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МАРКЕТОЛОГ ІГОР ГУТ:МАРКЕТОЛОГ ІГОР ГУТ:  
«ХОЧЕТЕ ЗНАТИ «ХОЧЕТЕ ЗНАТИ 
ВСЕ ПРО КОМПАНІЮ? ВСЕ ПРО КОМПАНІЮ? 
ЗАЙДІТЬ У ТУАЛЕТ
ТА НА СКЛАД»
Який насправді український споживач, 
як упаковка та дизайн впливають та 
вибір покупця та що потрібно 
знати українським компаніям, 
аби бути успішними, 
розповідає експерт з 
маркетингу і бізнес-
стратегії Ігор Гут. 
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ОЛЕКСАНДР ТОВСТЕНЮК: ОЛЕКСАНДР ТОВСТЕНЮК: 
«ЗАВДАННЯ МЕРА – ДБАТИ НЕ ПРО «ЗАВДАННЯ МЕРА – ДБАТИ НЕ ПРО 
ДЕПУТАТІВ МІСЬКРАДИ, А ПРО ГРОМАДУ»ДЕПУТАТІВ МІСЬКРАДИ, А ПРО ГРОМАДУ»

ВІД ХОЛЕРНИХ ВОДОВОЗІВ ВІД ХОЛЕРНИХ ВОДОВОЗІВ 
ДО АРТЕЗІАНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ДО АРТЕЗІАНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: 
ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ВОДОГОНУІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ВОДОГОНУ

Уявіть, що вам привозять воду в бочці, а вона вже зелена, 
з жахливим запахом, та ще й якийсь слиз розтягнутий по 
стінках. Це історично зафіксований факт – таке в Луцьку 
бувало. Яке благо водогін! 

ІСТОРІЯАКТУАЛЬНО
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НОВІ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ:НОВІ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ:  
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВОДІЯМЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВОДІЯМ
З 7 листо пада 2015 року вступив у дію 
закон про Національну поліцію в 
Україні. Тому було оновлено акти 
законодавства, які стосуються 
відповідальності за порушення 
правил безпеки дорожнього 
руху. Новими нормами вводиться 
система відеофіксації порушень 
правил дорожнього руху, система 
штрафних балів, а відповідальність 
за порушення ПДР закон покладає 
на власника автівки. Що треба 
знати і як діяти власникам авто, 
щоб не платити зайвого, роз’яснили 
адвокати Володимир Лебедєв і 
Вадим Володарський.

15 листопада лучани оберуть нового мера. І від цього 
рішення залежатиме, яке майбутнє матиме Луцьк. 
Чи пливтиме за течією під керівництвом старих 
функціонерів, чи нарешті отримає ефективного 
менеджера, якому під силу запровадити чесні правила 
гри і стати на шлях європейського розвитку.
Право працювати міським головою відстоюватимуть голова 
правління Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», висуванець 
«Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Олександр 
Товстенюк і нинішній міський голова Микола Романюк, 
висуванець Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
На місцевих виборах волиняни засвідчили найбільшу 
підтримку саме УКРОПу. Лишилося – обрати нового міського 
голову Луцька.

– Успіх волинського УКРОПу на виборах здивував 
багатьох у громадсько-політичному середовищі. 
Політичні опоненти і критики одразу ж заговорили 
про «гречку», яка нібито допомогла здобути таку 
підтримку виборців.
– Важко збагнути, чому така реакція, хоча ми вже звикли до 
цього. Адже на усіх виборах нас намагалися спіймати на підкупі. 
Та марно, бо ми не вдаємося до таких речей. Фонд «Новий 
Луцьк» як займався своєю роботою безвідносно до виборів, 
так і працює й працюватиме надалі. І результати виборів 
не вплинуть на це. Лучани, волиняни оцінили нашу роботу 
упродовж усіх чотирьох років, тому й підтримали команду 
Ігоря Палиці на місцевих виборах. Ясна річ, що опонентам не 
подобається такий розвиток подій. 
Усім зрозуміло, що Дніпропетровщина – це вотчина Коло-
мойсь кого, який зробив дуже багато, аби зберегти спокій в 
Україні. Волинь натомість – це батьківщина Ігоря Палиці. І високі 
результати УКРОПу в цих регіонах закономірні. Хто би що не го-
ворив, але сьогодні цим людям довіряють, сподіваються на них. 

– Та все ж чути несправедливу критику вам, мабуть, не 
хотілося б…
– Критика цінна, коли конструктивна. На жаль, вона рідко 
такою буває. Зрештою, ми не зважаємо і працюємо далі. У 
кожного працівника Фонду вже виробився своєрідний імунітет 
до такої безпідставної критики, до тих, хто завжди проти 
нас. До слова, команда Фонду сьогодні – це 50 людей. І саме 
завдяки отаким скептикам, які люблять звинувачувати нас у 
зловживанні довірою людей, команда Фонду стала значно 
сильнішою. Через оці нападки ззовні команда постійно тримає 
себе в тонусі. Фонд, фактично, став таким собі герметичним 
середовищем.

Продовження наПродовження на  8-98-9 стор.стор.
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БІКФАЛВІ: 
«ПРО ЛУЦЬК 
ПАМ’ЯТАЮ
І В КИТАЇ»
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МАЛЯТ 
РЕЄСТРУВАТИМУТЬ 
У ПОЛОГОВОМУ
Батьки, які визначилися з іменем дитини, 
матимуть змогу отримати свідоцтво про 
народження у пологовому будинку.

Начальник головного територіального управ-
ління юстиції у Волинській області Олег Пасько 
зазначив, що Луцьк не є першим містом в Україні, 
де впроваджено державну реєстрацію новонаро-
дженої дитини в пологовому будинку при виписці, 
повідомляє прес-служба Луцької міської ради.

Така ініціатива Міністерства юстиції вже діє у 
інших областях.

«Це дасть батькам можливість не стояти в 
чергах, не ходити кілька разів в органи держав-
ної реєстрації актів цивільного стану громадян, 
а безпосередньо подавши медичну довідку про 
народження дитини, паспорти обох батьків та 
свідоцтво про шлюб, отримати свідоцтво про на-
родження дитини під час виписки з пологового», 
– зазначив він.

Також чиновник наголосив: якщо батьки не ви-
значилися з іменем дитини, то зможуть отримати 
свідоцтво про народження, як і нині, звернувшись 
у місячний термін до органів ДРАЦСу.

Як пояснила заступник начальника головно-
го територіального управління юстиції з питань 
державної реєстрації, начальник управління 
державної реєстрації Ольга Семенюк,  для реєстра-
ції достатньо написати заяву та подати потрібні 
документи у пологовому.

«Тут, у приміщенні, в кімнаті виписки дитини, 
будуть працювати наші представники, які прийма-
тимуть документи. Свідоцтво видадуть наступного 
дня. Таке право матимуть й мами, які проживають 
не у Луцьку, але народжують тут», – зазначила 
вона.

В УКРАЇНІ З’ЯВИЛОСЯ 
НОВЕ СВЯТО – ДЕНЬ 
ГІДНОСТІ І СВОБОДИ  
Президент Петро Порошенко підписав указ про 
святкування в 2015 році Дня Гідності і Свободи. 
Текст указу 9 листопада оприлюднено на сайті 
глави держави.

Відповідно до змісту документу, свято відзна-
чатимуть 21 листопада.

Заходи мають на меті гідно відзначити у 2015 
році річниці початку доленосних для України подій 
Помаранчевої революції та Революції Гідності, 
віддання належної шани громадянському подвигу, 
вшанування патріотизму і мужності людей, які 
виступили на захист демократичних цінностей, 
відстояли національні інтереси і європейський 
вибір держави. 

Згідно з указом, уряд має утворити організа-
ційний комітет із підготовки та відзначення свята. 
Серед заходів – проведення 21 листопада 2015 року 
у Києві, інших населених пунктах урочистостей 
та меморіальних заходів за участю представників 
органів виконавчої влади, територіальних громад, 
народних депутатів України, політичного корпусу, 
громадянського суспільства, насамперед учасників 
революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 
роках, родин Героїв Небесної Сотні, учасників ан-
титерористичної операції в Донецькій і Луганській 
областях, представників волонтерських рухів, 
духовенства. 

У рамках святкувань – проведення благо-
устрою та забезпечення підтримання у належному 
стані місць і об’єктів, пов’язаних з подіями Револю-
ції Гідності.

Міністерство інформаційної політики України 
разом із Українським інститутом національної 
пам’яті має забезпечити розроблення та впрова-
дження для державних засобів масової інформації 
тематичних інформаційних програм, присвячених 
Революції Гідності, а також розповсюдження відпо-
відної соціальної реклами.

А державне телебачення – широко висвітлити 
заходи із відзначення Дня Гідності та Свободи. 
Указ набуває чинності з дня його опублікування.

РЕФОРМАБЮРОКРАТІЯ  

ПАМ’ЯТЬ

УДОСКОНАЛЕННЯ ГОЛОС НАРОДУ

ВОЛИНЯНИ МОЖУТЬ ПЛАТИТИ 
ЗА ГАЗ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

ЛУЧАНИ VS «БРУТАЛЬНИЙ 
СЕКОНД-ХЕНД»

З 2 листопада волиняни 
мають можли вість керувати 
своїм особовим рахун ком 
на сайті ПАТ «Волиньгаз» 
за допо могою сервісу 
«Особистий кабінет».

Це не лише дає можливість 
вносити показники лічильни-
ка та оплачувати спожитий газ, 
а й дозволяє кожному клієнту 
компанії самостійно вести об-
лік використаного палива та 
мати точні дані про стан сво-
го рахунку, повідомляє прес-
служба ПАТ «Волиньгаз».

Кожен клієнт «Волинь-
газу», зареєструвавшись в 
«Особистому кабінеті», отри-
мує можливість оплачувати 
за газ, не виходячи із дому. 
Без зайвих зусиль клієнти мо-
жуть: перевірити стан свого 
особового рахунку, внести 
показання лічильника, про-
слідкувати усю хронологію 
попередніх показників та 
оплат у розділі «Книга Спо-
живача», дізнатися про свій 
тариф.

Обрані платіжні системи 
дозволяють здійснити оплату 
за газопостачання за міжна-
родними стандартами без-

пеки та гарантують високий 
рівень захисту персональних 
даних користувачів.

Не таємниця, що чимало 
непорозумінь із компанією 
у споживачів виникає через 
нарахування оплат. Дехто 
вважає, що ці суми нібито 
спеціально «накручували».

«Щоб позбутися цих не-
обґрунтованих підозр, у «Во-
линьгазі» зробили процедуру 
оплати за газопостачання аб-
солютно відкритою», – сказав 
голова правління «Волиньга-
зу» Мирослав Коротя.

«Особистий кабінет» до-
зволить споживачам слід-
кувати за своїм рахунком та 
самостійно облікувати вико-
ристання блакитного палива.

Для того щоб зареєстру-
ватися в «Особистому кабі-
неті», потрібно знати номер 
свого особового рахунку та 
останню суму, яку клієнт за-
платив за газопостачання. 

Детальнішу інформацію 
та інструкції щодо реєстра-
ції в «Особистому кабінеті» 
можна дізнатися на сайті 
104.ua або зателефонувавши 
в контакт-центр «Волиньга-
зу» на номер (0332) 280-104.

МІЛІЦІЯ СТАЛА НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ: 
ЩО ЗМІНИЛОСЯ ПО СУТІ?  
7 листопада в Україні почала діяти 

Національна поліція, утворена 
на базі міліції. Як інформує прес-

служба Міністерства внутрішніх справ, 
перехідний період триватиме рік. 

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ 
Уже з 7 листопада тих правоохорон-

ців, які виконують свої обов’язки, переве-
ли в поліцію, аби не було юридичних пре-
тензій щодо законності їхньої діяльності.

«Уже призначені на посади працівни-
ки чергових частин поліції і слідчі, які ви-
конують свої обов’язки у повному обсязі. 
У складі (юридично зареєстрованих) Голо-
вних управлінь поліції в областях та місті 
Києві повноцінно функціонують понад 700 
відділів і відділень поліції. З початку доби 
вже зареєстровано 3,3 тисячі звернень гро-
мадян», – йдеться у повідомленні МВС.

Також затверджено штатний розпис 
Нацполіції. Так, у складі Головних управ-
лінь поліції в областях та місті Києві 
відповідно до повноважень, визначених 
законом, повноцінно функціонують 217 
відділів та 489 відділень поліції.

Варто зазначити, що багатьох керів-
ників структурних підрозділів до Націо-
нальної поліції переводять автоматично, 
не влаштовуючи обіцяних конкурсів на 
посади. Мовляв, не встигли. Таким чи-
ном, у Волинській області т.в.о. началь-
ника Головного управління Національної 
поліції став колишній очільник волин-
ського УМВС, генерал поліції 3-го рангу 
Петро Шпига. 

АТРИБУТИКА – 
ДО НОВОГО РОКУ

Правоохоронці вже нової структури 
– Національної поліції України – мають 
змогу використовувати посвідчення, пе-
чатки, логотипи та емблеми міліції і Мі-
ністерства внутрішніх справ України до 
31 грудня 2016 року.

Відповідна норма закріплена у законі 
України «Про Національну поліцію», по-
відомляють у прес-службі УМВС України 
у Волинській області.

Також поліцейським дозволяється но-
сіння та використання форменого обмун-
дирування, визначеного для працівників 
міліції.

Таким чином, до моменту забезпечен-
ня поліцейських належним одностроєм, а 
органів та підрозділів Національної полі-
ції – відповідною атрибутикою, працівни-
ки поліції будуть носити формене обмун-
дирування міліції. Це жодним чином не 
свідчить про відсутність у них повнова-

жень працівників Національної поліції.
НА ЩО ЗДАТНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ? 

Відповідно до закону, поліцейський 
зобов’язаний дотримуватися законів Украї-
ни, поважати права і свободи людини, а та-
кож професійно виконувати свої службові 
обов’язки відповідно до вимог нормативно-
правових актів, посадових (функціональ-
них) обов’язків, наказів керівництва. 

В обов’язки входить надання невід-
кладної, у тому числі домедичної і медич-
ної допомоги особам, які постраждали 
внаслідок правопорушень, нещасних ви-
падків, а також особам, які опинилися в 
безпорадному стані або стані, небезпеч-
ному для їхнього життя чи здоров’я. 

Поліцейський на всій території Укра-
їни незалежно від посади, яку він обі-
ймає, місцезнаходження і часу доби, 
зобов’язаний вжити заходів для поря-
тунку людей, які цього потребують у разі 
звернення до нього будь-якої особи із за-
явою чи повідомленням про події, що за-
грожують особистій чи публічній безпеці. 

Звертаючись до особи, або у разі 
звернення особи до поліцейського, по-
ліцейський зобов’язаний назвати своє 
прізвище, посаду, спеціальне звання та 
пред’явити на її вимогу службове посвід-
чення, надавши можливість ознайомити-
ся з викладеною в ньому інформацією, не 
випускаючи його з рук.

Поліція має право перевіряти доку-
менти, опитувати, проводити поверхневу 
перевірку чи огляд, зупиняти транспорт-
ний засіб, обмежити пересування особи 
чи транспортного засобу, проникати до 
житла, застосовувати технічні прилади, 
що мають функції фото- і кінознімання, 
відеозапису, засобів фото- і кінознімання, 
відеозапису, перевіряти дотримання об-

межень, установлених законом стосовно 
осіб, які перебувають під адміністратив-
ним наглядом, та інших категорій осіб. 

Під час проведення цих превентивних 
заходів поліція зобов’язана повідомити 
особі про причини їх застосування, а та-
кож довести до відома особи нормативно-
правові акти, на підставі яких застосову-
ються такі заходи.

Наприклад, аби перевірити в особи до-
кументи, потрібні підстави. Втім перелік цих 
підстав такий різноманітний, що українцям 
радять носити при собі документи постійно. 

Наприклад, якщо особа, на думку по-
ліцейських, схожа на ту, яка перебуває 
у розшуку, або якщо у поліцейського є 
підстави вважати, що особа хоче вчини-
ти злочин, або ж може бути причетна до 
правопорушення. 

Якщо поліцейський вважатиме, що є 
достатньо підстав, аби підозрювати, що в 
особи при собі заборонені речовини чи, 
наприклад, зброя, він може обшукати лю-
дину або її авто. Окрім цього, поліцейські 
мають право застосовувати в передбаче-
них законом випадках заходи примусу: від 
використання гумових кийків до водоме-
тів та вогнепальної зброї. Детально підста-
ви та умови цих дій прописані у законі.  

***
Як відомо, нині на базі МВС у селі 

Сокиричах навчання проходять 168 осіб, 
які виявили бажання опанувати профе-
сію поліцейського. На початку навчання 
курсантів було 170, втім один відмовився 
від подальшого навчання, а іншого відра-
хувати через неуспішність. Найближчим 
часом на курсантів чекає підсумковий 
екзамен, а надалі – складання присяги та 
служба у патрульній поліції Луцька. 

На сайті Єдиної системи місцевих петицій оприлюднили ініціативу, 
в якій ідеться про вимогу до власників магазину «Секонд-Хенд» на 
вулиці Лесі Українки, 52 змінити вивіску на більш прийнятну. 

Петицію оприлюднили 9 листопада. 
У своїй ініціативі під назвою «Брутальний Секонд Хенд» 

автор пише: «Зобов'язати власників магазину секунд-хенду, 
який відкрився на вул. Лесі Українки, 52, змінити вивіску на 
більш прийнятну до місця, де цей магазин розташований, а 
саме у центрі міста». 

Як пояснив директор комунального підприємства 
«Луцькреклама» Олександр Ковальський, цю проблему вже 
намагаються залагодити. 

«Підприємцю вручили акт про порушення вимог рек-
ламного законодавства. Вони зробили вивіску, але, згідно із 
переліком вимог, це можна вважати рекламою. Дозволу на 
розміщення реклами підприємець не має. Тому він отримав 
акт про виявлення порушення. Якщо вони не приберуть цю 
вивіску, то отримають вимогу про усунення порушення», – по-
яснює Олександр Ковальський. 

Зауважимо, що у середу, 11 листопада, рекламу почали 
завішувати чорним полотном. До слова, представники громад-
ськості у мережі «Фейсбук» висловлювались за ідею розробки 
цілісної концепції вигляду рекламних конструкцій, аби вони ор-
ганічно вписувалися в загальний архітектурний ансамбль міста.
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МАРШРУТ №4 СТАВ 
ДОВШИМ  
У зимовий період автобусний маршрут №4 
«Залізничний вокзал-Вересневе» змінить рух.

Відповідне рішення ухвалили члени виконав-
чого комітету Луцької міської ради.

Начальник управління транспорту та зв’язку 
Анатолій Миронюк повідомив, що на ім’я міського 
голови та голови обласної державної адміністрації 
надійшло звернення сільського голови села Про-
мінь та голів садово-городніх масивів «Промінь» і 
«Калина». Вони просили продовжити термін руху 
автобуса міського маршруту №4 до цих масивів у 
зимовий період.

Попередньо виконавчий комітет отримав 
погодження перевізника, який обслуговує авто-
бусний маршрут №4, на забезпечення перевезення 
пасажирів до садово-городнього масиву «Калина» 
з 1 листопада 2015 року до 20 березня 2016 року 
двома автобусами: один автобус – 8 рейсів про-
тягом дня; другий автобус – 2 рейси протягом дня 
(один зранку і один ввечері).

І хоча узимку пасажиропотік у цьому напрям-
ку зменшується в кілька разів, проте чимало лучан 
проживає у садово-городньому масиві «Промінь», 
тож потрібно їм допомогти у розв’язанні тран-
спортного питання.

ЗУПИНКУ БІЛЯ 
ГОТЕЛЮ «УКРАЇНА» 
ПРОПОНУЮТЬ 
ПЕРЕНЕСТИ
Зупинку транспорту біля готелю «Україна», 
що на вулиці Словацького у центрі Луцька, 
пропонують перенести.

Відповідну пропозицію опублікував Павло 
Мельничук на сайті «Єдина система місцевих 
петицій».

Громадянин пропонує перенести зупинку  до 
окружного адмінсуду, де вона свого часу й розмі-
щувалася. Причина – перенасичення транспорту 
біля готелю. Нині тут зупиняються тролейбуси, 
маршрутки, неподалік парковка таксі, а ще – пішо-
хідний перехід.

Аби петицію розглянули органи місцевої 
влади, вона має набрати 300 голосів зареєстро-
ваних користувачів. Завершиться голосування 
18 листопада. Для того аби підтримати петицію, 
потрібно зареєструватися на сайті за допомогою 
банківської картки або номера мобільного телефо-
ну, обрати відповідну петицію і натиснути кнопку 
«Підтримую». 

У ВОЛНОВАСІ БУДЕ 
ВУЛИЦЯ ЛУЦЬКА

Депутати Волноваської міської ради Донецької 
області у жовтні цього року під час чергової 
сесії ухвалили рішення назвати одну із вулиць 
міста на честь Луцька – міста-побратима.

Як повідомили у Луцькій міськраді, відповідно 
до закону України «Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», частину вулиць та 
провулків міста Волновахи перейменували. Одну 
з вулиць назвали на честь нашого міста, тож від-
тепер вулиця Блюхера матиме назву Луцька.

Як відомо, цього року Луцьк та Волноваха 
підписали меморандум про співпрацю. Зокрема, 
міста-побратими співпрацюють у сферах житлово-
комунального господарства, будівництва, надання 
адміністративних і соціальних послуг, культури, 
освіти, спорту та екології. Особлива увага приді-
ляється волонтерській підтримці й оздоровленню 
дітей із сімей, які найбільше цього потребують.

Улітку та навесні обласний центр Волині при-
ймав дітей із Волновахи, яких познайомили з місце-
вими традиціями та історико-культурним надбан-
ням, організували відпочинок у приміському таборі 
«Ровесник», а міська влада неодноразово відправ-
ляла гуманітарну допомогу до міста-побратима.

АЛКОГОЛЬ І ШВИДКІСТЬ – 
ГОЛОВНІ ВОРОГИ ВОДІЯ 

АВТО
 ТРАНСПОРТ

ІНІЦІАТИВА 

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ 

КРОКОМ РУШ 

ОСІННІЙ ПРИЗОВ: МАЙЖЕ ПОЛОВИНА 
ПРИЗОВНИКІВ НЕ ПРИЙШЛИ НА МЕДКОМІСІЇ

КОМУНАЛКА 

У ЛУЦЬКУ БУДУТЬ НОВІ КОНТЕЙНЕРИ 
ДЛЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ СМІТТЯ

Цьогоріч під час осіннього 
призову до військових частин 
військові комісаріати мають 
поставити 308 призовників. 
Комісаріати майже 
виконали план, однак вони 
нарікають на те, що чимало 
волинян переховуються від 
проходження медогляду.

Про це стало відомо 9 
листопада під час оперативної 
наради у голови ОДА, повідо-
мляє Інформаційне агентство 
Волинські Новини. 

Так, цього року до війська 
з Волині мають скерувати у 
жовтні-листопаді 308 призов-
ників, із них 155 – до частин 
Збройних сил України, 123 – 
до Національної гвардії та 30 
– до Державної спеціальної 
служби транспорту.

Уже з вересня стартували 
медогляди і почала працюва-

ти комісія. З’ясувалося, що з 
8774 призовників, яких ви-
кликали до комісаріатів, не 
з’явилося 4143 громадянина, 
що складає 47,2% від всього 
призовного ресурсу.

Найбільше громадян не 
з’явилося на комісії у Ратнів-
ському районі – 483 особи, у 
Камінь-Каширському райо-

ні – 475, Старовижівському 
– 217, Любешівському – 280, 
Нововолинську – 206, Лю-
бомльському – 204 призовни-
ки, у Ковелі та Ковельському 
районі – 528 осіб.

«Зривають» призов у 
Шацькому, Ратнівському, Ро-
жищенському, Старовижів-
ському, Іваничівському, Лю-

бомльському районах. Лише 
два призовники на збірний 
пункт подано з Шацького 
району, у Старовижівсько-
му лише шістьох визнано 
придатними, у Ратнівському 
районі – 11 придатних, Іва-
ничівському – 7, Любомль-
ському – 9 призовників.

Цікаво, що в Маневиць-
кому районі, де 575 осіб під-
лягає призову і є «свої про-
блемні питання, у тому числі 
з бурштином», 31 особу при-
значено в команди.

Минулого тижня зі збір-
ного пункту відправили 103 
призовників. Залишилося 
від правити 205. До слова, 
цього тижня заплановано 
відправити 177 осіб, і лише 28 
призовників не вистачає до 
виконання плану осіннього 
призову.

оловними причинами 
дорожньо-
транспортних пригод 

на Волині стають сп’яніння 
та швидка їзда водіїв. Про 
це 9 листопада повідомили 
в управлінні охорони 
здоров’я Волинської обласної 
державної адміністрації.

«Україна є однією з най-
більш небезпечних країн 
для учасників дорожнього 
руху. За роки незалежності 
на наших дорогах трапилося 
понад 1 мільйон дорожньо-
транспортних пригод, в яких 
загинуло більш ніж 166 ти-
сяч осіб та було травмовано 
майже 1 мільйон 200 тисяч 
осіб. Кожен третій загиблий 
– дитина або молода людина 
віком від 5 до 29 років. Укра-
їна втрачає на дорогах свій 
працездатний потенціал, а 
щорічні економічні збитки 
від численних дорожньо-
транспортних пригод станов-
лять, за оцінками Світового 
банку, приблизно 5 мільярдів 
доларів США», – наголосив 
начальник управління охоро-
ни здоров’я Волинської ОДА 
Ігор Ващенюк.

Згідно з даними Дер-
жавної автоінспекції Волин-

ської області, на автошляхах 
регіону за дев’ять місяців 
2015 року зареєстровано 569 
дорожньо-т ранспортних 
пригод з потерпілими, що на 
13,5% більше, ніж у 2014 році. 
Під час цих ДТП 705 осіб було 
травмовано, а 106 учасників 
дорожнього руху загинуло. 
На 8% збільшилася кількість 
дорожньо-т ранспортних 
пригод з матеріальними збит-
ками. Також за десять місяців 
2015 року на території області 
зареєстровано 9 дорожньо-
транспортних пригод з тяж-
кими наслідками. 

Упродовж цього року 

найбільше автопригод зареє-
стровано у вересні – 253 ДТП. 
Найбiльша кiлькiсть загиблих 
у дорожньо-транспортних 
пригодах була у квітні – 14 
осіб. Пiк травматизму спосте-
рігався також у вересні – 111 
травмованих.

Упродовж року найбільше 
автопригод з постраждалими 
зареєстровано в неділю, а 
найбiльша кiлькiсть потер-
пілих учасникiв дорожньо-
транспортних пригод припа-
дає на 21 годину.

Причинами автопригод 
є перевищення безпечної 
швидкості руху – 140 авто-

пригод, а також порушення 
правил маневрування – 90, 
порушення правил проїзду 
пішохідних переходів – 34, 
керування транспортним за-
собом у нетверезому стані – 
51, виїзд на смугу зустрічного 
руху – 28, перехід у невста-
новленому місці – 28, пору-
шення правил проїзду пере-
хресть – 37 випадків.

Унаслідок керування 
транспортними засобами в 
стані сп’яніння скоєно 166 
автопригод, у тому числі 51 – 
із постраждалими.

Згідно зі статистичними 
даними Волинського облас-
ного наркологічного дис-
пансеру, щорічно більш як 
8 тисяч осіб звертаються 
в заклад для проходження 
обов’язкового наркологічно-
го профілактичного огляду. 
Близько половини з них – 
водії транспортних засобів. 
Протягом 2015 року праців-
ники ДАІ у заклад доправили 
на медичний огляд у зв’язку 
з підозрою на стан сп’яніння 
877 осіб, серед яких встанов-
лено 354 факти сп’яніння. Та-
кож у зв’язку з ДТП було про-
ведено 321 медичний огляд на 
стан сп’яніння.

За 38 контейнерів для роздільного 
збору сміття з міського бюджету 
заплатили 190 тисяч гривень. 

Як повідомив директор «Луцькспец-
комунтрансу» Валерій Кузьмич, їх при-
везли у розібраному стані, інформує 
прес-служба Луцької міської ради.

Також Кузьмич додав, що праців-
ники підприємства змушені встанов-
лювати додаткові елементи захисту на 
контейнери, адже трапляються випадки, 
коли кришки, коліщата від контейнерів 
крадуть. Крім того, контейнери прону-
мерували. 

Ці 38 спецконтейнерів буде встанов-
лено у мікрорайоні ЛПЗ. Також підпри-
ємство незабаром отримає ще 22 такі 
контейнери на суму 110 тисяч гривень.

Міський голова Микола Романюк 
зазначив, що нині у житловому секторі 

розміщено 720 майданчиків для збору 
твердих побутових відходів. У всіх цих 
місцях планують встановити контейне-
ри для роздільного збору сміття, однак 
зараз у всьому місті їх встановити не 
вдасться.

До кінця року обіцяють розмістити 
майже 80 таких контейнерів.

За словами мера, у планах – встанов-
лення контейнерів для збору картону, 
скла тощо. Поки вирішили розпочати з 
контейнерів для ПЕТ-пляшок. 
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ДО РОБОТИ М

Уже в травні 2016 року 
волинські випускники 
складатимуть зовнішнє 
незалежне оцінювання із 
предметів, результати яких 
будуть вноситися і в атестат 
зрілості.

Про це йшлося під час прес-
конференції директора Львівсько-
го регіонального центру оцінюван-
ня якості освіти Лариси Середяк 
4 листопада, пише Інформаційне 
агентство Волинські Новини.

У 2016 році ЗНО проведуть з 5 
травня до 10 липня. Учасники ма-
тимуть можливість скласти тести 
з таких предметів: українська мова 
і література, історія України, мате-
матика, біологія, географія, фізика, 
хімія, англійська, іспанська, ні-
мецька, російська або французька 
мови. Кожен матиме право скласти 
тести не більш як із чотирьох на-
вчальних предметів.

Для всіх випускників шкіл 2016 
року результати ЗНО з української 
мови і літератури зараховувати-
муться як оцінки за підсумками 
державної підсумкової атестації, 
що визначатимуться на основі 

кількості балів, набраних за ви-
конання завдань лише з україн-
ської мови. Зауважимо, цього разу 
дворівневих тестів не буде: виші 
відмовилися від цієї вимоги при 
вступі.

Також як результати ДПА зара-
ховуватимуться результати тестів 
із математики або історії України 
(період ХХ – початок ХХІ століття). 
Але в результатах ЗНО врахову-
ватимуться знання за весь період 

історії. До слова, планується, що 
обов’язковий іспит з іноземної 
мови у формі ЗНО буде впрова-
джено у 2017 році. 

Тестування з цих предметів 
проводитиметься у пунктах ЗНО 
в травні, а з решти предметів – у 
червні. Зареєструватися на скла-
дання тестів можна не більше як з 
чотирьох предметів. «Поріг» при 
визначенні результатів ЗНО збері-
гається. У вступній кампанії 2016 

року будуть дійсні сертифікати 
лише 2016 року.

Також ЗНО можна буде скласти 
мовою національних меншин: поль-
ською, російською, румунською, 
угорською, кримськотатарською.

Усі вищі навчальні заклади ма-
ють цьогоріч обов’язковою умовою 
для вступу ЗНО з української мови. 
Це – поріг для подальшої участі в 
оцінюванні. Випускники, які не 
здолали поріг з обов’язкового пред-
мету (української мови) для вищих 
навчальних закладів, далі ЗНО не 
складають.

Щоб полегшити підготовку до 
зовнішнього незалежного оціню-
вання, на сайті центру оцінюван-
ня якості освіти розміщено про-
грами, а найближчим часом буде 
розміщено специфікації з кожного 
предмету. Також на сайті є можли-
вість пройти тренувальне онлайн-
тестування, завдання для якого 
щороку поповнюються.

Пробне тестування відбудеться 
2 та 9 квітня. Цей період не збіга-
ється з канікулами та олімпіадами, 
що в попередні роки заважало ба-
гатьом учням спробувати свої сили 
на пробному тестуванні.

До слова, строки реєстрації на 

ЗНО цьогоріч змінено. Реєстрація 
на пробне тестування триватиме у 
січні 2016 року, а на основну сесію 
– лише у лютому.

Абітурієнтам також радять 
ознайомитися з правилами прийо-
му до бажаних вишів, оскільки де-
які з них встановлюють як вимоги 
вступу наявність сертифікатів ЗНО 
з трьох або й чотирьох предметів. 

Пункти тестування з обо в’яз-
кових предметів будуть діяти в 
усіх райцентрах Волині. А в червні 
вони діятимуть у чотирьох містах – 
Луцьку, Ковелі, Маневичах, Ново-
волинську. На пробне тестування 
планують відкрити пункти ЗНО 
теж в усіх райцентрах.

До слова, фахівці центру оці-
нювання якості освіти радять усе-
таки спробувати свої сили на про-
бному тестуванні. Зі слів Лариси 
Середяк, дані аналізу свідчать, що 
ті, хто був на пробній сесії, мають 
переваги перед тими, хто скла-
дає ЗНО вперше. Ці учні знають 
технічні нюанси, можуть розра-
хувати час. Адже на Волині були 
випадки, коли випускники анулю-
вали хороші результати тим, що 
не встигали перенести відповіді в 
бланки.

ОСВІТА 

ЗНО НА ВОЛИНІ: ЩО ОЧІКУЄ ШКОЛЯРІВ 

ЛУЦЬКА ВЛАДА ІГНОРУЄ 
ІНІЦІАТИВИ ПОДБАТИ 
ПРО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

НОВИЙ 
ТРУДОВИЙ 
КОДЕКС: 
ЧОГО ЧЕКАТИ 
УКРАЇНЦЯМ 
Депутати Верховної Ради підтримали 
в першому читанні законопроект 
нового Трудового кодексу. Проект 
перед підготовкою до другого читання 
буде відправлено на експертизу в 
Міжнародну організацію праці, пише 
видання «В час пік».

Основними нововведеннями, які 
передбачають зміни для працівників і їхніх 
роботодавців, є наступні.

Щорічну відпустку буде збільшено з 24 
до 28 днів. Також встановлюється розмір 
обідньої перерви під час робочого дня, 
який буде складати від 30 хвилин до двох 
годин.

Одними із суперечливих змін у тру-
довому законодавстві є надання дозволу 
роботодавцям спостерігати за працівни-
ками за допомогою відеокамер. Щоправ-
да, працівників про це мають обов’язково 
попереджати. Відеокамери забороняєть-
ся встановлювати в тих приміщеннях, 
де знімання може принизити гідність 
людини.

За понаднормову роботу співробіт-
никам будуть оплачувати в потрійному 
розмірі від звичайного тарифу.

Вводиться гнучкий графік і можли-
вість роботи вдома.

Також підвищується розмір вихідної 
допомоги працівника, що буде залежати 
від стажу роботи.

Розширюється перелік підстав для 
звільнення працівника, до якого додають-
ся порушення правил техніки безпеки, 
недостатня кваліфікація і розголошення 
службової таємниці.
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едсестрам у школах 
доводиться реагувати, 
здебільшого, на прямі 

звернення дітей або вчителів, а не 
дбати про профілактику. З держ-
бюд жету ж виділяються кошти 
лише на зарплату пра ців никам, 
а найнеобхідніші препарати в 
шкільні медкабінети купуються з 
батьківських внесків. Натомість 
ініціатива подба ти про здоров’я 
учнів луцьких шкіл не знаходить 
підтримки в міській раді.

Два місяці тому до Луць-
кої міської ради надійшов лист 
від засновника Фонду «Новий 
Луцьк» Ігоря Палиці з прохан-
ням розглянути можливість 
ввести в штати загальноосвітніх 
навчальних закладів міста поса-
ду лікаря. Усі витрати на оплату 
праці й облаштування медичних 
кабінетів Фонд зобов’язувався 
взяти на себе. Однак відповіді 
досі немає.

Про це повідомив голова 
правління Фонду, кандидат на 
посаду луцького міського голо-
ви Олександр Товстенюк.

Як відомо, на початку ново-
го навчального року Ігор Пали-
ця, відвідавши одну із луцьких 
шкіл, озвучив ідею ввести в 
школах міста посади лікарів, які 
б займалися профілактикою за-
хворювань серед учнів.

«Ми дбаємо про здорову 
націю. Здорова нація – це не 
тільки спорт, що ми й робимо, 
облаштовуючи футбольні поля, 
спортивні майданчики. Це й 
профілактика захворювань. Ми 
прекрасно знаємо, що останнім 
часом в школах немає грошей, 
щоб утримувати на повну став-
ку лікарів. Деінде є медсестри, 
обладнання застаріле і роз-
хідних матеріалів немає. Тому 
Фонд цього року запропонує 
міській владі співпрацю. Фонд 
бере на себе утримання ліка-
рів, педіатрів на повну ставку 
в кожну школу, забезпечення 
сучасним обладнанням всіх ме-
дичних кабінетів, плюс розхідні 
матеріали. Для того, щоб хоча б 
раз у місяць лікар міг проводити 
профілактику з кожним класом 
щодо захворювань. Тому що лі-
кувати буває вже пізно», – наго-
лосив Ігор Палиця.

Зрештою, про потребу про-
філактики здоров’я школярів 
кажуть і самі медики. Так, го-
ловний лікар Луцької міської 
дитячої поліклініки Оксана Лє-
щинська повідомила, що згідно 

зі статистикою останніх років, 
у перший клас приходить 75% 
здорових дітей, а з 11 класу ви-
ходить лише 25% здорових.

«Тобто протягом 11 років, 
на жаль, наші школярі здо-
бувають ряд хронічних хво-
роб. І структура захворювань 
останніх років змінилась у 
сторону недуг цивілізації. Це 
хвороби очей, враховуючи роз-
виненість наших комп’ютерних 
приладів, систем. Це хвороби 
опорно-рухового апарату, тому 
що, на жаль, гігієна правиль-
ного сидіння чи то за партою, 
чи то під час харчування, чи 
за комп’ютером трішки в нас 
страждає. Хвороби шлунково-
кишкового тракту – це більше 
характерно для дітей старшого 
віку. Це неправильне харчуван-
ня, відсутність гарячих снідан-
ків, перекуси, фаст-фуди, всі ті 
продукти, які люблять діти, але 
які небажані в їхньому раціоні», 
– пояснює медик.

Значний відсоток школя-
рів має хронічні захворювання, 
дехто потребує особливого до-
гляду і нагляду. Перевтома, не-
домагання часто проявляють 
себе під час перебування дити-
ни в школі. Для цього у школах 

функціо нують кабінети медич-
ної допомоги. Раніше там могло 
бути троє працівників – педіатр 
та дві медсестри, нині ж – лише 
один представник середнього 
медичного персоналу. Цього, на 
думку батьків, недостатньо.

Багатодітна мама Ольга При-
ступа пояснює: у школі є тільки 
медсестра, їй кваліфікація не 
дозволяє обслуговувати дітей 
належним чином. І тому батьки 
хвилюються за своїх дітей.

«Медсестра може направи-
ти дитину, в якої щось болить, 
додому. Відповідно, батьки по-
винні змінювати свій графік і 
вести свою дитину в лікувальні 
заклади», – каже жінка.

Натомість, якби в школах 
був присутній кваліфікований 
лікар, це дозволило б встанови-
ти діагноз безпосередньо в шко-
лі та надати допомогу.

«Проба Руф’є, якби в нас був 
кваліфікований лікар, проводи-
лася б не один раз в рік, як при 
поліклініках, а декілька разів. 
Мала б місце профілактика», – 
каже жінка.

Так, медичній сестрі дово-
диться реагувати, здебільшого, 
на прямі звернення дітей або 
вчителів, про елементарну про-

філактику говорити й годі – на 
це немає ні часу, ні засобів. Та й 
одній людині важко тримати під 
контролем більше, ніж півтисячі 
школярів. Заробітну плату такі 
працівники отримують з Мініс-
терства охорони здоров’я, за-
безпечення найнеобхіднішими 
препаратами – з батьківських 
внесків.

У Фонді Ігоря Палиці «Но-
вий Луцьк» діє чимало про-
грам, що покликані зміцнювати 
здоров’я лучан. Серед них – 
оздоровлення і відпочинок шко-
лярів у Буковелі. Кажуть, можна 
подбати і про всіх. Власне, на це 
й була розрахована ідея ввести в 
школах посади медиків.

Тож до міської ради із про-
ханням посприяти впроваджен-
ню цієї ініціативи надіслали 
лист за підписом засновника 
Фонду «Новий Луцьк».

Як розповів голова правлін-
ня Фонду Олександр Товстенюк, 
відповідний лист до міської ради 
був надісланий 6 вересня. Але й 
донині відповіді немає.

«Однозначно Фонд від ска-
заних слів не відмовляється. Але 
й міська рада теж повинна іти 
назустріч і теж у цьому напрям-
ку щось робити. Як і говорив 
Ігор Петрович, ми готові взяти 
на себе фінансування ставки лі-
каря, медсестри і забезпечення 
комп’ютером, медикаментами 
кабінет у кожній школі», – каже 
він.

Минуло два місяці, але від-
повіді немає. Листа від Фонду 
у міській раді ніяк не коменту-
ють, і сприяти ніхто, очевидно, 
не збирається. Не ризикують 
коментувати ситуації і освітя-
ни, хоча кабінет педіатра із ква-
ліфікованими працівниками у 
школі, куди протягом дня над-
ходить більше десятка звернень 
до медсестри, значно поліпшив 
би картину здоров’я і боротьби 
з хворобами учнів.

Зрештою, Фонд, попри пере-
шкоди і небажання співпрацю-
вати, продовжує підтримувати 
луцьких школярів у рамках по-
стійно діючих програм.
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вступив 

у дію закон про 
Національну 
поліцію в Україні. 
Тому було оновлено 
акти законодавства, 
які стосуються 
відповідальності за 
порушення правил 
безпеки дорожнього 
руху. 

Новими нормами 
вводиться система 
відеофіксації пору-
шень правил дорож-
нього руху, система 
штрафних балів, а 
відповідальність 
за порушення ПДР 
закон покладає на 
власника автівки. 
Що треба знати і як 
діяти власникам авто, щоб не пла-
тити зайвого, роз’яснили адвокати 
Володимир Лебедєв і Вадим Воло-
дарський.

ЯКІ ЗМІНИ ПЕРЕДБАЧЕНІ?
Міняються правила фіксації 

порушень, відповідальності за по-
рушення правил дорожнього руху, 
а також правила розгляду відпо-
відних справ про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху. Головне ново-
введення: порушення можуть фік-
суватися в автоматичному режимі 
(фото- та відеозапис). Також, згід-
но з новими нормами, відповідаль-
ність за порушення ПДР, зафік-
совану в автоматичному режимі, 
лягає на власника транспортного 
засобу, навіть якщо за кермом був 
не він.

ЩО НОВОГО У ШТРАФАХ?
Нових видів штрафів не 

з’явилося. Але прибрано «вилку». 
З кожного виду штрафу чинним 
стає мінімальний розмір. Напри-
клад, за порушення правил ко-
ристування ременями безпеки і 
мотошоломами було передбачено 
штраф від 51 до 85 гривень, тепер 
– 51 гривня.

Також з’явилася нова система 
адміністративних стягнень.

ЩО ТАКЕ НОВА СИСТЕМА 
АДМІНСТЯГНЕНЬ?

Кожному водієві на початок 
року з дати отримання водійсько-
го посвідчення нараховується 150 
балів. (Тобто якщо ви отримали 
посвідчення, приміром 15 серпня, 
вам бали нарахують з цього дня до 
15 серпня наступного року). Тож 
новий вид стягнення – штрафні 
бали, які списуються з порушника 
за кожне порушення, зафіксоване 
в автоматичному режимі. При цьо-
му грошові штрафи накладаються 
тільки після використання всіх ба-
лів, нарахованих з початку відпо-
відного року.

ЯК ЗНІМАЮТЬ БОНУСНІ 
БАЛИ? ДЕ МОЖНА 
ДІЗНАТИСЯ ПРО СВІЙ 
«БАЛАНС»?

Ці бали списуватимуться тіль-
ки за автоматичну фіксацію по-
рушення. І якщо ви згодні з по-
рушенням або не змогли довести 
у суді зворотне. Невикористані 
бали на наступний рік не пере-
ходять. Теоретично, має бути 
система, яка їх списуватиме. Про 
її наявність і стан закон нічого не 
говорить.
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ЯКА НОВА СИСТЕМА 
СПЛАТИ ШТРАФІВ?

Це так звана гнучка заохочу-
вальна система. При сплаті 50% 
штрафу протягом п’яти днів з мо-
менту вручення відповідної поста-
нови про накладення стягнення за 
порушення, зафіксовані в автома-
тичному режимі, постанова вважа-
ється виконаною. У разі несплати 
штрафу протягом тридцяти днів з 
порушника або власника нарахо-
вується пеня у подвійному розмірі. 
Штраф також можна буде сплатити 
на місці вчинення порушення че-
рез безготівковий термінал, який 
є у розпорядженні поліцейського 
патруля.

ЩО ОЗНАЧАЄ 
«ВІДЕОФІКСАЦІЯ 
ПОРУШЕНЬ»?

Під фото- і відеозаписом розу-
міється фіксація порушень спеці-
альними стаціонарними засобами 
контролю, які збирають та переда-
ють інформацію згідно з окремим 
актом законодавства. При фіксації 
порушення в автоматичному ре-
жимі власнику транспортного за-
собу надсилають повідомлення за 
допомогою мобільного зв’язку або 
електронною поштою, дані про які 
він повідомляє до підрозділів МВС. 
Відповідну постанову надсилають 
власникові транспортного засобу 
рекомендованою поштою, причо-
му, якщо власник відмовився отри-
мувати поштове повідомлення, то 
днем вручення вважається дата 
відповідної відмітки поштового 
відділення.

Але наразі більш конкретних 
відомостей закон не дає: чи повніс-
тю обладнано систему відеоспосте-
реження, які пристрої встановле-
но, який принцип їх роботи. Також 
невідомо, наскільки повною є база 
даних водіїв і власників авто, щоб 
надсилати їм смс чи мейли.

ЯКІ ПОРУШЕННЯ 
ФІКСУВАТИМУТЬСЯ 
НА ВІДЕО?

Перевищення швидкості, по-
рушення правил проїзду пере-
хресть, непристебнутий ремінь 
безпеки, порушення правил зу-
пинки, стоянки, паркування та 
багато інших. Разом з тим, важко 
зафіксувати на відео порушення, 
що часто призводять до аварій: 
порушення пріоритету чи правил 
маневрування.

ЧИ БУДУТЬ ПАТРУЛЬНІ 
ЗУПИНЯТИ ВОДІЇВ?

Так, будуть. Але є всього 9 при-
чин (раніше їх було 12) для зупинки 

вас патрулем, усі інші вважаються 
незаконними.

ЗА ЯКІ ПОРУШЕННЯ 
ПАТРУЛЬНІ МАЮТЬ ПРАВО 
ЗУПИНИТИ ВОДІЯ?

1. Порушення Правил дорож-
нього руху.

2. Наявність очевидних ознак, 
що свідчать про технічну несправ-
ність транспортного засобу.

3. Наявність інформації, що 
свідчить про причетність водія чи 
пасажирів транспортного засобу 
до дорожньо-транспортної при-
годи, кримінального чи адміні-
стративного правопорушення, або 
наявність інформації, яка свідчить 
про те, що транспортний засіб або 
вантаж може бути об’єктом чи 
знаряддям учинення дорожньо-
транспортної пригоди, криміналь-
ного чи адміністративного право-
порушення.

4. Транспортний засіб перебу-
ває в розшуку.

5. Потрібно опитати водія 
чи пасажирів про обставини 
дорожньо-транспортної пригоди, 
кримінального чи адміністратив-
ного правопорушення, свідками 
якого вони є або могли бути.

6. Потрібно залучити водія 
транспортного засобу до надання 
допомоги іншим учасникам до-
рожнього руху або поліцейським, 
або як свідка під час оформлення 
протоколів про адміністративні 
правопорушення чи матеріалів 
дорожньо-транспортних пригод.

7. Уповноважений орган дер-
жавної влади ухвалив рішення про 
обмеження чи заборону руху.

8. Спосіб закріплення вантажу 
на транспортному засобі створює 
небезпеку для інших учасників до-
рожнього руху.

9. Порушення порядку визна-
чення і використання на транспорт-
ному засобі спеціальних світлових 
або звукових сигнальних пристроїв.

ЧИ ОЗНАЧАЄ ЦЕ, 
ЩО АДМІНПРОТОКОЛИ 
ПАТРУЛЬНІ НЕ 
СКЛАДАТИМУТЬ ВЗАГАЛІ?

Адміністративні протоколи не 
складають, натомість складають 
постанови про накладення адміні-
стративного стягнення.

Постанови не складають у тому 
випадку, коли відповідальність за 
правопорушення передбачає стяг-
нення у вигляді попередження і не 
оскаржується порушником.

В інших випадках постанову 
про накладення адміністративного 
стягнення складають або на місці 
вчинення правопорушення (пра-

цівник патрульної служби), або за 
наслідками фіксації порушення в 
автоматичному режимі – надсила-
ють власнику транспортного засо-
бу.

ЯКЩО ПОРУШЕННЯ 
ВОДІЯ ЗАФІКСУВАВ 
ВІДЕОПРИСТРІЙ, 
ТО ШТРАФ НАДІЙДЕ 
ВЛАСНИКУ ПОШТОЮ?

Так. Повідомлення про скоєне 
порушення надійде у смс або елек-
тронною поштою власнику авто. 
Постанова про накладення ад-
мінстягнення – поштою на адресу 
власника. Це у випадку відеофік-
сації порушення. Якщо ж за пору-
шення водія зупинив патрульний, 
то відповідальність несе водій, і по-
станову про накладення адмінстяг-
нення вручить водієві патрульний.

ЯК ОСКАРЖИТИ РІШЕННЯ 
ЩОДО ВІДЕОФІКСАЦІЇ 
ПОРУШЕННЯ?

Слід доводити свою невинува-
тість, якщо власник не був за кер-
мом у момент фіксації порушення 
ПДР. Це передбачено законом про 
право зворотної вимоги власників 
до особи, яка керує автівкою. Якщо 
власник заплатив штраф за водія, 
потрібно звернутися в суд з вимо-
гою відшкодувати суму коштів, до-
вівши, що за кермом перебував не 
власник.

Також можна звернутися з зая-
вою про оскарження адмінстягнен-
ня або до керівного компетентного 
органу МВС чи його посадової осо-
би, або до суду. Оскарження поста-
нови зупиняє перебіг строків на 
сплату відповідного штрафу. Строк 
для оскарження постанови — 10 
днів з моменту вручення чи отри-
мання відповідного документа, що 
підлягає оскарженню.

Власник транспортного засобу 
звільняється від відповідальнос-
ті, якщо протягом 14 днів з мо-
менту отримання постанови про 
накладення стягнення особа, яка 
керувала транспортним засобом, 
звернеться до підрозділу МВС із 
заявою про визнання нею факту 
порушення.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО 
ВЛАСНИК ДІЗНАВСЯ ПРО 
ПОРУШЕННЯ «ЙОГО 
МАШИНИ» ЗАНАДТО 
ПІЗНО, БО ЖИВЕ В ІНШОМУ 
МІСЦІ, НІЖ ВКАЗАНО 
В РЕЄСТРАЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛАХ НА АВТО?

Заплатити штраф у визначе-
ному законом розмірі, а потім ви-
магати компенсації від особи, що 

була за кермом, 
звернувшись до 

суду або керівного у 
регіоні компетентного 

органу. Або ж написати за-
яву про оскарження порушен-
ня. За словами адвокатів, будь-

який папірець можна оскаржити. 
Однак закон наразі не передбачає 
усіх нюансів. Немає «єдиного ре-
цепта», кожен індивідуальний 

випадок розглядатиметься 
окремо.

ЯК «ПОЗБУТИСЯ» 
МАШИНИ, ЯКА МАЄ ДРУ-

ГОГО, ТРЕТЬОГО 
КОРИСТУВАЧА 
З ДОРУЧЕННЯМ 
НА ПРАВО ВОДІННЯ?

Тільки оформити право влас-
ності на іншу людину. Закон на-
зиває власником того, на кого 
авто зареєстроване. Генеральне 
доручення на право керування 
чи будь-яке інше доручення не 
дає права власності на авто. Щоб 
позбутися авто, яке ви віддали за 
генеральним дорученням, і не мо-
жете «достукатися» до кінцевого 
її користувача, теоретично, мож-
на подати заяву про вибракуван-
ня, але це залишить машину вза-
галі без документів, а покупець 
може вважати це шахрайством 
і подати заяву до міліції з цього 
приводу.

Тому єдиний правильний вихід 
— оформити документально пере-
дачу прав на автомобіль особі, якій 
ви його продали. Адвокати назива-
ють цей нюанс з відповідальністю 
власника своєрідним стимулом до 
перереєстрації авто.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПОРУШЕННЯ ВІД 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА КРИМІНАЛЬНІ?

Зміни і нововведення не торк-
нулися меж кримінальної відпо-
відальності водіїв за порушення 
у сфері безпеки дорожнього руху. 
Відмінність у адміністративному 
стягненні й кримінальному пока-
ранні полягає у різному ступені 
суспільної небезпеки й різній су-
ворості покарань. Змін до Кримі-
нального кодексу, які пом’якшили 
б покарання учасників дорожньо-
го руху, немає. Так само водіям, 
які порушили правила дорожньо-
го руху зі спричиненням тяжких 
наслідків у вигляді середнього і 
тяжкого ступеню тілесних ушко-
джень, смерті одного чи більше 
потерпілих, загрожує покарання 
від штрафу до позбавлення волі 
строком до десяти років з по-
збавленням права керувати тран-
спортним засобом на строк до 
трьох років.

ЯКІ НОВАЦІЇ В ПЕРЕО-
ФОРМЛЕННІ АВТОМОБІЛЯ?

Суттєвих змін переоформлен-
ня авто не зазнає. Єдине – спро-
щення полягає у створенні спеці-
альних центрів з обслуговування 
автовласників та подання заявок 
в режимі онлайн на реєстрацію 
транспортних засобів для економії 
часу.

НОВІ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ: НОВІ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВОДІЯМЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВОДІЯМ
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ІНФРАСТРУКТУРААВТОРИТЕТНА ДУМКА

Б

НА КАРТІ ЛУЦЬКА З'ЯВИТЬСЯ НА КАРТІ ЛУЦЬКА З'ЯВИТЬСЯ 
НОВА СПОРТИВНА ТОЧКАНОВА СПОРТИВНА ТОЧКА

удівництво спортивного гіганта 
уже розпочали біля оновленого 
стадіону «Авангард», що на 

проспекті Перемоги, 7а. Незабаром 
у Луцьку постане фітнес-клуб мережі 
«Sport Life». Він, кажуть ініціатори 
проекту, розширить центр міста аж до 
спортарени. Об’єкт будують за кошти 
Ігоря Палиці.

«Sport Life Луцьк» буде першим у місті 
спортивним центром з повним спектром 
фітнес-послуг як для дорослих, так і для 
маленьких клієнтів. Повноформатна ак-
вазона з трьома басейнами, тренажерний 
зал із професійним обладнанням, банний 
лаунж та перша у місті дитяча фітнес-
академія й не лише – незабаром усе це 
стане реальністю, повідомляють у мережі 
фітнес-клубів «Sport Life».

Як відомо, після відкриття оновленого 
«Авангарду» голова правління Фонду Іго-
ря Палиці «Новий Луцьк», кандидат на по-
саду луцького міського голови Олександр 
Товстенюк пообіцяв, що на цьому розви-
ток спортивної інфраструктури міста не 
припиниться.

«Це не все, що чекає на «Авангард». 
Металеву огорожу потрібно зрізати, тери-
торію привести в належний вигляд, а по-
руч спорудити спорт-кафе, фан-клуб, тоб-
то зробити територію такою, аби лучани 
мали можливість якісно тренуватися тут, 
та й просто прогулюватися. Таким чином, 
завдяки насиченій інфраструктурі, до ста-
діону можна буде розширити або ж зміс-
тити центр міста», – наголосив Олександр 
Товстенюк під час прес-конференції для 
волинських журналістів у вересні.

Варто відзначити, що новітній фітнес-
клуб – це не бізнес-проект, а перш за все 
соціальна ініціатива, адже він є зеленим 
світлом для розвитку інфраструктури міс-
та, залучення інвестицій, створення нових 
робочих місць.

«Sport Life» споруджується за особисті 
кошти Ігоря Палиці. Його зведення дасть 
лучанам до 120 робочих місць. Наголошу, 
це – соціальний проект. Окупність його 
сягне приблизно 20 років. Тоді ж комплекс 
потрібно буде оновлювати», – пояснив 
кандидат на посаду луцького міського го-
лови Олександр Товстенюк.

«У країні йде війна, не наша війна, не 
нами розв’язана. Люди, які її розпочали 
й не хочуть закінчувати, відповідатимуть 

перед Богом за кров українського народу, 
яку вони проливають. Відповіддю цим 
агресорам, і внутрішнім, і зовнішнім, є 
наші здорові усмішки. Допомогою в цьому 
стане робота Фонду «Новий Луцьк». Адже 
наше завдання – бути фізично міцними, 
грамотними, знати власну історію, інозем-
ні мови. І тоді побачимо, яка країна краща 
і який народ сильніший», – говорив нещо-
давно Ігор Палиця.

«Sport Life», за прикладом інших міст, 
працюватиме у багатьох напрямках. Ак-
вазона – спортивний басейн на шість до-
ріжок, дитячий та басейн для немовлят; 
тренажерна зала із силовими та вантажно-
блочними «машинами здоров’я» і зоною 
вільних ваг; тренажерна зала Premium; 
кардіотеатр тощо. Студія групових про-
грам включатиме універсальні програми, 
студію сайклу.

Нудно не буде і найменшим відвіду-
вачам. Для малюків працюватиме дитяча 
фітнес-академія, яка поєднуватиме у собі 

розвиваючі та навчальні програми, танці, 
плавання, дитячий фітнес.

Детальніше вивчення комплексу за-
свідчує: після важкого трудового дня 
можна буде відпочити та оздоровитися у 
банному комплексі. Центр передбачає й 
салон краси. А масажний кабінет, соля-
рій, енерджі- та лаундж-бари не залишать 
відвідувача байдужими – відновлять сили 
та сприятимуть повній релаксації душі й 
тіла.

До слова, вже понад 17 міст України 
можуть похизуватися 45 клубами, 80 ба-
сейнами, 120 тренажерними залами, 350 
видами аеробних тренувань та потужним 
арсеналом тренерів від мережі «Sport Life». 
Цікавою є й пропозиція від клубу – отри-
мавши абонентську картку, з нею є змога 
відвідувати спорткомплекс у будь-якому 
місті.

ВІТАЛІЙ КВАРЦЯНИЙ: 
«МАЙБУТНІМ МЕРОМ 
МАЄ БУТИ ЛЮДИНА, 
ЯКА ЛЮБИТЬ СПОРТ»
Влада, яка не цікавиться спортом, тим 
паче, популярним у всьому світі футболом, 
є далекою від народу. Саме таку позицію 
стосовно нинішніх міських владців 
нещодавно висловив головний тренер ФК 
«Волинь» Віталій Кварцяний.

Про це він заявив 8 листопада після пере-
можного поєдинку «хрестоносців» із полтав-
ською «Ворсклою». І цю перемогу наставник 
«Волині» присвятив виборам, що відбудуться 15 
листопада.

«Майбутнім мером має бути людина, яка лю-
бить спорт», – наголосив наставник «червоно-
білих», маючи на увазі кандидата на посаду 
луцького міського голови від політичної партії 
УКРОП Олександра Товстенюка.

«Мене ніхто нічого не просив говорити. Я ні-
чого не маю проти Миколи Романюка, але він не 
може бути мером, бо йому байдужий спорт. Як 
і голова обласної держадміністрації Володмир 
Гунчик. Вони далекі від народу, від сьогодення 
і перспективи. Вони ніколи не будуть робити 
життя кращим. Не можна, щоб люди, які не хо-
чуть покращення життя іншим, були знову при 
владі», – заявив головний тренер «Волині».

Він пригадав і про адміністративний тиск 
та необґрунтовані перевірки з боку влади щодо 
учасників виборчого процесу.

«Люди голосують за краще майбутнє. Але не 
може бути завтрашній день кращим, якщо влада 
виявляє себе лише у поверхневих вчинках, утім 
не розв’язує серйозних питань. Хочете кращого 
життя – не бійтеся нікого. Бо влада боїться від-
повідальності за свої дегенеративні дії. Якщо мер 
любить будівництво і ремонти, то він має люби-
ти й усе інше», – обурюється Віталій Кварцяний.

Натомість футбольний тренер заявив, що 
Олександр Товстенюк – молода перспективна 
людина, яка цікавиться усім.

«Бо не може бути такого, що мер любить чи не 
любить щось, хоче чогось чи не хоче. У нього сто 
обов’язків, а він мусить зробити сто один. Тоді 
він – міський голова. А у нас витягують штучну 
любов до влади, яка, своєю чергою, має цікави-
тись усім. Натомість що ми маємо? Зруйновані 
всі спортивні майданчики та знівечені футбольні 
поля. Якби не люди, які працюють у Фонді Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк», у нас не було б того, що 
ми маємо сьогодні. За 24 роки через бюджетні 
кошти пропущено сотні мільярдів гривень. Але 
при цьому народ не відчував жодних преферен-
цій. Від людей, які віддають свої нерви і кошти 
футболу, держава тримається у стороні. 15 років 
футбольний клуб існував без підтримки держа-
ви», – висловився Віталій Володимирович.

Також він пригадав про тиск з боку влади на 
футбольні клуби країни:

«Я – патріот Луцька, і патріоти мають робити 
майбутнє. Але яка ми країна майбутнього, якщо 
протягом 24-х років наш футбольний клуб під 
пресом? За що я мав понад сотню допитів? За те, 
що футбол люблю? Хто це робив? Влада, силові 
структури, податкова. В нас тільки «Шахтар» і 
«Динамо» нічого не відчували, а «Дніпро», Пол-
тава, «Металург», «Чорноморець» під тиском. То 
що ж буде з футболом? От я боюсь, щоб наших 
спонсорів не придушили так, щоб вони не змогли 
утримувати волинський футбол. Бо більше ніхто 
цього робити не буде. Я знаю, де перспектива, а де 
ні. Якщо футбол під увагою влади, то влада – ро-
зумна, бо футбол – це дуже складна справа. Спра-
ва принципу – обновити державу і з невеличкого 
міста Луцька зробити перший крок у завтрашній 
день. Щоб у Німеччині сказали, що Луцьк – це ма-
ленький Лондон. Це аксіома. Треба було ще давно 
змушувати владу повернути до футболу не зад, а 
обличчя», – різко зауважив Кварцяний.

Опоненти кандидата на 
посаду мера Луцька закидають 
Олександру Товстенюку, що у 
його передвиборчій програмі 
нібито міститься пункт про 
ліквідацію Центрального 
ринку. Проте таке трактування 
інформації не відповідає 
дійсності. 

Йдеться про перенесення 
ринку на вигідних умовах як 

для підприємців, так для і про-
давців, на територію з комфор-
табельним розміщенням і за 
умов створення нового сучас-
ного ринку. Більше того, болю-
че питання буде обговорене із 
містянами – в програмі йдеть-
ся про працевлаштування 
кожного працівника ринку та 
зменшення подальшої оренд-
ної плати за торгові місця.

Про це під час прямого 

ефіру на телеканалі «Аверс», 
що відбувся 5 листопада, за-
явив голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк», 
кандидат на посаду луцького 
міського голови Олександр 
Товстенюк.

«Немає у нашій програмі 
жодного слова про ліквідацію 
ринку. Перенесення – так. А 
це – різні речі. Звертаюся і до 
підприємців, і до продавців, 

ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

ЯКА АЛЬТЕРНАТИВА 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РИНКУ В ЛУЦЬКУ?

які там працюють. Буде запро-
поновано варіант нового, су-
часного, європейського рин-
ку, який відповідатиме усім 
санітарно-гігієнічним нормам, 
де працювати буде комфортно 
кожному. І підприємці ма-
тимуть першочергове право 
оренди. А на місці ринку буде 
вишукана міська ратуша. Тоб-
то спочатку – альтернатива, а 
потім вже – перенесення рин-
ку», – запевнив Товстенюк.

З його слів, у місті є вели-
кі земельні ділянки, які пере-
бувають у власності бізнесу, 
утім жодна діяльність там не 
здійснюється. Власне, там і 
можна було б розмістити но-
вий ринок.

«Це буде цікавий інвести-
ційний проект. Але не може 
бути так, що кошти, які спла-
чують підприємці, осідають в 
кишенях облспоживспілки, а 
в бюджет міста нічого не по-
трапляє. Із двох ринків Луць-
ка за рік до міського бюджету 
могло б додатково надходити 
близько 40 мільйонів гривень. 
От у мене запитують, де я буду 
брати кошти на розвиток міс-
та?! Ось там, зокрема, і буду 
брати», – заявив кандидат на 
посаду мера Луцька Олек-
сандр Товстенюк.

ХРОНІКЕР
Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
із 2013 року постійно підтримує 
спортсменів індивідуально, а також 
створюючи нові об’єкти й тим 
самим розвиваючи інфраструктуру 
міста. Так, у рамках однієї з програм 
Фонду «Луцьку – спорт високих 
досягнень» реалізовують проект 
із встановлення міні-футбольних 
полів у луцьких школах. У Фонді 
стверджують: такі поля зрештою 
будуть встановлені у кожній школі 
міста. Окрім того, в рамках програми 
Фонд будує майданчики у стилі 
«street workout».

За  матеріалами Інформаційного 
агентства Волинські Новини
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П ОМАНЛИВАОМАНЛИВА  
СТАБІЛЬНІСТЬ СТАБІЛЬНІСТЬ 

ж наявність сировини. У місті на 
кшталт Луцька прийнятніше буде 
говорити про інвестора, який гото-
вий вкладати гроші у сферу туриз-
му або послуг. 

Подібну тактику вибрав для 
себе Львів. Ще не так давно місто 
було відоме переважно внутріш-
нім туристам, а нині тут проводять 
екскурсії приїжджім зі всього сві-
ту. І хоча львів’яни скаржаться на 
занепалі околиці, утім принаймні 
зрозуміло, у якому напрямку руха-
тиметься їхнє місто. 

ЯК МИ ЖИЛИ 
Аби зрозуміти, як місто жило, 

«Хроніки» прочитали звіти місь-
кого голови Миколи Романюка за 
2011-2014 роки. Усі вони у вільному 
доступі на сайті міської ради та ма-
ють радше статистичний характер, 
написані у совковому стилі. Зре-
штою, як і стиль роботи, як його 
характеризують, чинного міського 
голови. Утім навіть ці документи 
дають поживу для роздумів.  

Загалом можна виокремити 
кілька тенденцій. Насамперед, ри-
торика перших років зводиться 
до критики попередника Богдана 
Шиби, а саме – його рішення взя-
ти у лізинг автобуси в корпорації 
«Богдан», муніципальні позики. 
Мовляв, ми змушені віддавати 
мільйонні платежі, які могли піти 
на більш важливі речі. Не виправ-
довуючи економічну політику 
Шиби, зауважимо, що вже за мер-
ства Романюка Луцьк підписався 
на мільйонні кредитні договори.

Йдеться про 10-мільйонний 
кредит для ДКП «Луцьктепло». У 
випадку стабільної економічної 
ситуації підприємство виплатить 
гроші відповідно до цієї угоди з ви-
гідними наслідками. Втім уже який 
місяць не вщухають заяви проф-
спілки підприємства про те, що 
воно у катастрофічному стані. 

Та й чи личить три роки поспіль 
наголошувати, що усі недопрацю-
вання – це лише вина попередни-
ків? Видається, що це маніпуляція, 

за якої приховані власні недопра-
цювання. Адже якщо взяти істо-
ричні паралелі, то цілі країни, ви-
плативши мільйонні репарації або 
переживши катаклізми, ставали 
знову на передовицю економічного 
розвитку. Секрет полягав у тому, 
що вони ефективно працювали, а 
не скаржилися.  

Знову ж таки, прорахунки й 
недопрацювання останнього, 2014 
року, у звіті пов’язують із подіями 
Революції Гідності та війною. Таке 
формулювання видається радше 
виправданням, аніж поясненням 
чи економічним обґрунтуванням 
скрутного фінансово становища 
підприємств, поганого дорожнього 
покриття тощо. 

Друга тенденція – це наголо-
шення у звітах про те, що підтрим-
ка багатьох інфраструктурних 
об’єктів відбувалася з боку при-
ватних інвесторів, соціально відпо-
відального бізнесу та державного 
чи обласного бюджетів.  Утім чи 
це звіт про роботу соціально від-
повідального бізнесу, благодійних 
фондів, голови Волинської облас-
ної держадміністрації або облради, 
а чи звіт міського голови Луцька? 
Яка його роль у розбудові того ж 
Театрального майдану чи залізнич-
ного вокзалу? А разом з тим, ближ-
че до виборів ці заслуги чинний 
мер приписує собі. 

Третя тенденція витікає з дру-
гої. В особистих звітах (хоча їх важ-
ко назвати особистими) чинний 
міський голова чималу увагу при-
діляє здобуткам, які відбулися за 
рахунок саме сторонньої допомо-
ги. А ось слів самокритики тут годі 
шукати, натомість прослідковуєть-
ся тенденція приписування заслуг 
інших собі і «своїй» команді. 

ПО ПОЛИЧКАХ 
І ЗА ЗАСЛУГАМИ 

Наприклад, в останньому но-
мері комунальної газети «Луцький 
замок» – розгорнутий матеріал про 
здобутки команди Романюка. Утім 
чимало цих здобутків – це щоденна 

робота, участь в якій мер не бере 
(скажімо, він же не прокладає до-
роги), або ж робота, яку зробили 
інші і до якої міська рада не мала 
стосунку. 

Так, у 2011 році розпочато 
комплексну реконструкцію Теат-
рального майдану. На ці роботи з 
обласного бюджету було виділено 
10 мільйонів гривень. Крім цього, 1 
мільйон гривень на реконструкцію 
майдану виділив Фонд Ігоря Па-
лиці «Новий Луцьк». Той же Фонд 
профінансував роботи з освітлен-
ня центральної алеї парку культури 
і відпочинку імені Лесі Українки. А 
ліхтарі на вулиці встановили ко-
штом бізнесменів Степана Івахіва 
та Ігоря Єремеєва. 

Однак ці факти, як було за-
значено раніше, подаються у звіті 
міського голови, ніби це його осо-
биста заслуга, бо ж звіт конкретно-
го чиновника. 

Описана значна допомога Фон-
ду «Новий Луцьк» у сфері меди-
цини, освіти, спорту, соціальній 
сфері. Зокрема, встановлення енер-
гозберігальних вікон у приміщенні 
дитячої поліклініки, регулярна під-
тримка терцентру для людей, що 
опинилися у складних життєвих 
обставинах, придбання медичного 
обладнання, ігрового інвентарю на 
дитячих майданчиках шести до-
шкільних закладів, встановлення 
міні-стадіонів, капітальний ремонт 
басейну дитячо-юнацької спортив-
ної школи № 1, що у мікрорайоні 
Вересневе. Для пересічного луча-
нина, або ж для гостя міста чи на-
віть високопосадовця зі столиці 
це все – заслуга міського голови. 
Однак, якщо вникнути у ситуацію 
глибше, виявиться, що до багатьох 
інфраструктурних об’єктів мерія, а 
особливо міський голова, не мають 
стосунку. 

«Як приклад тісної співпраці 
міської влади, меценатів та соціаль-
но відповідального бізнесу у розви-
тку міста є відкриття минулого року 
дитячої школи боксу «Ринг-2012». 
До його створення та облаштування 

ЛУЦЬКИХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАЛЯКУЮТЬ 
І ЗМУШУЮТЬ ГОЛОСУВАТИ «ПРАВИЛЬНО»
Вихователі дошкільних 
навчальних закладів кажуть, що 
їх позбавили доплат і залякують 
тим, що кошти не повернуть, 
якщо у день виборів вони не 
проголосують за угодних.

Що важливо, це – не поодино-
кий випадок, і відбувається таке 
на всіх рівнях, тиснуть не тільки на 
освітян, а й на всіх працівників дер-
жавних установ, при цьому вико-
ристовуються різні методи впливу. 
Отож, людям варто знати, як діяти й 

куди звертатися за допомогою, якщо 
опинилися в такій ситуації.

Так, нещодавно в редакцію Ін-
формаційного агентства Волинські 
Новини зателефонувала лучанка й по-
відомила про адміністративний тиск у 
дошкільних навчальних закладах.

«Нам зняли доплати, зокрема, ін-
дексацію. Мені особисто недоплати-
ли 500 гривень. Це пояснили тим, що 
Романюк (міський голова Луцька Ми-
кола Романюк, – ред.) зібрав директо-
рів дошкільних навчальних закладів 
і дав їм вказівку – забезпечити йому 

підтримку колективів освітян на ви-
борах мера. Мовляв, якщо за нього 
не проголосують, то ніхто грошей 
не буде повертати. Казали, що гроші 
пішли на передвиборчу агітацію. Та-
кож кажуть, ніби до 13-го числа ма-
ють дати кошти, бо ж вибори 15-го, 
а що буде насправді – складно сказа-
ти», – розповідає жінка й просить не 
називати імені та місця де працює, 
аби її не вигнали з роботи.

Це підтверджують й інші пра-
цівниці дошкільних навчальних за-
кладів.

«Нам дають зарплату наприкін-
ці місяця, десь 26-28 числа. А цього 
разу доплати познімали. В когось це 
600 чи 800 гривень. Чому так – не-
відомо. Бухгалтер одразу казала, 
що до кінця тижня дадуть, але вже 
другий іде, і – нічого», – додає інша 
працівниця луцького ДНЗ.

Начальник міського управління 
освіти Олег Гребенюк повідомив, 
що доплата індексації працівникам 
сфери освіти міста таки не відбува-
лася через нестачу коштів. Однак 
він виправдав це не політичними 

Номери гарячої лінії, за якими 
волиняни можуть звернутися 

до Фонду: (063) 93 65 387, 
(095) 47 10 647.

 БУЛО І НЕ СТАЛО 
причинами і впливом політсил на 
адмінресурс, а економічними про-
блемами. 

Заяви освітян чиновник називає 
«провокацією» і переконує, що жод-
них зборів з керівниками ДНЗ не 
прово дили.

Тим часом до редакції Волин-
ських Новин продовжують надходи-
ти дзвінки стурбованих лучан щодо 
недоплати грошей освітянам і про-
довження адміністративного тиску 
на бюджетників напередодні другого 
туру виборів міського голови.

Дмитро СОТЕНКО 

осаду міського голови 
можна порівняти з 
посадою топ-менеджера 

певної багаторівневої компанії. 
Аби успішно управляти 
компанією, топ-менеджер 
має не просто тримати фірму 
на плаву, а й робити все 
можливе для того, щоб вона 
розвивалася. При цьому слово 
стабільність, яке так часто 
люблять використовувати 
політики, – насправді досить 
тривожне поняття. У бізнесі, в 
спорті, в науці це добре відомо. 
Адже є лише два насправді 
правдиві й реальні вектори руху 
– розвиток чи деградація. А тут 
вже можна говорити про стрімкі 
процеси або поступові кроки. 

Як не крути, але, аби місто роз-
вивалося стрімко, потрібні переду-
сім фінансові вливання, інвестиції, 
а отже, створення сприятливого 
середовища для розвитку бізнесу. 
Тобто зменшення бюрократичних 
процедур, зниження рівня коруп-
ції, зменшення людського фактору 
в чиновницькій сфері. І що над-
важливо – зменшення значення 
політичних амбіцій та ігрищ у про-
цесі ухвалення рішень, важливих 
для міської громади. 

ВЕЛИКІ ГРОШІ ТА 
ЩОДЕННІ ВКЛАДЕННЯ 

Хто ж може стати цими інвес-
торами у місто? Якщо говорити 
про великий сегмент, то це сер-
йозний бізнес, на кшталт великого 
виробництва чи торгових центрів. 
На жаль, з цим поки що в Луць-
ка справи не вельми налагоджені. 
Місту залишилися у спадок великі 
об’єкти ще радянської епохи, на 
кшталт нинішнього заводу «СКФ 
Україна». Так, підприємство є од-
ним із найбільших платників по-
датків, втім воно вже аксакал на 
території міста. 

Масштабні нові торгові про-
екти або виробництва (напри-
клад, «Епіцентр», «Кромберг-енд-
Шуберт», «Тигрес») розташовані за 
територією міста. І хоча тут працю-
ють містяни, а жителі Луцька пере-
важно купують тут товар, підпри-
ємства віддають свої податки не до 
міського бюджету. 

Мови про відкриття нового 
виробництва або ж відновлення 
занепалого на території міста за 
поодиноких винятків не чутно вже 
багато років. Але, напевне, її і не 
може бути чутно, оскільки місто 
не має затвердженого стратегічно-
го плану розвитку, хоча його ре-
гулярно у своєму щорічному звіті 
обіцяв розробити чинний міський 
голова Луцька Микола Романюк. 
Таким чином, рухаємося за течією. 
Хтось називає це стабільністю, але 
зазвичай рух в нікуди – у нікуди і 
приводить. 

Зрештою, для відкриття вели-
кого виробництва потрібні еко-
номічні прорахунки, планування 
та обрахування ринків збуту, або 

приміщення долучилися народний 
депутат, президент Благодійного 
фонду «Новий Луцьк» Ігор Петро-
вич Палиця, Володимир Іванович 
Цибульський – генеральний дирек-
тор АТ «СКФ Україна», а також Бла-
годійний фонд (Бориса Петровича 
Клімчука)  «Рідна Волинь», – йдеть-
ся у звіті Романюка за 2012 рік. 

Ці цифри вписані у звіт кон-
кретного чиновника, хоча нині час-
тина з зазначених меценатів й уза-
галі працюють в опозиції до мера. А 
ті, хто його підтримує, балотуються 
до органів влади під проводом пар-
тії, яку представляє Романюк. 

Щодо інших об’єктів, то, напри-
клад, реконструкція залізничного 
вокзалу відбувалася за рахунок 
«Укр залізниці», Привокзальної 
площі, Меморіалу Слави, Волин-
ського драмтеатру, реконструкція 
Художнього музею, добудова ЗОШ 
№ 27 – за кошт обласного та дер-
жавного бюджетів, а отже, завдяки 
лобіюванню цих питань тодішнім 
головою Волинської облдержадміні-
страції Борисом Клімчуком. І знову 
ж таки – це у звіті міського голови, 
що схоже на привласнення заслуг.  

А ось справді інвестиційний 
проект міського голови – це пішо-
хідний перехід через залізничні ко-
лії до ТЦ «Варшавський». Щоправ-
да, виникає питання, наскільки 
виграшною є для міста інвестиція в 
1,3 млн грн, якщо взамін Луцьк від-
дав землю під торгівлю для спілки 
споживчих товариств на 22 роки? 
Дохід спілки – це в тому числі і вне-
ски тих же лучан-підприємців, які 
платять за міську землю під торгів-
лю чималі гроші. Очевидно, біль-
ші, аніж якби орендували ділянки 
напряму в міста. Питання рито-
ричне. Адже торгове місце прино-
сить спілці прибуток, який, можна 
впевнено припустити, за 22 роки 
буде значно більшим, аніж вартість 
будівництва мосту. 

*** 
Судячи зі звітів за 2011-2014 

роки, у місті зроблено чимало по-
зитивних кроків. Зокрема, у сфері 
освіти, енергозбереження, розвитку 
ОСББ, туристичній галузі. Втім чиї 
вони, чи мають ці позитивні момен-
ти системний характер, яка роль 
міського голови? Щодо багатьох 
об’єктів, які впадають в око кожно-
му лучанину, заслуги міського голо-
ви як топ-менеджера міста немає. 

Чи став він тим топ-
менеджером, який справді грає 
роль у спілкуванні з інвестором, 
мислить стратегічно? Чи місто 
жило би за таким же сценарієм, 
якби мером була інша особа? Ви-
дається, що коли забрати зі звіту 
приписані заслуги інших, ми ма-
тимемо оту ж «стабільність», що 
така загрозлива для міста, адже не 
призводить до поступу, розвитку, а 
тільки до занепаду. 

Аби дати відповідь на ці пи-
тання, потрібно ретельніше вчи-
туватися у слова представників 
влади, особливо напередодні ви-
борів. Адже, як свідчать офіційні 
документи, наприклад, той же звіт, 
у цьому можна і потрібно сумніва-
тися.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ 

ОЛЕКСАНДР ТОВСТЕНЮК: ОЛЕКСАНДР ТОВСТЕНЮК: 
«ЗАВДАННЯ МЕРА – ДБАТИ НЕ ПРО «ЗАВДАННЯ МЕРА – ДБАТИ НЕ ПРО 
ДЕПУТАТІВ МІСЬКРАДИ, А ПРО ГРОМАДУ»ДЕПУТАТІВ МІСЬКРАДИ, А ПРО ГРОМАДУ»

Початок на 1 стор.

Алла САДЕЦЬКА

– Тим не менш, ви не приховуєте 
свого бажання мати важелі впливу 
у владі і навіть керувати містом?

– Повірте, отримати владу у 
місті – не самоціль. Потреба мати 
представництво у місцевій вла-
ді викликана необхідністю. З тим 
баченням, яке має Ігор Палиця, із 
тими фінансовими можливостями, 
якими сьогодні володіє Фонд за-
вдяки бажанню Ігоря Петровича 
вкладати у рідне місто, в регіон, 
просто необхідно йти у владу. 

Здавалося б, маючи сім депута-
тів у міськраді, як це було в попере-
дній каденції, ми могли би зробити 
багато корисного. Безумовно, наші 
депутати готували чимало важли-
вих проектів рішень, та практично 
всі безпринципно блокувалися. 
Із політичних мотивів. Звісно, усі 
наші напрацювання недаремні, й у 
новообраній міськраді, маючи вже 
15 депутатів, ми зможемо реалізу-
вати ініціативи, які вперто футбо-
лили тодішні опоненти. 

Працюючи міським головою, а 
я сподіваюся на перемогу в друго-
му турі, ми зможемо зробити на-
багато більше. Це забезпечить нові 
можливості для розвитку Луцька. 
Та найперше – нові і чесні підходи 
до господарювання у місті, до роз-
поділу бюджетних коштів.

– Чому ви не балотувалися у 
депутати, а лише на посаду місь-
кого голови?

– Щодо міської ради, то достат-
ньо 15-ти депутатів від УКРОПу, 
аби ефективно реалізовувати заду-
мане. А в мене є чим займатися і у 
разі обрання міським головою, і в 
разі необрання. Зауважу, ми буде-
мо докладати максимум зусиль для 
того, аби представник УКРОПу став 
секретарем міської ради. І я справ-
ді певен, що нинішня міська рада 
буде працювати значно якісніше. 
Починаючи від ефективності самої 
роботи, закінчуючи тим, що не буде 
зловживань, дерибану землі, якщо 
вона взагалі ще залишилася. 

– А ви особисто задоволені ре-
зультатами виборів?

– Насправді я хотів би більшої 
підтримки і по місту, і по області. 
Щодо свого особистого результа-
ту, то було багато моментів, де ми 
недопрацювали. Певен, що можна 
було би мати вищий результат – на 
рівні офіційних відсотків Миколи 
Романюка. Звісно, зіграло роль і те, 
що було багато кандидатів, чимало 
голосів забрала «Свобода», електо-
рат якої у другому турі, я сподіваю-
ся, підтримає мене.

Тішить те, що УКРОП на Воли-
ні набрав найбільше по Україні. Але 
особисто я не досягнув поставленої 
мети – 40%. Якби результат був та-
ким, я був би цілком задоволеним.

– До слова, що думаєте про но-
вообрану Волиньраду? З огляду 

на те, як вона «працювала» остан-
нім часом.

– Якщо головою облради обе-
руть Ігоря Палицю, то, повірте 
мені, вона буде ефективною. Інша 
справа – чи захочуть цього депута-
ти. Знаю, що нині тривають пере-
мовини на всіх рівнях, щоби будь-
хто, аби не Палиця. Це свідчення 
того, що в облраду знову пройшли 
люди, для яких понад усе – власні 
інтереси. Натомість Ігорю Петро-
вичу нічого не потрібно від Волині, 
він дійсно хоче навести лад у регі-
оні. Та навряд чи Ігор Палиця піде 
на якісь кулуарні домовленості, обі-
цянки. Він готовий брати і робити, 
але аж ніяк не домовлятися з ки-
мось, поступаючись у принципах. 
Я на місці кожного депутата облас-
ної ради просив би, щоби саме він 
став головою. Тоді з Волинню як з 
регіоном стануть рахуватися всі, 
починаючи від міністра до прези-
дента. Тому що Палиця – сильний 
лідер, має потужну і дієву команду. 
І якщо він стане головою обласної 
ради, то Волиньрада також стане 
його командою. 

– А щодо міської ради, то з ким 
команда УКРОПу готова співпра-
цювати, з ким готова шукати діалог?

– Предметно про це ми зможе-
мо говорити лише після 15 листо-
пада. Але точно можна сказати, що 
спів праці із президентською «Со-
лідарністю» не вийде, з огляду на те 
свавілля, яке чинить нинішня влада 
щодо УКРОПу та українців зага-
лом, на Волині зокрема. А з рештою 
можна пробувати знаходити спільну 
мову – «Батьківщина», «Свобода», 
Радикальна партія, «Народний конт-
роль». У разі обрання міським голо-

вою я буду намагатися зробити усе, 
щоби ці фракції об’єднати, аби вони 
працювали на благо громади. Не 
буде ніяких першочергових інтересів 
УКРОПу. Зав дання міського голови 
– дбати не про 42-х депутатів, а про 
міську громаду, яка його обрала.

– Чому не вдалося провести у 
міську раду представниць Офісів 
розвитку кварталу, лишень трьох 
із семи?

– Усе через недолугий закон про 
місцеві вибори, який був поспіхом 
прийнятий напередодні виборів. 
Із 42-х виборчих округів у Луцьку 
укропівці виграли 41. Це дуже по-
казово. Один округ на ДПЗ виграв 
представник БПП «Солідарність», 
чинний депутат міськради Євгеній 
Ткачук. Округ, в який вкладалися 
чималі бюджетні кошти. І от уявіть: 
якби вибори відбувалися за мажори-
тарною системою, то із 42-х округів у 
Луцьку УКРОП мав би 41 депутата. 

– Тобто попередній закон про 
вибори був кращим?

– Він був більше прив’язаний 
до реалій. Він потребував змін, але 
був зрозумілішим. А новий закон, я 
думаю, одноразовий. Навряд чи він 
буде застосовуватися на парламент-
ських виборах. Дуже дивно виглядає: 
в окрузі найбільше набрав депутат 
від УКРОПу, але разом із укропів-
цем до міськради пройшов іще один 
депутат – наступний. З іншого боку, 
були й такі ситуації: укропівець на-
брав найбільше голосів, але мандат 
отримав кандидат, за якого прого-
лосувало менше виборців.

– Які у вас є міркування, від-
чуття, аналітика з приводу ре-
зультатів другого туру?

– Мушу сказати, що у першому 

турі чимало людей були збиті з пан-
телику, оскільки ходили так звані 
працівники соціологічних служб і 
розказували, що у Миколи Ярос-
лавовича – 51-52%, а в Товстенюка 
– 12-13%. Тобто людей наштовху-
вали на думку, що Романюк виграє 
в першому турі. А це нечесно. 

Тому я дуже хотів би, щоби ті 
люди, які голосували у першому 
турі за висуванця «Свободи», тепер 
віддали свої голоси за УКРОП, за 
Товстенюка. Вони не мають голосу-
вати за представника «Солідарнос-
ті», який був і у «Нашій Україні», і 
в «Сильній Україні», і в комсомоль-
цях. Зміняться політичні реалії – і 
він піде ще кудись. Той же «Народ-
ний конт роль», та ж Радикальна 
партія не мали би голосувати за 
президентського висуванця, якого 
вони самі ж постійно критикують.

– Скептики часто закидають 
вам несамостійність. Мовляв, без 
Палиці ви нічого не варті…

– А ми й не хочемо, аби гово-
рили про мою самостійність. Для 
чого місту мер, який сам по собі? 

«Вимогливий до себе і у 
бізнесі, і загалом у житті. 
Я завжди викладаюся на 
100%. Хочеться мені цього 
чи ні. І не важливо вже – 
подобається мені процес чи 
не подобається. Це питання 
якоїсь особистої поваги до 
самого себе. Я не кидаю на 
півдороги».

Не розумію логіки такої критики. 
У нас з Ігорем Петровичем цілком 
співпадає бачення як і що слід ро-
бити. Від моральних цінностей до 
професійних підходів. До речі, Ігор 
Петрович, який є членом політради 
УКРОПУ, не змушував мене балоту-
ватися від цієї політсили. Він мене 
запитав чи я хочу йти самовисуван-
цем, чи балотуватися від УКРОПу. І 
я сам приймав рішення. Утім вирі-
шальним фактором було саме його 
забов’язання і обіцянка мені, що він 
у всьому і завжди допоможе.

– Незалежно від результатів 
виборів, Фонд «Новий Луцьк» і 
надалі планує вкладати фінансо-
вий ресурс у розвиток обласного 
центру? Чи ця робота після вибо-
рів може якось змінитися?

– Безперечно, ми продовжимо 
роботу. Причому нині готуємо бю-
джет на наступний рік, і не лише на 
Луцьк, а й на усю область. Ми вже 
повідомляли, що прийнято рішен-
ня перейменувати Фонд, невдовзі 
він матиме назву «Тільки разом». 
Менше роботи не стане. І хоча сьо-
годні ми працюємо чітко і злаго-
джено, є куди рости.

– Не виникає сумнівів з при-
воду свого рішення балотува-
тися в мери? Могли б же і надалі 
займатися бізнесом, виконувати 
обов’язки голови правління Фон-
ду Ігоря Палиці.

– Такі думки я від себе відігнав 
давно. Люблю повторювати: роби, 
що повинен – і буде, що буде. Я від-
чув, що мені це потрібно зробити. 
У 2012 році я просто не міг відмо-
вити Ігорю Петровичу у проханні 
очолити Фонд. Він сам не мав змо-
ги тут залишитися, а кинути Фонд 
на когось по відношенню до нього 
було би просто несправедливо. 
Тоді я не мислив так глобально, не 
думав про всіх лучан, тоді переді 
мною була відповідальність най-
перше перед Ігорем Петровичем. І 
домовилися ми з ним спершу, що я 
попрацюю рік, налагоджу роботу. 
Але я втягнувся, звик, перейняв-
ся проблемами міста і людей, які в 
ньому живуть. Тим паче, коли по-
чався Майдан, час підкинув нові 
виклики й завдання. І нині я ро-
зумію, що дуже люблю цю роботу. 
Люблю Фонд, люблю людей, які там 
працюють. Подобається пройтися 
кабінетами, подивитися хто чим за-
ймається. Мені імпонує атмосфера, 
адже у всіх кабінетах зазвичай від-
криті двері. І сьогодні я чітко можу 
сказати, що ні про що не шкодую.

– Вам притаманна здатність 
швидко думати і так само швидко 
приймати рішення. Хоча рішення 
бувають різні і не завжди легко 
приймаються…

– І не завжди правильно. Але 
життєвий досвід дає можливість 
зменшувати кількість неправильно 
прийнятих рішень. Це як у спорті. 
Кількість прийнятих рішень у день 
тренує – і ти стаєш менше помиля-
тися.

– Яка роль батька у вашому 
бізнесовому житті?

«Я схильний більше довіряти 
самому собі, власній інтуї-
ції, аніж соціології. Маю 
відчуття, що буде або пере-
кон лива перемога, або не 
дуже переконлива перемога. 
Звісно, як і всі, я можу 
помилятися. До соціологічних 
опитувань я скептичний, 
адже настрій у людей 
постійно змінюється». 

ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ ТОВСТЕНЮК 
народився 22 вересня 1977 року в Луцьку.

У 1995 році закінчив із відзнакою середню школу № 11.
У 2001 році з відзнакою закінчив Волинський державний уні-
верситет імені Лесі Українки, факультет романо-германської 
філології за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». 
У 2003 році закінчив Луцький державний технічний універси-
тет за спеціальністю «Економіка та управління підприємства».   
З 2009 до 2014 року навчався в аспірантурі Східноєвропей-
ського національного університету імені Лесі Українки за 
спеціальністю «Економіка та безпека підприємства».
У 2014 році здобув науковий ступінь кандидата економічних 
наук, успішно захистивши кандидатську дисертацію у Націо-
нальному університеті «Львівська полі техніка».
Депутат Волинської обласної ради V скликання (2006 – 2010 рр.).
1998  –  2003  рр.  –  заступник  директора  Луцької  місійної  
книжкової  фабрики   «Християнське  життя».
2003  р.  –  заступник  голови  правління  ВАТ «Завод  ЗБВ».

2004  –  2005  рр.  –  фінансовий  директор  ТОВ  «Захід-
спецпрофіль».
2005  р.  –  заступник  голови  правління ЗАТ  «Металіст».
2005  –  2007  рр.  –  заступник  голови  правління,  голова  
правління  КП  «Пром житлобуд».
2007  –  2009  рр.  –  директор  ТОВ  «Директорія».
2009  р.  –  директор  ТОВ  «Терра-Капітал».
2009  –  2010  рр.  –  директор  Волинської  філії  ДП  «Нафто-
газмережі»  НАК  «Наф тогаз  України».  
2010  –  2014  рр.  –  радник  голови  Волинської  обласної  
державної  адміністрації  Бориса  Клімчука.
2010  –  2011  рр.  –  заступник  голови  правління  ЗАТ  «Ме-
таліст». 
2012  –  2014  рр.  –  помічник-консуль тант  народного  депу-
тата  Ігоря  Палиці.
З  2012  р.  –  голова  наглядової  ради  ПрАТ  «Металіст».
З  2012  р.  –  голова  правління  Фонду  Ігоря  Палиці  «Но-
вий  Луцьк».

«Політичного конкурента 
міська влада в особі УКРОПу 
дійсно отримала. Це факт. 
Але аж ніяк не в особі Фонду 
«Новий Луцьк», не в особі 
голови правління Фонду. 
Бо ми завжди готові до 
конструктивної співпраці».
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ДЕБАТИ

– З 1998 до 2003 року я працю-
вав на книжковій фабриці, яку він 
очолював понад десять років. Був 
заступником директора. Тато тоді 
мене переконав, що треба попрацю-
вати тут, набратися управлінського 
досвіду, про що я зрештою ніколи 
не пошкодував. Це перша людина, 
до якої завжди звертався за пора-
дою. Мені його не вистачає…  

– Якщо прочитати вашу біо-
графію, то можна зауважити, що 
на кожному підприємстві ви пра-
цювали не надто довго. Чому так?

– На кожному підприємстві я 
був управляючим співвласником. І 
всі проекти, слава Богу, були успіш-
ні. Ясна річ, що за 20 років я зумів 
щось і заробити, і вкласти. На-
справді я не так багато витрачаю, 
як комусь може здаватися. Дуже 
рідко їжджу на відпочинок. Не ску-
повую нерухомість.

– Ви справляєте враження лю-
дини, яка багато встигає. Як по-
чинається ваш день?

– Будильник у мене заведений 
на 6:30, але часто буває, що й ра-
ніше прокидаюся. Лягти намага-
юся до півночі. Зараз за день так 
виснажуюся, що засинаю дуже 
швидко. Щодня тренування, і у 
вихідні теж.

– Для чого вам виснажувати 
себе фізичними навантаженнями?

– Я не змушую себе. Спорт для 
мене – життєва необхідність. Я звик 
до цього. Окрім того, що підтриму-
єш в тонусі свої м’язи, своє тіло, це 
дуже розвантажує, робить людину 
цілеспрямованою. Довготривалі 
статичні навантаження, як той же 
орбітрек, допомагає привести себе 
в порядок, систематизувати думки, 
плани, розкласти все в голові по 
полицях. Коли біжиш – добре ду-
мається. Точно знаю: заняття спор-
том тренують силу волі.

–  На жаль, нині у школах фіз-
культура займає другорядне міс-
це…

– Та й у мій час так було. А за-
раз все ще складніше із можливос-
тями. Бо для занять фізкультурою 
треба створювати умови. Аби діти 
любили цей урок і ефективно зай-
малися. 

До речі, Ігор Палиця, який теж 
активно зай мається спортом, мене 
свого часу сильно мотивував. Ми 
разом бігали, і він повсякчас де-
монстрував кращу форму. Одного 
разу я просто купив орбітрек і по-
чав займатися вдома. Думаю, що 
зараз він мене не обжене (сміється, 
– ред.).

– Як далі триває ваш робочий 
день?

– О десятій, після тренування, 
я вже на роботі. В основному мій 
день минає в офісі. 

– Перед сном віддаєте перева-
гу телевізору чи книгам?

– Перед сном по-різному: 
книжка, кіно, новини. Вже є певна 
залежність від інтернету, постійно 
читаю, що відбувається.

– А літературу яку любите?
– У дитинстві я перечитав сотні 

книжок, я з ними ріс. Зараз читаю 
значно менше. Цьогоріч на  день 
народження мені подарували кни-
гу, видану сто років тому. «Полное 
собрание сочинений» Шеллера-
Михайлова. У вільний час її читаю.

– Ви часто цитуєте уривки з 
книг, пісень, фільмів. Як усе це 
тримається в голові?

– Дякувати Богу, у мене непо-
гана пам’ять. Я ніколи нічого не 
заучував. Усі, хто буває в моєму ка-
бінеті, помічають, що на робочому 
столі немає ніяких блокнотів, па-
пірців. Я ніколи нічого не записую. 
Намагаюся все запам’ятовувати. 
Мені дали якийсь документ – він 
лежить якийсь час перед моїми 
очима, я це запам’ятовую і немає 
потреби далі цей папірець тримати 
біля себе. 

– Розкажіть про свої стосунки 
із сином? Ви суворий батько?

– Віктор вже доволі дорослий 
– 15 з половиною. І точно можу 
сказати, що він у мене не розбалу-
ваний. І я дякую Богу за те, що він 
у мене такий є. Виховую його я до-
сить суворо.

– Він розуміє, який бізнес у 
тата, скільки ви заробляєте?

– Ці речі його мало цікавлять. 
Він навіть ніяковіє, коли просить 
кишенькові гроші. І мені це подо-
бається. Звісно, він все розуміє, але 
його більше цікавить, чим йому 
самому зай матися у майбутньому. 
Він розуміє, що після закінчення 
вищого навчального закладу треба 
буде заробляти на себе, на майбут-
ню сім’ю. Головне – у нього немає 
думок про те, що тато все дасть, ку-
пить квартиру, автомобіль тощо. 

– Хоча тато може…
– Поки що може, а там – хтоз-

на…
– Впливатимете на професій-

ний вибір сина?
– Не буду, але ми постійно про 

це говоримо. Він поки думає. Тим 
часом ми посилено вчимо україн-
ську, англійську, німецьку. Вважаю, 
що треба досконало знати рідну 
мову, перш ніж вчити іноземні. 
Математику підтягуємо, фізику, 
право.

– Багато часу проводите ра-
зом?

– Хочеться більше. Але Віктор 
все розуміє. Ми з ним друзі, він 
мені все розповідає. Я його дуже 
люблю і бачу, що й він мене любить 
та поважає. Не боїться радитися, 
довіряє. Між нами немає прірви 
поколінь, бо я з ним спілкувався 
від народження по-дорослому. Він 
самостійний, нічого не боїться. А 
взагалі я дуже люблю дітей і у май-
бутньому хотів би мати ще двох.

– Який ви вдома, у побуті?
– Досить педантичний. Люблю 

чистоту. І вдома має бути порядок, 
і на роботі, і автомобіль чистий, і 
сам маєш виглядати охайно. Я пер-
фекціоніст у всьому.

ОЛЕКСАНДР ТОВСТЕНЮК 
ЗАПРОСИВ МИКОЛУ РОМАНЮКА 
НА ВІДВЕРТУ РОЗМОВУ
Голова правління Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», 
кандидат на посаду луцького міського голови 
Олександр Товстенюк запросив свого опонента 
Миколу Романюка на розмову в прямому ефірі.

Про це стало відомо 5 листопада під час ефіру на 
телеканалі «Аверс».

«У п’ятницю, 13 листопада, запрошую Вас, Миколо 
Ярославовичу, на відверту розмову. У мене до Вас 
є декілька запитань. І я хотів би, щоб Ви дали на них 
відповідь. І, якщо у Вас будуть зустрічні питання до 
мене, із задоволенням відповім на них. Сподіваюсь, 
що п’ятниця 13-го вас не злякає, і Ви – не та людина, 
яка вірить у погані прикмети», – звернувся Олександр 
Товстенюк до чинного міського голови.

«Боляче розмовляти про те, яким процвітаючим може 

колись бути наше місто, бачачи, що відбувається 
останні п’ять років. Такого адміністративного тиску, 
як зараз, раніше навіть близько не було. Сьогодні ми 
часто нарікаємо на колишніх регіоналів, але мине рік 
чи два, і ми з такими ж настроями розмовлятимемо 
про представників «Солідарності». Бо те, що 
відбувається сьогодні, – це просто вакханалія», – 
наголосив кандидат на посаду міського голови. 

Він заявив, що готовий надати Миколі Ярославовичу 
певні факти, нагадати йому їхні попередні розмови, 
та врешті-решт отримати вичерпну відповідь на 
декілька запитань. І щоби їх отримали лучани.

Як повідомив телеканал «Аверс», теледебати 
кандидатів на посаду міського голови Луцька 
відбудуться 13 листопада о 19:00.

✓ Сучасне європейське місто повинне мати облич-
чя. Продовжуючи роботу Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк», яка триває вже чотири роки, ми зрештою здій-
снимо те, про що, на жаль, лише говорять кожної ка-
денції.
✓ Зокрема реставруємо Замкову та реконструюємо 
Театральну площі. Фонтан, проект якого не спромогла-
ся надати чинна міська влада, стане окрасою центру 
Луцька. Суттєво зміниться інфраструктура площ – від 
бруківки до лав та освітлення.
✓ У міру накопичення актуальних питань, які вимага-
тимуть спільного вирішення, запровадимо проведен-
ня міських референдумів.
✓ Так, болюче для лучан перенесення Центрального 
ринку буде обговорено з містянами. Ми запропонуємо 
альтернативне місце із працевлаштуванням кожного 
працівника ринку та намагатимемося знизити оренд-
ну плату за торгові площі.
✓ Старе місто стане туристичним центром Луцька, 
який вабитиме гостей з усіх куточків країни та закордо-
ну. Більше того, воно буде такою собі оазою для самих 
лучан, які хочуть пишатися місцем, де живуть.
✓ Продовжуючи розвивати спортивну інфраструк-
туру Луцька, на території «Авангарду» ми завершимо 
розбудову комплексу «Sport Life», що здатен розшири-
ти центр міста, власне, до стадіону. Проект є соціаль-
ною інвестицією Ігоря Палиці, який вважає здоров’я та 
якісне дозвілля лучан головним пріоритетом.
✓ Приведемо до ладу усі паркові зони Луцька та при-
бережну територію Стиру. Встановимо сучасні безпечні 
атракціони в Центральному парку імені Лесі Українки.
✓ Свого часу Ігор Палиця висловив ідею – і ми таки 
створимо архітектурну містобудівну раду, в яку уві-
йдуть професіонали своєї справи. Містянам не буде со-
ромно за хаотичні фасади, засилля несмаку – власне, 
зовнішній вигляд Луцька.
✓ Забудовники у рамках укладених договорів, розви-
ватимуть не лише центр, а й віддалені райони міста. Ін-
вестиційні проекти передбачатимуть обов’язкове соці-
альне житло, зокрема для родин учасників АТО.
✓ Бюджет розвитку міста розподілятиметься прозо-
ро і пропорційно щодо кожного району. 
✓ Кошти з міського бюджету обов’язково і першо-
чергово передбачатимуться для підтримки і розвитку 
об’єднань співвласників багатоповерхових будинків.
✓ Ми ініціюємо комплексний аудит стратегічних під-
приємств – таких як «Луцькводоканал», «Луцьке під-
приємство електротранспорту»,  «Луцькспецкомун-
транс», вже ліквідоване «Зелене господарство», а також 
«Луцьктепло», діяльність якого тягне місто у боргову 

яму. Ми уникнемо скорочення робочих місць та буде-
мо прагнути забезпечення працівників гідними заро-
бітними платами.
✓ Маючи досвід європейських міст, діючи у рамках 
проектів транскордонного співробітництва та ефек-
тивно використовуючи міський бюджет, докладемо 
максимум зусиль для покращення стану доріг в облас-
ному центрі. І мова тут не про тимчасовий ямковий ре-
монт, а про капітальну реконструкцію дорожнього по-
лотна Луцька.
✓ Замінимо старі тролейбуси на 100 сучасних, які 
стануть альтернативою маршрутним транспортним 
засобам. Таким чином покращимо екологічну ситуа-
цію в місті та станемо на крок ближче до Луцька май-
бутнього.
✓ Гарантуємо абсолютно новий рівень роботи служ-
би швидкої допомоги міста, продовжуючи практику 
імплементованого у міську раду Фонду «Новий Луцьк»,  
забезпечимо екстрену службу медобладнанням і спец-
транспортом.
✓ Для малозабезпечених містян запровадимо систе-
му муніципальних медичних допомог. Запропонуємо 
їм для користування «картку лучанина», власники якої 
матимуть змогу накопичувати та пропорційно витра-
чати кошти з неї в аптечних закладах міста.
✓ На вулиці Бенделіані завершимо розбудову Центру 
соціалізації та адаптації для усіх неповносправних.
✓ Психологічну реабілітацію продовжуватимуть от-
ри мувати учасники АТО та їхні сім’ї. Родини загиблих 
героїв протягом п’яти років будуть забезпечені жит-
лом.
✓ Школи та дошкільні навчальні заклади стануть 
більш самостійними, ми мотивуватимемо батьківські 
комітети створювати благодійні фонди, які забезпе-
чать прозорий рух коштів. Перші приклади у Луцьку 
вже успішно реалізовуються.
✓ Директорів дитсадків та шкіл обиратимуть шляхом 
голосування самі колективи і батьківські комітети.
✓ Запустимо процес комп’ютеризації шкіл. 
✓ Шляхом створення практичних навчальних лабора-
торій освіту в Луцьку переведемо з теоретичного рів-
ня на рівень прикладний, чим суттєво підвищимо пре-
стиж самих вишів та профтехучилищ. Навчання в ПТУ 
користуватиметься попитом. Таким чином непопуляр-
ні сьогодні технічні спеціальності стануть затребувани-
ми як серед абітурієнтів, так і роботодавців.
✓ Зробимо все для того, аби наш Луцьк став світлим 
та безпечним. Завдяки якісній роботі правоохоронців 
та громадського формування «Варта порядку» змен-
шимо рівень злочинності до мінімуму.

ТІЛЬКИ РАЗОМ зробимо наш Луцьк унікальним містом, 
а Волинь перетворимо в перлину Західної України.
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Водовози Мешканці набирають воду з артезіанської криниці

ВІД ХОЛЕРНИХ ВОДОВОЗІВ 
ДО АРТЕЗІАНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: 
ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО ВОДОГОНУ

Олександр КОТИС

явіть, що вам привозять 
воду в бочці, а вона 
вже зелена, з жахливим 

запахом, та ще й якийсь слиз 
розтягнутий по стінках. Це 
історично зафіксований факт – таке 
в Луцьку бувало. Яке благо водогін! 

Проте цим користуватися мо-
жуть лише кілька останніх поко-
лінь лучан. А раніше воду черпали 
з навколишніх боліт і річок, туди 
ж її потім, пропущену через себе 
і своє господарство, виливали. А 
зав тра – знову по «свіжу» водичку. 
Це історія про те, як Луцьк розви-
вався і як нові технології проника-
ли в місто. Настав час, і чисту воду 
автоматичними помпами стали по-
давати в оселі мешканців. Правда, 
зробили в Луцьку це лише з шостої 
спроби, а перед тим ще 40 років об-
говорювали наміри.

ОДНА З ДАВНІХ І ЗАБУТИХ 
МІСЬКИХ ПРОФЕСІЙ

Ми вже знаємо про те, як у 
Луцьку давали раду відходам і ка-
налізації у ХІХ столітті – їх просто 
викидали на вулицю. Очевидно, 
не дуже ситуація відрізнялася і 
від того, що було раніше. Лучани, 
зазвичай євреї, не гребували роз-
водити нечистотні ями на вулицях 
і ставити туалети просто на майда-
нах. Правда, відіграв роль у цьому 
зовсім не національний фактор – 
такі були порядки тих часів.

А все ж були місця, де кана-
лізація навіть на кілька століть 
раніше була цивілізованішою. Це 
католицькі монастирі. Ми дуже 
мало знаємо про побут православ-
них луцьких монастирів (XIII-XIV 
століття), а католицькі монастирі 
XVII-XVIII століть мали систему 
підземних тунелів, які вели прямо 
до річки і виконували каналіза-
ційну роль. Такі тунелі дослідники 
оглянули під монастирями бернар-
динів і бригідок. Очевидно, були 
вони і в інших.

А як же було з постачанням 
води? Наприклад, у тих же монас-
тирях чи урядових будівлях і по-
мешканнях давнього Лучеська? І 
тут ми стикаємося з дуже цікавою 
й давньою міською професією – 
водовоз. На сторінках історичного 
літопису вони з’являються у ХІХ 
столітті, час їхньої першої появи 
прослідкувати важко. В одному з 
листів до міської управи водовози 
зазначають, що працюють у Луцьку 
з давніх часів.

Завдання водовоза було про-
сте – набирати воду й доставляти її 
в помешкання для пиття і для гос-
подарських потреб. Зазвичай ви-
користовували кінську силу, адже 
перемістити одразу багато води 
вручну було неможливо, а щоразу 
до річки не набігаєшся. Правда, ін-
коли воду доставляли і власноруч. 
Таких людей називали водоносами. 

«Лица занимающіеся водовоз-
нымъ промысломъ по профессіи 
обязаны обращатся со своими по-
требителями вѣжливо».

Ця професія мала чіткі правила. 
Тим, хто хотів розвозити воду, тре-
ба було отримати ярлик з номером 
у міській управі. Вартість доставки 
була довільною і обговорювалася 
з кожним домовласником окремо. 
Усе місто було умовно поділене на 
ділянки, в кожній з яких працював 
свій водовоз. Проте він не мав пра-
ва відмовлятися доставляти воду 
споживачу, який живе на ділянці 
іншого водовоза. Натомість спо-
живач міг відмовитися від послуг 
водовоза і найняти іншого. 

Цікаво, що єврейські свята не 
могли бути підставою звільнення 
на цей час водовоза від роботи. На-
томість він міг найняти на святкові 
дні водовозів-християн. Це правило 
було потім закріплене законодавчо. 

Вода, яку розвозили Луцьком, 
ділилася на дві категорії: для вну-
трішнього користування (пиття) і 
для господарського. Воду для пит-
тя возили в зелених відрах та зе-

У

лених бочках з білими кришками. 
Так споживачі могли розуміти, що 
їм дають воду з посудин, які при-
значені для чистої води.

Водовози виконували ще одну 
важливу функцію. У 1897 році 
Луцька міська дума видала поста-
нову, що в разі пожежі вони мають 
доставляти воду на гасіння. Це 
було оплачуваною справою з місь-
кої казни, але отримували за ці по-
жежні виїзди дуже мало. У Луцьку 
була ціла гільдія водовозів зі свої-
ми представниками, які лобіювали 
інтереси професії. У 1911 році в 
місті працювало 20 постачальників 
води. Вони домоглися збільшення 
плати за пожежний виїзд. У разі 
доставки води в межах міста пла-
тили 10 рублів, а на околиці – 15 
рублів. Тоді водовози стали хитру-
вати і виїжджали навіть на незна-
чні займання, щоб отримати гроші. 
Саме з цієї причини загоряння сажі 
у коминах в Луцьку на початку ХХ 
століття визнали не пожежним ви-
падком, щоб не платити водовозам 
коштів з міської казни.

ЧОМУ ВОДОВОЗИ 
ПСУВАЛИ АРТЕЗІАНСЬКІ 
КРИНИЦІ

Набирання води дозволяло-
ся тільки в спеціально відведених 
місцях, які встановлювала міська 
управа. Так, наприкінці ХІХ століт-
тя утворилися звичні місця набору 
води на річці Стир, які й закріпили 
законодавчо. Одне з них розташо-
вувалося на вулиці Замковій (ву-
лиця і досі носить цю назву) біля 
садиби Лобачевської. Друге – на 
вулиці Домініканській (тепер Дра-
гоманова) неподалік самого монас-
тиря. А третє – на Вульці (проспект 
Волі) біля млина Пінчука та Цвіт-
мана. Усі інші місця набору були 
несанкціоновані.

Лінь, кажуть, рухає прогре-
сом. Проте лінь луцьких водово-
зів рухала тільки вертепом інфек-
цій у місті. І ось у чому річ. Місто 
більш-менш рівномірно розселене 
було поміж вигинами Стиру, тому 
водовозам часто не хотілося їхати 
в санкціоновані місця і вони мах-
лювали, набираючи воду там, де 
їм було зручно. І це мало негативні 
результати. Адже місця набирання 
води були вибрані не просто так, а 
якомога далі від брудних і мілких 
частин берегів, де могло бути якесь 
виробництво чи застояна вода. 
Водовози нехтували цим і достав-
ляли лучанам цілі букети бактерій 
і заразних інфекцій. Гірше, коли 
брали воду з річки Глушець. Адже 
вона була мілкою, мало проточною, 
туди часто зливали нечистоти. Іні-
ційована губернатором санітарна 
комісія назвала це явище злом.

«Это зло должно быть устране-
но, темъ болѣе, что въ настоящее 
время, вслѣдствіе значительнаго 
обмелѣнія рѣки, вода въ Глушце 

представляетъ изъ себя мутную 
слизистую и зловонную жидкость 
… благодаря небрежности и не-
культурности жителей». 

Слідкувати за дотриманням 
правил мала поліція. Проте зрозу-
міло, що їх не вистачало на догляд 
за кожним водовозом. Поліцей-
ський наглядач скаржився, що во-
довози всіляко обдурюють городо-
вих. Вони набирають воду в Глушці 
й Жидовинці, мотивуючи це до-
ставкою на будівництво поруч. 
Заборонити не можна було, хоч 
будівництва поруч і не було. У той 
час в місті була лише одна публічна 
криниця, яка тягнулася в напрям-
ку пекла на кілька десятків метрів 
– аж до артезіанських шарів води. 
Криниця розташовувалася в місь-
кому саду на Парадному майдані. 
Багаті лучани на своїх подвір’ях 
також влаштовували криниці, і в 
перші роки ХХ століття було їх до 
десяти по місту. Власники не за-
бороняли водовозам користувати-
ся ними, проте в листі до міської 
думи поліцейський наглядач скар-
жився, що водовозам ліньки їздити 
до приватних криниць, тому вони 
навмисно псують крани й насоси, 
оскільки їм було легше і швидше 
набрати води в річці. 

Десь була правда і на боці водо-
возів. Уявіть, що вам довелося по 
кілька десятків разів на день маха-
ти відрами, щоб набрати бочку, а 
потім стільки ж разів, аби цю воду 
роздати. І так кілька разів на день. 
Праця щоденна. За описами спо-
стерігачів тих часів, це була нелегка 
професія для дужих чоловіків. А 
що нужда змушувала до такої праці 
й не зовсім фізично підготованих і 
здорових мужчин, то їм дуже хоті-
лося змахлювати та набрати води 
десь ближче.

Інженер Владислав Тополь-
ницький запропонував влаштува-
ти опалювану будку з насосом над 
артезіанською криницею. Чи була 
його пропозиція реалізована, не-
відомо. Проте саме в той час на Гні-
даві з’являється своя артезіанська 
криниця. Можливо, її збудували за 
проектом Топольницького.

У Луцьку була будівельна кон-
тора Гершка Шпектора, яка спеціа-
лізувалася на бурінні артезіанських 
свердловин. До неї і звернулася 
міська управа в 1914 році з тим, аби 
влаштувати ще дві публічні крини-
ці завглибшки більш як 50 метрів. 
Криниці були влаштовані дуже 
швидко, оскільки всі розуміли го-
стру потребу в добрій воді. Одну 
з них влаштували неподалік лю-
теранської кірхи. Іншу – на вулиці 
Таборовій (в районі Шопена). Вони 
почали діяти ще перед Першою сві-
товою війною. У час війни їх часто 
ламали військові. Вони псували на-
соси й інше обладнання. Тому арте-
зіанські криниці доводилося часто 
ремонтувати.

ВОДОПРОВІДНА 
КОНЦЕСІЯ: ЯК НОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТРЯГЛИ 
В «ЧИНОВНИЧЬИХ» 
КАБІНЕТАХ

Луцьк міг мати водопровід ще 
наприкінці ХІХ століття. У 1896 
році інженер-технік Роман Кравец 
та київський купець Микола Фаль-
берг написали дуже цікавий лист у 
міську думу. У ньому вони пропо-
нували влаштувати в Луцьку водо-
гін на концесійних умовах. Інженер 
та купець просили розглянути це 
питання на засіданні думи й зазна-
чили, що можуть доправити свої 
особисті персони в Луцьк, якщо 
дума цього забажає. 

Аби скоротити час, вони одразу 
й подали текст договору терміном 
на 49 років. Кияни обіцяли побуду-
вати з артезіанських чи інших дже-
рел достатнього розміру водогін 
для потреб мешканців і влаштувати 
в центрі міста зразкову баню з під-
веденою водою. Добова норма по-
дачі води на одного мешканця – два 
відра. Хоча система мала бути роз-
рахована на чотири добові відра. Це 
дуже цікава риса. У подальшому всі 
проекти водогонів або будуть роз-
раховані на вдвічі більшу потуж-
ність, або з перспективою на вдвічі 
більшу кількість жителів міста. 

«Въ ожиданіи благопріятнаго 
извѣстія пребываемъ съ истиннымъ 
почтеніемъ», – підписали листа іні-
ціатори. Поки вони чекали, лучани 
їхню пропозицію з невідомих при-
чин так і не розглядали.

Наступної пропозиції довелося 
чекати ще 12 років. Тим часом свою 
відому роботу виконували водово-
зи. У 1908 році в міську думу звер-
нувся інженер Олександр Канцель. 
Його умови були досить схожими 
з тим, що пропонував київський 
технік, тільки з меншим періодом 
– на 39 років. Після цього водогін 
переходить у власність міста. Та 
була ще одна цікава деталь – поки 
буде влаштовуватися і далі пра-
цювати водогін, у місті забороня-
ється робота водовозів! Це було 
серйозною загрозою для гільдії цих 
робітників, тож, можливо, вони й 
гальмували питання, адже комісія, 
яку скликали для розгляду пропо-
зицій Канцеля, другий раз його на 
розгляд думи не виносила. Проте 
думка міста була не на їхньому боці 
– всі хотіли чисту воду додому. 

Канцель пропонував, крім труб 
у приватні помешкання, влашту-
вати публічні крани з будками. 
Кожну таку обіцяв на чотири тися-
чі жителів (отже, по місту їх мало 
бути кілька). Також брав на себе 
обов’язок влаштувати пожежні гі-
дранти. Остання пропозиція була б 
досить революційною для пожеж-
ної справи Луцька. У той час по-
жежна команда була не дуже добре 
обладнана, добровільна команда 
працювала краще, а від водовозів 

не завжди дочекаєшся допомоги. 
Та в міській думі тягнули дуже дов-
го. Спочатку рік думали, потім ви-
кликали Канцеля на обговорення, 
навіть губернатор рекомендував 
прискоритися, потім знову думали, 
аж поки той перехотів. У думі ви-
правдовувалися тим, що влашту-
вання водогону було складним тех-
нічно й економічно.

Відомості про намір влашту-
вати у Луцьку водогін докотилися 
далеко. Думу засипали листами і 
пропозиціями взяти на себе підряд 
з виконання робіт. Було звернення 
Київського санітарно-технічного 
бюро, виконавців житомирського 
та гомельського водогонів інжене-
рів Држевецького й Езіорансько-
го та багатьох інших, а Технічна 
агентурно-комісійна контора свата-
ла лучанам лондонських інженерів.

Альфонс Яр у Луцьку вже був 
відомий. Саме він на концесійних 
умовах збудував електричну мере-
жу в місті у 1909 році і став прода-
вати «рухомі електрони» лучанам. 
У 1912 році задумав ще один про-
ект – влаштувати в Луцьку водогін. 
До міської управи, як заведено, по-
дав пропозицію з текстом догово-
ру. Майже одночасно з ним свою 
пропозицію з влаштування водо-
гону в місті подав інженер Владис-
лав Топольницький. Для розгляду 
пропозицій міська дума створила 
змішану комісію з гласних думи і 
представників домовласників. 

Особливого результату комісія 
не дала і скоро припинила діяль-
ність через вибори нових гласних. 
В обговореннях не могли визна-
читися, чи варто комусь віддавати 
на концесію водогін, чи місто саме 
має домогтися цього прориву. Та-
кож дискусія тривала навколо пи-
тання джерел води: річка Стир чи 
артезіанський шар. Свої рекомен-
дації дав доктор геології, мінерало-
гії і географії Павло Тутковський. 
У 1913 році він писав, що Стир 
– брудна річка, бо забруднюється 
поселеннями вище за руслом. По-
близу Луцька не було джерел з до-
брою водою, тому Тутковський за-
значав, що єдине джерело води для 
луцького водогону – артезіанський 
горизонт, який є під товщею крей-
ди глибше за 50 метрів.

Міська управа зробила остан-
ню спробу – подала оголошення в 
газету «Кіевлянинъ», що вона шу-
кає того, хто на концесійних умо-
вах влаштував би водогін з артезі-
анських джерел. Справу водогону 
в Луцьку розглядали б і далі, якби 
не війна. Імперія впала, почалася 
часта зміна влади, і всі ідеї й по-
чинання луцького водогону пішли 
в небуття. Кравец, Канцель, Яр, 
Топольницький – чотири реальні 
пропозиції  влаштування водогону 
так і не дали місту жодного резуль-
тату. Тоді лучани взяли ініціативу у 
свої руки.

Далі буде...
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Я
Записала Лілія БОНДАР

кий насправді 
український споживач, 
як упаковка та 

дизайн впливають на вибір 
покупця та що потрібно знати 
українським компаніям, аби бути 
успішними, розповідає експерт 
з маркетингу і бізнес-стратегії 
Ігор Гут. 

ПРО ТЕ, ЯК ЕМОЦІЇ 
ВПЛИВАЮТЬ НА 
ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

За останній рік прочитав різно-
манітні дослідження деяких ком-
паній, які розповідають про раціо-
нальність українського споживача. 
Я не вірю в цю раціональність. Бо це 
проблема, яка пов’язана з емоція-
ми, ірраціональним вибором та не-
раціональністю споживачів. Адже 
раціональність не притаманна лю-
дині. Будь-яка людина – емоційна 
й більшість своїх вчинків робить 
емоційно та несвідомо. Люди вико-
ристовують розум, коли рахують, 
скільки бензину з’їдає автомобіль 
та яка його швидкість, але коли лю-
дина робить вибір, то завше опира-
ється на емоції та почуття. Всюди, 
де є людина, домінують емоції. Зна-
єте, є такий хороший анекдот про 
чоловіка та жінку. Мовляв, чоловік 
у сім’ї – голова, а жінка – шия. Куди 
шия поверне голову, то туди та го-
лова й дивитиметься. Таке ж від-
бувається із розумом: куди емоції 
його скерують, то так людина і буде 
думати. Багато хто каже, мовляв, 
люди нині стали обережнішими, 
раціональними. Я з цим не згоден. 
Адже це відбулося із інших при-
чин, а не тому, що українці стали 
раціональними. Зараз український 
споживач наляканий. Як тільки 
він заспокоїться, то візьметься за 
усі свої гаманці та заощадження й 
побіжить у магазини бездумно ви-
трачати ці гроші. 

ПРО КУЛЬТУРУ 
ПОВЕДІНКИ ТА ЦІННОСТІ 

Українські споживачі не раціо-
нальні, бо у них немає культури по-
ведінки. Вона присутня в європей-
ських країнах, наприклад, у Швеції, 
в частині Німеччини. Це країни, у 
яких виробилася ця культура. Фі-
зіологічно вони такі ж люди, як 
і українці. Але їхня культура – в 
бережливості, ощадності та стри-
маності. Щоб змінити культуру, 
нам потрібно змінити передусім 
цінності. А вони змінюються не 
за рік і не за два. Навіть Майдан, 
який відбувся, не змінив ціннос-
ті у нашій країні. Це велика біда. 
Наша проблема не «Порошенко-
Яценюк», а те, що ніяк не можемо 
змінити свою ментальність. Бо 
українські цінності які були, такі й 
залишилися. Українці хочуть у Єв-
ропу, але поводитися так, як євро-
пейці, зовсім не хочуть. Тому, коли 
з країни піде весь негатив, українці 
візьмуться витрачати гроші й по-
водитимуться нераціонально. 

ПРО БІДНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО 
СПОЖИВАЧА

Український споживач не дуже 
працелюбний. Зараз йому просто 
нема що витрачати. Він поводиться, 
як дитина. Його можна бити, вмов-
ляти, але це не дасть результату. За-
беріть гроші у дитини – і вона буде 
поводитися пристойно. Бо у дітей 
розум не працює до 19 років. Це 
така фізіологія. Якщо даєте дитині 
багато грошей, то таким чином ви 
її вбиваєте. Діти багатих батьків – 
це ті, хто до 18 років втратив сенс 
життя. Це – не раціональність. Це 
звичайні бідні споживачі. 

ПРО ТЕ, ЯК ВІК ВПЛИВАЄ 
НА ПОКУПКИ

Соціологи, які проводять гло-
бальні дослідження нашого сус-
пільства, кажуть, що коли поділити 
країну не на «схід-захід», а на вікові 
категорії – 25 років і старших, то це 
будуть дві різні країни. В Україні 
можна виділити 5-6 різнопланових 
груп, які поводяться по-різному. 
Хтось більш емоційний, а хтось 
– менш, одні витрачають багато 
грошей,  а інші – зовсім мало. А є 
люди, які почали витрачати зна-
чно більше, бо таким чином зні-
мають стрес. Категорії 25 і 60 по-
різному голосують, і, відповідно, 
по-різному поводяться у магази-
нах. Група до 25 років дуже схожа 
до європейських споживачів. Це – 
наше майбутнє, звісно, якщо вони 

«не звалять» із України. Старші 
споживачі уже не стануть європей-
цями. І не тому, що вони не хочуть 
цього зробити, а тому, що просто 
не можуть. Вони думають, що по-
водяться уже не так, асоціюють 
себе з Європою, але вже до смерті 
не стануть європейцями. Ради-
кальні зміни, пов’язані із європей-
ським способом життя, в Україні 
настануть через 15-20 років. Тому 
що ті, кому зараз 20, прийдуть до 
влади. Якщо порівняти 20-річного 
і 60-річного українця, то це – люди 
з інших країн, які одне одного не 
розуміють. Якщо порівняти поля-
ка і українця, яким по 20, то у них 
знайдеться багато спільного. Тоді 
як у Росії погляди 20- і 60-річних 
жителів будуть збігатися практич-
но в усьому. 

ПРО ПРАВИЛЬНИЙ 
ПІДХІД ДО ПОКУПЦЯ

Можна знати тисячу різних 
фактів і деталей, а можна ви-
вчити всього кілька головних 
правил, щоб зрозуміти, як вла-
штований світ. Найважливіше в 
бізнесі – бути зайнятим. Хочеш 
бути успішним – втілюй розум у 
роботу. Але людина найбільше 
не любить думати. Це стосується 
всіх. Коли людина вперше бачить 
товар, вперше чує про певну ак-
цію, то ніколи не думає головою, 
а ухвалює рішення «купувати-не 
купувати» емоційно, за інерцією. 

І тільки якщо цього недостатньо, 
починає думати. 

Загалом, у рекламі добре пра-
цюють дві речі: діти і коти. Не 
важливо, який товар чи послуга, 
важливо те, що про нього думає 
споживач. Людина відразу почи-
нає думати, з чого зроблено теле-
візор, який вона хоче придбати, 
з чого зроблено підлогу, яку вона 
хоче купити для своєї вітальні. 
Але це не так важливо. Головне за-
вдання маркетолога – правильно 
вкласти в голову споживача, що 
підлогу зроблено із дерева, приве-
зеного з Африки чи ще звідкись і 
що це найкраще, що можна запро-
понувати. Це таке собі сприйнят-
тя дійсності споживачем. 

ПРО ДНК УСПІШНИХ 
КОМПАНІЙ

Як і в людини, так і в компа-
нії є ДНК. В основі моделі ДНК 
будь-якої компанії лежить бренд. 
А успішними її роблять три речі: 
бренд, якісний товар та ефектив-
на бізнес-модель. В Україні прак-
тично немає таких збалансованих 

компаній. Середньостатистична 
ук раїнська компанія – це як їзда 
на велосипеді з розкрученими ко-
лесами. Може бути хороший то-
вар, але бренд не популярний, не 
розкручений. А вся ефективність 
бізнес-моделі в тому, що кум пра-
цює на митниці. Кума з митниці 
«попросили» – бізнес-модель стала 
неефективною. Коли ми оцінюємо 
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МАРКЕТОЛОГ ІГОР ГУТ:МАРКЕТОЛОГ ІГОР ГУТ:  
«ХОЧЕТЕ ЗНАТИ ВСЕ «ХОЧЕТЕ ЗНАТИ ВСЕ 
ПРО КОМПАНІЮ? ПРО КОМПАНІЮ? 
ЗАЙДІТЬ У ТУАЛЕТЗАЙДІТЬ У ТУАЛЕТ
ТА НА СКЛАД»ТА НА СКЛАД»

«Зараз український 
споживач наляканий. 

Як тільки він 
заспокоїться, то 
візьметься за усі 

свої гаманці та 
заощадження й 

побіжить у магазини 
бездумно витрачати 

ці гроші»

«Найважливіше 
в бізнесі – бути 

зайнятим. Хочеш бути 
успішним – втілюй 

розум у роботу»

«Успішними компанії 
роблять три речі: 

бренд, якісний товар 
та ефективна бізнес-

модель»

«В маркетингу немає 
такого слова, як 

якість, його може 
використовувати лише 

технолог»

«У рекламі добре 
працюють дві речі: 

діти і коти»

якість наших послуг та товарів, то 
завше думаємо про те, з чого товар 
зроблено насправді. 

Якщо порівняти українську та 
американську компанії, то поба-
чимо, що в США маркетинг усюди. 
Хоч наша продукція може бути в 
тисячу разів кращою, але її не ку-
пують. Американські товари якіс-
ні на 20 відсотків, а 80 відсотків 
– це уявлення про них споживача. 
У нас все навпаки. В маркетин-
гу немає такого слова, як якість, 
його може використовувати лише 
технолог. Товар, аби бути якісним, 
має бути красивим, сексуальним 
для споживача. Якось у супермар-
кеті одна дівчина загнала мене у 
глухий кут, бо спитала, чи товари 
для дітей теж мають бути сексу-
альними. Я їй відповів, що вони 
мають бути магічними, аби притя-
гувати до себе. Треба задовольня-
ти споживачів, аби вони не хотіли 
купувати товари від конкурентів. 
Розуміймо, що є реальна якість і 

та, яку сприймає споживач. Усе 
разом формує набір цінностей 
для споживача. У нашій країні, на 
жаль, зіпсували уявлення про дві 
хороші речі: підприємництво та 
маркетинг. Думають, що марке-
тинг – це маніпуляції. Але треба 
розуміти, що маркетинг такий, як 
і суспільство та цінності. Можна 
створити чудовий маркетинг, а 
можна ним маніпулювати. 

ПРО ДИЗАЙН 
ТА ПОКУПЦІВ

Дуже важливий дизайн товару, 
упаковки, компанії. Усе це впливає 
на репутацію компанії, на те, чи 
зможе вона конкурувати з іншими 
виробниками. Наприклад, я у своє-
му житті пам’ятаю дві речі: перший 
секс та час, коли я вперше купив 
Apple. Секрет у тому, що навіть 
дизайн всередині Apple такий, як і 
ззовні. Усе продумано до деталей. А 
щоб зрозуміти, яка насправді ком-
панія, зайдіть на склад і в туалет, і 
ви будете знати про компанію все. 
Адже це відображення внутріш-
нього світу власника компанії, те, 
як він контролює кожну деталь на 
виробництві.
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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, 08.25 Від першої особи
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами
09.55 Д/с «Дорогами Саксонії»
10.30 Богатирські ігри
12.00 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
12.30, 20.30 Зроблено в Європі
13.15 Вікно в Америку

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, 23.15, 03.05 «ТСН»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.50, 12.30 «Міняю жінку 
- 4» 12.20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром» 13.55 «Чотири 
весілля 4» 15.10 «Клініка 1» 
15.50 «Сімейні мелодрами -6» 
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews» 21.00 Т/с 
«Слуга народу» 22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт» 00.00, 03.35 
Х/Ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
01.40 Х/Ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ 2»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ШАЛЕНО 
ЗАКОХАНИЙ»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.45, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
20.00, 02.35 «Подробиці»
21.00 Т/с «Заради кохання я все 
зможу»
23.00, 03.25 Т/с «Шлюб за 
заповітом»

06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини 
10.10 Труба містера Сосиски
11.05 Дивитись усім!
11.45, 13.20 Х/Ф «ЗОЛОТЕ 
ДИТЯ»
14.00, 16.20 Х/Ф «ПОЇЗДКА В 
АМЕРИКУ»
16.55 Х/Ф «13-Й РАЙОН. 
ЦЕГЛЯНІ МАЄТКИ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.20 Х/Ф «НІКІТА»
02.25 Х/Ф «НЕЗАКОННЕ 
ВТОРГНЕННЯ»

06.05, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55, 18.30 «За живе!»
10.05 «Зіркове життя. Мисливиці 
за чужими чоловіками»
11.05 «Битва екстрасенсів 15»
13.15 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-3»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.55, 22.45 «Хата на тата»
23.15 «Детектор брехні 7»
00.15 «Один за всіх»
01.30 Х/Ф «ДАЙТЕ КНИГУ 
СКАРГ»
03.05 Нічний ефір

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.10, 05.15 Події
09.15, 04.10 Зірковий шлях
11.00, 19.45, 03.10 «Говорить 
Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Відбиток 
кохання»
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва»
21.00 Т/с «Колір черемшини»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МУМІЯ 2: 
ПОВЕРНЕННЯ»

13.50, 18.50 ДПКЄ 2015. 
Щоденник
14.10 Казки Лірника Сашка
14.25 Школа Мері Поппінс
14.45 М/с «Друзі-янголи»
15.40 М/ф «Тарбозавр»
17.35 Книга ua
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.45 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Хокей. Чемпіонат України. 
«Донбас» - «Рапід»
04.00 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55, 03.30 Д/с «Дорогами 
Саксонії»
10.30 Богатирські ігри
11.45 Перша студія
12.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 03.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 12.20 «Міняю жінку - 4»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
13.45, 21.00 Т/с «Слуга народу»
14.40 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Інспектор Фреймут -3»
00.00 Х/Ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ 2»
02.05 Х/Ф «ПІДНЯТИ 
ПЕРИСКОП»

05.40, 20.00, 02.35 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
23.00, 03.20 Т/с «Шлюб за 
заповітом»
01.50 Д/с «Україна: забута 
історія»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 20.20 Громадянська 
оборона
11.10, 17.45 Т/с 
«Далекобійники»
12.10, 13.20, 16.20 Х/Ф 
«БЛАКИТНА БЕЗОДНЯ»
16.45, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.40 Т/с «Ганнібал»

05.45, 16.00 «Все буде добре!»
07.40 «Все буде смачно!»
08.35, 18.30 «За живе!»
09.45 «Зіркове життя. Закляті 
подруги»
10.40 «Зіркове життя. Роль 
ціною в життя»
11.45 «Битва екстрасенсів»
13.05 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-3»
19.55, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»
23.45 «Один за всіх»
00.55 Х/Ф «ПРОЩАВАЙ, 
ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦЬКА»
02.50 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.15, 15.30 Т/с «Колір 
черемшини»
16.00, 05.20 Глядач як свідок
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва»
21.35 Футбол. Відбір до Євро 
2016 «Словенія» - «Україна»
23.55 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»
02.00 Х/Ф «МУМІЯ 2: 
ПОВЕРНЕННЯ»

13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40, 18.50 ДПКЄ 2015. 
Щоденник
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Хочу бути
14.40 Фольк-music
16.15 Подорожні
17.15 Д/ф
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами
02.25 Чоловічий клуб.Спорт
04.00 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
07.50 Код безпеки
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.30 Дорогі депутати
12.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 03.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 4»
13.45, 21.00 Т/с «Слуга народу»
14.40 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Весілля наосліп»
00.00 Х/Ф «ПІДНЯТИ 
ПЕРИСКОП»
01.45 Х/Ф «БЛОНДИНКА І 
БЛОНДИНКА»

05.40, 20.00, 02.35 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
23.00, 03.20 Т/с «Шлюб за 
заповітом»
01.50 Д/с «Україна: забута 
історія»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.15, 17.45 Т/с 
«Далекобійники»
12.15, 13.20 Х/Ф «ГЕРАКЛ. 
НАРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ»
14.45 Т/с «Код Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.45 Т/с «Ганнібал»

05.30, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»
10.15 «Зіркове життя. Діти 
багатих теж плачуть»
11.10 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-3»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 5»
01.25 «Один за всіх»
02.40 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ З 
ТОГО СВІТУ»
03.40 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Колір 
черемшини»
16.00, 05.20 Глядач як свідок
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»

13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40, 18.50 ДПКЄ 2015. 
Щоденник
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільм
14.40 Музичне турне
16.15, 17.35 Д/ф
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.30 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Телевистава «Житейське 
море»
03.30 Д/с «Дорогами Саксонії»
04.00 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини
06.55, 08.40 Ескулап
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Вікно в Америку
10.30 Богатирські ігри
11.40 Війна і мир
12.25 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40, 18.50 ДПКЄ 2015. 
Щоденник
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05 Спогади

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 04.35 
«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, 12.20 «Міняю 
жінку - 4»
13.45, 21.00 Т/с «Слуга народу»
14.40 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00, 23.30 «Право на владу»
00.20 Х/Ф «БЛОНДИНКА І 
БЛОНДИНКА»
02.10 Х/Ф «ВІДСТУПНИКИ»

05.40, 20.00, 02.35 «Подробиці»
07.00, 07.25, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.30, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
23.00, 03.20 Т/с «Шлюб за 
заповітом»
01.50 Д/с «Україна: забута 
історія»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.00, 17.45 Т/с 
«Далекобійники»
12.00, 13.20 Х/Ф «ВІЙНА БОГІВ. 
БЕЗСМЕРТНІ»
14.45 Т/с «Код Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.45 Т/с «Ганнібал»

05.45, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15, 18.30 «За живе!»
10.25 «Зіркове життя. 
Окільцювати холостяка»
11.20 «Битва екстрасенсів»
12.55 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-3»
19.55, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 5»
23.55 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «ПО ГОЛОВНІЙ 
ВУЛИЦІ З ОРКЕСТРОМ»
02.40 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Колір 
черемшини»
16.00, 05.20 Глядач як свідок
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»

14.40 Надвечір’я. Долі
15.45 Урочиста академія 
з нагоди 150-річчя від дня 
народження слуги Божого 
Митрополита Андрея 
Шептицького
17.05 Д/с «Сага старовинної пущі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.45 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.15, 22.25 5 баксів.net
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.45 Телевистава «Гуцульський 
рік»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35 На слуху
07.50 Код безпеки
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
11.05 Чоловічий клуб
11.55 Вересень
12.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.50 «Міняю жінку - 4»
12.20 «Міняю жінку - 7»
13.45 Т/с «Слуга народу»
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.40 «Світське життя»
23.40 Х/Ф «ВІДСТУПНИКИ»
02.45 Х/Ф «ВАМПІРКИ-
КОХАНКИ»
04.15 Х/Ф «ВАМПІРКИ-
КОХАНКИ»

05.40, 20.00, 04.55 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/Ф «ХРЕЩЕНИЙ 
БАТЬКО-2»
02.30 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
04.10 Д/с «Україна: забута 
історія»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.10, 17.45 Т/с 
«Далекобійники»
12.10, 13.20 Х/Ф «НАПРОЛОМ»
14.45, 03.25 Т/с «Код 
Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
22.25 Що по телеку?
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
04.10 Т/с «Ганнібал»

05.35, 01.40 Х/Ф «ОСІННІЙ 
МАРАФОН»
07.15 «Зіркове життя. Ціна щастя 
- дитина»
08.10 «Зіркове життя. Розмір не 
має значення »
09.05 Х/Ф «IДЕАЛЬНИЙ 
ШЛЮБ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 
вдома»
20.00, 22.45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-8»
03.30 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 04.35 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Колір 
черемшини»
16.00, 05.20 Глядач як свідок
18.00, 03.45 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва»
21.00 Х/Ф «МЕРЕЖИВА»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»

13.15 Час-Ч
13.40, 18.50 ДПКЄ 2015. 
Щоденник
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05 Театральні сезони
14.35 Віра. Надія. Любов
15.45, 03.10 Д/ф
17.55 Як це?
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади
01.45 Музичне турне

06.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.00 На слуху
07.30 Вертикаль влади
08.10 АгроЕра. Підсумки
08.25 Код безпеки
08.40 Вперед на Олімп!
09.00, 18.55, 19.40 Майдан 
живий
09.10, 10.15, 11.30 Д/ф
10.00 Майдан живий
13.20 Х/Ф «АПОСТОЛ ХОМА»
15.25 Богатирські ігри

06.15 «Найвидатніші фокусники 
світу»
07.05 «Красота дороже денег. 
Середовище перебування»
08.05 «Гроші»
09.30 «Світське життя»
10.30, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
11.30 «Маленькі гіганти»
14.00 «Вечірній Київ 2015»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.15 «Що? де? коли? 2015»
00.30, 02.05 Х/Ф «ІМПЕРІЯ»
03.35 «Шість кадрів»

07.45 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 Х/Ф «МУЖИКИ!»
11.30 Програма «Подорожі в 
часі»
12.00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
13.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 
3»
18.00, 20.30 Т/с «Так далеко, так 
близько»
20.00, 01.45 «Подробиці»
22.10 Х/Ф «ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО»
00.05 Х/Ф «ПРО НЬОГО»
02.15 Х/Ф «А ЖИТТЯ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»

06.45, 02.00 Морські глибини
09.30 Секретний фронт
10.30 Антизомбі 11.30 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона 13.45 Інсайдер
14.45 Т/с «Ніконов і Ко»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.10 Х/Ф «ЗАХИСНИК»
22.00 Х/Ф «ПАРКЕР»
00.15 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
02.40 Т/с «Ганнібал»
04.00 Т/с «Код Костянтина»

06.30 Х/Ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Зважені та щасливі - 5»
13.05, 22.55 Т/с «Коли ми 
вдома»
16.20 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 6»
23.50 «Х-Фактор - 6 Підсумки 
голосування»
01.00 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
04.25 Нічний ефір

07.00, 15.00, 19.00, 02.00, 04.20 
Події
07.10 Х/Ф «ЧЕТВЕР: 12»
09.00, 01.00 Відверто з Машею 
Єфросініною
10.00, 00.00 Зірковий шлях. 
Субота
11.00 Х/Ф «МЕРЕЖИВА»
13.10, 15.20 Т/с «Салямі»
17.15, 19.40 Т/с «Ціна кохання»
22.00 Х/Ф «ДРУЖИНА 
ШТИРЛІЦА»
02.50 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»
05.00 Реальна містика

16.15 Чоловічий клуб
16.55, 02.25 Гандбол. Ліга 
Чемпіонів. «Мотор» (Запоріжжя. 
Україна) - «Байя-Маре» (Румунія)
20.00, 05.30 Новини
20.30 Міжнародний Фінал 
«ДПКЄ-2015»
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. 
Підсумки
01.20 Мегалот
01.25 Музичне турне
04.10 Надвечір’я. Долі
05.00 Про головне

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНАUA: Перший
06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.05 Міжнародний Фінал 
«ДПКЄ-2015»
12.10 Як це?
12.30 5 баксів.net
12.55 Спогади
13.20 Твій дім
14.15, 19.40, 20.50, 22.40 
Майдан живий
14.25 Фольк-music
15.50 Чоловічий клуб. Спорт

07.00 «Що? де? коли? 2015»
08.00 «Українські сенсації»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.50 «Маша і ведмідь» 1
10.05 «ТСН»
11.00, 12.05 «Світ навиворіт - 3»
13.20 «Інспектор Фреймут -3»
14.45 «Весілля наосліп»
16.10 «Розсміши коміка»
17.10 «Мультибарбара»
19.30, 05.25 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.15 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
23.25 «Світське життя»
00.25 Х/Ф «АТЕНТАТ»
02.40 Х/Ф «РУСАЛОНЬКА»

05.25 Подробиці
05.55 Мультфільм
06.20 Х/Ф «МУЖИКИ!»
08.15 «уДачний проект»
09.10 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
12.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
20.00, 03.55 «Подробиці тижня»
21.30 10 хвилин з Прем’єр-
міністром
21.40 Т/с «Так далеко, так 
близько»
01.30 Х/Ф «ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО»
03.00 Д/ф

06.35 Х/Ф «ПАПУГА, ЯКИЙ 
РОЗМОВЛЯВ НА ІДИШ»
09.45 Дивитись усім!
10.45 Труба містера Сосиски
11.45, 13.00 Х/Ф «ВОРОГ БІЛЯ 
ВОРІТ»
14.40 Х/Ф «ПАРКЕР»
16.55 Х/Ф «ЗАХИСНИК»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20.35 Х/Ф «ТРИ ДНІ НА 
ВБИВСТВО» 23.00 Х/Ф «3000 
МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
01.25 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
03.00 Т/с «Ганнібал»

05.15 Х/Ф «В ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ 
УВАГИ»
06.45, 11.00 «Х-Фактор - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
14.05 «МастерШеф - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
01.15 «Детектор брехні 7»
02.05 Х/Ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»
03.35 Нічний ефір

06.40 Події
07.30 Реальна містика
09.15 Т/с «Салямі»
13.10 Т/с «Ціна кохання»
17.00, 20.00 Т/с «Життя 
розсудить»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин з 
прем’єр-міністром
22.00 Х/Ф «ЧЕТВЕР: 12»
23.50 Х/Ф «ДРУЖИНА 
ШТИРЛІЦА»
01.45 Т/с «Клан ювелірів. Битва»

16.55, 02.20 Баскетбол. 
Відбірковий турнір до 
чемпіонату Європи-2017. 
Жінки. Збірна України - збірна 
Люксембурга
19.05 Театральні сезони
19.50 Т/с «Вікендові історії»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
04.05 Т/с «Вікендові історії»
05.00 Д/с «Палітри»
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Ігор ПОЛІЩУК

«БРАЗИЛІЯ» 
(Великобританія, 
1985)
Режисер: 
Террі Гілліам
Надзвичайно оригі-

нальна антиутопічна тра-
гікомедія, грандіозна за 
декораціями й розмахом 
знімань. Історія про сус-
пільство, намертво скова-
не бюрократією. Система 
нелогічних та надуманих 
заборон змушує звичайних 
людей провадити тихий і 
покірний спосіб життя й 
навіть отримувати радість 
від такої покори. Гостра 
соціальна сатира, яка, на 
жаль, залишається актуальною і в наші дні.

«СИНІЙ 
ОКСАМИТ»
(США, 1986)
Режисер: Девід Лінч
Відомі кінокритики 

вважають «Синій оксамит» 
одним з найкращих філь-
мів майстра сюрреалізму 
та містики Девіда Лінча. 
Американським інститу-
том кіномистецтва стрічку 
визнано одним з найвелич-
ніших трилерів й детекти-
вів в історії. 

Події розвиваються в 
тихому та безтурботно-
му містечку з порядними 
й спокійними жителями. 
Однак тут є й підпільна 
жорстока злочинність, про 
яку мало хто здогадується, але з якою в ході своїх пригод до-
ведеться зіткнутися головному герою.

Напружену, таємничу атмосферу протягом усього фільму 
підсилює саундтрек від талановитого композитора Анджело 
Бадаламенті, який працював із Девідом Лінчем у більшості 
його фільмів.

«ТАКСИСТ» 
(США, 1975)
Режисер: 
Мартін Скорсезе
Культове кіно із молоди-

ми Робертом Де Ніро, Сібілл 
Шеперд та Джоді Фостер, 
які в той час були лише на 
старті зіркової кар’єри.

Головний герой – Тре-
віс Бікл, ветеран війни у 
В’єтнамі – повертається до 
мирного життя і йде пра-
цювати таксистом. Його пе-
реповнюють самотність та 
відчуженість. Тревіс страж-
дає від безсоння й блукає на 
своєму таксі нічним Нью-
Йорком. У його свідомості 
мегаполіс постає містом гріха та пороку. Тревіса не покидає 
думка про те, що пора вичистити весь «бруд» з міста. «Коли-
небудь піде дощ і змиє з вулиць всю цю мерзоту», – каже 
головний герой, їдучи у своєму таксі й повільно втрачаючи 
глузд…

«КИТАЙСЬКИЙ 
КВАРТАЛ» 
(США, 1974)
Режисер: 
Роман Поланскі
Гостросюжетна, детек-

тивна драма в стилі нео-
нуар. Еталонна гра акторів, 
непередбачуваний сюжет, 
особлива атмосфера фільму, 
сумна, але сильна музика – 
все це є у цьому фільмі.

Головний герой – детек-
тив Джейк Гіттс, роблячи 
на перший погляд звичай-
ну справу, потрапляє в епі-
центр корупції, прихованих 
махінацій та беззаконня сильних світу цього. Китайський 
квартал у фільмі означає місце зі своїми правилами, госпо-
дарями та злочинними законами, де нема що робити випад-
ковим людям. «Забудь, Джейку, це ж китайський квартал», – 
каже до головного героя його знайомий…

Сильне кіно, яке з часом стало справжньою класикою.

ВВ ВИСТУПЛЯТЬ
У СТИЛІ ЕЛЕКТРО 
Український рок-гурт Воплі Відоплясова в рамках 
туру Україною виступить у Луцьку з новою 
програмою «ВВ Електро». Концерт розпочнеться 
13 листопада 2015 року о 22:00 у нічному клубі 
«Opera Dance Club». 
«Поєднання традицій і сучасних технологій – 
найцікавіше, що відбувається в людській цивілізації. 
Основа нашої програми – пісні ВВ та потужний 
електронний звук. Ми виконаємо улюблені хіти різних 
часів, з різних альбомів, у новому саунді», – розповів 
фронтмен гурту Олег Скрипка.
Ціна квитка – 120 гривень. 

DAKOOKA 
ЧАРУВАТИМЕ ЛУЧАН 
15 листопада талановита співачка DaKooka 
виступить у пивному клубі «Оболонь». Концерт 
розпочнеться о 20:00. 
DaKooka – це музичний проект на чолі з обдарованою 
вокалісткою, автором та виконавцем пісень із Чернівців 
Катериною Єременко. 
Музика DaKooka – легка та поетична водночас з 
глибоким змістом віршів. 
Ціна квитків – 80 гривень. 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
З ГУРТОМ МЕРІ
У Луцьку з нагоди Дня студента виступить 
популярний український гурт МЕРІ. Концерт 
відбудеться 17 листопада у пабі «ЛучеSк» (вул. 
Крилова, 1), початок о 20:00.
На відвідувачів чекають конкурси і призи від закладу, а 
також камеді-шоу. 
Вартість вхідного квитка у день концерту – 70 
гривень, у передпродажі – 50 гривень. А для компаній, 
які святкуватимуть День студента у пабі, концерт 
вартуватиме 30 гривень.
За деталями телефонуйте (099) 540-55-35.

КІНОВІДГУК «007: СПЕКТР»: «007: СПЕКТР»: 
ПРОДОВЖЕННЯ «БОНДІАНИ»ПРОДОВЖЕННЯ «БОНДІАНИ»

ЛИСТОПАДА
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ЛИСТОПАДА
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Алла САДЕЦЬКА

Серед прем’єр 2015 року 
чимало фільмів про шпигунів. 
Але будь-яке кіно про агентів під 
прикриттям завжди відходить на 
другий план, якщо один з релізів 
у календарному році – серія 
«бондіани». Це суто британське 
кіно з багатою історією, 
вічними традиціями, фірмовим 
лоском, галантністю і стилем. У 
медіафраншизи з півстолітнім 
стажем юрба шанувальників. Бо 
кожна нова серія про Джеймса 
Бонда – це подія, а кожен новий 
фільм з Деніелом Крейгом у 
ролі агента 007 – величезне 
задоволення для глядача.

З Крейгом «бондіана» вийшла 
на новий рівень. А допоміг йому в 
цьому Сем Мендес.

Тандем возз’єднався, щоб зняти 
«007: Спектр». До слова, таке від-
булося вперше у 1989 році. Раніше 
режисери до «бондіани» поверта-
лися, знімаючи сиквел за сиквелом. 
Джон Гленн, наприклад, зняв п’ять 
фільмів у вісімдесяті, але після цьо-
го більш як дві серії поспіль ніхто 
не знімав. Мендес і Крейг виріши-
ли піти знайомим шляхом: звер-
нулися до сюжетів давніх добрих 
фільмів, вдарилися у сентименти, 
але цього разу в деяких місцях піш-
ли проти канонів.

Бонд укотре сам по собі. Таке 
відчуття, що він – позаштатний 

співробітник MI6. Такий собі фрі-
лансер у дорогому костюмі, осна-
щений багатофункціональними ґа-
джетами та ліцензією на вбивство. 
Цього разу Бонд виконує останню 
волю М, яку грає акторка Джуді 
Денч. Він вистежує змовника, який, 
виявляється, і є частиною таємної 
організації... Що глибше Бонд ко-
пає, то частіше його переслідують 
привиди минулого. Загалом, Мен-
дес і Крейг зробили для глядачів 
ще один «Скайфол», напхавши в 
нього багато екшну.

Фільм «Спектр» трохи старо-
модний, але безмірно цікавий. Бонд 
повернувся. Крейг повернувся.  У 
чудовій, видовищній, майже бездо-
ганній пригоді з двома нулями. Тут 

є і старомодна нерозсудливість, і 
несподівана сюжетна лінія про зло-
вісне таємне спостереження, яке 
обмежує свободу особистості. Це 
чистий екшн-хаос з чітким відчут-
тям стилю. 

Перший акт гарний та цікавий. 
Однак остання година розчаровує, 
в ній занадто багато заготовлених 
твістів і героїв. Цим фільм стає схо-
жим на «Нездійсненну місію».

Втім у «Спектрі» все одно є сце-
ни, які увійдуть до числа кращих в 
історії «бондіани».

А Деніел Крейг, своєю чергою, 
увійде в історію як один із найкра-
щих Бондів. Наприкінці вересня 
він навіть сказав, що буде грати 007 
доти, доки йому дозволятиме його 
фізична підготовка. А через тиж-
день вже на іншій прес-конференції 
Крейг заявив, що краще поріже 
собі вени, ніж ще раз зніметься в 
«бондіані». 

До слова, зараз Деніелу Крейгу 
47 років. Пірсу Броснану, коли він 
перестав зніматися у фільмах, було 
49, Роджеру Муру – 58, незрівнян-
ному Шону Коннері – 53. Тому час 
у Крейга  ще є, але, навіть якщо він 
вирішив поставити хрест на своїй 
кар’єрі в MI6, то пішов гідно. Точ-
ніше, поїхав на ревучому «Aston 
Martin» вулицями Лондона під 
усім відому музичну тему. Крейг 
пішов не по-англійськи, фільмом 
«Спектр» він попрощався з гляда-
чем. 

АФІША 
ЛИСТОПАДА
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РОЗМОВА

БІКФАЛВІ: «ПРО ЛУЦЬК ПАМ’ЯТАЮ І В КИТАЇ»

У ЛУЦЬКУ 
СТАРТУВАВ СЕЗОН 
ЧОЛОВІЧОГО 
ВОЛЕЙБОЛУ
Назар ТРИКУШ

Перед стартом сезону чоловічі 
волейбольні команди перевірили 
сили на товариському турнірі. 
Зал обласної ДЮСШ зібрав 
найсильніші команди краю – «СКФ 
Україна – Підшипник» (Луцьк), 
«Олюртранс» (Луцьк), КЗ КДЮСШ 
№ 1 (Луцьк), «Борідка» (Ковель), 
«Енергія» (Млинів), «Тростянець» 
(Ківерцівський район). Змагання 
відбулися завдяки підтримці Фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк».

«Стіни луцької спортшколи ба-
чили багато сильних суперників, бо-
ротьби та інтриги. Зараз ми змогли 
зібрати найсильніші команди облас-
ті з чоловічого волейболу і влашту-
вати справжнє свято для прихиль-
ників цього виду спорту. Майбутнє 
Луцька – в сильних і впевнених у 
собі людях, спорт в цьому – найкра-
щий помічник», – сказав Олексій 
Сорокун, представник Фонду «Но-
вий Луцьк».

«Мені приємно бачити в цьому 
залі хороших спортивних людей, – 
зауважив директор обласної ДЮСШ 
Богуслав Галицький. – У цих матчах 
визначилися найкращі команди. І я 
вірю, що в майбутньому наш спорт 
прославлятиме не тільки Волинь, а й 
всю Україну».

Хоча суперники між собою зна-
йомі давно – інтрига залишалася. 
У першому півфіналі «Підшипник» 
переміг млинівську «Енергію» – 2:1. 
А учасник всеукраїнської вищої ама-
торської ліги луцький «Олюртранс» 
без проблем розправився з ковель-
ською «Борідкою» – 2:0.

У матчі за бронзові нагороди Ко-
вель виявися сильнішим, ніж Мли-
нів – 2:0. А у фіналі одвічні супер-
ники «Олюртранс» та «Підшипник» 
влаштували справжній спектакль. 
У цій спортивній виставі перемогу 
здобув «Олюртранс» – 2:1.

«Волейбол на Волині за остан-
ні роки почав відроджуватися. 
З’являються волейбольні майдан-
чики, на яких команди мають змогу 
тренуватися і змагатися. Завдяки 
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
ми провели цей серйозний турнір. 
Сподіваємося, що і в майбутньому 
цей вид спорту розвиватиметься і 
знаходитиме все більше прихильни-
ків та вболівальників», – зауважив 
виконавчий директор Федерації во-
лейболу Волині Сергій Обертас.

Переможці та призери отримали 
нагороди й призи від Фонду «Но-
вий Луцьк». Окрім команд, також 
нагороджували і найкращих грав-
ців за амплуа. Найкращою зв’язкою 
змагань став Євген Приступчук 
(ВК «Борідка»). Найрезультативні-
шим нападником – Олег Покотило 
з Млинова. Найміцніший блок – у 
Миколи Корзова («Підшипник»). А 
найкращим захисником став Олек-
сандр Мельник з «Олюртранса». 

«Волинь» без варіантів виграла проміжну битву 
за п’яту сходинку в турнірній таблиці

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 13 11 1 1 37 - 10 34
2 Динамо 13 11 1 1 26 - 5 34
3 Дніпро 13 8 3 2 28 - 12 27
4 Зоря 13 7 4 2 27 - 13 25
5 ВОЛИНЬ 13 6 3 4 16 - 18 21
6 Ворскла 13 4 7 2 16 - 16 19
7 Карпати 13 5 2 6 13 - 18 17
8 Олімпік 13 4 2 7 15 - 17 14
9 Олександрія 13 3 4 6 13 - 17 13

10 Сталь 13 3 3 7 11 - 19 12
11 Говерла 13 1 7 5 8 - 16 10
12 Металіст 13 1 7 5 10 - 20 10
13 Чорноморець 13 1 5 7 12 - 24 8
14 Металург 13 0 3 10 6 - 33 3

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
ПІСЛЯ 14-го ТУРУ

ПЕРЕМОГА ПІД ПИЛЬНИМ ПЕРЕМОГА ПІД ПИЛЬНИМ 
НАГЛЯДОМ БІКФАЛВІНАГЛЯДОМ БІКФАЛВІ

Павло ФІЛОНЮК

е було в програмі 14-го туру матчу більш 
безкомпромісного і з такою кількістю 
«фішок», аніж гра в Луцьку між «Волинню» 

і «Ворсклою». Команди наразі – сусіди в турнірній 
таблиці, у «Волині» грають Кравченко і Логінов, 
які (особливо перший) віддали чимало сил 
полтавчанам, а лідери «Ворскли» на тренерській 
лаві й на полі – Сачко і Сімінін. Кращого наразі 
бомбардира «Волині» в чемпіонатах України 
(40 голів), а також «двигуна» і капітана команди 
представляти луцькому вболівальнику не варто. 
До слова, «учитель Кварцяний» ще жодного 
разу не перемагав «учня Сачка». Відтоді як 
прославлений у минулому форвард очолив 
полтавську команду, «Ворскла» неодмінно бере 
очки в протистоянні з «Волинню». «Волинь» до 
цього матчу не могла виграти у «Ворскли» п’ять 
матчів поспіль (+0=4-1 6:8), в гостях «Ворскла» не 
програвала 11 матчів, а лучани не могли забити в 
чемпіонаті на «Авангарді» 270 хвилин...

Віталій Кварцяний випустив досить швидкіс-
них виконавців, які одразу навантажили роботою 
захист полтавчан. Втім голкіпер гостей не виру-
чив після дальнього удару Сергія Політила, якому 
асистував Флорентін Матей. Тож «Ворскла» знову 
опинилась у ролі того, хто наздоганяє, і зрештою 
з черговим подібним завданням не впоралась. За 
інерцією, «Волинь» трохи ще поатакувала, а потім 
поєдинок перейшов у позиційне, однак напрочуд 
динамічне протистояння. Гості більше володіли 
м’ячем, але по-справжньому лише одного разу 
наблизились до взяття воріт. Це Антон Шиндер 
пробивав у ближній кут, проте Богдан Шуст за 
допомогою стійки відстояв надійно.

Багато хто звик, що підопічні Василя Сачка 
мають резерви, аби додати після перерви. Так 
було і цього разу, однак спочатку «Волинь» за-
била вдруге, причому вирішальна комбінація 
практично захлинулась, але на підбиранні зіграв 
Дмитро Козьбан. Рикошет від Олексія Дитятьєва 
поставив Богуша у відверто програшне станови-
ще – 2:0. Гості досить багато заробляли стандарт-
ні положення, поки один з кутових не приніс їм 
бажаного ефекту. Трохи неординарний розіграш 

14-Й ТУР: «Зоря» – «Металург» – 4:1, 
«Чорноморець» – «Олімпік» – 0:2, 
«Олександрія» – «Шахтар» – 2:3, 
«Карпати» – «Металіст» – 1:1, «Волинь» – 
«Ворскла» – 2:1, «Дніпро» – «Говерла» – 2:0, 
«Динамо» – «Сталь» – 2:0.

15-й тур відбудеться 
21-22 листопада

Юрій КОНКЕВИЧ 

Румун Ерік Бікфалві став однією із центральних 
фігур матчу 14-го туру «Волині» і «Ворскли». 
Дивився гру своїх колишніх одноклубників він 
у віп-ложі «Авангарду» і часом здавалося, що 
його особистість вболівальникам цікавіша, аніж 
сама гра. Улітку Ерік як вільний агент перейшов 
до китайського «Ляоніна Хувіна», клубу 
китайської Супер-ліги, зіграв 12 матчів, наразі в 
активі 13-го номера тільки один асист. 

«Хроніки» дізналися від Еріка, що його при-
їзд у Луцьк – справа приватна, ні про яку можли-
вість повернутися до України наразі не йдеться.  

– Еріку, тоді чому ти тут, у Луцьку, на 
«Авангарді»?

– Це мій приватний візит до Луцька. У ки-
тайському чемпіонаті, в якому я граю нині, 
закінчився сезон. Мав свої справи в Україні, 
пам’ятаю про мій колишній клуб, про місто, в 
якому прожив три роки, тому за першої нагоди 
вирішив приїхати до вас. До того ж хочу підтри-
мати свого співвітчизника Матея. 

– Уболівальники тебе ледь на шматки не роз-
ривали. Запитували, чи не повернешся у Луцьк?

– Дякую за увагу до мене луцьким фанам.
Справді, було дуже  приємно це чути і бачити. 
Але контракт із «Ляоніном» у мене ще на один 
сезон, тому про повернення не йдеться. 

– У тебе не дуже йшла гра на початку ки-
тайської кар’єри…  Не було контрасту із Укра-
їною, де ти став кращим бомбардиром мину-
лого сезону?

–  Китайський чемпіонат також не із слаб-
ких. Кожний матч – наче вирішальний. Аудито-
рія приходить чималенька, стадіони там великі. 
Я прийшов у команду влітку, у розпал сезону, 
тому спочатку звикав до всього – країни, клубу, 
партнерів… Головне, що нам вдалося уникнути 
пониження в класі, власне, для цього клуб мене й 
запрошував до себе. Фінішували дванадцятими, 
від 15-го місця відірвалися на 2 очки. Щоб ти уяв-
ляв про рівень конкуренції в Китаї, то по 31 очку, 
крім «Ляоніна», набрали ще дві команди. А от на 
наступний сезон в «Ляоніна» мета – посісти місце 
в п’ятірці китайської найсильнішої ліги. Нам вже 
про це оголосили, готуються інвестиції великі.

– Купуватимуть легіонерів?
– Не тільки це. Я точно не знаю, але в Супер-

лізі не все вирішують легіонери, їх не так багато. 

Взагалі, Китай мене приємно вразив високою 
технологічністю, професіоналізмом у футболі.  

– Ти перевіз сім’ю до Китаю? 
– Так, Аліна та Айан зі мною. З цим про-

блем не було. У побуті жодних проблем не від-
чув. Сподіваюся, що в збірній мене не забудуть. 
Якщо, звісно, показуватиму гру, яка зацікавить 
тренерів. 

дозволив Дитятьєву вже утретє відзначитися за 
нову команду – 2:1. Останні 15 хвилин показали, 
що фізично обидві команди готові сперечатися 
до фінального свистка, хоча сумбуру з обох бо-
ків побільшало. Утім забити третій гол нагод в 
господарів було більше, аніж у гостей зрівняти 
рахунок. «Волинь» перемагає перед черговими 
канікулами в чемпіонаті, здійснивши із суперни-
ком рокіровку у турнірній таблиці.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ «ВОЛИНІ» 
(МАКСИМАЛЬНИЙ БАЛ – 8,0):

Богдан Шуст: 6,0. Особливих претензій до 
Богдана не було б, якби не невпевнені дії, коли 
забивав Дитятьєв. 

Андрій Богданов: 6,0. Правий фланг захисту 
– такою тепер є футбольна спеціалізація колиш-
нього опорника «Динамо». Упевнена гра, яка не 
дала шансів ані Турсунову, ані Громову. 

Івіца Жуніч: 6,5. Король повітря в цьому матчі. 
Жуна переміг у більшості єдиноборств і ефективно 
зіграв, підключаючись на стандартні положення. 

Сергій Логінов: 6,5. Сергій зіграв проти своєї 
колишньої команди і в цьому був психологічний 
хід Кварцяного. Упевнено діяв на другому поверсі.  

Володимир Польовий: 6,5. Володя відвоював 

місце в складі у Шіша й зіграв пристойний матч. 
Сергій Політило: 7,0. Знову класний матч 

видав капітан «хрестоносців». І забив, і загро-
жував, і атаки розганяв. 

Сергій Кравченко: 6,0. На увесь матч Сер-
гія не вистачило, але в першому таймі центру 
поля у Полтави не відчувалося. «Перегризли» 
все тут Кравченко із Політилом. 

Александер Кобахідзе: 6,0. Сандро не за-
бив, багато по воротах не бив, можливо, через 
те, що грав на незвичній для себе позиції під 
нападником. Перерва у чемпіонаті піде йому 
на користь, зможе відновити фізичні кондиції. 

Редван Мемешев: 6,0. Редван уперше за 
багато матчів з’явився в основному складі. 
І показав, що він нині радше «джокер», який 
вміє гарно підсилити гру, вийшовши на заміну. 
Стартова активність Редвана змінилася апаті-
єю наприкінці першого тайму. 

Флорентін Матей: 6,0. Ніяк не може з гри 
забити румунський атакувальний хавбек Во-
лині. От і цього разу на його рахунку тільки 
асист. А загалом – і це пристойна гра. 

Дмитро Козьбан: 6,5. Відчувши довіру тре-
нерів, Дмитро у всій красі показав свою працез-
датність. Можна побажати йому тільки уник-
нення травм, і лучани на якийсь час забудуть 
про проблему відсутності забивного форварда. 

Олег Герасимюк: 6,0. Олег вийшов на за-
міну і посилив гру в атаці. Відчувалося, що в 
нього налагоджена зв’язка із Козьбаном, зі-
грав, принаймні, сильніше за Мемешева на 
своєму фланзі. 

В’ячеслав Шарпар: на оцінку награти не 
встиг.

ХРОНІКЕР
«Волинь» (Луцьк) – «Ворскла» (Полтава) – 2:1
Ліга Парі-Матч, 14 тур, 8 листопада, 14:00, Луцьк, 
стадіон «Авангард».
Арбітр: Абдула (Харків).
«Волинь»: Шуст – Богданов, Жуніч, Логінов, Польо-
вий – Політило, Кравченко (Шарпар, 82) – Мемешев 
(Герасимюк, 46), Кобахідзе, Матей – Козьбан.
Запасні: Неділько, Шіш, Шабанов, Діденко, Насонов, 
Шарпар.
«Ворскла»: Богуш, Сімінін, Сапай, Громов, А. Тка-
чук, Чеснаков (Скляр, 46), Бартуловіч (Міщенко, 77), 
Є.Ткачук, Дитятьєв, Турсунов (Бараннік, 46), Шиндер.
Запасні: Непогодов, Одарюк, Квасний, Ковпак. 
Голи: Політило (4), Козьбан (50) – Дитятьєв (76). 
Попередження: Польовий (51), Герасимюк (58), Крав-
ченко (63) – Скляр (56), Шиндер (79), Сапай (87).

Н
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

уцьку дитячу залізницю відкрили у 
1954 році. Близько 10 тисяч піоне-
рів та комсомольців міста допома-

гали у будівництві на своїх «суботниках». 
Тоді ж було споруджено будинок головної 

станції. На першому поверсі розмістили-
ся технічні кабінети, а на другому – кабіне-
ти начальника станції, чергового по стан-
ції, диспетчера та диктора. Усього станцій 
було і є дві: головна із сучасною назвою 
«Росинка» («Піонерська») та кінцева з на-

звою «Водограй» («Молодогвардійська»). 
Довжина шляху – 1,5 км. На момент від-
криття станція мала два дерев’яні вагони 
та німецький паровоз заводу «Henschel». З 
часом рухомий склад замінювали, і тепер 
тут є два вагони «Pafawag» та тепловоз.

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 5 листопада 2015 року
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

ПРОДАЮ
♦ DVD-плеєр чорного кольору б/в, вставля-
ється флешка. Ціна 200 грн. Тел.: (093) 927-
01-25.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050) 
438-34-75.
♦ Стелажі до гаража або складу. Тел.: (095) 
543-45-12. 
♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір. 
Мож ливість доставки на замовлення. Тел.: 
(050) 438-34-75.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригі-
нал. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Економний обігрівач (15 коп/год). Тел.: (050) 
135-44-52.
♦ Новий подвійний вимикач білого кольору з 
лампочкою. Ціна 25 гривень. Тел.: (093) 927-
01-25.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна до-
говірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Дитячу ванночку голубого кольору у хоро-
шому стані (б/в). Ціна договірна. Тел.: (095) 
360-09-96.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в. 
Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезо-
ну. Тел.: (050) 642-14-50.

♦ Матрац пружинний двосторонній на одно-
спальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Холодильник б/в. Тел.: (050) 438-34-75.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напів-
автомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у 
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.
♦ Два дерев’яні крісла. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Продам мобільний телефон Samsung C-3312, 
сенсорний, білого кольору. Ціна 400 грн. Тел.: 
(050) 135-44-52.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжко-
ва. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Газову плиту «Грета»  на 4 конфорки коричне-
вого кольору.  Б/в 1 рік. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Дерев’яні вікна засклені б/в, дерев’яну вішал-
ку з тумбою для взуття і ковану шашлични цю. 
В хорошому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбою та хо-
лодильник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095) 
303-75-00.
♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Сітку металеву для огорожі, стовпчики та 
фіртку. Тел.: (066) 233-86-51.
♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і 
170х170 та двері нові з коробкою, 2 шт. Тел.: 
(098) 262-43-97.

♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальто-
вий. Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 – 
115 грн/м². Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Секцію від стінки «Волинь» (сервант багато-
цільового призначення). Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Квартиру в центрі Луцька (просп. Волі), 52 м2. 
Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Весільну сукню 44-48 розміру з корсетом у 
хорошому стані. Ціна – 1000 грн. Можливий 
торг. Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Земельну ділянку під забудову в селі Лавро-
ві Луцького району, 0,20 га. Вихід до озера, по-
руч церква, школа. Є газ і світло. Ціна договір-
на. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Швейну машинку Singer (1968 року) у робо-
чому стані. Тел.: (096) 765-06-93.

КУПЛЮ
♦ 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
♦ Допомагаю у виконанні наукових, курсових 
і дипломних робіт для студентів факультету 
міжнародних відносин. Тел.: (050) 279-45-14.

♦ Виконуємо ремонтні роботи (шпаклювання 
стін, стелі; вкладання плитки, ламінату; де-
коративна штукатурка). Досвід роботи. Тел.: 
(097) 926-67-10, (096) 632-04-85.
♦ Надаємо послуги вантажника, різноробо-
чого (винесення будівельного сміття під 
час або після ремонту). Виконуємо всі види 
будівельно-де монтажних робіт під ключ. 
Тел.: (093) 927-01-25.
♦  Виготовлення кованих виробів, продаж еле-
ментів, сітка для огорожі, зварна сітка. Тел.: 
(050) 672-24-55.
♦ Виконуємо різні види земляних робіт (чи-
щення підвалів від зайвої землі, засипання 
ям, септиків та інше). Тел.: (093) 927-01-25.

РІЗНЕ
♦ Шукаю на роботу людину, яка добре воло-
діє англійською мовою. Тел.: (095) 00-478-00, 
(098) 73-171-33.

ПРОДАЮ
♦ DVD плеєр чорного кольору б/в вставля

♦ Матрац пружинний двосторонній на одно-
спальне ліжко Тел : 23-31-24

♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальто-
вий Розмір 5х5 7х7 10х10х5 см Ціна 90 –

♦ Виконуємо ремонтні роботи (шпаклювання 
стін стелі; вкладання плитки ламінату; де-

♦  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

Л

  
Якби хоч одна крапля з «моря» 

алкоголю, випитого за здоров’я, та 
втiлилася у життя – людина жила б 
вiчно!

  
Чоловік вдарив по столу:
– Хто в домі хазяїн?
Дружина:
– Ну я, і що?
– Нічого, просто так запитав.

  
Вовочка приходить до сусідки:
– Тьотю Клаво, в мене мама захво-

ріла, потрібне варення з малини!
– Добре, синку. Куди тобі налити?

  
– У мене душа болить!
– А ти її лікуєш?
– Коли лiкую, болить печінка.

  
Молодий пілот заходить на посадку 

і вирішив пожартувати.
Зв’язується з диспетчером:
– Вгадай, хто?
Диспетчер вимикає всі лампи на 

посадковій смузі і відповідає:
– Вгадай, куди?

  
Буква «Б» – символ мрії: Білявка, 

Банк, Бентлі, Бар, Баден-Баден, Боїнг, 
Блаженство...

Буква «А» – сувора реальність: А 
нема...
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко (31 березня 1982 р.)
Громадський діяч, політик
Чітко вираженої позиції від Овнів 
цього тижня годі дочекатися. Але ви не 
комплексуватимете з цього приводу, 
адже дотепер такий світопорядок 
дозволяв знімати вершки у «Фелічіті» чи 
«Карамельці». Смачної самопомочі! 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Світлана  Мишковець (4 травня 1961 р.)
Заступник голови Волинської ОДА
Час дуже вдалий для початку нових і 
важливих справ, сни обіцяють багато 
радості й мають здійснитися.
Можна сміливо йти на контакт з 
іноземцями. Вірогідні конфлікти з 
колегами, особливо зі старшими і 
впливовішими.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін (28 травня 1969 р.)
Народний депутат
Зорі бачать гарний, довгий відпочинок. 
Будь-яким людям, які намагатимуться 
перешкодити цьому, говоріть, що це 
доля, і збирайте валізи, купуйте плавки 
і збірники кросвордів у дорогу, крем від 
засмаги та в’єтнамки (капелюх завжди 
можна скласти на місці із проекту закону).

РАК (22.06 – 23.07)
Лариса Соколовська (22 червня 1955 р.)
Заступник міського голови Луцька
Невдалий ривок у політику вас не 
засмутив, адже Раки давно змирилися 
із функцією розмінного пішака у 
провінційній шахівниці світоустрою. 
Триватимуть діалоги ні про що і ні з ким. 
Зорі радять пити тільки негазовану воду. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)
Директор департаменту ЖКГ Луцька
Заповітні бажання збудуться, якщо опівдні 
п’ятниці 13-го, о 13.13 ви станете на вуха і 
протримаєтеся в цьому положенні десять 
хвилин щонайменше. Цю ж операцію тричі 
потрібно повторити перед селекторною 
нарадою і сном. 

ДІВА (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк (22 вересня 1977 р.)
Кандидат на посаду мера Луцька
Після вихідних настрій поліпшиться. Але 
нові плани будуватимете після того, як 
доробите розпочате. Зорі просять бути 
обачнішим на романтичному побаченні у 
п’ятницю ввечері і стримувати бурхливі 
емоції. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Петро Шпига (30 вересня 1970 р.)
Т.в.о. начальника волинської поліції
Зорі розгублені, бо не знають, як вас 
тепер презентувати плебсу. Утім цього 
тижня кадрова ситуація розтуманиться. 
На любовному фронті без змін – ніщо 
так не зближує пару, як спільне копання 
бурштину. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)
Заступник міського голови Луцька
Алкогольний гороскоп підказує готувати 
замість шампанського гірку настоянку з 
глоду. Загальноприйняті правила писані 
для лузерів. Виграє той, хто сміливий 
настільки, щоб підігнати правила гри під 
свої потреби.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев (15 грудня 1981 р.)
Заступник міського голови Луцька
Позиція «нижче плінтуса» дозволить 
оцінити велич фігур, які наразі майорять на 
видноколі вашого життя. Хоча ніде правди 
діти – Стрільцям цього тижня поталанить. 
На хороших юристів та вчителів демагогії. 
Статус формального лідера тусівки може 
загрожувати неформальними проблемами 
із законом.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)
Народний депутат
Пригадаються обіцянки, дані рік тому 
мешканцям Олімпу. Зевс розчарований, 
Деметра – розгнівана, Діоніс далекий від 
вас, тільки Геркулес у друзях. Зорі просять 
не забувати, що сталося із п’ятою Ахілла. 
Захопитеся йогою.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Антон Сосновський (18 лютого 1982 р.)
Депутат Луцькради
Краса врятує світ. Щеплення класики 
корисні в будь-якому стані, тому приділіть 
увагу  Достоєвському, бо «Бідні люди» 
у нас наразі «Принижені і зневажені», а 
на «Гравця» і «Двійника» чекає «Злочин і 
кара».

РИБИ (20.02 – 20.03)
Олег Гребенюк (20 березня 1961 р.)
Начальник управління освіти Луцькради 
Відчуєте на собі тінь вождя, що падає. 
Остерігайтеся, бо вона привалить не 
одного відданого служаку. Зорі вважають, 
що ліпше існувати на вчительську зарплату, 
аніж жити навколішки у системі. А в 
іншому – стабільний матимете гороскоп, 
позитивний.
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нями винайшов новий 
вид інтернет-троллінгу. 
Знаходиш у «Фейсбуці» 

ватний профіль, такий же 
аналогічний пост і пишеш у 
коментах щось типу: «Рассія 
– вєлікая наша держава!» або 
ше якусь пафосну, тупу ахінею, 
вони на таке радісно клюють... 
Ждеш, поки його налайкають 
ватніки... Потім нажимаєш кнопку 
«редагувати», все витираєш, і 
замість цього пишеш: «Які ж ви усі 
дурнуваті й закінчені придурки»...

* * *
Ті терористи, що вчилися на 
п’ятьорки, попадають в ІГІЛ, а 
двоєчники і дебіли – в ДНР...

* * *
Просто дві новини:
1. Россия. Пьяный священник 
в трамвае устроил драку с 
поножовщиной.
2. Україна. У Львові за проїзд в 
трамваї можна розраховуватися 
безконтактною картою 
MasterCard...
Україна – не Росія...

* * *
Днями летів з Парижа на 
пересадці. Місце в самому 
хвості літака біля вікна… Біля 
мене – подружжя (як потім 
з’ясувалося), молода пара… 
Летіли з Нью-Йорка через 
Париж… Він – молодий бізнесмен 
(невеликий бізнес, пов’язаний 
з виробництвом вікон), вона – 
молода жінка, за професією – 
англійський філолог. З міста Стрия, 

що на Львівщині… Вони люблять 
життя і люблять подорожі... Майже 
родичі мені за цими параметрами.
Я, звісно, не Леонардо Ді Капріо, 
але вони мене пізнали (ага, 
«Фейсбук»)… Тому всю дорогу 
проговорили за всяке, за жизнь… 
Про дайвінг, про Ісландію, 
про Путіна і Садового, про 
катастрофу російського літака, 
про Порошенка і про Юлю, про 
Кличка, про Березу і про МАУ, про 
Африку, про Тетерука і Кужель, 
про йогу, і навіть про балет і 
стрийську каву... Про людей і 
про тварин… Спільні, всеосяжні 
українські інтереси…
…Ні, не бухали, воду пили… 
«Боінг-737» заходив на посадку, 
над хмарним київським небом, 
яке показувало нам найкращий 
в світі болюче рожевий і 
неповторний український захід 

сонця…
Вони подарували мені пляшку 
крутого американського віскі, 
якого я не п’ю (але – тепер вип’ю), 
а я їм віддав свою «життєву 
торбинку» з горіхами і ізюмом (бо 
віскі в мене не було)…
Далі вони зійшли в Борисполі, 
де їх зустрічав друг… Він відвезе 
їх на ЖД-вокзал, з якого вони 
поїдуть до Львова, а потім на 
машині до Стрия – додому…
Так отож, що я хотів сказати… 
Я літаю давно і часто, бачу весь 
цей різношерстий аеропортно-
літаковий натовп… Термінали-
переходи-багаж-туалети-рамки-
паспорти-контроль-сек’юріті... 
І точно знаю: тільки УКРАЇНКА 
може летіти з Нью-Йорка на 
Париж, а потім з Парижа на Київ, 
а потім їхати на вокзал, сідати в 
поїзд, їхати до Львова, а далі – до 

Стрия… І все це в АБСОЛЮТНО 
БІЛІЙ, чистій як сніг, випрасуваній 
свіжій сорочці!!!!...
І це навіть не «стайл»... Це – 
Honor! Це вміння тримати голову 
високо і незалежно... Це – душа 
і сила – сила Краси і власної 
ненав’язливої, навіть для себе 
непомітної гордості! Це, зрештою, 
просто класно і круто!

* * *
Стара як світ історія... Жила-була 
собі щаслива й міцна коаліція... 
Але все пішло шкереберть... І 
все через неї, прокляту... Через 
пляшку...

* * *
Кажуть, що в українській бібліотеці 
в Москві знайшли крамольну, 
злобну і брехливу книгу, в якій 
очорняється російський народ.
Автор – нєкій А.С.Пушкін: 

«Русский народ равнодушный 
до наименьшей обязанности, до 
наименьшей справедливости, 
до наименьшей правды, народ, 
что не признает человеческое 
достоинство, что целиком 
не признает ни свободного 
человека, ни свободной мысли».

* * *
КАНІКУЛИ ОДНІЄЇ
ВИГНАНКИ
Шасси аккуратно коснулись 
взлетной полосы. Самолет 
покатился по бетонке, 
замедляя скорость… Лена 
проснулась и посмотрела в окно 
иллюминатора… Настроение 
было приподнятое: три недели 
на сказочном острове Фиджи… 
Приватная вилла, океан, гамак, 
пальмы и кокосы… И перелет 
прошел практически незаметно, 
всю дорогу она проспала… Лена 
сладко потянулась и выглянула 
в иллюминатор еще раз. Как 
ни странно, пейзаж за окном 
никак не напоминал Океанию… 
Серенько, бедненько, грязно, 
облачно…
Самолет остановился. Командир 
экипажа чартера вышел из 
кабины и доложил: «Прибыли, 
Елена Леонидовна!»
– Что-то как-то странно это 
все выглядит, – сказала Лена, 
задумавшись.
– Ну так тут и есть… Город 
Сумы… Обласний центр, так 
сказать... Как заказывали, – 
ответил пилот... – Родина Виктора 
Андреевича Ющенко, – добавил 
как бы оправдываясь...
Мир перевернулся и земля 
поплыла под ногами у Лены.
– Сува! Сува!!!!! Дебил!!! Столица 
Фиджи!!!! – выкрикнула ему Лена в 
лицо и потеряла сознание…
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