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ВИБОРИ

«ІМПОРТОВАНИЙ З РОСІЇ «ІМПОРТОВАНИЙ З РОСІЇ 
СЕКОНД-ХЕНД»: ЯК У ЛУЧАН СЕКОНД-ХЕНД»: ЯК У ЛУЧАН 
«ЗАБИРАЛИ» ГОЛОСИ«ЗАБИРАЛИ» ГОЛОСИ

Новий закон «Про місцеві вибори» в процесі свого ухвалення 
спричинив багато гарячих політичних дискусій і суперечок 
між експертами та депутатами різних рівнів. Він нібито 
законно, але забрав  у людей обраного ними депутата, 
знехтував їхніми голосами, заплутав самого виборця та 
суттєво зменшив бажання українця брати участь у такому 
хаотичному виборчому процесі. стор. 9

ЯК ГАРТУЮТЬ РОЗУМ 
І ТІЛО МАЙБУТНІ 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЛУЦЬКА

КІНОРЕЖИСЕР ІГОР ЧАЙКА:КІНОРЕЖИСЕР ІГОР ЧАЙКА:  
«СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ – ЗОЛОТА «СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ – ЗОЛОТА 
ЖИЛА ДЛЯ УКРАЇНИ»ЖИЛА ДЛЯ УКРАЇНИ»
Україна може повністю забезпечити себе сланцевим газом. 
Якщо розробити план видобутку, то вже за кілька років 
українці зможуть не купувати газ у Росії, а користуватися 

власним. Аби розповісти, як це можна 
зробити ефективно, днями до Луцька 
прибув український журналіст, сценарист, 

кінорежисер-документаліст Ігор 
Чайка. Саме 

він створив 
документальний 
фільм «Газова 
революція чи 
Сланцевий 
цугцванг?». 

ГАЗОВЕ ПИТАННЯПОЛІТИКА
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ЯКИХ ДЕПУТАТІВЯКИХ ДЕПУТАТІВ
ОБРАЛИ ВОЛИНЯНИОБРАЛИ ВОЛИНЯНИ

ОЛЕКСАНДРА 
ПАВЛЕНКО: 
«НЕ ТРЕБА 
БОЯТИСЯ 
ВАКЦИНИ ПРОТИ 
ПОЛІОМІЄЛІТУ»
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АВТОР НАЙДОВШОГО 
БУДИНКУ В СВІТІ 
ПОКАЗАВ СВОЇ 
КАРТИНИ ЛУЧАНАМ  
У Луцьку відкрилася виставка картин Василя 
Маловиці, архітектора багатьох споруд у місті, 
зокрема, найдовшого будинку в світі, що в 33-му 
мікрорайоні.

На відкритті 31 жовтня зібралися родичі, друзі 
та колеги художника. Виставку організував син 
митця Павло Маловиця зі своєю родиною та дочка 
Тетяна Дацишина.

Експозиція налічує роботи з краєвидами 
Луцька, Рованців, Києва. За словами дочки митця 
Тетяни Дацишиної, Василь Маловиця вважав себе 
в першу чергу художником, а тоді – архітектором.

Він працював у волинській філії Діпроміста з 
1961 року. Його авторству і співавторству нале-
жать такі луцькі будівлі, як кінотеатри «Зміна» та 
«Промінь», Палац піонерів, гімназія №4, будівля 
історичного факультету Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Українки. 

Крім того, Маловиця розробляв проект 33-го 
мікрорайону і також найдовшої у світі будівлі, яка 
розташована на проспектах Соборності та Молоді.

У жовтні 2015-го йому виповнилося б 85 років.
Виставка робіт експонується на другому по-

версі Палацу культури Луцька до кінця листопада.

У МЕРІЇ 
ОБЛАДНАЮТЬ ЛІФТ  
Оскільки у новому скликанні Луцької міської 
ради одним із депутатів міськради може стати 
чоловік, який пересувається на інвалідному 
візку, обладнати ліфт для інвалідів у будівлі 
міської ради планують найближчим часом.

Про це йшлося під час 80-ї сесії Луцької міської 
ради 28 жовтня, повідомляє Інформаційне агент-
ство Волинські Новини.

За попередніми підрахунками, обраний Артем 
Запотоцький, який пересувається у інвалідному 
візку.

Він був поранений під час революційних подій 
у Києві, отримав, відповідно до Указу Президента, 
орден «За заслуги» III ступеня за вагомий особис-
тий внесок у соціально-економічний, культурний, 
культурно-освітній розвиток області, досягнуті 
успіхи у праці та професіоналізм. Лучанин наразі 
змушений пересуватися на інвалідному візку.

Відтак депутат Євгеній Ткачук просив термі-
ново розв’язати питання встановлення у міськраді 
ліфта, щоб новообраний депутат міг безперешкод-
но потрапляти на сесії міськради та засідання комі-
сій. Окрім цього, такий ліфт дозволить інвалідам, 
які проживають у Луцьку, потрапити на сесії та в 
будь-які підрозділи міської ради.

Міський голова Микола Романюк зазначив, що 
найбільш прийнятним варіантом був би зовніш-
ній ліфт з двору міськради, звідки можна було б 
підійматися на кожен поверх. Він визнав, що не 
впевнений, чи вдасться обладнати ліфт уже до по-
чатку першої сесії міськради наступного скликання 
та зазначив, що також доведеться обладнувати 
відповідні санвузли.

МИСТЕЦТВО

НА ЧАСІ

КАБМІН ВСТАНОВИВ 
СОЦНОРМУ НА ГАЗ 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

 СХАМЕНУЛИСЯ 
абінет Міністрів 
встановив 
соціальну норму 

споживання газу для 
населення у розмірі 
1200 кубометрів на весь 
опалювальний сезон 
(6 місяців), повідомляє 
«Урядовий портал». 

Це означає, що людина 
може сама визначати, скільки 
газу використовувати в рам-
ках соціальної норми щоміся-
ця протягом опалювального 
сезону.

Також уряд ухвалив рішен-
ня про те, що у лютому 2016 
року буде здійснено контроль 
реальних витрат населенням 
газу для опалення та оцінено 
необхідність збільшення соці-
альної норми у випадку холод-
ної зими.

Крім того, Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк під-
писав постанову, якою спро-
щує перерахування субсидій 
за житлово-комунальні по-
слуги на зимовий період. Воно 

буде здійснюватися в автома-
тичному режимі без подання 
повторних заявок.

Внесли зміни до поста-
нови про встановлення дер-
жавних соцстандартів у сфері 

житлово-комунального об-
слуговування. Указані змі ни 
передбачають встановлення 
коригувальних коефіцієн-
тів для розрахунку витрат 
газу, електричної та теплової 
енергії на потреби опалення 
залежно від кількості повер-
хів будинків. 

Встановлюються норма-
тиви користування послу-
гами для централізованого 
опалення за умови облад-
нання житлових будинків 
приладами обліку теплової 
енергії, газопостачання за 
наявності/за відсутності 
газових лічильників, елек-
тричною енергією для ін-
дивідуального опалення, а 
також – диференціювання 
тарифів за періодами доби.

БЕЗПЕКА «АКЦІЯ» ВІД «ВОЛИНЬГАЗУ»: 
УЗАКОНЬ КОЛОНКУ

У рамках місячника безпечного і 
ощадливого використання газу в побуті 
ПАТ «Волиньгаз» пропонує волинянам 
до кінця листопада 2015 року безплатно 
узаконити газову колонку, котел 
чи плиту, аби уникнути проблем із 
газопостачанням та його відключенням.

Останніми роками власники будин-
ків активно встановлюють у своїх оселях 
нові прилади газу. Та досить часто робо-
ти щодо їх встановлення чи заміни про-
водять невідомі особи, повідомляє прес-
служба «Волиньгазу».

Між тим, саме така несанкціонована 
заміна приладів газу може стати причи-
ною отруєння чадним газом, вибухів та 
навіть смертельних наслідків. Тому такі 
прилади мають бути відключені від газо-
постачання до усунення всіх порушень.

ПАТ «Волиньгаз» іде назустріч спо-
живачам і приймає в експлуатацію само-
вільно встановлене газове обладнання. 
Попри те, що така послуга є платною, 
працівники газового господарства без-
платно виконають ескізи змін проекту 
в чинній документації і зареєструють 
прилади в помешканнях абонентів, які 
добровільно звернуться із цим питанням 

до «Волиньгазу». Також споживачам, які 
використовують природний газ для при-
готування їжі та підігріву води, безплат-
но встановлять газовий лічильник.

«Якщо у помешканні замінено газо-
вий прилад і наявні усі документи на ньо-
го, то споживач може просто надати до 
ПАТ «Волиньгаз» цей пакет документів 
і таким чином узаконити наявний удо-
ма газовий прилад», – пояснив перший 

заступник голови правління, головний 
інженер «Волиньгазу» Сергій Галянт.

«Акція» діятиме до кінця листопада 
цього року. Перелік документів та кон-
сультації з приводу перевірки та оформ-
лення самовільно встановленого облад-
нання можна отримати за телефоном 
Єдиного вікна ПАТ «Волиньгаз» 0-800-
501-406 (безплатно зі стаціонарних теле-
фонів) та (0332) 77-69-08.
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МИСТЕЦТВО

МІСЦЕВІ ВИБОРИ

А ВИ Є У СПИСКУ 
ВИБОРЦІВ? 

д»,  пояснив першийий 

Оскільки 15 листопада відбудеться 
другий тур виборів міського голови 
Луцька, територіальна виборча 
комісія просить лучан перевірити 
себе у списках виборців. 

Так, при виготовленні списків ви-
борців для проведення повторного го-
лосування будуть враховані зміни у 
персональних даних виборців, подані 
у відомостях періодичного поновлення 
станом на 3 листопада.

Передання іменних запрошень діль-
ничним виборчим комісіям відбудеться 
9 листопада, а передання списків вибор-
ців – 12 листопада.

Якщо зміни в персональних даних ви-
борця відбудуться у період з 4 до 9 лис-
топада, для того, щоб проголосувати, осо-
бі потрібно звернутися у відділ ведення 
Держаного реєстру виборців до 9 листо-
пада включно для внесення таких змін.

Звернутися до суду із адміністратив-
ним позовом про уточнення списку ви-
борців можна до 12 листопада включно.

Оскільки списки виборців виготов-
ляють на основі даних Державного реє-
стру виборців, лучан закликають пере-
вірити своє включення та правильність 
внесення персональних даних уже зараз. 

Для цього потрібно особисто звернути-
ся з паспортом у відділ ведення Держав-
ного реєстру виборців або скористати-
ся електронним ресурсом  «Особистий 
кабінет виборця» на сайті Центральної 
виборчої комісії, а також за посиланням 
через банер «Виборець повинен знати» 
на сайті Луцької міської ради.

Якщо 25 жовтня ви виявили неточ-
ності стосовно себе чи інших осіб, або 
ж не знайшли себе (інших осіб) у списку 
виборців, не зволікайте зі зверненням до 
відділу ведення Державного реєстру ви-
борців.

Відділ ведення Державного реєстру 
виборців розташований за адресою: м. 
Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, 
кабінети 109, 103. Відділ працюватиме у 
робочі дні з 8:00 до 17:15, у вихідні – з 
9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00). 
Довідки за телефонами: 77-79-17, 77-79-
53. 

АТО 

ПОРАНЕНИМ 
ВОЛОНТЕРАМ 
І ДОБРОВОЛЬЦЯМ 
НАДАВАТИМУТЬ 
ГРОШОВУ 
ДОПОМОГУ 
Верховна Рада ухвалила закон щодо 
виплати одноразової грошової 
допо моги пораненим волонтерам, 
добровольцям та членам сімей 
загиблих.

За це проголосували 269 на-
родних обранців, пише «Українська 
правда».

Так, внесено зміни до закону 
«Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту».

Таким чином, надано право на 
отримання одноразової грошової 
допомоги безпосереднім учасни-
кам АТО із числа добровольців та 
волонтерів, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії 
або каліцтва, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи в районах 
антитерористичної операції у пері-
од її проведення.

Також право на допомогу мають 
члени сімей загиблих (померлих) 
зазначених вище осіб.

К
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ТОРГОВЦІВ ІЗ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
МАЙДАНУ ТРІШКИ 
ПОСУНУТЬ  
Дерев’яні кіоски торговців медом, солодощами та 
іншими виробами народного ремесла і не тільки 
посунуть подалі від Свято-Троїцького собору і 
пам’ятника Лесі Українці. 

Відповідне рішення 29 жовтня затвердив ви-
конавчий комітет Луцької міської ради. 

«У виконавчі органи міської ради  продовжують 
надходити зауваження від творчої еліти міста щодо 
недоцільності подальшого функціонування тим-
часових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, розміщених на Театральному майдані», 
– йдеться у пояснювальній записці.

Тому в управлінні архітектури та містобудуван-
ня Луцькради пропонують розмістити кіоски для 
торгівлі у святкові дні між Палацом культури та 
Волинським обласним музично-драматичним теа-
тром, що «дасть можливість візуального сприйнят-
тя пам’ятника Лесі Українці та споруд Театрального 
майдану».

Окрім невдоволення з боку творчої еліти, в 
міськраді керувалися й тим, що на новому місці 
торговці матимуть зручний доступ до електроенер-
гії. Член виконкому Михайло Щур зазначив, що і це 
рішення має бути тимчасовим. 

Переселення відбуватиметься поступово та 
остаточно має відбутися до Різдва. 

НА АЛКОГОЛІ 
ТА ТЮТЮНІ ЛУЦЬК 
ЗАРОБИВ 42 МЛН ГРН
Споживання алкоголю в Луцьку принесло бюджету 
значно більше прибутку, ніж планувалося. Так, 
акцизного податку зібрали на півмільйона більше 
від прогнозованого.

Звітуючись, начальник управління фінансів та 
бюджету Луцької міської ради Лілія Єлова повідо-
мила, що цього року доходи від акцизного податку 
становлять понад 42 мільйони гривень, повідомляє 
Інформаційне агентство Волинські Новини.

«Доходи від запровадженого акцизного по-
датку з алкогольних напоїв, тютюнових виробів 
склали 42 мільйони 888,8 тисячі гривень. Це стано-
вить 12,6 % усіх надходжень до загального фонду», 
– повідомила Єлова.

Також вона зауважили, що це значно вище від 
прогнозованого показника, адже зібрали на 788,8 
тисячі гривень більше, а це – 101,9 %.

Нагадаємо, відповідно до змін у Податковому  
кодексі, встановлено, що з роздрібного товароо-
бороту визначають акцизний податок зі ставкою 
5% від підакцизних товарів (алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та нафтопродуктів).

УКРАЇНА ПЕРЕЙДЕ НА 
ТРИЛАНКОВУ СУДОВУ 
СИСТЕМУ 
Робоча група з питань правосуддя Конституційної 
комісії врахувала рекомендації Венеціанської комісії 
з ліквідації чотириланкової судової системи. Про це 
під час прес-конференції розповіла віце-спікер ВР, 
член Конституційної комісії Оксана Сироїд, передає 
«РБК-Україна».

«Ми нарешті прийшли до згоди, що перейдемо 
на триланкову судову систему. У нас не буде Вищих 
судів», – сказала Сироїд.

За словами віце-спікера, робоча група дійшла 
згоди, що вищі спеціалізовані суди будуть ліквідо-
вані. Також пропонується перезавантажити Верхо-
вний суд та апеляційні суди шляхом переобрання 
нових суддів.

Разом з тим, у Конституційній комісії домови-
лися про обмеження впливу президента на кар’єрне 
зростання суддів. Відповідно, повноваження суддів 
з одного суду в інший перейдуть до новоствореного 
органу – Вищої Ради правосуддя.

ЗАТВЕРДИЛИ НОВІ ЦІНИ НА 
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У САДОЧКАХ 

СМАЧНОГО!

ОТЯМИЛИСЯ

ПОДАТКИ 

РЕФОРМА 

В иконком Луцької міської 
ради 29 жовтня своїм 
рішенням встановив нову 

норму витрат на харчування однієї 
дитини на день у дошкільних 
навчальних закладах. 

Рішення набуває чинності з 2 листо-
пада 2015 року. Загалом підняття відбуло-
ся на 2,5 гривні для кожної категорії дітей, 
зазначив начальник управління освіти 
Луцької міської ради Олег Гребенюк. 

Таким чином, у групах загального 
розвитку норма витрат складе: 

– для дітей віком до трьох років – 
10,50 грн;

– для дітей віком від трьох до семи 
років (у тому числі для дітей класів віком 
шість років) – 13,50 грн;

– для дітей, які постраждали внаслі-
док аварії на  ЧАЕС: до трьох років – 10,50 
грн, від трьох до семи років – 13,50 грн.

У санаторному дошкільному нав-
чаль ному закладі № 29:

– для дітей віком до трьох років – 
16,50 грн;

– для дітей віком від трьох до семи 
років – 18,50 грн.

У групах компенсувального типу до-

шкільних навчальних закладів № 5, 9, 21, 
39, 38:

– для дітей віком до трьох років – 
10,50 грн;

– для дітей віком від трьох до семи 
років – 13,50 грн.

У дошкільному навчальному закладі 
№ 28:

– у групах з цілодобовим перебуван-
ням дітей – 20,50 грн;

– у групах з 12-годинним  перебуван-
ням  дітей – 13,50 грн.

Виконком також вирішив, що батьки 
та особи, які їх заміняють, вносять плату 
за харчування дітей у дошкільному на-
вчальному закладі у розмірі 60% від вар-
тості харчування на день.

Витрати ж на безплатне харчування 
проводитимуться у межах бюджетних 
коштів на 2015 рік.
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КОЛИ НАБОЛІЛО СКАРЖТЕСЯ ДО ПРОКУРАТУРИ 
ТЕПЕР НЕ ВСТАЮЧИ З-ЗА СТОЛУ 

Від нині звернутися до 
прокуратури Волині можна 
телефоном або написавши 
електронного листа. Це 
стало можливо внаслідок 
змін до Закону України «Про 
звернення громадян», які 
набули чинності 28 жовтня. 
Про це повідомляє прес-
служба обласної прокуратури.

Новації передбачають пра-
во громадян звертатися до 
органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій 
незалежно від форми власнос-
ті, об’єднань громадян або по-
садових осіб, до повноважень 
яких належить розв’язання 
відповідних питань, з усними 
зверненнями, які записує по-
садова особа, за допомогою 
засобів телефонного зв’язку 
через визначені контактні цен-
три, телефонні «гарячі лінії».

Письмове звернення та-
кож може бути надіслане че-
рез інтернет у вигляді елек-
тронного листа. 

Відповідно до закону, 
у зверненні має бути за-
значено прізвище, ім’я, по 

батькові, місце проживан-
ня громадянина, викладено 
суть порушеного питання, 
зауважен ня, пропозиції, за-
яви чи скарги, прохання чи 
вимоги. Письмове звернення 
має бути підписане заявни-

ком (заявниками) із зазна-
ченням дати.

В електронному звернен-
ні також має бути зазначено 
електронну поштову адресу, 
на яку заявнику може бути 
надіслано відповідь, або відо-
мості про інші засоби зв’язку 
з ним. Застосування електро-
нного цифрового підпису 
при надсиланні електронного 
звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без 
дотримання зазначених ви-
мог, повертається заявнику з 
відповідними роз’ясненнями. 
У прокуратурі Волинської об-
ласті усні звернення громадян 
прийматимуть за телефонами 
(0332) 77-60-20 та (0332) 77-
60-40, а електронні – за адре-
сою zvern@pvo.gov.ua.

ПОСТФАКТУМ

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВИТРАТИЛИ НА 
ВИБОРИ КАНДИДАТИ В МЕРИ ЛУЦЬКА
6 з 12-ти кандидатів на крісло міського 
голови Луцька подали у ТВК фінансові 
звіти про розмір своїх виборчих фондів. 
Найскромніша цифра у представника 
«Свободи» Сергія Кудрявцева – 11 250 
гривень. А в трійці лідерів представник 
БПП «Солідарність» Микола Романюк – 
378 000 гривень, представник УКРОПу 
Олександр Товстенюк – 250 000 гривень 
та Степан Москвич – 41 346 гривень.

Згідно з законом України «Про міс-
цеві вибори», розпорядники рахунків 
виборчих фондів кандидатів мали не 

пізніше як через 7 днів після дня голосу-
вання подати до ТВК остаточні фінансо-
ві звіти, а ті – оприлюднити їх.

«Хроніки Любарта» не мають фінан-
сових звітів Володимира Кучера, Олени 
Голєвої, Павла Данильчука, Олександра 
Кононовича, Олександра Кралюка та 
Оксани Марищук. Ймовірно, що кан-
дидати не подали їх вчасно до терито-
ріальної виборчої комісії. Чи подадуть 
вони їх взагалі, наразі невідомо, адже 
ніякого покарання за неподання не пе-
редбачено. 

Ми також вирішили визначити, на-
скільки ефективною була агітаційна 
кампанія кандидатів. Для цього пора-
хували, скільки офіційно «вартував» 
один голос, який здобули кандидати на 
виборах.

Отож, найбільш ефективно працю-
вав Сергій Кудрявцев, один голос «ЗА» 
йому вартував 1,19 грн, найменш ефек-
тивно – Степан Москвич: 49,34 грн. 

Наголошуємо, що це тільки офіційні 
витрати кандидатів. Реальні витрати мо-
жуть бути набагато більшими. 

Ефективність витрат кандидатів у мери на виборчу 
кампанію на один голос: 

Кандидат Набрано 
голосів

Витрати на 
виборчу 

кампанію, грн

Витрати на 
один голос, 

грн

Москвич Степан 838 41 346 49,34

Байцим Василь 1147 19 768 17,23

Іванюк Микола 1655 22 559 13,63

Романюк Микола 30187 300 409 9,95

Товстенюк Олександр 24843 108 009 4,35

Кудрявцев Сергій 5713 6 800 1,19

Витрати кандидатів у мери на виборчу 
кампанію:

Кандидат
на посаду мера

Усього 
надійшло 
коштів до 

виборчого 
фонду, грн

Витрати на 
виборчу 

кампанію, 
грн

Залишок
коштів із 

виборчого 
фонду канди-

дата, грн

Романюк Микола 378 000 300 409 77 591

Товстенюк
Олександр 250 000 108 009 141 991

 Москвич Степан 41 346 41 346 0

Іванюк Микола 22 620 22 559 61

Байцим Василь 21 800 19 768 2 032

Кудрявцев Сергій 11 250 6 800 4 450
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КРЕДИТКРЕДИТ

РЕЙТИНГ

УКРАЇНА ПОСІЛА 
70-ТЕ МІСЦЕ 
У СВІТІ ЗА РІВНЕМ 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Норвегія стала лідером за рівнем благополуччя, 
посівши перше місце в рейтингу. За нею йдуть 
Швейцарія і Данія. Україна ж стала 70-ю серед 
благополучних країн.

Такі дані опублікованого Індексу благопо-
луччя британського інституту Legatum, передає 
фінпортал «Мінфін».

Інститут оцінює такі фактори, як економічне 
становище, стан освіти, якість державного управ-
ління, стан охорони здоров’я, безпека громадян, 
рівень особистих свобод тощо.

Усього до рейтингу увійшли 142 країни. До 
топ-10 із європейських країн потрапили Швеція 
–5-те місце, Нідерланди – 8-ме місце, Фінляндія – 
9-те місце та Ірландія –10-те місце.

Серед країн ЄС найнижчий рівень благопо-
луччя у Хорватії – 53-тє місце, Болгарії – 51-ше 
місце та Румунії – 50-те місце.

Україна посідає 70-й рядок. При цьому най-
нижче місце у неї за економічним показником – 
127-ме; за якістю державного управління – 120-те. 
За показником освіти Україна – 37-ма; за рівнем 
соціального капіталу – 41-ша.

Що ж до наших сусідів, то Польща має 29-те 
місце, Білорусь – 63-тє, Росія – 58-ме, Молдова – 
92-ге, Угорщина – 45-те, Словаччина – 35-те.

 

ІНОЗЕМЦЯМ 
ДОЗВОЛИЛИ 
СЛУЖИТИ В ЛАВАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Президент України Петро Порошенко підписав 
закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо проходження військової 
служби у Збройних силах України іноземцями та 
особами без громадянства».

Документом, який Верховна Рада ухвалила 
6 жовтня, іноземцям та особами без громадян-
ства надається легальна можливість служби за 
контрактом у Збройних силах України та інших 
військових формуваннях, повідомляють в Адмі-
ністрації Президента.

«Таким чином буде підвищено боєздатність 
ЗСУ та інших військових формувань, країна 
отримає кілька боєздатних, досвідчених та 
вмотивованих підрозділів рівня батальйону 
загальною кількістю до тисячі осіб. За рахунок 
іноземців, які увійдуть до лав Збройних сил 
України та інших військових формувань, також 
зменшиться потреба призову на військову 
службу під час мобілізації на особливий період 
громадян України», – йдеться у повідомленні.

 АТИ-БАТИ

АЛЛО, ГАРАЖ? 

ЯК І ЧОМУ МУНІЦИПАЛИ 
ЗАБИРАЮТЬ ГАРАЖІ В ЛУЦЬКУ 
Тетяна ГРІШИНА

иконавчий комітет Луцької 
міської ради ухвалив рішення 
про демонтаж низки металевих 

конструкцій. Загалом хочуть знести понад 
сотню об’єктів. Для цих цілей з міського 
бюджету планують затратити близько 200 
тисяч гривень. 

Зокрема, йдеться про демонтаж ме-
талевих конструкцій (гаражів) на вулиці 
Кравчука, 2, 4, 6, 8, 12, проспекті  Собор-
ності, 4, 6, 8, 26, вулиці Шота Руставелі, 13, 
бульварі  Дружби народів, 7, проспектах 
Відродження, 51, Молоді, 8а, Соборності, 
1, вулицях Федорова, 4 та Словацького, 2. 

Зі слів директора департаменту му-
ніципальної поліції Луцької міської ради 
Юлії Сиротинської, усі документи для 
того, аби законно демонтувати ці об’єкти, 
є. Загалом уже демонтували 40 таких 
об’єктів, які стояли незаконно. Чинов-
ниця каже, що ініціаторами демонтажу є 
самі мешканці прилеглих будинків. 

«Є такі випадки, коли гараж встановле-
но, наприклад, на Кравчука, 2, а власники 
живуть в селі Боголюбах і гараж здають 
іншим людям. Є гаражі, які ніхто не відкри-
ває роками», – зазначає Сиротинська. 

Після отримання заяви від лучан му-
ніципали визначають, чи має об’єкт право 
бути на ділянці. 

«Представники департаменту вихо-
дять у конкретний двір, описують майно, 
залишають вимоги, аби визначити влас-
ників цих об’єктів. Після цього подають 
письмові запити на відповідні інстанції: 
управління архітектури, земельний ка-
дастр щодо визначення того, чи є право-
встановчі документи для розміщення цих 
об’єктів», – пояснює Сиротинська. 

Якщо конструкція не має власника, 
то готують проект рішення виконавчо-
го комітету про демонтаж об’єкта. Після 
його знесення гараж відправляють на збе-
рігання аж до продажу на електронних 
торгах. Таким чином є намір компенсува-
ти кошти, які муніципали затрачають на 

В

демонтаж. На такі цілі, зі слів Сиротинської, 
вже витрачено 50 тисяч гривень. Демонтаж 
виконує фірма-підрядник. Планують витра-
тити ще 200 тисяч гривень, аби демонтувати 
ще понад сотню конструкцій.

«Ми повинні демонтувати 117 гаражів, а 
також один об’єкт комерційного призначен-
ня. Для цього треба 200 тисяч гривень, про 
що написано службову записку на ім’я місь-
кого голови для того, аби нас дофінансували. 
Нині лежать звернення на понад 306 гаражів. 
Ми чекаємо відповідей щодо законності їх-
нього розміщення», – додала посадовець. 

«Людям це подобається. Вони не хочуть 
бачити ці конструкції на території міста», – 
каже чиновниця. 

Трапляються й випадки, коли в гаражі 
перебуває авто. У такому разі конструкцію 
просто акуратно ріжуть, метал піднімають, 
залишаючи транспорт на місці.

 Загалом, каже керівник муніципальної 
поліції, лучани радо звертаються з прохан-
ням виселити незаконні гаражі. Для того аби 
це зробити, потрібно написати електронне 
звернення через веб-платформу «Відкрите 
місто» або звернутися безпосередньо в де-
партамент муніципалів чи Центр надання 
адміністративних послуг. 

Демонтоване майно опломбовують і воно 
зберігається на складах чи майданчиках. 
Якщо об’єкт має власника, то є процедура 
повернення майна, а якщо ж ні – то його спо-

діваються продати на електронних торгах. 
«У будь-якого власника, у якого на за-

конних підставах демонтували об’єкт, є 30 
днів, аби звернутися до департаменту, щоб 
повернути об’єкт. Після цього йому ви-
ставляють рахунок про вартість демонтажу, 
коштів, які витратили на зберігання. Після 
оплати цієї послуги під розписку інспекто-
рів департаменту такі об’єкти повертають. 
Також людина вказує, куди хоче цей об’єкт 
забрати», – зазначає Юлія Сиротинська. 

А об’єкти, які власники не забирають, 
департамент планує виставити на електро-
нні торги, враховуючи вартість демонтажу, 
зберігання об’єкта. Зі слів чиновниці, вже 
є шість звернень від будівельних компаній, 
які хочуть такі об’єкти придбати.

Водночас член виконавчого комітету 
та начальник Луцького міськвідділу мілі-
ції Ігор Муковоз зазначив, що можуть ви-
никнути проблеми з реалізацією цього 
майна. Він навів приклад подібної практи-
ки зі зберіганням автомобілів на штраф-
майданчиках. Ці авто важко продати, адже 
вартість послуги зберігання робить таку 
покупку просто невигідною. Сума вартості 
послуг штраф-майданчика може переви-
щувати вартість самого авто. Відтак штраф-
майданчики просто переповнені. Чи буде 
така практика і з демонтованими гаражами 
та чи не будуть бюджетні кошти витрачені 
дарма – покаже час. 

ДО ЛУЦЬКА 
ПРИВЕЗУТЬ 
ЦІЛЮЩУ 
СВЯТИНЮ
11 листопада на Волинь 
привезуть Плащаницю 
Пресвятої Богородиці.

Про це розповів голова 
інформаційно-прос віт -
ницького відділу Волин-
ської єпархії УПЦ, про-
тоієрей Валентин Марчук, 
пише «ВолиньPost».

За словами церковника, 
святиня вже перебуває у 
Києві, куди її доправили 
з Єрусалима. Плащаниця 
Пресвятої Богородиці 
супроводжує всеукраїн-
ський хресний хід за мир 
«Україна під Покровом 
Богородиці».

«Це всесвітньовідома 
святиня. Вона робить бага-
то чудес: лікує онкохворих, 
незрячі стають зрячими, а 
глухі починають чути», – 
сказав він. 

Валентин Марчук пові-
домив, що під час хресного 
ходу Плащаниця побуває 
в 11 єпархіях дев’яти об-
ластей України.

«Святиня прибуде до 
Луцька о десятій годині 11 
листопада. Вона перебува-
тиме три дні у храмі Всіх 
Святих Землі Волинської, 
де всі охочі зможуть її по-
бачити», – розповів речник 
Волинської єпархії УПЦ.

 ЗА КОРДОН 

ЦЕРКВА

РОСІЯ ЗМІНИЛА УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ 
УКРАЇНЦІВ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ 
До 30 листопада поточного року українці, які 
перебувають на території РФ понад 90 днів і не 
мають дозвільних документів на перебування 
в Росії, мають оформити їх у міграційній службі 
або покинути територію країни. Про це йдеться 
на офіційному сайті МЗС України.

«Починаючи з 1 листопада 2015 року, всі гро-
мадяни України, які вже перебувають на тери-
торії РФ понад 90 днів і не мають оформлених у 
встановленому порядку дозвільних документів на 
продовження цього строку, повинні до 30 листо-
пада 2015 року звернутися до підрозділу ФМС РФ 
для визначення статусу свого перебування в Ро-
сійській федерації й отримати відповідні дозвільні 
документи (патент, дозвіл на працевлаштування, 
посвідку на проживання і т.п.) або покинути тери-
торію РФ», − ідеться в повідомленні.

Виняток із цього порядку перебування зро-
блено тільки для українських громадян, які ма-
сово прибули в РФ з південно-східних областей 

України, щодо яких триває застосування пільго-
вого міграційного режиму.

Згідно із законодавством РФ, з 1 січня 2014 
року встановлено дозволений термін тимчасово-
го перебування в Росії для іноземців, які в’їхали в 
безвізовому порядку, в тому числі для громадян 
України, − до 90 днів протягом 180 днів.

З липня 2014 року до 1 серпня 2015 року для 
громадян України діяв тимчасовий пільговий 
міграційний режим, згідно з яким дозволялося 
перебувати на території РФ безвиїзно без отри-
мання відповідних дозвільних документів довше 
від зазначеного вище терміну.

З 1 грудня 2015 року до громадян України, 
які порушили або мають намір порушити нада-
лі після в'їзду дозволений термін перебування 
на території РФ (90 днів протягом 180 днів) і не 
оформили дозвільні документи, застосовувати-
муться заходи адміністративного характеру, в 
тому числі встановлення заборони в'їзду в РФ.

У Луцьку може з’явитися вулиця на честь 
видатного волинянина, дворазового губер-
натора Волині і дипломата Бориса Клімчука.

Про це стало відомо 3 листопада під час ве-
чора пам’яті «Я – син Волинської землі».

Власне, таку думку висловив міський голо-
ва Луцька Микола Романюк. 

«Луцьк багато чим завдячує Борисові Клім-
чуку. З його ініціативи та за його підтримки 
було реалізовано чимало важливих проектів. 
Це і реконструкція залізничного вокзалу, і бу-
дівництво нового корпусу школи №27, і дитя-
чого садка, першого такого рівня в Україні, і 
початок будівництва перинатального центру. 
Тому відразу після виборів буду виносити про-
позицію на розгляд сесії міськради, щоб дати 

ВИЗНАННЯ

ІМЕНЕМ КЛІМЧУКА МОЖУТЬ 
НАЗВАТИ ВУЛИЦЮНАЗВАТИ ВУЛИЦЮ

одній із луцьких вулиць ім’я Бориса Клімчука», 
– зазначив Микола Романюк.

Своєю чергою, депутат Волинської облради 
Володимир Войтович висловив пропозицію на-
дати видатному земляку звання «Почесний гро-
мадянин Волині».



5ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Хроніки ЛЮБАРТА
№43 (244)  5 листопада 2015 року

О

Хроніки ЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББАААААААААААААААААААААААААААААААААААААРРРРРРРРРРТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
244) 5 листоппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппадададададададдддадададааддадааааааааааддааааааааддддааааа а аааааааааааааааа 2022202000002222222200022020151555 ррррррррррррокококоооооккккккккккккккккккккккккуууууууууууууууууууу

МЕСІАНСТВО, ШАНТАЖ І МЕСІАНСТВО, ШАНТАЖ І 
МАНІПУЛЯЦІЇ. ЯК АГІТУЮТЬ МАНІПУЛЯЦІЇ. ЯК АГІТУЮТЬ 
ЗА МИКОЛУ РОМАНЮКАЗА МИКОЛУ РОМАНЮКА

станнім часом виборчі кампанії 
все більше містять «чорних», 
відкритих маніпуляцій. Не 

виняток і передвиборча агітація чинного 
міського голови Луцька Миколи Романюка, 
пише Інформаційне агентство Волинські 
Новини. Автор матеріалу Олег Смолярчук 
проаналізував передвиборче відео з назвою 
«Час твого вибору. Микола Романюк», яке було 
опубліковане на каналі Youtube 22 жовтня.

У 15-хвилинному ролику, на думку авто-
ра, – цілий набір «чорних технологій», в яких 
використано чимало інструментів маніпуля-
цій: від підміни понять до спекулювання ре-
лігійними поглядами лучан, відвертого шан-
тажу до використання адмінресурсу.
МЕСІАНСТВО 

Зокрема, мера показують як месію, який 
покликаний звільнити місто від кризи. «Ми-
кола Романюк розумів, що швидко і відразу 
раю у Луцьку не побудує, але врятувати від 
пекла – мусить». У цих двох фразах чинно-
му міському голові уже приписується шлях 
месії. Адже месіанство, як відомо, ґрунтуєть-
ся на вченні про надзвичайну роль окремих 
лідерів, які врятували в цьому випадку місто 
від кризи.
ШАНТАЖ 

Йдеться у сюжеті і про трагедію на вулиці 
Рівненській, 109, де обвалилася частина бу-
динку й загинули лучани. 

Люди, які переймалися цією бідою в місті, 
автоматично починають згадувати всі емоції, 
які їх охоплювали, коли вони дізналися про 
обвал. Одна з емоцій – страх – надзвичайно 
сильне відчуття, яке спонукає людину заго-
стрено сприймати інформацію. Цікаво, що 
в тексті абсолютно замовчуються причини 
обвалу, чи можна було б цього уникнути, що 
цей випадок спонукав проінспектувати всі 
будинки. 

Далі автори ролика вдаються уже до ра-
дикальніших методів маніпуляцій – прямого 
шантажу лучан: «Додала клопоту і ситуація 
на вулиці Героїв УПА, де зсув ґрунту загрожу-
вав жителям десятків осель. Якби не потур-

бувався Микола Романюк про термінове укрі-
плення схилів, зірвалися б будинки в Стир 
разом з мешканцями. То чи згадають вони, 
кому зобов’язані життям, на виборчій діль-
ниці, коли візьмуть до рук бюлетені зі спис-
ками кандидатів на посаду міського голови?».

Отже, лучанам загрожувала загибель, але 
її відвернули, і тепер від врятованих вимага-
ють плати. Але варто зауважити: якщо бути 
чесними і відвертими, то гроші на укріплен-
ня луцької вулиці «вибивав» у Кабміні Аза-
рова нині покійний голова Волинської ОДА 
Борис Клімчук.
ВИСТАВЛЯННЯ РАХУНКІВ

Так само приписується Романюку і вру-
чення квартир сиротам. Останнім взагалі 
пред’являють рахунок: автор ролика переко-
нує, що вони беззаперечно проголосують за 
чинного міського голову.

«І вже точно віддадуть свої голоси за 
нашого міського голову 12 сиріт, яким з рук 
очільника Луцька дісталися ключі від новень-
ких квартир».

Загалом, коректність використання 
фрагмента архівного інтерв’ю з сиротою, яка 
отримала квартиру, – абсолютно інше питан-
ня. Тим паче, дівчина дякує «нашій владі», а 
на кадрах Микола Романюк оглядає помеш-
кання разом з головою ОДА, адже гроші ви-
діляв не лише міський бюджет. Отже, вкотре 
колективні заслуги приписуються лише од-
ній особі.
ПІАР НА ЧУЖОМУ ГОРІ 
ТА АДМІНРЕСУРС 

Уже на шостій хвилині 15-хвилинного 
ролика – кадри, які мають викликати цілу 
бурю надсильних емоцій: ненависть, страх, 
гнів, печаль, скорбота, співчуття, горе.

«Якби ж то не війна на сході України, 
скільки можна було б зробити більшого для 
мешканців обласного центру». Так перед лу-
чанами виправдовуються: щось не так, то в 
усьому винна війна.

А тим часом на відео – кадри з візиту 
луцької делегації до міста Волновахи, де 22 
травня 2014 року було розстріляно блокпост 

з волинянами. Там же на відео – мати одного 
із загиблих бійців вклоняється пам’ятному 
знакові, встановленому на місці загибелі її 
сина. І ось поруч з жінкою, яка втратила ди-
тину, – луцький міський голова.

Далі – розповідь про поїздку в зону АТО. 
У складі делегації, окрім родичів, були й 
депутати від Блоку Петра Порошенка «Со-
лідарність», а також працівник міськради 
Віктор Макаров, який і начитує текст згада-
ного передвиборчого ролика, і працював на 
Донеччині як відеооператор. Тож чи так уже 
«не по піар» поїхав Микола Ярославович?

Тим більше, в рамках цієї поїздки було 
взято коментар міського голови Волновахи: 
«Микола Ярославович – людина, яка відпові-
дає за свої слова. Це чоловік, з яким я пішов 
би у розвідку. Важко знайти таких людей, як 
ваш міський голова. Повірте мені, знайте: під 
керівництвом Миколи Ярославовича Луцьк 
буде кращим, кращим і кращим».

Варто додати: ці слова було використано 
під час телевізійного сюжету щодо згаданої 
поїздки, який транслювався задовго до по-
чатку періоду передвиборчої агітації. Власне, 
цей момент – використання адмінресурсу на 
користь чинного міського голови.
ЦЕРКВА НЕ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ

Одним із маніпулятивних моментів вар-
то назвати і слова Митрополита Луцького і 
Волинського Михаїла, використані у сюжеті.

Хоча закон України передбачає, що релі-
гійні організації не беруть участі у діяльності 
політичних партій та не ведуть агітації. 

Лише наприкінці відеоролика кілька слів 
приділено майбутньому міста. Отож, місь-
кий голова обіцяє добудувати довгобуди: 
ЗОШ № 27 і фонтан. Щодо останнього, то не-
можливість спорудити фонтан, судячи зі слів 
автора тексту, – вина «благодійників». Влас-
не, автор звинувачує у невдачах опонентів, 
нав’язує ярлики.

***
Якщо проаналізувати всю картину ціл-

ком, то політологи відзначають: цей текст 
показує Миколу Романюка консерватором, 
який намагається зберегти старі корупційні 

схеми (зауважте – про майбутнє розповіда-
ється лише наприкінці кількома фразами), 
керувати фінансовими потоками (адже в тек-
сті йдеться про виділення грошей як справу 
рук лише міського голови, а не депутатського 
корпусу), підмінивши це поняттям «стабіль-
ності» і впевненості в завтрашньому дні.

Власне, весь цей текст – це яскравий при-
клад «чорних технологій», які використову-
ються протягом усієї виборчої кампанії полі-
тика. І якщо для багатьох читачів та глядачів 
термін «маніпуляції» видається нейтраль-
ним, то насправді все набагато серйозніше. 
Адже маніпуляція масовою свідомістю чи 
маніпуляція громадською думкою – це один 
зі способів придушення волі людей шляхом 
свідомого впливу через програмування їх-
ньої поведінки. Такий вплив спрямований 
на психіку людини, здійснюється приховано 
й ставить своїм завданням зміни думок, спо-
нукань, мети людей у потрібному комусь на-
прямі.

Насамкінець варто додати, що підбива-
ючи підсумки виборчої кампанії, Президент 
України Петро Порошенко переконував: 
адмінресурс під час кампанії 2015 року не 
застосовувався. Але в згаданому ролику ви-
користано архівні кадри програми «Місто», 
яка виходить в ефір коштом громади і є, від-
повідно, власністю громади, а текст начитано 
голосом працівника міської ради.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ КАНДИДАТ НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ КАНДИДАТ НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ЛУЦЬКА ОЛЕКСАНДР ТОВСТЕНЮК ЗРОБИВ ЛУЦЬКА ОЛЕКСАНДР ТОВСТЕНЮК ЗРОБИВ 
ЗАЯВУ ЩОДО ТИСКУ НА УКРОПЗАЯВУ ЩОДО ТИСКУ НА УКРОП

Під час місцевих виборів 25 
жовтня партія УКРОП отримала 
таку підтримку і довіру лучан, 
на яку місцева влада не 
очікувала. Саме цим пояснюють 
сьогоднішні провокації, виклики 
в міліцію учасників виборчого 
процесу і заяви про шалений 
підкуп з боку партії у політсилі. 

Про це заявив кандидат на по-
саду міського голови Луцька від 
партії УКРОП Олександр Товсте-
нюк і наголосив, що волиняни, на 
яких чинять тиск, можуть звер-
татися у Фонд «Новий Луцьк» по 
юридичну допомогу та супровід.

«Протягом усієї кампанії на 
виборців чинився шалений адмі-
ністративний тиск з боку влади, 
особливо він посилився після ре-
зультатів першого туру виборів», – 
наголосив Олександр Товстенюк.

Попередньо про це говорив і 
засновник Фонду, член політради 
УКРОПу Ігор Палиця. Зокрема, він 
висловив думку щодо політичних 
репресій та обшуків представників 
партії УКРОП.

«Вся Україна побачила, як на-
родився Янукович в квадраті – По-
рошенко Петро Олексійович. Уся 
країна побачила повне нехтування 
законом, як народжується узурпа-
ція в державі», – сказав політик.

Він зауважив, що вся країна 
мала змогу поспостерігати, як со-
тні спецпризначенців, озброєні за 
останнім словом техніки та вдяг-
нуті у найновіше обмундирування, 
проводили обшуки в центрі Києва 

гають пояснень. Ці міліціонери 
опитують голів ОСББ Луцька, усе 
це триває по кілька годин. Праців-
ники міліції ходять по квартирах 
лучан і ставлять провокаційні за-
питання. На людей чиниться шале-
ний тиск», – наголосив Товстенюк.

З його слів, людей хочуть заля-
кати перед другим туром виборів 
міського голови Луцька.

«Ми вимагаємо у працівників 

міліції припинити тиск на активіс-
тів та прихильників нашої партії. 
Ми захистимо лучан від таких дій 
влади та міліції. Надамо усю по-
трібну юридичну допомогу та су-
провід. Ми просимо усіх, до кого 
телефонують чи приходять пра-
цівники міліції, звертатися у Фонд 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк»», – 
йдеться у тексті звернення.

Номери гарячої лінії, за якими 

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

Олександр Товстенюк наголо-
шує, що під час жодної виборчої 
кампанії ані Фонд, ані політична 
партія УКРОП до підкупу не вда-
валися.

«Незважаючи на увесь цей 
тиск, команда УКРОПу – сильна, 
вона працює і готується до друго-
го туру виборів міського голови. Я 
сподіваюся, що лучани 15 листопа-
да зроблять висновки і правильний 
вибір. УКРОП – партія патріотів 
України. Вільної країни вільних 
людей», – наголосив Товстенюк.

Як відомо, політичні репресії та 
тиск на представників і прихильни-
ків партії тривають в інших містах 
України. Зокрема, репресіями на-
звали обшуки СБУ та затримання 
голови політради партії Геннадія 
Корбана.

Події, які відбувалися в Дніпро-
петровську 31 жовтня, вже шокува-
ли багатьох українських політиків. 
У цей час свою підтримку УКРОПу 
висловила не тільки громадськість, 
а й представники політичних сил 
демократичного табору, включаю-
чи Радикальну партію Олега Ляш-
ка, «Батьківщину», рух «Правий 
сектор», партії «Сила людей» і «Са-
мопоміч».

і Дніпропетровська. І це в той час, 
коли мобілізованих на фронті й 
досі повністю забезпечують всім 
потрібним волонтери, які, власне, 
й шукають останні кошти, аби до-
помогти захисникам України.

Що ж стосується Волині, то, 
зі слів Олександра Товстенюка, 
УКРОП отримав підтримку на 
місцевих виборах, на яку влада не 
очікувала.

«На місцевих виборах ми усі 
працювали разом і досягли успіш-
ного результату. Ми вдячні волиня-
нам за довіру й підтримку», – наго-
лосив кандидат на посаду міського 
голови Олександр Товстенюк.

Незважаючи на всю протидію 
місцевої влади, команду УКРОПу 
в місцевих радах представлятиме 
чисельна група депутатів.

Власне, тому сьогодні влада, 
яка розписалася у своїй цілковитій 
неспроможності, намагається не-
чесними методами зберегти свій 
вплив у місцевих радах.

«За вказівкою голови ОДА пану 
Шпизі та згідно з надуманими за-
явами окремих «діячів», таких, як 
Сергій Григоренко, відкриваються 
провадження, фальшуються спра-
ви. Слідчі міськвідділу міліції Фі-
люк, Єршов, Юхимчук упродовж 
кількох днів викликають наших 
прихильників на допити, вима-
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СИТУАЦІЯ НА ВОЛИНІ

Лілія БОНДАР

29 жовтня до Луцька із робочим 
візитом прибула перший заступник 
міністра охорони здоров’я 
Олександра Павленко. Посадовиця 
приїхала, аби детальніше розповісти 
про поліомієліт та перевірити, як 
проходить вакцинація проти хвороби 
на Волині. 

Олександра Павленко повідомила, що 
представники Міністерства охорони здоров’я 
наразі перебувають у робочих відрядженнях 
в усіх регіонах України. Ці візити пов’язані з 
підтвердженням двох випадків захворюван-
ня на поліомієліт на Закарпатті.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
БАТЬКАМ ПРО ПОЛІОМІЄЛІТ

Поліомієліт (поліо) – це дуже заразне 
захворювання, спричинене вірусом поліо, 
який вражає нервову систему та може при-
звести до паралічу або навіть смерті. Параліч 
може наступити на все життя, і жертви поліо 
отримують каліцтва через цю недугу. 5-10% 
паралізованих помирають через ураження 
дихальних м’язів. Вірус зазвичай інфікує ді-
тей, які не вакциновані або не отримали всіх 
вакцин. У деяких випадках він може вражати 
підлітків та дорослих, які не отримали ще-
плень.

Олександра Павленко розповіла, що вак-
цинація є ефективним засобом запобігання 
поліомієліту. Вірус загрожує передусім дітям. 

СИМПТОМИ ІНФЕКЦІЇ

Якщо у дитини раптово з’являються 
ознаки слабкості м’язів кінцівок 
або біль у ногах чи руках, негайно 
повідомте медичного працівника. 
Це можуть бути потенційні ознаки 
поліомієліту.

ОЛЕКСАНДРА ПАВЛЕНКО:ОЛЕКСАНДРА ПАВЛЕНКО:  
«НЕ ТРЕБА БОЯТИСЯ «НЕ ТРЕБА БОЯТИСЯ 
ВАКЦИНИ ПРОТИ ВАКЦИНИ ПРОТИ 
ПОЛІОМІЄЛІТУ»ПОЛІОМІЄЛІТУ»

Навіть повністю щепленим дітям 
потрібно зробити ще кілька щеплень 
вакциною ОПВ протягом додаткових 
заходів імунізації. 
«Ми здійснили перевірку стану 
вакцинальних кабінетів, подивилися 
їхню готовність, побачили, як триває 
процес, скільки людей вакцинується 
щодня, наскільки обізнані лікарі в 
цьому питанні, чи пройшли вони якісь 
тренінги. Ми також перевірили стан 
інформованості населення, бачимо, 
що люди тепер знають, для чого 
потрібна вакцина, та звертаються 
в медичні установи», – розповіла 
Павленко про ситуацію із обізнаністю 
про поліомієліт на Волині. 
Для підтримання колективного 

імунітету представник Міністерства 
охорони здоров’я радить батькам 
не зволікати, а негайно робити 
щеплення своїм малюкам.
«Дорогі батьки, подбайте про 
свою дитину. Приведіть малюка до 
вакцинального кабінету, аби йому 
зробили щеплення. Повірте, це дуже 
важливо зробити. Адже Україна має 
найменший показник вакцинації 
в Європі. Кожна мати, яка захоче 
вакцинувати свою дитину, зможе це 
зробити – вакцини вистачить на всіх», 
– наголосила Олександра Павленко.
Начальник управління охорони 
здоров’я Волинської обласної 
державної адміністрації Ігор Ващенюк 
повідомив, що на сьогодні в області 

Найбільш вразливими до нього є малюки до 
п’яти років. У менш ніж 1% випадків вірус 
вражає нервові вузли в спинному мозку, ви-
кликаючи параліч на все життя. Захиститися 
від хвороби можна імунізацією і дотриман-
ням простих правил гігієни. Також Олексан-
дра Павленко повідомила, що з 19 жовтня 
розпочалася кампанія додаткової імунізації 
проти поліомієліту, яка включає проведен-
ня трьох раундів додаткової вакцинації. Два 
тури – дітям віком від 2 місяців до 6 років (5 
років, 11 місяців, 29 днів). Третій – розшире-
ний тур, із залученням дітей віком від 2 міся-
ців до 10 років (9 років, 11 місяців, 29 днів).

ЯК РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ
ВІРУС

Вірус поліо є дуже заразним. Він може пе-
редаватися від дитини до дитини та інфікува-
ти без жодних симптомів, поки не призведе 
до хвороби та паралічу однієї дитини, яка не 
має щеплення. Параліч трапляється в 1 з 200 
дітей, інфікованих цим вірусом. Вірус може 
жити в зараженій слині або калі інфікованої 
особи протягом багатьох тижнів. Поліо пере-
дається під час контакту з калом або слиною 
інфікованої людини, як правило, через бруд-
ні руки до рота, а після цього розмножується 
у кишечнику. Побутові предмети та іграшки, 
які контактували з калом або слиною, також 
можуть переносити вірус. Інфекція може за-
ражати воду і їжу, якщо люди не миють рук. 

ЧИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ 
ІНФІКУВАННЮ ПОЛІО

Нині ліків проти цієї хвороби нема. Але 
поліо можна ефективно запобігти за допо-
могою щеплення. Починаючи із 1988 року, 
кількість випадків інфікування в світі змен-

НАСКІЛЬКИ БЕЗПЕЧНОЮ 
Є ВАКЦИНА

Нині усі батьки занепокоєні спалахом 
хвороби на Закарпатті. Багато з них не зна-
ють, наскільки вакцина є безпечною та чи 
потрібно робити своїм малюкам щеплення. 
ОПВ використовується в усьому світі для 
захисту дітей від поліо з 50-х років. Сучас-
не покоління вакцинували ОПВ. Протягом 
останніх 20-ти років ця вакцина врятувала 
п’ять мільйонів дітей від хронічного паралі-
чу, який міг би бути спровокований вірусом 
поліо. 

Павленко переконує, що батькам не вар-
то боятися щеплень, адже вакцина проти 
поліомієліту, яку зараз використовують в 
Україні, виготовлена у Франції та має під-
тверджену якість.

«ОПВ, що використовується в Україні, 
була прокваліфікована ВООЗ та закуплена 
ЮНІСЕФ. Це вакцина «Опверо» виробни-
цтва «Санофі Пастер» (Франція)», – наголо-
сила посадовець. 

За словами Олександри Павленко, у 2013 
році було вакциновано 50% українських ді-
тей, а в 2014-му – лише 14%. Такі показники 
викликають занепокоєння, адже в країнах 
ЄС проти поліомієліту вакцинується близь-
ко 95% населення.

Дуже важливо забезпечити вакцина-
цію дітей з хронічними захворюваннями, 
оскільки вони більш вразливі до інфікуван-
ня. Справжні протипоказання до щеплення 
ОПВ – це надзвичайно рідкісне явище. Їх 
може визначити лікар. Протипоказання на 
строк, більший за два тижні, може визна-
чити тільки імунологічна комісія при мед-
закладі. 

Щеплення дитині потрібно робити, на-
віть якщо вона на грудному вигодовуван-
ні. Важливо, що коли достатня кількість 
людей у країні є вакцинованими, то роз-
повсюдження вірусу припиниться. І на-
впаки, якщо у країні діти залишаться не 
вакцинованими, то це може призвести до 
розповсюдження вірусу та нових випадків 
захворювання. 

шилася на 99%. Так, у 2014 році повідомляли 
лише про 236 випадків інфікування в усьому 
світі, а ще у 1988 році було приблизно 350 
тисяч таких випадків. Раніше в Україні по-
ліо був доволі розповсюдженим, багато лю-
дей отримували інвалідність або вмирали 
від хвороби, але на початку 90-х років було 
проведено кілька раундів масової вакцина-
ції дітей. 

Є два типи безпечних та ефективних вак-
цин: оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) 
та інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ). 
ОПВ – дві краплі в рот. Вона використову-
ється для зупинення спалахів та досягнення 
високого рівня захисту дітей у ситуації, коли 
є циркуляція вірусу, а також для проведення 
рутинної імунізації. ІПВ вводиться шляхом 
ін’єкції.  

СКІЛЬКИ ДОЗ ВАКЦИНИ МАЄ 
ОТРИМАТИ ДИТИНА

Як правило, коли в країні немає циркуля-
ції вірусу поліо, для забезпечення захисту по-
трібно мінімум чотири дози поліо-вакцини. 
Але у випадку спалаху, а також щоб зупи-
нити циркуляцію вірусу, потрібні додаткові 
дози ОПВ вакцини. 

Якщо дитині, яка вже повністю вакци-
нована, дати кілька додаткових доз ОПВ, то 
це не лише означатиме додатковий рівень 
захисту для неї, а й зупинить циркуляцію ві-
русу в оточенні. 

Олександра Павленко запевнила, що вак-
цинувати можна й тих дітей, які раніше вже 
отримали відповідне щеплення. Це, мовляв, 
не зашкодить, а лише створить додатковий 
захист в організмі малюка.

є 18 600 доз інактивованої 
поліомієлітної вакцини (ІПВ) та 
64 000 доз оральної поліомієлітної 
вакцини (ОПВ), яка розподілена серед 
закладів охорони здоров’я області, де 
проводиться додаткова імунізація.
За словами обласного педіатра Людмили 
Рожко, питання імунопрофілактики на 
сьогодні залишається одним із найважливіших. 
Нині в Україні запроваджено усі складові 
державної політики щодо імунопрофілактики. 
Надзвичайно важливою є співпраця з 
міжнародними організаціями. За підтримки 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Україна отримала 
якісну вакцину проти поліомієліту, вироблену 
відомою французькою компанією «Санофі Пастер» 
та надану Україні як гуманітарну допомогу від 
канадського уряду.
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Годують майбутніх полісменів по-домашньому. Та дехто ще й ділиться їжею 
із песиками, що мешкають на території училища.

За час навчання майбутні поліцейські повинні опанувати 25 навчальних дисциплін. 
І лише після успішного складання підсумкових іспитів приймуть присягу.

Професію полісмена опановують 
19 жінок. Одну з них, Олену Чабан, 
навіть обрали командиром групи.

У
Ірина КАЧАН

же третій тиждень поспіль 
триває навчання майбутніх 
поліцейських Луцька. З-поміж 

понад чотирьох тисяч охочих одягнути 
форму полісмена обрали 170 найкращих. 
Саме вони нині здобувають знання та 
вміння, аби вже до кінця року вийти на 
вулиці нашого міста.

Інтерес до роботи в поліції у Луцьку був 
неабиякий – 25 людей на місце. Це один із 
найбільших конкурсів по Україні.

Нині Патрульна служба вже працює у 
Києві, Харкові, Львові, Одесі. Триває нав-
чання у Дніпропетровську, Миколаєві, 
Ужгороді, Хмельницькому і Луцьку. Пара-
лельно відбувається відбір у інших облас-
них центрах.

«Хроніки Любарта» навідалися у Волин-
ське училище професійної підготовки пра-
цівників міліції, що в Сокиричах під Луць-
ком, аби дізнатися, як же готують до служби 
майбутніх полісменів.

ЧАСУ ВДОСТАЛЬ
Навчання стартувало 19 жовтня і трива-

тиме до 12 грудня. Загалом – вісім тижнів. 
Часу, здавалося б, зовсім небагато. Однак 
тренери переконують: навчальний процес 
побудований таким чином, що усе, що треба, 
слухачі опанувати встигнуть. 

За словами начальника училища Ігоря 
Приймака, навчальний день розпочинається 
о 8:30 і закінчується о 18:20. Вихідний – лише 
у неділю. Перерви невеликі – 5-10 хвилин 
між парами, ще годину відведено на обід та 
відпочинок.

– На навчання було зараховано 170 лю-
дей. Двох уже відрахували: одного – за влас-
ним бажанням, іншого – за неуспішністю, – 
розповідає керівник міліцейського училища. 
– Середній вік слухачів, саме у такому статусі 
вони нині перебувають, орієнтовно 25-27 ро-
ків, загалом – до 35-ти. Це люди дуже різних 
спеціальностей. Мабуть, до 10% – нинішні 
або колишні міліціонери. Більшість людей 
має вищу освіту й досвід роботи, і це дуже 
добре.

У перші дні, каже Ігор Григорович, хлопці 
й дівчата лишень призвичаювалися до тако-
го напруженого графіку, було дещо складно, 
утім нині всі уже звикли.

До слова, з-поміж 168 майбутніх право-
охоронців – 19 дівчат. І усі вони, наголошує 
Ігор Приймак, «дуже бойові». Одну навіть 
обрали командиром групи. З десяток дівчат 
навіть вирішили оселитися у гуртожитку, що 
на території училища. Хтось – заради зруч-
ності, аби щодня не витрачати час на дорогу, 
хтось – заради певного випробування витри-
валості і сили волі.

– А взагалі у гуртожитку живе близько 
70 людей, проте ця цифра змінюється час 
до часу. Не всі із Луцька, не всі мають змо-
гу щодень їздити, хоча більшість – лучани, 
волиняни, – говорить Ігор Приймак. – Ми 
вирішили не змушувати усіх до казармено-
го режиму. Бо хоч умови для проживання у 
нас є, однак порівняно з домашніми – дещо 
спартанські. Відбій о 22:30, але чимало си-
дять допізна, вчаться. Інакше – ніяк. Звісно, 
ніхто не забороняє порушувати режим, бо 
бажання вчитися і таке відповідальне став-
лення до навчання заслуговує лише на по-
хвалу. Але я раджу усім добре висипатися, 
це важливо.

Як розповідає координатор програми 
«Моя нова поліція» у Луцьку Анна Янюк, яка, 
до слова, приїхала сюди із Харкова, часу на 
навчання майбутнім полісменам цілком до-
статньо.

– Щоб опанувати навчальний матеріал і 
той мінімум, який потрібно засвоїти майбут-
нім поліцейським, часу однозначно виста-
чить, – наголошує вона. – Заняття проходять 
у формі тренінгів, застосовуються мультиме-
дійні засоби. І загалом – багато практики.
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ЯК ГАРТУЮТЬ РОЗУМ ЯК ГАРТУЮТЬ РОЗУМ 
І ТІЛО МАЙБУТНІ І ТІЛО МАЙБУТНІ 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЛУЦЬКАПОЛІЦЕЙСЬКІ ЛУЦЬКА

ВЧИТИСЯ І ЩЕ РАЗ ВЧИТИСЯ
Навчають полісменів люди із практич-

ним досвідом – адвокати, правозахисники, 
працівники суду й прокуратури, викладачі 
як цивільних вишів, так і міліцейського учи-
лища. Також залучені представники громад-
ських організацій. Загалом – близько сорока 
тренерів. 

– Їх уже конкретно готують до того, що 
чекатиме незабаром на вулиці. Налаштову-
ють і пояснюють, як воно буде насправді. 
Тут немає нудних лекцій і непотрібних пред-
метів, – стверджує координатор навчання. – 
Тренери намагаються прив’язати їх до реаль-
ності. До тих ситуацій, які можуть трапитися 
у їхній подальшій службі. Вони розв’язують 
задачі, шукають відповіді. Дуже багато часу 
відведено на дискусії, під час яких спільно 
з викладачами обговорюють ту чи ту тему, 
шукають спільні рішення. Так краще засво-
юються знання. Власне, отакий підхід дасть 
змогу в стислі, здавалося б, терміни опа-
нувати усі потрібні знання. Тому мінімум, 
передбачений тематичним планом, слухачі 
училища обов’язково засвоять. Бо якщо не 
опанують – то їх в процесі просто відраху-
ють. Адже після вичитки кожного предмету 
вони складають квізи (тобто попередні іспи-
ти) та екзамени. 

А після завершення навчання, за 
тиждень-другий до складання присяги, слу-
хачам училища запропонують ще й факуль-
тативні заняття за бажанням.

– Будемо запрошувати викладачів, з 
якими вони захочуть попрацювати ще. Для 
того аби вони відпрацювали додатково всі ті 
нюанси, які вважатимуть за потрібне, – по-
яснює Анна Янюк.

Начальник училища Ігор Приймак додає: 
особливу увагу на цих же факультативах хо-
чуть звернути на водіння, у тім числі й екс-

тремальне. З огляду на досвід того ж таки 
Києва, де з часу роботи патрульної поліції 
понівечено на одну службову автівку. 

Усього майбутнім поліцейським дове-
деться опанувати 25 дисциплін. Найбільше 
часу й уваги приділено тактичній підготовці 
– 124 години. Це прийоми рукопашного бою, 
поводження під час зупинки транспортного 
засобу за високого і низького рівнів небез-
пеки. На тактичній підготовці всі ситуа-
ції відпрацьовуються в парі. Ще один етап 
тактичної підготовки – те, як поліцейські 
мають поводитися у разі виклику в житлові 
приміщення. Йдеться, скажімо, про сімейні 
конфлікти, порушення тиші в під’їзді. За-
галом відпрацьовуються найрізноманітніші 
ситуації. 

Другий за насиченістю предмет – вогнева 
підготовка, на яку відведено 48 годин. На те-
орію передбачено кілька годин, аби вивчити 
матеріальну частину і техніку безпеки. Решта 
ж – практичні заняття зі зброєю.

– Їхніми результатами наші викладачі 
задоволені. Я щодня цим цікавлюся. Звісно, 
вони тільки вчаться, рівень ще недостатній, 
але успіхи тішать. Їм самим це дуже цікаво. 
А успіхи добряче мотивують, – зазначає Ігор 
Григорович. – Слід наголосити, що вельми 
відповідально поставилися до вогневої під-
готовки дівчата. Вони дуже старанні. І від-
працьовують навіть краще за хлопців.

Опановують слухачі міліцейського учи-
лища і такі предмети, як толерантність, пра-
ва людини, конституціоналізм, стресостій-
кість, ефективна комунікація, партнерство 
правоохоронних органів. Тут навчають, як 
психологічно діяти у тій чи тій ситуації, як 
спілкуватися з неадекватними людьми, осо-
бами, які грубо поводяться.

Окремий напрямок – робота із законо-
давством. Так, слухачі училища мусять опа-

нувати адміністративні правопорушення, 
кваліфікацію злочинів. Ясна річ, законодавча 
база величезна, утім майбутні полісмени ви-
вчають тільки те, що знадобиться їм у робо-
ті. Мусять вивчити усі статті, за якими вони 
складатимуть протоколи.

Не менш важливі знання здобувають і 
на заняттях із вибухотехнічної підготовки, 
виявлення ознак наркозалежності й нарко-
тичних речовин. Також їх вчать розпізнавати 
ознаки підроблених документів.

Ще один не менш важливий предмет – 
правила дорожнього руху, в яких полісмени 
просто зобов’язані орієнтуватися. Наразі до 
уроків водіння не дійшли, за кермо сядуть 
після того, коли складуть іспит із ПДР.

До речі, за словами координатора на-
вчання Анни Янюк, у кожного є змога пере-
скласти екзамен. Проте – лише один раз. 

ДІВЧАТА І ХЛОПЦІ НА РІВНИХ
Ближче до завершення навчання перед-

бачене проведення анонімного оцінювання 
майбутніх полісменів. Кожен слухач оцінить 
свого одногрупника на предмет лідерських 
якостей і конфліктності. Себе ж оцінити не 
зможуть. Ці дані в подальшому впливати-
муть на кадрові призначення.

– До цієї рейтингової шкали додасться 
ще й дотримання внутрішнього розпорядку, 
– зауважує Ігор Григорович. – Кожен слухач, 
якщо порушує або навчальну програму, або 
внутрішній розпорядок, може отримати одне 
усне попередження і два письмових. Після 
другого письмового його викликають на ко-
місію з етики і службової дисципліни. Та у 
нас із дисципліною й атмосферою все гаразд. 
Це свідчить про те, що відбір був якісним.

Анна Янюк розповідає: при виборі на ко-
мандирські посади враховуватиметься дуже 
багато факторів, але згадане анонімне оціню-
вання – один із них. 

– Крім дисципліни, це будуть рекоменда-
ції і характеристики за час їхнього навчання 
від курсових офіцерів. Тут враховуватиметь-
ся також і робота психолога, рекомендації 
методистів, начальника училища, – зауважує 
координатор навчальної програми. – Дуже 
багато складових, які формуватимуть загаль-
ну картину по кожній особі. Тобто що кра-
ще вони себе виявлять під час навчання, то 
більше можливостей матимуть для кар’єрної 
самореалізації в подальшому. Скажімо, змо-
жуть стати командиром роти.

Самі ж майбутні поліцейські зізнаються: 
навчання направду насичене і складне. Про-
те за три тижні до такого режиму вже звикли. 
Також розповідають, що і дівчата, і хлопці тут 
на рівних. Дівчата хвалять хлопців, а хлопці, 
своєю чергою, хвалять дівчат. 

– У перші дні було справді складно. Жит-
тя ж кардинально змінилося. Та вже втягну-
лися у процес. Ми знали, на що йшли, тому 
мусимо впоратися із навантаженням. Ски-
глити – у жодному разі, – каже колишній ав-
томеханік із Луцька Дмитро. – Тут мене дуже 
здивувало, як відповідально поставилися до 
навчального процесу. Сама атмосфера вра-
жає. Бо я маю досвід служби в армії. І там усе 
зовсім не так – розхлябано, все роблять за-
ради галочки. Тут же орієнтуються на якість. 
Професійні викладачі, якісно складена на-
вчальна програма. Усе на найвищому рівні.

Олександр Данильчук, який, до речі, май-
же рік відслужив у зоні АТО, каже, що усві-
домлює, на яку роботу викликався. 

– Це найнижчий рівень правоохоронних 
органів. Звісно, корупцію ми не подолаємо, 
хай як того хотілося б, – каже хлопець. – Але 
ми принаймні можемо змінити ставлення 
людей. Адекватною поведінкою, чесністю, 
дотриманням законності і забезпеченням 
прав людини.
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ВОЛИНЬ: ПОСТВИБОРЧІ

№ Прізвище, ім’я, по батькові Від кого обрано
1 Палиця Ігор Петрович* УКРОП
2 Поліщук Ігор Ігорович УКРОП
3 Балицький Сергій Іванович УКРОП
4 Рабан Микита Тарасович УКРОП
5 Смаль Борис Анатолійович УКРОП
6 Бойко Петро Павлович УКРОП
7 Безпятко Юрій Володимирович УКРОП
8 Дендіберін Микола Євгенійович УКРОП
9 Констанкевич Ірина Мирославівна* УКРОП
10 Шкода Сергій Іванович УКРОП
11 Янчук Тетяна Петрівна УКРОП
12 Савчук Петро Петрович* УКРОП
13 Волинець Олександр Петрович УКРОП
14 Побережна Вікторія Олександрівна УКРОП
15 Кравченко Олександр Володимирович УКРОП
16 Романюк Микола Ярославович* БПП «Солідарність»
17 Ткачук Євгеній Євгенович БПП «Солідарність»
18 Яручик Микола Олександрович БПП «Солідарність»
19 Нестерук Петро Каленикович БПП «Солідарність»
20 Покровський Андрій Володимирович БПП «Солідарність»
21 Запотоцький Артем Олександрович БПП «Солідарність»
22 Бунда Наталія Петрівна БПП «Солідарність»
23 Козлюк Олександр Євгенович БПП «Солідарність»
24 Федік Микола Миколайович Свобода
25 Пирожик Олександр Веніамінович* Свобода
26 Богонос Богдан Михайлович Свобода
27 Ящук Віктор Петрович Свобода
28 Вавринюк Богдан Андрійович Свобода
29 Вусенко Юлія Василівна Самопоміч
30 Надточій Алла Володимирівна Самопоміч
31 Собуцький Микола Миколайович Самопоміч
32 Шляхтич Тарас Васильович Самопоміч
33 Пустовіт Григорій Олександрович Батьківщина
34 Козюра Андрій Григорович Батьківщина
35 Бондарук Валерій Анатолійович Батьківщина
36 Шостак Майя Вікторівна Батьківщина
37 Петрочук Костянтин Павлович Радикальна партія
38 Була Сергій Володимирович Радикальна партія
39 Соломатін Аркадій Миколайович Радикальна партія
40 Данильчук Павло Петрович Народний контроль
41 Лазука Олександр Іванович Народний контроль

42 Мовяк Анна Володимирівна Народний контроль

ПОІМЕННИЙ СПИСОК 
НОВОЇ ЛУЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Луцька міська територіальна виборча комісія 

підготувала список кандидатів, які можуть отримати 
мандат депутата Луцької міської ради.

*Ігор Палиця, Ірина Констанкевич та Петро Савчук з УКРОПу 
та Олександр Пирожик зі «Свободи» обрані також депутатами 
Волинської обласної ради. Тому, замість них зайдуть наступні 
кандидати.
Також зберігає шанс бути обраним у другому турі виборів 
луцького мера Микола Романюк. У разі його перемоги, він 
також поступиться своїм місцем у міській раді.

№ Прізвище, ім’я,
по батькові % за партію № 

округу Територія

УКРОП

1 Палиця Ігор Петрович перший кандидат   
2 Зінчук Олександр Григорович 38,87 60  м. Луцьк
3 Савчук Петро Петрович 38,48 51  м. Луцьк
4 Ліпич Любов Григорівна 38,21 49  м. Луцьк
5 Рубльов Вячеслав Володимирович 37,77 53  м. Луцьк
6 Хвищун Надія Віталіївна 37,03 56  м. Луцьк
7 Павлович Григорій Григорович 36,89 55  м. Луцьк
8 Констанкевич Ірина Мирославівна 36,11 50  м. Луцьк
9 Радчук Віктор Миколайович 34,93 52  м. Луцьк

10 Курилюк Олександр Іванович 34,36 59  м. Луцьк
11 Кварцяний Віталій Володимирович 34,26 58  м. Луцьк
12 Леонтьєв Сергій Павлович 34,16 57  м. Луцьк
13 Вахович Ірина Михайлівна 33,36 54  м. Луцьк
14 Киричик Іван Миронович 31,11 31  Маневицький р-н
15 Бущук Микола Васильович 29,36 24  Любешівський р-н
16 Омельчук Олександр Володимирович 28,05 15  Ківерцівський р-н
17  Філюк Анатолій Миколайович 23,95 11  Камінь-Каширський р-н
 

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

1 Гунчик Володимир Петрович перший кандидат   
2 Бондар Володимир Налькович 49,2 32 Ратнівський р-н
3 Діброва Валерій Григорович 40,09 1 Вол-Волинський р-н
4 Козак Віктор Теодосійович 38,43 16 Ковельський р-н
5 Гупало Юрій Володимирович 37,33 28 Любомльський р-н
6 Дунайчук Валерій Савович 31,8 9 Камінь-Каширський р-н
7 Кух Олег Іванович 31,35 25 Любешівський р-н
8 Чернецький Валентин Антонович 28,69 34 Ратнівський р-н
9 Бегаль Олег Петрович 28,31 29 Маневицький р-н

10 Заремба Віталій Миколайович 27,4 21 Луцький р-н
11 Стефанович Леонід Степанович 23,54 11 Камінь-Каширський р-н
12 Бегаль Михайло Григорович 23,16 33 Ратнівський р-н
13 Дейна Володимир Юрійович 22,13 13 Ківерцівський р-н
 

«Батьківщина»

1 Карпюк Роман Петрович  перший кандидат   
2 Бусько Анатолій Федорович 36,8 8 Камінь-Каширський р-н
3 Турак Андрій Антонович 33,38 4 Горохівський р-н
4 Лех Ігор Богданович 32,47 13 Ківерцівський р-н
5 Касарда Валентина Іванівна 30,87 14 Ківерцівський р-н
6 Курстак Валерій Люцлянович 26,84 64 м. Нововолинськ
7 Лісова Алла Степанівна 22,86 61 м. Нововолинськ
8 Яренчук Володимир Арсентійович 22,85 41 Турійський р-н
9 Кіндер Олег Олексійович* 22,38 47 м. Ковель

10 Віннічук Сергій Миколайович** 21,96 42 Шацький р-н
11 Слабенко Сергій Іванович 21,67 48 м. Ковель
12 Йовик Галина Володимирівна 21,5 17 Ковельський р-н

*Олег Кіндер також обраний міським головою Ковеля, тому в раду, очевидно, зайде наступний кандидат - Кирда 
Людмила Федорівна, яка набрала 20,93% в окрузі №29 (Маневицький р-н).
**Сергій Віннічук також обраний Шацьким селищним головою, тому, ймовірно, зайде наступний кандидат - 
Столяр Василь Андрійович, який набрав 20,6% голосів в окрузі №35 (Рожищенський р-н).

«Свобода»

1 Вітів Анатолій Миколайович перший кандидат   
2 Бадзюнь Андрій Анатолійович 19,47 7  Іваничівський р-н
3 Цейко Юрій Феодосійович 18,58 22  Луцький р-н
4 Духницький Сергій Анатолійович 15,28 26  Любомлський р-н
5 Бик Олександр Васильович 14,7 6  Іваничівський р-н
6 Пирожик Олександр Веніамінович 13,04 55  м.Луцьк
7 Поліщук Юрій Петрович 13,01 17  Ковельський р-н
 

Радикальна партія Олега Ляшка

1 Кучер Володимир Григорович перший кандидат   
2 Богдан Вячеслав Петрович 33,59 27 Любомльський р-н
3 Буліга Микола Миколайович 24,41 18 Ковельський р-н
4 Котюк Сергій Сергійович 17,55 36 Рожищенський р-н
5 Грицюк Анатолій Петрович 16,46 15 Ківерцівський р-н
6 Ройко Юрій Петрович 13,04 14 Ківерцівський р-н
 

«Самопоміч»

1 Імберовський Михайло Юрійович перший кандидат   
2 Зінкевич Костянтин Миколайович 22,21 43 м.Вол-Волинський
3 Панасюк Олексій Вікторович 15,9 44 м.Вол-Волинський
4 Кметь Володимир Богданович 15 63 м.Нововолинськ
5 Бабійчук Борис Федорович 14,93 62 м.Нововолинськ
 

«Наш край»

1 Кравчук Святослав Євгенович перший кандидат   
2 Микитюк Роман Володимирович 53,3 40 Турійський р-н
3 Скопюк Михайло Якович 24,32 19 Локачинський р-н
4 Дибель Володимир Юрійович 16,82 26 Любомльський р-н

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
НОВОЇ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Згідно з даним Волинської обласної ТВК, в обласну раду заходить 7 партій: 

УКРОП (21,91%), БПП «Солідарність» (17,8%), «Батьківщина» (15,96%), «Свобода» 
(8,71%), Радикальна партія Ляшка (8,26%), «Самопоміч» (6,51%) та «Наш Край» 
(5,17%). Кандидати від цих партій рангуються відповідно до результату партії, 
який вона отримала на окрузі, закріпленому за відповідним кандидатом.
Відтак, депутатами Волинської обласної ради стануть:

ЯКІ ОКРУГИ 
В ЛУЦЬКУ 
ТА ОБЛАСТІ 
ЗАЛИШИЛИСЯ 
БЕЗ ДЕПУТАТІВ
У 14 із 64 округів у Волинській 
області та в 13 із 42 у Луцьку не 
обрали жодного представни-
ка у ради.
Відповідні дані Громадянська 
мережа ОПОРА отримала в ре-
зультаті аналізу протоколів про 
результати виборів депутатів 
Волинської обласної та Луцької 
міської рад, оголошених Волин-
ською обласною ТВК 31 жов-
тня та Луцькою міською – 2 лис-
топада.
Зокрема, у результаті аналі-
зу виявилося, що в округах 
№ 2 (Володимир-Волинський 
район), № 3 і № 5 (Горохів-
ський район), № 10 (Камінь-
Каширський район), № 12 (Кі-
верцівський район, м. Ківерці), 
№ 20 і № 23 (Луцький район), 
№ 30 (Маневицький район), 
№ 35 і № 37 (Рожищенський ра-
йон), № 38 і № 39 (Старовижів-
ський район), № 45, № 46 (м. Ко-
вель) не було обрано жодного 
депутата.
Натомість в області є 7 округів, 
де виборці будуть мати двох де-
путатів. Зокрема, це округ № 11 
(Камінь-Каширський район), 
№ 13, № 14 і № 15 (Ківерців-
ський район), № 17 (Ковель-
ський район), № 26 (Любомль-
ський район) та № 55 (м. Луцьк).
Проаналізувала ОПОРА і ново-
обраний склад Луцької місь-
кої ради. Зокрема, в обласному 
центрі Волинської області у ре-
зультаті виборів 13 округів за-
лишилися без представників у 
раді. Так, жодного депутата не 
обрано у округах № 2, № 9, 
№ 11, № 14,  № 16, № 24, № 26, 
№ 27, № 29, № 32, № 33, № 35, 
№ 38. Натомість в округах № 1, 
№ 4, № 20, № 28, № 39, № 42 об-
рано одразу по два депутати 
від різних політичних сил.
Загалом, у Луцьку міську раду 
потрапили представники від 
семи політичних сил. Зокре-
ма, у раді будуть працювати де-
путати від політичних партій 
«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП», Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність», «Батьків-
щина», Радикальна партія Олега 
Ляшка, «Об’єднання «Самопо-
міч», «Свобода» і «Громадський 
рух «Народний контроль».
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«ІМПОРТОВАНИЙ З РОСІЇ СЕКОНД-ХЕНД»: 
ЯК У ЛУЧАН «ЗАБИРАЛИ» ГОЛОСИ
Ігор ПОЛІЩУК

овий закон «Про місцеві 
вибори» в процесі 
свого ухвалення 

спричинив багато гарячих 
політичних дискусій і суперечок 
між експертами та депутатами 
різних рівнів. Він нібито законно, 
але забрав  у людей обраного 
ними депутата, знехтував їхніми 
голосами, заплутав самого 
виборця та суттєво зменшив 
бажання українця брати участь 
у такому хаотичному виборчому 
процесі.

І недаремно, адже приймався 
цей закон у нестабільній політичній 
обстановці, нашвидкоруч, зі значни-
ми порушеннями та маніпуляціями 
щодо кінцевого тексту. Влада макси-
мально затягнула процес прийняття 
закону у зв’язку з ситуацією в країні 
та нестабільністю рейтингу правля-
чої партії. Очевидно, максимально 
наблизивши прийняття закону до 
початку виборчого процесу, пред-
ставники правлячої партії – Блоку 
Петра Порошенка «Солідарність» – 
внесенням змін і поправок в остан-
ній момент намагалися підвищити 
свій результат на виборах. 

Так, закон остаточно був прий-
нятий лише в кінці липня цього 
року. Фактично за один місяць до 
початку виборчого процесу та за три 
місяці до дня голосування. 

Втім у жодній демократичній, 
правовій державі такого б не до-
пустили. Адже до виборів необхідно 
розробити та випустити навчально-
методичну літературу для членів ви-
борчих комісій, провести навчання, 
дати можливість партіям та канди-
датам детально вивчити положення 
нового закону, роз’яснити його зміст 
та особливості для виборців.

Цього ж разу вказані процеси 
відбувалися в авральному режимі, 
а роз’яснення змісту закону для ви-
борців фактично не проводилося. 
Очевидно, з цим, зокрема, пов’язана 

і доволі низька явка на місцевих 
виборах. Багато людей, втомлених 
невиконаними обіцянками політи-
ків й сповнених зневіри, отримали 
«бонус» у вигляді вкрай складного 
для розуміння виборцем закону, що 
остаточно відбив бажання брати 
участь у голосуванні.

Окремо слід зазначити, що про-
цедура прийняття закону проходила 
зі значними порушеннями. Замість 
того, щоб обговорювати поправки 
у відповідних комітетах, депутати 
приймали їх «з голосу», що при роз-
гляді такого важливого закону не-
припустимо.

Більше того, підписаний Пре-
зидентом закон не зовсім відпові-
дає тексту, ухваленому Верховною 
Радою України у другому читанні. 
У низку принципових положень 
закону вже після прийняття під ви-
глядом техніко-юридичних правок 
внесли кардинальні зміни. 

Така ситуація, на жаль, яскраво 
демонструє ставлення влади до за-
конотворчого процесу та законності 
в Україні.

Заступник голови ЦВК Андрій 
Магера одразу назвав цей закон «ім-
портованим з Росії секонд-хендом» 
і калькою з закону, який, фактично, 
застосовувався на виборах до зако-
нодавчих зборів Санкт-Петербурга 
2011 року.

Що ж принципово нового за-
пропонували нам цього разу?

Вибори до сільських та селищ-
них рад відбуваються за простою 
мажоритарною системою. Тобто де-
путатом став той, хто отримав біль-
ше голосів у виборчому окрузі.

Подібна ситуація з виборами 
сільських, селищних голів та місь-
ких голів у містах з кількістю вибор-
ців до 90 тисяч. Вони обираються за 
простою мажоритарною системою. 
Тобто, хто набрав більшу кількість 
голосів, ніж інші кандидати, – той і 
переможець.

Інакше відбуваються вибори 
міських голів міст з кількістю ви-
борців більше 90 тисяч. Для пере-
моги кандидату необхідно здобути 

абсолютну більшість – його мають 
підтримати понад 50% виборців, які 
проголосували. Якщо жоден канди-
дат цього не матиме, буде проведене 
повторне голосування – так званий 
другий тур. Що, власне, і відбулося у 
Луцьку, коли на друге коло вийшли 
кандидат від нової партії УКРОП 
Олександр Товстенюк та представ-
ник правлячої партії БПП «Солідар-
ність» Микола Романюк.

Отож, у другий тур виходять 
два кандидати, які набрали най-
більшу кількість голосів виборців. 
Далі – логічно: хто здобуде більшу 
прихильність виборців, той і стане 
міським головою.

Але, якщо із вище зазначеним 
все зрозуміло, то найбільше запи-
тань і претензій до виборів облас-
них, районних і міських рад. Вибори 
до цих представницьких органів від-
бувалися згідно з абсолютно новою, 
складною для розуміння системою, 
яку часто називають «пропорцій-
ною з відкритими списками», хоча в 
реальності це не так. Її суть полягає 
в наступному.

До обласних, районних та місь-
ких рад кандидатів можуть вису-
вати тільки партії. Самовисуван-
ня відсутнє. Це зумовлює сильну 
залежність кандидата від партії, 

оскільки політсила може скасувати 
реєстрацію кандидата, а у разі об-
рання його депутатом – застосувати 
до нього процедуру відкликання, 
так званий «імперативний мандат» 
тощо.

Партії затверджують виборчий 
список. Перший кандидат – лідер 
списку, який автоматично прохо-
дить у раду, якщо партія подолала 
5%-й бар’єр, та інші кандидати, ко-
трі закріплюються за певними тери-
торіальними виборчими округами у 
раді в області, районі, місті. 

Якщо партія набрала 5% голо-
сів і більше, кількість кандидатів, 
які отримають мандат, визначається 
згідно з кількістю голосів, поданих 
безпосередньо за кандидатів в окру-
гах, а відповідно – й за партію, що 
їх висунула. До ради проходять ті 
кандидати від партії, які отримали 
найбільшу підтримку у відсотко-
вому значенні у своєму виборчому 
окрузі. 

Таким чином, бачимо у новій 
виборчій системі елементи старої 
мажоритарної схеми, що є зовсім 
нелогічним і певним чином заплу-
тало виборців. Що це означає?

Змоделюємо ситуацію. Біль-
шість виборців підтримала певного 
кандидата в депутати у виборчому 

ГОЛОС НАРОДУ 

ЯК СТВОРИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ:  
                                   ПОКРОКОВА  ІНСТРУКЦІЯ

Зареєструватися на сайті:
e-dem.in.ua/lutsk

Викласти в петиції суть 
звернення, вказати 
пропозицію вирішення 
питання

Використовуйте 
мобільний телефон 

або банк-ID

Зміст не повинен мати 
заклики до повалення дер-
жавного ладу, порушення 

цілісності України, пропаган-
ду війни, насильства, 

жорстокості, розпалюван-
ня міжетнічної, расової, релі-

гійної ворожнечі

У разі  невідповідності 
вимогам петиція не опри-

люднюється, про що не 
пізніше двох робочих днів з 
дня її надсилання повідом-

ляється автор

Аби проголосувати, 
зареєструйтесь на веб-

сайті петицій та активуйте 
позначку «Підтримую»

Петицію розглянуть,
якщо вона набере 

не менше, ніж 300 підписів 
громадян

Протягом 2 днів із дня 
надсилання петицію 
оприлюднюють на сайті 
міськради

Голосування триває 14 днів

Відділ звернень громадян 
перевіряє суть петиції

Виконавчий комітет Луцької міської ради 
29 жовтня  затвердив положення про 
порядок розгляду електронної петиції, 
адресованої Луцькій міській раді. 

Відповідно до цього, аби звернутися до 
міської ради, лучани мають зробити наступ-
ні кроки: 

1. Зайти на сайт міської ради та натис-
нути на банер зліва зверху «Єдина система 
електронних петицій». 

2. Зареєструватися на сайті Єдиної систе-
ми місцевих електронних петицій http://e-dem.
in.ua/lutsk, заповнивши спеціальну форму че-
рез мобільний телефон чи банк-id. При запо-
вненні форми зазначаються прізвище, ім’я, по 
батькові громадянина (або представника гру-
пи осіб), а також адреса електронної пошти.

3. Ініціатор у петиції викладає суть по-
рушеного питання, пропозицію щодо його 
розв’язання, а в заголовку петиції зазначає її 
короткий зміст.

Увага! Петиція не може містити закли-
ки до повалення конституційного ладу, по-
рушення територіальної цілісності України, 
пропаганду війни, насильства, жорстокості, 
розпалювання міжетнічної, расової, релігій-
ної ворожнечі, заклики до вчинення теро-
ристичних актів, посягання на права і свобо-
ди людини. 

4. Петиція оприлюднюється на веб-сайті 
петицій протягом двох робочих днів з дня 
надсилання її автором після перевірки пети-
ції відділом звернень громадян департамен-
ту «Центр надання адміністративних послуг 
у місті Луцьку» Луцької міської ради. Дата 
оприлюднення петиції на веб-сайті петицій є 
датою початку збору підписів на її підтримку.

5. У разі невідповідності вимогам, зазна-
ченим вище, петиція не оприлюднюється або 

може бути виключена з режиму оприлюднен-
ня, про що не пізніше як через два робочі дні 
з дня її надсилання відділ звернень громадян 
повідомляє автору петиції.

Петиція, яка містить неправдиві відо-
мості, нецензурну лексику та лайливі висло-
ви, також не оприлюднюється та не розгля-
дається, про що у дводенний строк від дня її 
надходження відділ звернень громадян пові-
домляє автору.

6. Аби підтримати петицію, громадяни 
мають зареєструватися на веб-сайті петицій 
та активувати позначку «Підтримую» під об-
раною петицією.

7. Петиція до Луцькради розглядається 
лише у тому випадку, коли на її підтримку 
протягом 14 днів із дня оприлюднення буде 
не менш ніж 300 підписів громадян.

8. Петиція, яка протягом встановленого 
терміну набрала потрібну кількість підписів 
на її підтримку, не пізніш як наступного дня 
після набрання потрібної кількості підписів 
надсилається до відділу звернень громадян 
із зазначенням інформації про дату початку 
збору підписів, дату скерування петиції, за-
гальну кількість та перелік осіб, які її підпи-
сали, термін збору підписів.

9. Інформація про початок розгляду пе-
тиції, яка в установлений термін набрала 
потрібну кількість голосів на її підтримку, 
оприлюднюється відділом звернень грома-
дян  на офіційному веб-сайті Луцькради та 
веб-сайті петицій не пізніше як через 2 робо-
чі дні після отримання такої петиції відділом 
звернень громадян.

10. Петиція, яка в установлений строк 
не набрала потрібної кількості голосів, після 
завершення строку збору підписів не розгля-
дається як петиція, про що відділ звернень 
громадян повідомляє автору з наданням 

роз’яснень щодо порядку розв’язання по-
рушеного питання.

11. Розгляд петиції здійснюється невід-
кладно, але не пізніше, як через 10 робочих 
днів з дня оприлюднення інформації про 
початок її розгляду.

13. Про початок розгляду петиції відділ 
звернень громадян не пізніше наступного 
робочого дня після оприлюднення повідо-
мляє виконавчому органу міськради, до 
повноважень якого належить розгляд по-
рушених у петиції питань, та передає йому  
петицію  на опрацювання. 

14. Виконавчий орган міськради, до 
повноважень якого належить розгляд по-
рушених у петиції питань, визначає заці-
кавлені виконавчі органи міськради, під-
приємства та заклади міської комунальної 
власності, які подають не пізніше як за 2 
робочі дні до закінчення терміну розгляду 
петиції пропозиції щодо підтримки або не 
підтримки петиції та відповіді автору  пе-
тиції із відповідними обґрунтуваннями.

15. Протягом 2-х робочих днів вико-
навчий орган міської ради, до повноважень 
якого належить розгляд петиції, опрацьовує 
та узагальнює отримані пропозиції, готує 
відповідь автору петиції про результат роз-
гляду та передає у відділ звернень громадян. 

16. Якщо розв’язання питань, пору-
шених у тексті петиції, вимагає розгляду 
на засіданні виконкому міськради або се-
сії міськради, то готується відповідний 
проект рішення, про що інформують гро-
мадськість. У такому разі розгляд петиції 
продовжується на строк, потрібний для 
проведення засідання, сесії.

На засідання виконкому або сесію 
міськ ради запрошують автора петиції, 
який за бажанням може виступити. 

17. Відповідь на петицію не пізніше на-
ступного робочого дня після закінчення її 
розгляду, оприлюднюється відділом звернень 
громадян на офіційному веб-сайті міської 
ради та веб-сайті петицій, а також надсила-
ється у письмовому вигляді автору петиції.

окрузі, і він отримав, до прикладу, 
40% голосів виборців. Останні спо-
діваються, що цей кандидат стане 
депутатом і буде достойно захищати 
й лобіювати інтереси округу, де за 
нього проголосувала така кількість 
людей. 

Але партія, яка висунула канди-
дата, не подолала 5%-й бар’єр для 
проходження у відповідну раду, і 
кандидат не став депутатом. Або ж 
його партія отримала вісім депутат-
ських мандатів у раді, але за кількіс-
тю відсотків підтримки у виборчо-
му окрузі він – дев’ятий серед своїх 
колег. І знову ж – такий кандидат не 
стане депутатом. А стати ним у та-
кому випадку може кандидат, який 
отримав 10-15% підтримки, але 
його партія подолала 5%-й бар’єр, 
і він серед своїх колег за кількістю 
відсотків підтримки знаходиться у 
прохідній частині списку.

До прикладу, за представників 
УКРОПу в Луцьку проголосувала 
більшість виборців у 41-му з 42-х 
округів. І хоча 41 кандидат переміг 
у своєму виборчому окрузі, депута-
тами стануть лише 15. Відповідно 
більшість лучан обрала представни-
ків саме цієї політсили, однак влада 
пропонує їй зовсім іншого депута-
та. Виборець уведений в оману, він 
плутається. Втрачається, власне, й 
ентузіазм та бажання брати учать у 
такому незрозумілому процесі.

Із самого початку в свідомості 
виборців підривається довіра до 
ради як органу місцевого самовря-
дування.

Та й узагалі за такої системи 
може статися так, що виборчий 
округ залишиться без депутата або 
ж такий округ матиме декілька де-
путатів. Яким чином тоді опікува-
тимуться виборчим округом – не-
відомо.

Утім вибір щодо депутатів уже 
зроблено, залишається сподіватися, 
що українці надалі оберуть собі вла-
ду, спроможну до чесної політичної 
боротьби, здатну поважати права 
виборців та неухильно дотримува-
тися правил законотворчого про-
цесу.

На часі – другий тур виборів 
міського голови, який відбудеться 
15 листопада. І важливо, щоби пере-
мога одного із кандидатів передусім 
стала перемогою усього міста.

Н
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Вежі луцької радіостанції Луцьк 1940-х років

ОСТАННІ ПЕРЕДВОЄННІ ДНІ
Олександр КОТИС

ерша фаза Другої 
світової війни відбулася 
в Луцьку ще у вересні 

1939 року, коли німецька авіація 
бомбила місто. Наслідком 
вересневих подій стала зміна 
влади – західна частина Польщі 
була окупована нацистськими 
військами, а східна (разом 
з українськими землями) 
приєднана до СРСР.

Серед різних мемуарів збере-
глися спогади інженера Олексан-
дра Холіна, який прибув до Луцька 
перед другою фазою війни, яка по-
чалася в червні 1941 року, налаго-
джувати радіостанцію. Він зали-
шив цікаві свідчення про місто тих 
днів. Подаємо цитату з його твору 
«Гроза ударила внезапно».

* * *
Луцк – областной центр 

Волынской области, которая вмес-
те с другими областями Западной 
Украины вошла в состав Совет-
ского Союза. Промышленность 
в Луцке, как и в других городах 
бывшего Волынского воеводства, 
представляла тогда жалкую кар-
тину: ремесленные мастерские, 
примитивное мукомольное произ-
водство, пивоваренные заводики. 
И все-таки Луцк предстал перед 
нами совсем иным миром «запад-
ной» жизни, со своим бытом. Пер-
вое, что бросалось в глаза, – это 
многочисленные костелы и неболь-
шие частные магазинчики, лавки, 
палатки, харчевня с обязательным 
пивом и колбасными изделиями 
собственного изготовления. 

Транспорта, в современном по-
нимании, там не было. По улицам 
тащились волы, впряженные в 
дроги, цокали коваными копытами 
першероны и битюги, тянувшие 
высоко нагруженные возы, про-
носились открытые пролетки с 
седоками. Но больше всего было 
велосипедистов различных воз-
растов – от мальчишек до муж-
чин и женщин почтенного воз-
раста. Особенно нас поражали 
грузовые велосипеды с толстыми 
покрышками и проволочными 
багажными сетками у руля, в 
которых доставлялись в магазины 
различные пакеты и увозились по-

купки. Велосипед был наиболее 
распространенным средством пе-
редвижения по городу.

Главная, замощенная булыж-
ником улица, сплошь застроен-
ная двух- и трехэтажными до-
мами с непривычной для нас 
архитектурой, с остроконечными 
черепичными крышами, выглядела 
совсем по-иноземному в отли-
чие от извилистых улиц окраин с 
одноэтажными домиками, стоящи-
ми в зелени небольших садиков. 

На северо-западной окраине 
города стояло недостроенное не-
мецкой фирмой техническое зда-
ние, возле которого возвышалась 
ставосьмидесятиметровая мета-
ллическая мачта. Неподалеку ва-
лялись обломки другой мачты, в 
которую, по рассказам местных 
жителей, врезался самолет поль-
ского офицера, торопившегося 
вместе с семьей покинуть Луцк в 
канун сентябрьских событий 1939 
года. 

Вот здесь-то и была выбрана 
площадка для строительства ши-
роковещательной радиостанции, 
которая должна была войти в 
строй в числе первого десятка ра-
диостанций подобной мощности. 
Они расширяли зоны слышимости 
Московского радио, из их радио-
передач население сопредельных 
государств могло услышать прав-
ду об успехах социалистического 
строительства в СССР. 

Из Москвы в Луцк приехало 
много специалистов: главный ме-

ханик, прорабы, электрики, води-
тели автомашин и другие. Началь-
ником строительства был назначен 
радиоинженер Сергей Николаевич 
Стоянов. Это был энергичный, 
жизнерадостный человек, лет на 
пять постарше меня. Ему уже при-
ходилось строить подобную ради-
останцию. 

Начальником дирекции стро-
ительства был мой одногодок 
Архип Григорьевич Молдованов, 
высокий, худощавый, довольно 
добродушный, но весьма упрямый 
украинец. Он имел богатый опыт 
по эксплуатации различных 
радиообъектов. Мне вменялись 
обязанности главного инженера 
дирекции строительства. Часть 
специалистов и строительных ра-
бочих подобрали в Луцке. 

Нашему коллективу предстояло 
сделать дополнительную пристрой-
ку к имевшемуся двухэтажному 
техническому зданию, возвес-
ти административный корпус, 
выстроить отдельную дизельную 
электростанцию, по мощности 
превышавшую имевшуюся город-
скую. Кроме того, мы должны были 
построить жилье для обслуживаю-
щего персонала, произвести массу 
других важных и второстепенных 
работ. 

Поначалу всем нам приходилось 
трудновато, особенно с жильем: го-
родские власти большое внимание 
уделяли размещению беженцев из 
соседних воеводств панской Поль-
ши. Связисты жили в нескольких 

не очень благоустроенных номерах 
единственной гостиницы. Посте-
пенно наши строители расселялись 
по частным квартирам в ожидании 
домов, которые сами же строи-
ли ускоренными темпами. И вот 
наконец наш жилищный кризис 
миновал. Дирекция стройки полу-
чила довольно сносный метраж в 
двухэтажном доме, выросшем не-
подалеку от центра города. 

Строительство радиостан-
ции и других объектов вокруг 
нее подвигалось успешно, хотя, 
по непонятным мне тогда при-
чинам, руководство из Москвы 
поторапливало: быстрее, быстрее 
завершайте сооружение радиос-
танции...

Весной 1941 года по Луцку по-
ползли тревожные слухи. Говори-
ли о нарушении государственной 
границы немецкими самолетами, 
якобы сбившимися с курса, о воз-
можном конфликте с фашистами. 
Мы стали замечать, что особенно 
в майские и первые июньские дни 
участились тревоги в штабах час-
тей, которые размещались в Луц-
ке. Чаще обычного командиры в 
полевой форме одежды выезжали, 
подолгу не появлялись в городе и 
бойцы гарнизона, а когда возвра-
щались, их загорелые лица стано-
вились суровее, на гимнастерках 
были соленые пятна от пота. Во 
время таких отлучек оставав-
шиеся в Луцке красноармейцы 
и командиры становились под-
тянутее, строже, неусыпно не-

сли круглосуточную патрульную 
службу. За городом в высоком 
поднебесье гудели моторы истре-
бителей.

Работа и все наши действия на-
чали приобретать военный ритм. 
Составив списки членов семей, 
подлежащих эвакуации, я получил 
в отделе НКВД специальный на 
то пропуск, распорядился, чтобы 
приготовили для отъезжающих 
автомашины, имевшиеся в распо-
ряжении дирекции строительства. 
Стоянов и Молдованов делали свое 
дело на объекте: рассчитывали 
рабочих, подлежащих призыву в 
армию, подготовляли к отправке 
техническую и другую документа-
цию.

К вечеру на город налетели 
фашистские бомбардировщики и 
начали ожесточенную бомбежку. 
Вспыхивали и рушились жилые 
дома мирного Луцка, дым и гарь 
заполонили все улицы и переулки. 
Люди кинулись из города к пойме 
реки Стырь. Немецкие летчики, 
подлетая к городу, расстреливали 
толпы, скопившиеся на широкой 
пойме, из крупнокалиберных пу-
леметов, сбрасывали осколочные 
бомбы. Город горел сотнями 
огромных костров, на улицах об-
разовались завалы, заторы – ни 
проехать, ни пройти. Обходными 
путями, по закоулкам, по садам и 
огородам, люди потянулись за го-
родскую черту, на дороги, ведущие 
в Ровно, Новоград-Волынский и 
дальше – на Киев.

П

Олександр КОТИС

Сьогодні проституція 
вважається аморальною і, за 
українським законодавством, 
протиправною. Але понад 
століття тому ситуація в Луцьку 
була зовсім інакшою.

У ХІХ столітті Волинь пере-
бувала у складі Російської імперії. 
Спочатку проституція тут була 
заборонена, але згодом імператор 
вирішив скористатися правилом: 
«Якщо не можеш перемогти воро-
га, очоль його». Всередині століття 
проституцію в Російській імперії 
було легалізовано.

Держава стала сама контролю-
вати проституцію. Повіям надали 
спеціальні квитки, розподілили їх 
на категорії, ввели вікові обмежен-
ня. Але на кінець століття ситуація 
почала виходити з-під контролю. 
Видавали нові укази. У 1903 році 
Міністр внутрішніх справ Зінов’єв 
видав циркуляр про нагляд за місь-
кою проституцією. Пропонувалося 
два види контролю: санітарний та 
поліцейський. 

У 1904 році віце-губернатор 
Волинської губернії писав лист до 

З ІСТОРІЇ ПРОСТИТУЦІЇ В ЛУЦЬКУЗ ІСТОРІЇ ПРОСТИТУЦІЇ В ЛУЦЬКУ

Луцької міської управи. Пропо-
нував, аби в Луцьку визначилися, 
який спосіб контролю найкраще 
підійде для міста. Крім того, ви-

словлював думки посадовець, на-
гляд можна покласти на так зва-
ний «Приказъ Общественнаго 
Призрѣнія».

У міській управі відбулося засі-
дання з доповідями на тему міської 
проституції. Ішлося про те, що го-
ловна проблема – розповсюджен-
ня сифілісу в місті. Передбачався 
жорсткіший контроль за реєстра-
цією повій, їхніми періодични-
ми медоглядами та лікуванням. 
Передбачали створити так звану 
«Врачебно-Полицейскую» комісію. 
Роль поліції – суто у нагляді за до-
триманням обов’язку періодичного 
огляду. Вирішили, що повії мусять 
його проходити. 

Цікаво те, що луцькі посадовці 
під час ухвалення рішень намага-
лися забезпечити честь і гідність 
представниць професії. Більше 
того, забороняли дії, які можуть їх 
дискредитувати.

«Полицейские же меры 
необходимы в видах обеспечения 
успешности санитарного надзора. 
Излишние строгие полицейские 
меры приводят лиш к усложнению 
тайной проституции и при недоста-
точной осторожности могут неза-
служено оскорбить честь женщины 
и причинить ей непоправимый 
вред, в виду этого отнюдь не 
должны быть допускаемы уличные 

облавы на проституток и для всех 
чинов врачебно Полицейского над-
зора гуманное отношение к про-
ституткам обязательно, так как 
среди них много несчастных слу-
чайно попавших», – ішлося у звіті 
комісії міської управи щодо міської 
проституції.

У 1918 році Луцька земська по-
вітова управа підтвердила, що всі 
зареєстровані й доправлені на лі-
кування повії вважаються житель-
ками Луцька. 

Собівартість лікування повії 
становила 5 рублів та 25 копійок. 
Середня тривалість лікування – 20 
днів. У 1919 році в Луцьку було за-
реєстровано 30 повій.

Лікування проводив так званий 
Городовой Врач і його асистент. За-
лежно від фінансового стану, йому 
допомагав інший лікар або сестра 
милосердя. Загалом фінансуванням 
опікувалася міська управа Луцька.

Коли в місто прийшли поляки, 
лікування жінок у лікарнях припи-
нилося. Проте вони не були зали-
шені напризволяще. Їх відправили 
лікуватися у Варшаву. А в 1936 році 
для повій ухвалили нові правила. 
Правда, вони мало відрізнялися від 
тих, які прийняли ще за царя.
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КІНОРЕЖИСЕР ІГОР ЧАЙКА:  
«СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ «СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ 
– ЗОЛОТА ЖИЛА – ЗОЛОТА ЖИЛА 
ДЛЯ УКРАЇНИ»ДЛЯ УКРАЇНИ»

Лілія БОНДАР

країна може повністю 
забезпечити себе 
сланцевим газом. Якщо 

розробити план видобутку, то 
вже за кілька років українці 
зможуть не купувати газ у Росії, 
а користуватися власним. Аби 
розповісти, як це можна зробити 
ефективно, днями до Луцька 
прибув український журналіст, 
сценарист, кінорежисер-
документаліст Ігор Чайка. Саме 
він створив документальний 
фільм «Газова революція чи 
Сланцевий цугцванг?». 

Автор розповів, що працюва-
ти над фільмом почав ще в липні 
2014 року під час знайомства з до-
свідом американських компаній у 
сфері видобутку нетрадиційного 
природного газу. Ексклюзивний 
матеріал, відзнятий у США, став 
важливою складовою майбутньо-
го документального фільму та де-
монструє українським глядачам усі 
переваги, застороги та «підводні 
камені», пов’язані з видобутком не-
традиційного газу. Знімання другої 
частини, а також остаточний мон-
таж та прем’єра фільму відбулися в 
Україні.  

«СИТУАЦІЯ З ГАЗОМ В 
УКРАЇНІ НЕ ІДІОТИЧНА, 
А НАВІТЬ ГАНЕБНА»

«Цугцванг – термін, який вико-
ристовують у шахах. Це положення, 
коли будь-який хід гравця веде до 
погіршення його позиції. У такій 
ситуації перебуваємо й ми, українці. 
Питання видобутку сланцевого газу 
в нашій державі постає гостро, втім 
досі є дуже невизначеним. Ми пла-
тимо країні-агресору – Росії – за газ і 
тим самим оплачуємо війну на Дон-
басі. Така ситуація навіть не ідіотич-
на, а ганебна», – розповів режисер. 

Фільм Ігоря Чайки дозволяє 
провести розподіл між міфами і 
реальним станом речей в україн-
ському інформаційному просторі 
щодо видобутку нетрадиційного 
природного газу та демонструє 
реальні переваги для національної 
та регіональної економіки, рівня і 
якості життя місцевих громад. 

Автор розповів, що тема слан-
цевого газу вже набула негативного 
відтінку до початку війни. Власне, 
тоді активно поширювалася анти-
сланцева пропаганда, яка фінансу-
вали окремі проросійські партії. 

«Вони наголошували на тому, 
що видобуток зруйнує екологію та 
навколишнє середовище, призведе 
до постійних землетрусів, масово-
го отруєння населення. Та найціка-
віший міф про те, що з крана текти-
ме вода, яка горить, інакше кажучи, 
газ, – додав Чайка. – Недарма війну 
на Донбасі пов’язують із поклада-
ми газу на околицях Слов’янська. 
Однією із найвагоміших причин 
війни є бажання росіян дістатися 
до покладів українського газу, віді-
брати можливість самостійного та 
незалежного газопостачання».

Втім у США запевняють, що 
гідророзрив абсолютно не шко-
дить навколишньому середовищу. 
У Пенсильванії природа дуже по-
дібна до української. На усій тери-
торії країни – гори, вкриті лісами, 
поміж якими протікають річки. 
Науковці та екологи Америки за-
певняють, що жодних негативних 
зрушень серед тваринного чи рос-
линного світу, а також загалом в 
екології не буде.

«Від людей, з якими зустрічався 
у США, жодного разу не почув, що 
сланцевий газ – це зло. Для біль-
шості то ніби золота жила. Голо-
вне – правильно домовитися, аби 
компанія заплатила належну ком-
пенсацію. Звісно, є невеличка кіль-
кість людей, які із своїх міркувань 
виступають проти видобутку газу. 
Але якщо людина не хоче, ніхто не 
змусить видобувати сланцевий газ 
у неї на ділянці», – додав він.

ЗНАЧНІ ПОКЛАДИ ГАЗУ Є Й В УКРАЇНІ
Аби розвінчати ці міфи, Ігор Чайка вирішив про-

вести розслідування та дізнатися про усі недоліки та 
переваги видобутку газу. Для цього він обрав штат 
Пенсильванія у США. У цих місцях українська зні-
мальна група стала першою, яка відзняла увесь процес 
видобутку від початку до кінця. 

«Сланцевий газ – це той самий газ, який ми вико-
ристовуємо у побуті. Аби його отримати, треба здій-
снити гідророзрив. Ця технологія особливо бентежить 
росіян. Вони активно закликають до протесту в цьому 
питанні. Втім і тут присутній міф, оскільки технологія 
гідророзриву аж ніяк не нова. За цією технологією уже 
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Франківської, а також Донецької 
та Харківської областей. Режисер 
розповів, що в Україні цілком до-
статньо сланцевого газу, щоб ви-
йти на повноцінне забезпечення 
країни, та ще й продавати паливо 
за кордон. 

«Для остаточного з’ясування 
треба проводити розвідувальне бу-
ріння. Одна розвідувальна ділянка 
вартує приблизно 180 мільйонів 
доларів. Власне, Юзівське родо-
вище – одна з імовірних причин 
збройного протистояння на Дон-
басі, адже містечко Слов’янськ – 
центр родовища», – додав Чайка. 

Під час роботи в США зні-
мальна група побувала на місцях 
видобутку сланцевого газу в шта-
тах Пенсильванія та Огайо, на бу-
дівельних майданчиках, бурових 
установках, місцях проведення гід-
ророзриву, об’єктах для зберіган-
ня води та відпрацьованої рідини. 
Чайка відзняв інтерв’ю з представ-
никами понад 30 компаній, установ 
і підрядників, а також представни-
ками місцевих громад, екологічних 
організацій, науковців, місцевого 
самоврядування і виконавчої вла-
ди штатів.

Таке партнерство з Бюро під-
тримки медіапроектів Державно-
го департаменту США дозволило 
отримати ексклюзивний матеріал 
щодо технологічних особливостей 
видобутку сланцевого газу, систе-
ми поводження з водою, впливу 
газової індустрії на довкілля та 
соціальне середовище, що є над-
звичайно важливим для створення 
достовірного і обґрунтованого до-
кументального фільму.

«В Америці видобуток газу по-
чався у 2008 році, в період еконо-
мічної кризи. Власне це дозволило 
значно покращити економіку США 
і водночас надати чималу кількість 
робочих місць для громадян. Це все 
можна зробити й у нас, – наголосив 
режисер. – У США дуже жорстко 
працюють закони. Там питання 
видобутку газу чітко врегульовано 
законодавчими нормами. У випад-
ку порушення закону видобувні 
компанії будуть змушені заплати 
величезні штрафи. Їм це невигідно, 
адже один такий штраф може при-
звести мало не до банкрутства», – 
розповів режисер. 

Під час роботи в Україні було 
відзнято інтерв’ю з керівниками 
підрозділів вищої та середньої 
ланки компаній, а також із звичай-
ними робітниками, які працюють 
безпосередньо на видобутку газу. 
Не менш важливими є знімання і 
в місцевих громадах, на територіях 
яких вже тривають або заплано-
вані роботи: розмови з місцевими 
жителями, активістами і еколога-
ми, представниками місцевого са-
моврядування та виконавчої влади 
регіонів, а також представниками 
екологічних організацій, органів 
охорони здоров’я, науковців та 
громадських діячів національного 
рівня.

Прем’єрний показ фільму «Га-
зова революція чи Сланцевий цуг-
цванг?»  відбувся восени 2015 року 
на телеканалі ZIK.
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працювали на Донеччині, і жодних зрушень ні науков-
ці, ні прості жителі не помітили. Якщо дотримуватися 
усіх норм видобутку, ймовірність виникнення певних 
змін у навколишньому середовищі майже нульова», – 
розповів Ігор Чайка.

Проект «Газова революція. Усвідомлений вибір» 
розпочався у партнерстві з Бюро підтримки медіа-
проектів Державного департаменту США. 

«Вважаю, що у світі нічого не буває випадкового. 
Коли я зацікавився темою сланцевого газу, то мені на 
пошту надійшло запрошення взяти участь у конкур-
сі телевізійних проектів, створених за участі Бюро 
підтримки медіапроектів Державного департаменту 
США. Серед запропонованих тем була й тема слан-
цевого газу. Так ми подалися з проектом на конкурс. 
Достатньо довго його розглядали, але врешті-решт 
підтримали, і наша знімальна група поїхала до США», 
– каже режисер. 

Ігор Чайка розповідає, що в Україні також є зна-
чні поклади газу на території Львівської, Івано-
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UA: Перший 1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

06.45, 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 День української 
писемності та мови. Диктант 
Національної єдності
09.05, 05.45 Вічне
09.25 Перша студія
10.10, 12.05, 03.10 Д/ф
10.30, 11.45 Диктант 
Національної єдності
13.15 Вікно в Америку
13.50 Т/с «Естонська РСР»
14.25 Казки Лірника Сашка

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 03.50 «ТСН»
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПОЛЮВАННЯ»
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 «МАБУТЬ, БОГИ 
З’ЇХАЛИ З ГЛУЗДУ»
02.05 Х/Ф «КОН-ТІКІ»

05.40 Д/с «Україна: забута 
історія»
06.40 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Серафима 
Прекрасна»
13.50, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00, 02.40 Т/с «Відлига»
00.50 Х/Ф «ДЗВІНОК»

05.15 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»
06.00 Надзвичайні новини. 
Підсумки
06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Труба містера Сосиски
10.15 Дивитись усім!
10.30 Х/Ф «ЯГУАР»
13.05 Х/Ф «ЛЕОН»
16.05 Х/Ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.20 Х/Ф «МАЛАВІТА»
02.25 Х/Ф «АЗАРТНІ ІГРИ»

05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45, 18.30 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя. 
Закарбовані у пам’яті»
10.55 «Зіркове життя. Самогубці-
невдахи»
11.50 «Битва екстрасенсів 15»
14.00 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.00, 22.45 «Хата на тата»
23.15 «Детектор брехні 7»
00.35 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ЗАСТАВА У ГОРАХ»
03.35 Нічний ефір

06.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00, 05.15 Події
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Не йди»
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва»
21.00 Т/с «Колір черемшини»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МУМІЯ»
02.50 Х/Ф «СМОКІНГ ПО-
РЯЗАНСЬКИ»

14.35 М/с «Друзі-янголи»
14.50 Хочу бути
15.30 Х/Ф «СТРАСНИЙ 
ТИЖДЕНЬ»
17.15 Богатирські ігри
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.30 Зроблено в Європі
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.45 Х/Ф «ЗЛАМАНІ»
04.00 Т/с «Царівна»

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
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/ф
10.50 Подорожні

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у 
великому місті - 3»
14.00 «Сліпа»
14.40 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Інспектор Фреймут»
00.00 Х/Ф «КОН-ТІКІ»
02.10 Х/Ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
04.25 «Супергерої»

05.25, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00, 02.45 Т/с «Відлига»
00.15 Х/Ф «МАРАФОНЕЦЬ»

05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 20.20 Громадянська 
оборона 11.05, 17.50 Т/с 
«Далекобійники»
12.00, 13.20 Х/Ф 
«ПРИБУЛЬЦІ-2. КОРИДОРИ 
ЧАСУ»
14.50 Т/с «Код Костянтина»
16.25 Патруль. Самооборона
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.25 Т/с «Ганнібал»

05.55, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.25 «Все буде смачно!»
09.20, 18.30 «За живе!»
10.45 «Зіркове життя. Вижити 
після смерті»
11.25 «Зіркове життя. 
Недолюблені діти»
12.25 «Битва екстрасенсів»
13.55 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-2»
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»
23.45 «Один за всіх»
00.50 Х/Ф «МІЧМАН ПАНІН»
02.35 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 Зірковий шлях
11.00, 19.45, 03.30 «Говорить 
Україна»
13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Колір 
черемшини»
16.00, 05.20 Глядач як свідок
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. 
Битва»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»
01.20 Х/Ф «МУМІЯ»

12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40, 03.00 Т/с «Земля 
обітована»
14.40 Казки Лірника Сашка
14.50 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Фольк-music
16.45, 02.00 Чоловічий клуб. 
Спорт
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.00 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини
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
09.25, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.30, 01.45 Д/ф
12.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13.15, 18.05 Час-Ч

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Міняю жінку - 7»
10.45 «Міняю жінку - 4»
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 «Весілля наосліп»
00.00 Х/Ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
02.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ 
МАЙСТЕР»

05.25, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00, 02.45 Т/с «Відлига»
00.15 Х/Ф «СОННА ЛОЩИНА»
02.25 «Легенди бандитської 
Одеси»

05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Громадянська оборона
11.00, 17.50 Т/с «Далекобійники»
11.55, 13.20 Х/Ф «СТРАЖІ 
ПОРЯДКУ»
14.30 Т/с «Код Костянтина»
15.30, 16.25 Патруль. 
Самооборона
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.20 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!»
10.00 «Зіркове життя. Особливо 
небезпечні кумири»
10.55 «Зіркове життя. 
Підкаблучники за власним 
бажанням»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.25 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-3»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5»
01.35 «Один за всіх»
03.00 Х/Ф «ПОЧНИ 
СПОЧАТКУ»
04.25 Нічний ефір

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

13.40, 03.00 Т/с «Земля 
обітована»
14.40 Казки Лірника Сашка
14.50 М/с «Друзі-янголи»
15.05 Школа Мері Поппінс
15.40 Музичне турне
16.40 Як це?
17.10 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ. 
Київ
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.10 Віра. Надія. Любов
04.00 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 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ. 
Київ
10.50 Війна і мир
11.50 Вікно в Америку
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40, 03.10 Т/с «Земля 
обітована»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 4»
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у 
великому місті - 3»
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 «ВЕЛИКИЙ 
МАЙСТЕР»
02.25 Х/Ф «ЗБРОЙОВИЙ 
БАРОН»

05.25, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00, 02.25 Т/с «Відлига»
00.40 Х/Ф «П”ЯТНИЦЯ 13»

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05 Громадянська оборона
11.05, 17.50 Т/с 
«Далекобійники»
12.00, 13.20 Х/Ф «КОХАННЯ НА 
ТРЬОХ»
14.30 Т/с «Код Костянтина»
15.30, 16.25 Патруль. 
Самооборона
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
03.20 Т/с «Ганнібал»

05.40, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.20 «Зіркове життя. Приречені 
на самотність»
11.15 «Битва екстрасенсів»
12.55 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-3»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 5»
23.05 «Один за всіх»
00.20 Х/Ф «ТИ ІНОДІ ЗГАДУЙ»
02.05 Нічний ефір

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

14.40 Казки Лірника Сашка
14.50 М/с «Друзі-янголи»
15.05 Хто в домі хазяїн?
15.50, 02.20 Надвечір’я. Долі
16.45 Світло
17.30 Книга ua
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55, 01.45 Про головне
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.45 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.15 5 баксів.net
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.00 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, 18.55, 04.30 Про головне
10.00, 12.05, 03.20 Д/ф
10.50 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
12.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Т/с «Земля обітована»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 03.25 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 4»
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»
22.40 «Світське життя»
23.40 Х/Ф «ЗБРОЙОВИЙ 
БАРОН»
02.05, 03.55 Х/Ф «ПОМІЖ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «ХРЕЩЕНИЙ 
БАТЬКО»
02.55 Д/ф
03.45 Х/Ф «П”ЯТНИЦЯ 13»

05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Громадянська оборона
11.00, 17.50 Т/с 
«Далекобійники»
11.55, 13.20 Х/Ф «ІНСТРУКЦІЇ 
НЕ ДОДАЮТЬСЯ»
14.50 Т/с «Код Костянтина»
16.25 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
22.20 Що по телеку?
23.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес»
02.35 Х/Ф «СТРАЖІ ПОРЯДКУ»

06.00, 02.30 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ»
07.50 «Зіркове життя. Не 
народись вродливою»
08.50 «Зіркове життя. Обережно 
- альфонси!»
09.45 Х/Ф «РІВНЯННЯ 
ЛЮБОВІ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 
вдома»
19.55, 22.45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-8»
04.10 Нічний ефір

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

14.50 М/ф «Історія про мрію»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.30 Спогади
16.00 Театральні сезони
16.40 Віра. Надія. Любов
17.45 Чоловічий клуб
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади
01.45 Музичне турне
02.55 Український корт
03.40 Т/с «Земля обітована»

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!
09.20 М/с «Друзі-янголи»
09.45 Хочу бути
10.05 М/ф «Історія про мрію»
10.10 М/ф «Тарбозавр»
12.05, 21.30 Поліція
12.55, 02.35 Хокей. Чемпіонат 
України. «Донбас» - «Рапід»
15.30 Богатирські ігри

06.15, 05.05 «Найвидатніші 
фокусники світу»
07.05 «Їжа з піднебесної. 
Середовище перебування»
08.05 «Гроші» 09.30 «Світське 
життя» 10.30, 19.30 «ТСН»
11.30 «Маленькі гіганти»
14.00 «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, 01.25 Х/Ф «ОСТАННЯ 
ЛЮДИНА НА ЗЕМЛІ»
02.20 Х/Ф «АКАДЕМІЯ ПАНА 
ЛЯПКИ»

07.50, 08.40 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 Х/Ф «БІЛОРУСЬКИЙ 
ВОКЗАЛ»
11.30 «Подорожі в часі»
12.00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
13.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
18.00, 20.30 Т/с «Мама буде 
проти»
20.00, 02.45 «Подробиці»
22.30 «Великий бокс». Денис 
Беринчик - Інносент Аньянву, 
Умар Саламов - Дуду Енгумбу
00.20, 04.15 «Великий бокс»
03.15 Д/ф

09.45 Секретний фронт
10.45 Антизомбі
11.45 Дістало!
13.00 Громадянська оборона
13.55 Інсайдер
14.50 Т/с «Ніконов і Ко»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.05 Х/Ф «ГЕРАКЛ. ПОЧАТОК 
ЛЕГЕНДИ»
22.00 Х/Ф «ВІЙНА БОГІВ. 
БЕЗСМЕРТНІ»
00.00 Х/Ф «НЕЗАКОННЕ 
ВТОРГНЕННЯ»
02.10 Х/Ф «БЛАКИТНА 
БЕЗОДНЯ»

06.20 Х/Ф «ТИ - МЕНІ, Я - ТОБІ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Хата на тата»
11.55, 23.00 Т/с «Коли ми 
вдома»
16.30 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
23.55 «Х-Фактор - 6 Підсумки 
голосування»
01.20 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
04.45 Нічний ефір

07.00, 15.00, 21.00 Події
07.10 Х/Ф «СТРАШНА 
КРАСУНЯ»
09.00, 00.40 Відверто з Машею 
Єфросініною
10.00, 23.40 Зірковий шлях. 
Субота
11.00 Т/с «Найщасливіша»
14.40, 15.20 Т/с «Люба. Любов»
18.50 Футбол. Відбір до Євро 
2016 «Україна» - «Словенія»
21.30 Х/Ф «ТЕРАПІЯ 
ЛЮБОВ’Ю»
02.40 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»
04.40 Реальна містика

16.20 Чоловічий клуб
16.55 Баскетбол. Чемпіонат 
України. БК «Хімік» - БК «Інфіз-
Баскет»
19.10 Концерт сестер Тельнюк
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
22.20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Гранд-шоу «Я люблю тебе, 
Україно!»
01.20 Музичне турне
04.40 Віра. Надія. Любов

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
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.40 Як це?
10.00 5 баксів.net
10.25 Спогади
10.55 Твій дім
11.45 Фольк-music
12.55 Хокей. Чемпіонат України. 
«Донбас» - «Рапід»
15.30 Чоловічий клуб. Спорт
16.45 Д/ф

07.00 «Що? Де? Коли? 2015»
08.00 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-забава»
10.05 «ТСН» 11.00 «Світ 
навиворіт - 3: Танзанія, Ефіопія»
12.15 «Інспектор Фреймут»
13.35 «Весілля наосліп»
15.00 «Чотири весілля 4»
16.30 «Розсміши коміка»
17.30 Х/Ф «ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РИБОЛОВЛІ»
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 «ПОМИН», 
«ПЕРШИЙ КРОК У ХМАРАХ»

06.15 «Великий бокс». Денис 
Беринчик - Інносент Аньянву, 
Умар Саламов - Дуду Енгумбу
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
11.05, 02.05 Х/Ф «ШАЛЕНО 
ЗАКОХАНИЙ»
13.05 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
20.00, 04.50 «Подробиці тижня»
21.30 10 хвилин з Прем-єр-
міністром
21.40 Т/с «Мама буде проти»
03.40 Х/Ф «ДЕНЬ ПЕРШИЙ, 
ДЕНЬ ОСТАННІЙ»

06.55 Х/Ф «ІНСТРУКЦІЇ НЕ 
ДОДАЮТЬСЯ»
09.25 Зірка YouTube
10.45, 13.00 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
14.25 Х/Ф «ЗОЛОТЕ ДИТЯ»
16.15 Х/Ф «ПОЇЗДКА В 
АМЕРИКУ»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20.35 Х/Ф «13-Й РАЙОН. 
ЦЕГЛЯНІ МАЄТКИ»
22.30 Х/Ф «НАПРОЛОМ»
00.20 Х/Ф «НІКІТА»
02.35 Х/Ф «КОХАННЯ НА 
ТРЬОХ»

06.20, 10.50 «Х-Фактор - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
13.50, 15.35 «МастерШеф - 5»
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»
02.25 Х/Ф «ТИ - МЕНІ, Я - ТОБІ»
04.00 Нічний ефір

07.00 Реальна містика
08.00 Т/с «Найщасливіша»
11.50 Т/с «Люба. Любов»
15.35 Х/Ф «ТЕРАПІЯ 
ЛЮБОВ’Ю»
17.45, 20.15 Т/с «Відбиток 
кохання»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
23.00 Події. Вибори - 2015
23.30, 05.50 10 хвилин з 
прем’єр-міністром
23.50 Глядач як свідок
01.40 Т/с «Клан ювелірів. Битва»

17.40 Т/с «Вікендові історії»
18.45 Театральні сезони
19.20 Т/с «Білявка»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.25 Баскетбол. Чемпіонат 
України. БК «Хімік» - БК «Інфіз-
Баскет»
04.05 Т/с «Вікендові історії»
05.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«ЯК МАЛІ ДІТИ» 
(США, 2006)
Режисер: Тодд Філд 
Коли на екрані збирається 

така харизматична акторська 
тусовка, тоді навіть завідомо 
провальний фільм спричиняє 
чітке бажання витратити на 
нього свій час. Проте це явно 
не про стрічку Філда, режи-
сера культового «З широко 
закритими очима». Автори 
фільму досить вдало змалю-
вали тихоплинну атмосферу 
життя американського міста 
з його звичними буденними 
графіками та темним боком нічного існування добропоряд-
них міщан… Тут вам і зради, і постільні втіхи, і маніяк, який 
розгулює вулицями в пошуках нових жертв… Ну і, само со-
бою, Кейт Уінслет, Патрік Уілсон та Дженніфер Коннеллі! 
Кому цікава рутина? Та нікому! Чому б не вчверити щось, що 
виходить за рамки звичного? Яким інакшим чином поверну-
ти собі відчуття гостроти життя? Можна! У сенсі – дивитися. 
І за рамки виходити.

«ЛОМБАРД» 
(Україна, 2013)
Режисер: 
Любомир Левицький 
Я заплутався, перефра-

зовуючи пісню Джамали… 
Левицький, автор як ніко-
ли якісної «американізова-
ної» української молодіжки 
«Тіні незабутих предків», яка 
успішно пройшла апроба-
цію повними залами наших 
кінотеатрів, зробив нелегку 
спробу створити сучасний 
український кримінально-
комедійний трилер з легким 
нальотом фарсу, настроїв 
«рокенрольщика» і деяких картин Тарантіно. Чи то я мав на-
стрій заспаний і свідомість моя була налаштована на цілком 
інші хвилі, проте сумбур з облич та рухів на екрані раз че-
рез раз змушував мене зиркати, скільки лишилося до кінця… 
Можливо, і грішу, коли пишу подібне про українське кіно, 
але не можу фальшувати з читачами. Ви ж спробуйте. Цілком 
імовірно, що фільм Левицького просто потрапив на мої очі не 
в тому місці і не в той час. Таке.

«ЛЮБОВ 
І МИЛОСЕРДЯ» 
(США, 2015)
Режисер: Уільям Полад 
Особисто мене не може 

не тішити та річ, що на Заході 
не перестають знімати якісне 
кіно про музику. І хай досить 
часто зразки такого кіно вияв-
ляються цікавими переважно 
музикантам і трушним фанам 
музики, сам факт наявності 
вибору вже досить красномов-
ний… Стрічка Полада, у філь-
мографії якого як продюсера 
фігурують такі роботи, як «Дика», «В диких умовах», «12 років 
рабства», «Горбата гора» та інші, лежить десь посередині між 
якісним масовим кіно та частково камерним, вузькопрофіль-
ним кіноартом. Полад-режисер пропонує глядачу драматичну 
історію життя автора пісень культових «Beach Boys», музикан-
та Брайана Уілсона, талановитого і харизматичного компози-
тора, творця всесвітньо відомих хітів… Від його становлення 
як творчої одиниці, кар’єрних сходинок, конфліктів з батьком, 
визнання до нервового зриву. Прекрасна акторська гра Пола 
Дано та Джона К’юсака, динамічний сюжет і багато деталей 
епохи розквіту рок-н-роллу. Хто вкурив – гайда дивитися! 

 «ЛАВЛЕЙС» 
(США, 2013)
Режисер: Роб Епштейн, 

Джеффрі Фрідман 
Свого часу, коли на мої очі 

чи не вперше потрапила світла 
і осяйна Аманда Сейфрід, ге-
роїня якщо не мелодраматич-
них казок, то стриманих три-
лерів, де їй діставалася роль 
невинної жертви, я і не думав, 
що колись їй випаде на жит-
тя зіграти чи не найвідомішу 
зірку порноіндустрії в історії 
людства!..) І хай історія Лінди 
Лавлейс і тут нагадує своєрід-
ну казку, в якій не знайшлося місця трешу й реальності (!), хай 
фільм розкритикували і фахівці, і поціновувачі «теми», робота 
Епштейна та Фрідмана особисто у мене не викликала жодних 
зауваг… Так, зносин з реальною Ліндою Лавлейс я не мав, хе-
хе, тому і сповна оцінити відповідність морального образу у 
фільмі постаті реальній важко, але «Глибоке горло» я перегля-
нув. Втім то вже тема для іншого допису, який має пройти всі 
кола цензури і отримати гриф 18+. А «Лавлейс» раджу! 

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 

«МАРСІАНИН»

ЛИСТОПАДА

18

ЛИСТОПАДА

17

Сергій МАРТИНЮК

У КІНО
Уперше з часу від’їзду з Луцька 

пішов до кінотеатру. Останні років 
п’ять намагаюся не пропускати ні-
чого на великих екранах, що так 
чи так перетинається з площиною 
наукової фантастики. А тут одна 
із найгучніших, чи не найбільш 
обговорюваних кінопрем’єр року 
від самого Рідлі Скотта! Ще й тут 
як тут – науковці NASA, які заяв-
ляють про поклади води на Мар-
сі, свідомо чи не свідомо додаючи 
ажіотажу «Марсіанину», – важко 
стверджувати напевне, чи pr-акція 
це, чи збіг, але все на часі! Забігаючи 
наперед – якщо доведеться напри-
кінці року складати персональний 
рейтинг фільму, «Марсіанин» впев-
нено буде на першому місці. Якщо, 
звісно, до того часу я не перегляну 
щось ще концептуальніше.

НАУКОВА ФАНТАСТИКА 
І ЖИТТЯ

Наукову фантастику люблю ще 
з дитинства: в міській бібліотеці я 
вже до років 15-ти перечитав усе з 
тамтешніх полиць – від радянських 
Єфрьомова, Казанцева, Бєляєва до 
західних Уеллса, Верна, Бредбері, 
Кларка, Гаррісона та інших авторів. 
Мене перло рости на речах, які ки-
дали виклик буденності та устале-
ним нормам життя, змушували ви-
ходити за рамки, багато і нат х ненно 
мріяти і йти до цих мрій. Ще відтоді 
я не злюбив читак, що розповідали 
мені про примітивність і несерйоз-
ність жанру. Коли ж наприкінці 90-х 
я переглянув кілька разів епічну 
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Режисер: Рідлі Скотт (США, Великобританія, 2015)               

сагу, де Брюс Уілліс рятує Землю від 
зіткнення з астероїдом, мій улюбле-
ний жанр кіно визначився кінцево.

АВТОРИ І ДЕТАЛІ 
Рідлі Скотт, який зробив собі 

ім’я на «Гладіаторі» та «Чужому», 
а мою любов остаточно здобув піс-
ля виходу «Прометея» в 2012-му, 
попрацював цього разу на славу. 
Особливо в світлі останніх не до 
кінця вдалих походеньок Мойсея. 
І хай «Марсіанин» грішить досить 
великою кількістю наукових неточ-
ностей, які подекуди наближають 
його до казкової сторі, фільм ціль-
ний, продуманий і, як то кажуть, – 
на віки! До слова, бюджет стрічки 
складає не мало не багато – 108 млн 
доларів (для порівняння, на «Про-

метея» витратили 130!). Знімання 
тривали 70 днів, а сам «Марс» зні-
мали в пустелі Ваді Рам у Йорданії. 

ІСТОРІЯ
Екранізація однойменного ро-

ману Енді Вейра оповідає нам про 
інженера та біолога Марка Уотні, 
якого колеги по місії залишили на 
Марсі під час піщаної бурі. Голо-
вний герой, отямившись, попри 
відсутність зв’язку з Землею, ви-
рішує зробити все можливе, щоб 
дотягнути до прильоту через чоти-
ри роки наступної місії. Для цього 
йому потрібно не мало не багато 
– узятися за точкову колонізацію 
червоної планети. Приміром, вико-
ристовуючи місцевий ґрунт, власні 
екскременти і штучно виведену 

воду, виростити врожай картоплі. 
А ще знайти спосіб не збожеволіти 
і таки зв’язатися з Землею, на якій 
Марка вже встигли поховати. 

АКТОРИ
Не буду кривити душею, якщо 

скажу, що то ліпша роль 40-річного 
Метта Деймона, хай як я люблю вже 
майже легендарного Уілла Хантін-
га. У «Марсіанині» в нього справ-
жній сольний бенефіс! Браво!

ПІСЛЯСМАК
Хай як голосно це звучить, але 

Рідлі Скотт створив один із най-

світліших фільмів не лише у своє-
му репертуарі, але й в історії люд-
ства. Фільм, що легко виходить 
за рамки наукової фантастики як 
такої, пропонуючи нам добірний 
зразок фірмового мотиваційного 
кіно. Воля до життя, прагнення до 
змін, моральне верховенство над 
обставинами, тяглість до кращого, 
тактика внутрішніх налаштувань 
та перемога, врешті! Рекомендую 
наполегливо, але попрошу перед 
тим вимкнути свій снобізм. 

P.S. Не в тему, але я вже чекаю 
2017-го, коли світ обіцяє побачити 
новий «Чужий», продовження істо-
рії членів екіпажу «Прометея»… 
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ПОЇЗДКА ЮНІ ФУТБОЛІСТИ «ВОЛИНІ» 
ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР У ВАРШАВІ

У СУПЕРЛІЗІ ПОКИ 
БЕЗ ПЕРЕМОГ
Назар ТРИКУШ

«Волиньбаскет-WOG» у рамках 
«Суперліги Фаворит Спорт» про-
вів другий матч. У столичному Па-
лаці спорту лучани зустрічалися з 
СК «ІНФІЗ-Баскет» – дебютантами 
чемпіонату. На відміну від попере-
днього матчу з київським «Динамо», 
цього разу в БК «Волиньбаскет-
WOG» були реальні шанси зачепи-
тися за хороший результат.

Перша половина зустрічі про-
йшла у рівній боротьбі. Господарі 
майданчика виграли 5 очок у пер-
шій чверті, але гості були кращими 
в другій десятихвилинці. На перерву 
команди пішли з рахунком 47:47.

Переломний момент настав у 
третій чверті, яку господарі виграли 
з різницею у 8 очок. А в заключній 
10-хвилинці «Інфіз» довів перевагу 
до +16, відсвяткувавши історич-
ну перемогу в «Суперлізі Фаворит 
Спорт».

«Програли через свої ж помил-
ки. Ми грали свою гру, але не могли 
нав’язати власні правила супернику. 
Ми розбирали на тренуваннях всі 
ігрові моменти, але в грі зовсім інше 
вийшло. Наша команда робить пер-
ші кроки у Суперлізі. У деяких грав-
ців є досвід виступу в елітному чем-
піонаті, але як команда ми ще дуже 
молоді. Звичайно, простежуються у 
грі й позитивні моменти, але брак 
досвіду є вирішальним фактором. 
Поки всю гру ми не можемо грати 
рівно», – розповів головний тренер 
лучан Дмитро Чайковський.

Наступні ігри у рамках вітчиз-
няної Суперліги «Волиньбаскет» 
проведе на Одещині. 5 листопада 
лучани зустрінуться з одеським БК 
«Біпа», а через два дні зіграють ви-
їзний матч у Южному проти місце-
вого «Хіміка».

ЕКС-КАПІТАН 
ЛУЧАНОК ЗІГРАЛА 
ПРОТИ СВОЄЇ 
КОЛИШНЬОЇ 
КОМАНДИ

Хоча гра в Луцьку була не цен-
тральною в турі, проте за нею пиль-
но слідкувала волейбольна спіль-
нота України. Двоє екс-гравців 
«Волині» Анна Житовоз та Юлія 
Козачковська зіграли проти своєї 
старої команди у складі вінницького 
«Медуніверситету».

«Континіум-Волинь-Універ-
ситет» – «Білозгар-Медуніверситет» 
– 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) та 1:3 
(28:30, 23:25, 25:20, 12:25)

Обидві гри були перенасичені 
контрастами. У першому матчі гос-
подарки вразили вболівальників 
грамотною і впевненою грою. Не-
зважаючи на брак досвіду, молода 
команда Богуслава Галицького рі-
шуче діяла у важливих моментах, 
завдяки чому здобула переконливу 
перемогу – 3:0. Матч-відповідь про-
ходив уже за сценарієм вінницької 
команди. Зламавши опір волинянок 
у двох стартових партіях, вінничан-
ки на досвіді довели гру до перемоги 
– 1:3.

БАСКЕТБОЛ

Ужгород виставив у другому таймі «автобус» біля 
своїх воріт, пробити який лучани не змогли

Юного Олександра 
Джигирея нагородили як 
кращого гравця команди

Павло ФІЛОНЮК

«Волинь» – «Говерла» – 0:0
Ліга Парі-Матч, 13 тур, Луцьк, «Авангард», 2 700.
Арбітр: Грисьо (Львів)
«Волинь» (Луцьк): Шуст – Богданов, Логінов, 
Шабанов, Шіш, Кравченко (Герасимюк, 69), 
Політило (к), Шарпар (Козьбан, 90), Матей, 
Кобахідзе, Діденко (Мемешев, 46).
НЗ: Неділько, Польовий, Горопевшек, Насонов.
«Говерла» (Ужгород): Бабенко, Лухтанов, 
Хльобас (Хобленко, 59), Савченко, Кузик, 
Ягодінскіс, Люлька (Гавриш, 83), Цуріков (к), 
Сергійчук (Ряшко, 81), Іванов, Кутас.
НЗ: Черепко, Худобяк, Гончар, Каверін.
Попереджений: Бабенко (88).

Відсутність голів у матчі не означає, що матч 
був нецікавим, а гравці не залишили всі сили 
на полі. Лучани виконали обіцянку грати більш 
агресивно, і захист «Говерли» відчув це від почат-
ку гри. Керував обороною гостей досвідчений 
Дмитро Бабенко у зв’язку із дискваліфікацією 
Артура Рудька. З тієї ж причини замість Івіци 
Жуніча у захисті «Волині» Кварцяний ризик-
нув випустити Сергія Логінова – новачка УПЛ. 
У господарів найактивнішим на завершальній 
стадії атак був Анатолій Діденко, на підступах до 
штрафного майданчика – Флорентін Матей, а з 
глибини атакою керував Сергій Політило. Ужго-
родці більше розраховували на контратаки, втім 
на перерву суперники пішли з нулями на табло.

У другому таймі на полі була тотальна пе-
ревага «Волині». До тих, хто штурмував во-
рота закарпатців, додався Редван Мемешев, 
помітнішим став Олександр Кобахідзе, а до 
завершальної стадії комбінацій долучалися і 
Політило, і Шарпар. Але гостей не підвів кі-
пер Бабенко. Тому нульова нічия, звичайно 
ж, більше влаштувала ужгородців, але до во-
линян не може бути претензій, адже господарі 
атакували щиро і з завзяттям.

Наступний тур лучани знову зіграють вдо-
ма. Суперник – полтавська «Ворскла», майже 
«волинська» команда, зважаючи на присут-
ність у складі Сергія Сімініна та на тренер-
ській лаві Василя Сачка.

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

Богдан Шуст: 6,5. Кіпер «Волині» був уті-
ленням надійності. В епізодах першого тайму, 
де мусив виручити своїх партнерів, зробив це. 

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 12 10 1 1 34 - 8 31
2 Динамо 12 10 1 1 24 - 5 31
3 Дніпро 12 7 3 2 26 - 12 24
4 Зоря 12 6 4 2 23 - 12 22
5 Ворскла 12 4 7 1 15 - 14 19
6 ВОЛИНЬ 12 5 3 4 14 - 17 18
7 Карпати 12 5 1 6 12 - 17 16
8 Олександрія 12 3 4 5 11 - 14 13
9 Сталь 12 3 3 6 11 - 17 12

10 Олімпік 12 3 2 7 13 - 17 11
11 Говерла 12 1 7 4 8 - 14 10
12 Металіст 12 1 6 5 9 - 19 9
13 Чорноморець 12 1 5 6 12 - 22 8
14 Металург 12 0 3 9 5 - 29 3

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
ПІСЛЯ 13-го ТУРУ

Юрій КОНКЕВИЧ

Днями команда «Волинь» U-13 
повернулася із представницького 
міжнарод ного дитячого футбольного 
турніру «Дай шанс!».

У Варшаві змагалися вісім команд, які роз-
ділили на дві групи по чотири команди в кож-
ній. Матчі тривали у два тайми по 25 хвилин.

Підопічні тренерів Дмитра Трефілов-
ського та Сергія Богунова у груповому 
турнірі розпочали із перемоги над поль-
ською «Блонянкою» із результатом 2:0 
(голи на рахунку Холончука і Завадови-
ча), потім поступилися футбольній акаде-
мії Кракова 0:3 і «Легіоновії» 2:6 (Шейко, 
Безух).

«Хрестоносці» ви-
бороли третє місце 
в групі й потрапи-
ли у стиковому по-
єдинку за 5-6 місця 
на львівські «Кар-
пати». Перший тайм 
наші хлопчаки протри-
малися 0:0, але в другому 
далося взнаки те, що волиня-
ни грали у Варшаві із суперниками, 
які були на рік старшими, відтак – 
поразка 0:3.

«На турнірі «Дай шанс!» грали 
діти до 2002 року народження, тому 

«ХРЕСТОНОСЦІ» НЕ ЗАГНАЛИ «ХРЕСТОНОСЦІ» НЕ ЗАГНАЛИ 
«ВЕДМЕДІВ»«ВЕДМЕДІВ»

Андрій Богданов: 6,5. Удруге зіграв на не-
звичній позиції правого захисника, але за ці дві 
гри Насонов отримав хорошого конкурента. 
Андрій каші не зіпсував і, крім кількох рятівних 
підкатів, якісно відіграв на атаку. 

Артем Шабанов: 6,5. До центру оборони в 
цьому матчі претензії відсутні. Власне, команда 
не пропустила, тому увесь захист заслуговує на 
хорошу оцінку. 

Сергій Логінов: 6,0. Вдало дебютував у 
Прем’єр-лізі. Без нервозності не обійшлося. Мі-
нус Сергія – відсутність хорошого першого пасу.

Гал Шіш: 6,0. Без суттєвих пожеж на цьому 
фланзі оборони. А коли спалахувало, ізраїльтя-
нин швидко «гасив».

Сергій Політило: 7,0. Найкращий гравець 
матчу у складі лучан. Віддавав, пробивав, відби-
рав, розвертав атаки своєї команди. Якби забив 
у двох епізодах, міг би отримати й максимально 
можливу оцінку. 

Сергій Кравченко: 6,0. Не найкращий матч 
для Сергія, який часом спізнювався із ухвален-
ням правильних і атакувальних рішень. Крім 
того, у першому таймі склалося враження, що 
центр поля господарі не контролювали.

В’ячеслав Шарпар: 6,0. Позиція «під напад-
ником» все ж не для Шарпара, якому до снаги 
володарювати в центрі поля. Цей матч тільки 
підтвердив цю тезу.

Олександр Кобахідзе: 6,5. Сандро, як за-
вжди, був двигуном на фланзі, але, крім актив-
ності й феноменального дриблінгу, треба ще за-
бивати.  

Олег Герасимюк: 6,0. Від травми Олег до кін-
ця не оклигав, принаймні гру він суттєво поси-
лити не зміг. 

Флорентін Матей: 6,0. Румун брав на себе, 
але його фінти переважно не проходили. Водно-

«Зоря» – «Шахтар» – 1:7, 
«Олімпік» – «Дніпро» – 1:1, 

«Динамо» – «Металіст» – 2:0, 
«Карпати» – «Металург» – 1:0, 

«Чорноморець» – «Сталь» – 1:1, 
«Волинь» – «Говерла» – 0:0, 

«Олександрія» – «Ворскла» – 1:1. 

13-й  тур

7 листопада (субота): 
«Зоря» – «Металург», 14.00, 

«Чорноморець» – «Олімпік», 14.00, 
«Олександрія» – «Шахтар», 17.00, 

«Карпати» – «Металіст», 17.00.

8 листопада (неділя): 
«Волинь» – «Ворскла», 14.00, 
«Дніпро» – «Говерла», 17.00, 
«Динамо» – «Сталь», 19.30.

14-й  тур час він скував увагу для кількох оборонців й 
істотних обрізок не припускався.

Анатолій Діденко: 4,5. У ситуації, коли 
вся команда грала на одного високого центр-
форварда, Анатолій надій не виправдав і пі-
шов відпочивати у перерві. 

Редван Мемешев: 6,5. Як завжди, значно 
активізував гру «Волині» в атаці. Якщо й на-
далі так продовжуватиме, із джокера Редван 
може стати гравцем основного складу. 

Дмитро Козьбан на оцінку не награв. 

мої футболісти змагалися із 
більш досвідченішими дітьми, 

здобули досвід міжнародних 
матчів, показали характер і по-
бачили, над чим треба пра-
цювати», – розповів старший 
тренер «Волині» U-13 Дмитро 

Трефіловський. Він також відзначив, 
що поїздка на міжнародний турнір 
стала можливою завдяки допомозі 
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», 

за що усім працівникам Фонду окрема 
подяка.

Приємно, що «Волинь» на турнірі 
відзначили спеціальним призом – Куб-
ком Fair Play, а кращим гравцем в ко-
манді визнано Олександра Джигирея. 

Відзначимо, що всі гравці, які зма-
галися на варшавському турнірі, отри-
мали подарунки від організаторів, а 
самі змагання відбулися на найвищому 
рівні.
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егіоновії» 2:6 (Шейко,

и-
е 
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ругому 
о волиня-
із суперниками, 

ршими, відтак – 

мої 
більш

здобу
матч
бачи
цюв
трен

Трефіловсь

ВОЛЕЙБОЛ
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

1803 році ліквідували католицьке 
кладовише, яке розташовувалося 
біля костелу бернардинів. Новий 

цвинтар розкинувся на північній околи-
ці міста. Частину могил було перенесено 
сюди. Спочатку тут була дерев’яна капли-
ця, та в 1870 (1885) році збудували муро-
вану в стилі ампір. Поряд із каплицею 
були дзвіниця і вхідна мурована брама.

Перші військові поховання тут з’явилися 
уже на початку ХХ століття. Спочатку це 
були 19 вояків польської армії, які заги-
нули в боях з більшовиками біля Луць-
ка. У 1926 році на Бернардинській вули-
ці (Градний Узвіз) встановили пам’ятник 
цим подіям. Потім ховали й інших поль-
ських вояків.  Посередині між могила-
ми стояв високий хрест і обабіч ньо-
го – пам’ятні таблиці. На окремій частині 

кладовища ховали духовенство – свя-
щеників, єпископів, членів їхніх родин.
У 1960-70-х роках радянська влада лік-
відувала кілька старих цвинтарів Луць-
ка. Серед них – караїмський, православ-
ний, німецький, єврейський. Ліквідували 
і польське кладовище. Частину могил 
просто заклали бетонними тротуарни-
ми плитами і влаштували на цьому міс-
ці Меморіал.

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 29 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: 21892.

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
♦ Безфосфатний пральний порошок (0+ міс.) 
для дитячої білизни та одягу. Гіпоалергенний 
та клінічно протестований. Повністю виполіс-
кується і не залишається на одязі та пральній 
машинці (концентрат). Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Новий подвійний вимикач білого кольору з 
лампочкою. Ціна 25 гривень. Тел.: (093) 927-
01-25.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050) 
438-34-75.
♦ Стелажі до гаража або складу. Тел.: (095) 
543-45-12. 
♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір. 
Мож ливість доставки на замовлення. Тел.: 
(050) 438-34-75.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригі-
нал. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Економний обігрівач (15 коп/год). Тел.: (050) 
135-44-52.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна до-
говірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Дубовий антикварний стіл на точених ніж-
ках. Розміри: 116х70х85 см та 2 дерев’яні кріс-
ла по 150 грн за штуку. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в. 
Тел.: (098) 262-43-97.

♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезо-
ну. Тел.: (050) 642-14-50.
♦ Матрац пружинний двосторонній на одно-
спальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Холодильник б/в. Тел.: (050) 438-34-75.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напів-
автомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у 
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.
♦ Два дерев’яні крісла. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Продам мобільний телефон Samsung C-3312 
сенсорний, білого кольору. Ціна 400 грн. Тел.: 
(050) 135-44-52.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжко-
ва. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Газову плиту «Грета»  на 4 конфорки коричне-
вого кольору.  Б/в 1 рік. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ 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.
♦ Весільну сукню 44-48 розміру з корсетом у 
хорошому стані. Ціна – 1000 грн. Можливий 
торг. Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Земельну ділянку під забудову в селі Лавро-
ві Луцького району, 0,20 га. Вихід до озера, по-
руч церква, школа. Є газ і світло. Ціна договір-
на. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Приватизовану ділянку, дачний кооператив 
«Озер  це», 0,06 га. Ціна договірна. Тел.: (095) 
893-67-81.

КУПЛЮ
♦ Намисто, речі старовини і стару радянську 
апаратуру, плати. Тел.: (096) 364-62-03.
♦ Б/в меблі у квартиру (після 2000 року вироб-
ництва) у будь-якому стані. Самі забираємо. 
Тел.: 29-29-92, (095) 890-49-60, (096) 501-59-71.

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

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

ПРОДАЮ
♦ Безфосфатний пральний порошок (0+ міс )

♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезо-
ну Тел : (050) 642-14-50

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

ПОСЛУГИ
♦ Виконуємо різні види земляних робіт (чи-
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

( )

Подати оголошення можна 
за номером телефону: 

788 – 005 
або написати нам на поштову скриньку: 

hroniky.reklama@gmail.com

У

– Добрий день. Я б хотів купити су-
мочку в подарунок своїй дівчині.

– Модель? Колір?
– Та давайте будь-яку, вона все одно 

прийде її міняти.
  

– Мамо, я знайшла кота.
– Тобі 35. Чоловіка шукай.

  
– Яке ваше улюблене друковане ви-

дання?
– Гроші!

  
Коли на весіллі крадуть наречену, 

це останній шанс для нареченого, щоб 
одуматися.

  
Маленький хлопчик запитує у бать-

ка:
– Можеш сказати мені, які жінки 

найвірніші? Брюнетки, руді або блон-
динки?

– Сиві, сину мій! Сиві!
  

Щастя – це коли люди, які вам не 
підходять, до вас не підходять.

  
– Дівчино! Можна вас на хвилиноч-

ку?
– Слабак...

  
– Потерпілий, чи впізнаєте ви лю-

дину, яка викрала у вас машину?
– Ваша честь, після промови її ад-

воката я взагалі не впевнений, чи була 
в мене машина.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)
Депутат Луцькради
Оптимізм кудись вивітрився, а молода 
команда суттєво подешевшала. Усюди, 
де буватимете, тримайте перед очима 
нагадування про потребу пильнувати. 
Параноя – не ваше горе, але вороги не 
сплять. Цілковито упокоритеся центру 
ухвалення рішень. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)
Екс-голова Волинської ОДА
Якщо цього тижня відчуєте прилив 
ревнощів, загострене почуття власності 
і потребу у володарюванні, не дивуйтеся: 
це Гермес грає з вами в ігри. Якщо 
спробувати сприймати це з гумором та 
інтересом, життєвий тонус поліпшиться, а 
гранати оминатимуть обійстя стороною. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)
Депутат Луцькради
Настав час розповісти партнерові про 
свої справжні бажання, інакше ваш 
спільний бізнес остаточно зайде в глухий 
кут. Покажіть готовність виконати його 
потаємні бажання, якщо він піде назустріч 
вам. 

РАК (22.06 – 23.07)
Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)
Депутат Луцькради
Не забувайте всемірно зміцнювати 
свій дух. Для того оточіть себе людьми, 
щохвилини готовими помічати ваші 
чесноти й повідомляти вам про них, 
підтримуючи тим самим вашу віру в них. 
Знайдете ворога, який вам «по зубах», і 
провернете легку переможну «війнушку». 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак (26 липня 1960 р.)
Начальник обласного казначейства
Будете традиційно стриманим, не 
йтимете напролом і матимете можливість 
досягти задуманого. Успішним виявиться 
звернення в органи влади. Можливо, 
час міняти роботу. Ви вже не один рік 
працюєте не там, де можна виявити всі свої 
ділові риси.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Валентин Вітер (4 вересня 1973 р.)
Голова Волиньради 
Ймовірні вправляння у пісеньці 
футбольних фанатів про «ла-ла-ла-ла-
ла». Власне, тільки такі веселощі зможуть 
зцілити душевні рани. Прощаючись, 
прихопіть стільця у новий кабінет. На 
фарт. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)
Депутат Волиньради
Зорі стомилися спостерігати за вашими 
кульбітами і вирішили пришпилити Терези 
до одного місця мандатом. Тримайтеся 
його, бо коли-небудь цей статус стане 
рятівним, наче для Мюнхгаузена. З 
трясовини виберетеся на грузьку мілину. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Володимир Лис (26 жовтня 1950 р.)
Письменник
Навколо світ божеволіє, а до вас музи в 
гості прилетіли. Так буває зі Скорпіонами. 
Натхнення додаватиме наснаги і 
навпаки. Зорі радять не випускати музу 
із заручників якнайдовше. У повітрі 
кружляють такі сюжети!

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)
Перший заступник голови Волиньради
Після обміну шила на мило Стрільців 
накриє хвиля ніжності й щирої любові 
до ближнього. Коли ближні закінчаться, 
згинаючись від вантажу вашого 
обожнювання, починайте любити далеких. 
А потім доведеться бігти в нічний магазин 
по нові мотиватори...

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський (27 грудня 1975 р.)
Бізнесмен
Прокинетеся вранці і пригадаєте, скільки 
всього наобіцяли звечора. Запитайте 
себе, нарешті, що вам потрібно: відчуття, 
що ви твердо стоїте на ногах, чи просто 
безупинний пошук своїх ідеалів? Скоро 
дізнаєтеся, куди втрапили.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р.) 
Народний депутат, бізнесмен
Намагайтеся цього тижня не піддавати 
акумуляторну батарею вашого улюбленого 
телефона зайвим випробуванням – 
справжні друзі самі знайдуться, а ворогів 
побачите після важливої процедури 
кнопкодавства. 

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Голова Волинської ОДА
Не найвдаліший тиждень обрали Риби для 
риболовлі. Ще трохи – і вас самих підсаком 
зачерпнуть та на пательню кинуть. Можна 
сказати – «Приїхали!», але вам скажуть –  
«Поїхали!».
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ЗНАЮ – КРАЙ РОЗКВІТНЕ!»ЗНАЮ – КРАЙ РОЗКВІТНЕ!»
К

Олесь ГАВРИЛОВ

андидати в депутати за час 
виборчої кампанії встигають 
добряче набриднути 

нав’язливою рекламою. Кажуть, 
що Микола Ярославович під 
час зустрічі з виборцями своєю 
монотонною промовою приспав 
одночасно 16 людей. Четверо з 
них були ще зовсім маленькими 
дітьми... Розповідають, що Олена 
Василівна, коли не може заснути, то 
рахує пільгових пасажирів у своїх 
маршрутках. Ох, рекламо-рекламо... 
От про білборди ще навіяло: на 
жаль, у Луцьку не буде власної 
контрактної армії і підвищення 
зарплат вдвічі, бо «Батьківщина» 
навіть не висувала свого кандидата.
Кампанія дуже концентрована 
в часі, тому на нас за короткий 
термін виливають гігабайти 
обіцянок. Не дивно, що люди 
заповзялися критикувати всіх 
кандидатів у депутати та мери, але 
ми переконані, що це незаслужено. 
Вони всі обов’язково виконають 
свої передвиборчі обіцянки і тоді 
на Волині у листопаді 2017 року 
буде щось таке...
...Пенсіонери скаржаться 
у правління своїх ОСББ на 
неймовірну спеку в квартирах за 45 
гривень на місяць. «Волиньгаз» при 
підключенні до мережі пропонує 
новому абоненту дворічний 
пільговий період із нульовим 
тарифом. 

Прогнавши дурнів із влади, ми 
почали позбуватися іншого лиха 
– поганих доріг. Білоруси тепер 

приїжджають в Ратне тільки 
щоб покататись європейськими 
дорогами. А велодоріжку 
«Нововолинськ – Володимир-
Волинський» визнано найдовшою 
в Європі.

Водіїв маршруток у Луцьку мають 
право звільнити за глючний вай-
фай. Пасажири в Турійському 
районі масово обурюються 
на низьку якість харчування в 
міжміському транспорті. 

Найбільше зміни зачепили наші 
євроатлантичні мрії. Наприклад, 

поляки почали масово скуповувати 
дешеві автомобілі на українських 
номерах, щоб хоча б раз на п’ять 
днів потрапляти в Україну.

У Ковелі запис дитини у чергу в 
дитячий садочок відбувається 
«зачекіненням» у «Фейсбуку». Самі 
ж дитячі дошкільні заклади в місті 
залізничників перейменовано на 
європейський манір. Тепер вони 
«кіндергардени». 

Маневиччани налагодили експорт 
оконської води в країни ЄС. 
Форель з Маневицького району 

позиціонується в європейських 
супермаркетах як екологічно 
чиста риба ручного годування. 
У мюнхенських пабах тим часом 
вишиковуються довжелезні черги 
за павлівським пивом. Плануючи 
бюджет на 2017 рік, Євросоюз 
попросить у Любомля виділити 
кошти для реставрації Люблінської 
ЗОШ №7.

Відчувши переваги децентралізації 
та освітнього самоврядування, 
заживуть на повну котушку 
європейські студенти. Австрійська 

поліція викриє «викладацьку 
мафію», яка брала по 1000 євро із 
студентів за надання рекомендації 
провести перепідготовку в 
луцькому Східноєвропейському 
національному університеті. Юні 
австріяки мріяли удень навчатися, 
а увечері працювати офіціантами в 
«Білому роялі».

Відбудуться позитивні зміни 
і щодо декомунізації області. 
Маки в Любешівському районі 
тепер цвістимуть синьо-жовтим 
кольором. У продаж надійдуть 
3D-окуляри, у які можна буде 
розрізняти серед натовпу колишніх 
комсомольців, комуністів і 
«януковичів». Олександр Кононович 
піде в багаторічний запій, коли 
йому виділять земельну ділянку під 
музей тоталітарної доби і Дмитро 
Ярош привезе до Луцька шматки 
розбитого мавзолею Ілліча.

Юлія Тимошенко згадає свої 
рекордні відсотки підтримки 
на Волині і пролобіює вигідний 
контракт на постачання маракуї та 
манго з Гондурасу в Горохів. Жителі 
німецького Штутгарта викупили усі 
«екологічні» тури на «бетонку по 
гриби».  
Жерар Депардьє «плюне» на 
Кадирова, розкається перед 
СБУ і отримає дозвіл жити в 
Україні. Оселиться в Любешові і 
проводитиме платні дегустації 
домашньої оковитої, яку назве 
«Мусьє». 
Сімейство Чорнух, секретно 
приватизувавши Колізей і Пізанську 
вежу, доможеться підряду від 
італійського уряду на їхню 
реставрацію. Берлусконі, коли 
звільниться, таємно прилітатиме 
на покази мод агентства Марини 
Занюк. А прилітатиме старий 
ловелас в Крупу, там буде новий 
термінал луцького аеровузла. На 
військовому тільки натівські «мак-
дугласи» базуватимуться...
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