, що після грудневих виборів у 
Литовезьку об’єднану громаду ми 
нарешті зрушимо це питання з мерт-
вої точки». 

Голова Волинської обласної ре-
гіональної парторганізації політич-
ної партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП», голова фракції 
«УКРОП» в облраді Вячеслав Руб-
льов зауважує, що занедбаний са-
дочок – це яскравий приклад без-
господарності. 

«У цьому селі є багато діток, 
тому дуже хочеться, аби такі при-
міщення не стояли пусткою, а щоб 
їх використовували за призначен-
ням, – каже Вячеслав Рубльов. – За 
допомогою юристів ми детально 
вивчимо це питання, проаналізу-
ємо процес продажу, чи можливо 
повернути садок у власність грома-
ди. Також підготуємо відповідні де-
путатські запити у правоохоронні 
структури». 

НАСАМКІНЕЦЬ
Мами малюків Анжела та Анна 

Шкарадюки щиро сподіваються на 
те, що колись у селі садочок таки від-
новлять. Можливо, кажуть, донеч ки 
його ще не відвідуватимуть, а от їхні 
братики чи сестрички неодмінно 
здобуватимуть дошкільну освіту в 
рідному селі... 

Анжела та Анна Шкарадюки щиро вірять, 
що на місці цієї руїни знову вируватиме життя

Величезне приміщення дитсадка 
депутати продали за 30 тисяч гривень

Молоді мами Вікторія та Іванна 
Кохани мріють, аби їхні малюки 
мали можливість відвідувати 
дитсадок у рідному селі

Голова Волинського УКРОПу 
Вячеслав Рубльов обіцяє 
розібратися з історією 
продажу садка

Депутат сільради Олександр 
Цибуховський розповідає, 
що власник приміщення 
на контакт не йде
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Істина не народжується з істини. Істина народжується з помилок. Петро Капіца

  Тетяна ГРІШИНА
Фото автора 
Ратнівський та 
Старовижівський райони

децентралізація 

«ЗАРУЧИНИ» ГРОМАД ПО 
ЛЮБОВІ ТА ЗА РОЗРАХУНКОМ 

За народною 
традицією, сватів 
після Дмитра 

не пускали. Марна 
то робота, бо як хто 
одружитися задумав, 
то ще до 8 листопада ту 
справу вирішували. А як 
ні, то хай як одне одного 
полюбити намагаються, 
каші до кінця року не 
зварять. Та й піст не 
дозволить. 

У селі Велимче, що в Ратнів-
ському районі, вже готові й каба-
нів коптити, і короваї пекти, і вафлі 
згущиком перемастити. У той же 
час в Буцині й Сереховичах, що на 
Старовижівщині,  усе ще не можуть 
визначитися, хто «молода», а хто 
«наречений», в кого ліпше придане 
та хто буде за «свідків». Попри це, 
«весільних розпорядників» покли-
кали. Тож експерти Асоціації міст 
України з бюджетних та правових 
питань Василь Гром і Валентин Ма-
линовський у рамках «Децентралі-
заційного марафону» 10 листопада 
навідалися до громад, аби розпо-
вісти про ризики та перспективи 
«одруження» навколишніх сіл. 

ЯК ОБ’ЄДНУЮТЬ 
Як відомо, нині в рамках адміні-

стративної реформи в Україні три-
ває процес утворення об’єднаних 
територіальних громад. Тобто кіль-
ка сільських рад утворюють гро-
маду, яка матиме власного голову, 
виконком, прямі бюджетні стосун-
ки з державою. Це укрупнення від-
бувається добровільно відповідно 
до затвердженого перспективного 
плану та у виписаному в законі по-
рядку. Одначе часом від затвер-
дженого плану відступають, якщо 
є доцільність, і, відповідно, у план 
вносять зміни. 

Об’єднують громади за умо-
ви, аби в кожній були приміщення 
для амбулаторії, правоохоронців, 
органів державної влади та місце-
вого самоврядування, пожежної 
частини, центру надання адміні-
стративних послуг. Окрім цього, 
об’єднуватися села мають по спіль-
ному кордону, має бути певна від-
стань до районного центру, а також 
фінансова перспектива. Саме ці 
фактори враховують, обираючи, де 
буде центр громади. 

Нині на Волині вже є чинними 
сім громад. 11 та 18 грудня 2016 
року у восьми ще відбудуться ви-
бори голів та депутатів місцевих 
рад. А ось такі громади, як Овад-
нівська (Турійський та Володимир-
Волинський райони), поки що не 
обирають голову, адже чекають змін 
до законодавства. Річ у тім, що тут 
громада об’єднала населені пунк-
ти з кількох районів. Отже, потріб-
но внести зміни до законодавства 
про об’єднання сусідніх рад, аби не 
змінювати межі районів. Така зміна 
меж – досить тривалий процес. 

Окрім цього, до кінця року, 
сподіваються, парламент ухвалить 
закон, який спростить процедуру 
доєднання до чинних громад. Так 
званий закон «олійної плями». Нині, 
якщо котрась із сільських рад хоче 
доєднатися, мають знову відбува-

БЕЗ КОЗИРІВ 
На відміну від Велимча, у ство-

ренні буцинської громади більше 
питань, аніж відповідей. Відпо-
відно до перспективного плану, 
Буцинська ОТГ мала складатися із 
Солов’їнської, Соколищенської, Си-
нівської, Сереховичівської, Секун-
ської, Мизівської, Поліської, Седли-
щенської та Буцинської сільських 
рад. Загалом – двадцять населених 
пунктів із центром у Буцині. Однак 
про власні амбіції заявили в Сере-
ховичах. 

Сільський голова Буцина Петро 
Кошелюк запевнив, що громада і 
депутати села готові до об’єднання, 
уже відбулися громадські слухання 
та сесія.

Одначе і Сереховичі, і Буцин ма-
ють приблизно однакові бюджети. 
У Буцині проживає більше людей, 
є відповідна інфраструктура, село 
географічно у центрі майбутньої 
громади, тобто буде зручніший 
доїзд. Але у розрізі власних до-
ходів та деяких інших податкових 
надходжень поки що Сереховичі 
випереджають. Утім у Буцині наво-
дять аргументи: уже всі документи 
готові для відкриття на території 
сільради, що виходить на трасу 
Доманове-Ковель, автозаправної 
станції та спорудження заводу із 
переробки лози. А це – серйозний 
капітал. Тим паче, що сподівають-
ся отримати гарний податок з бази 
відпочинку, що на території озера 
в Буцині. 

«Аргументовано і документо-
вано крити поки що немає чим», – 
резюмує Василь Гром, дивлячись на 
цифри минулих років. Хай де грома-
ди оберуть центр – у Буцині чи Се-
реховичах – вони будуть приблиз-
но однакові за бюджетом. І не такий 
уже й важливий той центр, адже 
адміністративні послуги можна де-
легувати і в інші ради, а об’єднання 
зовсім не означає зосередження 
розвитку в одному пункті. Тут усе – 
за колегіальним рішенням. 

У Буцинській сільраді кажуть, 
що ніби й селяни Сереховичів не 
проти, а ось із керівництвом усе 
згоди не дійдуть. Тож є припущен-
ня, що за рівних можливостей села 
мають полярні політичні мотиви. І 
як наслідок – програють у часі. Це 
передовсім невигідно саме жите-
лям цих населених пунктів, адже, 
як пояснює експерт із правових 
питань Валентин Малиновський, 
суть реформи не лише у фінансо-
вих питаннях, а насамперед у на-
ближенні адміністративних послуг 
до людей. 

Його думку поділяє і завідувач 
місцевої амбулаторії та депутат 
Старовижівської райради Лариса 
Мазурик. Каже, мовляв, нехай піс-
ля об’єднання, може, багатими й 
не стануть, однак зміниться підхід 
до надання адміністративних по-
слуг. Якщо нині, аби приписати ди-
тину, отримати довідку місцевим 
доводиться їздити до Старої Ви-
жівки та стояти у чергах, то після 
об’єднання достатньо буде зайти в 
ЦНАП на місці. 

І ще одна підозра тут витає. 
Мовляв, саме у районної влади не-
має бажання відлучати в самостійне 
плавання громади. Адже це озна-
чатиме для громад прямі бюджетні 
стосунки з державним бюджетом. А 
отже, більше самоуправства, чого, 
власне, і домагалися споконвіку 
місцеві самовряди.

тися вибори. Пропонують, що після 
доєднання нова громада просто 
делегує своїх представників до ор-
ганів влади. 

РАТНІВСЬКИЙ 
АНКЛАВ 

Велимченська громада вже 
практично досягла згоди щодо май-
бутнього «весілля». Але повної під-
тримки немає із сусідніх Замшан, 
утім тут усе ж сподіваються на по-
розуміння. Найімовірніше, центром 
стане саме село Велимче. Адже це 
великий населений пункт, де про-
живає близько трьох тисяч людей, 
тут найбільший з усіх навколишніх 
сіл бюджет. 

При цім село росте, будується. 
Лише за останній рік народилося 
кілька груп малюків у дитячий са-
дочок. Є власна амбулаторія, яка 
свого часу була лікарнею. При ній 
же розміщений пункт екстреної 
допомоги. Є тут навіть відділення 
музичної школи, свій фольклорно-
етнографічний ансамбль та духо-
вий оркестр. 

Поряд велика добротна школа, 
де навчаються 444 учні. Разом із 
дитячим садочком школа формує 

навчально-виховний комплекс. 
Такий підхід організації навчання 
себе виправдовує, адже педагоги 
знають своїх вихованців буквально 
з ясел. А директор знає де і що від-
бувається. Садочок відремонтовано 
за рахунок грантових та благодій-
них коштів: від зовнішнього оздо-
блення – до посуду. Таких охайних 
кімнат навіть в обласному центрі не 
завжди знай деш. Єдиний помітний 
неозброєним оком мінус – це пога-
ні дороги і в самому селі, і на під’їзді 
до нього. Їх уже потрошку латають, 
втім кошти для цього потрібні чи-
малі. 

Працюють селяни в основному 
у тутешніх магазинах, дехто їде на 
заробітки за кордон. Але, що тішить 
місцевих, – повертаються у рідні 
краї. Так само, каже голова сільради 
Анастасія Павлович, затримується у 
селі і молодь після того, як здобуде 
освіту. Анастасія Іванівна – й сама 
тому приклад, адже посадовцю ли-
шень 25 років, утім бажання працю-
вати у рідному селі є. 

Бюджет сільської ради тут спо-
діваються збільшити, переконавши 
частину підприємців, які працюють 
у тіні, все ж таки легалізувати влас-

ні доходи. Зі слів Павлович, таким 
чином можна буде сподіватися на 
удвічі більший бюджет. Що вже ка-
зати про казну після об’єднання, 
коли в ОТГ зайде і 60% податку на 
доходи фізичних осіб, і субвенція на 
розвиток інфраструктури, і акциз. 

Цікаво, що відповідно до пер-
спективного плану, Велимченської 
ОТГ не мало би бути. Село мало 
входити до Ратнівської ОТГ. Однак 
сформувалася Забродівська грома-
да (хоч її теж не було в плані), яка 
відрізала село від Ратного, утворив-
ши таким чином своєрідний анклав. 
Тож селам, які залишилися, і дівати-
ся нікуди, окрім як кооперуватися. 

«Скористайтеся тим, чим можна 
скористатися вже сьогодні. І вико-
ристайте те, що можна використати 
вже сьогодні», – радить консультант 
із фінансових питань Василь Гром. 
Адже рік уже втратили громади, 
тож тягнути немає куди. 

Анастасія Павлович каже, що 
сподівається на доєднання Датин-
ської, Замшанської сільських рад 
Ратнівського району, а в подальшо-
му – і Видричівської та Бузаківської 
Камінь-Каширського району. Якщо 
ці сільські ради об’єднаються, то 
вкупі буде 9 тисяч населення. Екс-
перти Асоціації міст України радять 
спочатку утворити Велимченську 
ОТГ з радами Ратнівського району, 
а в подальшому, коли зміниться 
законодавство, долучити і сусідні 
з Каменя, якщо буде їхнє бажання. 
Адже, відповідно до перспективно-
го плану, Бузаки виокремлюють як 
центр іншої громади. 

«Люди цікавляться об’єднанням, 
переймаються. Коли воно відбу-
деться, на мою думку, в першу чергу 
потрібно взятися за інфраструкту-
ру. Без доріг до нас жоден інвестор 
не приїде. Середовище має бути 
привабливе. Свого часу у Велимчі, 
наприклад, був і цегельний завод, 
і льонокомбінат. Ці об’єкти повніс-
тю зруйновані. Але я знаю, що все 
можна відновити, якщо є бажання, 
натхнення та віра людей. Усі ці три 
компоненти присутні. Люди хочуть 
мати роботу на місцях, щоб не було 
потреби кудись їхати», – поділилася 
думками Анастасія Павлович. 

Експерти кажуть: якщо економічні 
справи не збігаються з політичними – 
складнощів не уникнути. 

Велимченської об’єднаної громади узагалі не планували. 
Утім рішення сусідів зробило вибір без вибору. 
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Хочеш летіти – лети, шлях вільний. Хочеш лишитися – лишайся. 
Але вирішити ти маєш сам, ніхто за тебе цього не зробить. Фільм «12»

ВІВТОРОК 22 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 
Спорт 06.15, 08.15 Ера 
бізнесу 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30, 07.05, 
08.30 Смакота 07.15 
Ранок 09.00, 05.45 Вічне 
09.10 Т/с «Травма» 09.50, 
04.35 Уряд на зв’язку 
з громадянами 10.25, 
19.30 Про головне 10.55 
Чоловічий клуб. Спорт 
11.25 Війна і мир 12.05 
Вікно в Америку 12.30 
Вересень 13.15 Казки 
Лірника Сашка 13.25 
М/с «Мандрівники в 
часі» 13.50 Суспільний 
університет 14.25 
Подорожні 15.40 Д/ф 
«Василь Симоненко. Тиша 
і грім» 16.10 Д/с «Клуб 
пригод» 17.20 Увесь 
цей Джаз 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини. Культура 19.20 
Візитівка Полтавщини 
20.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 20.30 Наші гроші 
21.30, 05.25 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 23.00 Підсумки 
23.20 Золотий гусак 
23.50 На слуху 02.00 Д/с 
«Увесь цей джаз»

UA: ПЕРШИЙ

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

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецотряд 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Аферисти в 

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

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.55, 18.30 «За живе!»

12.10 «МастерШеф. Діти »

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.30 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.20 «Топ-
модель по-американськи» 
10.15 Т/с «Дикий ангел» 
11.10 Т/с «Ти - моє життя» 
12.10 «Орел і Решка. 
Шопінг» 14.00, 21.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 15.00, 20.00 «Орел 
і Решка. На краю світу» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 01.40 
«Топ-модель у Парижі» 
02.50 «Нічне життя» 

К1
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
16.00 Т/с «Не йди»
18.00 Т/с «Співачка і доля»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Фото на 

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

злочину»
02.10 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
дрифт»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30 Дзеркало історії 
08.20, 12.50 Правила 
життя 09.10 Правда 
життя 10.10, 19.50 
Останні племена 11.00, 
21.40 Життя після людей 
11.50 Пустелі: життя 
на межі 13.40, 19.00 У 
пошуках істини 14.30 
Містична Україна 15.20 
Повітряні бої 16.10, 20.40 
Технології їжі 17.00, 22.40 
Загадки планети 18.00 
Брама часу 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 
01.10 Україна: забута 
історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку - 4»
12.20 «Міняю жінку - 5»
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 «Кохана 

вчителька»
22.00 «Новий інспектор 

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

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

дітей

1+1

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
22.50 Т/с «Червона 

королева»
02.10 Х/ф «Вавілон ХХ»
03.45 Х/ф «Іван Франко»

ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.45 Т/с «Під зливою 
куль»

10.55 Т/с «Штрафбат»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Мисливці на 
гангстерів»

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

«Поганий хороший коп»
16.45 Т/с «Кримінолог»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Анаконда»
00.15 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Перетинаючи 

межу»
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.45 Байдиківка
07.10 М/с «Дора-

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

Школа чарівниць»
10.20 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»
11.55, 17.50 Панянка-

селянка
12.55, 22.00 Танька і 

Володька
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55, 23.00 Т/с 

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

ТЕТ

До 14:00 – профілактика 
технічно-
передавальних засобів.

14.05 «Такти і факти»
15.00 Тема дня
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 «Герої Небесної 

сотні»
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 «Громадський 

вектор»
20.30 «Ваш депутат»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.05 «Луцький депутат» 

(А.Покровський)
21.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 Час-Тіme
23.15 «Неделя Донбасса»
23.45 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45 
Телемагазин

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

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
12.30, 03.20 Сад. Город. 

Квітник
13.00 Концерт «Brevis 

Rock Dj Party». 1 ч.
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
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Садко» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

РЕВІЗОРА ШОКУВАЛА 
ЛУЦЬКА ЇДАЛЬНЯ  

«Ревізор» показав результати 
інспекції в ефірі «Нового 

каналу» 14 листопада. Відтак у їдальні 
«Берізка», що в центрі Луцька, Вадим 
Абрамов знайшов брудні каструлі, 
сковорідки, витяжку та жахливий 
туалет, де замість паперу – газети. 

«Це місце я довго не забуду. Таке «Реві-
зор» рекомендувати не може», – зазначив 
ведучий. 

Не рекомендує Абрамов і гіпермаркет 
«Там Там», де знайшов заморожену рибу з 
неприємним запахом та гнилі овочі, а також 
готель «Профспілковий» через грибок у ван-
ній. Табличку з відзнакою отримали готель 
«Україна» та кафе «Базилік», що на вулиці 
Кравчука. Останній заклад «Ревізор» реко-
мендує уже вдруге. 

цікаві знахідки

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини 
06.25, 08.25 Смакота 
06.35 Ера будівництва 
07.15 Ранок 08.35 
Паспортний сервіс 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Д/ф «Кенгір. 40 
днів свободи» 10.35 Д/ф 
«Богдан Гаврилишин. 
Місія - свобода» 11.30 
Док. альманах «Свобода. 
Гідність. Братерство» 
13.15 Казки Лірника 
Сашка 13.25 М/с 
«Мандрівники в часі» 
13.50 Суспільний 
університет 14.30 Д/ф 
«Українська Рапсодія» 
15.30 Дитячий пісенний 
конкурс Євробачення-
2016 (Мальта) 18.00 Вікно 
в Америку 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини. Культура 19.30 
Про головне 20.00 Перша 
шпальта 20.30 Вересень 
21.30, 05.25 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 23.00 Підсумки 
23.20 На слуху 23.50 Від 
першої особи 02.00 Д/с 
«Увесь цей джаз» 03.00 
Т/с «Час збирати каміння» 
04.05 Чоловічий клуб

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 4»
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 «Кохана 

вчителька»
22.00 «Гроші»
23.35, 03.35 Т/с «Теорія 

брехні»
01.25 Т/с «Коли чоловік 

любить жінку»

06.20, 11.10, 12.25, 
14.40 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Бідна Liz»
14.00 «Речдок»
15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо 

долі»
22.50 Т/с «Червона 

королева»
02.10 Х/ф «Іван Франко»
03.45 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»

06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.35 

Факти
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Х/ф «Мисливці на 

гангстерів»
12.35, 13.20 Зірки 

YouTube
13.50 Х/ф «Втеча з Лос-

Анджелеса»
16.15 Х/ф «Глобальне 

вторгнення. Битва за 
Лос-Анджелес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Д/ф
21.25 Т/с «Поганий 

хороший коп»
22.25 Свобода слова
00.30 Т/с «Лас-Вегас»
02.10 Т/с «Перетинаючи 

межу»
03.45, 04.55 Провокатор

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

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

Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Прянощі та 

пристрасті»
12.55, 22.00 Танька і 

Володька
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55, 23.00 Т/с 

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

Темного»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
08.00 Крок назустріч
08.30 Т/ц «Герої Небесної 

сотні» (Віктор Хом’як)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Вечір пам’яті, 

присвячений Героям 
Небесної сотні»

11.15 Т/ц «Герої 
Небесної сотні» (Сергій 
Байдовський)

11.45 «Мені болить моя 
Вкраїна»

12.30 Т/ц «Герої Небесної 
сотні» (Едуард 
Гриневич)

13.10 «Реве та стогне 
Дніпр широкий» 
(Національна капела 
бандуристів України)

13.20 Т/ц «Герої Небесної 
сотні» (Василь Мойсей)

13.55 «Майдан: 
волинська сторінка»

14.25 Т/ц «Герої Небесної 
сотні» (Іван Тарасюк)

15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.05 Т/ф «Євромайдан. 

Якщо не ми, то хто?»
17.30, 21.05 Місто
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «Із перших уст»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 Т/ф «Євромайдан. 

Волинська січ»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»

07.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.05 «Все буде смачно!»
10.05, 18.30 «За живе!»
11.35 Х/ф «Мандрівка у 

закоханість»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35 «Хата на 

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

екстрасенси»

05.50 «Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.20 «Топ-
модель по-американськи» 
10.15 Т/с «Дикий ангел» 
11.10 Т/с «Ти - моє життя» 
12.10 «Орел і Решка. 
Шопінг» 14.00, 21.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 15.00, 20.00 «Орел 
і Решка. На краю світу» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 Х/ф «Цей незручний 
момент» 23.50 Т/с «Сонна 
Лощина» 01.40 «Топ-
модель у Парижі» 02.50 
«Нічне життя» 

05.00, 18.00 Абзац
05.55, 07.45 Kids Time
05.57 М/с «Губка Боб»
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.47 М/ф «Роги та 

копита»
09.20 Х/ф «Годзила»
11.55 Х/ф «Людина-

павук 3: Ворог у тіні»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за 

ревізором
01.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»
02.55 Служба розшуку 

дітей

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

09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.20 Реальна 

містика
11.50 Х/ф «Рідна 

людина»
13.40, 15.30 Т/с «Другий 

подих»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45, 02.20 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Справжній 

дід»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
дрифт»

05.10 Агенти справедливості

06.00 Бандитська Одеса 
07.30 Дзеркало історії 
08.20, 12.50 Правила 
життя 09.10 Правда 
життя 10.10, 19.50 
Останні племена 11.00, 
21.40 Життя після людей 
11.50 Пустелі: життя 
на межі 13.40, 19.00 У 
пошуках істини 14.30 
Містична Україна 15.20 
Повітряні бої 16.10, 20.40 
Технології їжі 17.10, 
22.30 Загадки планети 
18.10 Брама часу 23.30 
Покер 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 
01.10 Гордість України 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Профілактика 
технічного обладнання 
ТРК «Аверс»

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

16.10 Ломастер
16.30 Огляд світових 

подій
17.00 Дружболандія
17.30 Рандеву
18.00 М/с «Хранителі 

історії»
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
18.55 Погода

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

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

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

«Гроза» 1
05.30 Грані музики
06.00 Детонація
06.30 Суперкнига

Фільм «Бідна Liz» Фільм «Мисливці на гангстерів»

09:20 10:15

inter.ua

кino-teatr.ua

Серіал «Країна У»

16:50

tet.tv

Фільм «Анаконда»

22:25

kinoprofi .org

ДЖЕКІ ЧАН 
ОТРИМАВ 
«ОСКАРА» 

Знаменитий 
китайський 

актор Джекі Чан 
отримав почесного 
«Оскара» за внесок 
у кіномистецтво.

Урочиста церемонія нагородження від-
булася в Лос-Анджелесі 12 листопада. 

«Після 200 фільмів, стількох зламаних 
кісток він мій», – прокоментував актор. 

Разом із Чаном володарями статуетки 
стали документаліст Фредерік Уайзман, 
монтажер Енн Коутс і режисер із підбору 
акторів Лінн Сталмастер.

Джекі Чан знявся в головних ролях у 
понад 100 фільмах. Актор часто самостійно 
виконує трюки замість каскадерів, через 
що неодноразово мав переломи. Чан – не 
тільки актор, але й режисер, продюсер, 
сценарист і співак, а також відомий своїм 
акробатичним бойовим стилем і комедій-
ним даром.

відзнака

Любовний 
трикутник – це 
коли на одну 

гіпотенузу 
претендують 
два катети.

***
Для жінки 

немає такої 
проблеми, яку 
не можна було 

б створити.

tsn.ua
revizor.novy.tv
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СЕРЕДА 23 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 
01.30, 05.00 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 
Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 Ера 
будівництва 07.15 Ранок 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.45 Вічне 09.10 
Т/с «Травма» 09.55 Наші 
гроші 10.25, 19.30 Про 
головне 11.00 Засідання 
Кабінету Міністрів України 
13.15 Казки Лірника 
Сашка 13.25 Хто в домі 
хазяїн? 13.50 Суспільний 
університет 14.25 Світло 
15.25 Гра долі 15.55 
Мистецькі історії 16.10 
Д/с «Клуб пригод» 17.20 
Увесь цей Джаз 18.25, 
01.20 Новини. Світ 19.00, 
01.45 Новини. Культура 
19.20 Візитівка Карпат 
20.00 Д/ф «Дихай глибше» 
20.30 Слідство. Інфо 
21.30, 05.25 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Епоха 
честі» 22.40 Мегалот 
23.00 Підсумки 23.20 
Золотий гусак 23.50 На 
слуху 02.00 Д/с «Увесь 
цей джаз» 03.00 Т/с «Час 
збирати каміння» 04.10 
Д/ф «Герой не нашого 
часу. Юрій Мажуга» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
03.55 Х/ф «Запал»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецотряд 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00, 21.55 Варьяти
21.00 Київ вдень та вночі
01.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.05, 18.30 «За живе!»

11.20 «МастерШеф. Діти »

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

- 6»

23.30 «Давай поговоримо 

про секс 2»

01.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.20 «Топ-
модель по-американськи» 
10.15 Т/с «Дикий ангел» 
11.10 Т/с «Ти - моє життя» 
12.10 «Орел і Решка. 
Шопінг» 14.00, 21.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 15.00, 20.00 «Орел 
і Решка. На краю світу» 
16.00 «Файна Юкрайна» 
18.00 «Звана вечеря» 
19.00 «Розсміши коміка» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 01.40 
«Топ-модель у Парижі» 
02.50 «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 Т/с «Не йди»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.30 Футбол. Ліга 

Чемпіонів УЄФА 
«Наполі» - «Динамо»

23.50 Події дня
00.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.30, 01.10 Дзеркало 
історії 08.20, 12.50 
Правила життя 09.10 
Правда життя 10.10, 
19.50 Останні племена 
11.00, 21.40 Життя після 
людей 11.50 Пустелі: 
життя на межі 13.40, 
19.00 У пошуках істини 
14.30 Містична Україна 
15.20 Повітряні бої 
16.10, 20.40 Технології 
їжі 17.00, 22.40 Загадки 
планети 18.00 Брама 
часу 23.30 Покер 00.20, 
05.10 Смертельний 
двобій 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
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 «Кохана 

вчителька»
22.00 «Поверніть мені 

красу 2»
23.35, 03.30 Т/с «Теорія 

брехні - 2»
01.25 Т/с «Коли чоловік 

любить жінку»

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»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай 

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.25 «Подробиці»
22.50 Т/с «Червона 

королева»
02.10 Х/ф 

«Вишивальниця в 
сутінках»

03.45 Х/ф «Вавілон ХХ»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05, 16.45 Т/с 
«Кримінолог»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Анаконда»

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

«Поганий хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Анаконда-2. 

Полювання за 
проклятою орхидеєю»

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

межу»
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

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

Школа чарівниць»
10.20 Х/ф «Король 

скейтборду: Найбільш 
вертикальний 
примат»

11.55, 17.50 Панянка-
селянка

12.55, 22.00 Танька і 
Володька

13.55, 21.00 Одного разу 
під Полтавою

14.55, 23.00 Т/с 
«Домашній арешт»

15.55, 01.00 Віталька
16.50, 20.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

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

ідей»
11.00 Новини
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

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

українські»
14.45 Т/ц «4+1»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Києвотека»
17.30 «Казки Сашка 

Лірника»
17.45 «Чудесний канал»
18.05 Т/ц «Твій дім»
18.20 Концерт «За честь! 

За славу! За народ!»
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 «Ваш депутат»
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45, 
18.25 Телемагазин

08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Травма»
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт «Brevis 

Rock Dj Party». 2 ч.
14.00 Т/с «У меншості»
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву

АВЕРС 18.00 М/с «Хранителі 
історії»

18.55 Погода
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Твій дім
22.15, 23.00 Д/с 

«Всесвіт»
23.45 Халі галі
00.35 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: «В 

мирні дні» 1
05.20 Чоловічі розваги
05.35 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

ЧЕТВЕР 24 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.00 
Новини 06.15, 08.15 
Ера бізнесу 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30, 07.05, 
08.30 Смакота 07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 09.00, 
05.45 Вічне 09.10 Т/с 
«Травма» 09.55 «План на 
завтра» 10.25, 19.30 Про 
головне 11.00 Чоловічий 
клуб 11.35 Розсекречена 
історія 12.30 Слідство. 
Інфо 13.15 Казки 
Лірника Сашка 13.25 Як 
це? 13.50 Суспільний 
університет 14.25 
Надвечір’я. Долі 15.40 
Театральні сезони 16.10 
Д/с «Клуб пригод» 17.20 
Церемонія нагородження 
переможців 
Міжнародного конкурсу 
«ADAMI MEDIA ПРИЗ-2016» 
18.25, 01.20 Новини. Світ 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 19.20 Візитівка 
Карпат 20.00 Prime time 
з Мирославою Гонгадзе 
20.30 «Схеми» 21.30, 
05.25 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честі» 
23.00 Підсумки 23.20 
Золотий гусак 23.50 На 
слуху 02.00 Д/с «Увесь 
цей джаз» 03.00 Т/с «Час 
збирати каміння»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.10 Дорослі як діти
04.05 Х/ф «Хранитель»
05.55, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Спецотряд 

Кобра»
10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Хто зверху? - 4
00.00 Варьяти
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

09.50, 18.30 «За живе!»

11.05 «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
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.20 «Топ-
модель по-американськи» 
10.15 Т/с «Дикий ангел» 
11.10 Т/с «Ти - моє життя» 
12.10 «Орел і Решка. 
Шопінг» 14.00, 21.00 
«Орел і Решка. Ювілейний 
2» 15.00 «Орел і Решка. На 
краю світу» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 20.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
22.00 «КВН на БІС» 23.00 
Т/с «Лікар Хаус» 00.45 
«Топ-модель у Парижі»

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 «Справжній 

дід»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Футбол. Ліга 

Європи УЄФА «Шахтар» 
- «Коньяспор»

22.00, 23.30 Т/с «CSI. 
Місце злочину»

23.00 Події дня

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30 Дзеркало історії 
08.20, 12.50 Правила 
життя 09.10 Правда 
життя 10.10, 19.50 
Останні племена 11.00, 
21.40 Життя після людей 
11.50 Пустелі: життя 
на межі 13.40, 19.00 У 
пошуках істини 14.30 
Містична Україна 15.20, 
23.30 Повітряні бої 
16.10, 20.40 Технології 
їжі 17.00, 22.40 Загадки 
планети 18.00 Брама 
часу 00.20, 05.10 
Смертельний двобій 
01.10 Ризиковане життя 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
00.30, 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 - 5»
14.10 «Сліпа»
14.45, 02.35 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Кохана 

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

2016»
00.45, 03.35 Х/ф 

«Заповітне бажання»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долі»

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

одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
22.50 Т/с «Червона 

королева»
02.10 Х/ф «Наймичка»
03.30 Х/ф 

«Вишивальниця в 
сутінках»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55, 16.45 Т/с 
«Кримінолог»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Анаконда-2. 
Полювання за 
проклятою орхидеєю»

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

«Поганий хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Анаконда-3. 

Ціна експерименту»
00.20 Т/с «Лас-Вегас»
02.00 Т/с «Перетинаючи 

межу»
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Провокатор

ICTV

07.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

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

Школа чарівниць»
10.20 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
11.55, 17.50 Панянка-

селянка
12.55, 22.00 Танька і 

Володька
13.55, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55, 23.00 Т/с 

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

Темного»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

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

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

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

дня
11.55 «Ваш депутат»
12.30 «Євровибір»
13.25 «Волинська 

веселка»
13.45 «Зроблено в 

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

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

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

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

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

(Звіт Луцького міського 
голови Миколи 
Романюка)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Ваш депутат»
21.35 Т/ц «Герої Небесної 

сотні»
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, 23.00 
Телебіржа. Ринок праці

07.45, 09.45, 12.45, 
18.25 Телемагазин

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

ЕКО-ТВ
12.10 М/с «Авто про 

добро»
13.00 Концерт гурту 

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

пригод
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Дружболандія

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

історії»
18.55 Погода
19.00 Аукціон 

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

«Всесвіт»
00.35 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: 

«Подвиг розвідника» 1
05.30 Глобал 3000
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

ЗАСТУПНИЦЯ 
АВАКОВА – НА СТОРІНКАХ 
БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ

На сайті газети The Daily Mail вийшов 
матеріал про Анастасію Дєєву, 

яку днями призначили заступницею 
міністра внутрішніх справ України 
Арсена Авакова, відповідальною за 
євроінтеграцію.

Видання пише, що питання вступу Укра-
їни до ЄС вийшло на новий рівень, коли в 
мережі з’явилися знімки оголеної Дєєвої. А 
Аваков, своєю чергою, виступивши на за-
хист підопічної, виділив високу продуктив-
ність і хороші комунікативні навички 
нової заступниці, попри те, що їй 
лише 24 роки. 

Крім того, в матеріалі зазна-
чили, що знімки дівчини худож-
ні, а не порнографічні. The Daily 
Mail процитувало Дєєву: «Я за-
робила свої перші гроші у ві-
сім років, коли українська 
делегація у Великобри-
танії збирала кошти, щоб 
збудувати дім для без-
притульних дітей».

отакої

Cеріал «Лікар Хаус»

Фільм «Найкращий друг шпигуна»

Серіал «Кохана вчителька»

Cеріал «Моя прекрасна нянька»

23:00

10:20

21:00

10:05

liveinternet.ru
uakino.tv

1plus1.ua
interplus.ua

ipnew
s.in.ua

ВОЛИНЯНКА – 
НАЙКРАЩА МОДЕЛЬ 
СВІТУ

Портфоліо уродженки 
Нововолинська, 20-річної 

моделі Наті Бондзюк з’явилося на 
авторитетному сайті в світі високої 

моди Models.сom. Про це 
повідомляє луцьке 

модельне агентство 
MZM Models, з якого 
волинянка розпочала 
кар’єру.

Дівчина швидко 
заявила про себе у 

модельному бізне-
сі. У MZM Models 
красуня прийшла 

лише минулоріч. 
За цей час вона встигла 

попрацювати в паризь-
кому агентстві WOMEN, 
у корейському Jmodels, 

знятися для лук-бука 
Йоші Ямамото та взяти 

участь у Paris Fashion 
Week.

знай наших

унікативні навички
попри те, що їй 

теріалі зазна-
вчини худож-
чні. The Daily
Дєєву: «Я за-
гроші у ві-

раїнська 
икобри-
ти, щоб
я без-

ipnew
s.in.ua
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Iгор ПАЛИЦЯ  
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Міцна держава – сильна і здорова націяМіцна держава – сильна і здорова нація

РУКА ДОПОМОГИ

ЖИТИ З ДІАБЕТОМ МОЖНА, 
ЛЕГКОВАЖИТИ НИМ – НІ

Із часу заснування Фонду до нього звернулося понад півтори 
тисячі осіб із діабетом, переважно щодо матеріальної підтримки 
на лікарські засоби. Також Фонд придбав і передав членам організації 
125 глюкометрів. Особлива увага – до дітей, хворих на цукровий діабет, 
яким двічі на рік виділяють допомогу на придбання ліків та виробів 
медичного призначення. Співпраця Фонду і громадських об’єднань 
людей із такою недугою триває.

День боротьби з цукровим 
діабетом 14 листопада світ 

відзначає на честь Фредеріка 
Бантинга, канадського фізіолога, 
нобелівського лауреата,  одного з 
відкривачів гормону інсуліну. Цей 
винахід зробив великий прорив 
у науці та значно полегшив життя 
мільйонам людей на планеті. Усе 
ж проблема цукрового діабету 
залишається. Ця невиліковна 
хвороба досліджена не до кінця, й 
усі, кого вона торкнулася, вимагають 
постійної уваги. 

Діагноз цукровий діабет, наче вирок, 
кілька років тому прозвучав у сім’ї Мель-
ничуків із села Дерна Ківерцівського райо-
ну, коли занедужала їхня донечка Софійка. 

«Дитина того дня практично не встава-
ла з ліжечка, багато пила, – пригадує мама 
дівчинки Тетяна Мельничук. – Це мама на-
полягла, щоб ми завезли її в амбулаторію 
у нас в селі й здали кров. Я не могла навіть 
подумати про таке... У доні був високий рі-
вень цукру».

У родині Тимчуків із Луцька про те, що 
воно таке – цукровий діабет – знали. Хво-
рів тато. А потім недугу раптово виявили і 
в сина Артема. 

 «Це було тринадцять років тому, – роз-
повідає студент Коледжу технологій, біз-
несу і права Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі Українки 
Артем Тимчук. – Як розказувала мама, мені 
зробили щеплення і пішло ускладнення. 
Мені тоді стало зле, викликали швидку й 
ніхто не міг зрозуміти, чого мене завезли в 
лікарню і зробили аналіз на цукор. Він був 
дуже високий. І мені відразу встановили 
діагноз – цукровий діабет. Почали колоти 
інсулін».

Обидві родини, як і сотні, тисячі, міль-
йони інших, стали жити по-іншому. Зна-
ють, як рахувати хлібні одиниці, що таке 
високий цукор, що означає «гіпувати». 
Жити з діабетом можна, але легковажити 
ним – у жодному разі. 

«Діабет – підступна хвороба, – розпові-
дає заступник голови обласної спілки діа-
бетиків Сергій Хижук. – Не так сама недуга 
важка, як її наслідки. Дуже багато людей у 
молодому віці втрачають зір, залишаються 
без нижніх кінцівок, у них відмовляють 
нирки. Чимало молоді зараз перебуває на 
діалізі, штучній нирці. Про діабет треба 
знати». 

Із цією ж метою, аби більше спілкувати-
ся, дізнаватися про нове, про державні про-
грами підтримки, і належить об’єднуватися 
у громадські організації, вважає Сергій. 

Адже допомога таким людям потрібна по-
всякчас, оскільки ціни на ліки, на інсулін, 
на препарати, що знижують рівень цукру в 
крові, постійно зростають. 

«Цей рік був, звичайно, важким, бо з 
міського бюджету не виділили ні копійки 
для фінансування діабетиків, – ділиться 
проблемами організації діабетиків Воли-
ні її голова Микола Ткачук. – На рівні об-
ласті цього року як ніколи зробили добру 
справу. Щоправда, нам треба було місяців 
зо три ходити кабінетами. Такого фінансу-
вання діабетиків у області, в тому числі й у 
Луцьку, ще ніколи не було – 2 мільйони 145 
тисяч гривень».

Та й цих коштів, аби повністю задо-
вольнити потреби хворих, недостатньо. 
Держава забезпечує інсуліном, а ось пре-
парати, що дозволяють регулювати рівень 
цукру в крові, часто-густо треба шукати 
самим. На плечі голови спілки лягає най-
складніше завдання.

«Треба нагадувати про себе. Якщо хо-
чеш жити, то мусиш крутитися. Так само і 
ми – звертаємося, просимо, – каже чоловік. 
– Цього року, як і кожного, Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» допомагає нам із ви-
діленням цукрознижувальних препаратів, 
вітамінів для діабетиків».

200 упаковок вітамінів волиняни, які 
хворіють на діабет, отримали навесні. Цьо-
го разу, до Всесвітнього дня боротьби з не-
дугою, – ще дві сотні. Такі вітаміни дають 
можливість краще регулювати обмін речо-
вин в організмі. 

«Чим зможемо, тим допоможемо, – 
звернувся до членів спілки діабетиків Во-
лині на їхньому традиційному зібранні до 
Всесвітнього дня боротьби з цукровим діа-
бетом Орест Маховський, заступник голо-
ви правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». – Фонд знайомий із проблемами 
людей, хворих на діабет – і дорослих, і особ-
ливо дітей. Звичайно, ми не претендуємо 
на залагодження всіх питань, але, згурту-
вавшись, зможемо потрошку змінюватися. 
Тут більшість лучан, але ми спілкуємося із 
громадами в селах, селищах, містах район-
ного підпорядкування, допомагаємо».

Із часу заснування Фонду до нього 
звернулося понад півтори тисячі осіб із 
діа бетом, переважно щодо матеріальної 
підтримки на лікарські засоби. Також 
Фонд придбав і передав членам організації 
125 глюкометрів. Особлива увага – до ді-
тей, хворих на цукровий діабет, яким двічі 
на рік виділяють допомогу на придбання 
ліків та виробів медичного призначення. 
Співпра ця Фонду і громадських об’єднань 
людей із такою недугою триває.

Наталка ПЕТРУК

Софійка Мельничук 
хворіє із трьох років

У 2016 році допомогу Фонду 
отримали 45 інсулінозалежних дітей

Традиційні збори до Всесвітнього 
дня боротьби з діабетом

Вітаміни для членів 
спілки діабетиків Волині
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

CПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ШКОЛЯРКИ ВЧИТИМУТЬСЯ ШИТИ 
НА СУЧАСНИХ МАШИНКАХ

ІНІЦІАТИВНІ КОВЕЛЬЧАНИ ПОДБАЛИ 
ПРО ОГОРОЖУ ДЛЯ НОВОБУДОВИ

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

Ковельську п’ятиповерхівку, що на вулиці 
Ватутіна, 70б, зведено за урядовою 
програмою Молодіжного фонду. 
Перші мешканці почали заселятися в 
новобудову 2014 року. Родини вчителів, 
лікарів та держслужбовців відразу 
зауважили: їм доведеться виконувати 
багато робіт своїми силами. Жильці 
ремонтували труби, облаштовували 
подвір’я, встановлювали освітлення. 
Зважаючи на це, вирішили створити 
ОСББ, щоб почуватися повноправними 
господарями оселі. 

– Варіант підпорядкування жеку ми на-
віть не розглядали, – пояснює голова ОСББ 
«Ватутіна, 70б» Лариса Дудко. – Створити 
об’єднання співвласників вирішили на за-
гальних зборах. Оскільки тут мешкають мо-
лоді родини, особливо переконувати нікого 
не довелося. 

Ініціативні співвласники багатоквартир-
ного будинку відразу взялися наводити лад 
і в оселі, і на подвір’ї. Придбали спільним 

коштом мотокосу для догляду за газонами. 
Згодом задумалися над тим, як обгороди-
тися. Адже будинок зведено на розі двох га-
мірних доріг: Ковель – Камінь-Каширський 
та Ковель – Вербка. 

– У кожній з тридцяти родин підрос-
тають діти, які виходять гуляти на вули-
цю. Батьки мусять бути поряд, адже з обох 
боків – проїжджа частина. Тому для безпеки 
своїх дітей вирішили звести паркан з обох 
боків, – пояснює Лариса Дудко.

Кредит за житло молодим родинам до-
ведеться виплачувати протягом двадцяти 
років, до того ж, щомісяця треба платити за 
комунпослуги та здавати кошти на потреби 
ОСББ. А якщо взяти до уваги, що в кожній 
родині є школярі, то витрати з сімейного 
бюджету виходять чималі. Тому ковельчани 
вирішили взяти участь у проекті Фонду Іго-
ря Палиці «Ініціативні громади». 

– На умовах співфінансування меш-
канці встановили огорожу завдовжки 
92 метри. Загальна сума проекту – 29 670 
гривень. Мешканці зібрали 6 тисяч гри-

вень, фонд профінансував 23 670 гривень.  
Тепер малюки зможуть спокійно гуляти на 
подвір’ї будинку, – зазначає менеджер ко-
вельського представництва Фонду Наталія 
Остапенко.

Співвласники багатоквартирного бу-
динку відзначають правильну мотивацію 
Фонду, а саме – допомогу на умовах спів-
фінансування. Коли люди долучаються до 
проектів власними коштами, це спонукає 
цінувати придбане майно. А ще прогресивні 
мешканці п’ятиповерхівки на вулиці Ватуті-
на, 70б розуміють: не за горами той час, коли 
жеки втратять повноваження. Відповідно, 
міський бюджет не фінансуватиме утри-
мання цих структур. То чому б зекономлені 
кошти не закласти на підтримку ОСББ? Ко-
вельчанам відомо, що в обласному центрі діє 
«Програма підтримки ОСББ міста Луцька на 
2015-2019 роки». Тому вони мають твердий 
намір налагодити діалог із владою та домог-
тися, щоб і в місті залізничників сприяли 
розвитку ОСББ.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Віднедавна старшокласниці 
ЗОШ I-III cтупенів села 

Вербка Ковельського району 
нетерпеливо чекають уроків 
трудового навчання. Ще б 
пак, адже цієї осені вони 
нарешті отримали можливість 
попрацювати за швейною 
машинкою. Школярки 
навперебій заправляють нитки 
в голки, перемотують шпульки 
та експериментують зі швами. 

Придбати чотири новенькі 
швейні машинки для школи до-
поміг Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Втім у Фонді лише підтри-
мали ініціативу учителів та членів 
батьківського комітету. 

– У нашій школі була одна ста-
ренька швейна машинка. Відповід-
но, про повноцінні уроки з основ 
крою та шиття не йшлося. Як і 
про вивчення будови швейної ма-
шинки. Тому, коли активні батьки 
дізналися про Фонд і його проект 
«Ініціативні громади», вирішили 
взяти участь. Порадившись, наду-
мали придбати швейні машинки. 
Меблі й дошки у нас іще в гарному 
стані, комп’ютери, хоч і старенькі, 
також є. І вже у вересні нам при-
везли сучасні швейні машинки. 
Їхня вартість – 10 тисяч гривень. 
Фонд профінансував шість тисяч, 
батьки – чотири тисячі гривень. 
І школярки, і батьки дуже раді, – 
каже Надія Демидюк, заступник 
директора з виховної роботи ЗОШ 
I-III ступенів села Вербка.

– Багато дітей із нашої шко-
ли йдуть здобувати освіту після 
дев’ятого класу. Хотілося б спря-
мувати їх на робітничі професії. 

Адже у Ковелі є швейна фабрика. 
Вирішили з батьками, що дівчат-
кам потрібна допрофесійна підго-
товка. Навіть якщо не всі стануть 
швачками, ці навики їм згодяться 
у майбутньому. А для цього по-
трібне сучасне обладнання, на 
якому вони навчаться шити. Коли 
взялися за проект, вірили у ре-
зультат. Бачили, що Фонд зробив 
багато корисного у Ковелі, – додає 
Наталія Горькава, голова батьків-
ського комітету школи. 

Навіть в еру інформаційних 
технологій школярки не цура-
ються черпати ідеї для рукоділля 
в журналах мод. Придивляються 
до сучасних фасонів блузок та су-

конь. А робити викрійки допома-
гає вчителька трудового навчання 
Галина Ревчук. 

– Поки що ми тільки набива-
ємо руку. Адже раніше мені дово-
дилося шити лише на бабусиній 
старенькій швейній машинці. Було 
незручно, але я старалася. Коли в 
школі поставили ці багатофункці-
ональні машинки, захотіла поши-
ти щось екстравагантне. Швачкою 
бути не планую, але хочу навчити-
ся шити для себе й подруг, – каже 
восьмикласниця Марина Поліщук. 

Як розповіла вчителька тру-
дового навчання Галина Ревчук, 
у їхній школі уроки трудового 
навчання не завжди проводили 

згідно з програмою, запланованою 
міністерством. Пояснити на паль-
цях чи на старому плакаті те, що 
вимагає Міністерство освіти й на-
уки, було неможливо. Але тепер, 
маючи сучасні швейні машинки, 
майбутні господині можуть на-
вчитися шити елементарні речі. 

– Перші клаптики тканини 
для шиття діти принесли з дому. 
Потім звернулися до наших ви-
пускниць, які працюють на Ко-
вельській швейній фабриці. Вони 
допомогли з тканиною. У восьмо-
му класі будемо шити спіднички й 
фартушки, у дев’ятому – блузки. А 
ще плануємо шити речі військово-
патріотичного призначення і пе-

редавати їх воїнам у зону АТО. Це 
будуть сумки для аптечок, рука-
вички, сувеніри, – ділиться заду-
мами Галина Ревчук.    

Приміщення школи у Вербці 
потребує розширення, адже ра-
ніше тут був дитсадок. Будівельні 
роботи вже у розпалі. На першому 
етапі передбачено звести трипо-
верхове приміщення з класними 
кімнатами. На завершальному – 
актовий і спортивний зали, їдаль-
ню. Тож батьки планують і надалі 
співпрацювати з Фондом Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», аби облаш-
тувати нові приміщення сучасним 
обладнанням. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Менеджер Фонду розповідає 
про нові програми

У дворі будинку тепер 
безпечно гратися

Восьмикласниці 
опановують ази шиття

У громади ще багато планів 
на співпрацю з Фондом
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ НОВІ ДВЕРІ У ШКОЛІ – ЦЕ НОВІ ДВЕРІ У ШКОЛІ – ЦЕ 
ТЕПЛО, ЗАТИШОК І КРАСАТЕПЛО, ЗАТИШОК І КРАСА

ДОБРО У СЕРЦІ БУТИ СИЛЬНИМБУТИ СИЛЬНИМДмитрик Мельничук 
із Нововолинська – 

артеківець. І то нічого, що 
зміна «Карпатський віраж» 
уже закінчилася. В «Артеку»  
є таке негласне правило: 
якщо ти хоч одного разу 
бував у цьому таборі, то 
статус артеківця залишається 
з тобою назавжди. Дев’ятий 
загін – один із «наймолодших» 
в осінньому сезоні, але діти, 
незважаючи на юний вік, 
уже встигли здобути чимало 
перемог. Так і Дмитро. 

Якось шестирічним потрапив 
на змагання з карате глядачем, 
сподобалося, захотів спробувати. 
Вийшло. Уже шість років трену-
ється. «На футбол пішов два роки 
тому, – розповідає Дмитрик. – А 
не ходжу на інші гуртки, тому що 
мені найбільше подобаються ка-
рате і футбол».

Найголовніший аргумент, що 
спонукав Дмитрика до тренувань, 
дуже переконливий – бути силь-
ним.

На улюблених заняттях хло-
пець дуже старанний. Тренування 
з карате і футболу чергуються, але 
зайнятий хлопчик щодня. Щоразу 
на це треба віддати не менш як дві 

Загальноосвітній школі I-II ступенів 
села Жашковичі Іваничівського 
району – 83 роки. Чотирикласне 
приміщення збудували ще, як 
кажуть, «за Польщі» – у 1933 
році. За цей час школа пережила 
багато змін: під час війни 
припиняла діяльність, згодом була 
і восьмирічною, і початковою. До 
старого приміщення добудовували 
нові, з’єднували їх коридорами і 
переходами. Одне слово, учителі 
та батьки не сиділи склавши 
руки, а старалися осучаснювати 
навчальний заклад. 

– Із 2008 року ми активно брали 
участь у різноманітних грантових про-
ектах. Завдяки проекту «Ласкаво проси-
мо до нашої країни», який фінансували 
італійці, школа виграла три ноутбуки, 
проектор і дошку. Здобувши перемогу в 
проекті з енергозбереження, поміняли 
53 вікна, четверо дверей і 130 квадрат-
них метрів підлоги. Відтоді віримо, що 
проекти – це реальність. Коли в Івани-
чах з’явилося представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», ми зверну-
лися з проханням поміняти старі двері 
в класних кімнатах. Адже деякі були в 
аварійному стані й навіть не підлягали 
ремонту. Зібрали батьків, порадилися. 
Вони були готові до участі в проекті 
«Ініціативні громади», бо вже мали та-
кий досвід, – розповідає директор шко-
ли Антоніна Філюшко.

Щойно дітки пішли на осінні каніку-
ли, в навчальному закладі розпочалися 
ремонтні роботи. Батьки самі демон-
тували старі двері та встановили нові. 
Довелося докласти чимало зусиль, адже 
деякі старі двері мали розмір 2,30 м на 
1,30 м, а нові – 2,05 м на 90 см. 

– У школі села Жашковичі було замі-
нено двері всіх дванадцяти навчальних 
класів. До слова, старі двері слугували 
майже півстоліття, тому важко відчиня-
лися, малюки не могли самі їх відчинити. 
У двох класах взагалі були в аварійному 
стані. Проект вдалося реалізувати дуже 
швидко – протягом місяця. Було повне 
розуміння з боку вчителів і громади. Вза-
галі цей проект із заміни дверей – пер-

години. Але, звісно, знаходить час 
і для навчання, і для спілкування 
з родиною.

 «Я живу в Нововолинську з ба-
бусею, дідусем, мамою, татом. Ще 
у мене є старша сестра в Києві, – 
Дмитро з гордістю розповідає про 
родину й місто, в якому живе. – На 
території міста є багато шахт». 

Нововолинськ для Дмитра не 
лише найрідніше, але й найкра-
сивіше місто. Невелике, затишне. 
Однією з найвидатніших подій у 
спортивному житті Нововолин-
ська хлопчик вважає будівництво 
нового стадіону. «Тренуйся що-
дня – ставай сильнішим» – гасло 
спортивної програми Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» – ніби на-
вмисно придумали для юного ка-
ратиста. На його думку, справжній 
чоловік мусить мати силу волі, 
бути здоровим, сильним, сприт-
ним і докладати до самовдоско-
налення максимум зусиль. Якщо 
ти маєш для цього непереборне 
бажання і гарні умови, то успіх не 
забариться. А новий спорткомп-
лекс – то місце, про яке донедав-
на тільки мріяли юні спортсмени. 
Тут доріжки для легкоатлетів, 
волейбольно-баскетбольний май-

данчик, футбольне поле зі штуч-
ним покриттям. Хлопчик не при-
ховує захоплення: «Тренування 
з футболу відбуваються на тому 
полі, вже були змагання на ньому 
серед шкіл, то наша виборола пер-
ше місце».

Путівку в «Артек-Буковель» 

від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Дмитро отримав саме за 
успіхи в карате. Життя табору по-
сприяло тому, що кожен член за-
гону виявляв себе зусібіч, відкри-
ваючи здібності, про які навіть не 
здогадувався. Футбольний турнір 
для Дмитрика – справа звична. 

Тут він – спеціаліст і навіть зірка. 
Жага перемоги, азарт, упертість 
і, звісно ж, майстерність допо-
могли збірній дев’ятого загону 
протистояти команді, що значно 
переважала і за силою, і за віком. 
Маленькі футболісти поступили-
ся лише у пенальті. Зате в турнірі 
ерудитів у «Планети мрій» (саме 
так назвали свій загін юні арте-
ківці) успіхи були набагато пере-
конливіші. Кмітливі, інтелекту-
ально треновані гравці, серед яких 
Дмитро був чи не найактивнішим, 
продемонстрували свої знання у 
різних сферах – історії «Артеку», 
модній індустрії, спорті та відпо-
чинку. Феєричним був також ви-
ступ загону в таборовому бенефісі 
«Казковий острів мрій». У 9-му за-
гоні – переможці усі. Так звана си-
туація успіху, коли кожен почува-
ється на вершині, – одне із завдань 
артеківської педагогіки. А ще тут 
прагнули виявити й розвинути в 
дітях і найкращі моральні риси – 
співчуття, милосердя, здатність 
уболівати за товариша, за спільну 
справу. Із тими, в кого у сім’ї це се-
ред пріоритетів у вихованні, – лег-
ко досягнути порозуміння. 

«Добро – це коли робити доб-
рі справи, допомагати одне одно-
му, – пояснює юний спортсмен. І 
з гордістю додає: – У мене в сім’ї 
усі добрі».

Наталка ПЕТРУК

ший в області. Співфінансування бать-
ків склало 35% від загальної вартості 
дверей, – наголосив керівник Західної 
філії Фонду Андрій Алексюк. 

– Нові двері для школи – це тепло, 
затишок і краса. Тепер усі класи закри-
ваються на замок, а двері відчиняються 
зручно і тихо. Задоволені всі: педагоги, 
діти, батьки. Хочу сказати, що наші учні 
пишуть у творах, якою хотіли б бачити 
свою школу: мріють про спортзал, ба-
сейн, кілька поверхів і ліфт. Звісно, це 
дитяча уява. Але в цій фантазії є багато 
реальності. Вони бачать сучасні школи 
по телебаченню, їздять у міста. Тому 
вважають, що умови навчання в селі не 
мають бути  гірші, ніж у місті. Їм теж хо-
четься мати доступ до якісної освіти, – 
каже Антоніна Філюшко. 

Підтримує директора і вчитель фіз-
культури та математики, депутат ра-
йонної ради від партії «УКРОП» Яро-
слав Воробій: 

– Не можна за одними критеріями 
оцінювати якість освіти в селі та місті. 
Якщо у селі народжуються діти, то шко-
лу там треба підтримувати. Без закладу 
освіти, медпункту і клубу село вими-
рає. Молодь звідти тікає. Тому для нас 
допомога Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» дуже на часі. Спільними зусил-
лями громади, школи й Фонду ми змо-
жемо досягти гарного результату. 

Зауважимо, що в Жашковичівській 
школі нема спортзалу. Уроки фізкуль-
тури відбуваються або на вулиці, або в 
коридорі. У тому ж таки коридорі для 
юних спортсменів проводять заняття 
секції вільної боротьби та дзюдо. За-
стилають підлогу матами – і вперед! Є у 
школі танцювальний гурток. А танцю-
ють дітки у... їдальні, яка також слугує 
й актовим залом. Одне слово, бажань у 
школярів багато, та обмаль можливос-
тей. Тому й сподіваються у Жашкови-
чах на подальшу співпрацю з Фондом 
«Тільки разом».   

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Путівку в «Артек-Буковель» Дмитро 
отримав саме за успіхи в карате

Щоб нові двері довше
служили, їх полакували

Семикласники задоволені, що тепер 
у їхньому класі сучасні двері
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НАСТУПНІСТЬ ПОКОЛІНЬ

Спорт – це здоров’я, 
переконана Валентина 

Волох, учителька фізкультури 
Любомльської районної 
гімназії імені Наталії Ужвій. 
Викладачка працює тут із 
часу відкриття навчального 
закладу – 13 років. Ще зі 
шкільних часів пані Валентина 
грає у баскетбол. Любов до 
цього виду спорту свого 
часу їй прищепив шкільний 
учитель. Тепер набуті знання 
жінка передає учням.

Попри те, що у гімназії немає 
баскетбольного майданчика, цей 
вид спорту тут має провідне міс-
це. У навчальному закладі функці-
онує секція з баскетболу, яку радо 
відвідують і хлопці, й дівчата. По-
силені тренування дають певний 
результат – на районних змаганнях 
гімназія завжди серед призерів.

– Я з першого класу бачу здіб-
ності дитини до того чи того виду 
спорту. Звичайно, всіх не заохотиш, 
треба знайти дітей, які хочуть бути 
саме баскетболістами, – каже Вален-
тина Волох. – Фізична культура – то 
здоров’я дітей. І це мало б бути од-
ним із пріоритетних напрямків у 
їхньому розвитку.

Щоб урізноманітнити баскет-
больні матчі, Валентина Волох час-
то організовує товариські зустрічі 
«Наступність поколінь», де діти 
змагаються з батьками, вчителями 
та випускниками школи. Такі за-
ходи покращують рівень гри учнів і 
підтримують фізичний стан дорос-
лих та дітей.

Участь у таких матчах часто 
бере тато восьмикласниці Антоні-
ни Самолюк Василь. Дівчина – про-
фесійна шахістка. У свої 14 вона 
є кандидатом у майстри спорту з 
шахів. Через те, що за партією по-
трібно сидіти 6-8 годин, у дівчини 
з’явилася сутулість. Це і стало по-
штовхом для занять баскетболом. 
Василь Самолюк також раз на тиж-
день приходить у шкільний спорт-
зал пограти в баскетбол. Це допо-
магає чоловікові підтримувати себе 
у формі.

Попри те, що учні любомль-
ської гімназії показують хороші 
результати гри в баскетбол, у них 
нема своєї форми. Участь у змаган-
нях діти брали у футбольній. 

– Ми – баскетболісти, чому 
маємо змагатися у футбольній 
формі? – зауважує вчителька фіз-
культури. 

Щойно у Любомлі відкрилося 
представництво Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом», Валентина Волох 
звернулася з проханням допомогти 
придбати форму на умовах співфі-
нансування. У Фонді проект під-
тримали – тепер юні баскетболісти 
будуть брати участь у змаганнях 

в новій формі, яка додаватиме їм 
упевненості у грі, а це стимулюва-
тиме до нових перемог.

– Валентина Волох – хороший 
тренер. Вона виховала не одного 
чемпіона. Вчителька фізкультури 
хоче вивести баскетбол на новий рі-
вень у районі, – зазначає менеджер 
любомльського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Лариса Солом’янюк. – Одним 
із пріоритетних напрямків Фонду є 
підтримка спорту та здорового спо-
собу життя. Дуже добре, що грома-
да звертає на це увагу.

Підтримкою Фонду скориста-
лася і спортивна школа села Зго-

рани. У рамках програми «Волинь 
спортивна» Фонд забезпечив юних 
спортсменів якісними волейболь-
ними і футбольними м’ячами. 

– Дуже вдалим нам видався 
минулий навчальний рік. Ми ста-
ли призерами спартакіади школя-
рів Волині, поступившись тільки 
команді з Луцька, – ділиться до-
сягненнями тренер Згоранівської 
ДЮСШ Василь Саць. – Хотілося б 
мати набагато кращу матеріальну 
базу, бо село наразі відстає від міс-
та. У нас нема ні басейнів, ні спорт-
залів – виходимо з того, що маємо. 
Це сільська спортивна школа. І 
наше основне завдання – забрати 

дітей з вулиці, від комп’ютерів. Нам 
вдається це зробити, діти люблять 
спорт і відвідують заняття регу-
лярно.

Зараз, у час економічної не-
стабільності в державі, розвиток 
фізичної культури та спорту пере-
живає вкрай важкі часи. Щоб не 
допустити остаточного занепаду 
спорту в районах та селищах об-
ласті, потрібно залучати спонсо-
рів і меценатів. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» активно підтримує 
молодих спортсменів, сприяє їх-
ньому розвитку та заохочує до но-
вих досягнень і перемог.

Ірина ЮЗВА

Баскетбольна команда Любомльської районної гімназії 
імені Наталії Ужвій – одна з найкращих у районі 

Представники старшого покоління після 
товариського матчу проти школярів

Тепер юні баскетболісти мають власну форму Нові м’ячі для вихованців Згоранської ДЮСШ

Досвід і знання – проти юності та спритності Останні настанови вчителя перед грою

Учні Згоранської ДЮСШ люблять 
спорт та регулярно відвідують заняття Заряд енергії від групи підтримки



Дівчино, я знаю дві мови: рідну і мову матюків. Розмовляйте, будь ласка, якоюсь із них. 
Фільм «П’ятий елемент» www.volynnews.com
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СУБОТА 26 листопада
06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
06.50, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 На слуху
07.50 Від першої особи
08.15 Смакота
09.00 Д/ф «Жорна»
10.30, 18.30 Д/ф «Живі»
12.00 ХВИЛИНА 

МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

12.10, 17.10 Перша студія
12.30 Д/ф «Пейзаж після 

мору»
14.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка - 
вектор визначено»

15.15, 20.10 Голодомор 
не зламав

16.25 Д/ф «Голодомор 
1932-1933 рр. 
Постгеноцидний 
синдром»

17.30 Д/ф «Загальний 
зшиток»

21.00, 05.00 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена 

історія
22.45 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп
01.20 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»
02.45 Класики світової 

літератури
03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.00 Абзац
04.55, 06.25 Kids Time
04.57 М/ф «Вартовий 

місяця»
06.27 Х/ф «Загублене 

майбутнє»
08.20 Ревізор
11.30 Страсті за 

ревізором
14.20 Х/ф «Затура: 

Космічна пригода»
16.20 Х/ф «Джуманджи»
18.20 Х/ф «Нова 

людина-павук»
21.00 Х/ф «Нова 

людина-павук: Висока 
напруга»

00.00 Х/ф «Запал»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Спокута»
07.35 Х/ф «Знайда»
09.40 Х/ф «Мама 

мимоволі»
12.05 Х/ф «Бабине літо»
15.50 «Зважені та щасливі 

- 6»
19.00 «Х-Фактор - 7»
21.50 «Моя правда. 

Андрій Данилко»
22.50 «Х-Фактор - 7. 

Підсумки голосування»
00.00 «Національне 

талант-шоу «Танцюють 
всі!-9»

02.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»

11.00 Х/ф «В очікуванні 

вічності»

12.50 Х/ф «Джейн Ейр»

15.10 «Орел і Решка»

00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»

01.50 Х/ф «День праці»

03.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 

Події
07.10, 05.00 Зірковий 

шлях
10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова
11.00 Х/ф «Пігулка від 

сліз»
13.00, 15.20 Т/с «Ще один 

шанс»
17.00, 19.40 Т/с «Будинок 

на холодному ключі»
21.40 Х/ф «Шукаю тебе»
23.30 Реальна містика
02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.10 Україна: забута 

історія
08.40 У пошуках істини
10.30 Повітряні бої
12.10, 21.20 Людство: 

наша історія
14.40 Загадки планети
16.40 Пустелі: життя на 

межі
18.40 Корольов
19.30 Зворотня сторона 

Місяця
20.30 Полювання на НЛО
00.00 Борджіа: історія 

клану
02.00 СБУ. Спецоперація
03.40 Бандитська Одеса

МЕГА

07.00 Х/ф «Холодне літо 

53-го»

09.00, 19.30 «ТСН»

10.00 «Поверніть мені 

красу 2»

11.10 Т/с «Кохана 

вчителька»

20.15 Х/ф «Катерина»

00.15, 04.20 Х/ф 

«Рятівник»

02.50 Х/ф «Три дні»

1+1

06.25, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

07.15 Т/с «Два капітани»
12.00 Хвилина мовчання
16.10 Х/ф «Політ 

фантазії»
18.10, 20.30 Х/ф «Я буду 

чекати тебе завжди»
22.20 Х/ф «Осінні 

клопоти»
00.10 Х/ф «Найкраще в 

мені»
02.40 Х/ф «Чорна Рада»
05.00 «Великий Бокс. В. 

Ломаченко - Н. Уолтерс»

ІНТЕР

05.10, 12.45 Факти

05.30 Провокатор

06.55 Х/ф «Брама. Час 
зізнань»

08.50 Д/ф

09.45 Секретний фронт

10.45 Антизомбі

11.40 Громадянська 

оборона

12.40, 13.00 Інсайдер

13.55 Х/ф «Патріот»
17.00 Х/ф «Крутний 

момент»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки

20.05 Х/ф «Війна світів»
22.15 Х/ф «Всесвітня 

війна Z»
00.25 Х/ф «Врятування 

рядового Райана»
03.30 Т/с «Перетинаючи 

межу»

ICTV

06.00 Малята-твійнята
06.45, 11.50 М/с «Козаки. 

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

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/c «Як козаки...»
12.55 М/ф «Чарівний 

горох»
13.10 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

14.30 Х/ф «Август Раш»
16.20 Х/ф «Артур і 

мініпути»
18.20 Х/ф «Артур і 

помста Вурдалака»
20.10 Х/ф «Артур і війна 

двох світів»
22.00 Х/ф «Шоколад»
00.10 Т/с «Світлофор»
01.05 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.55 «Агросвіт»
08.25 «Людина духовна»
09.00 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
09.40 Т/ф «Голодомор 

1933: Свідчить Євдокія 
Дубініна»

10.05 «Роки і долі» 
(Г.Канішевський)

10.30 «Тільки разом!» 
(дайджест)

11.00 «Вісник обласної 
ради»

11.30 «Ваш депутат»
12.00 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.35 «Грані»
14.00 «Натхнення»
14.30 «Роки і долі» 

(Золота пара життя)
15.00 Т/ф «Голодомор 

1932-1933 років. 
Постгеноцидний 
синдром»

15.30 «Агросвіт»
16.00 

Загальнонаціональна 
хвилина мовчання

16.05 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 Д/ф «Ой, горе, це ж 

гості до мене»
18.00 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 Т/ц «Видатні 

волиняни»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «33 хвилини 

пам’яті»
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, 02.40 Феєрія 

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

19.50, 20.30, 21.45 
Телебіржа. Ринок праці

09.35 Чорний біль
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.10 Говоримо 

польською
12.30 Смак здоров’я
13.00 М/ф «Варавва»
13.45 Твій дім
14.00 Т/с «У меншості»
14.30 Сад. Горрод. 

Квітник
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка батьківства
18.45 Новини «На часі». 

Спецвипуск

АВЕРС 18.55, 21.40, 00.10 Погода
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» 
00.15 Чоловічі розваги
01.30 Д/ф «Ієшуа. В 

пошуках реального 
Ісуса»

02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі». 

Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Центр нападу» 1
05.30 СмачнОГО!
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

П’ЯТНИЦЯ 25 листопада
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.00 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 07.05, 
08.25 Смакота 06.35 
Ера будівництва 07.15 
Ранок 08.30 Територія 
закону 09.00, 05.45 Вічне 
09.10 Т/с «Травма» 09.55 
Д/ф «Сильні громади 
Донеччини» 10.25, 
19.30 Про головне 11.00 
Д/ф «Легіон. Хроніка 
Української Галицької 
Армії 1918-1919» 11.55 
Prime time з Мирославою 
Гонгадзе 12.25 «Схеми» 
12.50 Voxcheck 13.15 
Казки Лірника Сашка 
13.25 Хочу бути 13.50 
Суспільний університет 
14.25, 02.00 Віра. Надія. 
Любов 15.40 Театральні 
сезони 16.10 Увесь 
цей Джаз 18.25, 01.20 
Новини. Світ 19.00, 01.45 
Новини. Культура 20.00 
На пам’ять 20.30 «План 
на завтра» 21.30, 05.25 
Новини. Спорт 21.50 
Війна і мир 22.30 Класики 
світової літератури 23.00 
Підсумки 23.20 Золотий 
гусак 23.50 На слуху 03.00 
Т/с «Час збирати каміння» 
04.10 Д/ф «Ловець слів»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
03.25 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»
05.20, 18.00 Абзац
06.15, 07.30 Kids Time
06.17 М/с «Губка Боб»
07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.32 Зірки під гіпнозом
09.25 Половинки - 2
11.15, 21.45 Київ вдень 

та вночі
15.20, 19.00 Супермодель 

по-українськи-3
22.45 Половинки 2
00.20 Аферисти в 

мережах - 2
02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 «Зіркове життя»

06.55 Х/ф «Подвійне 

життя»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 

«Національне талант-

шоу «Танцюють всі!-9»

23.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.50 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.40 
«Чи знаєте ви, що...» 
08.15 «Мультфільми» 
09.20 «Топ-модель по-
американськи» 10.15 Т/с 
«Дикий ангел» 11.10 Т/с 
«Ти - моє життя» 12.10 
«Орел і Решка. Шопінг» 
14.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний 2» 15.00, 20.00 
«Орел і Решка. Незвідана 
Європа» 16.00 «Файна 
Юкрайна» 18.00 «Звана 
вечеря» 19.00 «Розсміши 
коміка» 21.00 «Орел і 
решка. Навколосвітня 
подорож» 22.00 «КВН» 
00.00 Х/ф «День праці» 
01.50 «Нічне життя» 

К1
06.00, 13.20, 15.30 

Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
16.00 Х/ф «Фото на 

документи»
18.00 Т/с «Співачка і 

доля»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Пігулка від 

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

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.30 Дзеркало історії 
08.20, 12.50 Правила 
життя 09.10 Правда 
життя 10.10, 19.50 
Останні племена 11.00, 
21.40 Життя після 
людей 11.50 Таємниці 
Гвадалківіру 13.40, 
19.00 У пошуках істини 
14.30 Містична Україна 
15.20 Повітряні бої 
16.10, 20.40 Технології 
їжі 17.00, 22.40 Загадки 
планети 18.00 Брама 
часу 00.20 Смертельний 
двобій 01.10 Скарб.ua 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 03.50 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сімейні 

мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя 

-2»
20.15 «Вечірній Київ 

2016»
22.00 «Вечірній квартал 

2016»
00.00, 05.10 Х/ф «Чорна 

стріла»
01.50 Т/с «Коли чоловік 

любить жінку»
04.20 Д/ф «Кобзар»

06.10, 11.10, 12.25 
«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.15, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Мереживо 
долі»

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

одружимося»
18.00 Ток-шоу 

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

пароплав»
01.00 Х/ф «Чорна Рада»
03.30 Д/п «Україна: забута 

історія»

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
09.45, 16.45 Т/с 

«Кримінолог»
11.45, 13.20 Х/ф 

«Патріот»
15.25, 16.20 Т/с «Поганий 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 «Що? Де? Коли?»
01.00 Х/ф «Анаконда-4. 

Кривавий слід»
02.25 Х/ф «Анаконда-3. 

Ціна експерименту»
03.55 Т/с «Перетинаючи 

межу»

ICTV

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

Школа чарівниць»
10.45 М/ф «Школа 

монстрів: Бу Йорк, Бу 
Йорк»

11.55 Панянка-селянка
12.55 Танька і Володька
13.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Х/ф «Артур і 

мініпути»
20.00 Х/ф «Артур і 

помста Вурдалака»
21.50 Х/ф «Артур і війна 

двох світів»
23.40 Великий Голод
00.40 Т/с «Щоденники 

Темного»
03.50 Це любов

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

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

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

дня
11.55 «Актуальний 

репортаж»
12.20 «Народна 

скарбниця»
12.50 «Відкрите місто»
13.45 Т/ц «Як це?»
13.55 «Зроблено в 

Європі»
14.10 Т/ц «Нотатки на 

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

портретів»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.30 «Казки Сашка 

Лірника»
17.45 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 «Музичний 

проспект»
18.30 «Народна 

скарбниця»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Відкритість влади»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Ваш депутат»
21.35 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.45, 09.45, 12.45, 
18.20 Телемагазин

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

добро»
13.00 Вечір-портрет «На 

спомин Самохваленка»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 СмачнОГО!
18.00 М/с «Хранителі 

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

чудовий Всесвіт»
01.30 Чорний біль (голод 

33-го)
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Настав час
04.00 Ретроспектива: 

«Третій удар» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 М/ф «Тарсянин 

Савл»

У ЛУЦЬКУ ВИСТУПИТЬ 
QUEST PISTOLS

Учасники групи Quest Pistols, які 
в різний час покинули проект, 

вирішили зібратися старим складом і 
створили нову групу «Агонь».

Микита Горюк, Антон Савлепов і Костян-
тин Боровський повідомили про своє нове 
народження і вже презентували дебютний 
сингл «Отпусти». Колишні учасники групи 
Quest Pistols виступлять 2 грудня о 22:00 у 
луцькому клубі «Опера». Зіркове тріо вико-
нає улюблені хіти «Я твой наркотик», «Ты так 
красива», «Он рядом», «Белая стрекоза люб-
ви», «Я устал», «Отпусти».

усі на концерт

Фільм «Запал»

Фільм «Артур і мініпути»

Фільм «Патріот»

00:00

18:00

11:45

kino-teatr.ua
fast-torrent.ru

kinopoisk.ru

У ПРОКАТ ВИЙШЛА 
ШПИГУНСЬКА КОМЕДІЯ 

У листопаді в широкий український 
прокат вийшла пародійна 

шпигунська історія «Встигнути за 
Джонсами». Режисером стрічки 
виступив Грег Моттола. 

Головні ролі виконали голлівудські зір-
ки Джон Хемм, Зак Галіфіанакіс, Галь Гадот і 
Айла Фішер. Сценарій написав Майкл Лесьє.

«Мені дуже сподобалася історія про те, як 
звичайне американське подружжя опиняєть-
ся у вирі шпигунських пригод. Я багато смі-
явся, читаючи сценарій. Сподіваюся, глядачі 
зможуть похвалитися тим самим після пере-
гляду. Я казатиму онукам: ваш дідусь брав 
участь у шпигунських перегонах та пере-
стрілках. Він майже як Джеймс Бонд – тільки 
ще чарівніший і завжди погоджується грати з 
вами в бейсбол», – розповів Зак Галіфіанакіс.

у світі кіно

kinofi lm
s.ua

pre-party.com
.ua
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За цей час ми взнали всі види дощу: прямий дощ, косий дощ, горизонтальний дощ, 
і навіть дощ, який іде знизу вгору! Фільм «Форест Гамп»

НЕДІЛЯ 27 листопада
06.30, 07.10, 08.10, 

22.55, 23.15 Погода
06.35 На слуху
07.15, 07.50, 23.20 

Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Спорт. Тиждень
09.30 Х/ф «Потаємні 

місця»
11.05 М/с «Мандрівники 

в часі»
12.00 Театральні сезони
12.25 Мистецькі історії
12.45 Спогади
13.15 Гра долі
14.15 Фольк-music
15.20 Твій дім-2
15.50 Борхес. «На порозі 

національної доби»
16.25 Обличчя війни
16.40 Т/с «Епоха честі»
20.10 Подорожні
21.00, 05.00 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром
22.30 Класики світової 

літератури
23.00 Паспортний сервіс
01.20 Музичне турне
02.20 Світло
03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»
04.05 Надвечір’я. Долі
05.25 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і грім»

05.05, 05.05 Провокатор
06.30, 12.45 Факти
07.00 «Що? Де? Коли?»
08.00 Х/ф «Врятування 

рядового Райана»
11.35 Краще не повторюй
12.35, 13.00 Х/ф 

«Крутний момент»
14.20 Х/ф «Всесвітня 

війна Z»
16.35 Х/ф «Війна світів»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Копи на 

підхваті»
22.25 Х/ф «Чорні мітки»
00.20 Х/ф «Анаконда-4. 

Кривавий слід»
02.00 Т/с «Перетинаючи 

межу»
03.35 Х/ф «Брама. Час 

зізнань»

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

мандрівниця»
10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.50 М/ф «Школа 

Монстрів: Вітаємо у 
Monster High»

12.20 Х/ф «Аладін»
14.40, 16.45, 18.55, 

21.00 Одного разу під 
Полтавою

15.45 Віталька
17.50, 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»

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, 15.35, 19.55 Тема 

дня
12.25 Х/ф «Голод 1933»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ф «Під стягом 

України»
15.00 «Кошик творчих 

ідей»
15.25 «Перлина 

духовного світу»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Казки Сашка 

Лірника»
17.00 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Такі красиві люди»

18.30 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Людина духовна»
21.35 «Монолог долі» 

(Марія Балас)
22.00 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

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

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

Майдані»
11.50 Т/с «Коли ми 

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

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

Підсумки голосування»
02.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.15 Х/ф «В очікуванні 

вічності»
11.10 Х/ф «Джейн Ейр»
13.25 «Орел і Решка»
19.00, 01.50 «Вечірній 

квартал»
21.00 Х/ф «Замерзла з 

Майамі»
22.50 «КВН»
03.30 «Нічне життя»

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.20 Х/ф «Шукаю тебе»
11.10 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»
15.00 Х/ф «Повір, все 

буде добре...»
17.10, 20.00 Т/с «Другий 

шанс»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.00 Т/с «Ще один шанс»
01.40 Т/с «Співачка і 

доля»

07.10 Прихована 
реальність

08.40, 18.40 У пошуках 
істини

10.30 Повітряні бої
12.10, 21.20 Людство: 

наша історія
14.40 Загадки планети
16.40 Дика Флорида
20.30 Легендарні замки 

України
00.00 Борджіа: історія 

клану
02.00 СБУ. Спецоперація
03.40 Перший день війни
04.30 Місто
05.20 Лікар Хайм. 

Експерименти над 
людьми

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «Неділя з 
Кварталом»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
10.00 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт - 8»
12.00 «Новий інспектор 

Фреймут. Міста»
13.35 «Гроші»
14.40 Х/ф «Трава під 

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

Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.30 Х/ф «Чоловіки у 

великому місті -2»
01.45 «Аргумент кiно»
02.20 Х/ф «Три дні»

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

Навколосвітня 
подорож»

11.00 «Орел і Решка. 
Шопінг»

12.00 «Навколо М»
13.00 Х/ф «Я буду чекати 

тебе завжди»
16.15 Т/с «Фродя»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 «Великий Бокс. В. 

Ломаченко - Н. Уолтерс»
23.30 Х/ф «Полювання 

Ханта»
01.30 Х/ф «Дідька 

лисиго»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
04.45 Абзац
05.40, 07.00 Kids Time
05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.02 Т/с «Пригоди 

Мерліна»
10.45 Х/ф «Джуманджи»
12.45 Х/ф «Нова 

людина-павук»
15.25 Х/ф «Нова 

людина-павук: Висока 
напруга»

18.10 Х/ф «Голодні ігри»
21.00 Х/ф «Голодні ігри: 

У вогні»
23.55 Х/ф «Хранитель»
01.50 Х/ф «Загублене 

майбутнє»

07.00 Феєрія мандрів
07.20 Мозаїка 

батьківства
07.45, 12.45, 18.30 

Телемагазин
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.10, 09.10, 18.55, 

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

Спецвипуск
09.15, 12.00, 18.45, 

19.50, 20.30, 22.00 
Телебіржа. Ринок праці

09.30 Вісник обласної 
ради

10.00, 15.00 Програми 
ЕКО-ТВ

12.10 Хіт-парад

АВЕРС 13.00 Фестиваль близнят 
та двійнят

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 Фільм-програма 

«Надія»
01.50 Волинський 

портрет
02.45 Чоловічі розваги
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Земля» 1
05.30 По ту сторону 

пригод
06.00 Музична скринька
06.30 Суперкнига

ФУТБОЛ 1

ПН 21 листопада ВТ 22 листопада СР 23 листопада ЧТ 24 листопада ПТ 25 листопада СБ 26 листопада НД 27 листопада
06.00 Мідлсбро - Челсі. 
Чемпіонат Англії 07.45, 
05.15 «Моя гра» М. Білий 
08.15 Ворскла - Дніпро. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 «Великий футбол» 
12.00 Барселона - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Зірка 
- Волинь. Чемпіонат України 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.55 МЮ - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 18.45 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 19.40 Топ-матч 19.50 
Шахтар - Карпати. Чемпіонат 
України 21.40 LIVE. Леганес 
- Осасуна. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.40 Кристал Пелес 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
02.30 Журнал Ліги Європи 
03.25 Атлетік - Вільярреал

06.00 Олімпік - Чорноморець. 
Чемпіонат України 07.45, 
17.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.15 Вест Бромвіч - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
20.50, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Атлетіко - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 12.10 
«Великий футбол» 13.55 
Шахтар - Карпати. Чемпіонат 
України 16.00 Мідлсбро - 
Челсі. Чемпіонат Англії 1.15 
Севілья - Ювентус (2015/2016). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 20.00 
«Моя гра» М. Білий 20.30, 
20.55 LIVE. «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE» 00.10 Севілья - 
Ювентус. Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Прем’єра 02.00 МЮ - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 03.50 
Барселона - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 05.40 Топ-матч 

06.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 06.55, 01.30 
Спортінг - Реал. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 08.40 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 03.15 
Монако - Тоттенгем. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.10 «Ліга 
Чемпіонів. ONLINE» 16.00 
Селтік - Барселона. 1/8 фіналу 
(2007/2008). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 17.45 Севілья - Ювентус. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.30 
LIVE. Бешикташ - Бенфіка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.40 
LIVE. «Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
23.40 Селтік - Барселона. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. Прем’єра 
05.00 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00, 18.05 Журнал Ліги 
Європи 06.55 Селтік - 
Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 08.40 Огляд середи. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 20.45 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 03.40 Бешикташ - 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 «Ліга Чемпіонів. ONLINE» 
13.55 Севілья - Ювентус. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 
Наполі - Динамо (К). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 17.50, 05.30 
Топ-матч 19.00, 21.55 «Шлях 
до Стокгольма» 19.50 LIVE. 
Шахтар - Коньяспор. Ліга 
Європи УЄФА 22.35 LIVE. Рома 
- Вікторія Пльзень. Ліга Європи 
УЄФА 22.50 Футбол Tables 
00.00 Фенербахче - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 01.50 Шальке - 
Ніцца. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 18.50 Шахтар - 
Коньяспор. Ліга Європи 
УЄФА 07.45 «Сіткорізи» 08.15 
Монако - Тоттенгем. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.25, 23.20 МЮ - Феєнорд. 
Ліга Європи УЄФА 12.10 
Спортінг - Реал. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55, 04.00 Рома - 
Вікторія Пльзень. Ліга Європи 
УЄФА 16.05 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
17.00 Фенербахче - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 20.40 Наполі 
- Динамо (К). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.50 «Моя гра» М. 
Білий 01.10 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 01.40 
Ейбар - Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
03.30 Світ Прем’єр-Ліги 

06.00 Бешикташ - Бенфіка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Шальке - Ніцца. 
Ліга Європи УЄФА 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20, 
04.10 Фенербахче - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 12.10 Наполі 
- Динамо (К). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
Бернлі - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 16.30 Світ Прем’єр-
Ліги 16.55 LIVE. Ліверпуль 
- Сандерленд. Чемпіонат Англії 
19.00, 21.25 Топ-матч 19.25 
LIVE. Еспаньйол - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Севілья - Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Сталь - Ворскла. 
Чемпіонат України 01.25 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 
02.20 Челсі - Тоттенгем

06.00 Лестер - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15 Шахтар - 
Коньяспор. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 16.20, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 «Моя гра». 
Прем’єра 10.50 Ліверпуль - 
Сандерленд 12.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 13.00, 
15.55 Футбол LIVE 13.55 LIVE. 
Олександрія - Олімпік 14.45 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 16.40 
«Моя гра» 17.10 LIVE. Осасуна 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
18.00 Футбол Tables 19.10 
Топ-матч 19.25 LIVE. Сельта 
- Гранада. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 23.55 Арсенал - Борнмут 
01.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
02.15 МЮ - Вест Гем 04.05 
Сосьєдад - Барселона

ЛУЧАНКА ЗАЛИШИЛА 
«ГОЛОС.ДІТИ» 

Юна лучанка Дар’я Остапук не 
пройшла у наступний етап 

шоу «Голос.Діти». Батл відбувся 
13 листопада в ефірі телеканалу «1+1».  

У вокальне тріо разом із Дар’єю Оста-
пук потрапили Анна Воронова та Андрій 
Бойко. Зірковий тренер Монатік обрав для 
них пісню Тіни Кароль «Сдаться ты всегда 
успеешь». 

«Упоралися на ура. Завдяки вам цей екс-
перимент вдався», – про-

коментував виступ тріо 
Монатік.

Тіна Кароль не від-
дала перевагу нікому, 
а Потап відзначив ви-
ступ Андрія. Тренер 
Монатік зауважив, що 

вокалісти виконали 
усі його настанови, 

втім у наступ-
ний тур 

про йшов 
лише Ан-
дрій Бой-
ко.

телешоу

Фільм «Війна світів»

16:35

kino-teatr.ua

Фільм «Голодні ігри»

18:10

bokosm
art.com

  provokators.info

кіно НОВИНКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОКАТУ

1plus1.ua

«ЖИВА ВАТРА»
Один із головних хітів торіш-

нього кінофестивалю «Молодість» 
виходить у прокат після року по-
дорожі фестами. У числі його наго-
род – приз на фестивалі HotDocs і 
нагорода на мінському «Лістападе». 
Ідеться ж у цій естетській докумен-
тальній стрічці про життя вівчарів 
з Карпат, зв’язок поколінь і долю 
їхнього ремесла, яке режисер Остап 
Костюк досліджував майже десять 
років.

«ОСІННІ СПОГАДИ»
Відфільмована на Львівщині дра-

ма українсько-чесько-іранського 
виробництва з Дмитром Лінарто-
вичем та Олександром Ігнатушею в 
головних ролях. Зірка «ТогоХтоПрой-
шовКрізьВогонь» грає демобілізо-
ваного солдата, Ігнатуша – вдівця-
скульптора, який узяв його на роботу. 

Чоловіки, яких об’єднує біль втрати, 
зав’язують дружбу, але в їхньому жит-
ті з’являється жінка – біженка з Ірану, 
якій потрібна операція на очах.

«ЖИВА»
Історична драма Тараса Химича, 

заснована на реальних подіях, що від-
булися в 1950 році. Тоді дівчина Анна 
Попович, рятуючись від пересліду-
вання КДБ, потрапила в табір УПА, де 
закохалася у лідера повстанців Дов-
буша. Ось тільки на шляху до любові 
на неї чекало безліч випробувань.

«МОЯ БАБУСЯ ФАННІ 
КАПЛАН»

У 1917 році слабозора дівчина 
Фанні Каплан виходить із в’язниці, 
заводить роман з лікарем Дмитром 
Ульяновим, а вже через рік її звину-
вачують у замаху на брата Дмитра – 
Володимира Леніна.

«ЧУНГУЛ»
Брати В’ячеслав і Олександр 

Альошечкіни стали відомі завдяки 
фільму «Синевир». Їхня нова стріч-
ка – містичний трилер у форматі 3D. 

Ідеться в ньому про молодика, який, 
переганяючи машину клієнта, зупи-
няється в селі під назвою Чунгул – 
страшному місці, де кожен чужинець 
має заплатити свою ціну місцевим 
чаклунам. Проблем додає і дочка 
чак луна, яка закохалася в хлопця.

«ПРАВИЛО БОЮ»
Кіно позиціонують як перший 

український спортивний фільм про 
бокс. Зняв його режисер Олексій 
Шапарев, відомий за військовим 
серіалом «Гвардія». Серед його го-
ловних джерел натхнення – історія 
боксера Василя Ломаченка. А серед 
ключових сюжетних ліній – зіткнен-
ня головного героя, простого вулич-
ного хлопця, який став боксером, з 
місцевим кримінальним авторите-
том Скульським.

«СТОРОЖОВА 
ЗАСТАВА»

Українське фентезі, що його 
зняв режисер Юрій Ковальов за од-
нойменним романом Володимира 

Рутківського. Школяр Вітя через за-
гадковий портал переноситься на 
тисячу років назад. Там він зустрічає 
трьох героїв Русі – Альошу Попови-
ча, Іллю Муромця та Добриню Мики-
тича й разом з ними стає на захист 
Сторожової застави від половців.

«ГНІЗДО ГОРЛИЦІ»
Фільм Тараса Ткаченка, який 

отримав приз Одеського кінофес-
тивалю та спричинив безліч супере-
чок. Це історія про українських 
мігрантів, які шукають кращої долі 
в чужих країнах. Головна героїня ви-
рушає на заробітки в Італію, а її сім’я 
в Україні розпадається.

«ЧЕРВОНИЙ»
Екранізація роману сучасного 

українського письменника Андрія 
Кокотюхи. У центрі сюжету – історія 
двох українців, які воювали за різні 
ідеали. Один з них – повстанець Да-
нило Червоний, інший – радянський 
льотчик Віктор Гуров. Якось доля 
звела чоловіків у тюремних катівнях, 
де їм належить разом знайти шлях 
до свободи.

prykarpattya.org
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Монатік.
Тіна Кар

дала перев
а Потап від
ступ Андр
Монатік зау
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усі його 
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Кадр із фільму «Жива»
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Багатство світу – в оригінальних людях. Томас Карлейль

  Маргарита ПОЛОНСЬКА
Фото з особистого архіву
Луцьк-Лодзь 

проблема

з-за кордону

  Алла САДЕЦЬКА
Фото автора 
Любешівський район

Проблеми 
переселенців, 
оптимізація сільських 

шкіл – головні теми 
спілкування громади 
Березної Волі, що на 
Любешівщині, з народним 
депутатом України Іриною 
Констанкевич. Зустріч 
відбулася днями. 

«НЕМАЄ ШКОЛИ – 
НЕМАЄ СЕЛА»

Школі в селі Березна Воля – по-
над століття. Її відкрили ще за часів 
царизму – 1910 року. Директор на-
вчального закладу Любов Зімич роз-
повідає, що зараз у них 43 учні, однак 
упродовж наступних років очікують 
збільшення кількості першачків. 

Та через нинішню освітню ре-
форму такі «малі» школи, як ця, мо-
жуть опинитися перед загрозою 
оптимізації, що на практиці означає 
скорочення. Тому не випадково, що 
це питання для педагогів – чи не 
першочергове.

«Найближча від нашого села 
школа – за п’ять кілометрів. Туди 
пролягає одна з найгірших доріг у 
районі. Як у разі закриття нашого 
освітнього закладу діти діставати-
муться на навчання?» – каже Любов 
Зімич. 

Депутат Верховної Ради України 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХОДУ – 
ЦЕ ПОДАЧКА НА ХЛІБ»

«УСІ ДОПОМАГАЛИ ЯК МОГЛИ, КОЖЕН 
ВКЛАДАВ ЩОСЬ У ТОЙ РУХ»

«Ми приїхали до Києва 
якраз після масових 
розстрілів. Місто притихло, 
люди були розгублені. 
Та ми мали завдання – 
облаштувати польовий 
шпиталь і надавати 
медичну допомогу всім, 
хто звертатиметься. 
Були на Майдані шість 
днів. Потім повернулися 
додому, бо вже не було 
такої гострої потреби 
у лікарях», – пригадує 
Ян Мувінські, медик-
рятувальник із міста Лодзь. 

У складі групи польських ряту-
вальників наприкінці лютого 2014 
року він працював у революційній 
українській столиці. Каже, що по-
їздка на Майдан не була обов’язком 
медика, але обов’язком людини.

Ян пригадує, що Майдан був про-
сякнутий духом революції. «Усі як мо-
жуть, так допомагають, кожен щось 
вкладає у той рух», – написав він 
коментар до фото, опублікованого у 
Facebook 22 лютого 2014-го. Першо-
го дня представники «Самооборони 
Майдану» і «Правого сектора», які й 
забезпечували перебування поляків 
у Києві, пройшлися  поруйновани-
ми барикадами, місцями розстрілів, 

проїхала три області, поки знайшла 
постійну домівку. «Я – слюсар газо-
вих систем, тому зрозуміло, що ро-
боти в селі за такою спеціальністю 
не знайдеш», – каже жінка. 

Держава ж надає мізерну під-
тримку цій категорії громадян. Пе-
реселенцям виплачують лише 440 
гривень на місяць на одну людину, 
але не більш як 2400 на всю сім’ю. 
Однак, як пояснює мама п’яти дітей 
Христина Савченко, навіть ці кошти 
передбачені лише тим, хто офіційно 
працевлаштований або перебуває 
на обліку в центрі зайнятості. 

Олена Герман з Донеччини каже, 
що разом із чоловіком давно мір-
кують над тим, як відкрити власну 
справу. Подружжю, яке таки має 
офіційну роботу, коштів на прожиття 
бракує. Зараз Олена працює еконо-
містом, а чоловік – у котельні. 

«Хотіли започаткувати влас-
ну справу, бо в селі завжди можна 
щось придумати: чи курчат розво-
дити, чи ще щось. Почали цікави-
тися грантовими програмами, які 
спрямовані на підтримку бізнесу 
внутрішньо переселених осіб. Але 
зіштовхнулися з проблемою, що всі 
фонди надають такі кошти з терито-
ріальною прив’язкою до конкрет-
них областей. На жаль, Волині серед 
них немає». 

Ірина Констанкевич зазначила, 
що детально вивчатиме це питання 
і вже скоро запропонує свій шлях у 
розробці грантових програм для пе-
реселенців. 

А поки що всі сім’ї зі сходу, які 
оселилися в Березній Волі, отрима-
ли від народного депутата невелику 
матеріальну допомогу. 

«Люди зі сходу опинилися у 
складних життєвих обставинах не зі 
своєї вини. І держава мала б це ро-
зуміти. Бо саме у компетенції нашо-
го президента й уряду – шукати всі 
можливості та ресурси і для припи-
нення й досі невизнаної російсько-
української війни, і для підтримки 
тих, хто від неї постраждав. А ни-
нішня державна підтримка пере-
селенців – це ніщо інше, як подачка 
на хліб. Ми проаналізуємо державну 
політику стосовно внутрішньо пере-
міщених осіб та оприлюднимо наші 
ініціативи із розв’язання питань цієї 
соціальної категорії громадян», – ре-
зюмувала  Ірина Констанкевич.

позначеними безліччю свічок і кві-
тів. Стали свідками того, як труни 
з загиблими через море людських 
рук пливли до головної сцени, як їх 
оплакували тисячі однодумців. Слу-
хали оповіді очевидців про ті крива-
ві дні. «Родичі міліціонерів, які вби-
вали демонстрантів, розказували, 
що ті їх не впізнавали, – провадить 
медик. – Вони були під дією сильних 
наркотиків: зіниці розширені, погля-
ди затуманені й невидющі. Коли до 
них підходили дружини з дітьми, то 
ніяк не реагували, бо не впізнавали 
їх. Мали чіткий наказ – стріляти в 
бік людей із Майдану – і виконували 
його без жалю».

До кордону медики з різних 

польських міст їхали власними ав-
томобілями. Уже в Україні всіх пере-
садили в бус, організований СМ і ПС, 
біля Львова видали бронежилети. 
Одягнули куленепробивний захист 
на під’їзді до Києва. «Самооборо-
нівці виділили нам приміщення під 
польовий шпиталь. Частину облад-
нання й ліків ми привезли з собою, 
решту дали майданівці. Наш медич-
ний пункт, у якому працювали разом 
із чехами, підпорядковувався голов-
ному лікарю Збройних сил України, – 
провадить Ян Мувінські. – На пункті 
був український перекладач, та й без 
нього так-сяк могли порозумітися. 
За ті шість днів ми надали допомогу 
близько 60 людям. Здавалося, ме-

Ірина Констанкевич (УКРОП) заува-
жила, що укропівці всіляко намага-
ються допомогти громадам зберег-
ти школи. 

«Немає школи – фактично немає 
села», – переконана Ірина Миросла-
вівна. 

Нагадаємо, що саме після втру-
чання народного депутата вдалося 
зберегти школу в селі Котуш Камінь-

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКОГО МЕДИКА-РЯТУВАЛЬНИКА ПРО МАЙДАН
дична служба в місті узагалі не діяла. 
До чехів ішли городяни з застудами, 
іншими дрібними захворюваннями. 
А до нас – поранені демонстранти. 
Було помітно, що люди боялися ме-
диків. Як нам розповідали, зранених 
майданівців міліціонери забирали 
просто з лікарень. Тому була недові-
ра до медиків». 

Над польовим шпиталем ви-
сів польський прапор. Ян каже, що 
то не була їхня ініціатива, вони не 
хотіли якось підкреслювати свою 
національність. Прапор привезли і 
встановили самооборонівці. І все, 
чого просили медики, вони дістава-
ли. «Ми мали гроші, могли купити 
все для власних потреб. Але нам 
давали їжу, сигарети тощо. У місто, 
на територію Майдану виходили 
тільки з охоронцями. Буквально на 
кожному кроці люди нам дякували. 
На нашу думку, ми не заслуговували 
на таку вдячність. Не їхали по лаври, 
по славу, не робили нічого особли-
вого, – каже Ян. – Якось підійшла до 
нас старенька жінка з двома здоро-
венними хлопцями, які мали нашив-
ки УПА. З’ясувалося, що то її внуки, а 
на Майдані загинув син старенької. 
Вона дуже нам дякувала, цілувала 
руки. Ми були здивовані таким став-
ленням і навіть соромилися, бо трак-

тували нас як героїв. А ми ж нічого 
героїчного не робили».  

Ян Мувінські додає, що їх врази-
ла організованість Майдану. Кожен 
долучався як міг: хтось постійно чер-
гував на барикадах, інші приїздили 
на дорогих машинах після роботи, 
привозили продукти і ліки, в Михай-
лівському соборі була кухня, склад 
медикаментів. Допомога надходила 
з усього світу, наприклад, у їхньому 
шпиталі було канадське обладнання 
та препарати. На запитання, чому 
поїхав тоді до Києва, відповідає: «Бо 
там були потрібні медики. Українці 
на Майдані боролися за те, за що по-
ляки у 1980-х, – за незалежність дер-
жави і людини».

Каширського району. А загалом 
завдяки укропівцям на Волині від 
закриття врятували 12 малокомп-
лектних навчальних закладів. 

Також зауважимо, що у парла-
менті Ірина Констанкевич працює в 
освітньому комітеті. За два місяці її 
роботи вже напрацьовано 55 правок 
до законопроекту щодо освітньої 
реформи. А нещодавно при УКРОПі 
створили громадсько-експертну 
раду з питань освіти, головою якої 
обрали Ірину Мирославівну. До 
складу ради увійшли фахівці у сфері 
освіти з усіх областей України. 

ЦІНА ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ – 
440 ГРИВЕНЬ

У селі Березна Воля живе п’ять 
сімей переселенців зі сходу України. 
Вони приїхали сюди півтора року 
тому. Всіх їх об’єднують одні й ті ж 

проблеми: відсутність роботи, фі-
нансова скрута й декларативна дер-
жавна підтримка. 

«Саме тут, у Любешівському ра-
йоні ці люди знайшли собі другий 
дім, саме тут їх прихистили місцеві. 
Але усіх проблем  для того, щоб жити 
хоч трошки краще, залагодити все-
таки не вдалося. Тому односельчани 
й вирішили прийти до громадської 
приймальні народного депутата із 
проханням про допомогу», – розпо-
відає помічник народного депутата 
Ірини Констанкевич Сергій Ней-
марк.

 «Дуже важливо, що люди села 
звернулися з клопотанням про до-
помогу цим сім’ям. Це свідчить про 
те, що небайдужість у серцях наших 
громадян не зникає», – зауважила 
Ірина Мирославівна. 

 Ці сім’ї переселенців, крім одні-
єї, – багатодітні. Наталія Курдениць-
ка з Краснодона, що на Луганщині, 

Ян Мувінські стоїть четвертий зліва

На цьому місці вбили лікаря

Директор школи села Березна Воля Любов Зімич 
запрошує народного депутата Ірину Констанкевич 
ознайомитися з їхнім навчальним закладом

Вікторія Бесараб з донечкою 
знайшли прихисток на 
Любешівщині

Громада була здивована, що Ірина Констанкевич, 
як і обіцяла, приїхала до них на зустріч



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

ІСТОРІЯ
№ 42  17 листопада 2016 року18 www.volynnews.com

Самотужки почати історію неможливо: навіть великий і могутній герой здатен внести 
лишень крихітний вклад в історію, що змінює світ. Джон Толкієн

постать

 Олександр ЛУДКОВСЬКИЙ
Хроніки Любарта
hroniky.com

КОСТЯНТИН АРЦЕУЛОВ: 
100 РОКІВ У НЕБІ 
НАД ЛУЦЬКОМ

Колись у 
Привокзальному 
районі Луцька 

паралельно вулиці Гулака-
Артемовського з’явилася 
вулиця Арцеулова, яка 
складалася з шести 
будинків, що витягнулися 
вздовж паркану, за яким у 
той час розташовувалися 
військові частини. 

Однією з причин найменування 
став той факт, що саме на цій терито-
рії з 1916 року був аеродром, з якого 
військовий льотчик Арцеулов злітав 
у луцьке небо, обороняючи його від 
німецьких бомбардувальників.

ОСВІТА І ПЕРШІ КРОКИ
Біографія Арцеулова довгий час 

складалася з набору штампів і вига-
док радянської пропаганди. Лише 
у наш час, завдяки роботі в архівах 
ентузіастів історії авіації, з’явилися 
документальні відомості про склад-
ний життєвий шлях видатного льот-
чика і художника. 

Костянтин Костянтинович Ар-
цеулов народився 17 травня 1891 
року в Ялті. Його батько Костянтин 
обіймав посаду старшого корабле-
будівельника у Севастопольському 
адміралтействі, мав звання генерал-
майора. Мати Арцеулова Жанна 
була донькою відомого художника-
мариніста Івана Айвазовського. 
Дитинство Костянтина Арцеулова 
до 1900 року минало в будинку ма-
ляра у Феодосії. Хлопець виявив 
неабияку схильність до живопису. 
Середню освіту він отримав у Се-
вастопольському реальному учи-
лищі. З 1905 до 1908 року Костян-
тин побудував три планери, на яких 
здійснював нетривалі польоти. 

У 1909 або 1910 році Арцеулов 
побував у Парижі, де мав можли-
вість спостерігати за польотами 
перших французьких авіаторів. У 
1910 році майбутній ас вступив до 
платної авіаційної школи Першого 
Всеросійського товариства повіт-
роплавання «Гамаюн» («Імператор-
ський аероклуб»). На аеродромі у 
Гатчині (42 км від Санкт-Петербурга) 
12 серпня 1910 року він здійснив 
перший самостійний політ на ліцен-
зійному «Блеріо-ІІ». 7 вересня 1911 
року Арцеулов закінчив авіаційну 
школу й отримав диплом пілота 
№45 після виконання екзаменацій-
ного польоту на літаку «Фарман».

З вересня 1912 року Арцеулов 
служив для проходження військо-
вого цензу в Кримському кінному 
полку добровольцем 1-го розряду. 
У вільний від служби час конструю-
вав планер «А-4», але він залишився 
недобудованим. Цікаво, що цього 
разу крила планера мали пружин-
ну відтяжку, що дозволяло міняти 
кут атаки під час різких поривів ві-
тру і тим самим зберігати незмінну 
швидкість польоту.

Через рік його звільнили з на-
данням офіцерського звання пра-
порщика. До 1914 року Арцеулов 
працював інструктором у Севасто-
польському аероклубі.

З початку Першої світової війни 
Костянтин Арцеулов – командир 
взводу 12-го Білгородського Улан-
ського полку. За вісім місяців пе-
ребування у чинній армії заслужив 
три нагороди. Після поранення, 
перебуваючи у госпіталі, Арцеулов 
звернувся з клопотанням про пере-
ведення в авіацію, мотивуючи це 
наявністю диплома пілота-авіатора. 
Після навчання у Севастопольській 
школі авіації 4 липня отримав ква-
ліфікацію військового льотчика і 13 
липня відбув у 18-й корпусний авіа-
загін. 

Таким чином, прапорщик Ар-
цеулов опинився у складних умо-
вах, до 11 серпня з усього загону 
він літав один. У серпні (5, 7, 11, 13, 
14, 15, 17, 18, 21, 27) він здійснив 10 
бойових вильотів з метою охорони 
Луцька, переслідування супротив-
ника і «конвоювання розвідуваль-
них апаратів». Цього місяця він 
тричі стикався із супротивником у 
повітрі. В інших випадках Арцеулов 
«переслідував супротивний аеро-
план до позицій». У 70-х роках він 
згадував, що збив одного літака, але 
за лінією фронту, а це за тодішніми 
правилами не зараховувалося як 
недоказове. Тоді ж розповідав, що 
у часи Першої світової війни зустрі-
чався з німецьким «невидимим» 
літаком. Це був «Альбатрос» із про-
зорою обшивкою. «Побачивши мій 
«Ньюпор», він розвернувся і... зник! 
Немов розчинився у повітрі», – при-
гадував Арцеулов. 

ПРИЙШОВ 
ПОМОЛИТИСЯ, 
А ОПИНИВСЯ НА 
ВІДСПІВУВАННІ… СЕБЕ

11 серпня у 8-му винищуваль-
ному загоні почав літати другий пі-
лот – А. Шарапов, який уже отримав 
звання прапорщика. Під час черго-
вого бомбардування Луцького ае-
родрому літак Арцеулова було по-
шкоджено. Прапорщик А. Шарапов 
вилетів 24 серпня під час бомбарду-

вання Луцька на «Ньюпорі-11». Він 
вів бій протягом 35 хвилин і «при 
нападі на ворожий літак біля Луць-
ка був убитий кулеметним вогнем». 
Куля поцілила у Георгіївський хрест, 
який деформувався і ввійшов у сер-
це. Оскільки Арцеулов більш як 20 
днів вилітав один, командування 
визнало загиблого пілота, який мав 
подібну статуру й аналогічну вій-
ськову форму, за Арцеулова. 

У російській, а згодом і закор-
донній пресі з’явилися численні по-
відомлення про загибель льотчика. 
У сім’ї Арцеулових ще у 80-ті роки 
минулого сторіччя зберігалася до-
щечка з надписом «24/VIII.1916. 
Прапорщик Арцеулов».

Сам пілот розповідав про цю 
подію так: «Був у мене підшефний 
льотчик. Того самого дня я вирішив 
уперше довірити йому чергуван-
ня – ми охороняли штаб у Луцьку. 
Він просто-таки помчав на радо-
щах, а я, скориставшись тим, що 
знайшлася заміна, ліг спати. Про-
кинувся як від землетрусу. Німці 
бомблять аеродром. А мій підшеф-
ний (прапорщик Шарапов) у пові-
трі, і всі упевнені, що це я. До цього 
дня літав тільки я один... Його збили 
на висоті. Від літака майже нічого не 
лишилося. Коли нарешті дістався 
до місця загибелі, там уже стояла ця 
сама дощечка...». 

Більше того, того ж дня Костян-
тин Арцеулов зайшов до церкви й 

опинився на власному відспівуванні!
Через кілька днів, після ще од-

ного бойового польоту, 30 серпня 
1916 року Арцеулов відбув до Кри-
му, у відділення Севастопольської 
Авіаційної школи. Він згадував: 
«Друзі ж на диво швидко змінили 
скорботу на жартування: «Тобі, Кос-
тю, як «убієнному воїну» в купейно-
му вагоні їхати не можна. Тільки в 
окремому товарному».

ШТОПОР
Після відпустки 24 вересня 

Костянтин Арцеулов узявся за ви-
конання обов’язків навчального 
офіцера класу винищувачів у відді-
ленні школи на аеродромі біля річ-
ки Бельбек. Згодом він став керів-
ником відділення винищувачів.

Ця подія сталася об 11 годині 24 
вересня 1916 року. Літак «Ньюпор-
21» відірвався від землі й набрав ви-
соту 2000 метрів. Арцеулов свідомо 
увійшов у штопор після звалювання 
на крило, виконав три витки і пере-
йшов у круте пікірування. У цьому ж 
польоті він зробив ще один штопор 
у п’ять витків. Наступного дня по-
дав рапорт керівництву Севасто-
польської авіашколи, в якому про-
понував ввести штопор у програму 
навчання. Через кілька днів уже всі 
інструктори школи, вивчивши до-
свід Арцеулова, навмисно вводи-
ли літаки в штопор та виводили з 
нього. У жовтні цю фігуру пілотажу 
було введено у програму навчання 
винищувального відділення школи. 
Відтоді виконання штопора почали 
навчати як звичайної фігури піло-
тажу, відтак багато життів льотчиків 
було врятовано. 

У двадцятих роках вилітав на 
різні експедиції, проводив аерофо-
тознімання.

17 березня 1933 року Грома-
дянський повітряний флот святку-
вав десятиріччя. Арцеулова наго-
родили почесним знаком «За наліт 
500 000 кілометрів» і представили 
до звання «Заслужений льотчик». 
А через три дні його заарештували 
за доносом. Арцеулов опинився у 
Бутирській тюрмі, в камері для під-
слідних. Був реабілітований аж че-
рез чотири роки.

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ
Пілот жив за 100 км від Москви 

і працював художником у журналі 
«Техника – молодежи». Малюнки, 
що їх він зробив у провінції, при-
возила до Москви дружина. Сам ху-
дожник лише зрідка, до того ж таєм-
но, відвідував у столиці редакцію.

Тридцять років віддав Арцеулов 
журналу «Техника – молодежи», 240 
номерів вийшли з його графікою 
та малюнками. Крім того, він ілю-
стрував журнали «Крылья Родины», 
«Юный техник», «Моделист-
конструктор», «Огонек» та низку ін-
ших. Більш як 50 книг вийшло у світ 
з його ілюстраціями.

Крім різноманітних ілюстратив-
них малюнків, художник виконав 
багато робіт із побутовими сценами 
життя народів Середньої Азії та Кри-
му на високому професійному рівні. 
І дуже шкода, що, працюючи у ви-
давництвах, Арцеулов не спромігся 
увійти в коло художників-графіків 
та не брав участі у виставках.

За плідну роботу на ниві ілю-
стрування журналів та книг для 
юнацтва Костянтина Арцеулова 
прийняли до секції художників дру-
ку Союзу журналістів СРСР.

Однієї з березневих ночей 1980 
року в Арцеулова стався напад. Кос-
тянтина Костянтиновича мали везти 
на термінову операцію. Уже вдягну-
тий, він підійшов до мольберта, де 
в нього стояла майже закінчена ро-
бота «Планер над морем». На ниж-
ньому краю картини він написав, 
що дарує її другу – авіаконструк-
тору О. К. Антонову. Після операції 
Арцеулов прожив ще кілька днів і 
помер 18 березня 1980 року.

ПІЛОТ, ЯКИЙ 
ЗАХИЩАВ ЛУЦЬК

12 липня 1916 року прапорщик 
Арцеулов і поручик Іванов приїха-
ли до Луцька, у 8-й авіаційний за-
гін винищувачів. Цей підрозділ був 
сформований у травні 1916 року на 
базі 3-го авіапарку в Києві. До Луць-
ка прибули обер-офіцер, чиновник 
і 105 нижніх чинів. Поручик Іванов 
був командиром загону з травня до 
серпня 1916 року. Тоді ж до Луць-
ка прибули три нові винищувачі 
«Ньюпор-11».

У період червневих боїв на ко-
вельському напрямку німецька 
бомбардувальна авіація майже що-
денно наносила удари по Луцьку та 
його околицях. Зокрема, об’єктами 
бомбардування були Луцький за-
лізничний вокзал та штаб 8-ї армії 
(сучасний прикордонний загін на 
вулиці Стрілецькій). 

На початку липня до 8-го вини-
щувального загону був прикоман-
дирований лейтенант французької 
служби Едуард Пульпе, який мав 
досвід повітряних боїв у Франції 
(чотири перемоги у повітрі) та був 
нагороджений Військовим Хрес-
том з чотирма пальмами (кожна – 
збитий літак супротивника). Він пе-
релетів до Луцька з Мінська на 
винищувачі «Ньюпор-11». Пульпе 
здійснив кілька польотів, але заги-
нув уранці 20 липня в повітряному 
бою з трьома «Альбатросами» над 
Рожищем. 

«Ньюпор-21», на якому було здійснено вихід зі штопора, 1916 р.
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Костянтин Арцеулов, 1977 р.

Остання картина Костянтина Арцеулова «Планер над морем», 1980 р.
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Усі види мистецтв служать найвищому з мистецтв – мистецтву жити на землі. Бертольд Брехт

говорімо українською 

таланти з глибинки

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

  Підготувала 
    Лілія БОНДАР

ХУДОЖНИЦЯ З ДУШЕЮ 
КОЛЬОРУ БЛАКИТІ 

Відвідуючи 
Старовижівський 
районний музей, 

мимоволі звертаєш увагу 
на портрети чотирьох 
видатних українців: 
руського короля з 
династії Романовичів, 
правителя Галицько-
Волинського князівства 
Данила Галицького; 
сина творця Галицько-
Волинського князівства 
Романа Мстиславовича – 
князя Василька, який 
був і князем Луцьким та 
Волинським; його сина 
Володимира Василь-
ковича – «філософа на 
троні»; князя династії 
Рюриковичів, шляхтича 
Речі Посполитої Андрія 
Курбського.

Усі вони мали певний історич-
ний стосунок до земель ниніш-
нього Старовижівського району, а 
за окремими припущеннями, Во-
лодимир Василькович навіть дея-
кий час жив у замку, збудованому 
в селі Яревищі, колись Райгороді. 
Та неабияк дивує той факт, що 
мистецькі графічні роботи вико-
нала чарівна молода жінка – вчи-
телька образотворчого мистецтва 
ЗОШ І-ІІ ступеня села Нова Вижва 
Наталія Люклянчук, а не заїжджий 
художник-професіонал.

ЖИТТЄВУ НЕГОДУ 
ДОПОМОГЛО 
ПЕРЕЖИТИ 
МИСТЕЦТВО

– Цим портретам уже не один 
рік, – каже талановита майстри-
ня. – Написала їх на прохання 
колишньої директорки музею Лі-
дії Лестовничої, яка готувала те-
матичну виставку, хоч перед тим 
малювала здебільшого лише пей-
зажі, захоплювалася портретами.

Моя співрозмовниця не дуже 
охоче повертається спогадами в 
ті часи, бо доля її заледве не зла-
мала. Коли душа ридала, рятували 

П’ЯТЬ КНИГ ПРО 
БАНДЕРІВЦІВ

 Підготувала Галина ТЕРНОВА

ОКСАНА ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ 
ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»

Епічна родинна сага про 
життя трьох поколінь, сюжет 
якої охоплює понад 60 років: 
від 1940-х до 2004-го. За сло-
вами письменниці, це роман 
про любов і смерть, про те, 
що зі смертю насправді ніщо 
не закінчується.

Торік Забужко отримала за цю книжку 
премію «Анґелус», яку вручають письмен-
никам Центральної Європи за найкращий 
роман, опублікований польською мовою 
(перекладено у 2012 році). Хоч у самій 
Польщі неоднозначно сприйняли те, що 
нагороду отримав твір про Українську по-
встанську армію, яка боролася, зокрема, й 
проти польської влади у Західній Україні.

МАРІЯ МАТІОС 
«СОЛОДКА 
ДАРУСЯ» 

Повість розповідає про 
скрутну долю Дарусі, яка живе 
у глухому селі на окупованій ра-
дянськими військами Буковині. 

У селі жінку вважають німою та неспов на 
розуму через її часті головні болі, але кли-
чуть чомусь Солодкою. Даруся живе сама 
у батьківській хаті й дає собі раду лише 
зав дяки сусідам та добрим людям. За ба-
гато років її вчинки знайшли розуміння 
серед односельчан, але час до часу люди 
лякаються – чи то її, чи то власних гріхів.

ІВАН ПАТРИЛЯК 
«ПЕРЕМОГА АБО 
СМЕРТЬ. УКРАЇНСЬКИЙ 
ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ»

Одна з найновіших 
науково-популярних книжок 
на цю тему. Історики назива-
ють її об’єктивною, достовір-
ною та позбавленою пафосу. 
Історик Іван Патриляк дослі-
джував розсекречені доку-
менти з радянських, німець-

ких, польських та інших архівів.
Книга про те, як створювалася УПА, 

про методи боротьби армії, яка не капіту-
лювала. Якою була роль вояків УПА в Дру-
гій світовій війні й опісля, ким були по-
встанці, скільки їм було років та чого вони 
домагалися і, врешті, чого досягнули. 

ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ 
«ІСТОРІЯ З ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО»

Книгу написано у формі 
нарисів про різні аспекти ро-
боти таємних органів і табірної 
системи СРСР – ГУЛАГу, про 
боротьбу українського ви-
звольного руху на сході й за-
ході країни, про унікальні долі 
священиків, які кинули виклик 

системі. Історик оприлюднює раніше не-
доступні справи, заведені на митців «роз-
стріляного відродження» та дисидентів, 
розкриває причини Чорнобильської ката-
строфи й розповідає про останні відчай-
душні спроби чекістів урятувати Союз.

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ 
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ «УПА. 
ІСТОРІЯ НЕСКОРЕНИХ»

Книга розповідає про по-
встанську армію. Тут подано 
характеристику окремих ас-
пектів функціонування УПА. 
Завершальні розділи книги 
розповідають про тривалу 
антирадянську боротьбу по-
встанців після 1944 року, про 

репресивні заходи радянської системи, 
спрямовані на те, щоб придушити ви-
звольний рух, та про долю тих упівців, які 
потрапили в табори. До кожного розділу 
є додаткові тексти. Це короткі енциклопе-
дичні довідки, наведені внизу сторінки, та 
витяги з документів і спогадів учасників 
подій, які допоможуть читачеві краще 
відчути дух тієї епохи.

радимо почитати 

Всеукраїнська 
радіомережа 

«Радіо ЄС» змінила 
назву на «Країна ФМ» 
і переформатувалася 
на радіомережу суто 
україномовних пісень 
і програм. Відповідні 
зміни 8 листопада внесла 
Національна рада з 
питань телебачення і 
радіомовлення, пише 
Detector.media. 

Концепція «Радіо ЄС» передба-
чала європейський продукт в ефірі 
та просування європейських ідей. 
Натомість концепція нової радіо-
станції – 100% української мови 
та україномовних пісень в ефірі, 
повідомив програмний директор 
радіокомпанії Роман Давидов. Він 
уточнив, що зміни приурочені до 
набуття 8 листопада чинності за-
кону про квоти на українські пісні 
та мову на радіо. Нагадаємо, що 
квоти вводять протягом трьох 
років. Загалом закон передбачає 
встановити 35-відсоткову квоту 
на пісні українською мовою для 
часових проміжків з 7:00 до 14:00 
та з 15:00 до 22:00. Квоту вводять 
поступово: протягом першого 
року – 25%, другого – 30%, третьо-

«КРАЇНА ФМ»: РОЗПОЧАЛА МОВЛЕННЯ 
СУТО УКРАЇНОМОВНА РАДІОСТАНЦІЯ

папір та фарби. У такій внутрішній 
боротьбі з житейськими випробу-
ваннями народилася її улюблена 
картина «Карпатський ліс». Під 
час роботи над нею притуплював-
ся біль, серце шукало просвітку, 
внутрішній голос наказував не 
здаватися. А папір, над яким схи-
лялася її світла голівка, та фарби 
змушували забувати про негоду. І 
перемогла, щоб жити й творити.

– Скільки себе пам’ятаю, я 
малювала, – згадує Наталія. – У 
дитинстві всі дідові хліви були об-
писані крейдою. Дід Кирило казав 
бабусі: «Не свари онучку, дощ усе 
змиє». А коли в коридорі з’явився 
величезний листок ДВП, він став 
справжнім полотном для моїх 
творчих мрій. 

Надійшов час обирати для 
вступу виш, її однокласники пода-
вали документи то на юридичний, 
то на економічний, що вважалися 
престижними факультетами, а На-
таля вирішила, що неодмінно ста-
не художницею, хоч, не володіючи 
технікою академічного малюнку, 
навряд чи могла сільська дівчина 
позмагатися з міськими абітурі-
єнтами. Так і сталося. Наступного 
року допомогли підготовчі курси, 
і вона стала студенткою луцького 
Інституту мистецтв. Згодом Ната-
лія Люклянчук отримала диплом 
викладача образотворчого та при-

кладного мистецтва, а діти – хоро-
шу вчительку.

Але попри те, що основну час-
тину життя жінка нині все ж при-
свячує вихованню юного поко-
ління, прагнучи долучити його до 
світу прекрасного, вона викроює 
бодай дещицю часу для власної 
творчості та сподівається, що в но-
вій оселі, яку зводять Люклянчуки, 
знайдеться невеликий куточок 
для власної майстерні.

– А якій кольоровій гамі від-
даєте перевагу? – запитую у спів-
розмовниці.

– Голуба та зелена фарби у 
мене чомусь найшвидше закін-
чуються, – жартує пані Наталя. – І 
справді, люблю холодні кольори, 
особ ливо блакитний, морської 
хвилі, смарагдовий, а загалом усі 
яскраві, що дарують життя, гар-
ний настрій.

У ЇЇ ЖИТТІ Є МІСЦЕ Й 
ЛЯЛЬЦІ-МОТАНЦІ ТА 
ВИШИВЦІ

Їй важко згадати усі ті роботи 
гуашшю, фарбами, олівцем, на-
писані та подаровані хорошим 
людям, бо саме такими вважає 
поціновувачів свого таланту. Як і 
ляльок-мотанок, якими захопила-
ся останнім часом. А починалося 
все якось несподівано.

– Першого березня у мене 

го – 35%. Для радіостанцій, у яких 
ліцензією передбачено, що більш 
як 60% їхнього продукту – мовами 
ЄС, встановлюють пільгову квоту 
на пісні українською мовою – 25%.
Квота на українську мову ведення 
ефіру – 60%. Квоту на мову веден-
ня ефіру також вводять поступо-
во: протягом першого року – 50%, 
другого – 55%, третього – 60%.

«Донині всі знали нас як «Ра-
діо ЄС», але відтепер вступають у 
дію квоти щодо україномовного 
продукту, мови ведення. І ми вва-
жаємо, що цей закон дасть вели-
кий поштовх для україномовної 
музики, культури, продукту, який 
підніметься на суттєво вищий 

рівень якості. І з цією метою, і ви-
ходячи з того, що відбувається 
відродження країни в культурно-
му і музичному плані, ми хочемо 
змінити позивний на «Країна ФМ». 
Основна ідеологія – 100% україн-
ської мови, україномовних пісень, 
ведучих, програм і проектів. Це не 
просто гасло, не просто слова. Ми 
маємо великий запит від слухачів, 
від суспільства», – розповів Роман 
Давидов.

Радіостанція планує приділя-
ти значну увагу молодим україн-
ським виконавцям. Зі слів Дави-
дова, співвідношення на користь 
молодих українських виконавців 
становитиме 70/30 або 60/40. 
«Країна ФМ» також планує запо-
чаткувати власну музичну премію 
для молодих україномовних ви-
конавців. У ефірі будуть щоденні 
українські програми.

Мережа «Країна ФМ» охоплює 
9 міст: Київ, Львів, Харків, Дніпро, 
Одесу, Вінницю, Ужгород, Кривий 
Ріг, Запоріжжя. Також за ліцензією 
радіокомпанія має частоти в оку-
пованих Сімферополі, Донецьку 
та Луганську, але там її мовлення 
наразі відсутнє, а частоти зайня-
ті російськими радіостанціями. 
Щодо Луцька, то за словами ра-
дійниці Анастасії Передрій, «Кра-
їна ФМ» тут з’явиться, але неско-

ро. Адже заявку на частоту мають 
тільки подавати. Наразі у місті не-
має суто української радіостанції, 
але сімдесят відсотків українсько-
го є на «Українському радіо», «Ра-
діо Луцьк» та на «FM Галичина».  

«Української музики в радіо-
ефірах справді стало більше, – 
каже Анастасія Передрій. – Але 
деякі музичні редактори лінуються 
«порпатися» в нетрях нашої музики 
і шукати щось, що пасує формату 
станції. Набагато простіше ставити 
трохи частіше «Океан Ельзи». Вели-
чезна увага зараз прикута до радіо 
«Шансон». Закон вони виконують: 
в ефірі звучать, наприклад, Віктор 
Павлік, Ірина Федишин, Олег Ви-
нник. Насправді квоти були й ра-
ніше, але закон не визначав, коли 
саме ці пісні мають звучати. Тобто 
тепер радіостанції не можуть усе 
«впихати» в нічний ефір, як було 
раніше. На мою думку, якби не цей 
закон, то на радіо все одно більше 
крутили б українське. Зараз тренд 
на такий продукт, такі собі природ-
ні квоти. З’ява радіо станції «Країна 
ФМ» свідчить про те, що музики у 
нас вистачає. Навіть добре, що це 
радіо менше чути на заході Укра-
їни. Для нас це не така дивина, 
як для решти жителів країни – на 
жаль, у побуті переважно росій-
ськомовних».

Н
аталія Легка

Наталія Люклянчук

день народження, – розповідає 
пані Наталя. – Зазвичай, щоб від-
святкувати його, мої рідні збира-
ються в день жіночого свята – 8 бе-
резня, тож конче потрібен обмін 
подарунками. «Чим же неорди-
нарним їх порадувати?» – бідка-
лася і згадала про ляльку-мотанку. 
Чотири різні ляльки, схожі на своїх 
майбутніх господинь, дуже сподо-
балися гостям. А нині від районно-
го Будинку школяра вже й такий 
гурток веду у нововижвівській 
школі. Сільські діти, на відміну від 
міських, менше бачать комп’ютер, 
тому залюбки хочуть щось твори-
ти власними руками.

– Бог дає кожному руки й ноги 
і всі таланти, – по-філософськи 
вважає жінка, – але не кожен уміє 
і хоче їх розкривати. Моя універ-
ситетська викладачка Тетяна Галь-
кун не раз казала, що в людини 
15 відсотків таланту, а решта – то 
наполеглива праця. Ці дві теорії і 
намагаюся втілювати у житті.

Що це справді так, перекону-
юся, роздивляючись уже вишивки 
Наталії Люклянчук. Вона навіть 
власну техніку цього ремесла 
придумала.

– Малюнок, який нафантазу-
вала, простим олівцем легенько 
наношу на полотно, – розповідає 
майстриня, – а потім вишиваю 
його хрестиком один на один. 
Така методика спала на думку, 
коли одного разу потрібно було 
дуже швидко вишити пасхальний 
рушничок, а часу до свята залиша-
лося обмаль.

І справді, скількома талантами 
нагородив Господь молоду пра-
цьовиту жінку! А ще вона – турбот-
лива дружина та мама, в сім’ї під-
ростають двоє синів: чотирирічний 
Владислав та третьокласник Іван-
ко. Діти ж, звісно, люб лять солод-
ке. От і довелося Наталі навчитися 
кондитерської справи. Тепер вона 
випікає такі торти, що будь-яка 
господиня позаздрить. І синочки 
люблять у цьому допомагати сво-
їй прекрасній матінці-художниці з 
душею кольору блакиті.

колаж
 ВН
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Спорт – імовірне джерело самовдосконалення для кожної людини. П’єр де Кубертен

УКРАЇНЕЦЬ – ДРУГИЙ 
НА ПІВМАРАФОНІ В 
ІТАЛІЇ 

Українець Олександр Матвійчук фі-
нішував другим на міжнародному півма-
рафоні Garda Trentino Half Marathon, по-
відомляє прес-служба Федерації легкої 
атлетики України.  Дистанцію 21,097 км 
Матвійчук подолав за 1:05.23 год. Він на 
десяті долі секунди випередив кенійця 
Юліуса Кіпнгетіка Роно. Переміг ще один 
спортсмен із Кенії Джонатан Косгей Кан-
да (1:05.17 год).

ШПАЖИСТКИ ВИГРАЛИ 
ЕТАП КУБКА СВІТУ В 
КИТАЇ 

Жіноча збірна України з фехтування 
на шпагах стала переможницею етапу 
Кубка світу, що проходив цього тижня 
в Сучжою (Китай), повідомляє прес-
служба Мінмолодьспорту України. До 
складу збірної України входять Фейбі 
Бежура, Анфіса Почкалова, Ксенія Пан-
телеєва та Олена Кривицька. Крім того, 
в індивідуальній першості Фейбі Бежура 
стала срібною призеркою. 

СТАЄР ГЛИВА 
МАЄ «СРІБЛО» НА 
ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ 
БАГАТОДЕНЦІ 

Українець Євген Глива фінішував 
другим на екстремальній багатоденці 
пустелею Oman Desert Marathon, по-
відомляє прес-служба Федерації лег-
кої атлетики України. Упродовж шести 
днів спортсмени бігли шість етапів. До 
п’ятого Глива тримався четвертим, про-
те на нічному марафоні зумів вийти на 
друге місце. У фінальний день змагань 
Євген зміцнив другу позицію. Шість 
етапів Глива подолав за 14 год 45.54 хв. 
Швидше це зробив лише марокканець 
Рашид Ельморабіті (13:49.44 год). 

БАСКЕТБОЛІСТКА 
ВХОДИТЬ ДО ДЕСЯТКИ 
ЛІДЕРІВ СВІТУ 

Форвард національної збірної Укра-
їни Дар’я Завидна увійшла в топ-10 сві-
тового рейтингу баскетболу 3х3. 

Наша 23-річна баскетболістка нара-
зі посідає шосту сходинку серед жінок.
Про це повідомив офіційний сайт Феде-
рації баскетболу України. 

У НІДЕРЛАНДАХ 
УРВАЛИ «ЗОЛОТО»

На другому етапі Кубка світу з вело-
треку, що відбувся у нідерландському 
Апелдорне, українські трековики за-
воювали дві золоті медалі. Чемпіонка 
Європи в кейріні Любов Басова знову 
перемогла в цій дисципліні, показавши 
результат 11,913 секунди, випередивши 
на 0,014 секунди бельгійку Нікі Дегрен-
деле. Андрій Винокуров став перемож-
цем в спринті, у фіналі випередивши 
поляка Каміла Кучінскі, якому програв 
у півфіналі на попередньому етапі Кубка 
світу в Глазго, пише xsport.ua.

СИЛАЧАМ – МЕДАЛІ
Кубок України з пауерліфтингу у 

Дніпрі серед спортсменів з ураженням 
опорно-рухового апарату завершився 
з хорошими результатами для пред-
ставників регіонального центру «Інва-
спорт».

У змаганнях брали участь понад 
60 спортсменів із 16 областей України. 
Волинь делегувала сімох спортсменів. 
Згідно з результатами кубка, найкраще 
відзначилися: Ксенія Токар – І місце (ре-
зультат: 49 кг у ваговій категорії 41 кг); 
Богдана Караванська – ІІ місце (резуль-
тат: 87 кг у ваговій категорії 41 кг); Мак-
сим Бондаренко – ІІІ місце (результат: 
125 кг у ваговій категорії 65 кг).

У неофіційному командному заліку 
жіноча команда посіла третє місце, а чо-
ловіча – шосте.

новини

пауерліфтинг

Алтимат – командний 
неконтактний вид 
спорту з диском, що 
літає. Гру ведуть 
дві команди у 
прямокутному полі 
з зонами на кінцях. 
Ціль – пасами 
провести диск через 
ігрове поле до зони 
суперника, де його 
мусить зловити один 
із гравців команди.

  Тетяна МАЧУЛКА
    Фото Олександра Калініна
    Луцьк

  Максим ЯБЛОНСЬКИЙ
    Тель-Авів

  Максим ЯБЛОНСЬКИЙ
    Київ 

КУБОК ЛЮБАРТА – У КИЯН
алтимат фризбі

дзюдо краса і грація 

Нещодавно в Луцьку відбувся 
сьомий Міжнародний турнір 
з алтимат фризбі «Кубок 

Любарта 2016».

У турнірі змагалися більш як 100 спортс-
менів, що є гравцями шести жіночих та 
восьми чоловічих команд із Києва, Львова, 
Івано-Франківська, Полтави, Харкова, Оде-
си, Рівного, Бреста, Гродна та Лодзі. Приєм-
но вразив рівень гри, який значно виріс за 
останні роки.

Стосовно фіналістів, то у чоловічому диві-
зіоні тривала запекла боротьба між київською 
командою Rainbow та командою MadCaps з 
Івано-Франківська, яка вперше за роки  існу-
вання дійшла до фіналу, та все ж із рахунком 
13:10 «золото» вибороли кияни. Третє місце 
посіла команда зі Львова Wild West.

У жіночому дивізіоні фінал видався над-
звичайно видовищним завдяки командам 
Gamble з Києва та Phoenix із Бреста. Гравці 
змусили глядачів понервувати, адже щойно 
одна команда починала лідирувати, інша від-
разу наздоганяла в рахунку. І така інтрига збе-
рігалася до останнього поінту, та перемож-
ний гол занесли білоруски, здобувши перше 
місце з рахунком 10:9. Третє місце в жіночому 
дивізіоні виборола київська команда «Дикі 
Кралі».

12-й традиційний 
Всеукраїнський турнір із 

художньої гімнастики «Вікторія-
САР» відбувся в Києві. Команда 
гімнасток луцької ДЮСШ 
«Спартак» під керівництвом 
тренера-викладача Наталії 
Данелюк повернулася зі змагань 
із солідним багажем медалей.

Цьогорічна географія турніру охопила 
Харків, Суми, Одесу, Луцьк, а місто-господар 
заявило аж чотири команди.

За результатами змагань багатоборства 
луцькі гімнастки здобули три срібні наго-
роди та п’ять золотих. Перші місця посіли 

ГІМНАСТКИ ПРИВЕЗЛИ 
ЗІ СТОЛИЦІ ОБЕРЕМОК 
МЕДАЛЕЙ

отримати цю нагороду, команди самі оби-
рають, хто з учасників найбільше її вартий. 
Отож, серед чоловіків її присудили луцькій 
команді Buff alo, а серед жінок – білорускам із 
команди Phoenix.

Ще одна цікава нагорода в алтимат турні-
рах – це MVP (Most Valuable Player), тобто най-
цінніший гравець, який був найкориснішим в 
іграх і зробив найбільше для своєї команди. У 
чоловічому дивізіоні це гравець Тарас Кузик 
(MadCaps, Івано-Франківськ), а в жіночому – 
Анна Слєнзак (Gamble, Київ).

Вихідними в ізраїльському Тель-Авіві за-
вершився чемпіонат Європи серед молоді 
віком до 23 років. На татамі виступало понад 
130 дзюдоїсток з 31 країни «старого світу». 
Титул континентального чемпіона у ваговій 
категорії до 78 кілограмів дістався волинянці 
Анастасії Турчин. 

На шляху до чемпіонського звання 
спортсменка перемогла Беату Панкут (60-те 
місце в світовому рейтингу) з Польщі та Еве-
лін Саланку (92-ге місце у рейтигу) з Угорщи-
ни. У фіналі Турчин здолала росіянку Антоніну 
Шмельову (54-та позиція в рейтингу) лише на 
одне шидо. Турчин зараз на 40-му місці у сво-
їй ваговій категорії.

Анастасія – перша українська дзюдоїстка, 
що двічі стала чемпіонкою Європи. Окрім Тур-
чин, «золото» в скарбничку збірної України 
поклав Яків Хаммо (100+ кг), а «бронзу» теж у 
важкій ваговій категорії виборола полтавчан-
ка Єлизавета Каланіна. У командному заліку 
Україна посіла друге місце, пропустивши впе-
ред Росію. Збірна Грузії стала третьою.

ВОЛИНЯНЦІ ДВІЧІ 
ПІДКОРИЛОСЯ 
«ЗОЛОТО» ЄВРОПИ

Софія Чмух (2009 р. н.), Олена Пянтковська 
(2008 р. н.), Мар’яна Рудик (2006 р. н.), Діа-
на Воробей (2006 р. н.) та Богдана Стрільчук 
(2004 р. н.). Другими на змаганнях стали 
Дарина Біднюк (2009 р. н.), Анастасія Про-
копюк (2008 р. н.) та Олександра Ярмолюк 
(2007 р. н.).

«Ми дуже радіємо за кожну нагороду на-
ших дівчаток. Переживаємо разом з ними, 
вболіваємо. Дякую організаторам змагань 
за позитивні емоції. Також велика подяка 
за підготовку наших гімнасток майстрові 
спорту з художньої гімнастики Ірині Мін-
дюк. Вона встигала готувати своїх гімнасток 
з Києва і наших. Дівчатка її дуже люблять», – 
поділилася враженнями тренер-викладач 
Наталія Данелюк.

А в сусідньому Рівному відбувся турнір 
«Золота осінь», у якому взяли участь гім-
настки з луцького клубу «Спорт-Естет». Для 
лучанок це були п’яті за ліком подібні зма-
гання. Загалом до Рівного прибуло понад 
500 учасників, що представляли сорок дві 
команди з усієї України.

Тож за результатами змагань перше міс-
це завоювала Софія Туріашвілі, другі – Вік-
торія Дорофєєва, Амелія Фацевич та Анна 
Тєрєхова, треті – Валерія Костюк, Дарина 
Головенко, Соломія Шевченко та Ірина Ри-
бак. До змагань спортсменок підготували 
тренери Анна Войнаровська, Марія Семак, 
Юлія Лисенко.

Особливістю спорту алтимат фризбі є 
наявність духу гри, що передбачає взаємо-
повагу та чесну гру, за яку відповідають самі 
ж гравці. Особливою заслугою вважається 

Турнір зібрав понад сотню спортсменів
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Перемога над фінами 1:0 дозволила українцям піднятися 
на друге місце у групі І відбіркового раунду ЧС-2018. Після 
феноменального проходу та пасу Євгена Коноплянки 
Артем Кравець забив у порожні ворота на 25-й хвилині. 

– Результатом я задоволений. Для нас це була важлива 
перемога, ми добре закінчили рік, – відзначив Андрій 
Шевченко. – У першому таймі було багато комбінаційного 
футболу й удосталь моментів для взяття воріт. Після 
перерви ми діяли не так добре, проте не можу дорікнути 
своїм хлопцям за віддачу. Також хотілося б подякувати 
Одесі за підтримку».

молоді й амбітні

на власні очі

АНДРІЙ МАРЧУК: «ВІДБИВ ПЕНАЛЬТІ 
ВІД ДУДІКА І ПОТРАПИВ У «ВОЛИНЬ»
  Юрій КОНКЕВИЧ

    Фото автора
    Луцьк

баскетбол

футбол

Оновлення складу «Волині» 
триває, наша команда – чи 
не наймолодша у Прем’єр-

лізі. Минулого й поточного сезонів у 
основі команди дебютувало чимало 
випускників ДЮФШ «Волинь». Серед 
них – і голкіпер Андрій Марчук. Він 
на певний час виграв конкуренцію 
у досвідчених Артема Кичака та 
Віталія Неділька. Гра Марчука дістала 
схвальні відгуки. Футболіст розповів 
«Волинським Новинам», як він оцінює 
перші матчі в УПЛ.

– Андрію, ти дебютував в УПЛ у грі з не-
простим суперником. Очікував виходу в 
основі проти «Зорі»?

– Готуватися треба до кожної гри. Так, я 
відчував, що перед тим матчем видав кілька 
хороших поєдинків за дубль. Проти «Дніпра», 
наприклад. Тоді чимало відбив ударів. Але на-
справді здивувався, коли почув своє прізвище 
в основі. 

волейбол

Група I, 12 листопада, 4-й тур: Туреч-
чина – Косово – 2:0, Хорватія – Ісландія – 
2:0, Україна – Фінляндія – 1:0 (Кравець, 25).

Майбутні матчі: Косово – Ісландія, 
Туреччина – Фінляндія, Хорватія – Україна 
(24.03.2017 року)

№ Команда І П Н П Г О
1 Хорватія 4 3 1 0 10-1 10
2 Україна 4 2 2 0 7-3 8
3 Ісландія 4 2 1 1 6-5 7
4 Туреччина 4 1 2 1 5-5 5
5 Фінляндія 4 0 1 3 3-6 1
6 Косово 4 0 1 3 1-12 1

ЛІГА ПАРІ-МАТЧ
15-й тур: 19 листопада, субота: 
«Зоря» – «Олександрія», 14:00, «Олім-

пік» – «Чорноморець», 14:00, «Динамо» – 
«Сталь», 17:00, «Шахтар» – «Карпати», 17:00.

20 листопада, неділя: «Зірка» – «Во-
линь», 17:00, «Ворскла» – «Дніпро», 19:30. 

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П О

1 Шахтар 14 12 2 0 38

2 Динамо 14 9 3 2 30

3 Зоря 14 9 3 2 30

4 Олімпік 14 7 2 5 23

5 Олександрія 14 6 3 5 21

6 Чорноморець 14 5 4 5 19

7 Ворскла 14 4 4 6 16

8 Сталь 14 3 5 6 14

9 Зірка 14 3 2 9 11

10 Волинь 14 2 3 9 9

11 Дніпро 14 2 5 7 5

12 Карпати 14 2 4 8 4

СУПЕРЛІГА, ЧОЛОВІКИ
«Волиньбаскет» (Луцьк) – «Кремінь» 

(Кременчук) – 67:71, «Волиньбаскет» – «По-
літехнік» (Харків) – 80:64.

18 листопада: «Волиньбаскет» – «Буді-
вельник» (Київ)

20 листопада: «Волиньбаскет» – «Чер-
каські Мавпи» (Черкаси) 

№ Клуб І В П О
1 Хімік 11 10 1 21
2 Будівельник 12 8 4 20
3 Дніпро 10 8 2 18
4 Кривбас 10 7 3 11
5 БІПА 11 6 5 17
6 Запоріжжя 11 6 5 17
7 Миколаїв 11 5 6 16
8 Черкаські Мавпи 12 4 8 16
9 Кремінь 10 2 8 12
10 Волиньбаскет 9 2 7 11
11 Політехнік 10 1 9 11

СУПЕРЛІГА, ЖІНКИ
3-й тур: «Сєверодончанка» – «Хімік» – 0:3, 

0:3; «Галичанка» – «Регіна» – 3:0, 3:1; «Волинь-
Університет» – «Білозгар» – 3:0 (25:18, 25:23, 
25:18), 3:1 (25:21, 16:25, 25:9, 25:15); «Орбіта» – 
«Педуніверситет» – 3:2, 3:0. 

4-й тур, 18-19 листопада: «Регіна» – 
«Волинь-Університет», «Хімік» – «Галичан-
ка», «Орбіта» – «Сєверодончанка», «Педуні-
верситет» – «Білозгар». 
№ Клуб М П П О
1 Хімік (Южне) 6 6 0 18

2 Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ 
(Тернопіль) 6 5 1 16

3 Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ (Луцьк) 6 4 2 11

4 Орбіта-ЗТМК-ЗНУ 
(Запоріжжя) 6 3 3 8

5 Регіна-МЕГУ-ОШВСМ 
(Рівне) 6 2 4 7

6
Білозгар-
Медуніверситет 
(Вінниця)

6 2 4 6

7 Педуніверситет-
ШВСМ (Чернігів) 6 1 5 4

8 Сєверодончанка 
(Сєверодонецьк) 6 1 5 2

КВАЛІФІКАЦІЯ 
НА ЧС-2018

– Матч у Запоріжжі «Волинь» програла, 
яким був твій досвід після нього?

– У 19 років досвід треба набувати в кожній 
грі та на кожному тренуванні. А офіційний матч 
УПЛ проти учасника групового етапу Ліги Євро-
пи переоцінити важко в цьому сенсі. Хоча вва-
жаю, що досвід воротаря – це тоді, коли знаєш, 
як найкраще діяти в конкретній ігровій ситуації. 

– У дитинстві ти відразу у воротах грав? 
– Та ні! До 15 років грав у нападі в дитячій 

академії львівського СДЮШОР. Але отримав 
важку травму коліна. Багато часу її лікував, а 
коли дуже скучив за футболом, то почав при-
ходити на тренування. Інколи ставав на воро-
та. І мені, і тренерам сподобалося, тому гру в 
ДЮФЛ України починав нападником, а закін-
чив воротарем. Стежив за грою кращих голкі-
перів в інтернеті. У Львові не було тренера з 
воротарів у команді, тому сам вивчав вправи, 
елементи тренувань. 

– ...і потрапив до Луцька. Як це сталося?
– Це було взимку 2012 року. Якось уранці 

зателефонували тренери дитячо-юнацької 
школи іншої команди – «Галичини» – і запро-
понували зіграти матч проти «Волині». Попе-
редили, що можу сподобатися лучанам. Гра 
відбувалася заледве не на льоду. Ми програли 
«Волині» 0:4, але я відбив дуже багато, до того 
ж витягнув пенальті від Артема Дудіка. Піс-
ля гри підійшли до мене лучани і сказали, що 
хочуть бачити у своїй команді. Потім про цей 
матч часто з Артемом жартували. 

– На кого завжди рівнявся у воротар-
ському ремеслі?

– На Петера Шмейхеля. Манера Олівера Кан-
на подобається. Дивився багато відео з ними. 

– А із нинішніх кіперів хто подобається?

– Каспер Шмейхель із «Лестера». Пере-
йняв від батька найкраще. Та й судіть самі – 
Шмейхель-менший не пропустив жодного гола 
в груповому етапі Ліги чемпіонів! 

– Тебе викликали у збірну України U-19 
в кваліфікації на чемпіонат Європи 2016 
року. Україна, на жаль, не виборола путів-
ку. Як оціниш свою гру в збірній?

– Збірна надала більше впевненості, між-
народного досвіду. Багато подорожували сві-
том, оцінювали рівень футболу, грали з хоро-
шими командами. Це не може не позначитися 
на кар’єрі будь-якого футболіста. Колектив у 
нас був дуже хороший. Відіграв завершальну 
гру на еліт-раунді проти Північної Ірландії, ми 
перемогли 2:0, а після матчу команду розфор-
мували, тепер це буде U-20 і «молодіжка». Аби 
й далі мати шанси потрапляти у збірну, треба 
працювати й працювати. 

– Якщо критично подивишся на свою 
гру, то де бачиш резерви?

– Передусім треба вдосконалювати гру 
ногами. Це важливий воротарський навик. У 
сучасному футболі голкіпери мусять грати но-
гами, як польові гравці. 

– У тебе вже є вдалий приклад цього – у 
грі проти «Дніпра» Андрій Ляшенко отри-
мав пас від тебе й віддав гольовий пас Ар-
тему Дудіку... 

– Це більше помилка захисників, хоч я й 
націлено віддавав уперед. Той матч узагалі 
приємно згадувати. Ми цілеспрямовано готу-
валися до гри з дніпрянами. Такі перемоги на-
дають впевненості команді. Щоправда, у грі з 
«Олімпіком» в Сумах дуже не поталанило, аби 
взяти очки. Треба набирати їх у завершальних 
матчах 2016 року. 

19-річний Марчук намагається 
конкурувати з досвідченішими 
кіперами «Волині»

Андрій із тренером воротарів 
«Волині» Сергієм Чабаном

...Гравці збірної вибігли 
розминатися на газон 
одеського «Чорноморця», і 
стадіон зустрів їх оваціями. 
Хлопці ніби за командою 
подякували трибунам. 
Дрібничка, яка велемовно 
свідчить про зміни у збірній. 

Футболісти були налаштовані 
на матч проти Фінляндії і водно-
час розкуті й не обтяжені «важки-
ми» словами тренера. Жарти на 
тренуваннях, сотні неформаль-
них розмов із вболівальниками 
та журналістами. Перша команда 
країни направду стала ближчою 
до людей. Такий висновок чоти-
рьох днів листопада, які вдалося 
провести разом із національною 
збірною у Києві та Одесі. 

Спочатку була прес-
конференція Шеви, Кучера та Ро-
таня у Києві. Нічого сенсаційного 
не прозвучало. Але зауважив, 
що Андрій тільки двічі протяг-
нув своє «е-е-е-е-е», за яке його 

КОМАНДА №1: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВІД ШЕВИ
  Юрій КОНКЕВИЧ

    Фото автора
    Луцьк-Київ-Одеса

раніше постійно шмагали всіля-
кі «квартали». Шевченко наразі 
кайфує від роботи, спілкування із 
журналістами його не обтяжує, на 
відміну від попередників – Блохі-
на та Фоменка. 

Після пресухи – відкрите тре-
нування збірної, на яке міг прийти 
будь-хто охочий. Гравці вибігали-
виходили з тунелю під схвальні 
вигуки кількох сотень киян. Убо-
лівальники заповнили центральні 
нижні сектори й терпеливо чекали 
на автограф чи селфі з улюбленця-
ми. Найбільше працювати довело-
ся Коноплянці. На початку трену-
вання визволяти його від надміру 
уваги вболівальниць узявся сам 
Шевченко, а в кінці найбільший 
веселун збірної не поспішав схо-
ватися від листопадового холоду 
в роздягальні й «запалював» з 
людьми, раз по раз пробігаю-
чи вздовж сектора. Вряди-годи 
хтось із гравців запускав «свічку» 
на трибуни, і м’яч діставався щас-
ливчикам у подарунок. Половина 
викликаних у збірну футболістів 
грають у європах і знають усі тон-
кощі спілкування із вболівальни-

ками. Окрема овація дісталася 
Шеві – його люблять і підтриму-
ють, аванс довіри суспільства до 
нашої легенди ще не скоро вичер-
пається. Це на прес-конференціях 
він уже Андрій Миколайович, убо-
лівальники ж звично кличуть його 
Шевою.

В Одесі перед грою Андрій 
вийшов на поле одним з останніх 
і довго стояв із піднятими руками, 
дякуючи за хвилі добра, що їх ви-
промінювали трибуни. 

На південь минулої суботи 
підтягнулися фанати з усієї краї-
ни. Перед грою вони пройшлися 

центром Одеси грандіозним мар-
шем – із петардами, вогнями, кри-
чалками й охороною Нацгвардії 
по периметру колони. Уперше від 
лютого 2013 року Одесі дозволи-
ли зіграти матч збірної. І футбо-
лісти не могли не віддячити пере-
могою одеситам та всій країні за 
шалену підтримку. 

Рік для головної команди 
України закінчився щасливо, а ми 
разом з нею потрохи оговтуємося 
від літнього ЄВРОпровалу. А щирі 
усмішки футболістів та невичерп-
на енергія Шевченка налаштову-
ють на позитив. 

На відкрите тренування гравців 
збірної тепер також виводять діти

Фан-марш у Південній Пальмірі пройшов 
Дерибасівською до стадіону «Чорноморець»
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Усі філософи – мудреці у своїх сентенціях і дурні у своїй поведінці. Бенджамін Франклін

Бізнесмен приходить до рабина:
– Ребе, маю такі проблеми! Фабрика 

приносить самі збитки, дисципліна нульо-
ва, виробність низька, борги зростають, 
податки заїли. Що робити?

– Візьми Талмуд, поклади його під пах-
ву й обходь усю фабрику двічі на день.

За місяць приходить радісний бізнес-
мен до рабина й каже:

– Усе чудово, крадіжки на роботі при-
пинилися, нероб звільнено, виробність 
зросла, з боргами розрахувався! А в чому 
секрет?

– Керівник має постійно бути в себе на 
виробництві й приділяти увагу всьому, що 
відбувається.

– Це я зрозумів. А Талмуд навіщо?
– Для солідності.

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

– Що таке гібридна війна?
– Це коли з країною-агресором водно-

час ведуть і війну, і бізнес.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Перед виходом із дому: смартфон заря-
див, планшет зарядив, годинника зарядив, 
окуляри зарядив, чохол зарядив, зарядку 
зарядив.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Голова ЦВК Ерефії Елла Памфілова по-
обіцяла піти у відставку у випадку провалу 
фальсифікації виборів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я зразу зрозуміла, що з ним нічого не 
вийде, коли у кав’ярні замовила собі конь-
як, а він – морозиво...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Не кожна дівчина вірить у кохання з 
першого погляду, бо складно ось так на 
око визначити, хто скільки заробляє.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На наступних виборах у Росії для під-
твердження переобрання Путіна буде до-
статньо кивнути телевізору.

Жартівливо-політичний гороскоп на 17 – 23 листопада
Овен (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко 
31 березня 1982 р.
Секретар Луцькради
Справи амурні до лиха 
доведуть, тому зорі мають 
стосовно вас свої плани: на 
роботі бути тільки слухняною 

виконавицею. Варто помиритися із 
новопридбаними ворогами й дружити 
разом проти нових супротивників. 

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана  Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Хай скільки шефа годуй 
обіцянками, але доведеться 
їх і виконувати коли-небудь. 
Збільшити продуктивність 

роботи допоможуть традиційні засоби – 
відписки та відмазки. Зорі прихильні – у 
родині безхмарне небо.  

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Положинський 
28 травня 1972 р.
Лідер гурту «Тартак»
Веселкового життя не варто 
чекати, але друзі та колеги 
таки змусять радіти усім 
кольорам веселки буття: 

музи прилітатимуть, скрипкові ключі 
не рипітимуть, а гами й ноти радітимуть 
вашим успіхам. 

Рак (22.06 – 23.07)
Лариса Соколовська 
22 червня 1955 р.
Екс-заступниця 
міського голови Луцька
А якщо згадати бої минулі, 
які ще не стерлися у пам’яті 
народній? Якщо по-новому 

обігріти всіх і кожного, відремонтувати, 
встелити й затендерити? Імовірність 
виступу «на біс» чимала. Інших проблем 
зорі не віщують. 

Лев (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький 
29 липня 1959 р.
Директор КП «Луцьксвітло»
Згадають і вас колись незлим 
тихим, побачивши діяння 
наступників ваших. І скажуть 
перехожі, і заволають 

квартиронаймачі: «А були ж золоті деньки 
в цьому занедбаному місті! А світили ж 
ліхтарі яскравіше! І ями були мілкіші, і 
бордюри рівніші».

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Тиждень буде сповнений 
роздумів про трансцендентну 
тугу буття й необхідність 
існування цирку під 

куполом спільного неба. Резерви терпіння 
знижуються, можливий вибух негативу на 
людей, які генерують зло і неправду. 

Терези (24.09 – 23.10)
Петро Шпига 
30 вересня 1973 р.
В.о. начальника головного 
управління Нацполіції Волині
Забути все – ваше 
гасло цього тижня. 
Передусім – статистику, а 

потім – люстрацію, атестацію і пертурбацію. 
Навряд чи вдасться відпочити, бо ваші 
підлеглі геть розперезалися і жити 
простому люду не дають. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського голови 
Луцька
Кадри вирішуватимуть усе, а 
еліту істеблішменту взагалі 
на руках носитимуть. Сни про 

люстрацію нажахають до нової атестації. 
Нові враження слід складати до різних 
кошиків – розійдуться взимку, наче гарячі 
пиріжки. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев 
15 грудня 1981 р.
Перший заступник міського 
голови Луцька
Зорі прихильні до 
діянь креативних, а не 
прямолінійних та завчених. 

Вийдіть із поля уваги шефа, струсоніть пил 
із запліснявілих інструкцій та нафталінових 
наказів. Фонтану – бути, місту – цвісти, 
рейтингам – падати!  

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк 
2 січня 1955 р.
Депутат Волиньради
Цього тижня рятуватимете 
недопалки колишньої слави 
вашої могутньої тусовки. 
Зорі радять зосередитися на 

витягуванні каштанів для себе рідного із 
вогнища колективної безвідповідальності. 
Загалом веселий тиждень, резерви здоров’я 
необмежені. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Антон Сосновський 
18 лютого 1982 р.
Екс-депутат Луцької міськради
Імовірні опади у вигляді 
фрикадельок від старого 
злочинного режиму. 
Не соромтеся згадати 

колишні бої та поділитися досвідом 
із молодим поколінням реформаторів 
сірої буденності.

Риби (20.02 – 20.03)
Олег Гребенюк 
20 березня 1961 р.
Начальник управління 
освіти Луцькради
Забезпечити, удосконалити, 
методично обґрунтувати, 
теоретично визначити і 

практично забити – якусь таку фантасмагорію 
малюють зорі у вашому гороскопі. Тому 
краще розслабитися й отримувати насолоду 
від педагогічного процесу. 
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ГОРОСКОП 17 – 23 листопада

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

Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№ 42

записничок

І «ОЛІВ’Є» 
МАЄ СЕКРЕТИ

Щоби знаменитий салат був 
надзвичайно смачним, 

треба дотримуватися кількох 
простих правил. І тоді гостей від 
салату за вуха не відтягнете!

 Овочі краще нарізати на невеликі ку-
бики такого ж розміру, що й горох. Од-
наковий розмір компонентів дозволяє 
однаково розкрити смак кожного, не за-
тьмаривши при цьому інші.

 Якщо хочете зробити салат більш не-
звичним – наріжте інгредієнти солом-
кою.

 Досвідчені господині кажуть, що яєць 
і картоплин у салаті має бути стільки ж, 
скільки гостей за столом.

 У жодному разі не змішуйте гарячі або 
навіть теплі продукти – смак салату буде 
зіпсовано.

 Дайте страві настоятися в теплі кілька 
годин, щоб салат став соковитим, і тільки 
після цього поставте його в холодиль-
ник.

 Щоб довше зберегти салат, нарізані ін-
гредієнти без майонезу можна зберігати 
три дні в холодильнику. Для цього кра-
ще використовувати лотки, які щільно 
закриваються, або звичайні банки з ка-
проновими кришками, щоб інгредієнти 
салату не окислялися.
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погляд у минуле НАЙСТАРІШИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

17 листопада – Симон, 
Інокентій, Фаїна
18 листопада – Наталя, 
Ганна, Григорій, Галактіон, 
Олександр, Гурій
19 листопада – Клавдія, 
Олександра, Павло, Єфросинія
20 листопада – Валерій, 
Кирило, Лазар, Федір, Іларіон, 
Євген, Йосип, Богдан
21 листопада – 
Михайло,
Гаврило
22 листопада – 
Іван, Олександр, 
Порфирій, Мотря, 
Максим
23 листопада – 
Орест, Костянтин, 
Юрій, Георгій, 
Родіон 

17 листопада – Симон, 
Інокентій Фаїна

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса редакції: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
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Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
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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 23 листопада включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
плед Underprice.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ва тимуть призові конкурси для своїх 
читачів. Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 
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_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

2323
листопада

1717
листопада

1818
листопада

1919
листопада 2020

листопада

2121
листопада

р р
гдан

р

, 

н, 

* 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.

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
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2. Ca6#
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судоку

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

Харківський національний 
університет імені Каразіна є 
одним із найстаріших в Україні. 

Засновано його 17 листопада 1804 
року. Посприяв цьому видатний 
просвітитель Василь Каразін. Саме він 
зміг отримати потрібну грамоту від 
царя Олександра І.

17 січня 1805 року відбулося урочисте від-
криття університету. Графа Cтефана Потоцького 
призначили куратором. Викладачами Імпера-
торського університету в той час були переваж-
но іноземці. До початку ХХ століття заклад мав 
тільки чотири факультети: фізико-математичний, 
історико-філологічний, медичний та юридичний. 
На території університету були лабораторії. Піз-
ніше при ньому збудували ветеринарну школу, 
клініки, астрономічну обсерваторію, ботанічний 
сад, бібліотеку, музей природи та ціле універси-
тетське містечко. Було засновано дослідницькі 
та наукові товариства. Тут з’явилися перші пері-
одичні видання на Слобожанщині: «Харьковскій 
Еженедельникъ», «Украинскій Вестникъ», «Укра-
инскій Журналъ».

sjsu.edupeoplefred.cohen

Колись університет мав 
лише чотири факультети
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  Оксана БУБЕНЩИКОВА
Фото автора та із
сімейного архіву
Луцьк

історія успіху

колесо історії ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК У ЛУЦЬКУ
 Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com

ЯК ПРОФЕСІЙНА ВОЛЕЙБОЛІСТКА 
ЗДОБУЛА СЛАВУ КОНДИТЕРА

Центральний парк 
імені Лесі Українки 
в Луцьку офіційно 

відкрили 1964 року. 
Правда, тоді він носив 
ім’я Юрія Гагаріна. При 
вході на центральну алею 
стояла скульптура на 
космічну тематику. Тоді це 
не був центральний парк, 
оскільки головним міським 
оазисом слугувала 
територія на місці 
сучасного Театрального 
майдану. Утім там 
планували спорудити 
новий театр, тож новий 
парк імені Гагаріна був у 
Луцьку не зайвим.

Хоча новозбудований у шістде-
сятих парк отримав критику фахів-
ців, більшість лучан тоді, певно, не 
переймалися естетичними якос-
тями парку, а раділи йому. Він став 
улюбленим місцем проведення 

часу з родиною. Конкурувати мог-
ли хіба що кінотеатри, але у вихідні 
ніхто не заважав жителям міста піти 
гуляти в парк, а на вечір – у кіно. 

Невдовзі після відкриття 
з’явилися літній кінотеатр «Кос-
мос», танцювальний майданчик, 

тир, парашутна вежа. У 1971 році 
почали будувати містечко атрак-
ціонів. Одним із перших з’явилося 
колесо огляду, яке стоїть і працює 
в парку і сьогодні. Стали з’являтися 
й інші атракціони. Того ж року в 
парк перенесли пам’ятник Лесі 

Українці та збудували біля ньо-
го фонтан. Раніше цей пам’ятник 
стояв біля Хрестовоздвиженської 
церкви. Тоді ж вирішили перейме-
нувати парк. Відтак 1971 року він 
став називатися іменем Лесі Укра-
їнки. Згодом відкрили зоокуточок. 

Мабуть, останнім масштабним но-
вовведенням у парку було будів-
ництво дитячого ігрового містечка 
«Диво». Незважаючи на проблеми 
невпорядкованості й моральної за-
старілості, це місце і досі притягує 
багатьох лучан.
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Центральна алея парку у 1960-х роках Центральна алея в наш час

28-РІЧНА ВОЛИНЯНКА ПЕРЕКОНАНА, ЩО ЖІНКА МОЖЕ ВСЕ: 
КОХАННЯ – ЗАВОЮЄ, ГРОШІ – ЗАРОБИТЬ, ЩАСТЯ – НАРОДИТЬ!Чи не всю юність лучанка 

Анастасія Кішта мріяла 
про славу спортсменки. 
А високий зріст і 
чудова фізична форма 
підштовхнули до здобуття 
фаху «Олімпійський та 
професійний спорт».

– Я навчалася в Інституті фізич-
ної культури СНУ. Тренувалася в 
Богу слава Галицького у складі во-
лейбольної команди. Але... в якийсь 
період сама для себе відкрила: це не 
моє. А якщо не моє, то навіщо витра-
чати час, коли життя таке коротке? – 
каже Анастасія. – Відтак професійний 
спорт я відклала на другий план. У 18 
років, аби мати кишенькові гроші, 
пішла працювати на фабрику пласт-
масових іграшок. Через рік отрима-
ла підвищення й посаду менеджера 
з постачання. Та потім вийшла заміж. 
Народила першу донечку, другу і від-
чула: перебувати в родинному колі – 
ось моє щастя!

ПОЧИНАЛА З 
КІЛОГРАМІВ 
ВИКИНУТОГО ТІСТА…

Домашніх клопотів, зізнається 
жінка, завжди вистачало. Проте енер-
гійна по життю Настя почала шукати, у 
що ж цікаве спрямувати цю енергію.

– Пробувала все: в’язала, виши-
вала, інші техніки рукоділля опанову-
вала. Але терпцю бракувало, – зізна-
ється, сміючись. – І з рідною сестрою 
(а вона теж пішла в декрет, тільки на 
чотири місяці раніше) ми вирішили 
узятися за кондитерську справу.

Спершу це були оригінально 
оздоблені торти. Ними охоче ла-
сували малюки, рідні та друзі. Втім 
на «бізнесові рейки» було складно 
вийти, адже подібні вироби про-
понували дуже багато майстринь. І 
сестри замислилися над варіантом 
випікання пряників.

– Імбирних я принципово не хоті-
ла. А от коли натрапила в інтернеті на 
рецепт медових – інтуїтивно відчула: 
те, що треба! – провадить Настя.

Коли три з половиною роки тому 
жінка вперше виготовила казкову 
хатинку з їстівних коржів, донечка 
була в захваті! Бо це справді був су-
перподарунок до зимових свят. Але, 
зізнається мама, смак хатинки був 
«не ахті».

– Зиму ми святкували, в гості 
ходили. А на весну моя сестра Лєна 
каже: «Давай-но щось прибуткове 
почнемо робити». І офіційним стар-
том «пряникового бізнесу» стало 
15 травня – день народження нашої 
бабусі, – пригадує майстриня.

Аби зайти на кулінарний ринок 
із чимось оригінальним, Лєна гене-
рувала ідеї щодо оформлення виро-
бів. А Настя мала забезпечити бездо-
ганний смак товару.

– Зізнаюся, це було ду-у-уже не-
просто! – каже оповідачка. – Рецеп-
тів у інтернеті море, проте «свою 
родзинку» жоден майстер не відкри-
ває. От і виходило, що цілих півроку 
я тестувала шалену кількість варіа-
цій із тістом. Сердилася. Викидала. 
Знову замішувала! Дякувати Богу, мій 
Костя – чоловік терпеливий. Плюс 
творчий (майструючи з дерева, сам 
знає, як складно досягнути ідеально-
го у виробі). Тому замість того, щоб 
сваритися, він заспокоював, підтри-
мував, пропонував не зупинятися й 
експериментувати. І врешті-решт я 
таки домоглася ідеального поєднан-
ня смаку й естетики!

РЕКОРД – 25 ТИСЯЧ 
ЛАЙКІВ!

Першим клієнтом Насті-пекаря 
стала сестра. Вона запропонувала 
до Дня вчителя виготовити сво-
їм вихователям маленькі набори 
пряників, а на них написати слова 
побажань. Побачивши усмішки ви-
хователів, сестри захотіли зробити 
подяку для рідної матусі: за подаро-
ване життя, за любов, турботу й не-
доспані ночі...

– Мама як узяла пакуночок – 
ледь не розплакалася! Довго не 
хотіла їсти пряника, – усміхається 
оповідачка. – Та моє прохання скуш-
тувати, щоб оцінити смакові власти-
вості виробу, таки переконало маму. 
І її оцінка була – відмінно!

Відтоді з кожним наступним ро-
ком випічка Анастасії Кішти стає все 
популярнішою. Люди підказують 
цікаві ідеї щодо оформлення медо-
вих пряників. Просять їх не лише на 
гостину. Чимало замовлень роблять 
батьки, коли в дитсадку день іме-
нинника чи 8 Березня. А ще останнім 
часом стало «фішкою» брати пряни-
ки замість хліба, йдучи на хрестини, 

або від імені новонародженого да-
рувати гостям «їстівного сувеніра».

– Ще тільки експериментуючи 
над рецептом тіста, я сама собі вста-
новила правило: лише натуральні 
інгредієнти. Адже, маючи двох до-
нечок, розуміла, як кожній мамі важ-
ливо дбати про здоров’я дитинки, – 
наголошує кондитер. – А щоб виріб 
«пасував» до кожного конкретного 
свята, моя сестра стала підказувати 
прикольні написи.

У соцмережах, де Анастасія Кіш-
та ділиться своїми новинами, дру-
зям дуже сподобалася притча про 
маму: «За день до народження Бог 
сказав дитинці: «Завтра ти прийдеш 
у новий для себе світ». «Але ж я така 
маленька і беззахисна. Як же я буду 
там сама?» – запитала дитинка. –  «А 
я подарую тобі ангела-охоронця, 
який завжди-завжди тебе оберіга-
тиме й любитиме». «Та як я його впіз-
наю?». «Дуже просто, – усміхнувся 
Бог. – Ти називатимеш його МАМА»... 
Ця притча надихнула майстриню, й 
у результаті багато лайків зібрали 
пряники з написами «Дякую, бабу-
сю, за таку матусю». 

– Та моїм кулінарним рекордом 
став пряник із джемом (до речі, 
джем – теж мій винахід: варю його 
тільки з фруктів і цукру). Кондитер-
ський виріб я оздобила написом 
«Жінка може все: успіху досягне, 
кохання завоює, гроші заробить, 
щастя народить!». Цю фразу (її ав-
торка – моя люба сестричка) вподо-
бало 25 тисяч (!!!) людей. Уявляєте? – 
хвалиться майстриня.

Після такого визнання, яке при-
йшло до Насті 2014-го, замовлень 
постійно більшає. Аби встигати їх 
виконувати, жінка долучила до ро-
боти спершу двох, потім п’ятьох 
дівчат-художниць, які оформляють 
вироби. А зараз кількість замовлень 
така, що до команди знову треба до-
даткових рук! 

КИТАЙ ЗАПРОШУЄ, 
ТА Я УКРАЇНУ 
ЛЮБЛЮ

– Але власне випічку не дові-
ряю нікому, крім себе, – жартує 
оповідач ка. – Нещодавно на весілля 
мені замовили 160 пряників. Аби їх 
виготовити, простояла на кухні дві 
доби й мусила 160 разів написати 
від імені наречених «Ми щасливі, 
що ви сьогодні з нами», – сміється, 
пригадуючи.

Пряники Анастасії Кішти вже 
мандрували до Польщі, Голландії, 
Бельгії, Азербайджану, Росії, Швей-
царії, Грузії. Їх оцінили у столиці 
Британії – Лондоні. А нещодавно – 
й у США! Здебільшого замовлення 
роблять наші співвітчизники, аби 
подарувати іноземцям «шматочок 
любові з України». Відтак найчасті-
ше обирають пряники у формі сер-
дечка, а оздобити просять їстівною 
вишивкою, синьо-жовтим орнамен-
том, калиною.

– Оскільки рецептура дозволяє 
зберігати виріб від кількох місяців 
до півроку, а сам він – не крихкий, то 
мені запропонували гуртовими пар-
тіями надсилати пряники навіть до 
Китаю, – зауважує оповідачка. – Але 
я ще вагаюся. По-перше, не таке по-
тужне виробництво маю, аби вруч-
ну стільки спекти. По-друге, щоби 
влучний напис придумати, треба 
знати ментальність жителів країни, 
їхні традиції. Тому зараз більше до 
душі дарувати пряникову радість 
тут, в Україні.

Майстриня Анастасія Кішта 
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