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ІСТОРІЯ

КАПЛИЦЯ НЕЗГОДИ. КАПЛИЦЯ НЕЗГОДИ. 
НЕОДНОЗНАЧНЕ НЕОДНОЗНАЧНЕ 
БУДІВНИЦТВО НА БУДІВНИЦТВО НА 
ПІШОХІДНІЙ ВУЛИЦІПІШОХІДНІЙ ВУЛИЦІ
В останні передвиборчі тижні у 
Луцьку зав’язалася віртуальна 
дискусія про каплицю на вулиці 
Лесі Українки. Будівництво ініціює 
Волинська єпархія Української 
православної церкви Київського 
патріархату. А поки чинний 
луцький міський голова Микола 
Романюк пропонує взагалі зробити 
реконструкцію пішохідної вулиці, 
в тому числі з будівництвом нової 
каплиці. 
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ВОЛИНЬ: 
ПОСТВИБОРЧІ
АКЦЕНТИ

ВОЛИНЬ: ВОЛИНЬ: 
ПОСТВИБОРЧІПОСТВИБОРЧІ
АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

РОВЕРИ ІЗ ФАРАМИ, 
ПІШОХОДИ БЕЗ ПІШОХОДИ БЕЗ 
НАВУШНИКІВ: НАВУШНИКІВ: 
ЩО ПРОПОНУЮТЬ 
ЗМІНИТИ В ЗМІНИТИ В 
ЗАКОНОДАВСТВІЗАКОНОДАВСТВІ
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МІЛІЦІЯ ЗУПИНИЛА 
ЧЕРГОВУ НАВАЛУ 
БУРШТИНОКОПАЧІВ

У ЛУЦЬКУ 
ОБЛАШТУЮТЬ 
НОВІ ЗУПИНКИ  

Криті зупинки громадського транспорту на 
вулицях Потебні та Львівській попросила 
облаштувати член депутатської групи «Новий 
Луцьк» Ірина Констанкевич. Про це стало 
відомо під час засідання 80-ї сесії Луцької 
міської ради 28 жовтня. 

«До мене звернулися представники місцевих 
територіальних громад з проханням, аби обла-
штувати зупинку на вулиці Потебні біля онкодис-
пансеру. Прикро, коли хворі люди чекають свого 
транспорту в непогоду під дощем і снігом. Також 
прошу в бюджет міста на 2016 рік включити й 
облаштування зупинок на вулиці Львівській – 
поблизу ЗОШ №2 і тубдиспансеру», – зазначила 
депутат.

Вислухавши вагомі аргументи, луцькі обранці 
громади ініціативу підтримали.

ЧЕТВЕРО ВОЛИНЯН 
ОТРИМАЛИ 
ОЛІМПІЙСЬКІ 
СТИПЕНДІЇ  

21 жовтня Президент України Петро 
Порошенко підписав указ, яким призначив 
стипендії видатним спортсменам та тренерам 
з олімпійських видів спорту. До списку 
потрапило й четверо волинян.

Про це йдеться в президентському указі «Про 
призначення стипендій Президента України для 
видатних спортсменів та тренерів України з олім-
пійських видів спорту», повідомляє Інформаційне 
агентство Волинські Новини. 

Цьогорічна бронзова призерка Чемпіонату 
світу з вільної боротьби в Лас-Вегасі Юлія Ткач 
отримала стипендію у розмірі семи тисяч гри-
вень. У 2014 році на світовій першості спортс-
менка була першою, за що отримала «спортив-
ний Оскар» від Національного олімпійського 
комітету. 

Такого ж розміру олімпійську стипендію 
отримуватиме велогонщиця класу маутенбайк 
Яна Беломоїна. У 2015 році вона виборола першу 
в історії українського спорту нагороду у світо-
вій першості серед дорослих. На трасі в Андоррі 
Беломоїна фінішувала третьою. Минулого року 
лучанка виграла Кубок світу серед юніорок. У 
цьому сезоні спортсменка перейшла в елітну 
категорію, де за підсумками шести етапів посіла 
14 місце.

Веслувальниці Марії Повх та її тренеру Роману 
Повху теж призначили стипендії – по п’ять тисяч 
гривень кожному. Марія у складі байдарки-
четвірки на Чемпіонаті Європи в Чехії виграла 
«срібло». А на перших Європейських Олімпійських 
іграх Повх в екіпажі каное-двійці на 200-метрівці 
стала другою.

Н
БУРШТИНОВА ЛИХОМАНКАІНІЦІАТИВА

ВИЗНАННЯ
ПАМ’ЯТЬ

ДУЖЕ ВАЖЛИВО

СВІТ ПОБАЧИЛА КНИГА 
ПРО БОРИСА КЛІМЧУКА

ЛУЧАН ЗРОБИЛИ ПАНАМИ Й ПАНІ 

а Маневиччині днями 
знову відбулася спроба 
незаконного видобутку 

бурштину. 24 і 25 жовтня 
правоохоронцям довелося 
протистояти копачам сонячного 
каміння у волинських лісах.

Як повідомила прес-служба волин-
ської міліції, вранці 24 жовтня поблизу 
села Лісове зібралося близько п’ятисот 
осіб із лопатами. Чоловіки йшли в на-
прямку лісового масиву з наміром 
здійснювати незаконний видобуток 
бурштину-сирцю. Уже за годину кіль-
кість старателів значно збільшилася – до 
п’яти тисяч.

Щоб запобігти протиправним діям 
копачів та не допустити силового проти-
стояння, на місце події прибули право-
охоронці й представники місцевих орга-
нів державної влади. Спочатку силовики 
намагалися врегулювати конфлікт, на-
лагодивши зі старателями діалог. Однак 
копачі таки розпочали незаконний видо-
буток сонячного каміння.

Та вже надвечір правоохоронці при-
пинили незаконну діяльність бурштино-
копачів і затримали близько сотні осіб.

«Відомості про подію було внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за частиною 2 статті 240 Кримінального 
кодексу України. До Маневицького рай-
відділу доправили всіх затриманих осіб 
для проведення слідчих дій», – розповів 
начальник УМВС України у Волинській 
області Петро Шпига.

А вже 25 жовтня у маневицьких лісах 
близько 1500 старателів знову здійснили 
спробу незаконного видобутку сонячно-
го каменю.

У результаті спецоперації за неза-
конну діяльність до Маневицького РВ 
УМВС України у Волинській області 
правоохоронці доправили понад ві-
сімдесят людей. Відомості про подію 
внесено до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. Уже станом на 12:00 си-
туація була повністю контрольована 
силовиками.

«Місця незаконного видобутку ко-
рисних копалин надійно охороняють 
правоохоронці. По всьому периметру 
виставлені блокпости. Охорону місця 
події забезпечують понад тисяча сило-
виків: правоохоронців, працівників СБУ 

та прокуратури, військовослужбовців 
Національної гвардії України, співробіт-
ників спецпідрозділів з інших областей. 
Окрім того, для охорони територій за-
лучені співробітники лісової охорони, 
бійці добровольчих батальйонів та міс-
цеве населення», – повідомив очільник 
волинської міліції.

«Нами задіяно достатньо сил та за-
собів, аби не допустити незаконного 
видобутку бурштину. Ми контролюємо 
ситуацію в регіоні. Міліція Волині не 
допустить будь-яких порушень чинного 
законодавства та спроб дестабілізації», – 
наголосив Петро Шпига.

«Я син волинської землі» – це слова 
покійного Бориса Клімчука, які лягли 
в основу книги. Над нею трудилися 
письменники й журналісти Волині, 
допомагали рідні. 

Презентація книги «Борис Клімчук: «Я 
син волинської землі» відбулася 27 жовтня 
для представників медіа, повідомило Ін-
формаційне агентство Волинські Новини.

Голова благодійного фонду «Рідна Во-
линь» Дмитро Глазунов, який очолював 
процес підготовки видання, розповів, що 
спочатку планували видати книгу спога-
дів, втім вона вийшла за ці рамки й може 
слугувати для політиків посібником, 
аби навчитися державницької справи з 
любов’ю до рідного краю.

«Борис Петрович Клімчук належав до 
тієї когорти людей, хто випереджає свій 
час, прокладає дорогу в майбутнє. Ідея 
написання виникла на початку року, від-
так щодня ми трудилися, аби вона поба-
чила світ. Ми збирали звідусіль спогади, 
статті, різні матеріали та обробили тисячі 
фото», – пригадує Глазунов.

Над книгою працювали Катерина Гла-
зунова, Дмитро Головенко, Артур Дани-
ленко, Віталій Іваницький, Ігор Колодка, 
Віктор Кормін, Михайло Савчак, Вален-
тина Черниш, головний редактор – Ніна 
Долінчук.

«Книга складається з трьох розділів. 
Перший – про його сім’ю. Другий розділ 
про те, як Борис Петрович робив крок за 
кроком у кар’єрі державного діяча, уже 
на високій посаді. Третій розділ – «Із 
добрими ділами» – це його інтерв’ю для 
журналістів. Їх цікаво читати, зваживши 
на час, який тоді був. У нас ще був другий 
варіант назви книги – «Феномен Бориса 
Петровича Клімчука». У нього в серці 
жив високий патріотизм, і це всі знають. 
На Волині було багато талановитих кра-
ян, і Борис Клімчук вписався у цю когор-
ту великою зіркою», – наголошує Ніна 
Долінчук.

Великі люди роблять великі кроки, 
вважає Дмитро Головенко й рекомендує 
із книги почерпнути саме такий великий 
досвід великої людини.

«Я із жалем бачу, що наша держава 
упустила цінність книги, у пріоритет по-
ставила гроші та заробіток, а Борис Пе-
трович завжди підтримував книгу. Ми 
хочемо, щоб його ідеї втілювали й інші 
люди, щоб вони теж стали успішними, а 
ми, волиняни, будемо ними пишатися й 
наслідувати. Борис Клімчук був різним, 
таким він і постає у цій книзі, де зібрано 
десятки спогадів», – розповідає Дмитро 
Головенко.

Зі сльозами на очах сестра Бориса 

Клімчука Ірина Петрівна подякувала 
усім за добру пам’ять про брата.

«Як не стало у нас мами з татом, то 
він сказав, що тепер буде нам і за маму, 
і за тата. Я йому завжди казала: «У кого 
ти такий розумний вдався?!». Ми до 
цього часу в родині не кажемо, що він 
«був». Усім дякуємо, що така книга є, що 
його пам’ятають і шанують», – зазначи-
ла Ірина Петрівна.

Зауважимо, що 3 листопада в обл-
муздрамтеатрі відбудеться вечір пам’яті 
Бориса Клімчука, розпочнеться дійство 
о 18:30. Усі охочі зможуть придбати ви-
дання за 350 гривень. Виручені кошти 
підуть на благодійність.

Депутати міської ради запровадили 
у Луцьку шанобливе звертання: 
пан та пані. Відповідне рішення 
обранці ухвалили 28 жовтня під час 
фінального засідання нинішньої 
каденції.  

Проект рішення запропонував де-
путат Аскольд Пекарський. Він вважає, 
що звертання «пан», «пані», «панове» в 
українській мові в офіційно-діловому 
стилі вживалося досить активно. Остан-
нім часом сфера функціонування цього 
звертання розширилася, проте є думка, 

що звертання «пан», «пані» чуже для 
українців. Особливо це звертання ігно-
рувалося в радянський період України.

Депутат вважає, що слово «пан» 
може чимало розповісти про наше ми-
нуле. Насамперед воно є прикладом 
того, як із синоніма необмеженої деспо-
тичної влади в більшості слов'янських 
мов цей термін із часом трансформу-
вався в загальновживане офіційне й 
шанобливе звертання. Крім того, лише 
фактом свого існування слово «пан» 
спростовує улюблену аксіому радян-
ських ідеологів про спільне і одночасне 

походження української, білоруської та 
російської мов.

Тож міська рада вирішила для всіх 
працівників виконавчих органів міської 
ради, депутатів міської ради, членів ви-
конавчого комітету, керівників окремих 
комунальних підприємств, установ та 
організацій міста запровадити правило в 
службових та офіційних зверненнях під 
час звертання до окремої людини, групи, 
делегацій перед прізвищем або іменем 
(також в загальних зверненнях) засто-
совувати ввічливі слова «пан», «пані», 
«панове».
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У ДРАМТЕАТРІ – 
БЕЗПЛАТНІ ВИСТАВИ 
У Волинському обласному академічному 
музично-драматичному театрі імені Тараса 
Шевченка покажуть безплатні вистави.

«Приборкання норовливої» та «Мартин Бору-
ля» – саме ці вистави лучани та гості міста змо-
жуть переглянути безплатно. Такий перегляд 
ініціював Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
у рамках програми «Культура і духовність – 
багатство лучан», повідомляють у прес-службі 
Фонду. 

Усі охочі побачити вистави можуть безплатно 
отримати квиток з 27 жовтня:

– з 13:00 до 15:00 у приміщенні «Директорії» за 
адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, каб. 209;

– з 9:00 до 18:00 в Офісах розвитку кварталу за 
адресами: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 37, Кондзелеви-
ча, 30, Шухевича, 6, Ковельська, 47 а, Корольова, 
10 (Вересневе), просп. Відродження, 10, Соборнос-
ті, 38 та бульв. Дружби народів, 6.

Виставу «Приборкання норовливої» пока-
жуть 31 жовтня, а спектакль «Мартин Боруля» – 6 
листопада. Деталі за номером телефону 78-22-07. 
Кількість квитків – обмежена.

СБУ ПРОВЕЛА ОБШУКИ 
В ПОМЕШКАННЯХ 
КОМУНІСТІВ 
КОНОНОВИЧІВ 

Служба безпеки України провела обшуки в 
помешканнях братів Олександра та Михайла 
Кононовичів. Про це «Хронікам Любарта» 
повідомив сам Олександр Кононович.

За його словами, 27 жовтня 2015 року о 8:30 
у квартирах братів-комуністів у Луцьку та Києві 
синхронно з’явилися працівники СБУ, які провели 
слідчі дії. Обшук тривав до 12:00.

За словами Кононовича, СБУ вилучила пе-
чатки комсомольської та піонерської організацій, 
ноутбуки, партійні документи.

Слідчі керувалися рішеннями судів від 26 
жовтня, в яких зазначалося, що 22 жовтня Служ-
ба безпеки отримала оперативну інформацію 
щодо ймовірної причетності братів Кононовичів 
до терористичних дій та дій, спрямованих на 
порушення територіальної цілісності України. 
Підозру про вчинення злочину Кононовичам не 
вручали.

На думку Олександра, такі дії викликані тим, 
що Михайло Кононович здобув 7% голосів на 
виборах міського голови Сєвєродонецька, а 22 
жовтня вони зустрічалися зі своїми виборцями на 
сході.

Як відомо, на Волині брати Кононовичі по-
зиціонують себе як прихильники комуністичної 
ідеології, а Олександр Кононович на місцевих 
виборах балотувався на посаду міського голови 
Луцька. Окрім того, одіозні волинські політики 
неодноразово «світилися» на російських і сепара-
тистських телеканалах.

ПОКАЗНИКИ ЛІЧИЛЬНИКА 
ГАЗУ – ЧЕРЕЗ СМС 

 ДОЧЕКАЛИСЯ 

КУЛЬТУРА

НА ГІЛЛЯКУ

НОВОВВЕДЕННЯ

НАВЧАННЯТАБУ

ЯКИМ БУДЕ ЗНО-2016СЕРІАЛ «БРИГАДА» 
– ПІД ЗАБОРОНОЮ

Міністерство освіти і науки 
визначило деякі питання 
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 
у 2016 році. Відповідний 
наказ підписав міністр освіти 
Сергій Квіт. Документ набуде 
чинності після реєстрації в 
Міністерстві юстиції.

Наказом визначено, що зо-
внішнє незалежне оцінювання у 
2016 році буде проведено у пері-
од з 5 травня до 10 липня, пові-
домляє «Освіта.ua».

Кожен зареєстрований учас-
ник зовнішнього незалежного 
оцінювання матиме право склас-
ти тести не більш як iз чотирьох 
навчальних предметів.

До програми проведення 
ЗНО включено тести з 12 на-
вчальних предметів: українська 
мова і література, історія Украї-
ни, математика, біологія, геогра-
фія, фізика, хімія, а також тести 
з іноземних мов – англійської, 
іспанської, німецької, російської 
та французької.

Результати зовнішньо-
го незалежного оцінювання з 
української мови і літератури 
(українська мова), а також із 
математики або історії Укра-
їни (період ХХ – початок ХХІ 
століття) будуть зараховані як 
результати державної підсум-
кової атестації за освітній рі-
вень повної загальної середньої 
освіти.

ля зручності та 
оперативного 
збору інформації 

ПАТ «Волиньгаз» 
пропонує для споживачів 
природнього газу 
нову послугу – смс-
інформування. Волиняни 
можуть передати 
показники своїх лічильників 
газу за номерами: (067) 364-
71-04 та (050) 384-71-04.

Усе, що потрібно, – вказа-
ти у своєму повідомленні  но-
мер особового рахунку (його 
можна дізнатися за номером 
контакт-центру (0332) 280-
104 або у квитанції на опла-
ту) та показник лічильника.

Текстове повідомлення 
має мати наступний вигляд: 
«00000 (пробіл) 11111», де 
«00000» – ваш особовий ра-
хунок; «11111» – ваш поточ-
ний показник лічильника.

ПАТ «Волиньгаз» пропо-
нує споживачам надсилати 
повідомлення в останні дні 

кожного місяця, починаючи 
із 28-го числа.

«Телефонна лінія контакт-
центру «Волиньгазу» є дуже 
затребуваною та завантаже-
ною. Лише за півроку робо-
ти її послугами скористало-
ся понад 60 тисяч волинян, 

більшість із цих дзвінків були 
для того, аби повідомити по-
казники. Тому, аби розван-
тажити лінію та спростити 
для наших клієнтів  процеc 
повідомлення показників лі-
чильників, у нас запрацювала 
послуга смс-інформування», 

– розповідає голова правлін-
ня «Волиньгазу» Мирослав 
Коротя.

Абоненти можуть легко 
налагодити цю процедуру, що 
надалі потребуватиме всього 
кілька секунд. Для цього тре-
ба просто зберегти перше по-
відомлення до «Волиньгазу» у 
своєму телефоні та раз на мі-
сяць змінювати у ньому лише 
показник лічильника.

Вартість смс – згідно із та-
рифами мобільного оператора 
абонента.

Крім того, споживачі  мо-
жуть передати показники лі-
чильника газу,  дізнатися про 
причини відключення, інфор-
мацію про тарифи та субсидії, 
а також висловити свої поба-
жання та зауваження за елек-
тронною адресою contact@
vl.104.ua. Телефон контакт-
центру ПАТ «Волиньгаз» 
(0332) 280-104.

Д

Державне агентство України з питань кіно 
анулювало державну реєстрацію і скасувало 
прокатні посвідчення кільком фільмам та 
серіалам. Серед таких стрічок – популярний 
російський серіал «Бригада».

Як ідеться на офіційному сайті Держагентства з 
питань кіно, на підставі рішення експертної комісії 
з питань розповсюдження і демонстрування філь-
мів протягом вересня-жовтня 2015 року агентство 
відмовило в державній реєстрації двом серіалам 
– «Синдром дракона» (реж. М. Хомерікі, 2012) і 
«Тільки ти» (реж. А. Семенова, 2011). 

Крім того, Держкіно анулювало державну 
реєстрацію і скасувало прокатні посвідчення таким 
фільмам: «Вулиці розбитих ліхтарів – 5» (реж. 
О. Ігудін, К. Капиця, В. Татарський, 2003), «Ми із 
майбутнього» (реж. А. Малюков, 2008), «Історія 
льотчика» (реж. А. Каплун, О. Ніколаєва, 2009), 
«Бригада» (реж. О. Сидоров, 2002), «Полювання на 
піранью (Піраньї)» (реж. А. Кавун, 2006), «Конвой 
PQ-17» (реж. О. Котт, 2004), «Станиця» (реж. В. 
Шевельков, 2013).

«Ця робота, яка триває вже другий рік, спря-
мована не лише на зменшення впливу російської 
пропаганди, ідеології на свідомість наших грома-
дян, але й на стимулювання і створення передумов, 
зокрема й економічних, для виробництва власного 
кіно- і телеконтенту належної якості та змісту», – 
пояснив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

З 1 січня 2016 року в Україні 
безплатно видаватимуть 
пластикові ID-картки особам 
з 14 років. Поступова ж заміна 
паспортів-книжечок на ID-
картки відбудеться протягом 
п’яти років, пише «Сегодня». 

Документ буде пластико-
вим з електронним чипом. 
Термін придатності – 10 ро-
ків. Перший раз паспорт 
видадуть безплатно, потім 
доведеться купувати. План 
переходу на картки днями за-
твердила Державна міграцій-
на служба (ДМС).

«Головна перевага нового 
паспорта – більш досконалий 
захист і можливість отри-
мання з часом адмінпослуг 
через інтернет, без черг. Для 
тих, у кого є паспорт з усіма 
фото відповідно до віку (в 25 
і 45 років у паспорт Держмі-
граційна служба вклеює нове 
фото, інакше документ вва-
жається недійсним), – нічого 
не зміниться», – роз’яснив 
спікер ДМС Сергій Гунько. 
– Планується, що на першо-

УКРАЇНЦІ ОТРИМУВАТИМУТЬ 
ПАСПОРТИ З 14 РОКІВ
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му етапі ID-картки видадуть 
безплатно особам, які дося-
гли 14 років».

ID-карта дійсна 10 ро-
ків з моменту видачі, потім 
треба отримати нову ще на 
10 років і т. д., вже платно. 
Запропонують оформити 
за гроші паспорти-картки 
громадянам, які звернуться 
по відновлення загублених 
документів і по оформлення 
закордонного паспорта. А 
ті, хто не хоче чекати, може 
поміняти паспорт на плас-
тиковий – теж за доплату. 
Хоча ціна поки невідома. За 
оцінками експертів МВС, 
друк ID-картки та її оформ-
лення на поліграфкомбінаті 
«Україна» буде коштувати 
до 200 грн. 

У новому паспорті не буде 
інформації про укладення 
шлюбу й місце проживання: 
для підтвердження місця про-

живання міграційна служба 
на прохання громадянина 
безплатно видасть йому папе-
рову виписку з реєстру. Але з 
розвитком надання електро-
нних адмінпослуг потреба у 
такій виписці відпаде.

Всю інформацію (фото, 
ПІБ і т. д.), яку можна по-
бачити на ID-картці, проду-
блюють у чипі, який зашитий 
у неї, як зараз у закордонних 
паспортах. Туди ж, за бажан-
ням власника, можна внести 

відбитки пальців і цифровий 
підпис. Для тих, хто з релі-
гійних або інших міркувань 
відмовиться від занесення 
інформації на чип, його зали-
шать чистим, зробивши про 
це помітку на самій картці. 

У МВС уточнили, що 
платити за ID-картку не по-
трібно буде тим, хто змінює 
паспорт з об’єктивних при-
чин: досягнення віку 25 і 45 
років, зміна прізвища у разі 
заміжжя.
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Стадіоном у Теремному не вперше гасають божевільні автомобілісти

РЕФОРМИПОСАДА

ПРОГРЕС 

У
У ВОЛИНСЬКИХ 
ФІСКАЛІВ – 
НОВИЙ КЕРІВНИК

ЗАВІРИТИ 
ДОКУМЕНТИ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ – 
УЖЕ РЕАЛЬНІСТЬ 

ХТО ЗАСТУПИТЬСЯ 
ЗА ПОЛЕ В ТЕРЕМНОМУ?
ВАРВАРИ СПАПЛЮЖИЛИ ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Юрій КОНКЕВИЧ

ніч з 25 на 26 жовтня 
невідомі поглумилися 
із футбольного поля 

поблизу спорткомплексу 
«Колос», на якому тренуються 
вихованці ДЮФШ «Волинь». 
Хтось зірвав замок зі 
шлагбаума, який загороджує 
в’їзд на стадіон, і влаштував 
автогонки на полі. Колеса 
авто (однієї чи кількох) 
перелопатили газон. Тепер 
тут свіжі борозни, сліди 
від протекторів, повністю 
«лисі», без трави, ділянки 
футбольного поля, на якому 
щодня тренується кілька 
команд дитячо-юнацької 
футбольної школи «Волині».

Відзначимо, що такі неподоб-
ства тут відбуваються не вперше. 
І навіть не вдруге… Причина 
безтямних «веселощів» – не тіль-
ки у невихованості, безвідпо-
відальності та вседозволеності 
невідомих покидьків. Ідеться й 
про те, що стадіону в Теремному 
вже давно потрібен справжній 
господар. 

– Через це поле пройшло 

Головне управління Державної фіскальної 
служби Волині очолив Олександр 
Юристовський. 

Як повідомляють у прес-службі відомства, 
наказом від 19 жовтня Юристовського призна-
чили на посаду заступника начальника Голов-
ного управління ДФС у Волинській області. 

Також, відповідно до наказу, на ново-
призначеного посадовця поклали виконання 
обов’язків начальника обласного управління 
Державної фіскальної служби.

Новий керівник ГУ ДФС Волині родом 
зі Львівщини.  За фахом економіст, майже 
вся трудова діяльність Олександра Юрис-
товського пов’язана зі службою в органах 
державної податкової служби.

Як свідчить біографія керівника волин-
ських фіскалів, трудову діяльність Олександр 
Юристовський розпочав з посади держав-
ного податкового інспектора у ДПІ Шевчен-
ківського району Львова. Згодом очолював 
різні підрозділи районних ДПІ у Львові та 
був першим заступником начальника ДПІ у 
Львові.

Міністерство юстиції України за підтримки 
Кабінету міністрів запроваджує новий 
сервіс – електронний апостиль, заявив 
міністр юстиції Павло Петренко, пише 
видання «Forbes».

«Ми рішенням уряду впроваджуємо 
новий прогресивний сервіс – електронний 
апостиль», – сказав він на засіданні уряду 28 
жовтня.

Міністр пояснив, що апостиль – це за-
свідчення документів некомерційного харак-
теру органами юстиції для подання в закор-
донні установи – договори купівлі-продажу, 
рішення судів, свідоцтва про народження.

Петренко сказав, що на рік 120 тисяч 
українців звертаються в органи юстиції по 
отримання апостилю. Водночас його вида-
вання концентрувалося суто в Києві.

Він пояснив, що Україна приєдналася до 
електронного сервісу з видавання апостилю, 
який є у 23 країнах.

Глава Мін’юсту сказав, що тепер будь-
який українець може подати документи в 
РАЦС за місцем проживання та роздруку-
вати готовий документ уже через 24 години, 
завдяки приєднанню до системи електронно-
го сервісу, а достовірність документа та апос-
тилю представники закордонних установ 
зможуть перевірити через інтернет.

Апостиль (фр. Apostille) – міжнародна 
стандартизована форма заповнення 
відомостей про законність документа 
для пред’явлення на території країн, що 
визнають таку форму легалізації. Штамп 
«Апостиль» ставлять тільки на оригінали 
документів державного зразка. Апостиль не 
вимагає іншого засвідчення або легалізації 
документа та визнається офіційними 
органами всіх держав-учасниць Гаазької 
конвенції 1961 року. Апостиль може 
не використовуватися, якщо є правові 
підстави, що скасовують або спрощують 
легалізацію документа.

ХРОНІКЕР

ПЕРЕОДЯГНУЛИ 

У ЛУЦЬКИХ ГІМНАЗИСТІВ З’ЯВИЛИСЯ 
СВЕТРИ, ЯК У ЄВРОПЕЙЦІВ

Учні гімназії № 4 мають змогу отримати 
новий елемент форми – світшоти із 
назвою закладу.

Школярів з гімназії імені Модеста 
Левицького завше розпізнавали за бор-
довими піджаками з емблемою. Тепер у 
гімназистів з’явилися ще й сірі светри із 
написом «Гімназія №4» латинськими літе-

рами, пише видання «Район. Луцьк». 
Ініціатива введення такого елементу 

форми належить колишнім учням гімназії 
Інні Рудик та Максиму Гриньову. Зараз вони 
навчаються у Польщі, звідки, розповідають, 
і привезли ідею зі світшотами.

«Ідею ми запозичили з Європи та США, 
адже там тема шкільної моди є доволі по-

вже не одне покоління «зірок», 
які засвітилися завдяки «Воли-
ні» – від Тимощука і Гапона до 
Федецького і Шевчука, – розпо-
відає директор ДЮФШ ФК «Во-

линь» Андрій Коротаєв. 
Він впевнений, що проблему 

охорони й належного догляду за 
полем розв’язала б його оренда 
клубним структурам і подальша 

реконструкція, зведення адмін-
корпусу школи, комфортних 
роздягалок. Тим більше, що 
відповідні проекти уже розро-
бляли. 

– Ми чотири роки намагає-
мося оформити землю тут для 
початку реконструкції. Адже без 
належного оформлення земель-
ної ділянки нічого не можна бу-
дувати чи навіть під’єднати до 
електрики або водопостачання 
тимчасову конструкцію, яку ми 
придбали для юних футболістів, 
– розповіла на батьківських збо-
рах ДЮФШ «Волинь» минулого 
четверга генеральний директор 
ФК «Волинь» Євгенія Жухо-
вицька. – Із міською владою 
триває довге листування, хоч 
ми вже пропонували багато ва-
ріантів розв’язання проблеми.

Напевне, вдасться зрушити 
камінь з місця вже після вибо-
рів міського голови і сесії місь-
кої ради нового скликання…

ЗДОРОВ’Я СТАРТУВАЛА ІМУНОКАМПАНІЯ 
ПРОТИ ПОЛІОМІЄЛІТУ

Із 19 жовтня в Україні розпочато 
кампанію додаткової імунізації 
проти поліомієліту, яка включає 
проведення трьох етапів 
додаткової вакцинації. Два тури 
– дітям віком від 2 місяців до 
6 років (5 років, 11 місяців, 29 
днів). Третій – розширений, із 
залученням дітей віком від 2 
місяців до 10 років (9 років, 11 
місяців, 29 днів).

Вакцинацію проводять з іні-
ціативи Міністерства охорони 
здоров’я України з метою при-
пинення циркуляції вакцино-
споріднених поліовірусів, пові-
домили у відділі інформаційної 
політики Волинської облдерж-
адміністрації.

Усі діти, які не отримали ра-
ніше жодного щеплення проти 
поліомієліту, отримують перше 
щеплення інактивованою полі-
омієлітною вакциною (ІПВ або 
у складі комбінованих вакцин) 
та в подальшому не менше ніж 
через два тижні розпочинають 
щеплення живою, оральною 
вакциною (ОПВ) в рамках до-
даткової турової імунізації.

За словами міністра охоро-
ни здоров’я України Олександра 

ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ТА СВОЇХ ДІТЕЙ ВІД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХВОРОБИ ПРОСТО
Квіташвілі, рівень вакцинації 
проти поліомієліту в Україні 
вкрай низький. Мовляв, цим і 
варто пояснювати те, що в кра-
їні було зафіксовано випадки за-
хворювання. Разом із тим, заува-
жив міністр охорони здоров’я, 
перебуваючи з робочим візитом 
у одній із областей, українські 
медики мають достатньо ресур-
сів, зокрема й вакцини, аби про-
вести заходи профілактики.

– Вакцина є доступною у 
всіх закладах охорони здоров’я 
області, – наголосив начальник 
управління охорони здоров’я 
Волинської облдержадміністра-
ції Ігор Ващенюк. – Затвердже-
но план заходів щодо імунізації 
населення проти поліомієліту. 
Основний, звісно, – вакцина-
ція. Також хочу зауважити, що 
лікарі проводять активну про-
світницьку роботу, аби донести 
до населення потребу щеплю-
ватися проти такої небезпечної 
хвороби.

Поліомієліт (поліо) – вірусне інфекційне захворювання, що 
уражує нервову систему і спричиняє повний параліч. Поліомієліт 
невиліковний, але йому можна запобігти за допомогою вакцинації. 
Зазвичай вірус інфікує дітей, які не вакциновані або не отримали 
всіх доз вакцини. У деяких випадках може вражати підлітків і 
дорослих, які не отримували щеплень. Вірус поліо є дуже заразним. 
Він може передаватися від дитини до дитини та інфікувати їх без 
жодних симптомів, поки не призведе до хвороби і паралічу. На 
жаль, ліків проти цієї хвороби не існує. Але їй можна ефективно 
запобігти за допомогою щеплення. Починаючи з 1988 року, 
кількість випадків інфікування у світі зменшилася на 99 %. У 2014 
році було повідомлено тільки про 236 випадків інфікування в світі.
Зазвичай, коли в країні немає циркуляції вірусу поліо, для 
забезпечення захисту потрібно мінімум чотири дози полівакцини. 
Але у випадку спалаху, а також щоби зупинити циркуляцію вірусу, 
знадобляться більші дози вакцини.

ХРОНІКЕР

Звісно, особливо багато за-
питань у батьків: чи, бува, не 
нашкодить імунізація малюкам? 
Варто зауважити, що вакцина, 
якою й щеплюватимуть україн-
ців, французького виробництва. 
Компанія-виробник, аби оста-

точно розвінчати всі домисли 
довкола теми заморожування 
й розморожування вакцини під 
час її транспортування та збе-
рігання, надала Україні офіцій-
ний висновок про безпечність 
та ефективність препарату.

пулярною. Ми самі були учнями цієї гімна-
зії. Пам’ятаю, що не завжди хотіли носити 
бордові піджаки. Тому світшот – сірий, але 
з бордовим написом. Замовляємо светри 
в американської фірми, у них дуже хороша 
якість», – поділилася Інна Рудик.

Свою ідею колишні гімназисти запропо-
нували керівництву школи, а ті – батькам та 
учням.

«Ініціатива нам сподобалася, але светри 
не виключатимуть інший елемент форми – 
бордовий піджак. Взагалі це дуже зручно, 
адже, окрім того, що світшот можна чергува-
ти з піджаком, це ще й вигідна річ, особливо 
взимку», – впевнена заступник директора з 
виховної роботи Ірина Дмитренко.

Ініціатори кажуть, що ідея сподобалася 
багатьом учням, тож уже закупили 100 све-
трів. Ціна світшота – 330 гривень. 50 гри-
вень з цієї суми віддають піклувальній раді 
школи, яка закупить светри тим, хто хоче 
отримати новий елемент форми, але не має 
фінансової можливості.

До слова, директор гімназії теж носити-
ме сірий світшот, а деякі вчителі й собі не 
проти придбати такий елемент європейської 
шкільної моди.
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ЩЕ ДВА РАЙОННІ ЦЕНТРИ ЩЕ ДВА РАЙОННІ ЦЕНТРИ 
ВОЛИНІ ОТРИМАЛИ СУЧАСНІ ВОЛИНІ ОТРИМАЛИ СУЧАСНІ 
СПОРТКОМПЛЕКСИСПОРТКОМПЛЕКСИ
Інформаційне агентство 
Волинські Новини

е у двох районних 
центрах Волинської 
області днями відкрили 

сучасні спортивні комплекси. 
Їх звели у Маневичах та 
Камені-Каширському в рамках 
співробітництва Фонду Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» із 
Федерацією легкої атлетики 
Волині. Власне, спорткомплекси 
містять не лише сучасні 
легкоатлетичні доріжки, але 
й, передусім, майданчики для 
гри у міні-футбол, баскетбол та 
волейбол.

Свято відкриття стадіонів 23 
жовтня не зіпсував навіть дощ – 
оглянути майданчики, зіграти на 
них, а також послухати гостей із 
Луцька прийшли сотні мешканців 
Маневичів та Каменя.

«ДЛЯ РАЙЦЕНТРУ ЦЕ – 
ГРАНДІОЗНИЙ 
ПОДАРУНОК»

Спортивний комплекс у Мане-
вичах розмістили поруч із загаль-
ноосвітньою школою-гімназією 
імені Бринського. Її директор Ан-
дрій Деркач каже, що не може на-
тішитися такому сусідству. Адже 
уроки фізичної культури в школі 
– це зазвичай 3-4 класи в спортзалі. 
Тепер же з’явилася альтернатива.

«Це найліпший подарунок, 
який можна було придумати і на-
шій школі, і всім спортсменам 
району», – радіє Андрій Олексійо-
вич.

Тренер-викладач Маневицької 
дитячої спортшколи Надія Шпак 
вже п’ять років опікується дівча-
чими футбольними командами. 
Маневичі разом із Ковелем є цен-
трами жіночого футболу, але юним 
спортсменкам, як і скрізь, дошку-
ляла проблема відсутності полів 
хорошої якості.

«Будівництво цього поля дозво-
ляє нам навіть наміритися заяви-
тися у першу лігу юнацької жіночої 
ліги. Нам про це почали натякати 
у Федерації футболу України піс-
ля того, як ми на початку вересня 
цього року в Калуші вибороли тре-
тє місце з-поміж 21-ї команди на 
чемпіонаті України серед дівчат до 
2001 року народження», – розпові-
ла пані Надія.

Окрім занять із дівчатами, На-
дія Шпак є тренером жіночої ко-
манди «Освіта-Волинянка», яка 
постійно поповнює футболістками 
національні збірні України різних 
вікових категорій.

«У мене в групі зараз 20 дів-
чаток. Вони по-справжньому за-
хоплені футболом, ви ж бачите, 
як горять у них очі. А тепер вони 
матимуть чудове поле, на якому 
можна тренуватися цілий рік. Для 
Маневичів це просто грандіозний 
подарунок», – наголошує Надія 
Шпак.

«Фонд «Новий Луцьк» розпо-
всюджує свою діяльність на ра-
йони Волині, бо ми вважаємо, що 
діти повинні займатися спортом у 
належних умовах, турбуватися про 
своє здоров’я. Отож, ми почали на-
повнювати ці декларації реальними 
справами», – розповів на відкритті 
стадіонів засновник Фонду «Новий 
Луцьк» Ігор Палиця.

Через негоду, яка вирувала на 

Щ

Волині минулого тижня, будівель-
ники вирішили не класти сучасне 
покриття на бігові доріжки нових 
стадіонів. Аби не знижувати якість 
доріжок, спеціальні шари тартану 
нанесуть, коли це дозволять погод-
ні умови. Так само найближчим ча-
сом вирішать питання освітлення 
стадіонів. Окрім того, у Маневичах 
облаштують і сектор для метання 
спису. Адже саме метальні дисци-
пліни принесли місцевій ДЮСШ 
славу на всю країну. Торік уродже-
нець села Старий Чорторийськ 
Максим Богдан здобув третє місце 
з метання списа на чемпіонаті Єв-
ропи з легкої атлетики.

«ПОБУДУЄМО ЄВРОПУ НА 
ВОЛИНІ, А ПОТІМ БУДЕМО 
ПРОСУВАТИСЯ НА КИЇВ»

У Камені-Каширському з на-
годи відкриття спортивного 
комплексу відбулося справжнє 
музично-спортивне патріотичне 

свято. Молодь, для якої, власне, й 
зводилися майданчики, тестувала 
їхню якість та зручність для занять 
спортом. Школярі бігли стометрів-
ку, відбулися турніри з волейболу 
та футболу.

Держава роками не звертала 
уваги на інфраструктуру спорту 
в районах. Відтак, тут накопичи-
лося безліч проблем. У Камені-
Каширському Ігорю Палиці пока-
зали один із місцевих довгобудів, 
а точніше недобудов. Йдеться про 
плавальний 25-метровий басейн у 
ЗОШ № 2. Його почали зводити 15 
років тому за кошти «чорнобиль-
ського фонду», але з часом занеха-
яли і забули про нього.

Ігор Палиця оглянув об’єкт й 
наголосив, що наступного року 
шукатимуть можливості звести 
басейн у райцентрі. Окрім того, до 
уваги Фонду потрапило й футболь-
не поле місцевого стадіону, яке піс-
ля того, як його заклала ще поль-

ська влада у 1930-х роках, істотно 
не змінилося.

«Переконаний, що ви повірите 
у щирість наших намірів змінити 
якість життя не тільки у містах, але 
й у містечках, районних центрах, 
селах. Побудуємо Європу на Воли-
ні, а потім будемо просуватися на 
Київ», – звернувся Ігор Палиця до 
громади Каменя-Каширського під 
час відкриття спортивного комп-
лексу. 

Тут, у поліському райцен-
трі, як і повсюди у волинській 
глибинці, працюють ентузіасти 
спорту, які змушені без належних 
умов тренувати і підтримувати 
любов до спортивних дисциплін 
у молоді.

«Нові доріжки на нашому ста-
діоні – це не тільки можливість 
поліпшити результати, але й по-
тенційне збільшення кількості 
охочих займатися спортом», – роз-
повів тренер Олександр Кадіров.

«Тим більше, що легка атлети-
ка останніми роками залишалася 
в тіні інших видів спорту, до неї не 
відчувалося належної уваги та до-
помоги. А результати прийдуть з 
часом. Головне, що є діти, які готові 
займатися легкою атлетикою», – 
додав він. 

Цікаво, що Юлія Мороз, яка на-
родилася в Камені-Каширському, 
нині є однією з провідних бігу-
нок країни на середні дистанції. 
У листопаді вона виборюватиме 
в Луцьку на чемпіонаті України 
право виступити на чемпіонаті 
Європи з кросу, що відбудеться у 
Франції.

Зауважимо також, що 18 жов-
тня новітні спортивні комплекси 
Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
презентував у Ківерцях та Любе-
шові. І це тільки початок масштаб-
ної роботи, яку планують у волин-
ській команді Ігоря Палиці.
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МОЖЛИВОСТІ
Аби спростити процес переходу до більш 
якісного управління будинком, в Офісах 
розвитку кварталу Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» надаватимуть юридичну, фінансову, 
консультативну допомогу об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків. Крім 
того, об’єднання, які потребують термінових 
коштів, мають змогу отримати поворотні гроші на 
залагодження нагальних питань із револьверного 
фонду. Фонд бере на себе всі витрати, пов’язані 
з реєстрацією ОСББ. В Офісах, як показала 
практика і обіцяють представники Фонду, усім 
охочим нададуть консультації щодо створення 
ОСББ, проведуть відповідне навчання, а також 
допоможуть у виборі підрядників для виконання 

ремонтних робіт. Окрім того, Фонд готовий 
працювати з ОСББ на умовах співфінансування. 
У Луцьку започаткували нову ініціативу: Фонд 
«Новий Луцьк» створив револьверний фонд, з 
якого надаватимуть фінансову допомогу ОСББ 
у вигляді поворотних коштів. При створенні 
об’єднань часто перші місяці має місце касовий 
розрив: треба сплатити частину коштів наперед, 
хоч мешканці ще не зібрали гроші. Однак 
відтепер новостворені ОСББ можуть взяти на 
певний період поворотні кошти, на які не будуть 
нараховуватися відсотки, адже це не кредит. 
Такий механізм, до слова, запроваджується 
вперше в Україні і на сьогодні в нашій державі він 
не має аналогів.

Р

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ЖКГ: ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ЖКГ: 
ЯК ЗРОБИТИ ЇХ ПРОЗОРИМИ ЯК ЗРОБИТИ ЇХ ПРОЗОРИМИ 

Тетяна ГРІШИНА 

івень надання послуг 
ЖКГ у місті бажає 
кращого. Чи розв’язує 

проблему створення ОСББ, 
чи сприяють покращенню 
прозорості надання 
комунальних послуг рішення 
міської влади та які зміни в 
законодавстві створюють нові 
можливості для українців, 
обговорювали спеціалісти галузі 
23 жовтня у коворкінг-центрі 
«Репортер». 

Участь у круглому столі взяли 
представники громадського сек-
тору, експерти та голови ОСББ. 
Захід відбувся в рамках проек-
ту «Забезпечення прозорості та 
нового рівня взаємодії і відкри-
тості у відносинах між спожи-
вачами та надавачами житлово-
комунальних послуг у м. Луцьку», 
який реалізовує громадська ор-
ганізація «Асоціація підтримки 
та розвитку ОСББ та ОСН» за 
підтримки програмної ініціативи 
«Демократична практика» Міжна-
родного фонду «Відродження».

НЕДОРЕФОРМИ 
Експерт проекту Петро Лав-

ринюк зазначає, що житловий 
сектор є найбільшим споживачем 
послуг в Україні. Разом з тим, ті 
кошти, які сплачують громади, 
часто йдуть просто в нікуди. Адже 
левова частка багатоповерхівок, 

які будувалися у 60-80-х роках 
минулого століття, не відповіда-
ють сучасним домобудівельним 
нормам, що покликані заощаджу-
вати тепло. 

Тому місто, та й держава зага-
лом, ризикує мати ситуацію, коли 
європейські будинки вже 2020 року 
будуть «пасивними», тобто не від-
даватимуть енергії, а українські 
багатоповерхівки досягнуть рівня 
втрат 90%, фактично опалюючи 
вулиці. 

Аби цього уникнути, треба 
замислитися про стимулюван-
ня заходів енергозбереження й 
реформу житлово-комунальної 
сфери. Натомість поки що грома-

дяни відчувають лише одну тен-
денцію у цій сфері – збільшення 
тарифів. 

«Будь-яка реформа і всі про-
грами вимірюються конкретними 
результатами. У цьому випадку ми 
маємо таку ситуацію: ціни і тарифи 
ростуть. У той же час про якість 
нам не доводиться говорити. Якщо 
вартість не підвищує якість, то пи-
тання не у вартості. Причина в ін-
шому, і її потрібно знайти», – каже 
Петро Лавринюк. 

Експерт зазначає, що у серед-
ньому з початку року електроенер-
гія подорожчала на 50%, холодна 
вода – на 15%, гаряча вода – на 56%, 
газ – на 400%, опалення – на 73%. 

Окрім цього, пільгові об’єми спо-
живання скоротилися. 

«Ми маємо подорожчання по-
слуги, але не підвищення її якості. 
Це призводить до того, що у людей 
збільшується напруга і кількість 
запитань. Ціни ростуть, а чому не 
підвищується якість? Чому в нас 
одна з головних реформ у ЖКГ 
зводиться до підвищення тарифів? 
Так, вона змушує простих гро-
мадян думати і шукати варіанти, 
стимулює енергозбереження, але 
мають й бути інші кроки», – продо-
вжує експерт. 

Одні із таких – це зміна самої 
системи господарювання, покращен-
ня поінформованості населення.

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ 
Проект, що його обговорюва-

ли під час круглого столу, мав на 
меті підняти дві теми. Перша сто-
сується підвищення прозорос-
ті та підзвітності діяльності 
житлово-комунальних підпри-
ємств Луцька, інша скерована на 
підвищення прозорості діяль-
ності ОСББ.

Експерт проекту Ірина Гай-
дучик зазначає: якщо ОСББ має 
стати новою формою господарю-
вання, то у цій сфері мають впро-
ваджуватися інші стандарти, не 
такі, як були в ЖКП. 

«Повсякденна діяльність го-
лови ОСББ має бути прозорою. 
Мешканці мають знати, куди ви-
трачаються кошти і які переваги 
отримує будинок від самостійної 
форми господарювання. Саме 
для цього ми напрацювали єдину 
форму звіту голови перед мешкан-
цями. Цей звіт обов’язково раз на 
квартал має бути оприлюднений у 
кожному будинку. Тільки так буде 
рости довіра до ОСББ», – зазначає 
Ірина Гайдучик. 

Щодо теми прозорості витра-
чання коштів ЖКП, то тут ситу-
ація ще складніша. Хоча міська 
влада й ухвалила рішення про 
обов’язковість інформування на-
селення про витрачання коштів 
з тарифу на утримання будинку 
їхнім ЖКП, втім зазвичай цю ін-
формацію з дошки оголошень дуже 
швидко завішують рекламою, а 
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РОВЕРИ ІЗ ФАРАМИ, РОВЕРИ ІЗ ФАРАМИ, 
ПІШОХОДИ БЕЗ НАВУШНИКІВ: 
ЩО ПРОПОНУЮТЬ ЩО ПРОПОНУЮТЬ 
ЗМІНИТИ В ЗАКОНОДАВСТВІЗМІНИТИ В ЗАКОНОДАВСТВІ  
Н

Дарина ГОГОДЗА 

а сайті Департаменту ДАІ 
оприлюднено проекти 
законодавчих актів, що стали 

підсумком роботи загальнонаціонального 
Форуму з безпеки дорожнього руху. Це – 
лише пропозиції, які незабаром можуть 
стати повноцінними законами, яких 
будуть зобов’язані дотримуватися водії та 
пішоходи. Якщо для водіїв зміни в Правилах 
дорожнього руху – не в новинку, то для 
пішоходів і велосипедистів часто-густо 
перехід у невстановленому місці, їзда не за 
правилами – на жаль, буденне явище, яке 
однозначно варто викорінювати.  

Утім з огляду на реформу в системі пра-
воохоронних органів, є передумови, що нові 
поліцейські будуть так само вимогливими до 
пішоходів та власників двоколісних, як і до ав-
товодіїв. Що ж пропонує законопроект «Про 
дорожній рух та його безпеку», йтиметься далі. 

ЗНІМИ НАВУШНИКИ! 
ТИ – НА ДОРОЗІ 

Відповідно до законопроекту, за пішохо-
дом залишається переважне право переходити 
проїзну частину нерегульованого пішохідного 
переходу, а також регульованими переходами 
за наявності на те відповідного сигналу поліці-
анта чи світлофора. 

Окрім цього, важливо, що пішохід має пра-
во вимагати від державних та місцевих органів 
влади, власників автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів створення безпечних 
і комфортних умов дорожнього руху. 

А у разі, якщо відсутність безпечних і ком-
фортних умов дорожнього руху призвела до за-
грози його життю та здоров’ю, то пішохід має 
право вимагати відшкодування збитків. Однак 
у реальності таке навряд чи колись мало місце. 

Окрім прав, законодавець прописує пішохо-
дам численні обов’язки. Серед них – зобов’язання 
притримуватися на тротуарах і пішохідних до-
ріжках правого боку, переходити залізничні та 
трамвайні колії тільки у визначених для цього 
місцях із дотриманням правил безпеки. 

Окрім цього, якщо на регульованому пере-
ході й горить зелене світло, пішоходи мають 
дати можливість транспортним засобам, що 
закінчують рух через перехід, залишити його, 
тобто проїхати. 

У темну пору доби та в умовах недостатньої 
видимості, під час руху проїзною частиною чи 
узбіччям пішоходи мають виділити себе, а за 
можливості – мати на верхньому одязі світло-
повертальні елементи. 

За межами населених пунктів пішоходи, 
які рухаються узбіччям чи краєм проїзної 
частини, мають іти назустріч руху тран-
спортних засобів. Серед табу для пішоходів, 
які пропонує законопроект, – норма про за-
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сайтом міської ради користується 
не так багато людей. Та й відсутнє 
інформування про запланований 
ремонт.  

«Навіть зараз люди не отри-
мують цю інформацію у зв’язку 
із тим, що дуже мало виявляють 
інтересу і мало хто користується 
сайтом міської ради. Тим паче, що 
немає жорсткого покарання для 
керівників ЖКП щодо розміщен-
ня інформації», – каже член ви-
конавчого комітету Богдан Клим-
чук.

НОВІ ПРАВИЛА
У травні 2015 року Верхо-

вна Рада України ухвалила закон 
«Про особливості здійснення пра-
ва власності у багатоквартирному 
будинку», який може зруйнувати 
монополію ЖКП. Однак лише в 
тому випадку, коли громадяни бу-
дуть ним користуватися та отри-
мають належне інформування. 
Втім поки що цього не спостері-
гається. 

Які ж основі тези цього норма-
тивного акта? Передусім, відтепер 
відповідальність за утримання 
будинку лежить лише на мешкан-
цях. Саме вони мають опікуватися 
спільним майном. Тобто не лише 
станом своєї квартири, а й сходин-
кової клітки, мереж, ліфта, прибу-
динкової території. 

Аби це зробити, є три варіанти: 
створити ОСББ, найняти управи-
теля або ж дочекатися, доки такого 
призначить міська рада. 

До слова, як повідомляють го-
лови ОСББ, вже є фірми у Луцьку, 
які пропонують надавати послуги 
управителя, тобто відповідати за 
утримання будинку, ремонт тощо 
за оплату, про яку домовляться з 
мешканцями. 

«Власники квартир – це спів-
власники усього будинку. У свідо-
мості людей має бути викарбува-
на ця проста істина. Прийнятий 
закон України «Про особливості 
здійснення права власності в ба-
гатоквартирних будинках» сут-
тєво вплинув на ринок житлово-
комунальних послуг в Україні, 
поставивши в основу це поняття. 
Наша власність не обмежується 
стінами приватизованої кварти-
ри. Сходи, комунікації, ліфти – 
усе це перебуває у спільній влас-
ності мешканців будинку. Закон 
дає людям сьогодні два варіанти 
спільного управління будин-
ком – або самоорганізуватися та 
створити ОСББ, або ж нічого не 
робити, і через рік орган місце-
вої влади самостійно визначить 
управителя для кожного конкрет-
ного будинку. При цьому вини-
кає велика вірогідність підняття 
тарифів, адже управительська 
компанія має отримувати кошти 
за свою роботу», – додає Петро 
Лавринюк. 

Рішення щодо утримання бу-
динку мешканці ухвалюватимуть 
на загальних зборах. При цьому 
вага голосу залежить від кількості 
площі, якою володіє власник неру-
хомості. 

Якщо ж мешканці не вирішать 
створити ОСББ, не визначать са-
мостійно управителя до 1 липня 
2016 року, то такого їм призна-
чить міська влада. Небезпека цьо-
го шляху в тому, що така компанія 
гратиме за власними правилами, 
тарифами. Часто такою компанією 
може бути той же жек. І в такому 
випадку можна не дочекатися ані 
покращення послуг, ані розумних 
тарифів. 

Щодо ОСББ, то дієвість 
цієї форми вже довело не одне 
об’єднання співвласників. Однак 
через малу поінформованість, не-
велику довіру людей до змін та 
небажання відповідати за свій бу-
динок кількість об’єднань все ж не 
така значна. 

Юрій РИЧУК, шеф-редактор медіа-холдингу 
«Сім’я і дім», активний велосипедист:

– Вважаю, що умови нового законопроекту – слушні. Кажу це не лише 
як велосипедист із трирічним стажем їзди на дорогах за містом, а й 
як свідок кількох ДТП з велосипедистами.  Усі ці обмеження потрібні 
передусім самим велосипедистам, адже очевидно, що вони менш 
захищені на дорозі. З іншого боку, і вони несуть певну небезпеку 
іншим: сам я раз мало не наїхав на тітоньку, яка виперлася на дорогу 
з-за дерева, говорячи по телефону. Звукового сигналу в мене на 
ровері не було, то мусив кричати. Але ж не всі веловодії такі чемні, як 
я. Тому ліпше хай будуть звукові сигнали. 
Я – яскравий приклад еволюції від несвідомого до свідомого 
велосипедиста. Коли три роки тому купив ровера, не обчіплював 
його нічим. Навіть гадки не було, що треба як мінімум дзвоник, 
дзеркало заднього виду, «блимавки», ліхтар.  Але після інциденту 
з тіткою-роззявою купив дзвоника, поїздивши трохи містом, 
вчепив дзеркало, після кількох подорожей «всліпу» пізно увечері з 
роботи додому купив «блимавку» і ліхтар.  Єдине, чого не маю, – це 
велосипедного шолома. Хоча, певно, піду таки купувати – не хочеться 
ще й тут на власному досвіді переконуватися у його необхідності. 
Сподіватися на високу самосвідомість усіх велосипедистів і 
виконання правил – наївно. Тут мусить бути примус. Ідеально: 
пропаганда необхідності їздити за законом плюс штрафи і наглядні 
покарання. Батіг і пряник, так би мовити. 

темну пору доби використовувати увімкнений 
ліхтар чи фару. В іншому випадку рух заборо-
нений. Якщо велосипед буксирує причіп, ліхтар 
червоного кольору має бути і на цьому причепі. 

Під час їзди групами учасники мають їхати 
один за одним, а не паралельно, аби не заважа-
ти іншим учасникам дорожнього руху. 

Якщо ж велосипедна доріжка перетинає 
дорогу поза перехрестям, то водії велосипедів 
зобов’язані дати дорогу іншим транспортним 
засобам, що рухаються дорогою. 

МІНЯЙ ПОКРИШКИ 
І БУДЬ ТВЕРЕЗИМ 

Керувати ровером у нетверезому стані, під 
дією наркотичних чи лікарських препаратів, 
які знижують реакцію і увагу людини, вело-
сипедисту заборонено, як і водіям авто. Також 
серед табу – розмова телефоном під час руху, 
тримаючи його в руці. 

Якщо ж велосипедисти хочуть їздити у 
зимову пору, то зобов’язані обладнати свій 
транспорт зимовими велосипедними шинами, 
спеціально призначеними для руху в умовах 
ожеледиці чи снігопаду. Утім хто перевірятиме 
таку норму і як – залишається питанням. 

Велосипедисту заборонено виїжджати біль-
ше ніж на 1,2 м від правого краю проїзної час-
тини дороги, за винятком перестроювання в 
дозволених випадках для повороту ліворуч або 
розвороту. У разі, якщо законодавець хоче про-
писати таку норму, як обов’язкову, то цілком ло-
гічно, що й дороги мають бути рівні та чисті. А 
ще краще – мати відповідну розмітку, що вказу-
ватиме на цих 1,2 м. Адже в реальності саме край 
дороги найчастіше всіяний ямами, брудний.

Справедлива заборона для велосипедистів 
їздити, не тримаючись за кермо, та знімати 
ноги з педалей (підніжок). Адже такі дії нага-
дують хлоп’яцтво, а не необхідність. 

Перевозити пасажирів на велосипеді й при-
чепі до нього дозволяється тільки якщо ці тран-
спортні засоби спеціально для цього призначені 
заводом-виробником. На інших велосипедах 
дозволяється встановити додаткове сидіння для 
перевезення однієї дитини до семи років. Сидін-
ня має бути надійно закріплене на багажнику 
або рамі, обладнано підніжками та елементами, 
що перешкоджають потраплянню ноги пасажи-
ра в колесо. Якщо виробник сидіння обладнав 
його ременем безпеки або приписує перевозити 
дитину-пасажира у велосипедному шоломі, тре-
ба користуватися цими засобами. 

***
Норми, які пропонує законодавець щодо 

велосипедистів, цілком відповідають стандар-
там багатьох європейських країн. Наприклад, 
у Чехії є обов’язок одягати шолом, а у деяких 
країнах – навіть жилет зі світлообертальними 
елементами. У Німеччині за проїзд на червоне 
світло велосипедисту світить штраф у 45-180 
євро, а за проїзд без ліхтаря – 20 євро. При 
цьому йдеться про ліхтар не на батарейках, 
а на генераторі. 350 євро можна заплатити за 
проїзд через залізничний переїзд з опущеним 
шлагбаумом. Заборона рухатися магістралями 
діє у більшості країн. А у деяких вам доведеть-
ся заплатити чималий штраф за водіння напід-
питку або ж рух не велодоріжками. Звісно, це 
стосується лише тих країн, де таких доріжок 
більш ніж вдосталь. 

борону раптово вибігати на проїзну частину. 
З-поміж новинок у законопроекті – забо-

рона перетинати дорогу та залізничні колії у 
навушниках, з парасольками та іншими пред-
метами, що обмежують слуховий і візуальних 
контроль за дорожнім рухом. Окрім цього, 
пропонується заборонити пішоходам перети-
нати проїжджу частину, користуючись засоба-
ми зв’язку. Тобто мобільними телефонами. 

А в обов’язок батьків законодавець вклю-
чив норму слідкувати, аби діти дошкільного 
віку самостійно не виходили на проїжджу час-
тину та на залізничні колії.

НА ДОРОГУ – ВЕЛОСИПЕД 
У ПОВНІЙ ГОТОВНОСТІ 

Законопроект вводить обмеження і прави-
ла для велосипедистів. Зокрема, пропонується, 
аби рух на дорозі на велосипедах дозволявся 
лише особам, які досягли 14-річного віку.

А особам віком від 12 до 14 років дозво-
ляється рухатися дорогою на велосипедах у 
супроводі повнолітніх велосипедистів в одній 
колоні з ними. Більше того, лише цій категорії 
дозволяється рухатися тротуарами і пішохід-
ними доріжками. 

Серед прав велосипедистів визначене пра-
во на безпечні та комфортні умови дорож-
нього руху, рух спеціальними велосипедними 
доріжками, а в разі їх відсутності – краєм про-
їзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

А ось з-поміж обов’язків – ситуація ці-
кавіша. Власники двоколісних мають вико-
ристовувати суто справні і належним чином 
обладнані велосипеди. Тобто, судячи із норм 
запропонованого проекту, такі, що в тому чис-
лі мають справне гальмо, звуковий сигнал, а у 
темну пору доби чи в умовах недостатньої ви-
димості – світлоповертачі та робочу фару і за-
дній ліхтар. Велосипеди мають бути обладнані 
звуковим сигналом та світлоповертачами: спе-
реду – білого кольору, по боках – оранжевого 
або білого, ззаду – червоного.

Більше того, велосипедист зобов’язаний у 
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ВОЛИНЬ: ПОСТВИБОРЧІВОЛИНЬ: ПОСТВИБОРЧІ

Результати виборів до Волинської обласної ради*

21,09 %

18 17 14 13 13 12 7 7 7 6 5 5

17,15 % 15,32 % 8,35 % 7,92 % 6,26 %

*Дані паралельного
підрахунку голосів УКРОПом

«Наш край» – 4,95 % 
«Аграрна партія» – 4,42 %
«Громадянська позиція» – 3,14 %

«Народний контроль» – 2,44 %
«Опозиційний блок» – 1,82 % 
Європейська партія України – 1,16 %

Партія зелених України – 0,73 % 
«Соціалісти» – 0,56 % 

*Якщо «Наш край»
НЕ подолає 5% бар’єр

**Якщо «Наш край» 
подолає 5% бар’єр

0  4

Результати виборів міського 
голови Луцька*

*За даними паралельного 
підрахунку голосів

38,7 %
7,3 %

31,9 %
6,8 % 2,7 %Микола 

Романюк

БПП «Солідарність»

Олександр 
Товстенюк

 УКРОП
Сергій Кудрявцев

«Свобода»
Павло Данильчук
«Народний контроль» Олена Голєва

Європейська партія України

Андрій ЛУЧИК

Цьогорічні чергові місцеві 
вибори неприємно 
вразили своєю 
непристойно низькою 
явкою. Якщо раніше у 
виборах на Волині брали 
участь в середньому 2/3 
виборців, то цьогоріч 
явка ледве сягнула 55%. У 
Луцьку не проголосувало 
навіть половини осіб, 
занесених у списки – 
49,67%.

Попри це, Волинь посідає тре-
тє місце за виборчою активніс-
тю в Україні. Попереду нас лише 
Львівська (56,3%) та Тернопільська 
(56,5%) області. Та й інші західно-
українські області мають порівня-
но високі показники активності. 

Найгірше голосували на сході 
та півдні країни. Найнижчою явка 
виборців була у Донецькій (31,7%) 
та Луганській (35,3%) областях. 
Зрозуміло, що крім інших факто-
рів, у цих областях додалася ще й 
загроза терактів.

У чому причина такої низької 
явки?

Очевидно, одна з них полягає у 
тому, що раніше в Україні місцеві 
вибори проходили спільно з парла-
ментськими. А до всеукраїнських 
виборів традиційно підвищений 
інтерес, відтак – вища явка.

Інша причина – розчарування 
від відсутності реформ, які обі-
цяла чинна влада, але так їх і не 
зреалізувала. Тому, попри гарну со-
нячну погоду в день голосування, 
значна частина виборців вирішила 
знехтувати своїм громадянським 
обов’язком.

До того ж, більша частина пар-
тій не приділяла належної уваги 
місцевим проблемам. Більшість агі-
тувала за мир на сході, контрактну 
армію, збільшення розміру пенсій 
тощо.

Ще одна причина – незрозуміла 
система місцевих виборів для біль-
шості українців.

ВИБОРЧА СИСТЕМА
Якщо на місцевих виборах у 

2010 році діяла змішана система 
виборів, то цьогоріч – пропорцій-
на. Змішана система передбачає, 
що частина депутатів у раду оби-
рається за списками партій, а інша 
частина – в мажоритарних округах, 
на які ділиться відповідна терито-
ріальна одиниця.

Пропорційна система передба-
чає, що виборець має голосувати 
лише за відповідні політичні сили. 
Проте у 2015 році законодавець ви-
рішив «порадувати» виборців так 
званими «відкритими списками», 
які насправді такими не є. Депу-
тати Верховної Ради скопіювали 
значною мірою закон, який діяв 
на виборах депутатів міської думи 
Санкт-Петербурга.

За чинним законом про місце-
ві вибори, кандидати від списків 
партій закріплювалися за відпо-
відним територіальним округом 
(у Луцьку їх було 42). А вже після 
голосування визначають, який 
кандидат здобув більшу кількість 
голосів (у відсотковому співвідно-
шенні), відданих за свою партію в 
межах цього округу. У кого їх біль-
ше, той має першочергове право 
зайти в раду. Так і формується 
внутрішній рейтинг у партії, яка 
до того ж мусила б подолати 5% 
виборчий бар’єр.

Система заплутана, і, ймовірно, 
цим і відлякала частину виборців.

Безперечним позитивом є те, 
що в обласних центрах та великих 
містах мерів обирали за системою 
абсолютної більшості голосів (тоб-
то 50% + 1 голос). Якщо жоден з 
кандидатів не здобуде такої під-
тримки в день голосування, то від-
буватиметься повторне (так званий 
«другий тур»). У багатьох випадках 
це дозволить стати міським голо-
вою людині, яка має підтримку 
значної частини жителів міста, а не 
якоїсь невеликої групи.

ВИБОРИ МЕРА
 У Луцьку так і трапилося: 25 

жовтня за чинного міського голову 
Луцька проголосувало 38,8% ви-
борців. Його конкурента Олексан-
дра Товстенюка, який балотувався 
від УКРОПу, підтримали 31,9% ви-
борців.

Тепер 15 листопада на лучан 
очікує друга частина баталії за мер-
ське крісло.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Варто зазначити, що ці місцеві 

вибори декларують як перехідні, 
лише на два роки. Адже в стінах 
Верховної Ради проголосовано в 
першому читанні зміни до Конс-
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З ПЕРШИХ УСТ 

На Волині під час виборчої 
кампанії та у день виборів УМВС 
у Волинській області зафіксувало 
114 порушень, з них 5 внесли до 
ЄРДР. Про це стало відомо під час 
прес-конференції начальника 
УМВС у Волинській області Петра 
Шпиги. 
Він розповів, що загалом вибори 
минули спокійно. Суттєвих 
порушень не зафіксовано. 
«Станом на сьогодні кілька 
дільниць не здали протоколів. 

Це Любомль і Шацьк», – зазначив 
Шпига. 
У день виборів у Луцьку 
спостерігачами було зафіксовано, 
що на одній із дільниць кілька 
членів виборчої комісії ще до 
закінчення підрахунку голосів 
підписали чистий протокол. 
«Спостерігачі викликали 
правоохоронців. Провадження 
розслідують як «фальсифікацію 
виборчих документів», – зазначив 
Шпига. 

Щодо підкупу виборців, то 
таких порушень правоохоронці 
не зафіксували. За словами 
Петра Шпиги, порушень з боку 
працівників правоохоронних 
органів також не виявлено.

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ
Результати виборів до Луцької міської ради*

29,82 %

16,69 %

9,61 %

8,66 %

15
4

3

3

8

5

4
*Дані паралельного 
підрахунку голосів 

УКРОПом

«Громадянська позиція» – 2,34 %
«Європейська партія України» - 1,6 %

7,46 %

6,46 %

5,95 %

«Наш край» – 1,5 % 
«Аграрна партія» – 0,6 %

У Луцьку 
проголосувало 
менше 
половини 
виборців
У день виборів 25 жовтня 
на Волині проголосувало 
424 799 виборців. Це 
становить 54,98% від 
загальної кількості. Найвищу 
явку продемонстрували в 
Турійському районі – 65,9% 
виборців, що проголосували. 
Найнижча зафіксована в Ковелі 
– 39,27%.

У Луцьку взяли участь у 
голосуванні 77 747 виборців, що 
становить 49,67% від загальної 
кількості осіб, включених до 
списку виборців.

www.costua.com

«Український газ дешевий, яка 
тоді потреба орієнтуватися 
на ціну імпортного?» – 
логічне питання, яке часто 
ставлять собі прості українські 
споживачі.

Справді, за даними НАК 
«Нафтогаз України», собівар-
тість видобутку українського 
газу становить лише $25–35 за 
1 тис. м3. Але ця «собівартість» 
– лише витрати за відбір та до-
ставку газу з уже розвіданого 
родовища та вже готової сверд-
ловини. Це така ж сама «собівар-
тість», як плата за оренду в уже 
побудованому будинку. Тільки 
перед тим цей будинок хтось мав 
побудувати та підключити до ко-
мунальних благ.

Тож постає запитання: якщо 
ви будете будівельникам оплачу-
вати лише прибирання сходових 
кліток та вивіз сміття – вони ба-
гато набудують? Аналогічна си-
туація і з видобуванням газу. Але, 
на відміну від прикладу з будин-
ком, газові родовища дуже швид-
ко вичерпуються. А тому, якщо за 
газ платити $25–35 за 1 тис. м3, то 
дуже скоро ми залишимося з по-
рожніми свердловинами, нашою 
гордістю за дешевий український 
газ та стовідсотковою залежніс-
тю від імпорту газу, який, на від-
міну від вітчизняного, повністю 
«окупний» для імпортерів.

«Чому ж ціна має бути на рів-
ні імпортного газу, а не усередне-

на?» – помітить допитливий чи-
тач. Приблизно з тієї ж причини, 
чому ваша зарплата має бути не 
меншою, ніж у спеціалістів поді-
бної кваліфікації. Ваша праця є 
товар, а тому, якщо вам недопла-
чувати, то ви будете підробляти 
десь додатково, або ж шукати-
мете інші альтернативи. З видо-
бутком газу подібна історія – при 
регулюванні ціни нижче від рин-
кової з’являється чорний ринок, а 
усі вигоди від продажу газу з ча-
сом дістаються імпортерам (див. 
вище).

Виникає логічне запитання: 
якщо ціна все одно має бути на 
рівні імпортного газу, може, нам 
потрібно просто імпортувати й не 
думати про власний видобуток? 
Відповідь така: навіть без враху-
вання того, що Росія – це ворог, 
власний газ має один великий 
плюс. Зокрема, з газу внутріш-
нього видобування до бюджету 
стягується солідна рента. Ця рен-
та за своїм обсягом приблизно 
на тому ж рівні, що потрібно для 
субсидування малозабезпечених 
домогосподарств. Тим самим ви-
добутий український газ автома-
тично дає ресурси для підтримки 
незаможних. Імпортний газ такої 
можливості не дає. 

Нижче представлено графі-
ки, які детально пояснюють, що 
відбуватиметься у випадку вста-
новлення ціни на основі поточної 
собівартості видобування та у 
випадку встановлення її на рівні 
імпортованого газу.

організацій. Цілком імовірно, що 
в цьому списку значиться й Волин-
ська область.

А нам залишилося запастися 
попкорном, очікувати формування 
депутатської більшості в місцевих 
радах та 15 листопада, коли від-
будеться «другий тур» на виборах 
луцького мера.

титуції, які передбачають укруп-
нення місцевих громад, а відтак 
– нові місцеві вибори у 2017 році.

Зараз законопроект про вне-
сення змін до Конституції скерова-
но до Конституційного Суду, який 
має ухвалити свій вердикт щодо 
законності змін до Основного Зако-
ну. Якщо судді не побачать в ньому 
нічого антиконституційного, тоді за 
нього ще раз має проголосувати пар-
ламент, але вже трьомастами голосів.

Але є одне «але».
У проект змін до Конституції 

разом із децентралізацією «вши-
тий» також і проект щодо надання 
особливого статусу окремим те-
риторіям Донбасу. На такий крок 
чинну владу штовхають і Росія, і 
Європа, і США, адже це є одним з 
елементів Мінських домовленос-
тей. Проте навряд чи Президент 
зуміє переконати 300 народних де-
путатів, які згодилися б підтрима-
ти такі зміни.

А відтак очікуваної конститу-
ційної децентралізації не настане. 
Адже процедура внесення змін 
до Конституції передбачає прохо-
дження всієї процедури спочатку, 
навіть якщо в попередньо узгодже-
ному Конституційним Судом зако-
нопроекті було змінено хоча б одну 
букву.

Отож, є велика ймовірність 
того, що нині обрані місцеві органи 
влади працюватимуть довше, аніж 
два очікуваних роки.

ВИБОРЧА ПАЛІТРА
На Волині 5% виборчий бар’єр 

змогли подолати 6-7 партій (у різ-

ні ради по-різному). Це УКРОП, 
БПП «Солідарність», «Батьківщина», 
«Свобода», «Самопоміч», «Народ-
ний контроль» та Радикальна партія 
Ляшка.

Серед новачків на місцевих 
виборах беззаперечну перемогу 
здобув УКРОП, який зміг набрати 
понад 21% до Волинської обласної 
та близько 30% до Луцької міської 
рад.

Пройти в ради з мінімальним 
результатом зуміли й кандидати 
від Радикальної партії Олега Ляш-
ка. Менше, ніж очікували, здобула 
«Самопоміч», якій ще місяць тому 
прогнозували шалений успіх. Змо-
гли показати зуби на виборах і мо-
лоді хлопці та дівчата із «Народно-
го контролю».

Зберегли представництво у ра-
дах «Свобода» із «Батьківщиною».

А ось партія влади – БПП «Со-
лідарність» – отримала менше, ніж 
очікували. Більше того, невідомо, 
чи подолає п’ятивідсотковий ви-
борчий бар’єр до облради партія 
«Наш край», якій паралельний під-
рахунок голосів дає 4,95%. «Наш 
край» є сателітом «Солідарності», 
тож обласний виборчий штаб та-
кож несе відповідальність за ре-
зультат цієї політсили.

А результати для Володимира 
Гунчика, який ішов першим номе-
ром від БПП до облради, – невтіш-
ні.

Один із чільних спікерів «Солі-
дарності» Юрій Луценко вже анон-
сував кадрові висновки у низці 
областей за результатами місцевих 
виборів, аж до розпуску місцевих 

ЧОМУ ГАЗ ТАКИЙ 
ДОРОГИЙ, ЯКЩО 
СОБІВАРТІСТЬ 
ВИДОБУТКУ НИЗЬКА?

«ВИБОРИ НА ВОЛИНІ МИНУЛИ 
СПОКІЙНО», – ПЕТРО ШПИГА

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

Явка, 
%

Володимир-Волинський р-н 56,22

Горохівський р-н 62,96

Іваничівський р-н 58,36

Камінь-Каширський р-н 62,86

Ківерцівський р-н 59,2

Ковельський р-н 61,6

Локачинський р-н 62

Луцький р-н 57,53

Любешівський р-н 61,2

Любомльський р-н 59,7

Маневицький р-н 60,7

Ратнівський р-н 58,4

Рожищенський р-н 55,6

Старовижівський р-н 54,68

Турійський р-н 65,9

Шацький р-н 65,8

м. Володимир-Волинський 49,9

м. Ковель 39,27

м. Луцьк 49,67

м. Нововолинськ 43,1

ВОЛИНЬ 54,98
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Костел тринітарів Каплиця Іверської Богоматері

КАПЛИЦЯ НЕЗГОДИ. 
НЕОДНОЗНАЧНЕ 
БУДІВНИЦТВО НА 
ПІШОХІДНІЙ ВУЛИЦІ

Олександр КОТИС

останні передвиборчі 
тижні у Луцьку 
зав’язалася віртуальна 

дискусія про каплицю на вулиці 
Лесі Українки. Будівництво 
ініціює Волинська єпархія 
Української православної 
церкви Київського патріархату. 
А поки чинний луцький 
міський голова Микола 
Романюк пропонує взагалі 
зробити реконструкцію 
пішохідної вулиці, в тому 
числі з будівництвом нової 
каплиці. Проте таку ідею 
зовсім не підтримали лучани. 
Під пропозицією будівництва 
каплиці, яку Микола Романюк 
поширив на своїй сторінці у 
«Facebook», немає жодного 
коментаря на підтримку такої 
ідеї. Не підтримують будівництво 
і краєзнавці.

«ВІДНОВИТИ» 
ЗНИЩЕНУ 
КОМУНІСТАМИ 
КАПЛИЦЮ

Ідея будівництва у зеленій 
зоні біля монастиря тринітарів і 
пам’ятника Степану Бойку не нова. 
Після падіння радянської влади 
тут поставили й освятили хрест. 
Це символізувало намір відновити 
каплицю Іверської Богоматері, яку 
знищили в шістдесятих роках ХХ 
століття. 

Останніми роками справа ка-
плиці прискорилася. У 2014 році 
це питання за зверненням єпархії 
розглядали на засіданні постійної 
комісії з питань генерального пла-
нування, будівництва, архітектури 
та благоустрою міськради. Тоді ви-
рішили провести громадське обго-
ворення будівництва на пішохідній 
вулиці. 

Потім питання розглядали і на 
засіданні архітектурної ради. Вона 
погодила будівництво каплиці. За-
ступник начальника управління 
містобудування та архітектури 
міськради  Ярослав Матвіїв зазна-
чив, що рада погодила каплицю з 
проведенням попередніх археоло-
гічних досліджень.   

У єпархії хочуть, аби посвячен-
ня храму вже було іншим – на честь 
ікони Волинської Богоматері.

«Кожному краю мають бути 
ближчими свої реліквії. На жаль, за 
імперських часів у нас насаджува-
ли переважно набутки російського 
Православ’я. Досі в нашій єпархії 
нема жодного храму на честь Во-
линської ікони! Тому високопре-
освященний і вважає: ця каплиця 
нехай зветься так. А Іверський об-
раз хай більше вшановують право-
славні Грузії (Іверія – давня назва 
цієї країни), звідки він походить, та 
в Росії, бо в Москві є його шанова-
на копія», – ішлося на сайті Волин-
ської єпархії. 

ІДЕЮ НЕ ПІДТРИМАЛИ 
ЛУЧАНИ ТА 
КРАЄЗНАВЦІ

Своєрідне «громадське об-
говорення» ідеї будівництва за-
початкував міський голова Ми-
кола Романюк на своїй сторінці у 
«Facebook». Він поширив малюнки 
з пропонованою реконструкцією 
всієї вулиці Лесі Українки. Серед 
них було зображення з каплицею 
біля пам’ятника Бойку. Ті, хто про-
коментував ідею, не підтримали її. 
Загалом люди не вбачають потреби 
у наявності «ще однієї церкви, яких 
і так багато». Інші хочуть зберегти 
сквер. 

Експертна робоча група  з пи-
тань збереження і розвитку істо-
ричного середовища міста Луць-
ка при постійній комісії Луцької 
міської ради з питань міжнарод-
ного співробітництва, інформа-
ційної політики, молоді, спорту та 
туризму висловлює свою публічну 

В

позицію щодо каплиці – вважають 
будівництво недоцільним. 

«Запропоноване будівництво 
не відповідає ні історичним реалі-
ям, ні архітектурній логіці, ні чин-
ному законодавству», – йдеться у 
заяві.

Головні тези їхньої позиції такі: 
хочуть зберегти зелену зону з мож-
ливою подальшою її реконструк-
цією згідно з вимогами історич-
ного середовища і охоронної зони 
пам’ятки національного значення; 
провести повномасштабні архео-
логічні дослідження та реконструк-
цію залишків костелу тринітарів і 
його підземної частини.

«Кілька років тому під час 
прокладання бруківки відкрили-
ся фундаменти колишнього три-
нітарського костелу і, ймовірно, 
його підземний комплекс.  Будів-
ництво нової церкви (а не «від-
новлення» каплички) на місці уні-
кальної пам’ятки Луцька завдасть 
невідновлюваної шкоди архітек-
турній домінанті монастиря, самій 
пам’ятці і порушить «Європейську 
конвенцію про охорону археоло-
гічної спадщини», ратифіковану 
ВР України 2003 року. Варто також 
зазначити, що, згідно з Генераль-
ним планом розвитку Луцького 
історико-культурного заповідни-
ка, складеним Українським регіо-
нальним науково-реставраційним 
інститутом «Укрзахідпроектрес-
таврація» у 2006 році, ця територія 
входить до Луцького заповідника», 
– також зазначено в заяві.

ІСТОРИЧНИЙ 
КОНТЕКСТ

Храми різних конфесій іс-
нували на цьому місці ще з XV 
століття. Спочатку це була пра-
вославна церква, яка в певні часи 
переходила до греко-католиків. 
Потім тут орден тринітарів збуду-
вав великий костел з монастирем 
і колегіумом, а вже в кінці ХІХ 
століття Луцьке братство спору-
дило каплицю.

Історики вважають, що з XV 
століття тут, поряд із приміщенням 
нинішнього міськрайонного суду, 
була мурована церква святого Ми-
хайла. Її пам’ятають через скандал, 
який стався після проголошення 
Берестейської унії.

Певна частина християн тоді 
відчула «свободу» і стала діяти на 
власний розсуд. Єпископ Кирило 
Терлецький вирішив, що церква 
відтепер буде належати греко-
католикам, та підписав відповід-
ні документи. Натомість міщани 
Луцька разом із бургомістром Мат-
вієм Демковичем не стали терпіти 
такої, на їхню думку, сваволі й на-
пали на храм, забравши звідти все 
майно. Їхня філософія була проста: 
якщо священики «ворожої» конфе-
сії не мають богослужбових речей, 
вони не можуть проводити служби. 
Скандал не вичерпався. Через пев-
ний час завзятий луцький єпископ 
Афанасій Пузина повернув церкву 
православним. Украдені раніше 
речі повернули до храму, віднови-
лися служби.

Так сталося, що з часом Михай-
лівська церква на Хмельнику зно-
ву перейшла до греко-католиків. 
Та вони також переживали свій 
занепад і не могли утримувати її. 
Тож коли представники ордену 
тринітарів шукали місце для себе, 
домовлено було, що уніатський 
єпископ передасть храм святого 
Михайла католикам. З 1718 року 
вони стали використовувати цю 
церкву.

У ту добу тринітари утверди-
лися в місті: збудували невеличке 
приміщення біля Михайлівської 
церкви, в якому заснували теоло-
гічні та філософські студії. Коштів 
для будівництва великого костелу 
в ченців не було, але їм допоміг 
скарбник із Брацлава Павло Май-
ковський. 

Тринітари вели будівництво 
9 років і вже в 1729 році освяти-
ли новий костел. На його фаса-
ді, за проханням Майковського, 
розмістили напис «З твоїх дарів і 
пожертв даруємо тобі, Господи». 
Цікаво, що ми й сьогодні можемо 
бачити, який вигляд мав той пер-
ший костел. Донині у Музеї волин-
ської ікони зберігся образ святого 
Каетана (Ігнатія), на якому костел 
детально прописаний. Припуска-
ють, що ікону малювали в середи-
ні XVIII століття для луцьких три-
нітарів.

«Гарний білий костел… Його 
мури і структура показують не 
дуже давню фундацію та свідчать 

про старанне утримання. До нав-
колишнього муру тут же тулиться 
повна метушні торгова вулиця, як 
ярмарок і торг наповнена людьми, 
возами, худобою. Біля хвіртки дво-
ру закінчується той гомін і тлум. 
Увійшовши на подвір’я костьолу 
і кляштору, чуєш, як тебе повиває 
спокій і полонить атмосфера тиші 
та свободи. Костел тринітаріїв від-
чуттям туги заохочує до молитви. 
На вже зблідлих картинах на його 
склепіннях читаєш пам’ятки з іс-
торії ордену», – писав про костел 
письменник Юзеф Крашевський, 
який в середині ХІХ століття від-
відав Луцьк.

Історична доля не пошкодувала 
комплекс тринітарів – костел розі-
брали за наказом російської влади, 
у монастирі стали розміщуватися 
різні служби, серед них – Окруж-
ний суд. Історичні цікавинки не 
покинули монастиря тринітарів 
після цих подій. Майже на тому 
місці, де раніше стояв костел, ви-
рішили спорудити православну 
каплицю. Її за кошти Луцького 
братства збудували у 1894 році 
для кількох ікон, виготовлення 
яких у Москві замовив генерал-
лейтенант Всеволод Панютін. Го-
ловна ікона – Іверської Богомате-
рі. Це була дуже гарна для свого 
часу та стилістики капличка. Збу-
дована у цегляному стилі, вона 
була майстерно оздоблена фігур-
ною цеглою жовтого та червоного 
кольорів, з кольоровими шибками, 
дерев’яними різьбленими елемен-
тами.

Каплиця не простояла і сімде-
сяти років. У 1961 році її розібрали. 
Це сталося вночі. Проте пам’ять 
лучан про неї живе. Коли «уже 
стало можна», на місці каплиці по-
ставили хрест і взялися думати про 
будівництво нової каплиці на цьо-
му місці. 

Що чекає в майбутньому? Збу-
дувати каплицю просто так не 
вийде. Єпархії треба буде якось 
оминути несхвалення жителів. 
Це може виявитися нескладно, 
адже частина мешканців – при-
хожани різних храмів єпархії, 
тож, імовірно, вони будуть схва-
лювати будівництво каплиці. 
Проте складнішим фактором є 
умова проведення археологічних 
досліджень. Щойно почнуть рити 
землю, одразу наткнуться на під-
земелля тринітарського костелу. 
Оскільки поряд – монастир три-
нітарів, який є пам’яткою архі-
тектури національного значення, 
просто так збудувати нову церк-
ву на фундаментах колись зни-
щеного костелу буде непросто. 
Передусім через бюрократичну 
тяганину, по-друге – через те, що 
археологи не підтримують будів-
ництво каплиці, а зацікавлені у 
проведенні якнайкращих дослі-
джень. Справа може затягнутися 
на багато років, а на пішохідній 
вулиці в центрі Луцька може дов-
го зяяти розрита яма. 
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ГОСТРІ ШРИФТИ ТА М’ЯКІ ГОСТРІ ШРИФТИ ТА М’ЯКІ 
СЛОВА КАТЕРИНИ ЯЦУШЕКСЛОВА КАТЕРИНИ ЯЦУШЕК

Яся РАМСЬКА

уває так, що знаєш про 
людину лише те, що вона 
є і живе десь у цьому 

світі. Ну… чи у твоєму місті. 
Подруга або друг якихось там 
спільних знайомих, чимось 
захоплюється творчим чи 
корисним для суспільства. Є 
собі людина – та й усе. Нічого 
конкретного. Так триває доти, 
доки не дізнаєшся про неї/
нього щось таке (у цьому 
випадку неодмінно хороше), 
що спонукає зацікавитися і 
особою, і тією справою, яку 
вона робить.

Катерина Яцушек – дизайнер-
ка, а ще – подруга чи добра знайо-
ма моїх друзів. Власне, це все, що 
я знала про неї ще якихось кілька 
місяців тому. Якось у «Facebook» 
побачила її каліграфію. Приємно 
здивувало те, що каліграфія Каті – 
не східні ієрогліфи, а здебільшого 
українські літери, слова й речення. 

Катерина Яцушек вчилася на 
дизайнера у Львові. Певний час 
після закінчення навчання навіть 
працювала у тому місті за фахом.  
Але роботу в офісі покинула. Роз-
повідає, що насправді їй не було 
там аж дуже погано. Просто хо-
тілося у житті більше творчості, 
більше волі. Хотілося отримувати 
й виконувати креативніші завдан-
ня. Саме тому повернулася зі Льво-
ва до Луцька. Удома почала робити 
свої проекти: комерційні й неко-
мерційні.  

«Батьки у мене теж такі креатив-
ні. У них теж немає роботи з 9:00 до 
18:00. Власне, вони – найперші, хто 
мене зрозумів. Усе навіть навпаки. 
Якби я пішла працювати  в офіс із 
графіком з 9:00 до 18:00, то вони 
мене не зрозуміли б! Тепер працюю 
собі вдома», – розповідає Катя.

КАЛІГРАФІЯ 
Й ШРИФТИ

Тож звідки таке захоплення 
різноманітними шрифтами? Катя 
Яцушек каже, що для дизайнера 
це зовсім навіть не дивина. Бо ди-
зайн і шрифти між собою дуже 
пов’язані. Найперше, з чим  дизай-
нер  працює, – шрифти й інфор-
мація. Інформація передається ві-
зуально або словами. А слова – це 
шрифти. Під час університетського 
навчання Катя вирішила, що треба 

покращити власні знання в цій га-
лузі, почала цікавитися більше.  
Зацікавлення «вилилося» в 
те, що  зараз пише калі-
графію.

Кожна людина 
(навіть найпрофе-
сійніший профе-
сіонал) завжди 
вчиться. Катя 
– не виняток. 
Вона, напри-
клад, вчилася у 
Кирила Ткачо-
ва, деякий час 
ходила до ньо-
го на заняття з 
каліграфії.  Він 
– шрифтовик, 
який приїхав до 
нас із Луганська й 
тепер живе в Луць-
ку. Також їздила в 
Київ на майстер-класи 
з каліграфії та леттерінгу 
до сестричок Лопухіних. 

«У філософії Сходу калігра-
фія має важливе місце. У Європі по-
ширилося книгодрукування, тому 
каліграфія майже забулася. Тож те-
пер це асоціюється зі Сходом. У нас 
вона теж була до книгодрукування 
і зараз поступово відновлюється. 
У принципі, це основа основ. На-
віть якщо я в майбутньому не буду 
каліграфом, все одно ті знання, які 
отримаю з цієї науки, використову-
ватиму далі», – каже дівчина.

Якщо зацікавишся якимось ви-
дом мистецтва, то часто питаєш, 
які вміння та засоби потрібні для 
того, щоб і собі спробувати.  Зі слів 
Каті Яцушек, для того, аби вправ-
лятися у каліграфії, передусім тре-
ба бажання, а  вже потім – усілякі 
матеріали: туш, пензлик, перо. 
Можна дуже різними матеріалами 
писати на різних поверхнях. Обме-
жень немає. Класика – це перо, туш 
і папір. 

Дизайнерка каже, що дуже 
важливо спочатку вивчити основу. 
Тобто правила, класику. У якийсь 
момент творчій людині завжди 
хочеться експериментувати, ство-
рити щось нове, порушити пра-
вила. Та для того, щоб порушити, 
треба їх усі абсолютно досконало 
вивчити. 

«Мені до досконалості ще да-
леко, але вже хочеться експери-
ментувати, щось своє спробувати. 
Класика – основа. Каліграфія – це 
щось нове у творчості. Зараз це 
мистецтво стає все популярнішим. 
Класично – це картини, живопис 

ні знання в цій га-
авитися більше.  
илилося» в 
ше калі-

дина 
фе-

-

й 
ць-
ла в 
-класи 
еттерінгу 
пухіних. 

Сходу калігра-

або графіка, а тут – щось інше. 
Звісно ж, людям цікаво», – мовить 
Катерина. 

Якщо ви любите каву й часто 
буваєте в центрі міста, то, певно, 
бачили виставку каліграфії  Кате-
рини Яцушек у кав’ярні «Кофеїн». 
То була її перша виставка як калі-
графа.  А найперша, не каліграфіч-
на, відбулася у Львові, в галереї 
«Ом», ще коли вона була другокурс-
ницею. Малювала мандали.  Катин 
знайомий працював і досі працює в 
тій галереї. Він запропонував зро-
бити виставку. Тоді їй здавалося, 
що цей цілий процес дуже серйоз-
ний і складний, а з’ясувалося, що 
все дуже просто. Просто береш, 
просто малюєш, просто вішаєш – і 
є виставка. 

Важливо, ЯК писати, але так 
само важливо, ЩО буде написано. 
Катерина Яцушек пише своєю ка-
ліграфією українські народні му-
дрості, цитати прозаїків. Каже, що 
обирає суб’єктивно. Сподобалося 
– написала. Є ще така важлива 
штука, як емоція шрифту…  Кла-
сичний шрифт скоропис, напри-
клад, більше підходить для чогось 
українського. Усе ж таки шрифт 
має свій характер, певну емоцію, 
незалежно від змісту. 

«Коли якимось гострим шриф-
том написати м’які слова, то буде 
дисонанс. Картинка шрифту має 

поєднуватися зі змістом слова. Але 
для мене основний відбір – подоба-

ється – не подобається», – гово-
рить вона.

 «Кожна птиця знайде 
свого Гриця». Це прислів’я 

ще з мого диплому. 
Я робила штриф на 
комп’ютері, а потім 
з нього виготовляла 
листівочки. Ця фра-
за мені дуже подо-
бається. Повторюю 
її постійно», – за-
уважує Катя. 

МАЛЮВАННЯ 
НА МІСЬКИХ 

СТІНАХ
Якось одна жін-

ка, яка відкрила кафе у 
Кам’янці-Подільському, 

побачила роботи Каті Яцу-
шек у «Facebook», а також – з 

пленеру від фестивалю «Респу-
бліка». Та пані запропонувала нама-
лювати побачене в  інтер’єрі кафе і 
на фасаді теж. Улітку  Катерина ма-
лювала всередині мандали з кавою, 
чаєм та всілякими солодощами. У 
вересні вже –  велике стилізоване 
кавове дерево на фасаді.

«Щодо малювання на стінах, 
то особливої різниці я не відчу-
ла. Єдиний мінус – було холодно. 
Якщо малюєш вдома, то можеш 
створити комфортні умови. На ву-
лиці вже важко змінити те, що є. 
Хотіла б малювати на стінах далі, 
бо це цікаво і результат більший, 
помітніший. Ну, і то гарний до-
свід», – каже співрозмовниця.

Малювання стін в Кам’янці-
Подільському – не перший досвід 
роботи в тому місті. Воно, до речі, 
відоме не лише своїм замком, але 
й мистецьким фестивалем «Рес-
публіка», під час якого вуличні 
художники з України та світу ство-
рюють шедеври на міських стінах. 
З «Республікою»  Катерина Яцушек 
познайомилася на пленері на Ба-
коті. Там на туристичній базі були  
вагончики, і вона написала калігра-
фією історію цього місця. То були 
цитати з літописів, там є монастир 
скельний, перші згадки про нього. 
Потім вона їздила на фестиваль у 
вересні, теж писала такі маленькі 
каліграфії. 

«Вуличне мистецтво, як на 
мене, цікаве тим, що люди його ба-
чать щодня, коли йдуть на роботу, 

повертаються додому. Не треба йти 
спеціально у якийсь певний день в 
галерею, їхати в якийсь більший 
музей. Виходиш по хліб – і бачиш 
щось хороше навколо себе, гар-
не. Це позитив, що навколо людей 
формується така атмосфера чогось 
гарного, а не лише сірі будинки. І 
місто гарне». 

НАЙМЕНШЕ ГРАФІТІ 
В УКРАЇНІ

Воно з’явилося під час робо-
ти в Кам’янці-Подільському. Його 
створила художниця Аня Звя-
гінцева, яка допомагала Каті ма-
лювати стіни кафе. Це пташка. 
Вона символізує протест проти 
найбільших ковбас, найбільших 
вареників й усього того, що за-
раз роблять.  Громадськість, ЗМІ 
відреагували бурхливо, можли-
во, тому, що зараз усі малюють 
щось найбільше, а вона створила 
найменше. До речі, знайти най-
менше графіті в Україні можна на 
вулиці Лесі Українки у Кам’янці-
Подільському.  

НАЙКРАЩИЙ 
ПЛАКАТ

У вересні Катя Яцушек  разом із 
фірмою, з якою співпрацює, зроби-
ли плакат для фестивалю в Данії, де 
відбувався конкурс плакатів. Їхню 
роботу не вибрали для основного  
візуального орендування, але вона 
лишилася в  портфоліо дизайнерів. 
Вирішили подати плакат на кон-
курс «Ukrainian Design Th e Very 
Best of».  Робота виграла в одній із 
категорій. 

«Дуже класно, бо це знаковий 
фестиваль українського дизайну. 
Приємно бути серед переможців, 
тим більше, що там цього року теж 
переміг Кирило Ткачов, який був і є 
моїм вчителем з каліграфії. Зігріло 
душу, бо мій вчитель виграв і я теж 
виграла. Це стимулює розвиватися, 
робити щось далі, більше і краще». 

Роботи Катерини Яцушек  мож-
на подивитися на «Facebook»  та в 
«Instagram», де вона викладає про-
цес роботи, ілюстрації, каліграфію. 
А ще – на сайті «Behance». Це сто-
рінка для портфоліо дизайнерів 
та інших творчих людей. А щодо 
шрифтів, то є багато спеціалізованої 
літератури, сайтів. Треба набрати в 
«Google» – «класифікація шрифтів». 
Їх, як з’ясувалося, класифікують 
за різними ознаками. У кожного 
шрифта – своя історія.   

Б



12 ÒÅËÅÃ²ÄХроніки ЛЮБАРТА
№42 (243)  29 жовтня 2015 року

П
О

Н
ЕД

ІЛ
О

К
 2 Л

И
СТ

О
П

АД
А

ВІ
ВТ

О
РО

К
 3 

ЛИ
С

ТО
П

А
ДА

СЕ
РЕ

ДА
 4 

ЛИ
С

ТО
П

А
ДА

Ч
ЕТ

ВЕ
Р 

5 
ЛИ

С
ТО

П
А

ДА
П

’Я
ТН

И
Ц

Я 
6 

ЛИ
С

ТО
П

А
ДА

С
УБ

О
ТА

 7 
ЛИ

С
ТО

П
А

ДА
Н

ЕД
ІЛ

Я 
8 

ЛИ
С

ТО
П

А
ДА

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, 18.30, 
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 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
08.45 Корисні поради
09.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15.00 Вікно в Америку
15.20 Казки Лірника Сашка

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 03.30 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20 М/ф «Сімейка Крудз»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Кохання у великому 
місті - 3»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
00.00 Х/Ф «ДЕНЬ ПОДЯКИ»

05.40, 03.15 Д/с «Україна: забута 
історія»
06.35 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.40, 08.10, 08.40 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Зозуля»
13.50, 14.20 «Судові справи»
15.05, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00, 04.00 Т/с «Дурна кров»
23.05 Т/с «Аннушка»
01.05 Х/Ф «ПЕРВІСНИЙ 
СТРАХ»

06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.05 Труба містера Сосиски
11.05 Дивитись усім!
12.05, 13.20 Х/Ф «ВІДКРИЙТЕ, 
ПОЛІЦІЯ!»
14.45, 16.20 Х/Ф «ТАКСІ-3»
16.55 Х/Ф «ТАКСІ-4»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.20 Х/Ф «S.W.A.T. 
ПЕРЕХРЕСНИЙ ВОГОНЬ»
01.55 Х/Ф «СПІДІ-ГОНЩИК»
03.55 Т/с «Ганнібал»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»
10.15 «Зіркове життя. Кохання з 
другого погляду»
11.10 «Битва екстрасенсів 15»
13.20 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.55 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.35 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ»
02.45 Нічний ефір

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00, 05.15 Події
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.00, 19.45, 02.50 «Говорить 
Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Андрійко»
18.00, 04.30 Прем’єра! Т/с «Клан 
ювелірів. Зрада»
21.00 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО 
НАРЕЧЕНОГО»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»

15.50 Т/с «Білявка»
17.40 Перша шпальта
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.45 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.45 Хокей. Чемпіонат України. 
«Донбас» - «Юність»
03.50 Т/с «Минають дні, минають 
роки»
05.45 Вічне

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 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
09.20 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ
10.45 Подорожні
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.30, 23.15, 03.35 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у 
великому місті - 3»
13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа»
14.40 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»
00.00 Комедія «Таксі» 
02.00 Х/Ф «ЧОЛОВІК 
НАРОЗХВАТ»
04.05 «Супергерої»

05.40, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.00 Т/с «Аннушка»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00, 03.50 Т/с «Дурна кров»
01.05 Х/Ф «ЗАЛІЗНА ХВАТКА»
03.05 Д/с «Україна: забута 
історія»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
10.10, 20.20 Громадянська 
оборона
11.15, 17.40 Т/с 
«Далекобійники»
12.15, 13.20 Х/Ф «ФОРЕСТ 
ГАМП»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Нюхач-2»
23.30 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
01.15 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.20 «Зіркове життя. Зірки з 
сиротинця»
11.10 «Зіркове життя. Мій 
батько-ангел»
12.10 «Битва екстрасенсів»
13.45 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!»
20.00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
22.45 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
23.45 «Один за всіх»
00.40 Х/Ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
02.05 Нічний ефір

06.00, 12.15 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.15, 15.30 Х/Ф «КЛУШИ»
16.00 Прем’єра! Глядач як свідок
18.00, 04.30 Прем’єра! Т/с «Клан 
ювелірів. Зрада»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Шахтар» - «Мальме»
23.50 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»
02.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»
05.20 Глядач як свідок

12.25 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Т/с «Естонська РСР»
14.45 Казки Лірника Сашка
14.55 М/с «Друзі-янголи»
15.10 Хочу бути
15.50 Фольк-music
16.55 Богатирські ігри
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55, 04.20 Про головне
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
01.45 Х/Ф «ЗВЕНИГОРА»
03.20 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини
06.20, 00.25 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
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55, 04.30 Про головне
09.50 ДебатиPRO
11.25 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе
12.00 Засідання Кабінету 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 19.30, 23.15, 03.35 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у 
великому місті - 3»
13.20 «Ворожка» 14.00 «Сліпа»
14.40 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Міняю жінку - 10»
00.00 Х/Ф «ЧОЛОВІК 
НАРОЗХВАТ»
02.00 Х/Ф «ЯКОСЬ У ГОЛІВУДІ»
04.05 «Супергерої»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.00 Т/с «Аннушка»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00, 03.50 Т/с «Дурна кров»
01.05 Х/Ф «ДЕНЬ ПРАЦІ»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
10.00 Громадянська оборона
11.00, 17.40 Т/с 
«Далекобійники»
12.00, 13.20 Х/Ф «S.W.A.T. 
ПЕРЕХРЕСНИЙ ВОГОНЬ»
14.25 Т/с «Код Костянтина»
15.20, 16.20 Патруль. 
Самооборона
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Нюхач-2»
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.50 Т/с «Ганнібал»

05.20, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45, 18.30 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя. Казка 
після слави»
10.55 «Зіркове життя. Мій 
коханий-ангел»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.10 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5»
00.45 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф «БЕСПРЕДЕЛ»
03.35 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 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 Х/Ф «НАРЕЧЕНА 
МОГО НАРЕЧЕНОГО»
16.00 Прем’єра! Глядач як свідок
18.00, 04.30 Прем’єра! Т/с «Клан 
ювелірів. Зрада»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Челсі» - «Динамо»
23.50 Події дня
00.10, 02.55 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»
05.20 Глядач як свідок

Міністрів України
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Т/с «Естонська РСР»
14.45 Казки Лірника Сашка
14.55 Як це?
15.40 Музичне турне. Співає 
Оксана Пекун
16.40 Чоловічий клуб. Спорт
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ
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
01.45 Богатирські ігри
02.30 Віра. Надія. Любов
03.20 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини
06.20, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 19.30 НАЦІОНАЛЬНІ 
ДЕБАТИ
10.45 Війна і мир
11.45 Вікно в Америку

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 23.15, 04.10 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20, 21.00 Т/с «Кохання 
у великому місті - 3» 13.20 
«Ворожка» 14.00 «Сліпа»
14.40 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка» 17.15 Т/с 
«Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00, 23.30 «Право на владу»
00.20 Х/Ф «ЯКОСЬ У ГОЛІВУДІ»
02.20 Х/Ф «В ПОШУКАХ ЕРІКА»

05.40, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.50 Т/с «Аннушка»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 Х/Ф «ФОТО НА 
ДОКУМЕНТИ»
00.55 Х/Ф «АМІСТАД»
03.35 Х/Ф «ЗАЛІЗНА ХВАТКА»

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, 17.40 Т/с 
«Далекобійники»
12.10, 13.20 Х/Ф «ПРИХОВАНІ 
НАМІРИ»
14.45 Т/с «Код Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Нюхач-2»
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.40 Т/с «Ганнібал»

05.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.05 «Зіркове життя. 
Загартовані злиднями»
10.55 «Зіркове життя. 
Кримінальні родичі»
11.55 «Битва екстрасенсів»
13.15 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 5»
00.45 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «ВЕСЕЛІ ЗІРКИ»
03.40 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 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 Х/Ф «ВІДДАЛЕНІ 
НАСЛІДКИ»
16.00 Прем’єра! Глядач як свідок
18.00, 04.30 Прем’єра! Т/с «Клан 
ювелірів. Зрада»
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 
«Сент-Етьєн» - «Дніпро»
00.00 Події дня
00.15, 02.55 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»
05.20 Глядач як свідок

12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Т/с «Естонська РСР»
14.45 Казки Лірника Сашка
14.55 Школа Мері Поппінс
15.10 Хто в домі хазяїн?
15.55, 02.30 Надвечір’я. Долі
16.50 Світло
17.30 Книга ua
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55, 04.30 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.30 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.45 Д/ф
03.20 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ
10.45, 12.00, 02.55 Д/ф
12.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Т/с «Естонська РСР»
14.45 Казки Лірника Сашка

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20 Т/с «Кохання у великому 
місті - 3» 13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа» 14.40 «Сімейні 
мелодрами -6» 15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.30 «Світське життя»
23.30 Х/Ф «В ПОШУКАХ ЕРІКА»
02.15, 05.35 Х/Ф «НЕСУТЬ 
МЕНЕ КОНІ»

05.40, 20.00, 02.05 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Аннушка»
11.30, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «ВИКЛИК»
02.50 Д/с «Україна: забута 
історія»
03.40 Х/Ф «ДЕНЬ ПРАЦІ»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
10.10 Громадянська оборона
11.10, 17.40 Т/с 
«Далекобійники»
12.10, 13.20 Х/Ф «НЕМА КУДИ 
ТІКАТИ»
14.45, 03.50 Т/с «Код 
Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.20 Т/с «Нюхач-2»
22.35 Що по телеку?
23.30 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
04.30 Т/с «Ганнібал»

06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 01.40 Х/Ф «ТРИВОЖНА 
НЕДІЛЯ»
08.35 «Зіркове життя. Мій син 
особливий»
09.25 «Зіркове життя. Кохання, 
перевірене відстанню »
10.20 Х/Ф «ЗРАДА»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 
вдома»
19.55, 22.45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-8»
03.10 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 04.35 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15 Х/Ф «ТАМ, ДЕ Є ЩАСТЯ 
ДЛЯ МЕНЕ»
15.30 Х/Ф «ТАМ, ДЕ Є ЩАСТЯ 
ДЛЯ МЕНЕ»
16.00 Прем’єра! Глядач як свідок
18.00, 03.45 Прем’єра! Т/с «Клан 
ювелірів. Зрада»
21.00 Х/Ф «ЧОГО ХОЧУТЬ 
ЧОЛОВІКИ»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»

14.55 М/с «Друзі-янголи»
15.10 Школа Мері Поппінс
15.45 Спогади
16.15 Театральні сезони
16.45 Віра. Надія. Любов
17.45 Чоловічий клуб
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55, 04.30 Про головне
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
03.20 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.40 Вперед на Олімп!
09.10 М/с «Друзі-янголи»
09.40 Хочу бути
10.00, 19.40 Д/ф
10.35, 21.30 Поліція
11.15 Книга ua
12.10 Світло
12.55, 02.20 Баскетбол. 

07.35 «Еліксир бадьорості. 
Середовище перебування»
09.50 «Світське життя»
10.50, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
11.50 «Маленькі гіганти»
14.20 «Вечірній Київ 2015»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал 
2015»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.15 «Що? де? коли? 2015»
00.30, 03.15 Х/Ф «ОСТАННЯ 
ЛЮДИНА НА ЗЕМЛІ»
04.30 «Шість кадрів»

07.10 «Жди меня. Украина»
08.40 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 Х/Ф «ПРИХОДЬТЕ 
ЗАВТРА»
11.30 Програма «Подорожі в 
часі»
12.00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
13.00 Т/с «Серафима Прекрасна»
18.05, 20.30 Т/с «Птаха у клітці»
22.20 Х/Ф «ФОТО НА 
ДОКУМЕНТИ»
00.20 Х/Ф «ІГРИ ДОРОСЛИХ 
ДІВЧАТ»
02.50 Х/Ф «АМІСТАД»

07.05 Провокатор
08.55 Секретний фронт
09.55 Антизомбі
10.55 Дістало!
11.55, 13.00 Громадянська 
оборона
13.10 Інсайдер
14.10 Т/с «Нюхач-2»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.05 Х/Ф «ВАСАБІ»
22.00 Х/Ф «МАЛАВІТА»
00.05 Х/Ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
01.55 Х/Ф «ПРИХОВАНІ 
НАМІРИ»

06.10 Х/Ф «ГАРАЖ»
08.00 «Караоке на Майдан»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Хата на тата»
11.55, 22.55 Т/с «Коли ми 
вдома»
15.05 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
23.50 «Х-Фактор - 6 Підсумки 
голосування»
01.15 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
04.40 Нічний ефір

07.10 Х/Ф «ТАМ, ДЕ Є ЩАСТЯ 
ДЛЯ МЕНЕ»
09.00, 01.00 Відверто з Машею 
Єфросініною
10.00, 00.00 Зірковий шлях. 
Субота
11.00 Х/Ф «ЧОГО ХОЧУТЬ 
ЧОЛОВІКИ»
13.00, 15.20 Т/с «Зведена 
сестра»
17.10, 19.40 Т/с «Заради тебе»
21.50 Х/Ф «ВІДДАЛЕНІ 
НАСЛІДКИ»
02.50 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»

Чемпіонат України. «Черкаські 
Мавпи» - «БІПА»
14.55 Богатирські ігри
16.05 Чоловічий клуб
16.40 Іван Карабиць. «Мадонна 
Україна»
17.55 Баскетбол. Чемпіонат 
України. «Хімік» - «Волиньбаскет»
21.00, 05.30 Новини
22.15 ГОГОЛЬ FEST 15
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. 
Підсумки
01.20 Музичне турне
04.05 Х/Ф «ЗЛАМАНІ»

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
09.15 М/с «Друзі-янголи»
09.30 Школа Мері Поппінс
09.45 Хто в домі хазяїн?
10.05 Як це?
10.40 Спогади
11.10 Твій дім
11.55 Х/Ф «СТРАСНИЙ 
ТИЖДЕНЬ»
14.00 Фольк-music
15.30 Чоловічий клуб. Спорт

06.45 «Що? де? коли? 2015»
08.00 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-забава» 09.50 «Маша 
і ведмідь» 10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.20 «Інспектор Фреймут 2»
13.50 «Міняю жінку - 10»
15.05 «Чотири весілля 4»
16.30 «Розсміши коміка»
17.30 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПОЛЮВАННЯ»
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 «БIЛИЙ ПТАХ 
З ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ»

06.15 Х/Ф «ПРИХОДЬТЕ 
ЗАВТРА»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний»
11.00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
12.00 Х/Ф «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНА»
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
20.00, 03.50 «Подробиці тижня»
21.50 Інтерв’ю Прем’єр-міністра 
України Арсенія Яценюка
22.00 Т/с «Птаха у клітці»
01.50 Х/Ф «ВИКЛИК»

07.00, 03.25 Х/Ф «КРАЇНА 
МАВП»
08.50 Зірка YouTube
10.10 Дивитись усім!
11.10 Труба містера Сосиски
12.10, 13.00 Х/Ф 
«ПРИБУЛЬЦІ-2. КОРИДОРИ 
ЧАСУ»
14.50 Х/Ф «ЯГУАР»
16.50 Х/Ф «ВАСАБІ»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20.35 Х/Ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
23.10 Х/Ф «ЛЕОН»
01.40 Х/Ф «НЕМА КУДИ 
ТІКАТИ»

05.50, 02.10 Х/Ф «ДІЛОВІ 
ЛЮДИ»
07.20, 10.50 «МастерШеф - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдан»
13.05, 15.35 «Х-Фактор - 6»
15.10 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром України»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
01.15 «Детектор брехні 7»
03.50 Нічний ефір

06.40 Події
07.30 Реальна містика
09.15 Т/с «Зведена сестра»
13.00 Т/с «Заради тебе»
16.50, 20.00 Т/с «Не йди»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин з 
прем’єр-міністром
21.50 Х/Ф «СМОКІНГ ПО-
РЯЗАНСЬКИ»
23.45 Глядач як свідок
01.40 Т/с «Клан ювелірів. Зрада»

16.45, 04.05 Т/с «Вікендові 
історії»
17.50 Театральні сезони
18.25 Т/с «Білявка»
19.20 Д/ф
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 ГОГОЛЬ FEST 15
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Баскетбол. Чемпіонат 
України. «Хімік» - «Волиньбаскет»
05.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«ПОВІТРЯ» 
(США, 2014)
Режисер: 
Крістіан Кантамесса
Коли пара людей волею 

обставин стають відпові-
дальні за порятунок людства 
в постапокаліптичному світі, 
де немає повітря, і ці двоє за-
мкнуті в похмурому бункері, 
від історії варто чекати ще 
тих психозів на ґрунті клау-
строфобії та хронічного від-
чуття приреченості всього 
сущого. Акторський тандем 
Нормана Рідуса та Джимона 
Хонсу відверто витягують 
далеко не найліпший зразок сучасного фантастичного кіно, 
після перегляду якого так чи інакше задаєшся питанням: «І 
що?..». Втім, як для дебютної роботи, Кантамесса справився 
і як режисер, і як автор ідеї та сценарію стрічки. Хочеться ві-
рити, що то тільки початок! Можна, кому не вистачає фантас-
тики. Як мінімум, якісна картинка і хороші актори на екрані 
вам гарантовані.

«СЮРПРИЗ» 
(Голландія, Бельгія, 
Німеччина, 
Ірландія, 2015)
Режисер: Майк ван Дім
Одна з кращих європей-

ських трагікомедій останніх 
років – оскароносний ван Дім 
зняв пізнавальну, злегка аб-
сурдну і місцями навіть гро-
тескну історію про дивакува-
того мільйонера, який після 
смерті матері вирішує покін-
чити життя самогубством. 
Для цього чоловік звертаєть-
ся у спеціальну фірму, котра 
займається виконанням пікантних замовлень… Вибираючи 
собі труну, наш герой зустрічає жінку, в яку несподівано за-
кохується. Тій теж набридло жити, тому перспектива останніх 
днів життя мимоволі єднає парочку. Проте, не все так просто – 
коли в очах героя життя постає в новому, тепер абсолютно при-
вабливому світлі, процес ліквідації клієнта діє повним ходом… 
Чудовий настрій і своєрідне почуття гумору авторів стрічки не 
відпускали мій інтерес до фінальних кадрів, хоча кінцівка ви-
явилася дещо банальною… Утім раджу переконливо! 

«НАСТУПНОГО 
РАЗУ Я 
СТРІЛЯТИМУ 
В СЕРЦЕ» 
(Франція, 2014)
Режисер: Седрік Анже
Кінець 70-х, Фран-

ція, провінційне містеч-
ко, в якому стабільно 
знаходять вбитими жі-
нок… Жандарми, не по-
кладаючи рук, шукають 
серійного вбивцю, в той 
час як розшукуваний но-
сить форму… жандарма, 
розслідуючи злочини 
власного авторства. Цікава й неоднозначна, але при цьому 
харизматична роль Гійома Кане, образ якого для мене осо-
бисто ідеально вписується в романтичних персонажів, а не 
монстрів з руками в крові. У принципі й сам фільм на фоні 
класичних для французького кіно легких життєвих історій і 
мелодрам виглядає чимось відверто неочікуваним. Для люби-
телів психологічних, розмірених трилерів фільм може стати 
справжньою знахідкою. Спробуйте!

«ВКРАДИ 
МОЮ 
ДРУЖИНУ» 
(США, 2013)
Режисер: 
Деніел Шехтер 
У фільмографії Джен-

ніфер Еністон стрічка 
Шехтера займає осібне 
місце, важко піддаючись 
різного роду аналізам та 
однозначним полюсам 
сприйняття. Історія па-
рочки бандюків-невдах, 
котрі викрали дружину 
корумпованого забудов-
ника. Той, у свою чергу, 
вимоги щодо викупу бла-
говірної відкинув, зату-
сивши на Багамах із коханкою. Викрадачі опиняються у вкрай 
делікатній ситуації, коли заручниками недолугих обставин 
стали саме вони. Еністон – прекрасна, Мос Деф – талант, яко-
го я ніколи не помічав, а сам фільм – легкий, трошки ідіот-
ський настроєво, але ідеальний для гарної компанії. Можна.

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.

ЖАДАН І СОБАКИ 
ЇДУТЬ У ЛУЦЬК
У рамках осіннього туру Україною до Луцька 
з концертом приїде Сергій Жадан та гурт 
«Собаки». Дійство відбудеться 18 листопада у 
пабі «ЛучеSк» (вул. Крилова, 1), початок о 20:00.
«Нині український письменник Сергій Жадан 
та харківський гурт «Собаки» працюють над 
матеріалом для нового альбому, тому слухачі 
матимуть змогу почути як старі композиції проекту, 
так і цілком нові пісні. Добра нагода для давніх 
поціновувачів проекту пригадати давно знайоме, а 
для новонавернених – відкрити щось неочікуване», 
– повідомили у  мистецькому об’єднанні 
«стендаЛь», що є організатором концерту. 
Вартість вхідного квитка – 70 гривень. Квитки 
можна придбати безпосередньо у пабі «ЛучеSk», 
касі обласної філармонії на Театральному майдані, 
книгарні «Освіта» (просп. Волі, 8), кав’ярні «Кофеїн» 
(вул. Винниченка, 8), у «Книгарні на Волі» (просп. 
Волі, 2) або ж за телефонами: (095) 031-32-80, 
(097) 876-42-15. Обов’язкове окреме бронювання 
столиків: (099) 540-55-35.

КІНОВІДГУК

АФІША 

«ФАТАЛЬНА ПРИСТРАСТЬ»: «ФАТАЛЬНА ПРИСТРАСТЬ»: 
ВЕЛИКА ЦІНА ОДНІЄЇ ПОМИЛКИ ВЕЛИКА ЦІНА ОДНІЄЇ ПОМИЛКИ 
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Галина ТЕРНОВА

авряд чи є щось більш 
приголомшливе, 
безрозсудне та 

всепоглинаюче, аніж сильне 
бажання. Для декого таке бажання 
переростає в одержимість. 
Всесвітньовідома суперзірка 
Дженніфер Лопес очолює 
акторський склад фільму режисера 
Роба Коена «Фатальна пристрасть» 
– психологічного трилеру про 
небезпечну похибку, яка заводить 
героїню надто далеко.

У фільмі Дженніфер Лопес, по-
при вік, має вельми сексуальний 
вигляд. За сюжетом, у неї закоху-
ється практично одноліток її сина 
– новий сусід, втім така різниця у 
віці помітна не надто.

Сюжет рухається без жодних 
несподіванок, принаймні для тих, 
хто бачив у своєму житті більше, 
ніж десять фільмів. У потрібний 
момент глядачі бачать і бійку, і 
жарти, і головну красуню школи 
та скромного хлопця, який її за-
войовує. Роль нового сусіда Ноа 
виконує Раян Гузман. Спершу він 
видається ідеальним, але потім по-
казує всі свої психічні проблеми, 
які сформували підліткові травми. 

У стрічці Лопез грає Клер Петер-
сон, вчительку літератури у коледжі, 
яка намагається віднайти себе як 
жінку після розлучення зі зрадли-
вим чоловіком Гаретом (Джон Кор-
бет), з яким вони прожили разом 
18 років. Син Клер і Гарета – Кевін 
(Іан Нелсон) – також зіштовхуєть-
ся з проблемами в школі: з нього 
знущаються старшокласники, тому 
з’ява і заступництво симпатичного 
19-річного сусіда Ноа є більш ніж 
доречними. Ноа переїхав у сусідній 

будинок нещодавно, щоб дбати про 
свого старого дядька-інваліда, його 
ж власні батьки трагічно загинули в 
автокатастрофі. Хоча Ноа заводить 
дружбу з Кевіном, те, що Клер при-
ваблює його як жінка, годі не помі-
тити. 

Хоча Ноа проводить більшість 
вільного часу влітку з Кевіном, на-
вчаючи його, як поводитися з ді-
вчатами або ремонтувати машини, 
він не припиняє спостерігати за 
Клер. Вона підтримує дружбу свого 
сина з Ноа, а також відгукується на, 
здавалося б, невинний флірт і за-

прошує привабливого сусіда на ве-
черю. Ноа не зводить очей з Клер, 
навіть обманом стає її студентом.

Якось за ініціативою Вікі (Кріс-
тін Ченовет), начальниці та най-
кращої подруги Клер, вони йдуть 
на побачення наосліп, яке пере-
творюється на катастрофу. Клер 
знову почувається пригніченою і 
йде додому. Там їй телефонує Ноа 
і просить допомогти з «кулінар-
ною катастрофою». У Ноа вдома 
настрій Клер покращується, вона 
трохи розслаблюється і щиро при-
ймає компліменти, якими осипає 

її хлопець. Але щойно вона зби-
рається йти, Ноа відкриває Клер 
свої почуття. Він починає цілувати 
і роздягати її, незважаючи на те, 
що вона м’яко його відштовхує та 
намагається вивільнитись. Жінка 
усвідомлює, що це неправильно, 
але Ноа – перший чоловік за дов-
гий період часу, поряд з яким вона 
почувається бажаною. У момент 
слабкості Клер капітулює і вони 
проводять бурхливу ніч разом. 

Настає ранок, і до Клер прихо-
дить тяжке усвідомлення того, що 
вона скоїла. Поспішаючи піти, вона 

перепрошує Ноа за свою помилку, 
але його ніжна та пристрасна по-
ведінка моментально змінюєть-
ся, натомість стає небезпечною та 
жорстокою, перетворюючись на 
одержимість. Після низки погроз та 
спроб шантажу Клер розуміє, що їй 
більше не до снаги упоратися із цим 
самотужки, і просить про допомогу 
свою подругу Вікі. Разом вони на-
магаються придумати, як врятува-
ти сім’ю Клер. Жінка має зробити 
майже неможливе, щоб уберегти 
свій світ і своїх рідних від смертель-
но небезпечного психопата.
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КВАРЦЯНИЙ ПРОТИ КВАРЦЯНИЙ ПРОТИ 
ГРОЗНОГОГРОЗНОГО

ЗМАГАННЯ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 11 9 1 1 27 - 7 28
2 Динамо 11 9 1 1 22 - 5 28
3 Дніпро 11 7 2 2 25 - 11 23
4 Зоря 11 6 4 1 22 - 5 22
5 Ворскла 11 4 6 1 14 - 13 18
6 ВОЛИНЬ 11 5 2 4 14 - 17 17
7 Карпати 11 4 1 6 11 - 17 13
8 Олександрія 11 3 3 5 10 - 13 12
9 Сталь 11 3 2 6 10 - 16 11

10 Олімпік 11 3 1 7 12 - 16 10
11 Говерла 11 1 6 4 8 - 14 9
12 Металіст 11 1 6 4 9 - 17 9
13 Чорноморець 11 1 4 6 11 - 21 7
14 Металург 11 0 3 8 5 - 28 3

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
ПІСЛЯ 11 МАТЧІВ

ХТО НАЙШВИДШИЙ У ЛУЦЬКУ?

ДОРІЖКИ «АВАНГАРДА» 
НЕ НУДЬГУВАТИМУТЬ

ЛУЧАНКИ ЛЕДЬ 
НЕ СТАЛИ 
АНТИГЕРОЯМИ ТУРУ
Назар ТРИКУШ

Другий виїзний тур до Чернігова 
мав принести найлегші перемоги в 
першому колі чемпіонату. Адже міс-
цевий «Педуніверситет» минулого 
року не завоював жодного очка. За 
дворічну історію протистоянь ко-
манд волинянки програли Черніго-
ву лише одну партію. Команди вже 
грали у цьому сезоні – на першому 
етапі Кубка України, який проходив 
у Южному. Тоді омолоджений ко-
лектив Богуслава Галицького здобув 
досить впевнену перемогу – 3:0.

«Педуніверситет-ШВСМ» – 
«Континіум-Волинь-Університет» 
– 2:3 (25:21, 25:13. 21:25, 23:25, 
13:15) та 0:3 (21:25, 27:29, 20:25)

У Чернігові гра розвивалася за 
кардинально іншим сценарієм. У 
першій партії чернігівчанки перемо-
гли з різницею у чотири очка – 25:21. 
А в наступному сеті взагалі розгро-
мили суперника – 25:13. Невтіш-
ною статистика для лучанок була і 
в третьому сеті. Хоча гості володіли 
ініціативою, проте все не могли віді-
рватися від суперниць – 13:13, 16:19, 
19:22. Однак луцький «Континіум» 
зумів довести сет до переможного 
25-го очка – 21:25. Більше того, під-
опічні Богуслава Галицького зумі-
ли здійснити дивовижний камбек 
і врятувати, здавалося б, програну 
гру. Головному тренеру лучанок це 
коштувало жовтої картки. У на-
ступних двох партіях гості перема-
гали лише з мінімальною різницею 
– 23:25 та 13:15.

У матчі-відповіді гості здобули 
«суху» перемогу. Хоча підопічні Бо-
гуслава Галицького таки перемогли, 
не поступившись жодною партією, 
гра не була легкою. У кожному сеті 
господарки вели в рахунку: 16:12 – у 
першому, 13:5 – у другому, 14:7 – у 
третьому. Та кінцівки завжди були 
за лучанками. 

«Дуже погано зіграли першого 
дня. Таке враження, що вся наша 
передсезонна підготовка була да-
ремною. У нас молода команда, 
тому, можливо, бракує стабільності 
в грі. У матчі-відповіді ми почали 
веселіше грати в атаці, та все ж за-
лишилися ті самі проблеми з при-
йомом. Далі нам потрібно буде грати 
серйозніше, адже попереду чекають 
набагато сильніші суперники, – роз-
повів головний тренер лучанок Бо-
гуслав Галицький.

У турнірній таблиці Суперліги 
з п’ятьма очками ВК «Континіум-
Волинь-Університет» посідає чет-
верте місце. Матчі третього туру 
лучанки зіграють вдома проти він-
ницького «Медуніверситету». Ігри 
відбудуться у залі обласної ДЮСШ 
(вул. Шевченка, 3) у п’ятницю, 30 
жовтня, о 18:00, та в суботу, 31 жов-
тня, о 12:00.

Зазначимо, цього сезону у він-
ницьку команду перейшло двоє 
екс-гравців луцького «Континіуму» 
– Анна Житовоз та Юлія Козачков-
ська.

ВОЛЕЙБОЛ

Змагання на «Авангарді» включають у календар подій 2016 року

Юрій КОНКЕВИЧ

Оновлений влітку стадіон 
«Авангард» готуватимуть до нових 
відповідальних легкоатлетичних 
стартів, перший з яких відбудеться 
у квітні 2016 року. Про це 
розповів президент Федерації 
легкої атлетики України, перший 
заступник міністра молоді і спорту 
України Ігор Гоцул. Усі учасники 
майбутнього легкоатлетичного 
турніру ще уточнюються. 
Стовідсотково це будуть атлети з 
Білорусі та Туреччини. Наразі, зі 
слів Гоцула, тривають переговори 
ще з однією країною.

– На Європейській Конвенції 
з легкої атлетики у Лозанні наша 
Федерація домоглася повернення 
змагань в Україну, – розповів він. 
– Раніше українські легкоатлети 
мали домовленості про участь у 
чотирьох-п’яти матчевих зустрі-
чах на рік. Це дозволяло приймати 
змагання в Україні і давати додат-
кові міжнародні старти, а значить 
– додаткову мотивацію нашим 
молодим атлетам і тренерам. На 
жаль, війна та окупація усі зусил-
ля на певний час звели нанівець.

Матчеві зустрічі проводять 
за умовами взаємного обміну. 
Україна бере на себе зобов’язання 
провести змагання. Українці при-
ймають представників, напри-
клад, трьох країн, забезпечують 

30 жовтня (п’ятниця)
«Зоря» – «Шахтар» 19.00

31 жовтня (субота)
«Олімпік» – «Дніпро» 14.00

«Динамо» – «Металіст» 17.00
«Карпати» – «Металург» 19.30

1 листопада (неділя)
«Чорноморець» – «Сталь» 17.00

«Олександрія» – «Ворскла» 19.30

13-й  тур

«Хрестоносці» зіграють вдома два матчі поспіль: 
«Волинь» – «Говерла», 1 листопада, 19.30
«Волинь» – «Ворскла», 8 листопада, 14.00

Минулої п’ятниці, 23 жовтня, 
на «Авангарді» відбулися 
дитячі легкоатлетичні змагання 
«Найшвидша школа Луцька». 
Найбільша спортивна арена області 
приймала юних спортсменів зі шкіл 
Луцька, які змагалися у найбільш 
видовищному виді легкої атлетики 
– естафеті.

Відбулися три забіги – дівча-
ча та хлопчача естафети 4 по 100 

метрів, а також так звана «швед-
ська», змішана естафета, у якій 
учасники – хлопці й дівчата – бі-
жать почергово 100, 200, 300 і 400 
метрів.

Учасників змагань «Найшвид-
ша школа Луцька» відбирали серед 
найактивніших учнів Луцька, які 
виявили бажання займатися лег-
кою атлетикою. Юних спортсменів 
готував до естафет заслужений 

тренер України Олег Вегнер.
Дівчачу естафету виграли шко-

лярки із НВК № 26, другими були 
спортсменки із ЗОШ № 5, третіми 
– ЗОШ № 25. Найшвидше прине-
сли естафетну паличку на фініш 
хлопці із НВК № 26. «Срібло» – у 
НВК № 9, «бронза» – гімназія № 18.

«Змішану» естафету виграв 
НВК № 9, другою на фініші була 
ЗОШ №25, третьою – гімназія № 18. 

За сукупністю видів змагань ви-
значили найпрудкіші луцькі школи. 
Окрім того, згідно з результатами 
змагань за кількістю очок, судді ви-
значили найшвидшу школу Луцька. 
Нею став НВК № 26. II місце – ЗОШ 
№ 25, III місце – гімназія № 18, IV 
місце – ЗОШ № 5, V місце – НВК 
№ 22, VI місце – НВК № 9, два VII 
місця – гімназія № 21 та ЗОШ № 11, 
VIII місце – ЗОШ №12.

У ЛУЦЬКУ ВІДБУДЕТЬСЯ МІЖНАРОДНА МАТЧЕВА 
ЗУСТРІЧ ЮНАЦЬКИХ ЗБІРНИХ

діоні «Авангард», у травні юніори 
зустрінуться на Кріті (Греція), а у 
вересні в Туреччині відбудеться зу-
стріч молодіжних команд із легкої 
атлетики.

Нагадаємо, що за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
оновлений стадіон «Авангард» уже 
прийняв один важливий старт – 
Командний чемпіонат України се-
ред юніорів. Серед планів ФЛАУ 
також проведення в травні 2016 
року Чемпіонату України з легкої 
атлетики, на якому розігрувати-
муть путівки на Олімпійські Ігри в 
Ріо-де-Жанейро 2016 року.

Під час Конвенції Європейської 
легкоатлетичної асоціації стало 
відомо й про те, що у листопаді 
до України приїде почесний віце-
президент Європейської Атлетики 
(ЄА) Карел Пільний. Він завітає 
на Конференцію ФЛАУ, яка відбу-
деться 21 листопада у Луцьку, огля-
не «Авангард», дасть професійну 
оцінку щодо його готовності чи 
неготовності до прийому європей-
ських змагань.

їхнє проживання, харчування та, 
власне, організацію змагань. Але 
потім у гостей є зобов’язання за-
просити нас до себе на подібну 
матчеву зустріч.

Отож, у 2016 році українські 

легкоатлети візьмуть участь у 
щонайменше чотирьох матчевих 
міжнародних зустрічах. У лютому 
такий турнір юніорських збірних 
відбудеться в Білорусі. Наступні 
старти пройдуть у Луцьку на ста-
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«Волинь» – «Миколаїв» – 5:0
28 жовтня, Кубок України, 1/8 
фіналу, Луцьк, «Авангард».
Голи: Кобахідзе (27, 83), Кравченко 
(34), Козьбан (46), Діденко (90+3).
Не вийшло в цьому матчі 
боротьби, «Волинь» змела 
суперника. Вже у п’ятницю 
дізнаємося опонента лучан у 
чвертьфіналі національного 
кубка.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

кафедральному соборі апостолів 
Петра і Павла ліворуч від головного 
вівтаря є кімната, де облаштовано 

каплицю.  На її стелі збереглися поліхром-
ні розписи з першого десятиріччя ХХ сто-
ліття. На них є слова з латинського євха-
ристичного середньовічного гімну «Adoro 
te devote» («Вклоняюся тобі набожно»), ав-
торство якого приписують святому Томі 
Аквінському. Ліпнина каплиці також має 

давнє походження. Скульптури обіруч го-
ловного вівтаря каплиці пізнішого часу. 
Живописними роботами оздоблені як 
основна частина храму, так і ризниця з 
каплицею Пресвятих Тайн. Деякі полот-
на свого часу переробляли, реставрува-
ли, переносили з інших костелів Луцька 
і не тільки. Найстаріші полотна належать 
до XVIII ст. Автори не встановлені. Деякі з 
них мають сліди постобробки, щоб піді-
гнати розміри полотна під конкретну нішу. 

Так, помітно це на іконі святого Францис-
ка невідомого автора та походження, на 
іконі святого Ієроніма, на іконі «Бичуваний 
Христос» та інших. Є картини, які одразу 
писали для костелу і конкретних ніш. Най-
старіші серед таких належать італійцю К. 
Віллані (1801 рік).
У ризниці настінний живопис зображає 
деякі інші костели Луцька: бернардин-
ський, домініканський, кармелітський, три-
нітарський.

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 22 жовтня 2015 року

Реєстраційне свідоцтво ВЛ №365-99ПР від 
26 квітня 2010 р. Засновник – ТзОВ «Редакція 
газети «Хроніки Любарта»
Редактор Андрій Лучик
Адреса редакції: м. Луцьк, 
просп. Волі 1Б, 2-й пов., оф. 2-16 
Контакти: (0332)788-005,
hroniky@gmail.com,  www.hroniky.com
Відповідальність за зміст публікацій та 
достовірність фактів несе автор.
Редакція залишає за собою право літературного 
редагування матеріалів. Газета є виданням 
вільних журналістів, деякі автори працюють під 
псевдонімами. Виходить один раз на тиждень. 
Обсяг – 4 друк. арк.
ТзОВ «Експрес Медіа Друк»
81085, Львівська область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5
Наклад 10 000 прим. Замовлення: 21872.

З приводу розміщення реклами звертайтеся: 
(095) 712 25 98

hroniky.reklama@gmail.com

Під час підготовки номера використовувалися інформаційні  
повідомлення та фотографії з сайтів:  

pravda.lutsk.ua,  vip.volyn.ua,  simya.com.ua, volynnews.
com, volynpost.com, uk.wikipedia.org, hromadske.volyn.ua

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

ПРОДАЮ
♦ 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.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна до-
говірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ 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.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжко-
ва. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.

♦ Нову пральну машину «Волна». Пере і від-
жимає білизну навіть за відсутності водогону. 
Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ Газову плиту «Грета»  на 4 конфорки коричне-
вого кольору.  Б/в 1 рік. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Cервант нового зразка (колір махонь). Ціна 
договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ 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.
♦ 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.
♦ Приватизовану ділянку, дачний кооператив 
«Озер  це», 0,06 га. Ціна договірна. Тел.: (095) 
893-67-81.
♦ Дерев’яний будинок у селі Луковичах, Івани-
чівський район. Опалення газове і пічне. Є 
вода, хлів, гараж, льох цегляний, садок і го-
род (60 сотих), все приватизоване. У селі є 
церква, садочок, амбулаторія, школа, буди-
нок культури, сільська рада, два бари та ма-
газини. Є річка та ставок, за 700 м – молодий 
сосняк. Ціна договірна. Тел.: (097) 97-69-521, 
або (068) 768-78-99.
♦ Приватизованний цегляний гараж з утепле-
ним перекриттям у гаражному кооперативі 
«Стир-3» (район Електроапаратного заводу, 
вул. Дубнівська). Пов ний пакет документів. Га-
раж у відмінному стані. З оглядовою ямою та 
трьома підвальними окремими приміщення-
ми. Ціна договірна. Тел.: (050) 522-28-07, (050) 
951-82-98, (097) 901-32-58. 

КУПЛЮ
♦ Б/в меблі: дивани-малятка, розкладні кріс-
ла, м’які куточки, півтораспальні ліжка, кух-
ні, дитячі стінки (після 2000 року виробниц-

тва). Комісійний магазин «Плюшкін». Тел.: 
72-73-90, (095) 045-31-88.
♦ 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
♦ Виготовлення інформаційних стендів для 
шкільних та дошкільних закладів, вузів, ко-
леджів та інших навчальних й адміністра-
тивних установ. Тел.: (099) 732-85-98, (098) 
919-40-01.
♦ Багетна майстерня «Рамка» пропонує 
оформлення в рами вишивок, картин, фото, 
дзеркал, постерів, подяк. Тел.: (066) 470-60-
90, (099) 628-54-00.

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

ПРОДАЮ
♦Шкіряні дивани у хорошому стані Тел : (050)

♦ Нову пральну машину «Волна». Пере і від-
жимає білизну навіть за відсутності водогону

ві Луцького району, 0,20 га. Вихід до озера, по-
руч церква школа Є газ і світло Ціна договір-

тва). Комісійний магазин «Плюшкін». Тел.: 
72-73-90 (095) 045-31-88

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

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

Подати оголошення можна 
за номером телефону: 

788 – 005 
або написати нам на поштову скриньку: 

hroniky.reklama@gmail.com

У

– У тебе є «П’ятдесят відтінків сірого»? 
– Є, але це не книжка, а кіт.

  
– Як бурхливо розвивається преса: 

ще зовсім недавно вона була вся чорно-
біла, а сьогодні вже кольорова.

– Ага, тільки переважно жовта.
  

Якщо людина в усьому бачить нега-
тив, то їй потрібен проявник у вигляді 
горілки або спирту.

  
Хлопець з не дуже красивою дівчи-

ною застрягли у ліфті.
Вона: 
– Молодий чоловіче! Якщо ви спро-

буєте мене поцілувати, я закричу!
Він: 
– Я теж!

  
Ледве втиснулася в набитий автобус. 

Чхнула. Пробурмотіла:
– Клята Ебола!
Їхала з комфортом.

  
– Чув, Путін привітав Україну зі 

звільненням від фашистів!
– Значить, усе-таки виводить свої 

війська?..
  

Медведєв – Путіну:
– Володимире Володимировичу, у 

мене дві новини про економічну ситуа-
цію в Росії.

– Почни з хорошої.
– А я не казав, що є хороша...
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Євгеній Ткачук (7 квітня 1970 р.)
Депутат Луцькради
Удар по печінці виявиться настільки 
болючим, що надумаєте навіть змінити 
сесійну залу на боксерський ринг. 
Відчините кватирку ширше – туман в очах 
розвіється, а дурні думки про відставку 
замінить настійливий присмак реваншу. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська (2 травня 1985 р.)
Очільниця муніципальної дружини Луцька
Оминатимете слизькі стежки й 
надалі із натхненням, гідним кращого 
застосування. Поганяти «дрібняк» – 
це ваше, а от ухопити щуку за хвоста 
– дзуськи. Зорі бачать непорядок в 
організаційній сфері, фінансах, кадрах. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Микола Яручик (28 травня 1980 р.)
Депутат Луцькради
Є шанс розважитися, найліпше провести 
вихідні в культурному товаристві. Якраз 
у театрі дають п’єску про Близнят і їхніх 
друзів – «Бременські музики». Цього 
тижня замість того, щоб довго розвіювати 
сум та страхи, ліпше навести контакти із 
вчорашніми ворогами.

РАК (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний (19 липня 1953 р.)
Президент ФК «Волинь»
Головним ворогом Раків цього тижня 
стане їхня неврівноваженість. І ще 
невміння спокійно й обдумано підходити 
до ухвалення рішень. Навколишнім 
видаватиметься, що в такий спосіб ви 
хочете привернути до себе увагу. Ліпше 
зосередитися на професійній сфері.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)
Директор департаменту ЖКГ Луцька
Наслідки ухвалення управлінських 
рішень будуть важкими. Сни 
справджуються, найчастіше – на третій 
день після зустрічі трьох друзів. Будете 
душею компанії. Не слід братися за 
розробку нових проектів. 

ДІВА (24.08 – 23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Міський голова Луцька
Тепер доведеться ризикувати, бо в окопі 
вже насиділися. Аби навчитися цьому, 
сходіть у лев’ячу яму в зоопарк, або ж 
пройдіться темними провулками околиць. 
Відчуйте нарешті адреналін у своєму 
тихому райському куточку, тим більше, що 
зовсім скоро пенсія і «чортове колесо» в 
парку. З нього так зручно чхати на людей. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)
Депутат Волиньради
Полювання на правильну хвилю закінчиться 
вдало – інавгурацією. Утім хтось із любих 
друзів не забуде пригадати вам послужний 
список із десятка попередніх проектів. 
Удавайте, що це не про вас. Із харизмою 
проблеми відсутні. Як і з кармою. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Святослав Боруцький (28 жовтня 1971 р.)
Депутат Волиньради
Не перебільшуйте свого значення, 
до «золотої акції» вашому статусу ще 
далекувато. Тим більше, що у своїй обителі 
маєте проблеми із самоідентифікацією. 
Зорі радять пригальмувати амбіції і 
розслабитися. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)
Бізнесмен, меценат, політик
Розпочнете підготовку до повернення в 
рідні місця. Вітрила напнуті, залишилося 
з’ясувати курс і посісти місце боцмана. 
Зважайте на рифи та акул, тому 
убезпечтеся від запливу у відкритому 
океані. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Сергій Рижков (14 січня 1976 р.)
Громадський активіст
Тиждень обіцяє тексти за Сервантесом. 
От тільки вітряки мінливі, бо вітер змін 
дме, як йому хочеться, а не за партійним 
бажанням. Козорогам варто впертися в 
стіну нерозуміння. Кримінальні турботи 
зміняться комерційними. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Роман Карпюк (31 січня 1964 р.)
Депутат Волиньради
Бурхливі емоції все ще ятритимуть вашу 
меланхолійну душу. Не зможете сприйняти 
поразки. Не чекайте легкої посадки на 
запасному аеродромі – злітно-посадкова 
смуга на ньому у вибоїнах, які ви ж колись 
зробили.

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Голова Волинської ОДА
Печальні серенади дощової пори 
співатимуть олімпійські боги. Сонце 
шкіритиметься Рибам тільки через скло 
акваріума, вихід з якого єдиний – через 
сачок і на пательню. Тиждень обіцяє бути 
солідарно-фронтовим. 

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 30 ЖОВТНЯ – 5 ЛИСТОПАДА

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» В ІНТЕРНЕТІwww.hroniky.com

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИМОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ
facebook.com/vitalii.chepynoga

КОТОПОМСТА
Россільхознадзор затримав 17 тонн 
котячого корму з Чехії і не впустив у 
Мордор...
А от це ви вже реально зря, дядя Володя... 
У місті, де якось промишляв булгаковський 
Бегемот, з котами варто дружить... Сильно 
дружить і, не дай Боже, сваритися... Це – 
реальна стратегічна ошибка... Коти – це 
даже не ІГІЛ, це метафізика Всесвіту...

Потірая руки, я вже представляю, як десь 
у Нижньому Бутово кіт Василь підходить 
вранці до миски, перехиляє її ісхудалими 
зап’ястями лап, а потім повертається до 
хозяйки і риторично вибагливо вопрошає: 
«Де жратва?»

А вона йому (потупивши очі): «Де-де, Вася? У 
Путіна піди спитай...»

А він такий: «Ага... У Путіна... Ну, ладно, 
запомним...» 

Московський коте! Вставай до бою! Марш-
марш-марш... МЯУ!!! НЯВ!!!

СІЛЬСЬКІ СТРАТЕГИ
Я недавно був на Черкащині, спілкувався з 
кандидатами на важну должность голови 
сільради... І знаєте, що я вам скажу...

Горжусь! Горжусь сильно, реально!!! 
Кожен!!! Кожен кандидат знає, як побідить 
у войні, як перемогти ІГІЛ, вступить в ЄС 
і скасувать візи... Як зменшить тарифи, 
здолати корупцію навєчно і збільшити 
пенсії в двадцять раз – вообше нє 
вапрос...

А от як дірку на дорозі залатать коло 
автобусної станції і щоб вода була літом, 
хотя би холодна – ніхто не знає...
Парадокс... Пороблено шось...

РАНОК КАНДИДАТА
Кандідат на посаду мера Києва, Юрій 
Іванович Єхануров прокинувся о восьмій і 
пройшов у трусах на кухню… Випив кружку 
холодної води і подивився в мрачне осіннє 
небо…
– Часи перевів? – запитала дружина.
– Вони самі перевелися, – відповів 
Юрій Іванович… – Комп’ютирозіру… 
Компітерюзю… Компітю… Автоматіка, 
короче…

– На вибори підеш?
Юрій Іванович ще раз глянув у вікно на 
холодну погоду, потягнувся і позіхнув…
– Нє, не піду…
– А вдруг мером станеш? – запитала дружина 
і протівно захіхікала.
– На сібя посмотрі, – равнодушно відповів 
Юрій Іванович…
– Іди, Юра, треба йти…
– Чого це?

– Бо так у тебе буде хотя би один голос… 
А як не підеш – то не буде жодного… Стид 
і срам…
Юрій Іванович задумався, вздохнув, достав 
із гардіроба паспорт і пішов вдягаться…
На виході з дому со злостю пнув ногою 
обтягнутий кожею шаманський бубєн, 
подарений якимись дальніми родичами. 

РАНОК ІНШОГО КАНДИДАТА
Сан Санич Омельченко встав удосвіта, 
пройшов на кухню, відкрив кран і довго 
та апетитно їв холодну воду... Потім 
достав з шухляди паспорт і кудись хутко 
засобирався...
– Ти куди? – запитала дружина.
– Як куди? На вибори ж! Мерські сьогодні...
– Які вибори??? Понеділок сьогодні. Вчора 
вибори були... Горе ти моє...
Сан Санич смачно виматюкався сам на 
себе, роздягся і ліг спати далі...

АНТИВИБОРИ
Я пропоную періодично проводить в країні 
антивибори... Так само, як і вибори, тільки 
навпаки. В смислі, приходять усі на дільниці 
і голосують за відкликання тих, за яких 
проголосували. Тіпа, сорі, лоханулися... І 
антиборди висять по всьому городу від 
політиків такого змісту: «Я ще болєє мєнєє, 
а он той – абсолютна падлюка, його й 
відкликайте». Або – «За мене не голосуйте, 
пожалуста, я ще не наде путатствувався. 
Спасіба». А потом кандидати-неудачніки 
ходять по городу і по квартирам, 
забирають гречку, викорчовують дитячі 
майданчики і царапають гвіздками 
пофарбовані лавочки...
А в самому кінці – саме цікаве... Приходять 
у Франківську попи від «Свободи» і 
проклинають ліфти...
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