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ЦІНА ДОГОВІРНА

ПЕРСПЕКТИВИ

ВОЛИНСЬКИЙ САНАТОРІЙ ВОЛИНСЬКИЙ САНАТОРІЙ 
«ПРОЛІСОК»:«ПРОЛІСОК»: ІНВЕСТИЦІЇ  ІНВЕСТИЦІЇ 
ПРИХОДЯТЬ ТУДИ, ДЕ ПРИХОДЯТЬ ТУДИ, ДЕ 
ХОРОШЕ ПІДҐРУНТЯХОРОШЕ ПІДҐРУНТЯ
Оновлена волинська здравниця, оснащена 
водолікувальним комплексом і сучасним медико-
реабілітаційним обладнанням, готова приймати жителів 
області, України і, зрештою, європейців. Модернізація 

санаторію матері та дитини «Пролісок» сприятиме 
не тільки розвитку санаторно-курортного 
оздоровлення, а й туристичної сфери

на Волині.

ТРОЛЕЙБУСНІ ГРАБЛІТРОЛЕЙБУСНІ ГРАБЛІ
Луцька влада заплуталася. Браво марширує по граблях. 
Декларує скорочення кількості чиновників, натомість 
вводить нових заступників міського голови. Говорить про 
ефективність роботи комунальних підприємств, а нічого 
не змінює. Сподівається, що, роблячи одні й ті ж речі за 
десятим разом, результат буде іншим. За вікном грудень 
2015 року, але чомусь не полишає відчуття  де жа в’ю, ніби 
на вулиці 2009 рік, коли страйкували тролейбусники, і 
місто переживало транспортний колапс. Про проблеми 
Луцького підприємства електротранспорту говорили вже 
тоді, тоді ж і знаходили рецепти виходу з кризи. Але ці 
рекомендації так і залишилися на папері, й за шість
років нічого суттєво не змінилося.
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РЕАЛІЇ ВАЖЛИВО

У Маневичах може з’явитися музей одного експоната 
для найбільшого човна в Україні, який знайшли 
у річці Стир влітку 2015 року. стор. 6

ОКРЕМИЙ МУЗЕЙ ДЛЯ ОКРЕМИЙ МУЗЕЙ ДЛЯ 
ВОЛИНСЬКОГО ВОЛИНСЬКОГО 
ЧОВНА-РЕКОРДСМЕНАЧОВНА-РЕКОРДСМЕНА
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У НОВИЙ РІК – 
З НОВИМИ ІДЕЯМИ
Лишаючи в минулому рік нинішній, 
мимоволі замислюємося над тим, як 
прожили цей час. Робимо висновки, 
підбиваємо підсумки і, звісно ж, будуємо 
плани на рік прийдешній.

Над своїм минулим і майбутнім міркуємо 
і ми, творці газети «Хроніки Любарта», яка 
вже встигла полюбитися лучанам. Сміємо 
так говорити, бо знаємо багатьох читачів 
особисто, радо приймаючи їх у своїй редакції як 
із темами болючими, так і з бажанням просто 
бути почутими.

За п’ять років видання виросло професійно, 
а разом із ним виросли й читачі, яких з року 
в рік ставало все більше. Увесь цей час у своїй 
тематиці «Хроніки» орієнтувалися здебільшого 
на Луцьк, позиціонуючи себе як міська газета. 
Проте нині настав час змін. Було прийняте 
рішення  розширювати діяльність на всю Волинь, 
а відтак – творити новий проект, з новою 
назвою, темами і підходами.

Уже з 2016 року читайте нове обласне 
друковане видання, яке матиме назву «Волинські 
Новини». Спільно з однойменним інформаційним 
агентством ми беремося видавати абсолютно 
нову газету, яка, сміємо запевняти, буде цікавою 
кожному волинянину. 

«Хроніки Любарта» наразі припиняє свою 
діяльність як друкована газета, натомість 
продовжуватиме роботу сайт видання, куди ми 
запрошуємо інтернет-спільноту.

Дякуємо, що читали і любили нас. 
Сподіваємося, що нове видання стане гарним 
початком нового року і для нас, і для вас, наші 
читачі.

А у новому році бажаємо вам добра і здоров’я. 
Будьте мудрими, сильними і небайдужими. А ми 
вам у цьому допоможемо.

Колектив редакції газети
«Хроніки Любарта»

АПАРАТ ЛУЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
ЗБІЛЬШИЛИ
Рішення про збільшення загальної чисельності 
апарату Луцької міської ради та її виконавчих 
органів з 499 до 516 штатних одиниць ухвалили 
депутати міськради. Про це йшлося під час другої 
сесії Луцької міської ради 23 грудня, повідомляє 
Інформаційне агентство Волинські Новини.

Як повідомила начальник відділу кадрової 
роботи та нагород міської ради Віра Гудима, 
кількість штатних одиниць збільшать на 17 – з 
499 до 516. Це зумовлено потребою утворення 
відділу державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, а також ство-
ренням додаткових посад у Центрі надання 
адміністративних послуг (відповідно до законо-
давства, з 1 січня органам місцевого самовряду-
вання передано повноваження реєстрації прав 
на нерухоме майно та юридичних і фізичних 
осіб-підприємців).

Депутат Ігор Поліщук (УКРОП) поцікавився, 
чи передбачається збільшення кількості праців-
ників юридичного відділу, адже наразі представ-
ництвом міської ради у судах опікуються лише 
двоє юристів. Міський голова Микола Романюк 
розповів, що дві штатні одиниці додадуть за 
рахунок інших структурних підрозділів.

Андрій Козюра («Батьківщина») звернув увагу на 
те, що депутати так і не побачили досі списку штат-
них одиниць з переліком посад у кожному управлін-
ні. Відтак попросив надалі надавати максимальну 
інформацію депутатам. Також депутат пропонував 
об’єднати управління земельних ресурсів з управлін-
ням містобудування та архітектури, але його пропо-
зиція не набрала потрібної кількості голосів. 

Після дискусії депутати усе ж затвердили 
нову структуру виконавчих органів міської ради.

КАДРИ

САМОКОНТРОЛЬ

ПІД НАГЛЯДОМ

У ЛУЦЬКУ СТВОРИЛИ КОМІСІЮ 
ЩОДО ПРОБЛЕМ МІСЬКОГО 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

НА ВЕРЕСНЕВОМУ 
ЗАТЯГУЮТЬ 
З КАНАЛІЗАЦІЄЮ

ПРОБЛЕМА

У
Луцьку створили тимчасову 
депутатську комісію, яка буде 
опікуватися проблемами 

на Луцькому підприємстві 
електротранспорту. Таке рішення 
ухвалили під час сесії міської ради 23 
грудня.

Суть – вивчити проблеми, щоб де-
путати могли краще розуміти, як їх 
розв’язати і вивести підприємство з 
кризи. Тобто комісія має фахово розгля-
нути різні аспекти роботи ЛПЕ і подати 
пропозиції покращення економічного 
стану. 

Як вважає депутат Ігор Поліщук 
(УКРОП), майбутнє громадських пе-
ревезень саме за електротранспортом. 
Проте є «незрозумілі моменти» у роботі 
підприємства. Він разом з іншими депу-
татами зустрічався з колективом, який 
має своє бачення щодо того, хто має 
бути новим директором і як виправити 
інші проблеми. Робота комісії, вважає 
Поліщук, піде на користь. Формат – сім 
осіб, по одній людині від кожної полі-
тичної сили в міськраді. 

Заступник міського голови Сергій 
Григоренко заявив, що є дві ключові 
причини. Головне – невиконання держа-
вою своїх зобов’язань, а саме – наявність 

заборгованості за перевезення пільгових 
категорій. Пільговиків тролейбуси пере-
возять, а держава за них не платить. Дру-
ге – лізинг. Тільки в 2015 році заверши-
лися виплати за взяті колись автобуси. 

«Це, а не менеджмент, стало причи-
ною занепаду на підприємстві. Наступ-
ного року ситуація може погіршитися, 
якщо пільгові компенсації скинуть на 
місцеві бюджети. Поганий варіант – ли-
шити все, як є. Найкращий – коли від-

будеться монетизація пільг, коли будуть 
пільговикам доплати. На сьогодні забор-
гованість на підприємстві складає п’ять 
мільйонів. Але до кінця року з держбю-
джету мають погасити 45% боргу», – за-
явив Григоренко.

Після обговорення депутати прого-
лосували за створення комісії. Головою 
обрали Ігоря Поліщука. Міський голова 
Микола Романюк побажав комісії плід-
ної роботи. 

ПОСАДА

Лучани, які живуть у мікрорайоні 
Вересневому, невдоволені темпами 
виконання робіт з будівництва каналі-
зації та водовідведення на їхніх вулицях.

Про це повідомив під час сесії 
Луцькради 23 грудня депутат Борис 
Смаль (УКРОП), повідомило Інфор-
маційне агентство Волинські Новини. 

Згідно з програмою будівництва 
мереж водовідведення, каналізаційні 
мережі в мікрорайоні мають збудувати 
до 2017 року. Наразі ж вулиці Вересне-
вого засипані щебенем, адже асфальт 
укладатимуть тільки після проведення 
усіх робіт. Тому у негоду лучани зму-
шені ходити по багнюці. 

Зі слів депутата, жителі району на-
рікають, що розтягувати будівництво 
мереж до 2017 року означає залишити 
людей жити в болоті. Тому він запро-
понував доручити управлінню капі-
тального будівництва внести зміни до 
Програми, аби будівництво каналізації 
завершити до осені 2016 року.

Крім того, восени лучанам повідо-
мили, що облаштування каналізації 
заплановане на умовах співфінансу-
вання з місцевими мешканцями у спів-
відношенні 40% лучани і 60% бюджет 
міста. Відтак Борис Смаль запропону-
вав продовжити популяризацію цього 
будівництва у мікрорайоні, на що де-
путати дали згоду. 

У ЛУЦЬКОГО 
МЕРА – НОВИЙ 
ЗАСТУПНИК
Депутати Луцької міської ради підтримали 
обрання на посаду заступника міського 
голови Андрія Киця.

Передбачається, що він буде опіку-
ватися питаннями діяльності освітньої, 
медичної та культурної галузей міста. Як 
зазначив новообраний посадовець, хоча 
він є директором школи №1, але буде 
порівну приділяти увагу сферам його 
компетенції.

Головними завданнями для себе вва-
жає вирішення питання якісного надання 
послуг і зміцнення матеріально-технічної 
бази. Відбуватиметься це шляхом реаліза-
ції комплексних програм.

«У мене немає ні чужих, ні своїх. Гото-
вий чути кожного і йти на компроміси», 
– запевнив він.

Луцькі депутати затвердили 
зміни до регламенту міської 
ради. Таке рішення було 
ухвалено 23 грудня під час 
сесії Луцькради.

Як розповів об-
ранець громади 
Павло Даниль-
чук («Народний 
контроль»), два 
дні депутати та се-
кретар міської ради 
плідно працювали 
над змінами до регламенту, 
пише «ВолиньPost». Нововве-
денням у регламенті є окремий 
розділ, який стосується етики 
й депутатської дисципліни.

«У законі не прописано, 
як треба працювати. Відтак 
ми продумали догани за по-
рушення депутатами дисци-
пліни», – пояснив він.

Згідно з документом, «під 
час виконання депутатських 

повноважень для голови 
і депутата є неприпусти-
мим вживання образли-
вих, неетичних, лайливих 
висловів щодо громадян, 
окремих депутатів, депутат-
ського корпусу в цілому, Ради, 
службовців місцевого само-
врядування тощо. Неприпус-
тимими є критика депутата 
щодо його вибору при голо-
суванні з окремого питання, 

зловживання та спе-
куляції при комен-

туванні прийнятих чи 
відхилених радою рішень».

За порушення регламенту 
депутатів можуть покарати 
наступним чином: догана, 
сувора догана, позбавлення 
права на продовження висту-
пу та відключення мікрофо-
на, позбавлення права висту-
пу до закінчення пленарного 

засідання, видалення з зали 
пленарного засідання (зали 
роботи комісії) до закінчення 
засідання.

Депутат Григорій Пусто-
віт («Батьківщина») заува-
жив, що регламент минулої 
каденції був «сирим», мав ба-
гато суперечностей.

«Цей регламент уже на-
багато кращий за попередній. 
Ми близько семи годин обго-
ворювали кожен пункт, кож-
ну поправку з регламентною 
комісією», – зауважив він.

Депутати підтримали це 
питання в голосуванні «за 
основу». В обранців також 
виникли доповнення до доку-
менту. Зокрема, вони виріши-
ли змінити час виступу – чо-
тири хвилини замість шести. 
Зрештою, обранці схвально 
проголосували за новий ре-
гламент.

ЛУЦЬКІ ДЕПУТАТИ ПРИДУМАЛИ 
СОБІ ПОКАРАННЯ
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РОГАТА ДВАНАДЦЯТКА 
ЇЗДИТИМЕ ДАЛІ   
Рух тролейбусів за маршрутом №12 
продовжили до вулиці Карбишева.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконав-
чого комітету 16 грудня, враховуючи звернення 
Луцького підприємства електротранспорту, по-
відомляє прес-служба Луцької міської ради.

Тож відтепер рух тролейбусів за маршрутом 
№ 12 «Володимирська – Карбишева» здійснювати-
меться:

• у прямому напрямку: вул. Володимирська 
– вул. Червоного Хреста – вул. Ковельська – вул. 
Глушець – вул. Паркова – вул. Винниченка – 
просп. Перемоги – просп. Соборності – вул. Горді-
юк – вул. Карбишева;

• у зворотному напрямку: вул. Карбишева – 
вул. Гордіюк – просп. Соборності – просп. Пере-
моги – вул. Винниченка – вул. Словацького – вул. 
Богдана Хмельницького – вул. Ковельська – вул. 
Червоного Хреста – вул. Володимирська.

ЯК ЇЗДИТИМЕ 
ТРАНСПОРТ 
У НОВОРІЧНУ НІЧ  

У ніч з 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016 
року в Луцьку курсуватимуть тролейбуси та 
маршрутні автобуси. 

Відповідне розпорядження підписав міський 
голова Микола Романюк. 

Таким чином, у новорічну ніч з 23:00 до 3:00 
тролейбуси їздитимуть за такими маршрутами:

- № 1 «Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані» – 1 од.;
- № 4 «АС-2 – Драмтеатр – АС-2» – 1 од.;
- № 8 «ЦУМ – КРЗ – ЦУМ» – 1 од.;
- № 9 «ЦУМ – КРЗ – ЦУМ» – 1 од.;
- № 12 «Володимирська – Драмтеатр – Володи-

мирська» – 1 од.;
- № 15 «ЦУМ – просп. Молоді – ЦУМ» – 3 од.;
- № 15а «ЦУМ – просп. Молоді – ЦУМ» – 3 од.
Водночас курсуватимуть і маршрутні таксі у 

кількості, не меншій за 30% від загальної кількості 
автобусів за напрямками:

- № 2 «Залізничний вокзал – Конякіна»;
- № 9 «Теремнівська – с. Рованці»;
- № 10 «Шота Руставелі – Конякіна»;
- № 11 «Шота Руставелі – Конякіна»;
- № 22 «Карбишева – с. Милуші»;
- № 23 «Вересневе – Єршова»;
- № 26 «Окружна – Вишків»;
- № 30 «Володимирська – с. Підгайці»;
- № 47 «Карбишева – с. Боголюби».

НОВІ ДЕПУТАТИ 
ЦІКАВЛЯТЬСЯ 
СУМНОЗВІСНИМ 
БУДИНКОМ ОФІЦЕРІВ  
Депутат Луцької міської ради Віктор Ящук закликає 
подбати про збереження сумнозвісної пам’ятки 
архітектури на вулиці Винниченка. Свій депутатський 
запит він подав під час сесії міської ради 23 грудня.

Будівля, зареєстрована у переліку пам’яток як 
Земельний банк, а більше відома як Будинок офіце-
рів, ще за часів останнього губернаторства Бориса 
Клімчука мала належати то обласній філармонії, то 
Луцькому національному технічному університе-
ту. Зрештою, нині пам’ятка належить останньому 
закладу. Свого часу навіть студенти у Земельному 
банку проводили підготовчі ремонтні роботи. 

Проте зараз усе зупинилося – навчальні кабіне-
ти не облаштовують, будівля пустує. Через недо-
гляд вона починає поступово руйнуватися, на що і 
звернув увагу депутат Ящук. Так, особливої шкоди 
завдають зламані ринви, крізь які вода потрапляє 
на стіни. Вони постійно сирі, на них заводиться гри-
бок. Віктор Ящук закликає зберегти цю пам’ятку, 
яка є цінним зразком у забудові довоєнного Луцька.

Міський голова Микола Романюк зазначив, що 
ця пам’ятка не є міською комунальною власністю, 
тому апелювати треба до Луцького національного 
технічного університету. 

НА СВЯТО

ТРАНСПОРТ

БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ 

ПОСТУП ДО 
БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ: 
ДЛЯ КОГО І КОЛИ 

ПОМЕР ВІДОМИЙ ПСИХІАТР 
ЄВГЕН ШИМОНОВИЧ

ЗРУЧНОСТІ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Єврокомісія 
рекомендувала безвізовий 
режим для українців. 
Щоправда, про скасування 
віз узагалі поки що не 
йдеться, повідомляє «ТСН». 

На початку 2016 року 
Єврокомісія пропонує до-
дати Україну до списку кра-
їн,  громадяни яких можуть 
в’їжджати до зони Шенгену 
на короткий термін без віз.

А далі слово за Європар-
ламентом і Радою міністрів 
ЄС. Вони схильні теж підтри-
мати Україну. Хоча де-факто 
Київ має виконати ще п’ять 
зобов’язань, які дали прези-
дент і прем’єр щодо боротьби 
з корупцією. І Євросоюз буде 
за цим уважно стежити.

Але фахівці вже під-
рахували: якщо все піде за 
планом, то безвізовий ре-
жим для українців запрацює 
влітку або на початку осені 
наступного року з кількома 
умовами.

Отже, до країн Шенген-

ля споживачів природного 
газу Волині відкрили Центр 
для надання повного 

спектру послуг. 
У прес-службі ПАТ «Волиньгаз» 

стверджують, що це дасть можливість 
збільшити рівень послуг та комфортності 
обслуговування, а також дозволить під-
вищити безпеку споживання природного 
газу та культуру сплати за енергоносій.

«Раніше кабінети фахівців з обслу-
говування були у різних корпусах, що 
спричиняло низку незручностей для 
споживачів. Відтепер усі клієнти Центру 
обслуговуватимуться у комфортному, 
спеціально відведеному для цього місці, 
де працюють кваліфіковані працівники, 
які надають консультації щодо показ-
ників лічильника, рахунків, сплати за 
газопостачання, допомагають з оформ-
ленням документів», – зазначив голова 
правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав 
Коротя.

У новому Центрі клієнти компанії 
зможуть отримати послуги та консуль-
тації щодо:

• стандартного та нестандартного 
приєднання до Єдиної газотранспортної 
системи України;

• виготовлення документів на вста-
новлення автономного опалення;

• будівництва або реконструкції вну-
трішньої системи газопостачання;

• технічного обслуговування газових 
приладів;

• ремонту газового обладнання віт-
чизняного виробництва за заявками 
споживачів (в т. ч. аварійних заявок);

• технічного обслуговування газо-
проводів і споруд на них за договорами;

• планового технічного обслугову-
вання внутрішньобудинкових систем 
газопостачання;

• погодження проектної докумен-
тації;

• переукладання договору на газо-
постачання;

• пломбування газового обладнання;
• відновлення або припинення газо-

постачання;
• повірки побутових лічильників;
• дізнатися усю потрібну інформацію 

з питань заборгованості, надання пільг та 
субсидій, проведення перерахунку вартос-
ті фактично спожитого природного газу.

Центр обслуговування розташований 
на першому поверсі корпусу №1 ПАТ «Во-
линьгаз», що на вулиці Івана Франка, 12. 
Для зручності клієнтів фахівці Центру 
працюватимуть без обідньої перерви з 
понеділка до п’ятниці із 8:00 до 17:00.

17 грудня перестало 
битися серце відомого на 
Волині психіатра Євгена 
Шимоновича.

Свого часу Євген Михай-
лович стояв біля витоків од-
нієї із перших патріотичних 
організацій – Української 
Гельсінської спілки на Воли-
ні, пише Інформаційне агент-
ство Волинські Новини. 

Він був ланкою «живого 
ланцюга» 1990 року, активно 
підтримував Помаранчеву ре-
волюцію і Майдан. Шкодував, 
що, враховуючи поганий остан-
німи роками стан здоров’я, не 
зміг поїхати до Києва. 

«Нам немає чого ді-
лити в країні – нам треба 
об’єднуватися навколо ідеї 
національної гідності, люд-

ської гідності, яку намага-
ються потоптати і перетво-
рити нас на другу Білорусь», 
– казав медик.

Зі слів тих, хто знав лі-
каря Волинської обласної 
психіатричної лікарні, Євген 
Михайлович мав авторитет, 
який поширюється далеко за 
межами фаху.

Євген Шимонович на-
родився 16 січня 1948 року в 
селі Льотничому Володимир-
Волинського району. Закін-
чив загальноосвітню школу в 
Нововолинську. Потому на-
вчався у Львівському медич-
ному інституті, який успішно 
закінчив і був скерований у 
Ківерцівську районну лікар-
ню, а потім в обласну пси-
хіатричну лікарню №1. Стаж 

роботи – приблизно 40 років. 
Мав дружину, двох синів – 
Християна та Генріха, трьох 
онуків.

Протягом тривалого часу 
важко хворів. Зі слів близь-

ких лікаря, остаточно його 
здоров’я підірвала загибель у 
ДТП сина Християна – також 
відомого медика, одного із 
родоначальників екстремаль-
ного велоруху.

Д

«ВОЛИНЬГАЗ» ВІДКРИВ ЄДИНИЙ ЄДИНИЙ 
ЦЕНТР ЦЕНТР ПОСЛУГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ 

ської зони без візи українцям 
можна буде в’їжджати: 

– тільки за біометричним 
паспортом;

– на короткий час – не до-
вше 90 днів;

– жити постійно або пра-

цювати – не можна.
Також безвізовий режим 

не означає безконтрольний. 
Найпевніше, для українців по-
силять перевірку на кордоні:

– будуть розпитувати про 
мету візиту;

– вимагатимуть наявність 
броні у готелі;

– вимагатимуть медичну 
страховку та зворотний квиток.

Але на поїздку до країн 
Євросоюзу вже не треба буде 
отримувати дозвіл, тобто візу 
в консульстві. У цьому випад-
ку не доведеться  платити 35 
євро візового збору.

Досі щороку українці ви-
кладали за візи до 50 мільйо-
нів євро. Такий режим значно 
спростить поїздки не тільки 
для туристів, а й для студен-
тів, учених, учасників конфе-
ренцій та семінарів.

А найголовніше – це дасть 
сигнал європейським бізнес-
менам, що Україна може бути 
надійним партнером і сюди 
можна вкладати гроші.
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З ДОБРОМ У СЕРЦІ

РЕФОРМА

«МАМО, Я – ПОЛІСМЕН» «МАМО, Я – ПОЛІСМЕН» 

Наталка ПЕТРУК

Луцькі батьки, дітки яких хворі на 
аутизм, разом із малечею відпочили на 
гірськолижному курорті «Буковель». 
Після постійних занять з реабілітації 
проведення часу в мальовничому куточку 
України стало гарним подарунком 
особливим діткам і залишило у їхній пам’яті 
найяскравіші враження. Організував і 
оплатив відпочинок у Буковелі Фонд Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк».

Як повідомляють у прес-службі Фонду, 
цьогоріч 70 дітей з обмеженими можли-
востями відпочили у Буковелі, серед них 
– сім діток на інвалідних візках.

Мама Влада Рудика Олена – член ор-
ганізації «Янголята», яка кілька років ак-
тивно діє в Луцьку. Організацію створили 
з метою допомоги діткам з аутизмом. Там 
згуртувалися батьки дітей-«янголят». Ра-
зом їм легше долати труднощі, боротися за 
свої права, ділитися досвідом. Гуртом вони 
займаються, навчаються, відпочивають.

Цієї осені завдяки Фонду Ігоря Пали-

ці «Новий Луцьк» «янголята» побували в 
Буковелі.

«Дуже позитивні враження від відпо-
чинку. Влад добре володіє комп’ютером, 
постійно переглядає фотографії з подоро-
жі», – ділиться враженнями Олена Рудик.

Зі слів пані Олени, Влад розвивався, як 
і всі дітки. Ще до року він навчився само-
стійно ходити, вміло тримав ложку. У два 
роки й три місяці хлопчик пішов у дитя-
чий садочок, і вже там почалися нюанси: 
дитина не завжди контактувала, не завжди 
чула прохання, звернення вихователя. 
Влад не реагував, не мав прямого погляду. 
Після цього батьки й почали звертатися до 
спеціалістів.

Діагностувати аутизм не так просто. 
Спеціалістів із таких розладів надзвичай-
но мало. Ще важче – визначити причини. 
Якщо коротко описати, то виходить щось 
на зразок того, що різні ділянки мозку ди-
тини розвиваються по-різному, абсолютно 
непропорційно.

Це не хвороба, тому лікувати звичай-
ними лікарськими препаратами дарма. 

Найдієвіші ж засоби (а їх якраз успішно 
використовує Олена) – любов, терпели-
вість, систематичність.

Діти з аутизмом, як і будь-які інші, по-
требують спілкування з природою, вони 
мають перебувати в оточенні прекрасного, 
позитивного, того найкращого, що може 
запропонувати їм цей світ.

Не завжди батьки спроможні забез-
печити своїм діткам повну реабілітацію. 
Будь-які заняття вимагають ресурсів і зу-
силь, а також чималих коштів. Уже понад 
півроку завдяки Фонду «Новий Луцьк» 
з особливими дітками працюють арт-
терапевти.

«До них підхід можна знайти саме через 
музику. Їх можна найкраще соціалізувати 
через музику. Говорять взагалі, що у дітей 
з аутичним спектром розладу душа зверху, 
а тіло – внизу, тобто вони не можуть поєд-
нати це. А з допомогою музики ми можемо 
з’єднати душу й тіло, і вони краще почи-
нають сприймати усіх, хто з ними спілку-
ється», – пояснює арт-реабілітолог Олена 
Петренюк-Редобенко.

За матеріалами 
Інформаційного агентства 
Волинські Новини та 
офіційного сайту поліції Волині

Луцьку склали присягу 
165 працівників нової 
патрульної служби. 

Урочиста церемонія відбулася 19 
грудня на Театральному майдані. 
Полісмени присягнули охороняти 
закони держави, втілювати 
їх у життя, поважати честь та 
гідність людини, а також сумлінно 
нести службу. З цього моменту 
вони стали повноцінними 
поліцейськими і вже з вечора того 
ж дня заступили на чергування.

В урочистій церемонії взяли 
участь заступник голови Націо-
нальної поліції України Олександр 
Фацевич, начальник Департаменту 
патрульної поліції Євген Жуков, 
керівники органів місцевої влади, 
керівництво ГУНП України у Во-
линській області та правоохоронних 
органів регіону. Вони привітали осо-
бовий склад зі складанням присяги.

«Ми готові виконувати завдан-
ня з охорони громадського поряд-
ку, пам’ятаючи, що передусім полі-
цейський має захищати громадян 
та допомагати їм. Патрульні по-
ліцейські мають заслужити довіру 
жителів і гостей Луцька», – заува-
жив Олександр Фацевич.

Серед працівників патрульної 
поліції міста, які присягнули на вір-
ність українському народові, є 28 
осіб, які виявили мужність та геро-
їзм в антитерористичних операціях 
і під час охорони громадського по-
рядку в східних областях України. 
Крім цього, у лавах патрульної по-
ліції служитимуть 18 жінок.

«У першу чергу я прошу вас під-
тримати патрульних поліцейських, 
якщо вони побачать та відчують 
вашу підтримку, це буде найкращою 
мотивацією для роботи», – звернув-
ся до лучан Олександр Фацевич.

Очолив загін патрульної поліції 
Луцька лейтенант Антон Цюцюра, 
який раніше був командиром баталь-
йону патрульної служби Львова.

«Діяльність патрульної полі-
ції затверджена законом України 
«Про Національну поліцію», який 
набув чинності 7 листопада 2015 
року. Основні завдання патрульної 
поліції – гарантування безпеки та 
правопорядку на вулицях міста, 
охорона прав і свобод людини та 
інтересів суспільства й держави, а 
також надання допомоги громадя-
нам», – розповів про роботу нових 
поліцейських Антон Цюцюра. 

За його словами, патрульна 
поліція обласного центру своєю 
присутністю на вулицях міста здій-
снює і профілактичну функцію – 
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запобігає вчиненню злочинів. При-
сутність екіпажів, які патрулюють 
вулиці, мінімізує вчинення пра-
вопорушень. Патрулі на вулицях 
працюють з проблисковими маяч-
ками. Хтось ставиться до цього з 
розумінням, хтось нарікає, але все 
ж це працює», – наголосив очіль-
ник луцької патрульної поліції.

Він зауважив, що нові полісме-
ни своєчасно реагують на всі заяви 
і повідомлення від громадян. Так, 
середній час реагування нових по-
ліцейських на заяви становить 11 
хвилин. Окрім запобігання злочи-
нам, луцька поліція має повнова-
ження здійснювати провадження 
у справах про адміністративні пра-
вопорушення, зокрема, щодо пору-
шення правил дорожнього руху та 

сфери громадської безпеки і право-
порядку.

«Завдяки активній участі свідо-
мих громадян ми можемо навести 
лад в місті та країні загалом, забез-
печити європейський рівень безпе-
ки», – підсумував Антон Цюцюра.

Заступник міського голови 
Сергій Григоренко каже, що нині в 
суспільстві є високий рівень довіри 
до нових поліцейських: «Реформа 
поліції – одна з небагатьох реформ, 
проведених в Україні. Я послухав 
розповіді про початок роботи полі-
цейських, і при цьому на очі навер-
таються сльози. Вірять їм люди».

До слова, до обов’язків нових 
поліцейських входитиме також па-
трулювання автостанції №1. Про 
це йдеться у відповіді Луцькради 

на петицію, у якій лучани просили 
вирішити питання з циганами на 
автостанції. 

«Пропоную негайно вирішити 
питання циган на автостанції. Їх 
там інколи в години «пік» буває 
більше, ніж пасажирів. Соромно за 
Луцьк перед гостями міста і самому 
неприємно. Поки придбаєш квиток 
– тричі підійдуть, і добре, як діти, 
бо ходять дорослі, здорові і леда-
щі!» – йдеться у петиції.

Своєю чергою, луцька влада за-
певнила, що поліція неодноразово 
мала виховні бесіди з особами ром-
ської національності на території 
АС №1. Зокрема, правоохоронці 
наголошували на недопустимості 
антигромадської поведінки в житті 
та побуті.

Крім того, у відповіді Луцькра-
ди йдеться про те, що малолітніх 
осіб, які просили милостиню та 
перебували без батьків, скеровува-
ли до притулку служби у справах 
дітей Волинської облдержадміні-
страції, а їхнім батькам за місцем 
проживання надсилали подання 
для притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за статтею 
184 КУпАП (неналежне виконання 
батьківських обов’язків із вихован-
ня малолітніх дітей).

Тож влада міста запевнила, що 
працівники поліції і надалі будуть 
проводити заходи щодо виявлен-
ня названих осіб, та пообіцяла, 
що маршрути патрулювання по-
ліцейських наблизять до території 
АС №1.
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ЯК ЖИВЕТЬСЯ ЯК ЖИВЕТЬСЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
У ЛУЦЬКУ?У ЛУЦЬКУ?

Лілія БОНДАР 

ині на Волині чимала 
кількість переселенців 
– понад чотири тисячі, 

у Луцьку – майже 1600. Як 
виявилося, найгірша ситуація 
з «мігрантами» зі сходу саме в 
обласному центрі Волині. Їхні 
проблеми досі не розв’язано, 
а місцева влада цьому ніяк 
не сприяє. 98 відсотків 
переселенців винаймають 
житло за власні кошти, при 
цьому державна допомога 
покриває від 20 до 75 відсотків 
орендної плати. Лише два 
відсотки користуються житлом 
безплатно. Зокрема, це 
пенсіонери-інваліди, або ті, хто 
живе у сільській місцевості за 
рахунок громад. 
НАЙБІЛЬША
ПРОБЛЕМА – ЖИТЛО

80 відсотків переселенців пра-
цевлаштовані, але не за фахом, як і 
більшість українців. Працюють там, 
де є можливість заробити хоч якісь, 
але гроші. Як розповідає заступник 
керівника громадської організації 
«Переселенці Криму та Донбасу» 
Аза Голощапова, для переселенців 
організували різноманітні курси, за 
допомогою яких люди зможуть зна-
йти собі роботу. 

«Ми написали проект, де викла-
ли, яким чином можна допомогти 
переселенцям, аби вони змогли за-
робляти гроші. Переселенці першої 
хвилі, які виїжджали із Донбасу в 
травні-червні, ще до початку сер-
йозних бойових дій, захопили із 
собою ноутбуки та планшети. Біль-
шість із них є гарними користува-
чами комп’ютера, але не всі знайомі 
з комп’ютерними технологіями, за 
допомогою яких можна заробляти 
гроші через інтернет. 

У травні на базі організації «Пе-
реселенці Криму та Донбасу» було 
відкрито філію всеукраїнської гро-
мадської організації – Центру зайня-
тості вільних людей. Поки писали 
проекти, чекали на грант, організу-
вали  навчання на курсах для копі-
райтерів та курси хенд-мейд на во-
лонтерських засадах. Ті переселенці, 
що пройшли навчання, вже заробля-
ють додаткові кошти», – каже жінка. 

За словами громадської діячки, 
на початку грудня вони виграли 
грант, проект називається «Працев-
лаштування та соціальна реабіліта-
ція ВПО та ветеранів АТО», він фі-
нансується USAID UCBI. Його мета 
– допомога в працевлаштуванні та 
перенавчанні цим вразливим катего-
ріям. У бібліотеці ім. Олени Пчілки  
відбувся тренінг з започаткування 
власної справи, проводяться курси з 
створення сайтів, хенд-мейду.

Плануються тренінги і курси в 
інших напрямках IT-технологій. 

«Місцева влада неохоче під-
тримує переселенців, – каже Аза 
Голошапова. – Ми вже багато разів 

зверталися по допомогу, писали в 
пресі. Створено координаційну раду 
з питань переселенців при Волин-
ській ОДА. Нас запрошують на ці за-
сідання, ми туди приходимо, але все 
зводиться до звітів про те, скільки 
усього зробила місцева влада. Вони 
говорять, що витратили гроші на 
оздоровлення, але ми не знаємо, що 
це за гроші, і не знаємо, хто за них 
оздоровлювався. Ще в липні голова 
ОДА Володимир Гунчик дав команду, 
аби переселенці разом з представ-
никами МНС проінвентаризували 
житло в сільській місцевості, яке їм 
можуть надати. Потім почав горіти 
торф. Без нас нікуди не їздили, ну, і з 
нами теж. Це така справа, яка постій-
но відкладається у довгий ящик». 

Головна проблема – відсутність 
державної програми щодо вирішен-
ня проблем переселенців, хоча ко-
шти з-за кордону саме на це держава 
регулярно отримує. Найболючішою 
проблемою для переселенців зали-
шається все-таки житло. Бо якщо 
якусь роботу вони знайти можуть, то 
за оренду вимагають шалені гроші. 

«Тепер ще й комунальні вирос-
ли чи не втричі. Купити своє житло 
дуже важко не тільки переселенцю 
зі сходу, а й волинянину. Я все до-
бре розумію, що люди, які здають 
квартири в оренду, теж хочуть за-
робити і мають на це право. Але ще 
півроку тому можна було винайняти 
ту ж однокімнатну квартиру за пів-
тори тисячі з додатковою  платою 
за комуналку, а зараз – як мінімум 
за 2500 гривень. Ще й за комуналь-
ні доведеться віддати чималу суму. 
Крім цього, агентства нерухомості, 
які є у Луцьку, хочуть укласти дого-
вір на інформаційні послуги, взяти 
чималі гроші, а квартиру підходящу 
підшукати тоді, коли вже вийде. Це 
може бути і півроку, гроші ніхто не 
повертає. Такого в інших містах вже 
давно нема», – каже жінка. 

Аза Голощапова запевняє, що 
деякі переселенці згодні жити й у се-
лах, якщо там будуть хоч мінімальні 
умови, сприятливі для життя. 

«Багато говорили про те, що 
переселенці не хочуть їхати жити в 
село. На це можу сказати одне: ми 
готові розглядати усі можливі варі-
анти. Подивитися на ті села, які про-
понують. Але люди мають розуміти, 
що мама із двома дітьми на плечах та 
без чоловіка не може сама перекри-
ти дах. Звісно, ніхто не буде відмов-
лятися від будинку, у якому можна 
поклеїти шпалери та вимити усе. 
Просто там мають бути мінімальні 
людські умови. Дехто каже, чому, не-

хай їдуть, мовляв, я сама з села. Хо-
четься запитати тих людей, чи готові 
вони кинути своє життя в місті, ки-
нути роботу і переїхати в село. Луча-
ни у місті теж виживають за рахунок 
того, що можуть поїхати до родичів 
у село, взяти якісь продукти, ту ж 
картоплю. У нас, переселенців, ро-
дичів немає. Працездатне населення 
має десь працювати. Переселенцям 
не пропонують роботу чи житло у 
селах із розвиненою інфраструкту-
рою, а лише в закинутих, з яких на 
роботу в місто їхати дорого, в а селі 
роботи нема», – каже пані Аза. 

Механізм із житлом для пересе-
ленців не налагоджений. Хоч людей 
зі сходу останнім часом теж побіль-
шало. Наприклад, навесні на Волині 
було 3600 переселенців, зараз – по-
над чотири тисячі. Ситуація з жит-
лом не змінилася, вона навіть не 
просунулася на крок вперед. 

«Проблема житла стоїть дуже 
гостро, хоч і пан Гунчик говорить, 
що до нього ніхто не звертався. 
Каже, що у нас люди на вулиці не 
живуть. Так, не живуть, але вони ви-
живають у таких умовах і роблять 
усе для того, аби не жити на вулиці. І 
якщо пощастило знайти  квартиру з 
доступною оплатою, то це або дуже 
погані умови, або дуже добрі госпо-
дарі», – розповідає Голощапова. 

Якщо раніше допомагали волон-
тери, то зараз переселенці вижива-
ють за рахунок співпраці з громад-
ськими організаціями. Щодо житла, 
то з цим волонтери аж ніяк не мо-
жуть допомогти.

«Переселенці не хочуть вирішу-
вати свої проблеми за рахунок інших 
пільговиків, ми хочемо створити такі 
умови, аби усім було добре, – каже 
жінка. – Треба створити соціальне 
житло, яке належало б місту. В ньо-
му переселенець міг би жити стільки 
часу, скільки він цього потребував 
би, сплачуючи за комунальні послу-
ги. Не вистачає на державному рівні 
таких рішень. А все тому, що про це 
ніхто не думає. Нині дуже важко на-
збирати грошей на оренду житла. Бо 
їх вистачає тільки на те, щоб себе 
прогодувати. Купити житло можуть 
тільки заможні, або ті, хто збирає на 
нього все життя. Ми ж не тільки го-
воримо про проблеми, які у нас є, а й 
пропонуємо шляхи їх вирішення. Як 
громадяни цієї країни хочемо теж 
брати участь у розв’язанні цих про-
блем. Просимо піти нам на зустріч. 
Є ж велика кількість іноземних над-
ходжень. Куди вони надходять, на 
що витрачаються? Ніхто не знає. 
Звітності немає. Лише говорять, що 

це для переселенців. Але тої допомо-
ги переселенці не відчувають». 

ВІД ВЛАДИ – 
ЖОДНОЇ ПІДТРИМКИ

Жінка запевняє, що представни-
ки організації уже багато разів звер-
талися й до Романюка, й до Гунчика. 
Але даремно.

«Нам вже набридло говорити 
про наші проблеми, та й, мабуть, 
людям набридло уже слухати. Бо 
читають газети і думають: «Знову 
ці переселенці». Але ж нічого не 
змінилося. Релігійні общини допо-
магають набагато більше, ніж влада, 
яка думає: «Живете якось, ну й жи-
віть. Усім зараз важко». Така позиція 
дуже неприємна», – каже пані Аза. 

Жінка розповідає, що перед 
виборами знайшли інвесторів, які 
були готові перебудувати мало-
комплектні школи, де діти уже не 
навчаються, й віддати під житло пе-
реселенцям. Але процес ухвалення 
владою рішення затягнувся,  вибори 
минули, і це вже нікому нецікаво. 

«Єдине, із чим пощастило, то це 
із влаштуванням дітей у садочки та 
школи. Так, тут теж є проблеми. Але 
ми в однаковому становищі з луча-
нами», – розповідає переселенка. 

Цікаво, що не менше, ніж 3/4 
переселенців після переїзду на Во-
линь змінили ставлення до України 
та Росії. 

«Не усі відкрито говорять, що 
вони думають насправді. Перша 
хвиля людей, які сюди приїхали, – це 
ті, хто розумів, що вони – за Україну, 
– каже громадська діячка. – Друга 
хвиля – ті, кому не було куди їхати. 
Тому серед переселенців панують 
дуже різні настрої. Хай там як, але 
ця ситуація складна. Бо складно й 
самим лучанам. Адже у декого з них 
там теж живуть родичі. Вони з ними 
сперечаються, сваряться і все зво-

диться до того, що обговорюють між 
собою лише погоду та дітей. Про по-
літику не говорять. У переселенців 
є велика образа на народ, який ми 
вважали братським, а він виявився 
ворожим. Ми усі російськомовні, 
нам співали пісні російською, ко-
лискові, читали казки. Ми навча-
лися цією мовою, а українською 
найчастіше співали пісень. Ми себе 
не позиціонували ні як українці, ні 
як росіяни, на Донбасі завжди  по-
чесно було вважати себе інтернаці-
оналістами. А війна дала відповідь 
на ці запитання, тепер ми знаємо, 
що ми – українці. Усі, хто приїхав 
на Волинь, свій вибір зробили. Це 
наша батьківщина, хоч і багатьом не 
подобається те, як працює наша вла-
да. Але це й лучанам не подобається. 
Бо населення зубожіле. Ми не всі 
розуміємо, яким чином проходять 
ці реформи». 

За словами Ази, переселенці 
спілкуються на різні теми лише з 
тими родичами з Росії чи сходу, які 
їх розуміють. Дехто їх не розуміє 
зовсім, бо вже дуже нашпигований 
російською пропагандою. 

«Для того щоб нас зрозуміти, 
їм треба це все з себе викинути. А 
вони цього зробити не можуть. Бо 
їм це все щоденно в мізки пхають. 
На жаль, наша держава нічого для 
об’єктивного бачення сучасності 
тими, хто залишився на окупованій 
території, не зробила. Тому з цим 
воювати важко», – каже жінка. 

Як розповідає Аза Голощапо-
ва, переселенцям нині складно. І не 
лише тому, що важко знайти нову 
роботу, житло, а й тому, що важко 
адаптуватися в нових умовах, зми-
ритися з тим, що у тебе немає сво-
го дому, звичних речей, що робили 
життя зручнішим. «Немає звичного 
дружнього оточення, якому було 
небайдуже, що у тебе на роботі, як 
ростуть твої онуки. Це потрібно 
створювати тепер уже в іншому міс-
ті. Вважаю, що переселенця може 
зрозуміти тільки колишній чорно-
билець. Бо його теж колись узяли й 
вивезли з дому. Але він знав, що дер-
жава піклуватиметься про нього, на-
дасть житло. В нашому випадку цьо-
го немає», – ділиться переселенка.

«Знаєте, іноді виникають такі 
моменти, коли на душі дуже пога-
но. Але я розумію, що найцінніше у 
мене тут, зі мною – моя сім’я. А все 
інше наживемо. Труднощі були і бу-
дуть завше, ми вміємо з ними боро-
тись», – додає вона. 

Жінка розповідає, що лучани 
часто ідуть назустріч переселен-
цям, щиросердечно допомагають. 
Але ставляться з певною недовірою. 
Тому друзів, таких, як були вдома, 
серед них завести важко.

«Переселенцям – жителям пів-
дня і сходу, більш відкритим у спіл-
куванні, легше зав’язати знайомство 
з чужою людиною, ніж волинянам, 
– розповідає Аза. – Волиняни інтро-
верти, їм треба добре пригледітися 
до людини, аби навчитися їй довіря-
ти. Ми завжди відчуваємо межу, яку 
не можна переступати. Треба, щоб 
минув певний час, аби волиняни та 
переселенці навчилися краще розу-
міти і довіряти один одному». 

прикордонних територіях Польщі, 
Білорусі, України вже вдалося ви-
конати будівельно-монтажні роботи 
на суму 26 млн 259 тис. грн. За час 
будівництва до центральної частини 
Шацька прокладено трубопроводи 

самоплинної системи протяжністю 
майже 5 км та напірні системи про-
тяжністю 2,6 км. За час дії проекту 
побудували п’ять каналізаційно-
насосних станцій та модернізува-
ли головну каналізаційно-насосну 
станцію.

Окрім цього, як пояснив голова 
Шацької райради, у планах – продо-
вження проекту на суму майже 8 млн 
грн та підключення житлових будин-
ків до каналізаційної системи. Зо-
крема, станом на сьогодні важливим 
залишається питання каналізування 
таких сіл, як Світязь, Пульмо, Мель-
ники і Гаївка поблизу озер, які впли-
вають на волинську екосистему.

Слід зазначити, основними 
показниками проекту розбудови 
каналізаційної мережі селища та 

модернізації очисних споруд є під-
ключення центральної частини 
Шацька до централізованого ко-
лектора і збільшення потужностей 
очисних споруд, що вже працюють. 
Особлива увага – вулицям, які роз-
ташовані поблизу озер Чорне та 
Люцимер. Зап ланована розбудова 
включатиме понад десять кілометрів 
мереж, три каналізаційно-насосні 
станції та нові об’єкти на очисних 
спорудах. 

Реалізувати проект планували 
протягом двох років. Наразі розро-
блено проектно-кошторисну доку-
ментацію, а також підписано угоду 
з польськими партнерами – ґміною 
Ханна Влодавського повіту.

Зі слів голови селищної ради 
Шацька Сергія Віннічука, нині про-

Вікторія СЕМЕНЮК

На Волині стартував масштабний 
проект із розбудови 
каналізаційної мережі селища 
Шацьк та модернізації очисних 
споруд. Однак для завершення 
робіт із каналізування місцевості 
потрібна чимала сума – 
8 мільйонів гривень.

Про це під час наради щодо 
перспектив розвитку Шацького та 
Любомльського районів під голову-
ванням голови обласної ради Ігоря 
Палиці, що відбулася 21 грудня у 
санаторії «Лісова пісня», повідо-
мив голова Шацької районної ради, 
представник партії УКРОП Сергій 
Карпук.

З його слів, нині триває за-
вершення робіт із каналізування 
Шацька та навколишньої місце-
вості. У рамках проекту охорони 
долинних екосистем річки Буг на 

ект із каналізування місцевості, роз-
роблений спільно із ґміною Ханна, 
підходить до завершення. Його бе-
нефіціаром є Волинська облдержад-
міністрація. 

«І для завершення проекту в 
Шацьку потрібно 800 тис. грн. Ми 
зверталися з листами до ОДА, 685 
тисяч нам дали, однак проситимемо 
передбачення грошей для завершен-
ня 10%-го внеску в бюджеті на 2016 
рік», – звернувся посадовець до го-
лови Волинської облради.

Своєю чергою, Ігор Палиця від-
повів, мовляв, такий варіант розви-
тку подій можливий, однак для цьо-
го недостатньо лише розмов.

«Сумуйте всі проблеми, почи-
наючи від інфраструктурних і за-
кінчуючи медичними й освітніми 
закладами, на базі районних рад, а 
згодом надайте їх на розгляд депута-
тів обл ради, аби ті формували про-
граму розвитку області на 2016 рік», 
– порадив Ігор Палиця доповідачам.
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Підняття човна з води у серпні у Старосіллі Маневицького району Покриття човна спецрозчином для консервації

Структура деревини довбанки

У

З ДОБРОМ У СЕРЦІ

ОКРЕМИЙ МУЗЕЙ ДЛЯ 
ВОЛИНСЬКОГО 
ЧОВНА-РЕКОРДСМЕНА

ЛУЦЬКІ ДІТИ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО 
ПОКАЗАЛИ ЛЮБОВ ДО РІДНОГО МІСТА

Олександр КОТИС

Маневичах може з’явитися 
музей одного експоната 
для найбільшого човна в 

Україні, який знайшли у річці Стир 
влітку 2015 року.

Наприкінці серпня у річці Стир 
поблизу села Старосілля Мане-
вицького району рибалки виявили 
дивну річ. Як з’ясувалося згодом, 
це 12-метровий човен-довбанка, 
найбільший в Україні. Для того 
щоб вийняти на поверхню судно, 
довелося замовляти рачка, застосо-
вувати помпу і кран. 

Човен виготовлений із ціль-
ного дерева. На його борту може 
поміститися 10 осіб. Аналізуючи 
особливості його будови, науковці 
припускають, що судно мало кер-
мо, могло розвивати велику швид-
кість, а для того, щоб вирушити 
у зворотному напрямку, команді 
човна достатньо було пересісти об-
личчями в інший бік.

Загалом він добре зберігся, од-
нак через надмірну увагу людей, які 
хотіли сфотографуватися у ньому, 
поглибилася тріщина. На дні човна 
під шаром глини, піску й намулу 
виявився один цікавий залізний 
предмет – на ньому тавра, що дуже 
схожі на герби князів Острозьких.

Зараз човен зберігається у Ма-
невичах, його вже обробили спеці-
альним розчином, який консервує 
стару деревину. Проте в подаль-
шому треба буде постійно підтри-
мувати консервацію і зберігати 
пам’ятку у відповідних кліматич-
них умовах.

У Маневицькому історико-
краєзнавчому музеї 16 грудня 
відбулася прес-конференція, де 
представили результати радіову-
глецевого аналізу. Цим методом 
науковці визначили вік човна. Як 
розповів директор Маневицького 

Ірина КУДРЯ

Півроку в Луцьку тривав 
культурно-мистецький проект, 
до якого залучили особливих 
малюків та дітей зі складних 
сімей. Близько двох сотень 
луцьких дітлахів познайомилися 
із художниками сучасності та 
наблизилися до мистецтва.

Підсумкова культурно-мис-
тець ка акція «Творчі діалоги» на 
виставці «Малярство художників 
Луцька ХХ-ХХІ століття» із колек-
ції Волинського краєзнавчого му-
зею в межах проекту «Дорогами 
історії – дорогами культури» відбу-
лася 17 грудня в Художньому музеї 
Луцька.

Заступник голови правління 
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
Ірина Констанкевич розповіла, що 
поштовхом для цього проекту ста-
ло бажання відкрити для наших ді-
тей художників сучасності.

«У нас в місті є чимало гарних 
музеїв, тому хотілося наблизи-
ти дітей до мистецтва. Наш Фонд 
ініціював такий проект. Аби це не 

ти маєш любов і хочеш її передати 
іншим. А ці дітки відчувають та 
люблять, а також хочуть передава-
ти це почуття іншим. Усі вони за-
вершили свою роботу, не було та-
ких, що не впоралися», – каже пані 
Ольга.

Лучанка Катерина, діти якої 
теж стали учасниками заходу, су-
мує з приводу завершення проекту 
і зауважує, що це були казкові дні.

«Прикро, що цей мистецький 
проект завершився. Втім водночас 
охоплюють і радісні відчуття, бо 
ми так багато здобули. Зокрема, у 
цьому залі об’єдналися багато сі-
мей, ми стали дружні, а наші дітки 
отримали купу позитивних емо-
цій та вражень. І весь цей позитив 
вони принесли додому», – розпові-
ла жінка.

Привітати діток приїхала зраз-
кова студія «Щедрик» з Горохова та 
подарувала усім присутнім чудовий 
концерт. Завершилося культурно-
мистецьке дійство флеш-мобом 
«Я люблю Луцьк, я люблю мисте-
цтво».

районного історико-краєзнавчого 
музею Петро Хомич, датування 
проводили у Київській радіовугле-
цевій лабораторії Інституту геохі-
мії навколишнього середовища. За 
даними науковців, човен-довбанка 
датується 1350 роком. Як припус-
кає директор ДП «Волинські старо-
житності» археолог Олексій Злато-
горський, це було торгове судно.

Для човна-рекордсмена пла-
нують спорудити окремий музей. 
Уже навіть є передпроектна про-

позиція з назвою «Поліський мо-
ноксил». Її виконали у Майстерні 
музейних експозицій Олександра 
Антонця. Це творчий колектив, 
який працює над дизайном музей-
них експозицій та проектуванням 
музейних комплексів. Майстерня 
має багаторічний досвід співпраці 
з багатьма музеями в Україні. Ді-
лянку для майбутнього можливого 
музею вибрали на краю міста по-
ряд із трасою. За словами Олексан-
дра Антонця, ідея дизайну полягає 

у застосуванні дерев’яних балок в 
інтер’єрі. Він вважає це «діалогом 
століть» через деревину. Сам музей 
виконаний у вигляді хреста в плані 
з похилими стінами і пропоновани-
ми сонячними батареями на них. У 
центрі приміщення – човен з мож-
ливістю огляду його із балконів.

Пропозиція ще не є проектом, 
а лише ескізним варіантом того, 
яким може бути музей. Після того 
як автори отримають конкретні 
умови проектування будівлі, мож-

на буде виконати реальний проект. 
Припускають, що у пропонованому 
варіанті вартість будівництва сягне 
5-6 мільйонів гривень. Як зазначив 
директор Маневицького районно-
го історико-краєзнавчого музею 
Петро Хомич, хочуть залучати іно-
земні кошти. Крім того, допомогти 
обіцяє і місцева влада. Голова Ма-
невицької райдержадміністрації 
Андрій Линдюк заявив, що можуть 
навіть покрити повністю витрати 
на будівництво музею.

були звичайні екскурсії, ми запро-
понували майстер-клас, під час 
якого дітки спробували відтворити 
картини волинських художників 
власноруч. Ми закупили усі по-
трібні матеріали, підготували для 
учасників подарунки та підтрима-
ли викладачів», – каже Ірина Кон-
станкевич.

А також додає, що, починаючи з 
липня, до цього проекту долучили 

180 дітей різного віку, здебільшого 
із «соціальних» сімей, де батьки не 
завжди мають можливість завести 
дитину у музей.

З її слів, найбільшою оцінкою 
роботи Фонду «Новий Луцьк» є 
усмішки на обличчях малюків і 
те, що під час заходу встала одна 
дівчинка, подякувала за запро-
шення та сказала, що навіть без по-
дарунків для неї це вже свято, яке 

запам’ятається надовго.
Також враженнями від дійства 

поділилася дизайнер музею Ольга 
Щерба, яка працювала з маленьки-
ми гостями.

«Ці майстер-класи були дуже 
емоційними. Вони допомогли ді-
ткам розкрити свої відчуття та 
чимало навчитися. Ми ще раз пе-
реконалися, що красу навколо нас 
можна відобразити лише тоді, коли 
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ЯКИМ Є ТИПОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЯКИМ Є ТИПОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
СТУДЕНТ У ЛЮБЛІНІ Й НАВІЩО СТУДЕНТ У ЛЮБЛІНІ Й НАВІЩО 
МІСТУ СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ?МІСТУ СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ?
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станніми роками точиться 
чимало розмов довкола 
проблеми академічної 

міграції. Однією з країн-лідерів, що 
приймає українських студентів, 
є Польща. Через незадовільну 
демографічну ситуацію та еміграцію 
польської молоді в прогресивніші 
країни Європи наш західний 
сусід відкриває дедалі ширші та 
доступніші можливості в здобутті 
вищої освіти для українців. 

Найближчим до Луцька осеред-
ком українських студентів є місто 
Люблін. Щоб дізнатися, навіщо 
українці їдуть вчитися до Польщі 
та для чого Любліну іноземні сту-
денти, ми порозмовляли з Вікторі-
єю Герун – лучанкою, яка вже п’ять 
років працює над проектом «Study 
in Lublin» та турбується про те, щоб 
кожен іноземний студент почував-
ся комфортно й безпечно.

– Ти народилася і виросла в 
Луцьку. Чому після закінчення 
школи вибрала не український 
виш, а поїхала здобувати вищу 
освіту за кордон?

– Я – стовідсоткова лучанка: на-
родилася, виховувалася і вчилася в 
Луцьку, так би мовити, бандерівка 
із самого серця Західної України. 
Чому обрала Польщу? Я знала, що 
хочу навчатися на факультеті жур-
налістики. Коли вступала у 2005 
році, то в луцьких державних ви-
шах її не було.

Моя бабця працювала в поль-
ському банку, тому влітку була 
можливість їздити в табори до 
Польщі. Там я зрозуміла – якщо 
практикувати, то польську мову 
досить легко вивчити, плюс вона 
мені легко давалася. Я стала сту-
денткою у 16 років, і було важливо, 
щоб університет був недалеко від 
дому, тому й обрала Люблін. Це 
місто мене влаштовувало, бо воно 
дуже схоже на Луцьк.

– Що ти виграла, вступивши 
та закінчивши люблінські виші?

– Закінчила бакалаврат з жур-
налістики, магістратуру з політо-
логії. Потім зрозуміла: аби знайти 
хорошу роботу, мені не завадила 
б і економічна освіта. Відтак нава-
жилася на навчання у Люблінській 
Політехніці.

Загалом, коли я чую, що хтось 
обрав навчання або роботу за кор-
доном, це викликає почуття поваги 
до людини. Бо знаю, що люди за 
кордоном дуже змінюються. Вони 
починають цінувати те, що мають, у 
них набагато кращі стосунки з бать-
ками й рідними, в них прокидається 
любов до батьківщини. На відстані 
ти цінуєш хороше і забуваєш про 
погане. Це з такого ностальгійно-
сентиментального. Ще я досконало 
вивчила польську мову, отримала, 
напевно, набагато якіснішу освіту 
з журналістики, бо з першого курсу 
вона базувалася на практиці. Також 
я мала можливість познайомитися 
з людьми з усіх куточків світу. А 
основне – це життєвий досвід.

– Чому після навчання не по-
вернулася до Луцька?

– Ще під час навчання мала 
роботу в Любліні, а після випуску 
виграла конкурс на роботу у місь-
краді. Хочу повернутися жити в 
Україну, тому останні три роки 
буваю на співбесідах у Києві та 
Луцьку, але тієї зарплати, яку про-
понують, не вистачило б навіть на 
оренду квартири і рахунки за газ.

– Над чим працюєш у міськра-
ді Любліна?

– У Департаменті стратегії та 
обслуговування інвесторів муні-
ципалітету міста Любліна я відпо-
відаю за співпрацю з вищими на-
вчальними закладами та програму 
«Study in Lublin», яка опікується 
іноземними студентами. Головна 
її мета полягає в тому, щоб за кор-
доном знали про Люблін, про наші 
виші. Нам важливо розповісти 
майбутнім студентам про те, як до 
нас вступити, які є стипендії, мож-
ливості платного та безплатного 
навчання. Я розповідаю діткам з 
усіх країн, особливо СНД, що в 
Любліні процес рекрутації (робота 
в Польщі для іноземців, – «ХЛ») лег-
кий і швидкий, не треба вдаватися 
до послуг фірм-посередників і пла-
тити за це величезні гроші.

Я щороку за цим стежу й за-
вжди розповідаю батьками, що вся 
вступна кампанія відбувається че-
рез інтернет. Розумію, що є батьки, 
які переживають за дітей і підпи-
сують контракт з «хедхантерами», 
тобто вони хочуть, щоб про дити-
ну хтось дбав протягом року, але 
для мене важливо, щоб ті батьки, 
які не мають таких грошей, знали, 
що ця функція не є обов’язковою. 
Тим більше, що усі люблінські виші 
мають працівників з України, які 
на початку навчання піклуються і 
допомагають нашим студентам.

– Чому влада міста побачи-
ла потребу в діяльності проекту 
«Study in Lublin»?

– Проект стартував у 2011 році. 
Тоді до мера Любліна Кшиштофа 
Жука звернулися українські інвес-
тори і запитали, чи в нас є укра-
їнські студенти, бо вони хотіли б 
прийняти їх на оплачуване ста-
жування, а потім найкращих – на 
роботу. Для них важливе знання 
української, російської та польської 
мов. Ми знали, що буде фінансу-
вання з ЄС на міжнародні проек-
ти, гранти, дослідження, і іноземці 
зможуть зробити свій внесок. Але 
основним є те, що, рекламуючи 
наші пріоритетні галузі – інфор-
матику, логістику, біотехнологію, 
бухгалтерію, іноземні мови тощо, 
ми зможемо підказати випускни-
кам шкіл, що, наприклад, якщо ти 
сильний у фізиці, математиці й біо-
логії, то ліпше обрати цю галузь, а 
не, наприклад, соціологію. Наша 
місія – допомагати молодим людям 
робити свідомий вибір.

– Яким чином міська рада Лю-
бліна сприяє створенню іміджу 
студентського міста? Як гадаєш, у 
Луцьку таке реально?

– Люблін був першим містом 
у Польщі, яке почало робити про-
моцію вищих навчальних закладів. 
Наш мер вирішив так: якщо одна 
четверта мешканців Любліна – це 
студенти, а їх 70 тисяч, то ми про-
сто не можемо ними не опікува-
тися. Це 16% ВВП міста. Для нас 
важливо, щоб іноземні студенти 
почувалися безпечно, тому в прі-
оритетах є співпраця з поліцією 
та муніципальною поліцією, щоб 
студентам із Саудівської Аравії, 
Туреччини, України, Грузії було 
комфортно. Я вважаю, що Луцьк 
може переймати цей досвід. Голо-
вне – бажання. Якщо воно є, то 
навіть не потрібні великі гроші, 
аби це реалізувати. Має бути лю-
дина, яка хотітиме знайти спільну 
мову з університетами, бо це також 
нелегко. Знаю, що в Луцьку є іно-
земні студенти, і в Східноєвропей-
ському університеті ім. Лесі Укра-
їнки є люди, які відповідають за 
них. Вони роблять велику роботу. 
Як на мене, це позитивно впливає 

на імідж міста, бо це така спіраль: 
коли інвестори бачать, що в місті є 
іноземні студенти, відповідно і зна-
ння мов на рівні, тож туди можна 
і потрібно інвестувати. Для Луцька 
це може бути однією із можливос-
тей інвестиційного розвитку.

– Назви п’ять важливих осо-
бливостей здобування вищої 
освіти в польських вишах.

– По-перше, навчаючись у 
Польщі, студент має можливість 
отримати диплом європейського 
зразка, відтак – роботу в шенген-
ській зоні. А в майбутньому з єв-
ропейським досвідом повернутися 
і розвивати Україну. По-друге, на-
вчання іноземною мовою. Це вели-
кий виклик. Тоді голова починає 
думати двома мовами і дає мож-
ливість дивитися на речі з різних 
перспектив. По-третє, можливість 
брати участь у програмі «Erasmus», 
тобто на семестр або два їхати в 
іншу країну, навчатися іноземною 
мовою та отримувати стипендію. 
По-четверте, Євросоюз дав можли-
вість університетам кардинально 
розвинутися та збудувати великі 
лабораторії, місця, де можна до 
всього торкнутися і пізнати свій 
фах із самих глибин. По-п’яте, на-
вчання без хабарів, диплом завдя-
ки власним знанням, а не зв’язкам.

– Віко, яким є типовий україн-
ський студент у Любліні?

– Я радше сказала б, який ви-
гляд мав український студент 5-10 
років тому. У мене таке враження, 
що ті студенти, які приїжджали 
тоді, були амбітніші, свідомо оби-
рали навчання за кордоном, знали, 
що приїхали розвивати себе, хотіли 
отримати освіту самостійно, усві-
домлюючи, що батьки фінансують 
лише навчання та проживання, а 
решта в їхніх руках, що треба само-
тужки вивчити мову, складати се-
сію без хабарів та домовленостей. 
Це були самостійні люди.

Останні три роки це студенти, 
які приїжджають і кажуть, мов-
ляв, ми не знаємо польської мови, 
хочемо вчитися безплатно, хочемо 
отримувати стипендію, все нам 
дайте, бо ви Євросоюз і ви нам «ви-
нні». Мене це засмучує і нервує. Є 
багато чудових українців, які при-
їхали, хто раніше, хто недавно, і які 

намагаються створити позитивне 
враження про українця в Польщі, 
які намагаються пояснити, що ми 
освічені, працьовиті. Ми не їдемо 
сюди, бо обожнюємо Польщу і всі 
тут хочемо жити, просто так скла-
лася соціальна і політична ситуація 
в Україні. Ці люди намагаються 
інтегруватися з поляками, щоб ви-
вчити польську мову й показати, 
що ми вдячні за те, що вони хочуть 
нас бачити. Ми працюємо і плати-
мо податки. На жаль, ті наші земля-
ки, які приїжджають зараз, однією 
ситуацією вміють зруйнувати цей 
позитивний приклад працьовитого 
та компетентного українця.

– Як це виявляється? Надмір-
ним патріотизмом, доведенням 
«своєї» правди щодо спірних іс-
торичних питань?

– У мене таке враження, що, при-
їжджаючи сюди, студенти забува-
ють, що вони у Польщі, а не в Укра-
їні. Я дуже рада, що вони патріо ти, 
але не треба про це кричати на кож-
ному кроці. Супер, будь українцем, 
але покажи це добрим вчинком. По-
говори з поляком. Якщо ти хочеш 
посперечатися про історію, запроси 
його на пиво чи на каву, поговори і, 
може, ти зрозумієш, яку історію в 
своїй книжці він читав.

Зараз дуже багато конфліктних 
ситуацій і, на жаль, українські сту-
денти в них беруть участь. Багато з 
них не хочуть вчити польську мову, 
бо наших студентів вже так багато, 
що вони просто тримаються в сво-
їх гетто (знімають квартири разом, 
говорять лише українською, про-
водять час лише з українцями, на 
пари ходять разом, додому їздять 
разом). На іспитах «вмикають» 
сльози й кажуть, що в них мовний 
бар’єр. Передовсім це шкодить 
українським студентам, які пла-
тять великі гроші за навчання та 
хочуть вивчити мову, хочуть, щоб 
викладач не ставився до них якось 
спеціально, а вимагав так само, як і 
від решти студентів.

– Можливо, варто вже зроби-
ти ліміт на студентів з України? 
Як люди в Любліні реагують на 
часте звучання української мови 
на вулицях міста?

– У Європі зараз триває полі-
тична дискусія про мігрантів і бі-

женців. На жаль, більшість людей 
не хочуть ділити й розрізняти ці по-
няття. Для поляків, наприклад, пе-
рестало мати значення, чи це біже-
нець із Сирії, чи студент з України. 
Через незнання і брак бажання зро-
зуміти те, що зараз робиться у світі, 
ми всі опинилися в одному «мішку» 
проблем. З’являються плітки про 
те, що студенти навчаються на без-
платній формі, забирають навчаль-
ні місця у польських студентів, ще 
й отримують соціальну допомогу. 
Це неправда. Я сподіваюся, що си-
туація буде змінюватися на краще, 
а студенти будуть більш мотиво-
вані до вивчення польської мови. 
Не бачу нічого поганого в тому, що 
українська, англійська, грузинська 
мови звучать у Любліні, але стра-
шенно не люблю, коли, наприклад, 
українці починають розмовляти 
українською в присутності поляків. 
Не варто забувати, що ми тут гості. 
І якщо з повагою будемо ставитися 
до них, я впевнена, що нас теж по-
чнуть поважати.

– Скільки в середньому ко-
штує навчання у Польщі?

– У державних ВНЗ Польщі на 
гуманітарних та економічних на-
прямках навчання коштує дві ти-
сячі євро на рік. У Любліні, якщо 
ми бачимо, що дитина талановита, 
мотивована, ректор знижує ціну на 
навчання. Це рішення зумовлене 
і курсом гривні, тому якщо сту-
дент покаже довідку про заробітки 
батьків, має реальні шанси отрима-
ти 50%-ву знижку на навчання. У 
приватних університетах навчання 
суттєво дешевше – у середньому 
коштує три тисячі злотих на рік.

– Як гадаєш, у наступні роки в 
польських вишах кількість укра-
їнців збільшиться?

– Думаю, що ні. У Європі демо-
графічний ниж, який ми всі почнемо 
відчувати у 2018 році. Ти, певно, теж 
помітила, що кілька шенгенських 
країн за останні два роки відкрили 
свої університети для студентів з 
України, Грузії, Росії на безплатній 
основі навчання. Такої практики 
буде більше. Діти з України дуже 
талановиті, тому європейські уні-
верситети хочуть їх бачити у себе. 
Ми в Любліні також хочемо бачити 
студентів з усіх куточків світу, тому 
з програмою «Study in Lublin» буває-
мо на виставках і робочих зустрічах 
у Білорусі, Грузії, Казахстані, Литві, 
Сполучених Штатах Америки, Вір-
менії, Туреччині, Чехії тощо.

– Чи є статистика, скільки 
студентів-українців повертають-
ся на батьківщину?

– На жаль, статистики не знаю, 
але по знайомих бачу, що більшість 
залишається і починає власний 
бізнес. Не тільки у Польщі. Знаю 
і тих, хто повернувся в Україну до 
батьків, коханих, шукати роботу. Я 
впевнена, що є багато студентів, які 
хотіли б повернутися додому. На 
жаль, умови, реалії з роботою, курс 
валют не сприяють цьому.

– Що ти порадила б майбут-
ньому абітурієнту, який має на-
мір навчатися в Польщі?

– Вивчати польську мову – це 
підстава, плюс англійську або ні-
мецьку – це дасть вам можливість 
знайти роботу. Максимально ви-
користовувати навчальні можли-
вості: поїхати на «Erazmus», побо-
ротися за стипендійну програму, 
записатися на волонтаріат. Пожити 
в гуртожитку, більше спілкуватися 
з поляками. І не боятися подорожу-
вати, бо якщо пошукати, то можна 
знайти дуже дешеві авіаквитки, на-
приклад, з Любліна.

О
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У 2011 році «Пролісок» став переможцем регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» – «Кращі товари та послуги Волині

Зліва направо: Збігнєв Пичко, Наталія Мельник, Петро Савчук, Ігор Палиця

ВОЛИНСЬКИЙ САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК»: 

ІНВЕСТИЦІЇ 
ПРИХОДЯТЬ 
ТУДИ, ДЕ ХОРОШЕ 
ПІДҐРУНТЯ

О
Вадим ПАНАФІДІН

новлена волинська здравниця, 
оснащена водолікувальним 
комплексом і сучасним медико-

реабілітаційним обладнанням, готова 
приймати жителів області, України і, 
зрештою, європейців. Модернізація 
санаторію матері та дитини «Пролісок» 
сприятиме не тільки розвитку санаторно-
курортного оздоровлення, а й 
туристичної сфери на Волині.

На базі санаторію матері та дитини «Про-
лісок» 18 грудня відбувся заключний етап 
реалізації проекту «Розвиток співробітни-
цтва у галузі санаторно-курортного туризму 
на українсько-польському прикордонні». Під 
час міжнародної конференції підсумували 
зроблене та окреслили перспективи. У рамках 
заходу присутні, зокрема, мали змогу озна-
йомитися з новим обладнанням та водоліку-
вальним комплексом, який було збудовано у 
санаторії в рамках співпраці з Польщею.

Зауважимо, проект «Розви ток співробіт-
ництва у галузі сана торно-курортного туриз-
му на укра їнсько-польському прикордонні» 
впроваджується з 23 листопада 2013 року.

У ньому Волинська обласна рада виступає 
головним партнером проекту (аплікантом). 
Інші партнери – Грем’яченська сільська рада, 
громадська організація «Волинська асоціація 
вчених та інноваторів», ґміна Біща (Люблін-
ське воєводство, Республіка Польща).

Голова Грем’яченської сільської ради На-
талія Мельник каже, що польські партнери 
мають багатий досвід з реалізації подібних 
проектів.

«Нам дуже пощастило, що випала нагода 
спільно попрацювати, й ми бачимо величез-
ні результати. Цей проект, окрім інвестицій у 
санаторій, розвиває й інфраструктуру нашо-
го краю та приносить в регіон чималі кошти, 
розвиваючи туризм. Успішністю реалізації 
проекту ми завдячуємо й нашому головному 
партнеру – обласній раді», – розповіла Ната-
лія Мельник.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ
Цілі проекту спрямовані на збільшення 

туристичної та інвестиційної привабливості 
територій прикордонної зони Польщі й Укра-
їни через розвиток санаторно-курортного 
туризму. У «Проліску» очікують не менш як 
п’ять тисяч відвідувачів щороку. Умови для 
розвитку санаторно-курортного туризму в 
селі Грем’ячому Ківерцівського району Во-
линської області створюють шляхом побудо-
ви й оснащення сучасного водолікувального 
корпусу та туристичного центру. Також ве-
лику увагу приділяють обміну міжнародним 
досвідом з питань організації ефективного 
санаторного лікування та оздоровлення.

У своєму виступі голова Волинської об-
ласної ради, засновник Фонду «Новий Луцьк» 
Ігор Палиця відзначив, що у час, коли в кра-
їні процвітає корупція, цей проект успішно 
реалізували, й запевнив, що ініціативи воли-
нян будуть підтримувати й надалі, у тім числі 
й він особисто.

«У мене дуже позитивне враження від 
реалізації цього проекту. Зокрема, й тому, 
що у такий час, коли ми бачимо, що є люди, 
які намагаються при комунальному підпри-
ємстві щось вкрасти, приватизувати, забрати 
собі, то «Пролісок» навпаки – процвітає», – 
зауважив Ігор Петрович.

«Я наголошу, що готовий допомагати лю-
дям, які самі хочуть щось зробити і чогось 
домогтися. Таким людям радо простягаю 
руку підтримки – тим, хто хоче показати, на 
що здатен. А голову сільради інформую, що 
ви маєте сформувати разом із керівником 
санаторію бачення подальшого його розви-
тку. Далі треба підготувати бізнес-план, а я 
зроблю усе для того, аби територію навко-
ло озера, з якою були проблеми, передали у 

власність комунального підприємства «Про-
лісок», і розбудова цього комплексу про-
довжувалася. Гроші для цього ми знайдемо 
– і європейські, і меценатські, адже людей, 
які хочуть вкладати й розвивати, ми маємо 
підтримувати», – наголосив Ігор Палиця. А 
також додав, що обласна рада готує на во-
лонтерських засадах грамотних людей, які 
зможуть писати такі проекти.

Ігор Палиця пообіцяв, що представниць-
кий орган гарантує підтримку грантових 
інвестицій і готовий долучатися співфінан-
суванням, а також наголосив, що кожну ко-
пійку буде витрачено згідно з кошторисом. Зі 
слів голови обласної ради, якщо у польському 
консульстві й надалі підтримуватимуть ініці-
ативи волинян щодо співпраці над спільною 
розбудовою двох держав, то Волинь матиме 
усі шанси вийти на новий рівень.

Зауважимо, що загальний бюджет про-
екту – 2 047 845 євро. З них кошти ЄС ста-
новлять 1 843 060,5 євро (90% від загальної 
суми), 184 455,5 євро (9,01% від суми спів-
фінансування) – вклад обласної ради, 20 329 
євро (0,99% від суми співфінансування) – 
гроші ґміни Біща.

ВТІШНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Заступник голови Волинської облдержад-

міністрації Світлана Мишковець запевняє, 
що на Волині це – найкращий санаторій.

«Тут оздоровлюються і чорнобильці, і 
воїни АТО. Нарікань немає. А це свідчить 
про постійну роботу над вдосконаленням 
санаторію. Тепер ми бачимо, що «Пролі-
сок», окрім хороших медиків, має й гарну 
матеріально-технічну базу», – розповіла пані 
Мишковець.

За час реалізації проекту створили та 
облаштували ін фор маційно-туристичний 
центр на території Грем’яченської сільської 
ради, закупили туристичне обладнання, роз-
робили екологічні маршрути та водні сплави, 
що дало змогу збільшити надання санаторно-
туристичних послуг для жителів України та 
країн ЄС.

Також побудували сучасний водоліку-
вальний корпус у «Проліску», який розши-
рив спектр надання лікувально-оздоровчих 
послуг для обох країн, створив додаткові ро-
бочі місця для жителів регіону. Окрім цього, 
закупили медико-діагностичне обладнання 
та меблі для устаткування водолікувального 
корпусу.

Результатом тісного співробітництва 
учасників проекту став розвиток економіки 
та інфраструктури краю. Окрім цього, ефек-
тивними змінами є підвищення конкуренто-
спроможності та надходження інвестицій до 
обох регіонів.

Присутня на міжнародній конференції 
Генеральний Консул Республіки Польща в 
Луцьку пані Беата Бживчи вже відгукнулася 
на пропозицію Ігоря Палиці та готова з 2016 
року долучитися до навчання волинян писа-
ти проекти й шукати партнерів.

«Шановні учасники конференції, дякую 
вам за запрошення. Я вітаю усіх партнерів 
двох держав. Щодо вашої ідеї навчати воли-
нян писати проекти, то ми вже готові у цьому 
допомагати. Зокрема, наступного року ми 
запланували провести низку навчань для 
українців про проекти: як їх писати, залу-
чати партнерів. Тому в цьому напрямку мо-
жемо спільно працювати. Як консульство 
ми готові допомагати у пошуку партнерів. 
Зауважу, що в Польщі теж є люди, які шу-
кають партнерів в Україні та Білорусі, аби 
спільно працювати. Сьогоднішній проект 
показує, що позитивні результати від спіль-
ної роботи отримують всі», – наголосила 
Беата Бживчи.

ПРОДОВЖЕННЯ СПРАВИ
Партнер проекту, Війт ґміни Біща (Рес-

публіка Польща) Збігнєв Пичко очікує, що й 
у їхньому населеному пункті буде не гірший 
санаторій.

«У 2008 році ми мали лише заплаву одні-
єї з найчистіших річок у Польщі. За цей час 
реалізували проект зі зведення водосховища, 
розвинули там інфраструктуру й тепер маємо 
4-5 тисяч туристів щороку. Тепер ми спільно 
реалізували ще один проект, від якого 90% ко-
штів отримала Волинь, ми – 10%. За надані нам 
гроші вдалося розробити весь комплекс доку-
ментації, аби звести лікувально-оздоровчий 
санаторій у нас. Тепер нам буде що показувати 
інвесторам», – каже Збігнєв Пичко.

Чому такий проект реалізували саме в са-
наторії «Пролісок», а не деінде, розповів його 
координатор – доктор технічних наук, про-
фесор, ректор Луцького національного тех-
нічного університету Петро Савчук.

«Ми обрали саме цей санаторій тому, що 
директор Валентина Касарда добре попрацю-
вала й підготувала хороше підґрунтя для того, 
аби ми перемогли у цьому конкурсі. Зауважу, 
що інвестиції ніколи не надійдуть, якщо не-
має належної інфраструктури, проектно-
кошторисної документації, пропрацьованої 
дорожньої карти. У нашому випадку інвес-
тор – це грантодавець. Тут ще ліпше, адже 
отримані кошти не потрібно буде повертати. 
Ми впевнені, що показали гідні результати, й 
розраховуємо на подальшу співпрацю й нові 
українсько-польські проекти», – наголосив 
Петро Савчук.

Крім того, додав, що на Волинь приїжджало 
чимало партнерів з Польщі, які на собі випро-
бовували лікувально-оздоровчі процедури, 
мовляв, реклама піде на всі 100%, а хороший 
приклад спільної роботи надихатиме інозем-
них колег до нових ідей щодо співпраці.
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ТРОЛЕЙБУСНІ ГРАБЛІ
Л

Андрій ЛУЧИК

уцька влада 
заплуталася. Браво 
марширує по граблях. 

Декларує скорочення 
кількості чиновників, натомість 
вводить нових заступників 
міського голови. Говорить 
про ефективність роботи 
комунальних підприємств, а 
нічого не змінює. Сподівається, 
що, роблячи одні й ті ж речі за 
десятим разом, результат буде 
іншим.

За вікном грудень 2015 року, 
але чомусь не полишає відчуття  
де жа в’ю, ніби на вулиці 2009 рік, 
коли страйкували тролейбусники, 
і місто переживало транспортний 
колапс. Про проблеми Луцького 
підприємства електротранспорту 
говорили вже тоді, тоді ж і знахо-
дили рецепти виходу з кризи. Але 
ці рекомендації так і залишилися 
на папері, й за шість років нічого 
суттєво не змінилося.

ЩО ТАКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

Є два діаметральні підходи до 
управління майном громади. 

Перший надзвичайно лібераль-
ний і полягає він у максимальному 
перекладанні обслуговувальних 
функцій на місцевий бізнес. На-
приклад, благоустрій та прибиран-
ня міста, надання комунальних по-
слуг, пасажирських перевезень.

Інший підхід – провадити яко-
мога більше діяльності у місті від 
імені громади. Тобто комуналь-
ні підприємства прибиратимуть, 
поїтимуть та очищатимуть, во-
зитимуть та грітимуть. А також 
розміщуватимуть рекламу, нада-
ватимуть в оренду землю і майно, 
торгуватимуть і хоронитимуть. 
Взагалі цей перелік можна продо-
вжувати залежно від фантазій кон-
кретних чиновників. 

Метою діяльності таких ко-
мунальних підприємств має бути 
отримання прибутку, за рахунок 
якого наповнюється міський бю-
джет. Наприклад, прихильником 
такої концепції у Луцьку був Бог-
дан Шиба в його бутність міським 
головою. Його за це ще підколю-
вали, мовляв, називає себе наці-
оналістом, а в економіці сповідує 
комуністичні підходи, коли все має 
бути спільним.

Звісно, обидві концепції мають 
свої недоліки та переваги. При кон-
центрації муніципальних сервісів у 
руках громади є ризик виникнення 
корупційних схем. Адже багато ко-
мунальних чи державних підпри-
ємств є збитковими лише на папері. 
Натомість фінансові потоки ви-
водяться з них через різноманітні 
схеми. Бізнес у цьому аспекті є на-
багато ефективнішим власником.

Якщо ж віддати абсолютно 
все у руки бізнесу, то це може за-
грожувати безпеці міста. Напри-
клад, до передачі функцій тепло- та 
водопостачання в приватні руки 
потрібно підходити надзвичайно 
виважено. Хоча це не означає, що 
бізнес не може надавати й такі по-
слуги населенню.

Звісно, потрібно шукати золоту 
середину, коли більшість послуг на-
даються в умовах вільної конкурен-
ції. Відтак суб’єкти господарюван-
ня змагатимуться у якості надання 
цих послуг та конкуруватимуть за 
рахунок нижчої ціни. Тоді у ви-
граші залишатимуться всі: бізнес, 
який отримує прибуток; місто, каз-
на якого наповнюється податками; 
жителі, які користуються якісними 
та недорогими послугами.

Інколи комунальні підприєм-
ства можуть виконувати соціаль-

ні функції. Наприклад, послуги з 
поховання безхатьків, одиноких 
чи малозабезпечених містян, коли 
громада виділяє з бюджету кошти 
для такої справи. Тут ідеться не 
про прибутки, а про виконання 
функції, яку бізнес навряд чи захо-
тів би виконувати.

Тому будь-якому комунально-
му підприємству потрібно ставити 
запитання, яка основна мета його 
діяльності: соціальна функція чи 
отримання прибутку?

У реальності ми маємо ситу-
ацію, коли в більшості сфер, де 
бізнес заробляє гроші, комунальні 
підприємства, по суті, виконують 
соціальну функцію. Вони потра-
пляють у замкнуте коло, коли по-
літики не хочуть піднімати тарифи 
до обґрунтованого рівня, підпри-
ємства працюють собі в збиток, 
цей збиток покривається за раху-
нок бюджету, а це, своєю чергою, ті 
ж гроші громади, які вона зібрала 
з податків. 

У результаті з року в рік осно-
вні фонди комунальних підпри-
ємств зношуються, а інвестицій 
на їх відновлення і розвиток узяти 
ніде. Тому незабаром нам усім вар-
то чекати на нові техногенні ката-
строфи, як це було в Алчевську 
взимку 2006 року.

Так буває завжди, коли закони 
економіки замінюють політичною 
доцільністю.

ПІЛЬГОВИКИ
Одним з таких стагнуючих ко-

мунальних підприємств є Луцьке 
підприємство електротранспорту 
(ЛПЕ). 

Невміле керівництво, популізм 
та недолуга політика держави в 
сфері соціального захисту шляхом 
надання різноманітних пільг за два 
з половиною десятиліття загнали 
колись успішне підприємство в 
глухий кут.

Протягом 2015 року відразу 
кілька контрагентів подавали до 
суду з вимогою визнати ЛПЕ бан-
крутом. Нещодавно ж під стіни 
Луцької мерії вийшли тролейбус-
ники з вимогою виплатити їм за-
борговану заробітну плату. Якщо 
ж згадати 2009 рік, коли з тієї ж 
причини весь електротранспорт у 
місті стояв, розуміємо, що пробле-
ма – хронічна.  Й причини її все ті 
ж: тариф на перевезення, що не по-
криває собівартість; роздутий штат 
підприємства; величезна кількість 
пільговиків та відсутність відшко-
дування їх перевезення в повному 
обсязі з боку держави.

Так, за словами головного бух-
галтера ЛПЕ Лариси Каткової, яку 
цитує «Волинський інформацій-
ний портал», нині підприємство 
боргує близько 5 млн гривень зарп-
лати своїм працівникам. Натомість 
держава винна тролейбусникам 
близько 10 млн гривень відшкоду-
вання за перевезення пільговиків.

Більше того, наступного 
року держава планує перекласти 
зобов’язання з перевезення піль-

говиків повністю на плечі місцевих 
бюджетів. І якщо нині з відшкоду-
ванням пільгових перевезень учнів 
та студентів проблем немає, адже 
гроші вчасно надходять із луцької 
казни, то чи витримає таке фінан-
сове навантаження бюджет на-
ступного року – викликає сумніви. 
Адже у 2016 році компенсація за 
перевезення пільгових пасажирів 
складе близько 40 мільйонів гри-
вень. А якщо врахувати, що зросте 
вартість електроенергії та видатки 
на ремонт машин, то ці фактори 
однозначно вплинуть на собівар-
тість перевезення, а отже, і на вар-
тість квитка.

Заступник міського голови 
Сергій Григоренко вже заявив, що 
квиток у тролейбусі має коштувати 
щонайменше 2 гривні, це додатко-
во дасть близько 120 тис. грн що-
місяця.

АВТОБУСНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Але несвоєчасне відшкодуван-
ня державою пільгових перевезень 
– лише одна частина проблеми.

У 2007 році до неї додалася ще 
й проблема з лізингом автобусів, 
коли тодішній міський голова Бог-
дан Шиба вирішив залізти кому-
нальним підприємством в ринок 
автобусних пасажирських переве-
зень. Тоді ЛПЕ взяло у лізинг 49 ав-
тобусів «Богдан» різних модифіка-
цій і виграло конкурс на найбільш 
привабливі маршрути №№ 9,9а,15 
та 15а.

Проте криза 2008-2009 років 
внесла суттєві корективи у бізнес-
плани комунального підприєм-
ства. 

Ось що зазначила тимчасова 
контрольна комісія Луцької міської 
ради з питань діяльності Луцького 
підприємства електротранспорту в 
своєму звіті ще у 2011 році:

«Якщо проблему ефективності 
використання тролейбусного пар-
ку можна пояснити значними тер-
мінами експлуатації транспортних 
засобів (середній вік тролейбуса 
22,4 роки), то питання причин про-
стою автотранспорту, що задіяні в 
режимі маршрутного таксі, зали-
шається незрозумілим. Комісією 
було розраховано середню кіль-
кість днів роботи маршрутного 
таксі. Так, кількість відпрацьова-
них днів маршрутними таксі у 2009 
році № 9 та № 9а (автобус «Богдан» 
А069) коливається в межах від 210-
250 днів (при середньому значенні 
219 днів роботи за 2009 рік). Більш 
як 30% всіх маршрутних таксі пра-
цювали менш ніж 200 днів. Такі 
простої транспортних засобів, зви-
чайно, впливають на розмір дохо-
дів підприємства. Крім цього, слід 
врахувати і той факт, що постійні 
витрати (фінансові та амортиза-
ція) є постійними величинами, і 
значною мірою впливають на фі-
нансовий результат».

І ще одна красномовна цита-
та зі звіту депутатської комісії по 
ЛПЕ: «Аналізуючи питання при-

чин збиткової діяльності ЛПЕ, із 
поданих документів можна зро-
бити висновок, що така збиткова 
діяльність зумовлена діяльністю 
підприємства в сфері маршрут-
них таксі. Збитки від діяльності 
транспортних засобів, що задіяні в 
режимі маршрутних таксі, у 2010 
році склали 3067,7 тис. грн, а при-
буток від діяльності тролейбусів 
становить 431 тис. грн».

Тож бачимо, що управлінські 
прорахунки в діяльності підпри-
ємства зіграли таки вагому роль у 
його занепаді.

ЩО МАЄМО СЬОГОДНІ?
Сьогодні фактично всі при-

дбані у лізинг автобуси зламані й 
потребують ремонту. Триває судо-
ва тяганина з приводу стягнення 
з ЛПЕ штрафних санкцій за про-
строчені лізингові платежі.

У Луцькій міській раді створи-
ли чергову тимчасову контрольну 
комісію з діяльності Луцького під-
приємства електротранспорту. 

У 2013 році Володимир Гунчик, 
будучи віце-президентом корпо-
рації «Богдан», в інтерв’ю газеті 
«Луцький замок» заявляв, що го-
ловною помилкою луцької мерії 
стало не рішення купити комуналь-
ні маршрутки у лізинг, а рішення 
залишити маршрутні і тролейбусні 
перевезення в одних руках.

«Чимало людей критикують 
те, що Луцьке підприємство елек-
тротранспорту придбало луцькі 
автобуси у лізинг, мовляв, це було 
помилкою. Я вважаю, що з’ява 
комунальних автобусів серйозно 
вплинула на розподіл маршрутів, 
яких позбулися приватні переві-
зники, але головною помилкою 
було те, що автобусний проект не 
був виведений як окремий госп-
розрахунковий проект, і автобуси 
залишилися, так би мовити, у за-
гальному котлі підприємства», – 
зазначив Гунчик. 

«За три роки експлуатації всі 
автобуси фактично «вбиті». Тим 
часом ми поставили 150 автобусів 
такого самого класу у Київ, і треба 
подивитися, у якому якісному ста-
ні вони експлуатуються «Київпас-
трансом». Порівняти із Луцьком 
– у нас техніка перетворилася на 
брухт, тому що не було закріплено 
відповідальних водіїв, не було го-
спрозрахунку», – додав він.

Та попри те, що практично весь 
автобусний рухомий склад ЛПЕ 
«невиїзний», підприємство обслу-
говує низку маршрутів у Луцьку 
(№№ 9а, 24, 25, 26, 28, 29, 30 та 32). 
Більше того, успішно звітує у лю-
тому 2015 року на засіданні викон-
кому Луцької міської ради про те, 
що «для забезпечення умов дого-
вору на цих маршрутах задіяно 70 
одиниць транспортних засобів, із 
них 6 одиниць транспортних засо-
бів пристосованих для перевезен-
ня осіб з обмеженими фізичними 
можливостями».

Звідки ЛПЕ взяло 70 автобу-
сів, якщо навіть у 2007 році вони 

брали їх лише 49? Зрозуміло, що 
фактично на цих маршрутах пра-
цюють приватні перевізники, а 
ЛПЕ лише представляє їхні інтер-
еси перед органами влади. Тоді для 
чого робити таку прокладку, а не 
віддати напряму приватним пере-
візникам?

До речі, за 11 місяців 2014 року 
на перевізників, що обслуговують 
ЛПЕшні маршрути, скаржилися 
на лінію оперативного реагування 
«15-80» аж 112 разів. Чимало, чи не 
так?

А ось ще одна цікава цитата зі 
звіту ЛПЕ на виконкомі у лютому 
2015 року: «Суттєвою причиною 
для перевізників із забезпечення 
безперебійної роботи  на маршру-
тах стає доволі різке підняття цін 
паливно-мастильних матеріалів та 
запасних частин. І навіть підняття 
тарифу на проїзд до 3 грн не в силі 
компенсувати всі витрати на необ-
хідне технічне обслуговування 
транспортних засобів та заробітну 
плату».

Отож, очевидно, що після під-
няття проїзду у тролейбусах до 2 
гривень лучанам варто очікувати 
й здорожчання вартості проїзду в 
маршрутних таксі. 

РЕЦЕПТ ЩАСТЯ
Здається, що все дуже й дуже 

погано на ЛПЕ. Проте вихід є зав-
жди. Свій «рецепт щастя» у 2011 
році вже давала тимчасова комісія 
Луцької міськради. Ось основні 
пункти, як вивести підприємство 
з кризи:

• створити дочірнє підпри-
ємство ЛПЕ та передати рухомий 
склад автобусного парку на ново-
створене дочірнє підприємство;

• затвердити оптимальний 
штатний розпис персоналу дочір-
нього підприємства, потрібний для 
обслуговування транспортних за-
собів;

• укласти відповідні угоди з об-
слуговування ЛПЕ дочірнього під-
приємства на ринкових умовах, а 
саме: договори оренди території, 
ремонтних приміщень, договори з 
технічного обслуговування авто-
транспорту та інших послуг;

• закріпити за кожним пра-
цівником транспортний засіб, що 
дасть змогу підвищити відпові-
дальність працівників за технічний 
стан транспортних одиниць;

• встановити погодинно тариф-
ну ставку залежно від виконання 
певного виду робіт працівниками 
дочірнього підприємства ЛПЕ (во-
діями автобусів та тролейбусів, а 
також кондукторами);

• розширити види послуг, за 
рахунок здійснення ремонтів авто-
бусів стороннім фізичним та юри-
дичним особам, що дало б змогу 
ефективно використовувати робо-
ту Служби рухомого складу та за 
рахунок цього збільшити надхо-
дження на підприємство;

• з метою контролю за якістю 
роботи водіїв маршрутних автобу-
сів обладнати транспортні засоби 
системами GPS-моніторингу, що 
дасть змогу проконтролювати, де є 
транспортний засіб в конкретний 
проміжок часу, час простою тран-
спортного засобу і відповідність 
графікам руху;

• запровадити систему цільо-
вого пільгового перевезення, тобто 
організувати реалізацію іменних 
річних проїзних квитків. У пер-
ший рік запровадження цієї сис-
теми виникнуть певні труднощі, 
але в подальшому це дасть змогу 
чітко контролювати використання 
державних цільових коштів та ви-
значити фактичну рентабельність 
тролейбусних перевезень;

Тепер для влади головне – зна-
йти сили зробити, а не просто за-
лишити рекомендації на папері.
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Залишки храму у підземеллях 
замку Любарта

Вигляд церкви Івана Богослова 
на реконструкції археолога 
Мар’яни Малевської

Олександр КОТИС

оки на земній поверхні 
Луцька кипить життя, 
під цією поверхнею 

спочивають залишки великої 
історії. Вона тривала з XII 
століття й обірвалася саме 
в ту добу, коли обірвалося 
життя держави, частиною якої 
була Волинь, й історична доля 
розпорядилася, аби цей край 
став частиною іншої імперії.

Прямісінько посеред Замку 
Любарта під металевим куполом 
розташовані релікти найстарішої 
мурованої споруди міста – собору 
Івана Богослова. Він вимагає не 
короткої розповіді, а цілої книги, 
ґрунтовного опису всіх аспектів 
його історії – основоположних 
архітектурних прийомів, виру по-
літичного і громадського життя, 
князівських поховань, релігійних 
рухів, цінних археологічних арте-
фактів і творів мистецтва. Спро-
буємо оглянути найважливіше, що 
сьогодні знають і припускають до-
слідники цього храму.

САМОБУТНЯ ПЕРЛИНА 
КНЯЗІВСЬКОГО ЛУЧЕСЬКА

Вважається, що церкву Івана 
Богослова збудували в другій по-
ловині 1170-х років за часів князю-
вання Ярослава Ізяславича, у во-
лодіннях якого перебувало Луцьке 
князівство. Хоча є версії, що його 
могли спорудити і трохи раніше. 
Церкву збудували із високоякісної 
плінфи (плоскої цегли) на твердо-
му розчині рожевуватого кольору. 
Вона була досить мала – всього 
10х11 метрів, з товщиною стін у 
півтора метра, висока, з одним ку-
полом. У той час оточували церкву 
дерев’яні стіни замку, який заведе-
но називати дитинцем.

Так сталося, що храм виявив-
ся передовим, майже одиничним 
у своєму роді, з точки зору архі-
тектури. Першою особливістю 
була наявність тільки однієї аб-
сиди (випуклої частини стіни). 
Всередині храму у стінах були 
ніші, звернені до вівтаря, які 
мали невідоме призначення. Іс-
торики стверджують, що є тільки 
один випадок з такими нішами 
– у Спаській церкві Переяслава-
Хмельницького. 

Ще однією особливістю було 
декорування інтер’єру. Дизайнер-
ську ідею становили заокруглені 
цеглини, покриті кольором, за-
округленість стін, що надавала 
всьому інтер’єру своєрідного плас-
тичного вигляду, який більше в 
жодному храмі не зустрічався. До 
цього можна ще додати певний ві-
зуальний ефект від візерунковості 
стін, які не мали штукатурки. При-
пускають, що храм Івана Богослова 
в Луцьку був першим давньорусь-
ким нерозписаним храмом. 

Те, що в церкві не було штука-
турки, дослідники зрозуміли з од-
нієї дуже цікавої знахідки – настін-
них графіті. Видряпані на стінах 
знаки містили букви, слова і навіть 
окремі малюнки, як-от п’ятикутна 
зірка, хрест з рукою тощо. Підлога 
храму була вистелена керамічною 
плиткою.

П

ВОЛИНСЬКУ БОГОМАТІР 
МОГЛИ НАПИСАТИ 
ДЛЯ БОГОСЛОВСЬКОГО 
СОБОРУ ЛУЦЬКА

Важлива зміна в історії храму 
сталася у XIV столітті, коли його 
інтер’єр покрили фресками. Вва-
жається, що це сталося після того, 
як Любарт подарував церкві Рожи-
ще та кілька сіл, що збільшило еко-
номічну основу храму. Тоді ж зро-
били ремонт, влаштували новий 
вівтар, підлогу і розписали храм. 
Дослідники вважають, що фрески 
в луцькому соборі Івана Богосло-
ва є зразком нового тоді напряму 
в давньоукраїнському живописі, 
який має візантійські корені і риси 
мистецтва Сербії, Македонії та 
Болгарії.

Підлога храму ніколи не була на 
стабільному рівні. Під час ремонтів 
її завжди піднімали. Так, відомо 
про принаймні чотири рівні під-
логи церкви. Вони були вистелені 
плиткою з поливою жовтого та зе-
леного кольорів.

Про вівтар відомо, що він був 
доволі високим і складався з кіль-
кох ярусів. На ньому розміщува-
лося півсотні ікон. Образів святого 
Івана Богослова у храмі було аж 
три – один із них фресковий над 
головним входом до церкви. Ще 
два були оздоблені дорогоцінним 
камінням і висіли як ікони в сріб-
них позолочених рамах. Крім того, 
храм володів багатьма іншими цін-
ними і коштовними речами, серед 
яких позолочені хрести, багато 
оздоблені Євангелія, мощі тощо, 
які безслідно зникли у вирі історії. 
Припускають, що саме для бого-
словського собору у XIII столітті у 
місцевого майстра князь Мстислав 
Данилович замовив написання іко-
ни Волинської Богоматері, яку ша-
нують як чудотворну.

Церква і цвинтар поряд вико-
ристовувалися також і як князів-
ський, і єпископський некрополь. 
Тут ховали луцьких князів, пред-
ставників їхніх родин та вище ду-
ховенство. Вважається, що в церкві 
був похований Любарт. 

Проте у XVI столітті одна зі 
стін храму стала нахилятися. Церк-
ву довелося капітально ремонтува-
ти. Десь в середині цього сторіччя 
будівельники оббудували святиню 
контрфорсами, які підтримували 
стіни від падіння. Також зробили 
одну прибудову для збільшення 
площі. Храм набув зовсім іншого 
вигляду. Після цих ремонтів ви-
стелили новий рівень підлоги, уже 
історично п’ятий, який виявився 
піднятим на два метри вище від 
первісної підлоги.

ГРОМАДСЬКИЙ 
І ПОЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
ВОЛИНЯН ЧАСІВ РЕЧІ 
ПОСПОЛИТОЇ

Собор, розташований у центрі 
замку, виражав державну і релігій-
ну владу, а ще був свого роду гро-
мадським центром. Тут містилися 
документи замкової канцелярії. 
Частина з них збереглася до нашо-
го часу. Саме звідси науковці чер-
пають історичну інформацію про 
події, порядки, побут, стосунки 
давніх часів у Луцьку й на Волині. 

Дослідники пишуть і про ще 
один факт – у богословському со-
борі відбувалися судові засідання. 
Імовірно, у зробленій під час капі-
тального ремонту прибудові. Тут 
діяли гродський, земський та кап-
туровий суди. Перший розглядав 
переважно кримінальні справи, 

і зафіксував, як вважають, трині-
тарський чернець на іконі святого 
Каетана (Ігнатія) середини XVIII 
століття з панорамою Луцька. Іко-
на цінна тим, що це є першим відо-
мим зображенням міста. Крім со-
бору Івана Богослова, на ній автор 
зобразив вежі замків, кілька пра-
вославних та католицьких храмів і 
північну забудову Окольного замку 
з річкою Глушець. Також детально 
виписаний на іконі монастир з кос-
телом тринітарів у Луцьку.

Та наближався кінець існуван-
ня храму. І вже ні набіги ворогів, 
ні міжконфесійні суперечки не 
спричинили цей кінець. Усе ста-
лося досить прозаїчно. Періодичні 
руйнування і ремонти храму нега-
тивно вплинули на його міцність. 
У 1776 році єпископ Сильвестр 
Рудницький зініціював повне роз-
бирання старовинних давньокня-
зівських мурів собору Івана Бого-
слова. На місці старого храму він 
хотів спорудити новий, у кілька 
разів більший. Для нового храму 
уже встигли закласти фундамент і 
вимурувати стіни на півтора метра 
у висоту. Поряд із будівництвом 
навіть викопали криницю, щоб, 
як вважають, забезпечити процес 
водою. Проте несподівано єпископ 
помер наступного року. Після цьо-
го будівництво нового замкового 
собору вже не проводили. 

Так і залишилися стояти про-
сто неба напівруїни старо-нового 
собору. Не в кращому стані були і 
луцькі замки. А пожежі кінця XVIII 
століття ще більш загострили зане-
пад, ніби вказуючи тодішньому по-
колінню, що така історія тривати 
далі не може. Сталося ще більше 
– держава Річ Посполита, в осно-
ві якої лежала і волинська земля, 
перестала існувати і була поділена 
між сусідніми імперіями. Волинь 
спіткала, як потім виявиться, не 
надто весела доля. Край був при-
єднаний до Російської імперії, що 
не тільки перервало його європей-
ські традиції, а й поглибило руй-
нування багатьох християнських 
святинь. Тільки ближче до кінця 
ХІХ століття ситуація дещо вирів-
нялася, і в Луцьку відновилося дав-
нє Хрестовоздвиженське братство, 
яке прагнуло розвивати і відро-
джувати православ’я. Католицькі 
ж святині Волині зазнали набагато 
сумнішої долі.

У 1984-1986 роках тривали роз-
копки під керівництвом археолога 
Мар’яни Малевської з Ленінград-
ського відділення Інституту архе-
ології Академії наук СРСР. Саме 
тоді дослідили те, що ми тепер зна-
ємо про цей храм. Дістали з землі і 
склали зі шматочків «любартівські» 
фрески XIV століття, відкрили на-
явність кількох рівнів підлоги з 
керамічною кольоровою плиткою, 
зрозуміли розташування складо-
вих елементів храму і те, що вони 
були новаторськими як на свій час. 

* * *
Церква Івана Богослова, хай на-

віть і в стані залишків, серед інших 
пам’яток Луцька є справді унікаль-
ною. Нам іноді важко уявити, що 
думали і як бачили світ кілька поко-
лінь тому, а час будівництва цього 
храму – це кілька десятків поколінь 
вглиб минулого. Розуміння повно-
ти історії храму передбачає дуже 
широкий «бекґраунд», адже йдеть-
ся про середньовіччя, про фрескове 
мистецтво візантійської цивіліза-
ції, архітектурні школи князівської 
доби, релігійні відносини політично 
непростих часів. Можливо, і добре, 
що зараз є небагато публічної уваги 
до цих реліктів, адже чи не спрофа-
нуємо ми сучасними уявленнями й 
тлумаченнями цінності таких да-
леких і таких інших часів? 

Ця пам’ятка луцького минулого 
«розповідає» нам про древній Луцьк 
і його величність, своєю старови-
ною викликає повагу до такої ве-
ликої історії, до іншості поколінь, 
які ниточкою тягнуться до нас 
сьогоднішніх.

№ 50 (251) 24 груд

ПІДЗЕМНИЙ СОБОР: ПІДЗЕМНИЙ СОБОР: 
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРОЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО
НАЙСТАРІШУ БУДОВУ ЛУЦЬКАНАЙСТАРІШУ БУДОВУ ЛУЦЬКА

які стосувалися шляхти. Другий – 
земський – опікувався цивільними 
справами шляхти Луцького повіту. 
А каптуровий діяв у ті часи, коли 
не було юридичного короля. У його 
віданні були справі, що стосува-
лися усього населення воєводства. 
Ще два суди – підкоморський та 
трибунал – засідали у приміщен-
нях поряд із церквою. Судові акти 
стали дуже цінним джерелом для 
вивчення історії краю. Біля вівтаря 
у храмі місцеві урядовці присягали 
на службу громаді. 

Та найважливіше те, що тут від-
бувалися такі собі «депутатські се-
сії». Вони називалися сеймиками. 
Роль депутатів виконували шлях-
тичі. У соборі Івана Богослова зби-
ралися представники православної 
частини Волині, вирішували пи-
тання, радилися і вибирали делега-
тів, які представляли інтереси уже 
в сеймі загальнодержавному, що 
відбувалися зазвичай у Варшаві. 
Обрані посли були впливовими й 
авторитетними особами.

До речі, католицька частина 
краю проводила свої окремі сей-
мики. І відбувалися вони також 
у замку – тільки не Верхньому, а 
Окольному, у католицькому соборі 
Святої Трійці, якого сьогодні вже 
не існує.

ЧОМУ ПЕТРО МОГИЛА 
ВИКИНУВ СВЯТИНІ З 
ЛУЦЬКОГО СОБОРУ

Вважається, що Луцько-
Острозька єпархія з центральним 
кафедральним собором Івана Бого-
слова була найбагатшою на теренах 
нинішньої України. Проте напри-
кінці XVI століття відбулася вагома 
подія, яка зародила цілу християн-
ську конфесію – греко-католицьку. 
Історична подія відбулася у 1596 
році, коли підписали так звану 
Брестську унію. Одним із зачина-
телів виявився луцько-острозький 
єпископ Кирило Терлецький. Храм 
Івана Богослова у Верхньому замку 
став відтепер греко-католицьким, 
або уніатським.

Політична боротьба православ-
ної частини Волині тривала, і коли 
королем Речі Посполитої став Вла-
дислав IV, депутати домоглися по-
вернення прав своїй церкві. У 1633 
році православним єпископом став 
Афанасій Пузина, який буквально 
воював у Луцьку за храми з греко-
католиками, які ті зайняли після 
1596 року. 

У 1638 році в цьому храмі став-
ся скандал. Митрополит Петро 
Могила, якого підтримав на цю по-
саду сам король Владислав ІV, роз-
порядився викинути з храму святі 
речі, освячені уніатськими свяще-

никами, які раніше використовува-
ли храм. Коли новообраний право-
славний єпископ Афанасій Пузина 
дізнався про це, то повважав такий 
намір дивним та зневажливим і 
таємно від Петра Могили звелів ті 
речі віддати у греко-католицький 
храм Святої Трійці в Луцьку, роз-
ташований неподалік. Новий луць-
кий православний єпископ фак-
тично захистив греко-католицькі 
святині від свого «начальства». З 
боку Пузини це був благородний 
вчинок, який підкріпили скаргою в 
луцький суд на Могилу. 

Ця історія відома з Луцької 
гродської книги, де і міститься 
скарга на Могилу з боку уніатсько-
го духовенства. Історична правда, 
як завжди, може виявитися трохи 
інакшою.

БЕЗГЛУЗДИЙ КІНЕЦЬ 
СЛАВНОГО ХРАМУ

Після нападу козаків на Луцьк 
у 1648 році місто невдовзі зазнало 
нового лиха – нападу татар. Вони 
вдерлися у Верхній замок, поніве-
чили і підпалили собор Івана Бого-
слова. А все через те, що оборона 
замку була слабкою, матеріальне 
військове забезпечення – низьким. 
На відновлення храму з державно-
го бюджету виділили 300 злотих, 
проте їх не встигли використати. 
Як пишуть історики, православ-
ного єпископа Гедеона Четвертин-
ського фактично вижили з Волині, 
і він переїхав до Києва. Тоді новим 
єпископом став Афанасій Шум-
лянський, який був таємним уні-
атом. Таким способом на кінець 
XVII століття кафедральний храм 
Івана Богослова знову став греко-
католицьким, та стояв руїною ще 
дуже довго.

Було чимало буремних по-
дій на зламі XVII-XVIII століть, 
пов’язаних із боротьбою право-
славних та греко-католиків за 
єпископство. Король Август І і ро-
сійський імператор Петро І листу-
валися щодо подій навколо посади 
луцького єпископа. Відбувалися і 
відверті сутички, коли єпископа Ді-
онісія Жабокрицького намагалися 
викрасти з владичого дому поряд 
із церквою Івана Богослова. Через 
різні загрози єпископи не один раз 
втікали з Луцька. Бурхливий період 
завершився у 1715 році, коли храм 
і єпархія остаточно стали греко-
католицькими.

Припускають, що після 1715 
року церкву відремонтували так, 
що суттєво змінився її зовнішній 
вигляд – на верхівку храму добуду-
вали бароковий купол. Цей вигляд 
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Лучанка Марта Гурецька стала однією із учасниць глобального та історичного у 
світовому контексті дійства, що стосується всього людства

ХРОНІКЕР
НАВІЩО ПОТРІБНА 
КЛІМАТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ?

Щороку, починаючи з 1992-го, 
відбувається Конференція сторін 
(СОP – Conference of Parties), учас-
ники якої намагаються виробити 
спільний практичний план дій.

Цьогорічна COP21 в Пари-
жі – це останній шанс досягти та-
кої згоди. У 2011 році перемовники 
зобов’язалися, що укладуть угоду 
до кінця 2015 року.

Критики можуть сказати, що 
проблема кліматичних змін, мабуть, 
не така вже й нагальна, якщо над її 
розв’язанням працюють уже понад 
20 років.

Однак захисники такого підхо-

ду кажуть, що процес забирає так 
багато часу через те, що всі рішен-
ня ухвалюються консенсусом, тобто 
або все, або нічого. Учасники кон-
ференцій вважають, що попри таке 
величезне обмеження, це найкра-
щий спосіб гарантувати чесність. 
Ми всі живемо на цій планеті, тож 
голос кожного однаково важливий, 
кажуть вони.

ХТО БРАВ УЧАСТЬ?
У перемовинах і зустрічах, які 

тривали два тижні, тим чи тим спо-
собом взяли участь близько 40 ти-
сяч людей з усього світу.

Величезна частка з них – учас-
ники урядових делегацій, здебіль-
шого державні службовці. У дея-
ких делегаціях було усього по дві 

людини, тоді як від багатших кра-
їн приїхали по кілька сотень пред-
ставників.

ЧОГО ХОЧУТЬ ДОСЯГТИ?
Двоокис вуглецю, який виділя-

ється при виготовленні предметів 
вжитку, призводить до парниково-
го ефекту, внаслідок якого виділе-
не тепло залишається над поверх-
нею планети.

Науковці попереджають: якщо 
температура на Землі зросте на 2 
градуси за Цельсієм порівняно з 
доіндустріальними часами, це ма-
тиме небезпечний і непередбачу-
ваний вплив на клімат. І половину 
шляху до цієї небезпечної точки ми 
вже пройшли.

Тому завдання паризького самі-

ту – виробити шляхи, щоб обмежи-
ти виділення парникових газів, вод-
ночас давши можливість країнам і 
далі розвиватися економічно і за-
безпечувати підтримку найменш 
розвиненим територіям, а також 
тим, які найбільше потерпають від 
підвищення температур.

Кінцева мета – це світ, у якому 
температура зросла не більше, ніж 
на 2 градуси за Цельсієм, порівняно 
з тим, що було в 1850-1899 роках. 

ПРО ЩО ДОМОВИЛИСЯ? 
Глобальний пакт про запобіган-

ня зміні клімату ухвалили 12 груд-
ня. У підготовленій представника-
ми світової спільноти угоді йдеться, 
зокрема, про контроль за викидами 
парникових газів, що може зменши-

ти вплив цього чинника на глобаль-
не потепління на півтора градуса 
за Цельсієм. Текст, який узгоджує 
дії світової спільноти з 2020 року, 
був представлений делегатам з 200 
країн у Парижі після двох тижнів 
переговорів. Угода передбачає ана-
ліз її виконання щоп’ять років.

У тексті також міститься пропо-
зиція виділяти з 2020 року 100 мі-
льярдів доларів на рік для реалізації 
кліматичної політики в країнах, що 
розвиваються, – із зобов’язанням 
таких країн надалі фінансувати ці 
заходи самостійно.

Черговий саміт з кліматич-
них змін за участю глав урядів і під-
приємств пройде у Вашингтоні 5-6 
травня 2016 року.

* за матеріалами «ВВС Україна» 
та «Громадське.TV» 

ЕКО-СВІДОМІСТЬ:ЕКО-СВІДОМІСТЬ:  
ТЕНДЕНЦІЯ, ЩО МУСИТЬТЕНДЕНЦІЯ, ЩО МУСИТЬ  
ЗАХОПИТИ СВІТЗАХОПИТИ СВІТ

 Тетяна ГРІШИНА

ля українців питання 
зміни клімату стоїть, 
певно, навіть не у 

першій десятці проблем. Ще 
з десять років тому безсніжні 
різдвяні свята були аномалією, 
а нині хуртовини у березні 
сприймаються як належне. Усі 
ці фактори – складові одного 
ланцюжка, який є куди більш 
складним механізмом, аніж нам 
здається. 

Лучанка Марта Гурецька, во-
лонтер молодіжної організації 
YMCA (англ. Young Men’s Christian 
Association – християнська асоці-
ація для молоді), була учасником 
глобальної кліматичної конферен-
ції, що нещодавно відбулася у Па-
рижі. Про те, чому ця подія така 
важлива для світового контексту 
та як вона стосується України, го-
воримо далі. 

– Як тобі вдалося потрапити 
на подію такого світового рівня? 

– Я належу до молодіжної во-
лонтерської організації YMCA. 
Вона налічує 60 мільйонів учас-
ників по всьому світу, а в Луцьку 
діє близько 20 років. Зараз я біль-
ше опікуюся координацією різ-
них програм, втім є теми, які мене 
особливо цікавлять, наприклад, 
екологія. Тому коли з’являються 
можливості посилити свої знання 
у цьому напрямку, здобути досвід, 
то намагаюся ними скористатися і 
потім поділитися. 

Зрештою, коли стало відомо 
про конференцію у Парижі, наша 
організація подала заявку.  Загалом 
поїхало троє людей: двоє з Луцька і 
одна людина з Києва. 

YMCA паралельно із подіями 
саміту організувало глобальну зу-
стріч молоді, яка цікавиться еколо-
гічною тематикою. Серед нас неве-
лика група осіб була акредитована і 
мала можливість ходити на усі захо-
ди самого саміту. Щодня вони роз-
повідали про підсумки почутого й 
побаченого, ділилися враженнями. 
Таким чином ми мали розуміння, 
що саме відбувається на конферен-
ції. Поза конференцією мали кіль-
ка днів у Парижі, аби зустрітися з 
організаціями, які опікуються про-
блемами захисту довкілля. 

– Де відбувався сам саміт і який 
вигляд мала ця конференція?

– Сам захід відбувався на околи-
ці Парижу. Було кілька входів: для 
акредитованих осіб (власне учасни-
ків делегацій, а також громадських 
діячів чи журналістів) та для ре-
шти зацікавлених. Останні могли 
потрапити у таке собі «глобальне 
село». Тут протягом дня відбува-
лися презентації, виставки, дебати, 
покази фільмів, були представники 
усіх відомих організацій, які опіку-
ються питаннями клімату, а також 
дрібніші. Атмосфера була неймо-
вірна. Усі відкриті до спілкування, 
привітні, готові співпрацювати. Не 
просто на словах, а справді раді 
приїхати в Україну, аби втілювати 
проекти, проводити тренінги. Вони 

не лише показують, що зробили, а 
готові навчити, поділитися.

– Які організації тебе найбіль-
ше вразили?

– Мене здивували презентації 
тих організацій, які на перший по-
гляд не дуже стосуються екології у 
традиційному баченні. Наприклад, 
були секції для організацій, які за-
ймаються правами перших націй 
– Канади, США, Австралії, Півден-
ної Америки. Тобто тих людей, пра-
вами яких довгий час нехтували. 
Хоча їхній первинний спосіб життя 
настільки суміжний із тим, до чого 
підходять розвинені країни лише 
зараз, бо був паралельний тому, як 
розвивалася планета Земля, вони 
були ближчими до природи. Таке 
враження, ніби ці люди вже давно 
розуміли суть того, до чого дійшли 
сучасні екологічні організації тіль-
ки нещодавно. Навіть музика пер-
ших націй схожа до звуків природи 
і, мабуть, варто таки прислухатися 
до їхніх традицій і знань.

– Конференція відбувалася 
після терактів у Парижі. Які були 
заходи безпеки?

– Зізнаюся, участь у конференції 
для мене взагалі тоді була під питан-
ням. З одного боку, розумієш, що за-
ходи мають бути посилені, а з іншого 
– хіба є якісь гарантії? Втім для себе 
я вирішила, що поїду, бо це історич-
на подія, до якої я хочу бути причет-
на. Це було моє четверте відвідуван-
ня Парижа, і туристів на вулицях 
помітно було менше, а ось патрулів 
поліції і армії Франції – чимало. 
У метро, потягах, громадському 
транспорті в мене перевіряли вміст 
наплічника. Навіть коли заходила 
у магазин, то охоронець перевіряв 
вміст більших рюкзаків чи сумок. 

Деякі музеї узагалі заборонили вхід 
на територію з дорожніми сумками. 
Разом із тим, така кількість військо-
вих дає відчуття безпеки. 

– Часто такі конференції 
сприймають як зібрання окремих 
зацікавлених осіб, які поговори-
ли собі і розійшлися. У тебе немає 
такого враження?

– Ні, насправді слово, яке від-
тепер у мене асоціюється із COP, 
– це амбітність. Бо громадські ор-
ганізації, учасники саміту не шука-
ли якихось компромісів і не готові 
були уступати. Вони ставили свої 
вимоги ребром. Наприклад, нуль 
викидів двоокису вуглецю і ніяк 
інакше. Це надзвичайно амбітна 
ціль, бо, якщо розвинені країни 
знають, як це зробити, то країни, 
які розвиваються, випадають з 
цього контексту.

– Україна у цій ланці яке місце 
має?

– Це болюче питання. У нас 
інші пріоритети були на попередніх 
самітах, а нині ще й війна. Цілком 
зрозуміло, що нині, коли волонтери 
збирають гроші для військових, пи-
тання клімату не на часі. І така си-
туація у багатьох країнах, що роз-
виваються, хоча це парадоксально, 
бо питання, чим ми будемо дихати, 
що ми будемо їсти, завжди на часі. 

Але одним із великих плюсів 
на цьому саміті було те, що велика 
увага приділялася таким країнам, 
які розвиваються. Бо коли рівень 
Світового океану чи температура 
підніметься критично, то постраж-
дають у першу чергу вони. Тому 
було ухвалено рішення підтриму-
вати такі країни фінансово.

Але, незважаючи на те, що 
угоду прийняли, немає механіз-

простого: із освіти, громадської ді-
яльності. Хтось каже, що навчати 
нині вже недієво, а потрібно більш 
радикально діяти. Згідна з такою 
думкою, втім завжди намагаюся 
ставити питання до себе: а що я 
можу вдіяти? Розумію, що досвіду, 
щоб впливати на законодавство, я 
не маю, тому намагаюся вплива-
ти на своє оточення, сім’ю, друзів, 
волонтерити, говорити з молоддю. 
Я не спеціаліст у цьому напрямку, 
радше аматор. Втім, коли для себе 
сформувала певну базу знань, то 
мені стало цікаво ними поділити-
ся. Наприклад, я пішла у школу №1 
і запропонувала там проводити за-
няття на екологічну тематику. Уро-
ки проводили англійською мовою, 
і ми говорили про екологічні про-
блеми. Мені віриться, що діти, яких 
ти чогось навчиш, підуть додому і 
передадуть ці знання батькам, які, 
своєю чергою, теж задумаються. На 
мою думку, треба починати із дріб-
них кроків: як ми чистимо зуби, 
як користуємось водою, електро-
енергією. Українська ментальність 
говорить: якщо я заплатив за цю 
воду, то я її використаю, але дума-
ти треба на кілька кроків уперед. Є 
чимало варіантів, аби зробити свій 
вклад у збереження ресурсів. На-
приклад, я люблю м’ясо, але люблю 
і тварин. З екологічної точки зору, 
для того, щоб вирощувати худобу 
на забій, треба витрачати величезну 
кількість води, зерна, площі. Тобто 
їсти м’ясо – не екологічно. Тому для 
тих, хто не готовий стати вегетарі-
анцем, але хоче дбати про довкілля, 
є такий рух як вегетаріанство на 
п’ять днів – з понеділка до п’ятниці. 
Це свідомий крок, компроміс, аль-
тернатива, і оця усвідомленість має 
бути в кожному кроці.

– Чи можуть такі маленькі 
кроки стати поперек горла вели-
ким харчовим гігантам?

– Я маленька людина в краї-
ні, яка розвивається, і що я можу 
зробити? Є така фраза: якщо ти 
думаєш, що ти достатньо малий, 
аби змінити щось, подумай про 
те, як ти спиш у кімнаті з комаром. 
Ця комашка міняє все, дарма, що 
мала. Якщо не починати з себе, а 
бити себе в груди і кричати: «Да-
вайте змінимо все навколо!», то це 
все втрачає сенс. Треба говорити з 
підлітками: який ми одяг купуємо, 
чи потрібно нам його так багато, чи 
потрібно так часто змінювати теле-
фони тощо. Хоча в умовах України 
купівля одягу на секонд-хенді чи 
вибір натуральних продуктів – це 
часто вимушений крок з фінансо-
вої точки зору, а не екологічної.

Коли я була в Канаді, то по-
мітила таку тенденцію: бути еко-
дружним було дуже модно. Тобто 
вживати органічну їжу, ретельно 
обирати одяг. Тоді я це сприйняла 
вороже, бо мені це нагадувало по-
казовість. А зрештою зрозуміла, 
що це досить непогана мода. Мо-
тивація сумнівна, але її результат 
того вартий. Коли людина буде за-
думуватися, чому вона це робить, а 
не просто піддаючись тенденції, то 
це буде дуже гарний результат. 

Д

му її контролю. Скажімо, США та 
Китай взяли на себе зобов’язання 
зменшувати кількість викидів, бу-
дувати більше «зелених будівель» 
чи відмовлятися від викопних ви-
дів палива. Втім як це контролю-
вати – не вирішено. Якщо умови 
угоди порушить одна держава, то 
інша може теж заявити, що відмов-
ляється їх виконувати, і дорікнути 
їй буде нічим. 

– Тобто вся відповідальність 
покладається на наявність еколо-
гічної свідомості?

– Так, єдиний докір, який може 
отримати держава, що обіцяла до-
тримуватися угоди й цього не зро-
била, це той, що їх засоромлять. 
Разом із тим, це перший договір 
такого рівня, який узгодили уряди 
практично усієї планети.

– Часто люди загалом поверх-
нево сприймають проблему зміни 
клімату, в тому числі тому, що від-
чувають це частково і пристосо-
вуються.   

– Нам бракує відповідної 
освіти. Скептики часто мене за-
питують: а якщо зміна клімату – 
це природний процес, а якщо це 
циклічність, оновлення природи, 
яку треба прийняти як належне 
і не приділяти так багато уваги? 
На мою думку, рішення світової 
спільноти – це не просто рішення, 
які стосуються зміни клімату, а ті, 
які загалом хочуть змінити рівень 
життя на планеті. Це рішення не 
лише про те, аби не дати збільши-
тися рівню океану, а забезпечити 
водними ресурсами ті країни, які 
цього потребують, це справедливі-
ший розподіл їжі, це освіта, онов-
лення у сфері енергетики, допо-
мога тим державам, які не знають, 
як використовувати енергію вітру, 
хвиль, сонця. Це складний процес. 

Справді, є така думка, що змі-
на клімату – не настільки нагальне 
питання, яким його зробили, втім 
проведення таких конференцій – це 
об’єднання задля вдосконалення 
життя на Землі загалом. І цей про-
цес може відбуватися лише спільно.   

– У тебе є можливість порів-
няти українську реальність у сфе-
рі захисту довкілля зі світовими 
тенденціями. Де ми є зараз?

– В один із днів ми мали мож-
ливість послухати, що робить кож-
на з держав, аби дбати про довкіл-
ля. Я була шокована, наскільки це 
продумані кроки, особливо у Шве-
ції, Норвегії, Фінляндії, Німеччині. 
Щодо України, то я не маю таких 
рожевих окулярів чи амбітних по-
глядів. Нам потрібно починати із 
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UA: Перший 1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
22.50, 23.20, 00.20 Світ on line
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
07.50, 08.50 Смакота
08.30 Вперед на Олімп!
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами
09.55 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.50 «Міняю жінку - 9»
12.20 Т/с «Громови - 2»
17.15 Х/Ф «БІЛЕ СОНЦЕ 
ПУСТЕЛІ»
20.15 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
22.15, 03.55 Х/Ф 
«ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ»
00.15 Х/Ф «ЛІКАР МАФІЇ»
05.55 «Служба розшуку дітей»

06.10, 12.35 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/Ф «СТАРИЙ 
НОВИЙ РІК»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного» 20.00, 05.10 
«Подробиці» 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу»
22.55 Х/Ф «ІНТУЇЦІЯ»
00.40 Х/Ф «КЕЙТ І ЛЕО»
02.55 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ. 
МАВКА»

08.35 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.05 Дивитись усім!
10.55, 13.20 Х/Ф «ЕЙР 
АМЕРИКА»
13.45, 16.20 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ»
16.30 Х/Ф «ДЖЕК - 
ПІДКОРЮВАЧ ВЕЛЕТНІВ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.25 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА»
02.15 Х/Ф «СМЕРТОНОСНА 
ЗГРАЯ»

05.40, 16.00 «Все буде добре!»
07.25 «Все буде смачно!»
08.20 «Зіркове життя. Обережно 
- ревнощі!»
09.15 «Зіркове життя. Біс в 
ребро»
10.15 «Битва екстрасенсів 15»
12.25 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-7»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.10 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7. Життя 
після сповіді»
00.10 «Один за всіх»
01.20 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

06.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.20, 05.00 Події
09.15, 03.20 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Поверни мене»
18.00, 04.00 Т/с «Клан ювелірів. 
Відплата»
21.00 Х/Ф «ХУРТОВИНА»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ВІДПУСТКА ЗА 
ОБМІНОМ»

10.25 Чоловічий клуб. 
Всеукраїнські ігри єдиноборств
12.05 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
12.30, 20.30 Зроблено в Європі
13.15 Вікно в Америку
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Хто в домі хазяїн?
14.25 Мультфільми
15.05, 01.45, 02.15, 04.30 Д/ф
17.35 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 Абілітація
19.50 Перша шпальта
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
03.05 Х/Ф «ЗЛАМАНІ»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30, 05.20 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
11.35, 22.50, 23.20, 00.20 Світ 
on line
07.25, 23.25 На слуху
07.50, 08.50 Смакота
08.25 Паспортний сервіс
08.30 Вперед на Олімп!
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Мій новий дім - 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.50 «Міняю жінку - 9»
12.20 Т/с «Громови - 2»
17.15 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
20.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
22.00, 02.55 Х/Ф «СВЯТО ПІД 
ЗАМКОМ»
23.45 Х/Ф «ЛІКАР МАФІЇ»
04.10 «Шість кадрів»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
22.55 Х/Ф «СІМ’Я НАПРОКАТ»
00.45 Х/Ф «ІНТУЇЦІЯ»
02.20 Х/Ф «СТАРИЙ НОВИЙ 
РІК»

05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини 10.00 Антизомбі
11.00 Х/Ф «ПЕРШИЙ УДАР»
13.10 Міні-серіал «Без права 
на помилку» 15.05, 16.20 
Патруль. Самооборона 16.40 Т/с 
«Прокурори» 17.40 Скетчком 
«Путьова країна»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Володимирська, 15»
23.30 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ НА 
ДІАМАНТИ»
03.20 Т/с «Кістки»

05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.45 «Все буде смачно!»
08.40 Х/Ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.05 «Битва екстрасенсів. 
Боротьба континентів»
12.15 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-7»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»
00.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
00.55 «Один за всіх»
02.05 У пошуках істини

06.00, 12.30 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 05.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 «Говорить Україна»
14.30, 15.30 Т/с «І падає сніг...»
21.00 Х/Ф «ПОДАРУЙ МЕНІ 
ТРОХИ ТЕПЛА»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МУМІЯ»
02.10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»

Корея»
10.25 Український корт
11.45 Перша студія
12.30 Д/с «Каліфорнія Наша»
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Мультфільми
15.05 Фольк-music
16.20 Подорожні
17.10, 04.30 Д/ф
17.35 Суспільний університет
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Чоловічий клуб. Спорт
03.15 Х/Ф «ВЕЧОРНИЦІ»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.55 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
11.50, 17.25, 23.30 Світ on line
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.45 На слуху
07.50, 08.50 Смакота
08.25 Паспортний сервіс
08.30 Вперед на Олімп!
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.30 Абілітація
12.00 Засідання Кабінету 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.50 «Міняю жінку - 9»
12.20 Т/с «Громови - 2»
17.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
20.15 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
22.10 «Дискотека 80»
00.30 Х/Ф «ЛІКАР МАФІЇ»
03.30 «Шість кадрів»
03.55 «Пригоди капитана 
Врунгеля» 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
20.00, 04.35 «Подробиці»
22.20 «Концерт Світлани 
Лободи»
00.15 Х/Ф «СІМ’Я НАПРОКАТ»
02.10 Х/Ф «САМОГОННИКИ»
02.40 Х/Ф «ПЕС БАРБОС ТА 
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»

05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/Ф «МІСТЕР 
КРУТИЙ»
13.30 Міні-серіал «Без права 
на помилку» 15.25, 16.20 
Патруль. Самооборона 16.50 Т/с 
«Прокурори» 17.45 Скетчком 
«Путьова країна»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 15»
23.25 Х/Ф «СМЕРТОНОСНА 
ЗГРАЯ»
03.25 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ НА 
ДІАМАНТИ»

06.05, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Все буде смачно!»
09.00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
12.05 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-7»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30, 00.10 Т/с «Коли ми 
вдома»
20.15 «МастерШеф - 5. Фільм 
про фільм»
22.35 Х/Ф «МОЯ МАМА - 
НАРЕЧЕНА»
01.55 У пошуках істини

06.00, 12.30 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 05.30 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 «Говорить Україна»
14.30, 15.30 Т/с «І падає сніг...»
21.00 Х/Ф «НОВОРІЧНА 
ДРУЖИНА»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МУМІЯ-2. 
ПОВЕРНЕННЯ»
02.10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»

Міністрів України
13.15, 18.05, 01.45, 05.10 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Мультфільми
15.05 На гостину до Івана 
Поповича
15.55 Гра долі
16.35, 03.40, 01.55, 04.25 Д/ф
17.35 Суспільний університет
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 Т/с «Мафіоза»
20.30 Вересень
21.50 Слідство. Інфо
22.30 «Хармс і Холмс». Фільм 
Ігоря Померанцева
22.40 Мегалот
23.00, 00.20 Підсумки року
23.35 Тепло. Ua
02.15 Телевистава «Закон»

06.00, 07.00, 08.00 Підсумки 
року
06.30, 07.30 АгроЕра
06.40, 07.35, 08.30, 09.05, 
17.25 Світ on line
07.40 Тепло. Ua
07.50, 08.50 Смакота
08.40 Паспортний сервіс
09.00 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Вікно в Америку
10.25 Богатирські ігри
11.30 Війна і мир
12.15 Слідство. Інфо

06.35 Х/Ф «ТАБІР ІДЕ В НЕБО»
08.30, 19.30 «ТСН»
09.20 Х/Ф «ЄСЕНІЯ»
12.10 «Дискотека 80»
14.30 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
17.35 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
20.10, 00.05 «Новорічний 
Вечірній квартал 2015»
23.50 Новорічне привітання 
Президента України 
П.О.Порошенка
01.00 Х/Ф «ОДИН ПЛЮС ОДИН 
УДОМА»
03.00 «Сказочная Русь. 
Президенты удачи»
04.10 «Світське життя. 10 років»

07.00 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 «Подорожі в часі»
09.30, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу»
11.00 «Готуємо разом»
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
2»
13.00 Х/Ф «ЧАРОДІЇ»
16.10 Концерт «Ювілейний 
концерт Ігоря Крутого»
20.00 «Подробиці»
22.30, 00.00 Новорічний вогник 
«Повір у мрію!»
23.55 «Новорічне привітання 
Президента України П.О. 
Порошенка»
02.00 Новорічний вогник «Жди 
меня в Новый год»

05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15 М/ф «Баранчик Шон»
10.50, 13.15 Х/Ф «ТРОН. 
СПАДОК» 13.35, 16.20 Х/Ф 
«ПОВЕРНЕННЯ СУПЕРМЕНА»
16.55 М/ф «Як упіймати перо 
Жар-птиці» 18.05 М/ф «Три 
богатирі і шамаханська цариця»
19.35 М/ф «Три богатирі на 
далеких берегах» 20.50 М/ф 
«Іван Царевич і Сірий Вовк»
22.35 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк-2» 23.55 Новорічне 
привітання Президента України 
Петра Порошенка
00.00 Скетчком «На трьох»
02.35 М/ф «Ку! Кін-дза-дза»

06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.55 Х/Ф «ЗИМОВИЙ РОМАН»
10.35 Х/Ф «МОЯ МАМА - 
НАРЕЧЕНА»
12.00 Х/Ф «КОЛЬЄ ДЛЯ 
СНІГОВОЇ БАБИ»
13.50 Х/Ф «ЗИМОВИЙ СОН»
18.00, 01.40, 03.20 Т/с «Коли 
ми вдома»
21.40, 00.00 «Новорічний 
МастерШеф»
23.50 «Новорічне привітання 
Президента України 
П.Порошенка»
00.00 «З Новим Роком!»

09.15 Зірковий шлях
10.15 Х/Ф «СНІГУРКА ДЛЯ 
ДОРОСЛОГО СИНА»
12.10 Реальна містика
13.10 Т/с «Все буде добре»
17.00 Х/Ф «ХУРТОВИНА»
19.00 Події
20.00 Говорить Україна. Велике 
Новорічне шоу
23.55 Новорічне привітання 
Президента України 
П.О.Порошенко
00.00 Великий Новорічний 
концерт
02.50 Х/Ф «АЛІСА В 
ДИВОСВІТІ»
04.20 Новорічні мультфільми

13.00, 18.30, 21.00 Новини
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс
14.20 Спогади
15.10 Надвечір’я. Долі
16.40 Світло
17.35 Як це?
18.15 Новини. Світ
19.30 Т/с «Мафіоза»
20.30 Д/с «Каліфорнія Наша»
21.35, 01.20 Новорічна 
концертна програма
23.00 Шлягер року. Новий рік
02.50 5baksiv.net
05.00 ONUKA

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 
09.00, 17.00, 22.50 Світ on line
06.05, 07.05 АгроЕра
06.10, 07.15, 07.50 Шлягер року. 
Новий рік
07.10 Ера будівництва
07.45, 08.50 Смакота
09.15 Мультфільми
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 «Щасливе дитинство». 1 ч.
11.00, 03.25 Д/ф
12.00 Х/Ф «РІЗДВЯНА ПІСНЯ»

06.20 Концерт Тіни Кароль «Я 
все ще люблю»
08.10, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
09.05, 02.35 М/ф «Монстр у 
Парижі»
10.50 «Маша і ведмідь» 1
13.40 «Сказочная Русь. 
Президенты удачи»
15.05 «Новорічний Вечірній 
квартал 2015»
20.00 «Вечірній Київ 2015»
21.45 «Новорічний карнавал 
світського життя»
00.25 «Світське життя. 10 років»
04.05 «Шість кадрів»

05.25 Х/Ф «ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ»
07.30 Х/Ф «ЧАРОДІЇ»
10.25 М/ф «Свято новорічної 
ялинки»
11.20 Т/с «Заради кохання я все 
зможу»
13.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
16.30 Новорічний вогник «Повір 
у мрію!»
20.00 «Подробиці»
20.25 Т/с «Жереб долі»
00.05 Х/Ф «ЦЕ Я»
01.45 Х/Ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ 
ДЕНЬ, АБО ОДРУЖЕННЯ 
ФІГАРО»

07.05 М/ф «Том і Джері. Робін Гід 
і Миша-сміхотунка»
08.05 Х/Ф «СТЮАРТ ЛІТТЛ»
09.40 Х/Ф «СТЮАРТ ЛІТТЛ-2»
10.55 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ 
СУПЕРМЕНА»
13.45 Х/Ф «ТРОН. СПАДОК»
15.55 Х/Ф «РОБІН ГУД - ПРИНЦ 
ЗЛОДІЇВ»
18.40 Х/Ф «ІСТОРІЯ ЛИЦАРЯ»
21.00 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕТРИ»
23.00 Х/Ф «ШАЛЕНЕ РІЗДВО 
ГАРОЛЬДА І КУМАРА»
00.35 Х/Ф «ХАЙ ТАМ ЩО, АБИ 
ВСТИГНУТИ»
02.05 Х/Ф «ЛЕДІ-ЯСТРУБ»

06.55 Х/Ф «ЗИМОВИЙ РОМАН»
08.40 Х/Ф «КОЛЬЄ ДЛЯ 
СНІГОВОЇ БАБИ»
10.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
12.05 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
14.05 Х/Ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
16.00 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
18.00, 04.45 Т/с «Коли ми 
вдома»
03.55 У пошуках істини

06.00, 19.00, 02.40 Події
07.10, 03.40 М/ф «Бридкий Я»
09.00 Х/Ф «НОВОРІЧНА 
ДРУЖИНА»
11.00 Говорить Україна. Велике 
Новорічне шоу
15.00 Х/Ф «ОЛЕКСАНДРА»
17.00, 19.30 Т/с «Мирт 
звичайний»
21.20 Х/Ф «ЛЮБОВ ДЛЯ 
БІДНИХ»
23.20 Т/с «Ковзани для 
чемпіонки»
04.40 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»

14.10 Фольк-music
17.10 Х/Ф «СЕКРЕТ САНТИ»
19.10 «Майбутнє нації». Друга 
церемонія нагородження 
талановитих дітей України
21.00, 05.30 Новини
21.35 ОNUKA
23.00 Шлягер року. 20 років 
разом!
01.20 Музичне турне
02.35 Віра. Надія. Любов
04.00 Телевистава «Лючія де 
Ламмермур»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 22.50 Світ on line
06.25, 08.20 Все буде Новий рік
07.05 Шеф-кухар країни
08.05 АгроЕра. Підсумки
09.15 Школа Мері Поппінс
09.30 Хочу бути
09.50 «Щасливе дитинство». 2 ч.
11.00, 21.30 Поліція
12.00 Х/Ф «СЕКРЕТ САНТИ»
14.10 Новорічна концертна 

07.10 Концерт Тіни Кароль «Я 
все ще люблю»
09.00, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
09.30 «Світське життя»
10.30, 01.25 Х/Ф «НАРЕЧЕНА»
12.15, 02.50 Х/Ф 
«ГУВЕРНАНТКА»
14.10 «Вечірній Київ 2015»
16.00 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Ліга сміху»
22.40 «Що? Де? Коли? 2015»
23.40 Х/Ф «ТИ І Я»
04.25 «Шість кадрів»

05.45 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
07.25, 20.00, 04.00 «Подробиці»
07.50 Х/Ф «СІМ НЯНЬОК»
09.15 Х/Ф «ПРИГОДИ 
ЕЛЕКТРОНІКА»
13.10 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
16.10 Т/с «Все, що нам потрібно»
20.25 Новорічний вогник «Жди 
меня в Новый год»
00.20 Х/Ф «ТАРИФ «ЩАСЛИВА 
РОДИНА»
01.55 Х/Ф «ЗА ДВОМА 
ЗАЙЦЯМИ»
04.35 М/ф «Дванадцять місяців»

09.40 Секретний фронт 
10.30 Дістало! 11.30 
Громадянська оборона 12.25 
Т/с «Володимирська, 15» 16.05 
М/ф «Три богатирі і шамаханська 
цариця» 17.30 М/ф «Три 
богатирі на далеких берегах»
18.45 Факти. Вечір
19.15 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк» 20.50 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк-2»
22.10 Х/Ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦЯ ДОЛІ»
23.40 Х/Ф «НА МОРЕ!»
01.25 Х/Ф «МІСТЕР КРУТИЙ»
02.45 Х/Ф «ПОЗАПРАВНИЧІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ»

06.00 Х/Ф «ЗИМОВИЙ СОН»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Хата на тата»
11.30 «МастерШеф - 5. Фільм»
12.55 «ВусоЛапоХвіст»
13.45 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
15.35 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
17.10 Х/Ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
19.00 Х/Ф «НОВОРIЧНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
23.15 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
02.15 У пошуках істини

06.30, 19.00 Події
07.00, 03.15 Х/Ф «БЕТХОВЕН»
08.45, 04.35 Х/Ф 
«БЕТХОВЕН-2»
10.30 Т/с «І падає сніг...»
17.20, 19.30 Т/с «Нікудишня 
невістка»
22.00 Х/Ф «ПОДАРУЙ МЕНІ 
ТРОХИ ТЕПЛА»
23.50 Х/Ф «СНІГУРКА ДЛЯ 
ДОРОСЛОГО СИНА»
01.30 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»

програма
16.05, 02.30 Д/ф
17.10 Х/Ф «ДАРИ ВОЛХВІВ»
19.10 LADY OPERA. О.Чубарєва
21.00, 05.30 Новини
22.10 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Шлягер року. 20 років 
разом!
01.20 Музичне турне
03.25 Телевистава «Сільські 
бувальщини»

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНАUA: Перший
06.00, 07.25, 08.00, 08.00, 
09.00, 22.50, 00.00, 01.10 Світ 
on line
06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.15 Мультфільми
09.40 Казки Лірника Сашка
09.50 «Щасливі долоні». 1 ч.
11.00 Спогади
12.00 Х/Ф «ВИПРАВИТИ ПІТА»
14.00 Фольк-music

06.00, 05.05 «Шість кадрів»
08.00 «Що? Де? Коли? 2015»
09.00 «Лото-забава»
09.40 Мультфільм
09.50 «Маша і ведмідь» 1
10.05, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
11.00, 12.05, 13.00, 14.05, 15.05 
«Світ навиворіт - 4: В’єтнам»
16.10 «Розсміши коміка»
17.10 Х/Ф «ОДИН ПЛЮС ОДИН 
УДОМА»
20.15 Х/Ф «САМ УДОМА»
22.15, 02.40 Х/Ф «ЛІКАР: 
УЧЕНЬ АВІЦЕННИ»
01.10 Х/Ф «ТИ І Я»

08.20 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
11.00 Х/Ф «МІЙ ЛАСКАВИЙ І 
НІЖНИЙ ЗВІР»
13.10 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
14.50 Х/Ф «ЦЕ Я»
16.20 Т/с «Жереб долі»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.25 Концерт «Ніч великих 
сподівань»
00.45 Х/Ф «ЯЛИНКА, КРОЛИК 
І ПАПУГА»
03.00 Х/Ф «ПРИГОДИ 
ЕЛЕКТРОНІКА»

06.10 Зірка YouTube
07.20 Дивитись усім!
09.55 Х/Ф «РОБІН ГУД - ПРИНЦ 
ЗЛОДІЇВ»
12.40 Х/Ф «ІСТОРІЯ ЛИЦАРЯ»
15.00 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕТРИ»
16.55 Х/Ф «ЛЮДИ У 
ЧОРНОМУ»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/Ф «ЛЮДИ У 
ЧОРНОМУ-2» 20.50 Х/Ф 
«ЛЮДИ У ЧОРНОМУ-3»
22.45 Х/Ф «ГРОШОВИЙ ПОЇЗД»
00.40 Х/Ф «ШАЛЕНЕ РІЗДВО 
ГАРОЛЬДА І КУМАРА»
02.00 Х/Ф «ПОЗАПРАВНИЧІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ»

06.10 «ВусоЛапоХвіст»
07.10 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.30 «Караоке на Майдані»
11.30 Х/Ф «НОВОРIЧНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
15.50 «Новорічний МастерШеф»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.55 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
23.00 Х/Ф «ЧОЛОВІК У МОЇЙ 
ГОЛОВІ»

06.30, 19.00 Події
07.00, 02.15 Х/Ф «ПРОБЛЕМНА 
ДИТИНА»
08.45, 03.35 Х/Ф «ПРОБЛЕМНА 
ДИТИНА-2»
10.35 Т/с «Все буде добре»
14.10 Т/с «Мирт звичайний»
18.00, 19.30 Т/с «Буде світлий 
день»
22.15 Х/Ф «ОЛЕКСАНДРА»
00.20 Х/Ф «ЛЮБОВ ДЛЯ 
БІДНИХ»
05.00 Реальна містика

15.30 Д/ф
17.15 Театральні сезони
17.45 Х/Ф «ЙОГО МАМА І Я»
19.35 Новорічна концертна 
програма
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21.40 Альтернативна музика
22.15 Д/с «Ризикований бізнес»
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.40 Телевистава «Три ідеальні 
подружжя»
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«СТЮАРТ: 
МИНУЛЕ 
ЖИТТЯ» 
(Великобританія, 2007) 
Режисер: Девід Еттвуд
Ймовірно, одна з кращих 

драматичних ролей Тома Хар-
ді, про яку навряд знає масо-
вий глядач… Телепостановка 
нікому невідомого британця 
Еттвуда, у якій, між іншим, фі-
гурує і молодий-зелений Бене-
дікт Камбербетч, являє собою 
екранізацію біографії Стюарта 
Шортера, безхатченка, алкоголіка та наркомана, що виступав 
проти поліцейського свавілля щодо мешканців вулиці. І хай 
подекуди статура Харді й виглядає надто міцною як на хво-
робливого героя-наркомана, і автори стрічки зводять його до 
рівня ледь не святого, фільм цінний своєю соціальною скла-
довою та сміливістю. Раджу. 

«ЛЮДИНА-
МУРАХА» 
(США, 2015)
Режисер: Пейтон Рід
Рід, фільмографія якого 

складається переважно з неве-
ликої кількості досить успіш-
них ромкомів, до чергового 
творіння «Marvel» підійшов 
дуже серйозно, хоч і не по-
збавив стрічку притаманної 
собі мелодраматичної легкості. 
Чергова історія становлення 
супергероя, цього разу колиш-
нього хакера-зека, котрому на 
долю випало стати знаряддям 
порятунку світу, перетворюючись на мініатюрного чоловічка 
з потужним бойовим арсеналом, хоча і позбавлена пафосу ін-
ших дітищ «Marvel», бере динамікою та різноплановістю ідей: 
тут вам і комедія, і трилер, і грамотна наукова фантастика, 
плюс в якості бонусу – досить потужний акторський склад: 
Пол Радд, Майкл Дуглас, Еванджелін Ліллі та ін. Однозначно, 
прекрасний зразок кіно для сімейного перегляду на вихідних 
та й просто якісний доробок для поціновувачів супергерой-
ських сторі.

«В СЕРЦІ МОРЯ» 
(США, 2015)
Режисер: Рон Ховард
Буду відвертим – то була 

моя перша екранізація епічної 
історії про Мобі Діка… Відтак, 
порівнювати мені нема з чим. 
Більше того, прочитана в ди-
тинстві книга Генріха Мелвілла 
цілком і повністю вивітрилася 
з голови (хороший привід пере-
читати роман!), тому і тут не до 
звичних порівнянь. Втім, Рон 
Ховард і цього разу зробив все 
якнайкраще. Прекрасний тан-
дем режисера-актора – Ховард-
Хемсворт – явили світу одну з 
кращих психологічних драм 
2015-го, в якій трагічна історія екіпажу американського ки-
тобійного судна «Ессекс», виклик якому кинув велетенський 
білий кит, відійшла на другорядні позиції, поступившись міс-
цем трагедії маленьких людей, кинутих в пащеку красивої, 
але від того не менш небезпечної природи. Саме тому трейле-
ри, які обіцяли красиву і видовищну казку, можуть ввести в 
оману пересічного глядача: казкою тут не пахне. А от пекучою 
драмою так. У будь-якому випадку раджу не зволікати і ди-
витися.

«МАТИ Й ДИТЯ» 
(США, Іспанія, 2009)
Режисер: Родріго Гарсія
Не помітити постаті Іньяр-

ріту за спиною Гарсії в процесі 
перегляду фільму просто не-
можливо… Без сумніву, одна 
із кращих драм 2000-х, котра 
мало чим поступається кра-
щим творінням Алехандро. Пе-
ред нами – перехрестя життє-
вих доль матерів, дочок та їхніх 
спроб знайти душевний спокій, 
перетворити минуле на мину-
ле, а теперішньому дати шанс 
на майбутнє. Залишена ще не-
мовлям дочка головної героїні, позбавлена відчуття любові та 
прив’язаності до людей, продумана стерва та кар’єристка, за-
хлинається власною самотністю та впертістю… Схожим чи-
ном складається життя й інших героїнь, і тільки їхня зустріч 
змусить історію взяти новий часовий і емоційний відлік. Одна 
з кращих ролей Наомі Уоттс, сексуальності якої в цій стрічці 
позаздрить не одна зірка Голлівуду. Рекомендую наполегливо! 
Вартісно, глибоко і… близько.

ЛУЧАНАМ 
РОЗКАЖУТЬ, 
ЯК ПРАВИЛЬНО 
ПОДОРОЖУВАТИ 
Тандем «Мандросвіт» із Луцька Юля Камінська 
та Олена Сідімянцева поділяться секретами, 
як подорожувати дешево та цікаво.

Зустріч відбудеться у неділю, 27 грудня, у 
приміщенні Волинської обласної бібліотеки для 
юнацтва (проспект Волі, 2). Початок о 15:00. 
Мандрівниці за півроку здійснили подорож 
автостопом до Марокко. Вони витратили мінімум 
грошей, але отримали максимум вражень. І тепер 
хочуть поділитися досвідом вільних мандрів з 
лучанами. 
Юля Камінська та Олена Сідімянцева 
розповідатимуть про те, як: розширити кругозір, 
перестати боятися світу та людей; мандрувати 
багато, часто, цікаво та дешево; сприймати 
позитивно будь-який новий досвід.
Організовує зустріч з мандрівницями громадська 
організація «Фундація регіональних ініціатив». 
Вхід вільний. 

РАДИМО ПОЧИТАТИ

АФІША 

ВІСІМ НАЙКРАЩИХ ДИТЯЧИХ ВІСІМ НАЙКРАЩИХ ДИТЯЧИХ 
КНИЖОК ПРО РІЗДВОКНИЖОК ПРО РІЗДВО

Лілія БОНДАР

ороку з’являється все більше 
хороших книжок до Різдва, які 
можна покласти малим читачам 

під ялинку. І це справді чудово, адже ще 
менш як десять років тому таких книжок 
було зовсім мало. Тепер у книгарнях є 
широкий вибір книжок про Різдво для 
маленьких читачів. «Хроніки Любарта» 
пропонують покласти малечі під ялинку 
найкращі різдвяні книги. 

Сашко Дерманський 
«Крамничка тітоньки Мальви» 

Різдво – пора 
див і світла, час 
жаданих пода-
рунків та солодкої 
смакоти із чарів-
ного фургончика-
крамнички доброї 
та загадкової ті-
тоньки Мальви. Але 
що буде, якщо рап-
том усе це зникне? 
Перед маленьким 

Тишком та його вірним песиком Кучугур-
кою постало нелегке завдання: повернути 
дідусеві-казкарю чарівну книгу, щоби вряту-
вати Різдво й наповнити сміхом та радістю 
кожен дім їхнього рідного містечка.

Надійка Гербіш
«Помаранчевий дарунок» 

Маленьке сіре 
мишенятко поки-
дає свою сіру нір-
ку в пошуках роз-
маїття кольорів. І 
виявляє, що білий 
колір снігу обіцяє 
казку, зелена барва 
ялинки – зустріч, а 
помаранчевий від-

Щ
тінок мандаринки – подарунок! «Помаранче-
вий дарунок» цікавий не тільки як святкова 
різдвяна книжка, а, власне, як кольорова каз-
ка, аби малеча запам’ятала якомога більше 
кольорів та відповідних асоціацій.

Роб Скоттон
«Баранчик Рассел і Різдвяне Диво» 

Коли Санта 
та його зламані 
сани опинились 
у Світлячковому 
лісі, чарівник був 
переконаний, що 
Різдва не буде. Так 
воно і сталося б, 
якби не кучерявий 
баранчик Рассел. 
Узявшись за моло-
ток та пилку, Рас-

сел доводить, що кмітливість і наполеглива 
праця цілком можуть замінити чари.

Оксана Лущевська 
«Вовчик-колядник» 

Це зворушлива історія про те, як у Святве-
чір малий вовчик – такий добрий і нехитрий, 
що навіть не хоче бути хижим, як навчають 

його батьки, – ви-
рішує перебратися 
хлопчиком і піти 
до міста, щоб зако-
лядувати. А там зу-
стрічає хлопчика… 
перебраного вовчи-
ком. Чи вдасться їм 
разом заколядува-
ти, а згодом і стати 
друзями?

Світлана Лінинська 
«Пан Сирник і різдвяний 
пампушок» 

Книжка роз-
повість про най-
кращого пекаря 
містечка Ясного 
– пана Сирника, 
який пошкодував 
останнього різд-
вяного пампушка 
для маленької ді-
вчинки, бо сам був 
дуже голодним. 
Після цього усі 
солодощі почали 
видаватися пека-

реві гіркими. Тепер приготування різдвяних 
десертів під загрозою, але напередодні Різдва 
можуть трапитися будь-які дива.

Надійка Гербіш 
«Одного разу на Різдво»

У цій дивовижно світлій та домашній 
казці живе справжній дух Різдва. Родина 
їжачків – тато, мама та троє їхніх діток – не 
лише разом готуються до свята, переказують 
історію про народження Ісуса, а й прийма-

ють несподіва-
них гостей – двох 
маленьких хов-
рашат, які заблу-
кали у лісі. Усі ра-
зом вони вчаться 
бути мудрими, 
розважливими й 
відкривати серця 
для доброти.

«Різдвяна чудасія» 
Упорядники – Зоя Жук, 
Юлія Березенко

Головні герої 
цієї барвистої і 
доброї книжки – 
тваринки, які не 
менше за людей 
люблять Різдво. 
Разом із осликом, 
овечкою та верб-
людом маленький 
читач помандрує 
до Вифлеєма, де 

стане свідком народження Спасителя. А від-
так переживе безліч пригод, пізнає таємниці 
різдвяної ночі, повірить у здійснення мрій 
разом із чарівним зайчатком, малим мише-
ням, капосним лисом, невгамовною синич-
кою та іншими героями цієї книжки.

 
Роб Скоттон 
«Різдво для Сплета» 

Вічний ку-
медник Кіт Сплет 
страждає від 
сумнівів перед 
Різдвом, чи ж він 
був достатньо 
чемним, аби за-
служити на най-
більший у світі 
подарунок. Треба 
дочекатися Санту 
і самому розпові-
сти йому про всі 

свої подвиги. От тільки Санта не приходить. 
Однак чорний котик має чудову родину, тож 
не може залишитися без свята!
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Анна Степанюк: «В Азербайджані 
волейбол розвинений набагато 
краще, ніж в Україні»

Яна Беломоїна виборола першу медаль для України на 
чемпіонатах світу з маутенбайку в елітній категорії

Марія Повх зі срібною нагородою чемпіонату Європи

2015-Й: НАЙВИЩІ 
ДОСЯГНЕННЯ 

ВОЛИНСЬКОГО СПОРТУ

Іван ЗАХАРЧЕНКО

ередолімпійський рік 
завжди несе багато 
надій та інтриги. Не 

всі сподівання волинських 
любителів спорту в 2015-му 
збулися, та бідкатись нема 
причини. Крім того, цьогоріч на 
Волині масштабно розвивався 
масовий спорт. А нашу область в 
елітних дивізіонах ігрових видів 
спорту тепер представляє три 
команди.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА – 
УЛЮБЛЕНИЦЯ ДОЛІ

У червні представники Всеу-
країнської федерації легкої атле-
тики та Фонд Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» уклали Меморандум про 
співпрацю. Відтоді легка атлетика 
на Волині задихала на повні груди. 
Спершу розпочалася масштабна 
реконструкція луцького стадіону 
«Авангард». Упродовж кількох літ-
ніх місяців навколо футбольного 
поля облаштували бігові доріжки 
із сучасним високоякісним синте-
тичним покриттям, майданчики 
для стрибків у висоту та довжину, 
сектор для метань та інші об’єкти. 
Крім того, встановили нові серти-
фіковані футбольні ворота, зміни-
ли звукову систему арени.

Уже активно йде будівництво 
спортивних арен із біговими доріж-
ками, волейбольними, баскетболь-
ними майданчиками, із футбольним 
полем у чотирьох районах (Мане-
вицькому, Камінь-Каширському, 
Любешівському, Ківерцівському). 
Подібні вони будуть до стадіону 
СНУ імені Лесі Українки.

«За останній рік «королева 
спорту» отримує на Волині стіль-
ки уваги, скільки ніколи не мала 
за всі роки незалежності України. 
Так, зараз ми маємо чудовий онов-
лений «Авангард». Тепер же життя 
ставить перед нами нові виклики й 
підказує нові проекти. Спортивна 
інфраструктура буде активно роз-
виватися і в районах. Ці проекти 
– унікальні для всієї України, адже 
таких масштабів спортивного бу-
дівництва немає в жодній області. 
Як казав раніше перший заступник 
Міністра молоді та спорту України 
Ігор Гоцул, вся увага Міністерства 
прикута саме до Луцька», – зазна-
чив в одному з коментарів пре-
зидент Федерації легкої атлетики 
Волині Володимир Рудюк.

Головним легкоатлетом року 
можна сміливо назвати марафон-
ця Віталія Шафара. У квітні на 
119-му Бостонському марафоні він 
прийшов до фінішу десятим, став-
ши єдиним європейцем в ТОП-10. 
А наприкінці року Шафар пере-
міг на міжнародному марафоні в 
Макао. На дистанції 42 кілометри 
195 метрів волинський легкоатлет 
фінішував з часом 2 години 14 хви-
лин 44 секунди. Віталію вдалося 
випередити чотирьох кенійських 
бігунів.

«ВОЛИНЬБАСКЕТ» 
– ГОЛОВНИЙ 
НЬЮЗМЕЙКЕР РОКУ

2015-й став роком великих на-
дій і змін у баскетбольному житті 
області. Команда не увійшла навіть 
до першої четвірки Вищої ліги, але 
забажала заявитись у Суперлігу. 
В процесі переродження команди 
луцькі баскетболісти тішили, ди-
вували та навіть шокували різними 
інформаційними приводами.

Рік розпочався з інтернет-
сенсації – Олега Терещенка. Хло-
пець буцімто був молодою зіркою 
луцького «Волиньбаскета», але 
йому довелося втекти в Росію через 
політичні переслідування та мобі-
лізацію. Така інформація розлеті-
лася по всьому російськомовному 
просторі.

«Офіційно в клубі у нас він не 
був жодного дня і не провів жодної 
офіційної гри за «Волиньбаскет». 

Він був на перегляді в підготовчий період. Зарекомен-
дував себе, м’яко кажучи, не найкращим чином, – так 
тоді відреагував головний тренер «Волиньбаскета» 
Дмитро Чайковський. – Його відправили не тренери, 
а команда. Як баскетболіст він мав деякі хороші якості, 
але на загальнокомандному зібранні хлопці вирішили, 
що його потрібно вигнати».

Потім пішли хороші новини. Школярі з «Волинь-
баскета» перемогли на всеукраїнському чемпіонаті з 
баскетболу 3х3. У луцькій команді виступали Максим 
Дейна, Данило Іщук, Володимир Коцько. А лідер воли-
нян Павло Масицький став MVP усього турніру. Екс-
гравець «Волиньбаскета» Артем Шелуха перейшов до 
команди «VfL AstroStars Bochum», яка виступає у дру-
гому дивізіоні Німеччини.

Лучани щосили прагнули бути справжнім баскет-
больним клубом. А тому серйозно взялися за дрібниці. 
Ще у Вищій лізі луцький клуб запросив черлідерську 
групу підтримки «Diamond Stars». В Суперлізі у воли-
нян з’явився маскот (талісман). На всіх домашніх іграх 
команду підтримував лицар. А перед кожною зустріч-
чю лунає пісня гурту «Тартак» «Лицарський хрест». У 
грудні луцьку команду підсилив афро-американець. 
Хакім Джексон тільки звикає до нового колективу, але 
в останніх двох матчах він був найрезультативнішим 
гравцем разом з Миколою Полюляком.

МОЖЛИВО, ЗАРАЗ 
ВОЛЕЙБОЛІСТКАМ СВІТИТЬ ФІНАЛ

Останні три сезони луцька волейбольна команда 
«Континіум-Волинь-Університет» не тішить ні яскра-
вою грою, ні результатом. Та цьогорічне літнє міжсе-
зоння стало особливим – з команди пішли останні ста-
рожили. Анна Довгополюк після декретної відпустки 
вирушила в запорізьку «Орбіту», Інна Молодцова ви-
рішила відновити кар’єру в южненському «Хіміку», а 
Анна Житовоз та Юлія Козачковська перебралися до 
Вінниці.

Позитив для вболівальників був один – лучанка 
Анна Степанюк у складі збірної України з волейболу 
виборола «срібло» на Універсіаді в Південній Кореї і 
отримала звання Майстра спорту міжнародного класу. 
Та зразу після Кореї до Анни почали надходити про-
позиції змінити клуб. Вона змінила не тільки клуб, а й 
чемпіонат. Річний контракт волейболістка підписала з 
торішнім срібним призером азербайджанської Супер-
ліги ВК «Азерйол».

«У моїй новій команді – представники багатьох 
країн! Є дівчата з Америки, Таїланду, Німеччини, Ро-
сії, Азербайджану… І всі вони хороші та професійні 
гравці. Атмосфера в команді чудова!  З нами працює 
багато тренерів у різних напрямках. До кожного грав-

медаль і справді вагомий резуль-
тат», – заявив заслужений тренер 
України Тарас Шевченко.

На Європіаді Повх у парі з оде-
ситкою Анастасією Тодоровою ста-
ла третьою у фінальному запливі 
на дистанції 200 метрів.

Свою олімпійську перепуст-
ку Марія завоювала в байдарці-
четвірці на Чемпіонаті світу в 
Мілані. На цих же стартах в каное-
двійці на дистанції 1000 метрів 
представники Волинської області 
Юрій Вандюк та Андрій Рибачок 
фінішували четвертими з результа-
том 3.39,856, що дало їм право теж 
виступати на Ріо-2016.

БЕЛОМОЇНА – 
МАЙБУТНЯ ЗІРКА 
ВЕЛОСПОРТУ

Цей сезон став дебютним у 
елітному дивізіоні для луцької ве-
логонщиці класу маутенбайк Яни 
Беломоїної. За підсумками усіх 
етапів Кубка світу, Яна фінішува-
ла дванадцятою. А от на Європіаді 
луцька велогонщиця фінішувала 
сьомою. Як для першого року після 
«андерів», це непоганий результат, 
та Яна явно хотіла переписати іс-
торію вітчизняного спорту. Вона 
виборола першу в історії україн-
ського спорту нагороду на світо-
вій першості серед дорослих. Це 
сталося на Чемпіонаті світу в Ан-
доррі. На піренейських плаях Яна 
пропустила вперед лише Паулін 
Фаррен-Прево з Франції, для якої 
ця перемога стала четвертим титу-
лом чемпіонки світу в різних дис-
циплінах жіночого велоспорту, та 
Ірину Калентьєву з Росії.

«Я справді щаслива. Бронзо-
ва медаль на чемпіонаті світу – це 
фантастика. Мені надзвичайно 
приємно вибороти таку високу 
нагороду для своєї країни. Це був, 
напевне, мій найкращий день. Дя-
кую всім уболівальникам за під-
тримку», – сказала після перегонів 
Беломоїна. 

АМБІТНІ ЮНІОРИ
Двоє волинян увійшли до 

ТОП-50 всеукраїнського рейтингу 
спортсменів-юніорів. На відміну 
від спортивного «Оскара» від НОК, 
ця шкала проводиться лише вдру-
ге. Та від цього її популярність не 
менша. 

Каноїст Богдан Чабан з Ковеля 
став триразовим чемпіоном Євро-
пи! На ЧЄ U-23 в Румунії він у ду-
еті з Бориславом Бизою оформили 
золотий хет-трик. Спочатку дует 
виборов медаль вищої проби на 
дистанції 1000 метрів, після чого в 
один день спортсмени з Южного і 
Ковеля виграли ще два золота – у 
двійці на 500 метрів, а потім у чет-
вірці на цю ж відстань.

Першою нагородою Анни Ку-
харук у 2015 році стала «бронза» на 
Чемпіонаті України (U-18). Ще два 
треті місця Анна посіла на першо-
сті країни у віковій групі (U-21) та 
в командній першості. 

Своє історичне «срібло» дзю-
доїстка з Любомля  здобула на 
молодіжному чемпіонаті Європи 
у Софії, згодом Анна завоювала 
«бронзу» на чемпіонаті світу в Са-
раєво. Нещодавно вона виступала 
на дорослому чемпіонаті України, 
де стала другою в особистих зма-
ганнях та третьою в командних 
змаганнях. А «золото» дівчина ви-
борола на ЧУ (U-23).

«Дзюдо полюбила, бо тут по-
трібний характер, наполегливість 
і щоденна праця, щоб досягти 
мети. Тут ти можеш показати, чого 
вартий. Перед  дзюдо я займалася 
баскетболом. Це командна гра, і ви-
явити себе непросто. А на татамі ти 
лише за себе,  перемога чи поразка 
– це все твій особистий результат, 
–  зізналася Анна.

Хто в якій номінації засвітить-
ся, буде ясно 16 січня 2016 року 
на ІІ всеукраїнській церемонії се-
ред спортсменів віком до 19 років 
Junior Sports Awards.

ця – індивідуальний підхід, і мені це дуже подобається. 
Спочатку було важко, але вже потрохи звикаю до цієї 
програми тренувань. Хочеться здобути більше досвіду 
та підвищити свою кваліфікацію», – зізналася воли-
нянка.

Тим часом сам луцький «Континіум» продовжує 
борсатися в середині «турнірки». Хоча після зимової 
перерви підопічним Богуслава Галицького світить по-
трапляння до «Фіналу чотирьох». Усе через травму 
лідера найближчого конкурента – Катерини Дуднік з 
тернопільської «Галичанки».

БОРЦІВСЬКИЙ КОТЕЛ
Традиційно вихованки ковельської та локачин-

ської шкіл боротьби показують відмінні результати. 
Першою в світовому рейтингу у ваговій категорії 60 
кг цьогоріч стала Оксана Гергель. Головна її перемога 
– «золото» на світовій першості в Лас-Вегасі. У фіналі 
турніру волинська спортсменка виявилася сильнішою 
за Тсеремчімед Сухі з Монголії.

«Мені здається, я йшла до цієї перемоги дуже дав-
но. На першій Європі серед дорослих виступила просто 
жахливо! Та з кожним наступним турніром почувалася 
все упевненіше і піднімалася сіткою усе вище. «Набе-
рися терпцю, – казав мені тренер, – на все свій час». Я 
вірю йому. І вмію терпіти», – зізналася спортсменка.

На цих же стартах володарка минулорічного спор-
тивного «Оскара» ковельчанка Юлія Ткач стала лише 
третьою. Сподіваємося, це Юлію не сильно засмутило, 
адже влітку на перших Європейських іграх Ткач вибо-
рола срібну нагороду, що забезпечило їй олімпійську 
ліцензію.

МАЙБУТНІ ОЛІМПІЙСЬКІ ГРЕБЦІ
Напевне, найбільш успішною волинською спорт-

сменкою у 2015 році стала Марія Повх. Веслувальни-
ця виборола срібну нагороду на Чемпіонаті Європи на 
олімпійській дистанції 500 метрів в екіпажі байдарки-
четвірки. 

«Вона довго йшла до цього результату, але на сво-
єму спортивному шляху мала теж вагомі досягнення. 
Вона була двічі бронзовою призеркою Чемпіонату сві-
ту серед юніорів. Марія також була срібною призеркою 
Чемпіонату Європи серед молоді. А це вже є доросла 
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

оли в 1950-х роках збудували 
центральну вулицю Луцька, 
назвавши її вулицею Леніна, 

з будівлею обкому Комуністичної 
партії на майдані, то святкові паради 
стали проводити саме тут. Як свідчать 
фотографії Луцька після Другої світової 
війни, паради у цей час проходили 

на теперішній вулиці Лесі Українки з 
виходом колон на нинішній Театральний 
майдан. Проте від кінця п’ятдесятих 
трибуни для чиновників стали будувати 
навпроти будівлі обкому на вулиці 
Леніна. Паради стали проводити тут. 
Колони зазвичай ішли від нинішнього 
Театрального майдану в напрямку 
Київського. У 1967 році відкрили 

пам’ятник Леніну навпроти будівлі 
обкому. 
На фото – один із останніх парадів 
у Луцьку у вісімдесятих. На фоні – 
приміщення школи № 4. Цікаво, що 
конструкція з лампочок над проїзною 
частиною (на фото – біля лівого краю 
трохи вище від центру) збереглася 
донині.

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 17 грудня 2015 року
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

ПРОДАЮ
♦ Клітки для шиншил на сім’ю (5+1). Ціна 1000 
грн. Тел.: (066) 940-70-95.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна до-
говірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Кімнатні рослини: каланхоє, алоє, кактус та 
інші. Тел.: (095) 866-18-61, (097) 930-18-16.
♦ Сітку металеву для огорожі, стовпчики та 
фіртку. Тел.: (066) 233-86-51. 
♦ Продам машину «Фольксваген-Венто» 1996 
року випуску (бензин, газ). Ціна – договірна. 
Об’єм двигуна – 1,8. Тел.: (095) 223-36-17.
♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97. 
♦ Фортепіано «Білорусь» у хорошому стані. 
Тел.: (066) 214-11-62. 
♦ Собачу будку. Тел.: (066) 528-33-90.
♦ Дитячу ванночку голубого кольору у хоро-
шому стані (б/в). Тел.: (095) 360-09-96.
♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір. 
Мож ливість доставки на замовлення. Тел.: 
(050) 438-34-75.
♦ Матрац пружинний двосторонній на одно-
спальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Чоловічу шкіряну куртку на хутрі (розмір – 50, 
ріст – 180). Ціна 400 грн. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Стелажі до гаража або складу. Тел.: (095) 
543-45-12. 

♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050) 
438-34-75.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжко-
ва. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Килим, розмір 1,85х2,50 метра. Ціна 700 грн. 
Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Cервант нового зразка (колір махонь). Ціна 
договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Дубовий антикварний стіл на точених ніж-
ках. Розміри: 116х70х85 см та 2 дерев’яні кріс-
ла по 150 грн за штуку. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбою та хо-
лодильник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095) 
303-75-00.
♦ Холодильник б/в. Тел.: (050) 438-34-75.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в. 
Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Швейну машинку «Орша» у робочому стані. 
Тел.: (066) 873-21-36.
♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальто-
вий. Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 – 
115 грн/м². Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Два дерев’яні крісла. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Економний обігрівач (15 коп/год). Тел.: (050) 
135-44-52.
♦ Швейну машинку Singer (1968 року) у робо-
чому стані. Тел.: (096) 765-06-93.

♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і 
170х170 та двері нові з коробкою, 2 шт. Тел.: 
(098) 262-43-97.
♦ DVD-плеєр чорного кольору б/в, вставляєть-
ся флешка. Ціна 200 грн. Тел.: (093) 927-01-25.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напів-
автомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у 
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.
♦ Нову пральну машину «Волна». Пере і від-
жимає білизну навіть за відсутності водогону. 
Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ Продам мобільний телефон Samsung C-3312, 
сенсорний, білого кольору. Ціна 400 грн. Тел.: 
(050) 135-44-52.
♦ Квартиру в центрі Луцька (просп. Волі), 52 м2. 
Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригі-
нал. Тел.: (095) 543-45-12.

КУПЛЮ
♦ Авто ВАЗ-2106 після 1986 року випус-
ку. Нововолиська чи рівненська реєстрації. 
Тел.: (066) 544-76-45.
♦ Намисто, речі старовини і стару радянську 
апаратуру, плати. Тел.: (096) 364-62-03.
♦ Б/в меблі у квартиру (після 2000 року вироб-
ництва) у будь-якому стані. Самі забираємо. 
Тел.: 29-29-92, (095) 890-49-60, (096) 501-59-71.

ПОСЛУГИ
♦ Виконую різного спектру роботи з дерева: 
реставрація (сходів, меблів, дверей, вікон), 
монтаж та демонтаж дверей, врізка замків та 
завісів. Тел.: (050) 553-30-27.
♦ Допомагаю у виконанні наукових, курсових 
і дипломних робіт для студентів факультету 
міжнародних відносин. Тел.: (050) 279-45-14.
♦ Набір текстів, таблиць. Швидко та грамотно. 
Переклад з російської. Тел.: (066) 370-12-18

РОБОТА
♦ ТОВ «Луцька Аграрна Компанія» візьме на 
роботу головного бухгалтера на загальній 
системі оподаткування, резюме відсилати 
LAK_lutsk@ukr.net   Тел.: (067) 551-80-24.
♦ Розгляд усіх варіантів. Жінка 50-ти років шу-
кає роботу. Є досвід оператора ПК, продав-
ця, офіс-менеджера. Овіта бухгалтера. З/п від 
2000 грн. Тел.: (066) 370-12-18, 78-52-55. 

ПРОДАЮ
♦ Клітки для шиншил на сім’ю (5+1) Ціна 1000

♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050) 
438-34-75

♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і 
170х170 та двері нові з коробкою 2 шт Тел :

ПОСЛУГИ
♦ Виконую різного спектру роботи з дерева:

♦  ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ              ♦  ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ                 ♦  ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ                ♦  ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ

Подати оголошення можна 
за номером телефону: 

788 – 005 
або написати нам на поштову скриньку: 

hroniky.reklama@gmail.com

К

Пішов у банк і повідомив їм, що, згід-
но з проведеним учора в моїй родині ре-
ферендумом, ми з дружиною відмовляє-
мося повертати кредит на квартиру.

  
Регулярно зустрічаю в маршрутках 

захисників природи. Вони не користу-
ються дезодорантами, щоб зберегти озо-
новий шар, і не миються, щоб заощадити 
водні ресурси.

  
У всіх свій рецепт щастя. У мене на 

стелі написано: «Завтра починаю бігати 
вранці».

Вранці прокидаюся, бачу напис і ду-
маю: «Добре, що не сьогодні».

  
Вирішив більше прислухатися до 

себе. Хороша людина поганого не пора-
дить.

  
Особисто в мене ранок починається 

не з кави, а зі спроби усвідомити, хто я, 
де я і куди я сьогодні проспав.

  
Все було добре. Поки я не захотів 

зробити ще краще…
  

–  Дружина перестала зі мною роз-
мовляти! Що робити?

–  Радіти. Це означає, вона почала ро-
зуміти тебе без слiв.

  
Російські футболісти вийшли на поле 

захищати честь країни. А треба було 
просто грати у футбол.
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2015 РОКУ 2015 РОКУ 
ЛУЦЬКОГО ЛУЦЬКОГО 
«АВАНГАРДУ»«АВАНГАРДУ»

РЕЙТИНГ ВКЛЮЧИВ ТРИ НАЙЦІКАВІШІ МАТЧІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ ТА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ ПОДІЇ
Юрій КОНКЕВИЧ

Луцький «Авангард» у році, 
що минає, пережив на своєму 
віку чергову реконструкцію. 
Зведений у 1933 році міський 
стадіон вперше змінив вигляд 
по Другій світовій війні. У 1960 
році було зведено кам`яні 
трибуни на 15 000 глядачів. 
У 1980-1981 рр. «Авангард» 
було реконструйовано: 

встановлено електричне табло 
та прожекторні вишки, взимку 
1993 року – електричний підігрів 
поля. Під час реконструкції, що 
проходила з вересня 2001-го до 
березня 2002 року, на стадіоні 
було встановлено індивідуальні 
пластикові сидіння, а у 2012 
році завершено реконструкцію 
адміністративного корпусу. 
Одна із найграндіозніших в історії 

арени перебудов відбулася у 
2015 році – тут облаштовано 
потужний легкоатлетичний 
комплекс, змінено зовнішній 
вигляд стадіону. 
Ми вирішили пригадати 
найважливіше і найцікавіше, 
що сталося на «Авангарді» 
– головній спортивній арені 
області та домашньому стадіоні 
«Волині». 

ТОП-5 
ПОДІЙ

ВІДКРИТТЯ РЕКОНСТРУЙОВАНОГО 
«АВАНГАРДУ», 5 вересня

Улітку 2015 року Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» та Федерація 
легкої атлетики України підписали Меморандум, у якому домовили-
ся спільно реконструювати стадіон «Авангард», а саме – облаштува-
ти на його території легкоатлетичний комплекс. Упродовж кількох 
літніх місяців навколо футбольного поля обладнали бігові доріжки 
із сучасним високоякісним синтетичним покриттям, майданчики 
для стрибків у висоту та довжину, сектор для метань та інші об’єкти. 
Крім того, встановили нові сертифіковані футбольні ворота, змінили 
звукову систему арени. 

Урочисте відкриття оновленого «Авангарду» включило і парад 
легкоатлетів, і концерт «Піккардійської Терції», і товариський матч 
між ветеранами «Волині» та київського «Динамо». Кияни привезли 
мегазбірну, яка, за зізнанням їхнього тренера Володимира Мунтяна, 
уперше в історії вийшла у такому сильному складі. Відразу 13 заслу-
жених майстрів спорту приїхали до Луцька, три найзірковіші поко-
ління «динамівців» було на «Авангарді». «Волинь» на поле вивів Ві-
талій Кварцяний і опинився у центрі уваги всього стадіону, особливо 
центральної трибуни, на яку прийшли чи не в повному складі гравці 
основної команди. Стадіон жив емоціями матчу, але перемогли більш 
імениті гості – 1:2.

«ВОЛИНЬ» – «ДИНАМО», 21 вересня 
МАТЧ 8-ГО ТУРУ ЛІГИ ПАРІ-МАТЧ 2015-2016 

На другий в цьому році поєдинок «Волині» і гранда українського 
футболу зібралося 10 тисяч вболівальників. Це був уболівальниць-
кий рекорд «Авангарду» в 2015 році. 

На перших хвилинах ультрас «Волині» розгорнули на 17-му сек-
торі велетенський банер із написом «Господарі свого міста», відра-
зу ж «включився» й чималенький гостьовий сектор. Співали й під-
тримували свої команди фанати усі 90 хвилин матчу, час до часу 
об’єднуючись на спільні патріотичні «заряди».

«ВОЛИНЬ» – «ДИНАМО», 20 квітня 
МАТЧ 20-ГО ТУРУ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ 2014-2015

Матч Волині із чвертьфіналістом цьогорічної Ліги Європи зібрав, 
попри холоднечу, чималу аудиторію. Перші хвилини гри показали на-
стрій 12-го гравця «Волині». Ультрас кілька днів готували своє фаєр-
шоу, яке, до слова, було безпечним для учасників матчу і глядачів. 
Фани «хрестоносців» вздовж 14-17 секторів підсвітили велетенську 
цитату із поезії Лесі Українки «За правду, браття, єднаймось щиро».

До Луцька на гру прибуло й приблизно 250 ультрас «Динамо». 
Приємно, що дружба і приязнь між фанатами українських клубів 
триває, і вболівальники перегукувалися патріотичними «зарядами» 
та, звісно ж, лихим словом згадували біснуватого диктатора північ-
ного сусіда України.

«ВОЛИНЬ» – «ШАХТАР», 23 липня 
МАТЧ 2-ГО ТУРУ ЛІГИ ПАРІ-МАТЧ 2015-2016

Відкриття нового футбольного сезону в Луцьку стало справж-
ньою подією № 1 у спекотному липневому Луцьку. Матчу «Волині» 
з «Шахтарем», який у ті дні готувався стартувати в Лізі чемпіонів, 
чекали нетерпеливо. Публіка, попри сезон літніх відпусток, щільно 
заповнила найбільшу спортивну арену Волині.

Перед грою відбувся марш ультрас «Волині» вулицями міста. По-
єдинок розпочався із підняття національного прапора та виконання 
гімну України. А наприкінці гри фанати лучан підсвітили банер із 
гаслом «Гартовані вогнем».

КОМАНДНИЙ 
ЧЕМПІОНАТ 
УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ 
24-26 вересня

У Луцьку вперше з 1982 
року відбулися легкоатлетичні 
змагання такого класу. Кілька 
сотень учасників спортивного 
дійства завітали до Луцька зі 
всіх областей України. Змаган-
ня тривали два дні. Саме під час 
юнацького чемпіонату стало 
відомо, що виконком Федерації 
легкої атлетики України ухва-
лив рішення організовувати 
дорослу першість України на-
ступного року в Луцьку.

Під час чемпіонату глядачі 
могли побачити встановлення 
нового рекорду України із се-
миборства серед юнаків та нео-
фіційного світового рекорду. 
Його автор – жителька Брова-
рів, бронзова призерка Чемпіо-
нату світу в Колумбії 2012 року 
серед юнаків Аліна Шух.

Згідно з результатами дво-
денних змагань, першість в 
Луцьку здобули представники 
команди Київської області (903 
очка), срібло – за командою з 
Дніпропетровська, бронза – у 
харків’ян. Волиняни – восьмі.

Спеціальним призом «За 
волю до перемоги» удостоїли 
спортсменку з Дніпропетров-
ська Богдану Семьонову. У 
фіналі бігу на 2000 метрів з пе-
решкодами дівчина впала під 
час подолання останньої пере-
шкоди вже перед самим фіні-
шем. Проте тут же підвелася, 
не втратила лідерської позиції і 
зуміла фінішувати першою.

Попереду – новий футбольний та легкоатлетичний 2016 рік, 
а отже – нові видовищні матчі та змагання.
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