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ІСТОРІЯ ФОТОГРАФІЇ

ПОЛІТИКА

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ГРОШІ
ПРИНОСЯТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ
ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ
ВИТРАЧАЄШ ЇХ ПРАВИЛЬНО»
Ігор Палиця вкотре довів, що у
Луцьку він – всерйоз і надовго.
Потрохи стихли голоси скептиків,
які стверджували, що діяльність
Фонду «Новий Луцьк» – хитра
передвиборча технологія,
покликана лишень задурити
голови лучанам. Роки кропіткої
праці, мільйони вкладених у
Луцьк коштів, низка цікавих і
прогресивних ідей, а головне –
стійкі наміри й надалі допомагати
землякам та розвивати
рідне місто.
стор.
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ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК

МІЖВОЄННИЙ ЛУЦЬК
НА СВІТЛИНАХ
НАЙВИДАТНІШОГО
ПОЛЬСЬКОГО ФОТОГРАФА
стор.
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МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ:
«НИНІШНІ РЕФОРМИ – ТО
ЯМКОВИЙ РЕМОНТ СТАРОЇ
РАДЯНСЬКОЇ
РАДЯНСЬ
СИСТЕМИ»
Як побороти злочини комунізму та
чому ми досі не викинули його із
суспільного життя, розповідає
дисидент, політв’язень,
віце-ректор Українського
Католицького Університету,
учасник групи «Першого
грудня» Мирослав
Маринович.
стор.
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ГЕТЬ БЮРОКРАТІВ
1 жовтня працівники
державних органів будуть
самі отримувати потрібні
їм довідки та інші документи, пише
«Бухгалтер 911» із посиланням на
першого заступника міністра юстиції
Наталію Севостьянову.

З

ОСВІТА

ПЛЮС ОДИН ЕКЗАМЕН
ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ
У Міністерстві освіти і науки України вирішили,
що цьогоріч, тобто 2015-2016 навчального року,
випускники шкіл складатимуть по три предмети
зовнішнього незалежного оцінювання.
Бали будуть зараховуватися як результати
обов’язкової підсумкової державної атестації.
Торік це був один предмет – українська мова і
література, кажуть у відомстві. Тепер буде три дисципліни – українська мова і література, іноземна
мова та ще один предмет на вибір – математика або
історія.
Тобто, якщо випускник школи не складе три
обов’язкові тести ЗНО, то атестат йому не видадуть.

ДІСТАЛО

ШКОЛЯР НАМАЛЮВАВ
«ЗЕБРУ», АБИ АВТО
ПРОПУСКАЛИ ДІТЕЙ

«З 1 жовтня 2015 року жоден державний орган не матиме права вимагати довідки, навіть електронні. Тому що, якщо
вони матимуть безплатний доступ до реєстру, то зможуть це зробити власноруч
і отримати цю інформацію без того, щоб
кожного разу звертатися по виписки та
довідки. Це стосується не тільки довідок,
а й, наприклад, документів про народження, шлюб та інших», – повідомила
посадовець.
Громадяни отримуватимуть потрібну інформацію, документи та довідки з
відкритих реєстрів. Їх перелік такий.
• Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.
• Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.
• Єдиний реєстр спеціальних бланків
нотаріальних документів.
• Єдиний реєстр нотаріусів України.
• Спадковий реєстр.
• Єдиний реєстр довіреностей.
• Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
• Єдиний реєстр громадських формувань.

ХАРЧУВАННЯ
Прокуратура міста
розглянула звернення
депутата Луцької міської
ради Андрія Осіпова
з приводу надання
інформації про хід
досудового розслідування
кримінальної справи щодо
харчування у луцьких
садочках неякісними
продуктами.

Восьмирічний хлопчик з Луцька самостійно
намалював пішохідний перехід біля школи, до
якої ходить.
Про це у соцмережі «Facebook» повідомив Михайло Імберовський.
За його словами, перехід з’явився на дорозі,
яку щодня перетинають діти, йдучи до 10-ї та 19-ї
школи.
«Можливо, хоча б тепер машини будуть пропускати нас», – пояснив свій вчинок хлопчик.
Михайло Імберовський запевнив, що, намалювавши перехід, школяр зберіг здоров’я та життя
ближнім.
«На жаль, коли я захотів його сфотографувати,
він засоромився і побіг, а шкода, буду шукати його,
щоб подякувати батькам за виховання», – написав
чоловік.

ДОГРАЛИСЯ

ПОЛЕТІЛИ ПОГОНИ
Державна фіскальна служба ухвалила рішення
про звільнення керівників та заступників
Вінницької, Волинської, Запорізької, Полтавської,
Рівненської та Сумської митниць, начальників
окремих митних постів.
Як зазначається у повідомленні ДФС, підрозділи
внутрішнього аудиту та контролю під час перевірок
виявили значні недоліки та порушення в організації
митного контролю й митного оформлення товарів,
транспортних засобів, боротьби з контрабандою та
протидії митним правопорушенням.
Порушення було викрито майже на кожній митниці, повідомляє фіскальна служба.
Також зафіксовано численні випадки ввезення
транспортних засобів на митну територію в режимі
«транзит» з метою уникнення сплати митних платежів та користування ними на території України.
Матеріали перевірки та відібрані пояснення посадових осіб передано до відповідних підрозділів
для з’ясування ознак правопорушень, в тому числі і
їх корупційної складової.
Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Арсеній
Яценюк заявив, що Державну фіскальну службу буде
суттєво скорочено, а податкову міліцію – ліквідовано.

ВИМАГАННЯ ДОВІДОК –
ПІД ЗАБОРОНОЮ

тів.

• Реєстр атестованих судових експер-

• Реєстр методик проведення судових
експертиз.
• Єдиний державний реєстр осіб,
які вчинили корупційні правопорушення.
• Єдиний реєстр підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі
про банкрутство.
• Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

• Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.
• Реєстр громадських об'єднань.
• Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності.
• Державний реєстр актів цивільного
стану громадян.
• Державний реєстр речових прав на
нерухоме майно.
• Державний реєстр баз персональних даних.

ДОШКІЛЬНЯТАМ ПОСТАЧАЛИ
М’ЯСО БЕЗ ДОКУМЕНТІВ

Про це Осіпов повідомив
на сторінці депутатської групи
«Новий Луцьк» у «Facebook».
За результатами позапланової ревізії окремих питань
фіна нс ов о-г о сподар ської
діяльності міськради, упродовж 2014 року ФОП Понікарчик О.Л. здійснював
постачання м’яса свинини
в кількості 659,6 кг та яловичини в кількості 184, 4 кг
без відповідних документів,
що засвідчують його якість,
безпечність та відповідність

ДСТУ. Також, відповідно до
цього розслідування, аналогічні факти постачання продукції невстановленого походження виявлено і цьогоріч.

Таким чином, прокуратура
змушена активізувати дії щодо
розслідування постачання
м’яса та продукції сумнівного походження без доку-

ЗАБАНИЛИ

ДІЯЧАМ КУЛЬТУРИ
АГРЕСОРА – ТАБУ

Виконавчий комітет Луцької
міської ради вирішив
зобов’язати припинити
публічне виконання
аудіовізуальних творів за
участю діячів культури, які
підтримували своїми діями чи
словами терористів на сході.

Відповідний проект рішення
«Про припинення публічного виконання аудіовізуальних творів за
участю діячів культури, дії яких
створюють загрозу національній
безпеці України» прийняли 21
вересня. Автором проекту став
член комітету Богдан Климчук.
Згідно з цим рішенням, заклади культури, ресторанного
господарства, клуби караоке, підприємства та підприємців, що
здійснюють перевезення пасажирів на території міста, зобов’язали
припинити публічне виконання
аудіовізуальних творів за участю
таких діячів культури:
▶ Кучеренка Володимира Олександровича;

▶ Холмогорова
рова
Єгора Станіслаіславовича;
▶ Хазіна Миихайла Леонідовича;
▶ Газманова
ва
Олега Михайлохайловича;
▶ Кобзона Йосифа
Давидовича;;
▶ Перфіловоїї В
Валерії Юріївни;
▶ Пригожина Йосифа Ігоровича;
▶ Безрукова Сергія Віталійовича;
▶ Боярського Михайла Сергійовича;
▶ Расторгуєва Миколи В’ячеславовича;
▶ Охлобистіна Івана Івановича;
▶ Порєченкова Михайла Євгеновича;
▶ Лепса Григорія Вікторовича;
▶ Депардьє Жерара.
Члени виконавчого комітету
підтримали відповідний проект
рішення.

ментів ФОП Понікарчик О.Л.
до ДНЗ (ст. 227 КК України) та
стосовно посадових осіб конкурсного комітету управління
освіти Луцькради (ст. 364 КК
України), як пише депутат, які
збільшили ціну на м’ясо після
тендеру на 10%, тоді як на ринку відбулося загальне зниження ціни на такий товар.
Також прокуратура міста
вимагає від міського голови
Миколи Романюка розірвати договір із ФОП Понікарчик О.Л.
Нагадаємо, кримінальне
провадження щодо харчування у луцьких садочках
неякісними продуктами упродовж тривалого часу перебуває у слідчому відділі міліції, однак влада не сприяє у
припиненні цих порушень,
вважає депутат Осіпов.

ГАРНА СПРАВА

ПРОДАЄТЬСЯ ВСЕ –
НА БЛАГЕ ДІЛО

У Луцьку на
підтримку учасників
антитерористичної операції
організовують гаражний
розпродаж.

Захід відбудеться 26-27
вересня на Театральному
майдані міста, повідомляють
організатори.
На розпродажі можна буде
придбати речі від 10 гривень.
Також працюватимуть пункти
прийому, тому лучани зможуть запропонувати до продажу одяг, аксесуари, предмети побуту тощо.
Під час акції будуть представлені роботи
волинських художників: як професійних, так і
початківців.
Заплановано й аукціон з ексклюзивними речами від відомих лучан (волинян): кепка Сашка
Положинського з кліпу «Тартака» «Моральний
секс», «Карикадурка» та речі Юрка Журавля з
гурту «Ot vinta!».
Для дітей та дорослих обіцяють патріотичні
майстер-класи.
Старт об 11 годині в суботу, 26 вересня. Триватиме дійство першого дня до 19:00, другого – з
11:00 до 19:00.
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ГАМАНЕЦЬ

ВОЛИНЯНИ БОРГУЮТЬ ЗА ГАЗ
110 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
З

а період з січня
до серпня 2015
року у Волинській
області в споживачів
накопичилися борги за газ на
суму 110 мільйонів гривень,
повідомляють у прес-службі
ПАТ «Волиньгаз».
Від 1 квітня, коли ціна
газу зросла в 3,6-7 разів, на
Волині спостерігається постійне збільшення боргів за
комунальні послуги, зокрема,
і природний газ.
У відомстві стверджують,
що платоспроможність споживачів не відповідає цінам,
які становлять:
для приготування їжі та
підігріву води – 7,188 грн за
1 куб. м;
для індивідуального опалення або комплексного споживання:
з 01.05 до 30.09 – 7,188 грн
за 1 куб. м;
з 01.10 до 30.04 до 200 куб. м
– 3,6 грн за 1 куб. м, понад 200
куб. м – 7,188 грн за 1 куб. м.

У серпні 2015 року загальне нарахування в області становило 36,18 мільйонів
гривень. Для порівняння,
у серпні 2014 року ця цифра була у 3,5 раза меншою.
Водночас споживання газу
постійно скорочується. Але
навіть за певної економії
енергоносія люди не в змозі
розрахуватися.

«Природно, що за відсутності зростання доходів люди
не можуть оплачувати надто
дорогий газ. Ситуація з оплатою в області напередодні опалювального сезону є критичною», – розповів заступник
голови правління з постачання і обліку газу ПАТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.
З початку року ПАТ «Во-

линьгаз» надіслало споживачам 36,7 тисяч попереджень
про відключення від газопостачання за борги. З початку
року відключено 3,8 тисяч
споживачів. Окрім цього, з
початку року на 60 споживачів подали до суду на суму
142,2 тис. грн.
Разом із тим, аби зменшити заборгованість, товариство уклало 467 угод про
реструктуризацію заборгованості на суму 412 тисяч
гривень.
Зауважимо, з 1 липня
2015 року гарантованим постачальником газу на Волині
є ТОВ «Волиньгаз Збут», а за
ПАТ «Волиньгаз» лишилася
функція
транспортування
природного газу. У зв’язку з
цим, послуги з газопостачання надають на основі тристороннього договору, підписантами якого є споживач,
постачальник
природного
газу та газорозподільне підприємство.

ПЛАНИ

ЛУЦЬК МОЖЕ ПОЗБУТИСЯ «СЛАВИ ПРАЦІ»

Пам'ятник «Слава праці» на вулиці
Рівненській у Луцьку, можливо, доведеться знищити, або ж у кращому
випадку – перемістити деінде.
Зокрема, у детальному плані
територій між вулицями Рівненською
та Електроапаратною його не
передбачають, пише видання «Під
прицілом».

Як розповів заступник начальника
управління містобудування та архітектури Луцької міської ради Ярослав Матвіїв, до Центру надання адміністративних
послуг звернувся Митрополит Луцький і
Волинський Михаїл з проханням розробити детальний план розбудови храму на
вільній від житлових будинків території
між вулицями Рівненською та Електроапаратною. Наразі там – зелена зона і
пам'ятник «Слава праці».
«Ми підготували такі вихідні дані на
проектування, як доцільність та можливість будівництва храму. Тобто про сам

початок розбудови не йдеться», – повідомив Ярослав Матвіїв.
Лише після засідання земельної комісії і громадського обговорення винесуть
на розгляд виконавчого комітету рішення щодо виділення земельної ділянки.
Тільки в такому випадку буде ухвалено
рішення про можливість будівництва
храму на цій території.
Натомість сам Ярослав Матвіїв як житель міста зізнається, що в забудові цієї
території не бачить нічого позитивного.
Його обурює і той факт, що знаменитий
пам’ятник «Слава Праці» доведеться знищити, або ж перенести в інше місце.
Варто зауважити, що цей монумент у
стилі авангард викликав захват у відомого скульптора Тадеуша Мисловського під
час міжнародного симпозіуму скульпторів у 2003 році.
Проте, за словами чиновника, ЦНАП
не може відмовити владиці у дозволі на
розробку плану, але наразі про сам процес розбудови не йдеться.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАДУМИ

ЯЦЕНЮК
ЯЦЕНЮ
ДАВ ЖО
ЖОВТУ
КАРТКУ
КАРТК
КАРТ
ГУНЧИКУ
ГУНЧ

Прем’єр
Прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк
Арсен
доручив
доруч
винести догану
винес
чотирь
чотирьом
головам ОДА за
низький рівень приєднання до єдиного
реєстру Міністерства юстиції України, а
п’ятьом керівникам – попередження.
Про це він заявив під час виїзного засідання уряду в Полтаві, повідомляє Укрінформ.
«Пропоную чотирьом керівникам обласних державних адміністрацій, де найгірша
ситуація по Єдиному державному реєстру
– це Рівненська, Хмельницька, Запорізька і Чернівецька області – винести догану
відповідно до закону України про Кабінет
Міністрів і місцеві державні адміністрації.
За ситуацію з низьким рівнем підключення
до Єдиного державного реєстру винести
попередження керівникам Волинської,
Черкаської, Миколаївської, Херсонської і
Сумської областей», – сказав Яценюк.

На території луцького іподрому,
ймовірно, побудують спортивну школу.
Про це під час засідання виконавчого комітету 21 вересня повідомив перший заступник луцького міського голови Тарас Яковлев,
пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Він зізнався, що спеціалісти
уже розробили детальний план
спортивного майданчика, що буде
власністю суто міської ради. Посадовець наголосив, що якщо хтось
сподівається взяти цю землю в
оренду, то цього не буде. Також він
припустив, що, цілком можливо,
окрім спортивного майданчика, на
території іподрому побудують ще й
спортшколу.

ПОСЛУГИ

У ЛУЦЬКОМУ ЦНАПІ
ДОПОМАГАТИМУТЬ
ІНОЗЕМЦЯМ

У Центрі надання адміністративних послуг в
Луцьку іноземці матимуть змогу отримати всю
інформацію про потрібні для них адмінпослуги.
Інформаційно-консультаційний центр відкрили 18 вересня.
Як розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп’як,
консультації в пункті надаватимуть англійською,
польською та російською мовами. Тут також заготували друковану продукцію з інформацією для
іноземців.
По різні послуги сюди звертаються до півсотні
іноземців за місяць. Зазвичай вони хочуть отримати інформацію про ведення бізнесу чи зареєструвати права власності.
Міський голова Микола Романюк зазначив, що такі пункти діють в Луцьку, Любліні та
Івано-Франківську. Проект реалізували в рамках
Програми транскордонного співробітництва
Польща-Білорусь-Україна за фінансової підтримки Євросоюзу.
За словами голови «Фонду місцевого розвитку»
Петра Верзуна, загальна вартість проекту, який
реалізовують у рамках програми транскордонного
співробітництва, становить 400 тисяч євро.

ЗМІНИ

ШОСТИЙ ТРОЛЕЙБУС
ОСВОЇТЬ НОВИЙ
ШЛЯХ

Тролейбус №6 «Вересневе-КРЗ» на прохання
Луцького підприємства електротранспорту, яке
обслуговує маршрут, матиме нову схему руху.

Таке рішення 21 вересня підтримав виконавчий комітет Луцької міської ради.
Таким чином, у прямому напрямку тролейбус
ходитиме за таким маршрутом: Корольова, Полонківська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська,
Глушець, Паркова, Волі. А у зворотному – Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Полонківська, Корольова.

ТРАНСПОРТ

ЗАМІСТЬ
КОНЕЙ І
ФЕСТИВАЛЮ –
СПОРТСМЕНИ

ОДНУ ВІДНЯЛИ,
ЧОТИРИ ДОДАЛИ –
НОВІ ЗУПИНКИ
ТРАНСПОРТУ

«А для проведення концертів та
фестивалів можна підібрати й інше
місце», – резюмував чиновник. Члени виконавчого комітету таку ініціативу підтримали. Однак луцький
міський голова Микола Романюк
усе ж заспокоїв прихильників щорічного «Бандерштату» й зазначив,
що фестивалю в Луцьку бути, але
уже на іншій локації.
Виконавчий комітет Луцької міської ради вирішив
ліквідувати зупинку на вимогу пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на просп.
Волі біля будинку № 7 (магазин «Перлина»).
Таке рішення виконком ухвалив у зв’язку із
тим, що існування такої зупинки не відповідає
безпеці перевезень.
Окрім цього, за пропозицією управління
транспорту та зв'язку, яку озвучив його начальник
Анатолій Миронюк, вирішили надати дозвіл на розміщення додаткових зупинок «на вимогу» для електротранспорту за наступними адресами: вул. Глушець
(навпроти будинку № 21); просп. Відродження (біля
будинку № 22 а); просп. Соборності (біля будинку
№ 38 а); вул. Львівська (біля будинку № 47).
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З ДОБРОМ У СЕРЦІ

НА ФРОНТ ТЯГНЕ СУМЛІННЯ

Наталка ПЕТРУК

Н

ині так багато говорять
про патріотизм.
Особливо в цей
непростий час, коли йдеться
про єдність держави. Так
символічно на будинках
українців вітер колише рідні два
кольори – блакитний і жовтий.
У однієї з луцьких сімей теж на
балконі прапор. Для них він означає дуже багато: і щемне, і патріотичне, і не дуже приємне. Вони
знають ціну почуттям.
Тарас і Ольга Сироватки познайомилися під час навчання у
Млинові, обоє опановували фах
ветеринара. Тарас родом із Луцька,
Ольга ж народилася у Криму, хоча
виросла у Березному.
Оля сподобалася Тарасові своєю балакучістю. У шлюбі вже десять років. Найбільша їхня радість
– двоє діток: Максимко та Надійка.
«Людина, кажуть, бідна. Я щось
бідності тієї не відчуваю. Моє багатство – це діти. Так, може, фінансово бідний, але загалом… Аби
було здоров’я. Як дітей поряд нема,
то мені здається, що чогось бракує», – ділиться чоловік.
Донедавна сім’я жила як усі
– тихо, спокійно. Звісно, не без
труднощів, бо ж мешкають у трикімнатній квартирі трьома хоч
рідними, але різними сім’ями. Не
нарікали, але було до чого прагнути. На жаль, усі плани «підкоригувала» неоголошена війна. Тарас потрапив в АТО під час другої хвилі
мобілізації.

«Спочатку були в Сумській області. Як нас набирали, то казали,
що тих, у кого є двоє-троє дітей,
інваліди, то далі Волині не відправлятимуть. На той момент наша 51ша бригада була в АТО. Але потім
подумали: якщо росіяни підуть у
Білорусь, то буде проблема. Нам
сказали, що наш штаб буде в Ратному і там нас розкидають по кордону. Не думалося, не гадалося, а
вийшло, що ми поїздом виїхали у
Сумську область спочатку, півтора
місяця постояли там, а потім потрапили у Дебальцеве…» – пригадує лучанин.
Найважче виявилося пояснити
дітям, куди зник тато.
«От старшому вже можна пояснити, він розуміє – хлопець є
хлопець, а донечці важко пояснити. Навіть коли я приїздив додому
на вихідні, коли нас, бувало, від-

КОМУНАЛКА

пускали, то напрочуд важко було
пояснити, що тато служить в армії.
Казав, що на роботу їду надовго, у
відрядження. Бо коли одного разу
сказав, що в армію, то дитину не
могли заспокоїти. Кричала біля
дверей «Тату!», півночі не спала. А
вже як доня дзвонила, то не смів зізнатися, що на війні. Питає, де я, то
кажу – на роботі. Годину говорить
зі мною, не хоче прощатися», – розповідає чоловік.
Як приїхав із фронту, то дітлахи Тараса спершу й не впізнали, почали плакати. Увесь чорний був.
«Одяг згорів. У ванній відкисав
дві години, поки відмив увесь той
бруд», – говорить він.
Тарасові пощастило: коли снаряд влучив у барак, де він на ту
мить перебував, його не зачепило.
Втратив речі, але лишився живий.
Контузія – то «квіточки» порівня-

но із тим, що могло би бути. І вже
тут, удома, збагнув, що його чекає
ще одна війна.
«Він у списках є, але чомусь
вважається добровольцем. Проте
Тарас не доброволець. Чомусь саме
так написали. Щоправда, його брат
пішов добровільно, а мій чоловік
мобілізований. І тепер маємо такі
труднощі із документами, пільгами», – бідкається дружина Ольга.
«Не можу домогтися пільг на
комуналку. Єдине – наші дітки у
дитсадку і школі мають харчування
безплатне. Попри те, що документи
у мене не готові. Це приємно», –
каже Тарас.
Після контузії Тараса Сироватку мали б комісувати, та неочікувано 17 серпня 2015-го йому прийшла ще одна повістка.
«Вірите, хочеться назад туди.
Може, це видається дивним, але
потяг є. Наче сумління якесь тягне
тебе думками на фронт… У багатьох же є діти. І тому так образливо
за хлопців, коли чуєш із телебачення, що нема кому заміняти. До речі,
на наш під’їзд було 70 повісток.
Тільки троє з’явилися у військкомат», – каже чоловік.
Дзвінок психолога до сім’ї Сироваток був і несподіваним, і приємним. Уже й раніше їх запрошували на консультації, щоб допомогти,
але все було ніколи. Хоча потребу
відчували.
«Адреналін зашкалює, а жити
хочеться. Уже коли додому приїхали, тоді всі відсипалися, поверталися до звичного життєвого ритму.
Найбільше лякало – то кулька лусне

дитяча, то салюти. А ще став боятися у ліфті їздити. І від грози дуже
моторошно», – зізнається Тарас.
Сім’я Сироваток – учасники
проекту Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» психологічного сімейного відпочинку. Упродовж трьох
днів вони активно відпочивали на
базі теремнівського маєтку.
«Мене перевіряли за тестом
Фрейда, просили, щоб уявив собі
густий-густий туман, крізь який
нічого не видно, і що я там побачу, що буду робити. Я написав,
що буду стояти, перечекаю, поки
туман розсіється. А потім розшифровують і виявляється, що це тест
про ставлення до смерті. Психолог
каже, що я спокійно це сприймаю,
буду чекати її. Ось так…» – ділиться Тарас Сироватка.
Така реабілітація – це неабияка
підтримка і для дружини Ольги.
«Коли його не було, то я посеред ночі могла не спати, а блукати
по хаті…», – додає жінка.
Усупереч пережитому, ця сім’я
вірить в те, що все буде добре, незважаючи ні на людську підлість, ні
на байдужість. Вони знають, що недарма вивісили прапор України на
своєму балконі.
«Вважаю, що людяність виявляється у доброті та чесності.
Це головне. І бачу, що добрі люди
справді є. Як почалася у нас війна,
то ще більше добрих людей виявили себе. Не всі, правда. Мабуть, є й
такі, що бояться бути добрими або
ж не хочуть… Але добре, що ми
маємо змогу бачити, хто є хто», –
висловився Тарас.

СПАЛЮЄТЕ ЛИСТЯ?

НАСЛІДКИ ВАС ОШЕЛЕШАТЬ!

Восени Луцьком шириться стійкий запах
диму. Усьому виною – «господарі», які
спалюють опале листя. Такі горе-ґазди не
лише знищують сміття на своїх подвір’ях.
Нерідко можна спостерігати картину,
коли й працівники комунальних служб
палять листя у парках. Разом із тим, в
управлінні охорони здоров’я Луцької
міської ради повідомляють, що це заняття
– небезпечне.
Річ у тім, що дим від спаленого листя
може викликати захворювання дихальних
шляхів. Особливо шкідливий цей дим для
хворих із легеневою патологією, яких у місті
Луцьку кілька тисяч.
У відомстві зазначають, що лучани палять листя найчастіше восени чи навесні.
Така традиція є небезпечною та шкідливою.
Адже після згоряння однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється
біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу
входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі
метали і низка канцерогенних сполук. У листі, що тліє без доступу кисню, виділяється
бензопірен, що здатен викликати у людини
ракові захворювання. Окрім того, з димом у
повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.
На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також

вивільняються у повітря при згорянні листя
чи трави. Найбільше пестицидів містить бадилля картоплі, яке ми так рясно окроплюємо від колорадського жука.
Додаткова проблема полягає в тому, що з
листям зазвичай горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. При згорянні, скажімо, поліетиленового пакета в повітря вивільняється
до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість із яких отруйні для людини. Саме вони
здебільшого й стають причиною першіння в
горлі, кашлю. Щільний чорний дим від тління пластикового сміття містить канцерогенні
поліциклічні вуглеводні. При горінні ґуми,
окрім згаданого, утворюються канцерогенна
сажа і оксиди сірки, що сприяють респіраторним захворюванням. Постійно подразнений
димом епітелій слизової оболонки дихальних
шляхів не здатен протистояти мікробам. Особливо погано тим, хто страждає на бронхіти,
бронхіальну астму, риніти чи тонзиліти.
До вогнища нерідко потрапляють ДВП,
ДСП, фанера. Ці матеріали містять формальдегідні смоли, до складу яких входять формальдегіди, і можуть бути пофарбовані олійною фарбою, що містить свинець.
Також їдкий дим може сприяти виникненню гострого фарингіту та гострого тонзиліту, гострого ларингіту та трахеїту. Окрім
безпосередньої загрози людському здоров’ю,
спалювання листя і сухої трави призводить
до інших загроз.
1. У сухому листі згорають корисні комахи, які там зимують, наприклад, сонечка.
Їхня здобич – попелиці – лишаються зимувати на стадії яйця на гілках. Спалюючи листя
восени, ми створюємо умови для розвитку
попелиць навесні.
2. Спалювання листя призводить до руйнації ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть
ґрунтоутворювальні мікроорганізми. Крім
того, вони гинуть і від утворюваних при горінні важких металів.

3. За нормальних умов, коли листя перегниває, потрібні для розвитку рослин речовини повертаються в ґрунт. При згорянні ж
утворюється зола. Незважаючи на загальноприйняту думку, зола – дуже погане добриво і, таким чином, спалювання листя щороку призводить до все більшого збіднення
ґрунту.
4. На природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав’янистих
рослин, пошкоджує нижні частини дерев і
кущів та верхні частини їх коріння.
5. Знищення природної листяної підстилки призводить до збільшення в 2-4 рази
промерзання ґрунту.
6. При спалюванні трави на присадибних ділянках або стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на
природні ділянки, що веде, своєю чергою, до
порушення законодавства і знищення диких
рослин та тварин. Саме із спалювання стерні на полях починається більшість степових
пожеж.
7. Аналогічним чином може виникнути лісова пожежа і загоряння житлових будинків.
8. Якщо йде спалювання стерні на полях,
через які проходять високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза. Густий дим
є напівпровідником і за певних умов здатний
стати причиною короткого замикання ЛЕП.
9. Дим від вогнищ у туманні дні може
утворювати смог і надовго зависати у повітрі.
У цьому випадку погіршується видимість на
дорогах, що призводить до збільшення частоти ДТП, аварій. Окрім того, потрапляючи
в легені, смог викликає суттєве погіршення
здоров’я людини.
10. Задимлені населені пункти використовують для освітлення значно більше електроенергії.
Найбільш дружнім до довкілля шляхом
утилізації опалого листя є компостування.
Найціннішою характеристикою компосту є
великий вміст у ньому потрібних рослинам
хімічних сполук. Щорічне прибирання листя в парках призводить за 20 років до 50%-го

зниження приросту деревини. Те саме відбувається і на присадибних ділянках, у садах.
Використовувати компост як добриво
можна вже через рік після закладки. Його корисні властивості зберігатимуться ще чотири роки. Корисне використання компосту як
прикореневої підкормки дерев і кущів.
Окрім цього, у міській раді нагадують,
що відповідно до статті 16 і 22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»,
спалювання листя заборонене. Відповідальність за порушення цієї норми передбачена
статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Є інші відповідні законодавчі та нормативні заборони.
Про спалювання сухої трави і листя
потрібно повідомляти:
• державну екологічну інспекцію у Волинській області, тел.: 72-33-96, 72-46-95;
• цілодобову службу оперативного
реагування міської ради, тел. 15-80;
• департамент муніципальної поліції
Луцька, тел. 77-79-83;
• відділ екології міської ради,
тел. 72-41-60.
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «ГРОШІ ПРИНОСЯТЬ
ЗАДОВОЛЕННЯ ТІЛЬКИ ТОДІ,
КОЛИ ВИТРАЧАЄШ ЇХ ПРАВИЛЬНО»

Розмовляла
Катерина ДУЛАПЧІЙ

гор Палиця вкотре
довів, що у Луцьку він
– всерйоз і надовго.
Потрохи стихли голоси
скептиків, які стверджували,
що діяльність Фонду «Новий
Луцьк» – хитра передвиборча
технологія, покликана лишень
задурити голови лучанам.
Роки кропіткої праці, мільйони
вкладених у Луцьк коштів, низка
цікавих і прогресивних ідей,
а головне – стійкі наміри й
надалі допомагати землякам та
розвивати рідне місто.

І

Аби мати змогу втілювати задумане, місту потрібні системні зміни.
Так само, як потрібні вони усій країні. Власне, саме тому Ігор Палиця
увійшов до політради нової амбітної політичної сили – «Українського
об’єднання патріотів – «УКРОП». І
саме навколо неї він формує свою
команду на Волині та в Луцьку.
– Ігоре Петровичу, ви – корінний лучанин. Як і ваші батьки, ви
завжди переймалися долею рідного міста. Це якось пов’язано з
ідеєю створити Фонд, допомагати
землякам?
– Мої батьки живуть у Луцьку.
Вони часто розповідали про ситуації, коли потрібно було комусь допомогти. Я це робив. Завжди був
переконаний: якщо Бог дав можливість заробляти гроші, то треба використовувати їх не тільки для себе
чи для бізнесу. З часом ця думка і
оформилася в ідею заснувати Фонд,
аби допомагати системно.
Власне, ідея створити його виникла приблизно на початку 2011
року. Я довго обговорював це з друзями і близькими. Тоді навіть уявити
не міг, що організація набере таких
обертів. Більше того, я не мислив
так масштабно і не збирався витрачати стільки грошей. Але у 2012
році, коли балотувався від Луцька
до парламенту, побував у багатьох
комунальних службах, медичних та
освітніх закладах, послухав людей,
які там працюють. Після цього я й
зрозумів, у якому жахливому стані
перебуває місто.
І тому Фонд, який у 2011 році
запрацював з одними фінансовими
розрахунками, нині суттєво збільшує свої витрати. Я ж протягом
останніх років отримую велике мо-

ральне задоволення не тільки від
можливості допомагати людям, а й
від кількості витрачених коштів. Я
почав розуміти, що гроші приносять задоволення тільки тоді, коли
ти їх витрачаєш правильно. А Фонд
це робить саме так.
– Чи має Фонд чіткий план
розвитку певних галузей у місті?
Скажімо, медицини, освіти чи
спорту?
– Єдиної і чітко прописаної програми роботи Фонд не має. Але є
непорушний і незмінний принцип –
науковий, спортивний та здоровий
спосіб життя лучан. Над цим ми й
працюємо. Причому з усіма верствами населення. Починаючи від
того, що даруємо вишиванки і книжечки новонародженим, завершуючи допомогою ветеранам, інвалідам,
пенсіонерам.
Звісно, Фонд підтримує різні
галузі життя міста. Але зізнаюся:
наша робота – це великою мірою
спонтанні дії. Бажання допомогти,
яке йде від серця. У нас немає технологів чи аналітиків, які підказували
б, як краще зробити, щоб сподобатися людям.
Усе інакше: хтось приходить до
нас з ідеєю або ж ідея народжується в мене особисто. От, скажімо,
задум побудувати в Луцьку три великі басейни з’явився буквально
місяць тому. Під час однієї з поїздок за кордон я побачив, як місцеві
плавці тренувалися в 50-метровому
басейні, оцінив їхні здобутки й подумав: якщо ми хочемо, щоб наші
спортсмени досягали реальних ре-

зультатів, їм потрібні хороші умови
для тренувань, організовані згідно з
олімпійськими стандартами.
– До речі, щодо ваших ідей. Чи
схвально оцінили нещодавно озвучений вами намір фінансувати роботу лікарів у школах Луцька?
– Більшість підтримала таку
ідею. Але є й скептики, які кажуть,
що це неможливо. Мене це направду дивує. Фонд пропонує свою професійну допомогу, дає фінанси, а
хтось відразу починає сумніватися,
ще нічого не зробивши. Неможливо
у них – буде можливо у нас. Не зробите ви – зробимо ми.
– Нещодавно ви заявили,
що будете підтримувати голову
правління Фонду «Новий Луцьк»
Олександра Товстенюка у намірах
балотуватися на посаду луцького
міського голови. Яким, на вашу
думку, мером буде Товстенюк?
– Передусім я думаю не про
мера Товстенюка, а про Луцьк. Про
місто, яке мусить бути сучасним,
комфортним для життя, європейським. Аби так було, аби Луцьк прокинувся, розворушився, почав розвиватися – потрібні молоді люди з
досвідом. Люди, яких не цікавлять
хабарі, наділи землі чи можливість
купити ласий шматок на закритому
аукціоні. Ці люди мають пов’язувати
своє майбутнє з містом, мають хотіти, аби їхні діти жили і навчалися
тут. Ці люди на запитання «Звідки
ти?» мають із гордістю відповідати:
«Я з Луцька!». Саме такою людиною,
яка здатна зробити це місто європейським, я бачу Олександра. Але

наголошу ще раз: насамперед – європейський Луцьк, а тоді вже – мер
Товстенюк.
– Та все ж, якої ви думки про
Олександра Товстенюка як про
людину, як про керівника, як про
бізнесмена? Впевнена, багатьом
лучанам ваша думка і цікава, і
важлива…
– Пригадую нашу першу з ним
розмову… Він тоді хотів мене вразити: оцінкою ситуації, думками, власним баченням. Довгий час я до нього
придивлявся, перевіряв. І сьогодні
можу сказати, що не помилився. Він
– надійна у всіх сенсах людина.
Олександр Товстенюк – успішний бізнесмен. І так само успішно
під його керівництвом вже не один
рік працює Фонд «Новий Луцьк». Я
бачу, як вдало підібраний колектив
у Фонді, яка там внутрішня атмосфера. Без сварок, без «перетягування каната». Тільки позитив, енергія,
налаштованість на допомогу людям.
Мені подобається, як Олександр
працює з підлеглими. Показово: у
Фонд часто приходять молоді люди,
які хочуть тут працювати.
– Рекомендувати людям обрати когось лідером міської громади
– це відповідально. Чи вірите ви,
що Олександр Товстенюк виправдає ваші сподівання на новій посаді, якщо його оберуть?
– Вірю. Я впевнений, що йому
буде нелегко. Але так само впевнений, що він не залишиться сам-насам із проблемами. У нього є команда надійних людей. Мені він завжди
зможе зателефонувати, порадитися,
отримати допомогу. Тому я за нього
спокійний.
– Ви згадали про команду
Олександра Товстенюка. Очевидно, йдеться і про тих депутатів, які
пройдуть у нову міську раду?
– Авжеж.
– Чи будете ви допомагати цю
команду формувати? Якщо так, то
за якими критеріями?
– Звісно, ми будемо радитися
щодо цього питання і підбиратимемо команду разом. Не за критерієм «кум-сват-брат», а шукатимемо
справжніх фахівців, людей, які направду хочуть щось змінити. Головними критеріями відбору будуть
професіоналізм і порядність.
– Чи можете вже назвати прізвища конкретних кандидатів?
– Виборчий процес ще не почався, але ми працюємо, шукаємо
людей. Після того як будуть запропоновані кандидати і в обласну, і в

міську ради, я буду зустрічатися з
кожним. З кожним!
– За нинішнім законом, депутати можуть обиратися в місцеві
ради лише за списками партій. Яку
політичну силу ви обрали?
– «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» запропонувало
мені очолити список партії на Волині. Я переглянув їхню програму,
вивчив стратегію. Багато речей мені
імпонує. З ними й балотуватимуся
до Волинської обласної ради.
– Останнім часом, з ростом недовіри до нинішньої влади у державі, більшає розмов про третій
Майдан. Ви вірите у його реальність?
– Я категорично проти радикалізації вуличних настроїв. Вважаю, що
третій Майдан ні до чого доброго не
призведе. Але для того, щоб його не
сталося, сьогоднішня влада, включно
із Президентом, Прем’єр-міністром,
та й уся Верховна Рада мають задуматися над тим, що вони роблять.
Припинити розігрувати картинку в
телевізорі, розводити плачі в газетах
чи в публічних промовах, а узятися
за політику – економічну, податкову,
соціальну. Подивитися, як живе народ. Досить гратися в політику, пора
нарешті почати працювати на людей
і економіку. Тоді не виникатиме потреби в майданах.
– Ще один невтішний прогноз:
дострокові вибори до Верховної
Ради, які можуть відбутися вже
наступного року. На вашу думку,
це справді можливо?
– Якщо так триватиме й надалі,
у влади не буде іншого виходу, як
дати народу ще одну можливість
вибрати парламент. Тим самим дати
ще одну надію змінити життя до
кращого.
На жаль, жодна із вимог Майдану донині не виконана Президентом
та урядом. Більше того, влада приховує точну кількість загиблих у
зоні АТО. А народ як вимагав, так
і справедливо вимагає тепер імпічменту Президента та імплементації
Римського статуту, який дозволить
покарати усіх, хто розв’язав війну.
Та якщо влада виконає ці вимоги, це
виб’є стілець, на якому вона сидить.
Я ж підтримую жорстку
парламентсько-президентську республіку, при якій повноваження
Президента максимально обмежені,
а вся влада належить народу. Так,
Президент має бути в країні, але без
тієї влади, якою він наділений сьогодні. Не інакше.

САМ СОБІ ГОСПОДАР

СТВОРЕННЯ ОСББ ВІДКРИВАЄ НОВІ МОЖЛИВОСТІ
Мешканці будинку № 18, що на
вулиці Грушевського, звернулися
у Офіс розвитку кварталу на
вулиці Шухевича з бажанням
створити ОСББ, оскільки
втомилися чекати допомоги від
жеку та комунальників.
Лучанам добре знайомі проблеми руйнування будинків, протікання стін у під’їздах, занедбаних прибудинкових територій.
Виявляється, у розв’язанні цих
питань найбільше заважає непоінформованість, адже більшість
людей і не здогадуються, що можуть самотужки вплинути на
зміни у своєму будинку, дворі та
кварталі.
У Фонді Ігоря Палиці «Новий Луцьк» вирішили допомогти
жителям міста у розв’язанні по-

дібних проблем. Так, у Офісах
розвитку кварталу усім охочим
нададуть консультації щодо створення ОСББ, проведуть відповідне
навчання, а також допоможуть у
виборі підрядників для виконання
ремонтних робіт. Окрім того, Фонд
готовий працювати з ОСББ на умовах співфінансування. Приклади
такої співпраці уже є.
Так, після звернення ОСББ
«Луцьк. Кравчука» Фонд «Новий
Луцьк» виділив 56 тисяч гривень
на проведення ремонтних робіт
у проблемній багатоповерхівці.
Шляхом співфінансування вдалося
відремонтувати вхідні козирки у
під’їздах та вхідні дашки у підвали.
Як пояснив Олександр Товстенюк,
голова правління Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», виділені кошти – це 80% усіх витрат, ще 20%

(тобто 14 тисяч гривень) профінансувало ОСББ.
Зі слів мешканців будинку № 18
на вулиці Грушевського, ідея створити ОСББ у них виникла вже давно, але вони ніяк не могли зважитися на такий крок, адже не знали
юридичних тонкощів.

Довідавшись, що у Офісах розвитку кварталу надають консультації та проводять навчання щодо
створення ОСББ, одразу звернулися до працівників Офісу на вулиці
Шухевича.
«Ми ніколи не створювали
ОСББ, хоч давно хотіли. Річ у тім,

що ми не знали, як правильно юридично це оформити. Звернувшись
до Офісу розвитку кварталу, отримали повноцінну консультацію.
Нам надали вичерпну інформацію
щодо усіх питань, які нас цікавили. І от вже сьогодні ми створили
ОСББ. Відтепер почнемо змінювати свій будинок», – зазначила голова новоствореного ОСББ Ольга
Герасимюк.
Варто зауважити, що Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» бере на
себе всі витрати, пов’язані з реєстрацією ОСББ.
Зі слів представниці Офісу розвитку кварталу Лілії Геніровської, з
цією ініціативною групою було легко та приємно працювати, оскільки
вони прийшли з впевненим бажанням впливати на зміни у своєму будинку та кварталі.
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АДРЕСИ ОФІСІВ
РОЗВИТКУ
КВАРТАЛУ:
• вул. Гордіюк, 37;
• вул. Й. Кондзелевича, 30;
• вул. Р. Шухевича, 6;
• вул. Ковельська, 47а;
• вул. Корольова, 10;
• просп. Відродження, 10;
• просп. Соборності, 38;
• бульв. Дружби народів, 6.

ОФІСИ РОЗВИТКУ КВАРТАЛУ –

МАЙДАНЧИК ДЛЯ РОЗУМНИХ ІДЕЙ
У

мови надання
кредитних коштів у
рамках державних
програм деталізували
представники держбанків
у Луцьку. Зокрема – тих, які
стосуються енергозаощадження
в будинках.

Так, аби повернути довіру
українців до фінансових установ
та, власне, кредитів, за рахунок
яких можна покращити стан свого
будинку, представники Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» провели
зустріч із лучанами та працівниками «Ощадбанку», «Укргазбанку» та
«Укрексімбанку».
У банках переконують: такі
кредити не мають лякати лучан,

наразі це один з тих інструментів,
за рахунок яких можна покращити
стан свого будинку та, зрештою, зекономити кошти.
Більше того, у Фонді кажуть:
якщо ініціативних лучан, які матимуть на меті отримання кредитів, буде більше, на Офіси запрошуватимуть представників банків
з метою консультацій мешканців,
утім вже на базі Офісів розвитку
кварталу, що їх ініціював Фонд.
Власне, саме Офіси можуть стати
тим інформаційним майданчиком,
де лучан консультуватимуть щодо
втілення їхніх ініціатив.
Щодо банків, то таку ідею у
фінустановах сприйняли оптимістично. Тут зацікавлені у співпраці,
бо не завжди, кажуть, лучани при-

ходять у сам банк, щоби поцікавитися тими ж кредитами. А на базі
Офісів є змога представити перелік
послуг, які можуть стати в пригоді
мешканцям.
Голова правління Фонду Ігоря
Палиці «Новий Луцьк» Олександр
Товстенюк, своєю чергою, наголосив: головне – надати людям усю
потрібну інформацію, повідомити
про їхні права, можливості, ризики
та перспективи.
Він переконаний, що лучани
мають бути більше поінформовані
про державні програми, які допомагатимуть економити кошти.
«Усі чітко розуміють, що людина часто не може сама собі оформити субсидію, пенсію, написати
скаргу чи заяву. Що вже говори-

ти про кредити? А тим паче, залучення позики для інвестицій у
благоустрій території. Офіси розвитку кварталу разом із партнерами будуть роз’яснювати ризики
і перспективи таких угод та допомагатимуть укладати договори», –
пояснив Товстенюк.
Голова правління Асоціації
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Юлія Сабатюк
зазначає, що головне нині – здійснювати правильну інформаційну
політику, аби пояснювати людям
можливості використання коштів
банків і економії. Таким майданчиком, на думку Юлії Сабатюк, і мають
стати Офіси розвитку кварталу.
Утім співпраця з держбанками
– лише один із напрямків роботи

Офісів. Побутові проблеми, благоустрій прибудинкових територій та
бюрократична тяганина із житловокомунальними підприємствами –
одні з найбільш болючих проблем
для лучан. Власне, на Офісах ставлять завдання знайти порозуміння,
отримати консультацію та пораду,
зокрема, з фінансових питань.
Зі слів Юлії Сабатюк, мешканців турбує необлаштованість прибудинкових територій, відсутність
у будинках зливних систем, паперова тяганина із ЖКП. Утім, каже,
в Офісах допомогти порадою і кваліфікованою консультацією намагаються завжди.
«У нас не було жодного звернення, на яке ми не відреагували б.
Ми можемо сказати, мовляв, дайте
нам день, щоб вивчити проблему,
запрошуємо ще раз. Головне – підштовхнути людей щось робити»,
– розповідає консультант Офісу
розвитку кварталу, що на вулиці
Шухевича, Лілія Геніровська.
До слова, у Луцьку вже відкрилося вісім таких Офісів. Їх консультанти чекають відвідувачів із
готовністю вислухати та допомоги.
Спеціалісти обов’язково відгукуються на кожну ідею, занотовують
кожну скаргу та вивчають кожну
проблему, аби лучанам жилося в
рідному місті комфортніше.

ІНТЕРВ'Ю

ВОЛОДИМИР КУЧЕР: «НАМ

ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ШТИКИ»

Андрій ЛУЧИК

Радикальна партія Олега Ляшка
– політична сила, яка здатна
подолати п’ятивідсотковий
виборчий бар’єр. Попри такий
потенціал, до останнього не було
відомо, хто зі знаних в області
людей долучиться до цієї команди
на майбутніх місцевих виборах.
До того ж, партію постійно
супроводжують скандали, хоча
створюється враження, що від
цього її рейтинги лише зростають.
«Хроніки Любарта» вирішили
поспілкуватися із місцевим очільником радикалів Володимиром
Кучером, який привідкриває карти
внутрішньої політичної кухні.
– Незабаром місцеві вибори.
З якою командою в області Радикальна партія збирається брати у
них участь?
– Місцеві вибори – серозне випробування для будь-якої партії.
Радикальна партія – відносно нова
політична сила.

На вибори ми ведемо команду
не лише з наших партійців, але й з
позапартійних кадрів. Є люди, які
з певних причин чи переконань не
можуть вступити в ту чи ту силу.
Або вони вже були в кількох партіях і вважають, що це політична
проституція – час до часу вступати
у нову політичну силу.
Наша команда складатиметься
в основному з молодих амбітних
людей, але є й люди з досвідом. Наприклад, до Волинської обласної
ради першим номером піду я, лідер
Волинської обласної організації
партії. Також балотуватиметься
керівник виборчого штабу Микола
Буліга. Будуть кандидати, які брали участь у парламентських виборах, як-то: Віктор Ярема, В’ячеслав
Федін, Тетяна Кучер, Костянтин
Петрочук. Також у нас є нові потужні гравці – Олександр Свирида,
Анатолій Грицюк, В’ячеслав Богдан
та інші.
– Що треба зробити для того,
щоб стати членом Радикальної
партії?
– Перш за все, потрібно бути
радикалом в душі, сприймати нашу
ідеологію, визнавати нашого єдиного і непохитного лідера Олега Ляшка. Ну й формальні речі: написати
заяву, заповнити облікову картку,
дати дві фотографії. Тоді на бюро
обласної організації ми розглянемо
кандидатури нових членів.
Ми не женемося за кількістю.
Нам не потрібна тисяча членів на
папері. Нам потрібні реальні штики.

– В інтернеті гуляє багато відеороликів, у яких є натяки про
нетрадиційну сексуальну орієнтацію вашого лідера Олега Ляшка…
– Ці всі ролики – це провокація
наших політичних опонентів. Вони
не мають інших шляхів, як тільки
примітивними, тупими способами
понизити рейтинги нашої партії.
Усі люди бачать, хто такий Ляшко.
Це – захисник простого народу.
А ці всі відео... В інтернеті багато порно. Дивляться порно з гомиками тільки збоченці.
А до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації я ставлюся толерантно. Є такі люди – то й хай
собі будуть. Вони мені ніяк не заважають.
– А нещодавній випадок із ще
одним вашим лідером, народним
депутатом Ігорем Мосійчуком,
коли у Верховній Раді було продемонстровано ролик, на якому
він бере хабар? Тоді його відразу
ж взяли під варту...
– Сучасні технології дозволяють змонтувати будь-які відео- чи
аудіоматеріали. Якщо Мосійчук винен – хай відповість за свої вчинки.
Так каже Ляшко, так кажу я. Але
має бути дотримана відповідна
процедура. Це по-перше.
А по-друге, якщо Мосійчук винен і має сидіти, то поруч із ним
мають сидіти інші народні депутати, колишні міністри та президенти. Де всі ті, хто розікрав Україну?
Хіба в тюрмі?

– Можливо, Мосійчук був
лише першою ластівкою, а далі
будуть арешти інших високопосадовців?
– Історія з Мосійчуком більше
схожа на політичну розправу, аніж
на покарання за злочин.
– А якщо далі підуть якісь
арешти не членів Радикальної
партії…
– Я думаю, треба почати з лідера Блоку Петра Порошенка, нинішнього Президента, якого я називаю
просто «портрет». Він очолює ворожу до України силу – БПП. Я її
назвав би Блок Путіна-Порошенка.
Ось з нього треба і починати, бо
риба гниє з голови.
– Чи будете висувати свого
кандидата на посаду луцького
міського голови?
– Є такі думки. І таким кандидатом можу бути я, позаяк у Луцьку
фактично я один асоціююся із Радикальною партією Олега Ляшка...
– А хто з радикалів ітиме до
Луцької ради?
– Міські депутати йдуть у раду
знову на громадських засадах. Ми
повторюємо помилки Радянського
Союзу. А має бути відповідальність.
Якщо людину обирають в міську
раду, то ця людина має покинути
основне місце роботи, отримувати
солідну зарплату. І якщо вона не
справляється з покладеними на неї
обов’язками, то має бути механізм
відсторонення цієї людини.
– Ви щойно сказали про зарплату. А чим заробляє на життя Володимир Кучер?

– Володимир Кучер заробляє на
життя наданням різного роду консультаційних послуг.
– Наприклад?
– Наприклад, якщо є продавець, який має товар і не знає, як
його продати, то Володимир Кучер
радо йому допоможе у пошуку покупця. Це можуть бути різні будівельні матеріали, земельні ділянки
тощо.
– Тобто ви зареєстрований як
підприємець?
– Не зареєстрований.
– Незабаром планують провести вибори ще у 23-му окрузі…
– Незабаром – це коли?
– Ну, колись будуть. Чи є у вас
бачення, кого ви висуватимете на
цей округ?
– Є бачення. У мене дуже велике бажання стати народним депутатом вже тривалий час. Думаю,
що в мене достатньо сил поборотися в тому числі й на мажоритарному окрузі.
– Тобто, якщо ви станете мером Луцька, то відмовитеся від
мандата міського голови?
– Знаєте, ці вибори треба ще
пережити і стати міським головою.
А потім побачимо.
– Тобто ви не вірите в те, що не
переможете?
– Ні, не те, щоб не вірив. Просто у 23-му окрузі ще не призначено дату виборів. І невідомо, чи найближчим часом їх буде призначено.
Адже є вірогідність дострокових
парламентських виборів узагалі по
всій країні.
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«НИНІШНІ РЕФОРМИ – ТО

ЯМКОВИЙ РЕМОНТ СТАРОЇ

РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ»

Лілія БОНДАР

Я

к побороти злочини
комунізму та чому ми
досі не викинули його
із суспільного життя, розповідає
дисидент, політв’язень,
віце-ректор Українського
Католицького Університету,
учасник групи «Першого
грудня» Мирослав Маринович.
– Чому ви зацікавилися темою
злочинів комунізму? І які проблеми нині є у його подоланні?
– Скажу, чому маю моральне
право говорити на цю тему. Я був
засуджений до семи років ув’язнень
і п’яти років заслання за участь в
Українській Гельсінській групі у 1977
році, бо був одним із її засновників.
Відбув усі сім років ув’язнення і
три роки заслання. Тому цей досвід
дуже важливий для мене. У ньому
відображена головна дилема того
часу, а саме – боротьба між двома
інстинктами: інстинктом самозбереження та інстинктом моральним.
У радянський час інстинкт самозбереження звучав так: не висовуйся,
бо знищать. Якщо почитати спогади про початки радянської влади,
то можна побачити жах тих людей,
які усвідомили, що прийшла страшна влада, від якої важко сховатися.
Намагання врятувати себе, родину було абсолютно зрозумілим та
правильним. Інший інстинкт – моральний, голос сумління – це природне глибинне прагнення людини
робити добро. Цей інстинкт дається
їй від самого народження. Боротьба
цих двох інстинктів породжувала
нові типи людей. Якщо людина довірялася інстинкту самозбереження, то це був тип гомо совєтікуса,
який ховався у найменшу шпарку,
аби вберегтися від зла. Якщо перемагав інстинкт моральний, тоді ми
мали дисидентів, учасників руху,
цілу палітру людей із різними ідеологічними переконаннями. Ці люди
долали страх, долали інстинкт самозбереження і йшли на жертву. Ця
проблема нині не розв’язана. Вона
не може бути розв’язана взагалі.
Кожне покоління, епоха задає нові
параметри цієї дилеми. Сьогодні маємо проблему, в якій застряг
український уряд, проблему безпеки – як не роздражнити Росію і не
зробити так, щоб вона не пішла на
повне знищення України. А з іншого боку, як уберегти цінності, за які
вже двічі поставав Майдан. Знову
боротьба між цими інстинктами.
Це не тільки українська проблема,
а й світова: як не допустити третьої
світової війни та вберегти цінності,
на яких тримається людська цивілізація. Одна із найважливіших причин, чому сьогодні знову маємо відродження тої давньої дилеми, – ми
не засудили злочин комунізму і не
спокутували його гріх. Конрад Аденауер колись сказав слова, які мене
вразили: «Комунізм подолає лише
переконане християнство». Але чи

мав він рацію? Упав Радянський
Союз, але хто його подолав: переконане християнство чи, може, Рейган
із своєю твердою політикою щодо
СРСР, чи, може, загроза зоряних
воєн, чи економічна неспроможність Радянського Союзу вистояти
у гонці озброєнь? Усе це мало величезне прагматичне значення. Не
можна ствердно відповісти на запитання, чи Аденауер мав рацію. Однак є одне важливе «але»: він не мав
би рації, якби говорив про комунізм
як про феномен політичний. Виявилося, що політично розправитися із
комунізмом було достатньо легко й
просто. Навіть зараз. Хоч комуністи є, але ми вже розуміємо, що політично комунізм зійшов з арени.
Однак духовно залишився.
– Чому нині не можна ствердно сказати, що ми подолали комунізм та викинули його із суспільного життя?
– А звідки виростає Янукович? Я вже не кажу про Кравчука
і Кучму. Бо вони ще «свіженькі»,
тільки вийшли з комунізму. А от
Янукович постав із реінкарнованого комунізму, із комуністичної
еліти, яка змінила прапори та риторику. Янукович був навіть проти
комуністичної партії, там не було
великої любові. Але, по суті, він
був таким самим, як і комуністи.
Навіть удосконалив комуністичні
методи, довівши їх до останньої
грані цинізму та брутальності. Бо
у комуністичний час деякі речі ще
ховалися за комуністичною ширмою добропорядності й моралі.
Тут уже не було жодної моралі,
тут була бандитська психологія.
Звідки виростають ріжки у Путіна?
Від нього просто тхне чекістським
смородом. Мені смердить оте його
чекістське багно. Він виріс із злочинів комунізму, які залишилися
поза увагою людства. Щось сталося таке, що змусило людей змінити
ставлення до тих злочинів. За це
почасти відповідальні дисиденти,
хоч раніше інколи й обговорювали проблему другого Нюрнберга.
Але загалом для всіх нас не стояло
питання минулого й покарання за
минуле. Ми хотіли нового суспільного договору. Мені видавалося,
що злочини комунізму настільки
очевидні, що навіть самі комуністи це розуміють і скоро почнуть
жити новим життям. Вважав, якщо
нам вдасться духовно подолати комунізм, то зможемо обійтися без
формального юридичного суду.
Це було помилкою. Злочини комуністичні обернулися злочинами
кучмівського періоду – Гонгадзе
як символ. Незважаючи на гасло
«Бандитам тюрми», їх не було засуджено в час Ющенка. Уже через
місяць-півтора політичні злочинці
стали політичними опонентами,
яких не можна було переслідувати, бо це – переслідування за переконанням. Ми ніяк не можемо
запустити механізм верховенства
права. Успіхів нема й після Рево-

люції Гідності. Не можемо сказати, що запущено механізм, під дію
якого потрапляють усі, незалежно,
чи прихильники вони влади, чи ні.
Бачимо, що все ще є недоторканні,
є люди, які опиняються поза правосуддям та справедливістю. Ці
злочини тягнуться й повертаються назад. Це та особливість, яку
ми маємо зрозуміти, якщо хочемо
усвідомити закономірність нашого
часу.
– Як має відбуватися суд над
комунізмом?
– Було би смішно, якби я пропонував якісь конкретні моделі.
Особисто я не хочу садити комуністів за ґрати. Бо взагалі не мрію
побачити будь-кого за ґратами. Це
не є природа моєї душі, я сам там
був і знаю, що це таке. Велика помилка нашого суспільства та нашої
незалежності, що ми не назвали дії
комуністичні у судовому порядку
злочинними. Не будемо ж зараз
витягати кривдників з могил та
вішати трупи. Адже багато кого із
винуватців немає серед живих. Але
їхні дії мали би бути засуджені, а
кожен, хто буде їх відтворювати,
автоматично потрапляв би в категорію «злочинці». Тоді суспільство
змогло б відрізняти кваліфікацію
злочину і реальне покарання. Ми
звели комунізм лише до політичного феномену й забули про те,
що є важливий етичний вимір,
пов’язаний із Другою світовою.
Сталося так, що 1939 року Другу
світову війну розпочали два світові
злочинці, два світові монстри. Це
нацистський режим у Німеччині
й комуністичний режим у Радянському Союзі. Вони започаткували це смертельне танго удвох. А
потім один із цих монстрів повернув зброю проти іншого. І вони
зійшлися у герці. Вийшла велика
плутанина, з якої світ не може виборсатися донині: як ставитися до
Радянського Союзу, адже він переможець над нацизмом? Чи згадувати йому те, що він почав війну? Бо
на Заході вважали, що згадувати не
треба. Його участь у Другій світовій війні дає моральне право не зазирати у злочини ГУЛАГУ, Соловків та сталінських чисток. Але тоді
виходить, що маємо подвійні стандарти для оцінювання злочинів
Другої світової війни. Зойк людей,
яких катували у катівнях Гестапо,
світ почув, а тих, кого катували у
катівнях НКВД, ні. Є поняття колабораціонізму з нацистським режимом, але немає із комуністичним. А
знаєте чому? Тому що комуністичний подолав нацистський режим.
Як можна забувати про правило,
яке одвічне у людській цивілізації:
«Друг мого друга – мій друг, а ворог мого друга – мій ворог». А тут
виходить щось незрозуміле, що
той самий солдат радянської армії,
який нападав на Фінляндію, – порушник і злочинець, бо порушив
міжнародне право. За це Радянський Союз вигнали з Ліги Націй.
Але той самий солдат, який повернув зброю проти нацистського
режиму, – рятівник людства. Нацистський режим – це зло, але не
забуваймо, що у Бресті обидва зла
подали одне одному руки й святкували перемогу. У цій моральній
дилемі постає проблема, яку ми все
ще не розв’язали. Колись Європа
не сприймала комунізм як зло. Добре, що науковець Тімоті Снайдер,
якого добре знають на Заході, про

якого не скажуть так, як про наших, мовляв, він зранений націоналізмом, написав, що є різниця в
історичній пам’яті Західної Європи
і Східної. Бо остання перенесла
два тоталітаризми, і з цим Західна
Європа тепер не може не рахуватися. Ми не зможемо вийти на нормальне осмислення Другої світової
війни, якщо не зійдемося на одній
етичній шкалі. Інакше завше буде
іронічно звучати фраза польського
філософа Лєшика Кулаковського:
«Хіба в’язень, який загинув на Колимі, має бути щасливим від того,
що він загинув не в Дахау?»
– Яка непослідовність у цих
питаннях є на Заході?
– Коли на початку 90-х років
ми розмовляли з німцями про
наші проблеми, то вони говорили,
що не треба робити Нюрнберг-2.
Бо вважали, що це хибний шлях.
Пам’ятаю, на одній із конференцій
у Києві, тоді, коли Ющенко підняв
тему Голодомору на національний
рівень, німецька делегація напала на українців із словами «Що ви
робите, нащо піднімати цю тему
і дражнити Росію?». У себе Європа провела принцип верховенства
права, але проводити його у Східній Європі побоювалася. Те, що у
нас відбувається зараз, в усьому
посткомуністичному просторі є
частина відповідальності Європи. Адже вона сприяла тому, аби
проблему засудження злочинів
комунізму відпихнути на потім,
на колись. Оце відпихання на майбутнє обернулося тим, що сучасні
покоління мусять платити за те, що
ці злочини не було засуджено. І Небесна сотня, і хлопці, які загинули
на східному фронті, – жертви того,
що комунізм не було засуджено.
Зокрема, не засуджено в епіцентрі
– у Москві, в Росії, звідки та сила
пішла і довела їх до смерті. Ми переклали проблему злочинів комунізму на нинішнє покоління.
– Але чи сприймаємо ми це як
проблему?
– Знаєте, у мене таке враження,
що не сприймаємо. Бо не міркуємо
категоріями комунізму, комуністичної ідеології, комуністичних
метастаз тої ракової пухлини. Нам
комфортніше у параметрах етнічних: «Росія – імперіалістичне зло,
яке хоче загарбати Україну». Це
так. Цей аспект є, але ми залишаємо збоку проблему подолання
комуністичної ідеології. Навіть у
Біблії сказано, що лихі думки виходять із серця людського. А ми
завше думаємо категоріями того,
хто має партійний квиток, бо він
комуністом був. На початку 90-х
років ми побачили, як у містечках
Галичини змінювалася влада. Приходили до влади не комуністи, а
люди, захищені своєю участю у націоналістичних організаціях. А чим
оберталися їхні дії? Вони несли із
собою ті самі моделі поведінки, бо
виросли як «гомо совєтікуси». Хоч
були у своїй свідомості антикомуністами, але вони були носіями комуністичних гріхів. Достатньо було
рік-півтора такої влади, коли люди
з обурення від їхніх методів почали
обстоювати давніх керівників. Нам
видається, що є народи-злочинці.
Але це хибна позиція, не християнська. Є народи, які божеволіють.
От, скажімо, німецький народ у
30-х роках збожеволів. Якась падуча та епілепсія на нього напали. Народ з високою культурою раптом

упав у духовну прірву. Але вийшов
із цього.
– Чи можемо ми нині сказати, що німецький народ – злочинець?
– Ні, бо навіть його найбільші
жертви – євреї – так не говорять.
Треба остерігатися спрощених
формул. Євангельська формула
про те, що з серця виходять усі пороки, спонукає нас подивитися на
проблему, в якій ми нині є, іншими
очима. Бо що ми маємо? Щоразу
чергові вибори, щоразу відкриваємося на чудову музику слів про те,
як будуть наші нові обранці боротися зі злом. А потім із черговим
здивуванням дивимося у Верховній Раді, як починає людська природа деградувати, як роблять вони
несправедливі речі. І знову кажемо,
що він такий-сякий, треба вибрати
кращого. Але це все зерна, які виявляються і які не виполоті з нашої
душі. Ми думаємо так, як у час комуністичний. Багато наших керівників урядів щиро хотіли змінити
систему. Але щоразу, коли політик
сідав у це крісло, то мав опонентів
та ворогів. Це природа політиків:
прагнути остерегтися від ворогів.
А як уберегтися? Радянська система давала прекрасні можливості.
Він думав: «Виграємо вибори, а
тоді вже почнемо міняти державу
й систему». Я вже не можу спокійно дивитися, як радянська система
постійно відроджується. Кожен
новий уряд вгризається в неї. І знову лихі діла робляться через ту владу. А віз і нині там. І далі думаємо,
яким чином позбутися радянської
влади. Ті реформи, які нині є, – то
ямковий ремонт старої радянської
системи. Вона залишається, я її на
нюх відчуваю. Звісно, дякую, що
йде ямковий ремонт. Але досить
сидіти в тому «октябрі» й очікувати від держави благ. Комунізм – це
принцип нульової суми, доведений
до апофеозу та абсурду.
– Що ви маєте на увазі?
– Це коли я виграю, то мій опонент обов’язково має програти. Не
може бути так, щоб ми обоє виграли. Бо це жорстка боротьба на
смерть. Пам’ятаєте, у комуністичний час була така фраза: «Я начальник – ти дурак. Ти начальник – я дурак». Це такий самий принцип, як і
«око за око». Польсько-українські
стосунки складалися саме за таким
принципом. Виграш поляків означав автоматичний програш українців, і навпаки. Комунізм остаточно
доконав лицарство у стосунках. Бо
боротися можна тільки з тим, хто
тобі рівний за честю. А більшовики започаткували іншу епоху, де
підлість стала нормою. Подивімося нині на підлість війни на сході.
Спочатку нашим воякам роблять
безпечний коридор, аби вийшли з
оточення, а коли вони йдуть безборонні, то їх вбивають. Це диявольська ницість. Духовне подолання
комунізму є головним, першим, що
ми зобов’язані нині зробити. Бо
без цього не зможемо прорватися у
майбутнє. Це тримає нас і усю Східну Європу. А Росія ще заробить
своє. Вона буде покарана та засуджена. Я не маю в цьому сумніву.
Вина Росії є для мене однозначною.
Але коли говоримо про подолання
комунізму, то маємо розуміти, що
ми усі є носіями цієї ментальності
й цього вірусу. Усі маємо пройти
процес катарсису. І тільки тоді
наша перемога буде остаточною.
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Чи потрібні реформи
Україні? Безумовно. Чи
почали вони відбуватися
хіба вперше за десятки
років? Факт. Чи змінять
вони життя українців на
краще? І якщо змінять, то
як і яких саме українців?
А ось це – питання з
багатьма невідомими.
«Хроніки» спробували
детальніше розібралися
з реформою, яка
нині у всіх на вустах –
створення нової системи
правоохоронних органів.
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Хроніки ЛЮБАРТА
ТА

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ:
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Тетяна ГРІШИНА

З

абігаючи наперед,
зазначимо, що
остаточних відповідей
на усі питання знайти не
вдалося. Адже їх вочевидь
немає і в урядовців.
Наприклад, яка доля очікує
старих міліціонерів, що не
потраплять до лав нової
поліційної системи? Скільки
грошей потрібно для якісного
реформування та чи є вони,
особливо в період війни? Чому
не завершено процес люстрації
і навіть новими поліцейськими
командуватимуть старі
міліціонери, які вже мають не
вельми чисте резюме? Питання
поки що без відповідей.

ТИ ЩЕ НЕ В ПОЛІЦІЇ?!
Реформа міліції розпочалася
із найнижчої ланки – патрульної
поліції. Таке рішення можна логічно пояснити. Адже патрульні –
це лице правоохоронних органів,
вони у всіх перед очима. Ми ніколи
не дізнаємося про професійність
та компетентність слідчих або
оперативних працівників нашого міськвідділу, якщо, тьху-тьху,
не доведеться мати справу з ними
особисто. А ось роботу патрульної поліції оцінити можна, просто
вийшовши на вулицю.
За часів Революції Гідності репутація силовиків загалом помітно зіпсувалася. Пригадаймо часи,
коли міліціонерам було соромно і
навіть небезпечно одягати форму.
Тому рішення створити таку публічну структуру, безумовно, доречне.
Тим паче, неабияким плюсом є відкритість самої системи
набору, що закріплена у законі
«Про Національну поліцію», який
ухвалила Верховна Рада України.
Відтепер для того, аби стати поліцейським, достатньо відповідати
вимогам для претендентів і пройти відбір у кілька етапів. Надалі
скласти присягу, отримати особистий жетон і ви – полісмен (або
ж полісвумен).
Хоча й тут є нюанси. У приватних розмовах кандидати розповідають про те, що під час відбору
не все так гладко. Мовляв, можна
домовитися з потрібними людьми
про те, аби тобі допомогли пройти
у поліцію, незважаючи на результати тестів. Однак, це лише чутки,

поки що ніде не підкріплені фактами, нікого за руку не впіймали.
А, наприклад, здавання фізичних
нормативів і взагалі фіксують на
камеру. Мовляв, не згоден – подавай апеляцію, все записано.
Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив,
що до кінця 2015 року в Україні
буде 10 тисяч патрульних поліцейських. А до кінця березня
2016-го підрозділи патрульної
поліції мають запрацювати в усіх
містах держави.
Нині відбір кандидатів до патрульної поліції у Луцьку на завершальному етапі, а надалі все ще
претендентів у полісмени чекає навчання та фінальний іспит. Відбір у
Луцьку розпочався у серпні та вже
в перші дні кількість поданих анкет
вражала. Лише вдумайтеся – понад
чотири тисячі (!) претендентів на
160 місць (плюс 40 для запасу). Такій ініціативності може позаздрити
будь-яке місто України.
Серед кандидатів у поліцейські – випускники вишів, колишні
працівниці салонів краси, правоохоронних органів, професійні
спортсмени, солдати, журналісти,
молоді мами, звичайні хлопці й
дівчата, які щиро мріють змінити
систему в країні.
Кандидати навіть створили
у соціальних мережах спеціальні
спільноти, в яких радяться, діляться, сваряться, дискують і описують
весь процес відбору. Вони підбадьорюють один одного у випадку
невдачі, публікують свіжі тематичні новини. До слова, в мережі
можна знайти навіть ініціативну
групу екс-кандидатів у патрульну
поліцію. Тих, які вважають, що їх
несправедливо не допустили до подальшого тестування.
У волинській міліції повідомляють, що 21 вересня почався
один з останніх етапів відбору претендентів перед етапом навчання –
це психологічне тестування.
«Кандидатам, що пройшли
попередні етапи відбору, запропоновано пройти тест MMPI-2.
Ця психодіагностична методика спрямована на виявлення рис
особистості респондентів та психічних відхилень. Кожен профіль
індивідуально обробляє експерт з
MMPI-2, який пише висновок за
результатами тестування. Експерти
не знають імен кандидатів, профілі
яких вони аналізують, адже ці дані
зашифровані. Методику MMPI-2
використовують у багатьох розвинених країнах світу для відбору в

Вимоги до кандидатів у нову патрульну поліцію

✓ Вік від 21 до 35 років
✓ Повна загальна середня або вища освіта
✓ Наявність посвідчення водія категорії В
✓ Відсутність судимості
✓ Вільне володіння українською мовою
✓ Фізичне здоров’я та моральна стійкість
✓ Прагнення до якісних змін
поліцію, армію, пожежну службу
тощо. Наступний етап відбору, він
же останній – співбесіди, на яких
кандидати будуть віч-на-віч спілкуватися з комісією», – розповідають у міліції.
Попередньо заплановано, що
поліціанти вийдуть в патрулі у
Луцьку вже у грудні, хоча раніше
повідомлялося про більш ранні
терміни.

ЩО МОЖУТЬ І НА ЩО
НЕ ЗДАТНІ ПАТРУЛЬНІ?
Заробітна плата працівника
патрульно-постової служби сягатиме близько 6-8 тисяч гривень. Для
порівняння, звичні нам ППСники отримували заледве дві тисячі
гривень. Втім і обов’язків у нових
поліцейських додасться. Вони працюватимуть по 12 годин з перервою у кілька днів. Основним завданням патрульних є чергування
на визначеній території. Причому
це може відбуватися як пішки, на
велосипедах, конях, човнах, так і на
автомобілях. Тому так важливо для
кандидатів не просто мати водійське посвідчення, а й дійсно бути
вправним водієм. Чи справдиться
це на практиці – важко сказати.
Судячи із дописів претендентів у
нову поліцію, чимало з них лише
вступили до автошкіл, адже у самій
анкеті претендента такий нюанс
був передбачений.
Патрульний має бути комунікабельним, адже має надавати потрібну інформацію пішоходам та водіям
транспортних засобів. У його повноваження входитиме перевірка та
фіксація порушень законодавства,
тому так важливо поліцейським
гарно знати юридичну базу, аби усі
процесуальні норми були витримані і в разі чого – прикріплені до матеріалів справи у суді.
У прямі обов’язки патрульного входить реагування на правопорушення. Тобто поліцейські не

мають заплющувати очі навіть на
неправильно припарковане авто. З
тих же мотивів вони мають знати
Правила дорожнього руху, як кажуть, «на зубок» і вміти їх застосовувати. Адже, по суті, патрульні
замінять працівників ДАІ. Саме
вони організовуватимуть заходи
безпеки на місці ДТП, складатимуть документи та навіть надаватимуть першу медичну допомогу
постраждалим.
Це означає, що в разі потреби
вони мають вміти регулювати дорожній рух та реагувати на незаконні дії як водіїв, так, до речі, й
пішоходів і велосипедистів. Тому,
коли ви мрієте про те, що нова
поліція штрафуватиме мажорівпорушників,
задумайтеся,
чи
завжди правильно переходите
дорогу. Патрульні мають стати
принциповими та вимогливими до
всіх. У тому числі до себе.
Не дивуйтеся, якщо патрульний зупинить ваше авто чи вас
для перевірки посвідчення водія
та інших документів, проведе візуальний огляд у разі підозри щодо
вчинення правопорушення.
До слова, автомобілі патрулів
будуть оснащені сучасними засобами зв’язку та підключені до
електронних баз. Дані про водіїв за
допомогою планшета можна буде
отримувати на місці. Самі ж поліцейські будуть одягнені у форму
американського зразка, матимуть
службове посвідчення та жетон з
індивідуальним особистим номером. Однострої міститимуть нагрудний розпізнавальний знак,
який заборонено знімати чи приховувати, а також будь-яким іншим чином перешкоджати читати
інформацію на ньому чи фіксувати
її за допомогою технічних засобів.
Одначе, є виняток, адже працювати у цивільному, без відповідних
розпізнавальних знаків можна, щоправда, лише під час спецоперацій
у режимі секретності.

ЯКИЙ ВИГЛЯД МАТИМЕ
НОВА СИСТЕМА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ?

Перехідні прикінцеві положення закону «Про Національну
поліцію» передбачають розстрокований на три місяці етап переходу
функції чинної міліції до новостворених органів Національної
поліції. Якщо діючі працівники
органів міліції хочуть бути «в
строю», вони також мають пройти
конкурсний відбір. Очікується, що
загалом органи міліції скоротять
на 20%. Зрозуміло, що конкурсний
відбір пройдуть не всі працівники.
У приватних розмовах багато хто
з них каже, що після звільнення з
органів МВС очікують повістки до
зони АТО.
Систему нової поліції складуть
центральний орган управління та
територіальні органи. У складі поліції функціонуватимуть підрозділи кримінальної, патрульної, охоронної, спеціальної поліції, поліції
особливого призначення, а також
органи досудового слідства. Окрім
цього, у системі поліції можуть
утворюватися
науково-дослідні
установи та установи забезпечення.
Спеціальну поліцію призначатимуть для забезпечення громадського порядку на об’єктах і
територіях, що мають особливе
значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення чи катастрофи.
А поліція особливого призначення стане елітним підрозділом
швидкого реагування (вочевидь,
на кшталт «Альфи» СБУ). Їх відправлятимуть на виконання найскладніших завдань. Поліція охорони буде оновленою Державною
системою охорони. Вона функціонуватиме на договірних засадах
для здійснення охорони нерухомих
об’єктів, вантажів, цінностей, інкасації, забезпечення особистої безпеки громадян і діятиме на засадах
самофінансування.
До слова, вводяться нові звання. Наприклад, молодший сержант
міліції тепер називатиметься капралом поліції. А також зміняться і вищі звання: генерал-майор,
генерал-лейтенант, генерал-полковник відтепер зватимуться генерал поліції третього, другого та
першого рангів відповідно.
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ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ПОЛІЦІЮ:

ОБМЕЖЕННЯ СВОБОД УКРАЇНЦІВ
ПІД МАСКОЮ РЕФОРМИ

Центр інформації про права людини

Н

овий Закон «Про Національну
поліцію» вселяє водночас і надію
на краще майбутнє, і розуміння
того, що кількість заборон в Україні
щороку збільшується. А це аж ніяк не гарна
тенденція. Здавалося б, йдемо до демократії,
покращення прав і свобод громадян, втім
на ділі закони можуть мати зворотний бік.
Позитиви й негативи нового поліційного
закону описав Олександр Банчук з Центру
політико-правових реформ.

ПОЗИТИВИ НОВОГО ЗАКОНУ:
ЛОЖКА МЕДУ В БОЧЦІ ДЬОГТЮ
Закон містить кілька позитивних новацій.
Перша з них – інституційне розділення МВС
і поліції. Від МВС залишиться тільки центральний апарат у Києві на чолі з політичною
особою (міністром). Поліція ж працюватиме
окремо як професійний орган, який здійснюватиме поліцейські повноваження. Фактично,
це крок до одного з європейських принципів
– деполітизації діяльності поліції.
Інша важлива річ – сервісна функція поліції. Тепер визначено, що вся її діяльність
полягає у наданні поліцейських послуг (стаття 2 Закону). Тепер це не просто боротьба зі
злочинністю, забезпечення правопорядку, а
саме надання послуг суспільству щодо підтримки належного рівня безпеки.
Важливим є також унормування різних
процедур застосування поліцейських заходів, спецзасобів тощо. Раніше це переважно
регулювалося на підзаконному рівні, а зараз
визначено вже на рівні закону, тому ризик
для зловживань мінімальний. Наприклад,
поліція не зможе розганяти протестувальників водометами на морозі або безпідставно використовувати проти них зброю, як це
було в часи Євромайдану.
Ще одна перевага – відкриті конкурси на
посади в поліції (як це зараз відбувається із
новими патрульними). Будь-якій особі, старшій за 18 років, яка має щонайменше повну
загальну освіту і хороший стан здоров’я, відкривається шлях до поліцейської посади. До
відбору поліцейських залучена громадськість.
Однак на цьому плюси закінчуються. Решта закону – це мінне поле, яким дуже важко
пройти, не нарвавшись на порушення прав
людини.

ЯК НА ДОЛОНІ
Однією з найбільших загроз правам осіб,
яка міститься в новому законі, є необмежений доступ поліцейських до інформації про
громадян. Тепер, відповідно до статей 25 і
26 закону, поліція буде самостійно вести 18
баз даних і матиме доступ до баз даних (реєстрів) інших органів влади. Їх створено ще
два десятки.
Фактично, будь-який поліцейський при
виконанні повноважень матиме право оперативного, безперешкодного доступу до всієї

інформації про особу. Це порушує і європейські стандарти, і конституційні рамки захисту особистого і сімейного життя (стаття 32
Конституції України), тому що можливість
такого доступу має бути тільки у випадках
досудового розслідування.
Для чого, скажіть на милість, патрульному поліцейському мати доступ до реєстру
вчинення нотаріальних дій або реєстру платників податків?
Тут криється великий ризик для зловживань, бо таким чином можна за 5 секунд
назбирати інформацію «на замовлення» на
будь-якого політичного опонента, бізнесконкурента, незручного журналіста чи громадського активіста.
Крім того, в законі передбачена абсолютно «совкова» база даних – осіб, стосовно яких
здійснюється профілактична робота. Це дежавю з радянських часів, бо тоді «доблесна
міліція» працювала з різними «асоціальними
елементами», дисидентами. Чому ця база даних потрібна зараз після Революції Гідності?

«ГОТУЙТЕ ВАШІ ПАЛЬЧИКИ»
Стаття 26 закону про поліцію передбачає,
що під час адміністративного затримання
поліцейські можуть брати відбитки пальців
та інші біометричні дані осіб. При цьому ніде
не встановлено строк зберігання цих даних.
Уявімо собі, що людина перейшла дорогу
на червоне світло і була оштрафована. Інформація про цю особу, якщо немає обмежень
часу зберігання цих даних, буде зберігатись
у поліцейських базах десятки років. А потім
у будь-який момент можуть сказати: «Ого, то
він зухвалий порушник!».
Це неприпустимо в демократичному суспільстві.

ПО ХЛІБ – З ПАСПОРТОМ!
Новий закон про поліцію узаконює нинішню нелегітимну практику міліції, коли
вона може будь-якого перехожого зупиняти і
вимагати документи. Згідно зі статтею 32 закону, це можна робити, коли є підстави вважати, що «особа має намір вчинити правопорушення». Тобто будь-який поліцейський
може сказати громадянину: «Я думаю, що ви

збираєтеся вчинити правопорушення» і вимагати документи.
Цим положенням на будь-яку особу накладається неконституційний обов’язок увесь
час мати із собою документи. А якщо людина
їх не має, поліцейський отримує можливість
її затримати і доправити для ідентифікації до
підрозділу поліції.

РИЗИКИ ДЛЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Є також ризики порушення права власності. Стаття 37 закону передбачає такий
захід, як «обмеження фактичного володіння
річчю». Поліцейські отримали право вилучати річ або транспортний засіб, які «можуть
бути використані для посягання на своє
життя і здоров’я, або на життя чи здоров’я
іншої людини, або пошкодження чужої речі».
Таке формулювання дає поліцейським
право вилучати автомобіль на тій підставі,
що, можливо, його водій може через одиндва кілометри з’їхати у яму тощо.
При цьому чинний Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що обмеження
і вилучення певних речей можливе, тільки
якщо йдеться про злочин. Кодекс про адміністративні правопорушення також надає
можливість вилучати речі й документи у
випадку вчинення правопорушення. Однак
підстави для поліцейського обмеження володіння річчю виписані всупереч принципу
пропорційності.

«КОНСТИТУЦІЯ І КОАЛІЦІЙНА
УГОДА НАМ НЕ УКАЗ»
Коаліційна угода містить велику кількість дуже чітких положень щодо реформи
МВС. Однак Закон «Про Національну поліцію» порушує цю угоду в багатьох частинах.
Наприклад, Коаліційна угода передбачає,
що в Україні будуть створені єдині детективні підрозділи, які наразі створюють в Національному антикорупційному бюро. Вони
будуть поєднувати повноваження слідчих та
оперативних співробітників. Але стаття 13
нового закону визначає, що у нас і далі буде
окрема кримінальна поліція та підрозділи
досудового розслідування.
Коаліційна угода чітко передбачає, що

має бути ліквідована Державна служба охорони, яка зараз надає комерційні послуги з
охорони життя фізичних осіб і їхнього майна.
Закон же передбачає, що замість Державної
служби охорони буде функціонувати поліція
охорони. Фактично, міняємо шило на мило,
а про дотримання принципів «джентльменської домовленості» депутатів не йдеться.
Крім того, коаліційна угода передбачає,
що діяльність поліції має бути деполітизованою. Однак у новому законі прописано, що
керівник національної поліції має погоджувати з міністром (політиком) призначення
своїх заступників, а також керівників та заступників керівників територіальних (обласних) підрозділів поліції. Отже, політичні
впливи на поліцію залишаються, всупереч
приписам коаліційної угоди.
Угода також передбачає, що на всі посади
в поліції, включно з керівними, мають бути
прозорі і відкриті конкурси. Незважаючи на
це, закон визначає, що конкурс обов’язково
відбуватиметься тільки на рядові посади. А
далі все буде залежати від міністра внутрішніх справ, який визначить, на які посади проводиться конкурс, а які заповнюватимуться
в порядку просування по службі. Отже, ми й
далі матимемо ситуацію, коли це просування
буде не за професійними ознаками, а за ознакою, наприклад, лояльності до керівника.
Однак одне з найбільших недопрацювань
нового закону в тому, що залишили стару
систему підготовки кандидатів на посаду поліцейських. МВС відмовилося ліквідувати
(реорганізувати) свої відомчі виші. Отже,
державні кошти, які витрачаються на ці вузи,
будуть і далі використовуватися неефективно. Адже більшість молодих людей, які там
навчаються, після завершення навчання
працюють в органах три роки, а далі йдуть у
приватну сферу.
Крім того, такої системи підготовки поліцейських немає в європейських державах.

ЩО ДАЛІ?
Як далі жити із таким законом? Можливі
три шляхи.
Перший – поліція використовує його положення, дотримуючись прав людини і не зловживаючи репресивними можливостями, які
там закладені. Сумнівно. Особливо зважаючи
на той факт, що в МВС залишається багато людей зі старої системи і зі старим мисленням.
Другий можливий шлях – коли у своїй
практиці суди керуються Конституцією і скасовують непропорційні, хоча і де-юре законні
дії поліції. Ви вірите в такий варіант? Враховуючи те, що судова система в Україні потребує реформування не менше, ніж правоохоронна, цей варіант теж видається утопічним.
Нарешті третій варіант – законодавчий.
Коли депутати скасують норми закону, що
порушують Конституцію і права людини.
Він є оптимальним, якщо Україна не лише
декларує європейський вектор розвитку, а й
реально ним рухається.

Тетяна ГРІШИНА

МОЯ НОВА ПОЛІЦІЯ. МОЯ СТАРА ДЕРЖАВА

Ми, українці, здебільшого любимо
героїв, лідерів, гарну обкладинку.
Це не найгірша чеснота, втім
часом так хочеться додати всім
трішки реалізму й поставити кожного, особливо молодого українця
під іншим кутом до об’єкта свого
обожнювання. Розгорнути обгортку, вийняти начинку та спробувати
її відчути усіма рецепторами.
Останнім часом об’єктом обожнювання стали гарні усміхнені обличчя у дорогій американській формі. Стрункі, підтягнуті,
в окулярах-крапельках. Ні, я вас
цілком розумію. І ту істерію – селфі з копом – певною мірою можу
збагнути. Адже такого дива в правоохоронних органах раніше удень
зі свічкою зустріти було зась.
Що не кажіть, але типовий

український мєнт – це худорлявий
дядько в шкіряній куртці з барсеткою в руках. У Луцьку він п’є каву
біля магазину «Хутірець», часто
багато лається, дивиться спідлоба, ніби у чомусь усіх підозрює, та
має зеленкувато-сірий тон обличчя
через постійний недосип, погане
харчування і нерви. Я кажу про
звичайного працівника міськвідділу, а не високого чина при погонах.
Принаймні, такі мені зустрічалися
найчастіше. І робити з ними селфі
зовсім не схотілося б. Та й він був
би не в захваті від цієї ідеї.
Руками й ногами виступаю за
реформування
правоохоронних
органів. У часи Революції Гідності
міліцію повністю перестали сприймати як орган захисту. Була конфронтація – міліція і народ, який її

ОКРЕМА ДУМКА

годує. Невідомо, як повелася б нова
поліція у подібних і цілком можливих у майбутньому умовах. Невідомо, чи так само вороже сприймали
б її пікетувальники.
Втім часом мені здається, що
уся епопея з новою поліцією – це
фарс, реаліті-шоу із кастингом,
всього лише гарна картинка, яка
насправді мало що змінить та й
зупинитися може у зародку. Якщо
лише ми не почнемо ставити потрібні питання.
Що таке патрульно-постова
служба? Це нижча ланка в правоохоронній системі. Це не супергерої.
Їхня робота важлива, але це найнижча, хоча й показова ланка. Це робота
із п’яницями, сімейними дебоширами, дрібними хуліганами, але аж ніяк
не із масштабними корупціонерами і

злочинцями, які сидять в дорогих
кабінетах у Києві, а не п’ють пиво у
громадському місці. А саме вони –
головна гангрена країни.
Досить марити ілюзіями, що
патрульно-постова служба подолає корупцію. Судячи із дописів у
соцмережах, розмов у маршрутках
чи навіть слів самих претендентів
у працівники нової поліції, чимало
людей не усвідомлюють, які повноваження матимуть поліціанти. Чи
розуміють ті, хто рветься до поліції, що одягнувши погони і форму,
вони стануть частиною системи,
де діють жорсткі накази і їхнє виконання – обов’язкове? Покажіть
мені країну, де поліція діє не у такий спосіб.
Під час кастингу в Луцьку запитую одного хлопця: «Чому йдеш?»

Відповідає: «Подолати корупцію».
Можливо, у мене вже зіпсоване
мислення, втім що заважатиме злочинцю дати хабар слідчому, в якого
зарплата – дві тисячі гривень? Що
заважатиме дати хабар прокурору?
А судді?
Щиро рада, що є так багато
молодих людей, які хочуть бодай
щось змінювати в країні. Але чи
покращиться стан злочинності від
того, що поліціанти їздитимуть на
новеньких авто? Чи правопорушень буде менше лише тоді, коли
люди стануть заможнішими, а порушення закону наводитиме страх
передусім на високопосадовців?
Реформа має мати системний
характер. Інакше вона нагадуватиме окозамилювання та марну трату
грошей.
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МІЖВОЄННИЙ ЛУЦЬК НА
СВІТЛИНАХ НАЙВИДАТНІШОГО
ПОЛЬСЬКОГО ФОТОГРАФА

Інтер’єр Великої синагоги. На сьогодні не існує

Олександр КОТИС

Ф

отографія – невичерпне
джерело, що продукує, мабуть,
одні з найцікавіших «діамантів»
історії. Вона – ніби машина часу, яка дає
можливість візуально перенестися в
минуле на багато десятків років назад.
В Інституті мистецтва Польської академії
наук зберігаються тисячі негативів польського фотографа Генрика Поддембського. На
частині їх – знімки історичної Волині. Серед
цих робіт є понад 20 оригінальних фотографій Луцька, більшість із яких майже ніколи й
ніде не були опубліковані.
Наприкінці ХІХ століття у провінційному польському містечку народився Генрик
Поддембський, якому судилося стати найвидатнішим фотографом Польщі ХХ століття.
Саме такий титул дали йому сучасники.
У спадку митця, за оцінками, налічується близько 20 тисяч негативів на плівці
та скляних пластинах. Це результат чвертьстолітньої праці фотографа. Поддембський
знайшов себе у краєзнавчій документалістиці. Відкривши власне фотоательє у Варшаві
двадцятих, він зробив кілька десятків краєзнавчих подорожей зі своїм другом, автором
краєзнавчих путівників Мєчиславом Орловичем. У 1925 році тоді вже знаменитий фотограф із кількома валізами фотографічного
причандалля приїхав на Волинь.
Маючи завдання від Міністерства громадських робіт, він задокументував десятки
виглядів волинських міст та їх найважливіших пам’яток. Цінні та цікаві роботи луцької
серії зафіксували стан міста і багатьох його
елементів, які на сьогодні втрачені. На зображеннях Поддембського – замок, православний і католицький собори, Велика синагога,
караїмська кенаса, річка Стир та різні вулиці
міста.

Вулиця Ягеллонська, тепер - Лесі Українки

Кафедральний костел Петра і Павла

ЗАБУДОВА ЛУЦЬКА ЧАСІВ
ПОДДЕМБСЬКОГО

Коли з 1920 року Луцьк став воєводським
центром, тут почали складати генеральні
плани розвитку. Архітектори мали своє бачення того, який вигляд мав мати Луцьк як
центр давнього історичного регіону. Забудова того часу, нові вулиці та цілі квартали відображають це бачення. Багато з того, правда, потім знищила війна, ще щось не встигли
реалізувати.
Серед естетичного, економічного і господарського впорядкування міста велику роль
надавали архітектурі. Важливе місце в розбудові Луцька посідає так звана «урядова колонія» – цілий житловий квартал, збудований
у 1920-х роках.
У Луцьку будували квартал, запроектований Теодором Бурше. З одного боку вулиці
Листопадового повстання (тепер Шопена)
почали проектувати квартал, а з іншого –
парк із доріжками, які серпантином оперізували територію. На доріжках стояли лавочки, а приблизно в центрі парку – фонтан.
Сьогодні на його місці – скульптура слона.
Одна з найцікавіших будівель того часу,
які збереглися, – банк на Градному Узвозі.
Архітектори Ксаверій Мянчинський та Станіслав Щесняк зробили проект будівництва
Польського банку в Луцьку, який у плані мав
вигляд букви Ш. Фінансування проводилося
центральним органом Польського державного банку, який загалом витратив майже 800
тисяч злотих на будівництво в Луцьку. Вже
у 1926 році зведення споруди було завершено. На пам’ять про це зробили два знаки, які
збереглися. Один із них розташований на
в’їзних воротах у внутрішній двір – на ньому
зображено число 1926. Інший знак – над сходами у центральному вхідному коридорі.
Окрім звичайних для діяльності державної організації приміщень, новий банк

містив окремі виділені кімнати для житла
керівників. Місце для житла відводилося на
верхньому поверсі з виходом вікон у внутрішній двір.
Відомий у місті Будинок офіцерів збудували у 1928 році як Земельний банк. Його запроектував архітектор Мар’ян Лялевич у стилі
академічного класицизму. На будинкові збереглися автентичні двері, а до початку недавнього «ремонту» ще й були цікаві вікна третього
поверху.
Поряд з урядовою колонією у 1930 році
завершили споруджувати будівлю для
Окружного земельного управління у стилі
неокласицизму за проектом архітектора Казимира Яницького. Ця споруда стала ще однією прикрасою тогочасного Луцька.
Окрім споруд і вулиць, із тих часів у
місті залишилися невеликі артефакти, які
прямо вказують на дух того часу: бордюри
з написами польською мовою, різні таблички, люки тощо. У Луцьку діяла невеличка
фабрика виробів з бетону. Її власником був
Лейба-Файвіш Шеплер. Він виготовляв і
пам’ятники на цвинтарі, і бордюри. У місті ще й сьогодні можна знайти бордюри та
тротуарні плитки зі штампами фабрики чи
прізвищем власника.
Польському періоду історії Луцьк завдячує з’явою першої водоканалізаційної
мережі. Хоча обдумували міську водогінну
мережу ще в 1907 році, але реально її почали створювати тільки у двадцятих роках. До
цього часу, окрім люків тих часів, у деяких
давніх будинках збереглися труби. Деякі
очевидці кажуть, що зовсім недавно ними
текла вода. Звідки – ніхто не знає. Труби
мідні. На вулиці ж збереглися люки із написами польською мовою. Вони дуже популярні серед крадіїв. Під час реконструкції
вулиці Крилова у червні 2015 року вкрали
один такий люк. Те саме сталося і в вересні

Торгові ряди на майдані Ринок. Теперішня вулиця Данила Галицького

Кафедральний собор святої Трійці

під час ремонту покриття на проспекті Волі.
Особливої атмосфери старим вулицям
додають металеві елементи, вкриті фарбою
чи іржею. Це – різні ковані ґратки на вікнах,
огорожі на балконах, дашки, поручні тощо.
Вони бувають різних типів, форм, конфігурацій, але усім притаманна особлива риса, яка
відрізняє їх від подібних елементів пізніших
часів: їх зроблено без зварювання.
Аби створити виріб, майстри скріплювали елементи старовинним способом – заклепками. Зварювання у 20-30-х роках було
ще малопоширеним високотехнологічним
процесом, який не могли собі дозволити невеликі майстерні, що робили на замовлення
металеве оформлення фасадів.
Старі споруди і пам’ятки цікаві не тільки тим, який вигляд мають зовні, а й тим, які
вони всередині. Якщо про інтер’єри квартир
чи кімнат зазвичай говорити не доводиться,
бо вони не зберігаються, то до під’їздів «рука
зміни» доходить в останню чергу. Тому багато під’їздів у «польських» будинках Луцька
великою мірою мають автентичний вигляд,
якщо не враховувати радянського способу фарбування стін. Зазвичай збереглися
дерев’яні поручні, металеві основи для поручнів уздовж сходів, сама підлога, іноді –
вхідні квартирні двері.
Один із найцікавіших під’їздів – у так званому «будинку з Меркурієм» на вулиці Лесі
Українки. Оригінальне планування коридору, верхній світловий ліхтар, білі мармурові
сходи, ковані металеві тримачі перил, автентичні ручки дверей, а також дверцята вентиляційного каналу із зображенням сажотруса
з драбиною. Усе це можна знайти в під’їзді,
вхід у який – з боку вулиці Лесі Українки. Цей
будинок збудували в середині 1920-х років за
кошти акціонерного товариства «Гранберг і
Грінберг Стокгольм-Петербург». Це один із
найкращих прикладів модерну в Луцьку.
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КРАЩІ ПОМІЖ НАС

РОДИНА ТРЕНЕРІВ З ДОНЕЦЬКА

ПРИЇХАЛА ДО ЛУЦЬКА ПІДІЙМАТИ СПОРТ

Інформаційне агентство
Волинські Новини

Н

евизнана війна на сході
України змінила не одне
життя, переписала не
одну долю. Так сталося із сім’єю
тренерів-легкоатлетів із Донецька,
які після початку бойових дій на
малій батьківщині змушені були
покинути рідну домівку й переїхати
до Луцька. Утім родина настільки
уподобала відносно невеличке
та комфортне місто, що вирішила
залишитися тут назавжди.
Заслужений тренер України
Олег Вегнер щиро переконаний, що
разом зі своєю половинкою Оленою
«підійме з колін» легку атлетику на
Волині та виховає справжніх чемпіонів. Тим паче, що з оновленим
стадіоном «Авангард» заповітна
мрія легко стане реальністю.
– Чому для переїзду обрали
саме Луцьк?
– До Луцька нас запросили друзі. Вони розповіли, що у обласному
центрі Волині облаштовують прекрасний стадіон. Тренерів такої
кваліфікації, як я і моя дружина,
на жаль, у Луцьку поки немає. Тому
нас попросили приїхати. Із зони
проведення АТО.
Це чудово, що тепер маємо
можливість готувати майбутніх
чемпіонів з легкої атлетики й серед
лучан. Мої колишні учні неодноразово ставали чемпіонами Європи.
Разом з нами з Донецька переїхав
і призер Чемпіонату України серед
дорослих Данило Даниленко. Ще
один вихованець отримав звання
заслуженого майстра спорту, два –
звання «міжнародника» й 15 людей
стали майстрами спорту, – із захопленням розповідає Олег Іванович.
– До Луцька потрапили завдяки
Федерації легкої атлетики України,
зокрема, дуже допоміг очільник во-

линської федерації Володимир Рудюк. До цього ми стукали в «двері»
різних областей України. Але з усіх
запропонованих варіантів Луцьк
найбільше припав до душі. Напевно, так сталося тому, що в цьому
місті тренерів цінують більше, ніж
будь-де. Тут ставлення до легкої
атлетики – на найвищому рівні.
Бо люди в цьому зацікавлені. Таке
диво побачиш не усюди. В принципі, у рідному Донецьку в мене і моєї
родини усе було добре до того моменту, поки не розпочалася війна,
– підтримує чоловіка й дружина
Олена, яка, до слова, також стала
на тренерську стежину.
– Страшно було покидати рідну домівку?
– Боязко було від того, що їхали у невідомість. Інше місто… Усе,
що могли, ми завантажили в авто і

ЗНАЙ НАШИХ
Соломія ВЕРВИЧКА
Сергій Ройко з селища Олики Ківерцівського
району недавно повернувся з Франції. У серпні
хлопець проїхав легендарний веломарафон
Париж – Брест – Париж, який організовує
Паризький клуб відчайдушних. 1230 км
він здолав за 57 годин 45 хвилин. Це 215-й
результат із-поміж 6200 учасників і перший –
серед 45 українців, які вийшли на дистанцію.
Менш як через два тижні після цього марафону
відчайдушний велосипедист із Волині вирушив
на інший заїзд протяжністю 1000 км. Складну
дорогу, що то піднімалася вгору на три тисячі
метрів, то стрімко спускалася з пагорбів,
осилив за 61 годину, фінішував другим.

ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ
КІЛОМЕТРІВ БЕЗ ВТОМИ

Веломарафону Париж – Брест – Париж
уже понад сто років. Учасникам треба вкластися у відведений час. Нагороди отримують
усі: медалі, футболки, сувеніри з символікою
марафону.
– Для місцевих жителів це справжнє велосипедне свято. Люди виходили до дороги,
вітали нас, аплодували, пригощали кавою і
чаєм, просили сфотографуватися, – розповідає Сергій Ройко. – На контрольних пунктах,
де організатори фіксують час, багатьох марафонців чекали помічники. В української команди такого не було. Наш спонсор зі Львова
клуб «Спліт» організував бус, який з Парижа
поїхав у Брест, що на березі Атлантичного
океану. Для нас замовили готель, погодували, дали змогу помитися і перевдягнутися.
Усе необхідне мав із собою в наплічнику:
воду, їжу, батарейки, тепліший одяг.
На пагорбах дме сильний північний вітер. На другу ніч поспав три години, підзарядив акумулятори і поїхав. Відразу взяв
зашвидкий темп, а далі чую – коліна болять.
Праве дуже нило, кололо, ніби голкою. Усередині дня так розболілося, що не міг опустити ногу і опертися на стопу. Не напухло, не

взяли з собою. А квартира і нажите
добро залишилося там, в Донецьку,
– зітхає пан Олег.
– Власне, яким був рівень легкої атлетики у Донецьку? Звісно,
до початку війни…
– На жаль, поки що легка атлетика Волині значно відстає від донецької. Але з нашою допомогою та
бажанням працювати... А в динаміку роботи ми вже «вклинилися»,
я переконаний, що легку атлетику
області піднімемо, – певен легкоатлет.
– Уже взялися тренувати волинських спортсменів?
– Звісно. Поки що працюю зі
студентами. Просяться на тренування дітки маленькі, але малюків
ми поки що у групи не набираємо.
Батьки постійно телефонують, але
я прошу дати нам час втягнутися

в роботу. Зате робимо активний
відбір у школах міста, – каже донецький тренер.
Пані Олена також зізналася, що
у Луцьку потрошки починає набирати вихованців.
– І, якщо у них є «база», ми зробимо з них чемпіонів. Я в цьому впевнена, – усміхається спортсменка.
– Як ви оцінюєте оновлений
стадіон «Авангард» з професійної
точки зору?
– Реконструйований стадіон
може дати найбільш ефективні заняття для дітей, спортсменів, тут
може тренуватися збірна України.
Він відповідає усім нормам європейського стандарту, – зазначив
Олег Іванович.
– З технічної точки зору, бігові доріжки сертифіковані, тому на
стадіоні можуть проводити Чемпіонати України та Європи, – додала
пані Олена.
– Якими є ваші плани на майбутнє?
– Ми приїхали до Луцька із тим
розрахунком, що залишимося тут
жити назавжди і будемо повністю
піднімати легку атлетику на Волині.
Я полюбив Луцьк з першого погляду: маленьке місто, чисте повітря, а
найголовніше – щирі й добрі люди,
які завжди підтримають, допоможуть, підуть назустріч. Жодних
негативних емоцій від місцевих
жителів я не відчув. І в Донецьку, і
у Луцьку є хороші люди, – ділиться
враженнями тренер зі сходу.
– Якими бачите шляхи розвитку та піднесення легкої атлетики
у Луцьку? Як її поставити на гідний світових стандартів рівень?
– На Волині є чудові діти. Можна сказати, що ми шукаємо таланти
в області. І я переконаний, що з часом вони з’являться. Для того щоб
тренуватися, потрібно щонайменше прийти на стадіон. Особисто я

почав займатися легкою атлетикою
з 16 років і при цьому отримав
звання майстра спорту, був чемпіоном України. Тобто в будь-якому
віці можна прийти у спорт, якщо
є бажання, прагнення, працелюбність та трошки таланту. Кожен
може досягнути високих результатів, – запевняє Олег Іванович.
– Тренерську діяльність проваджу з 2003 року. У спорт прийшла в
15 років. Після народження доньки
мене почали переслідувати травми.
У 26 років ухвалила важке для себе
самої рішення: кинути спортивну
кар’єру і допомагати чоловікові. Тож
до мене прийшли діти, і моя тренерська робота пішла вгору. Так, мої
спортсмени почали масово ставати чемпіонами країни, отримувати
звання майстрів спорту, подорожувати за кордон. Сподіваюся продовжити ці починання й на Волині, –
мрійливо усміхається пані Олена.
– Що можете побажати людям, які стали на широкий спортивний шлях?
– Досягнути високих результатів, аби стати гордістю області
й країни. Стояти на п’єдесталі з
прапором України в руках, – щиро
бажає майбутнім чемпіонам спортивне подружжя.
До слова, не залишилася на
узбіччі спорту й донька легкоатлетичного сімейства 13-річна Карина.
Уже цього року дівчина посіла друге призове місце в юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики.
Наразі Карина навчається у
ЗОШ № 25. Дівчинка розповіла
кореспонденту
Інформаційного
агентства Волинські Новини про
те, що у Луцьку їй вдалося знайти
багато вірних друзів.
– Головне у спорті – це бажання
й працелюбність. І тільки тоді до
вас прийде справжній успіх, – переконує юна спортсменка.

ПОБАЧИТИ ПАРИЖ І НЕ ВМЕРТИ

ВЕЛОСИПЕДИСТ ІЗ ВОЛИНІ ЗА МІСЯЦЬ ПРОЇХАВ ДВА МАРАФОНИ
почервоніло, просто зв’язку захолодив. Знеболювального не було, кілька разів прочитав
«Отче наш» і перестало боліти, до фінішу
про нього навіть не згадував. Але на зупинки
згаяв мінімум чотири години, які могли б покращити мій загальний результат.
На другий марафон, маршрут якого розділений по Франції та Італії, волинянин запланував поїхати ще взимку. Тому не пристав
на вмовляння водіїв автобуса, який чекав
українців у Парижі, повертатися додому.
– Спершу рушив у бік Швейцарії, заїхав у
Женеву, а звідти – в туристичне французьке
село Шамоні-Мон-Блан, біля підніжжя Білої
гори, – продовжує велолюбитель. – Цьогоріч
відзначали 300-ту річницю першого сходження на цю вершину. Проїхав половину Великої
дороги Альпами. Потім звернув на південь
Франції, у Прованс, де в місті Карсес стартував другий марафон. У цьому містечку нема
й клаптика землі без виноградників. Повітря
просякнуте ароматом винного солоду. На заїзд зібралися до 50 людей. Це майже сімейний марафон, де всі учасники вечеряють за
одним столом, організатори пригощають вином і сиром. Маршрут складний та цікавий,
навколо мальовничі краєвиди, дика природа
буквально підступає до твого спальника.
Сергій каже, що після двох марафонів
не відчув утоми, бо добре харчувався. Для
спортсмена головне – відновлювати сили здоровою їжею й підтримувати водний баланс.
– Мав американську компактну систему
для приготування їжі. Балона з газом ємністю
450 грамів вистачило на всю подорож. Мама
вдома насушила 3 кг м’яса. Купував макарони
або гречку, закидав у термос інгредієнти і за
кілька хвилин отримував гарячий поживний
обід. Брав із дому сало, ласував ним на День
Незалежності, два літри меду, який додавав у
чай. У супермаркетах купував жирне молоко,

сметану, сиров’ялену ковбасу, помідори, банани, лимони, шоколад. Випивав за день не
менш як два літри води.

ПОДАРУНКИ ВІД БОГА

Підтримку небесних сил Сергій відчув
ще в перший день подорожі, коли виїжджав
із Луцька на Львів.
– Чомусь не захотів їхати першим автобусом, сів у наступний, – пригадує. – У Радехові,
де величезні ями на дорозі, обігнали перший
автобус. Усі люди вийшли, водій бігав навколо,
шукав поломку. Ми нікого підібрати не змогли,
автобус був повний. Під час марафонів Бог робив мені щедрі подарунки. Одного разу дорогою помітив запаковану пляшку води, виявилося, що це недешевий якісний ізотонік. Хтось
загубив, а для мене це була манна небесна, бо
вода якраз закінчувалася. Як переїжджав до
Італії, то забув, що там із 12 до 14 години всі
магазини зачинені. А голод вже смокче, треба
підкріпитися. Дивлюся, ціла пачка пластівців
кукурудзяних лежить на узбіччі. Повернувся
і підібрав. Ще якось знайшов 20 євро, витратив на продукти. Мама з бабусею перед моєю
мандрівкою у церкві замовляли молебень за
подорожнього. У Парижі я поставив свічку в
православному храмі Святого Василя. Повернувшись додому, пішов у церкву і прочитав
подячну молитву за те, що проїхав довгу й небезпечну дорогу без проблем.

ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ БАГАТО
ГРОШЕЙ НЕ ТРЕБА

Велосипедист розповідає, що загалом на
їжу і сувеніри витратив 300 євро. Привіз додому п’ятилітровий бутель вина, мамі, сестрі
й дівчині – лавандову олію, шарфи, парасолі з
принтами Ейфелевої вежі. Переліт із Марселя до Варшави обійшовся у 25 євро, оскільки
придбав квиток у лоукост-компанії наперед.

– У день витрачав близько 5 євро на харчі, – рахує марафонець. – Реєстрація на перший заїзд коштувала 150 євро, на другий – 30
євро. Матеріальну підтримку надав профком
«Волиньгазу», де працюю. Фонд Ігоря Палиці
«Новий Луцьк» виділив майже 4 тисячі гривень, за спонсорські кошти оплатив реєстрацію на марафоні.
От пишуть на сайтах: якщо ти чогось там
не зробив у Франції, отже, ти в ній не був.
Так, я не постояв на одній нозі там, де всі це
роблять, не потер якусь скульптуру на удачу,
не оглянув усіх пам’ятників. Але зовсім про
це не шкодую. Париж насправді дуже компактний, за Ейфелевою вежею і Тріумфальною аркою вже околиці міста. Можу сказати,
що побачив Париж і не вмер від захвату. Бо
фактично проїхав усю країну, багато спілкувався з людьми, зрозумів їхній характер.

ВІВТОРОК 29 ВЕРЕСНЯ

ПОНЕДІЛОК 28 ВЕРЕСНЯ
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UA: Перший
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.20 Перша студія
11.00, 11.40, 01.35 Д/ф
12.25 «План на завтра» з
Анастасією Рінгіс

UA: Перший
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.40 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25, 00.20 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.10 Подорожні
11.00 Український корт
11.35 Ексклюзивне інтерв’ю
Андерса Аслунда, старшого
наукового співробітника ATLANTIC COUNCIL
11.55 Уряд на зв’язку з

UA: Перший

СЕРЕДА 30 ВЕРЕСНЯ

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 ДебатиPRO
11.30 «Prime-time» з
Мирославою Гонгадзе
12.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.15, 18.15 Час-Ч

ЧЕТВЕР 1 ЖОВТНЯ

06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Війна і мир
11.00 Вікно в Америку
11.30 Д/с «Клуб пригод»
11.55 Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого
мосту»

П’ЯТНИЦЯ 2 ЖОВТНЯ

UA: Перший

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Агровектор
06.30, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.20, 11.00, 01.35 Д/ф
11.55 Д/с «Клуб пригод»

UA: Перший

СУБОТА 3 ЖОВТНЯ

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.10 Казки Лірника Сашка
09.20 Хочу бути
10.00 Н.Онука. Інтерв’ю на даху
10.30 Книга ua
10.55 Х/Ф «ДАЛЕКО ВІД
ВІКНА»
13.00 Світло
13.40 «Музична перерва». до
Дня вчителя України

НЕДІЛЯ 4 ЖОВТНЯ

UA: 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
09.10 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.05 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Т/с «Польські свята»
13.45 Фольк-music
14.55 Чоловічий клуб. Спорт
(Бокс)
16.05 Гандбол. Ліга Чемпіонів.

UA: Перший
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13.15 Вікно в Америку
13.35 Т/с «Таємниця старого
мосту»
15.20 Казки Лірника Сашка
15.30 Фольк-music
16.35 Т/с «Білявка»
18.15 Час-Ч
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.30 Ексклюзивне інтерв’ю
Андерса Аслунда, старшого
наукового співробітника ATLANTIC COUNCIL
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.20 Телевистава «Безталанна»

06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 8»
12.20 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ
РОМАН»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, дівчатами»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
00.00 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР»
02.05 Х/Ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА-2»

громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого
мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 Хочу бути
15.45 Чоловічий клуб. Спорт
16.45 Чоловічий клуб
17.20, 01.35 Д/с «Сага
старовинної пущі»
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
23.20 Вертикаль влади
02.30 Т/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

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,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 8»
12.25, 21.00 Т/с «Між нами,
дівчатами»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»
00.00 Х/Ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА-2»

13.30 Т/с «Таємниця старого
мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 М/с «Друзі-янголи»
15.35 Як це?
15.55 Музичне турне. Живу люблю. Н.Шестак
17.20, 01.35 Д/с «Сага
старовинної пущі»
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.45 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло. Ua
02.30 Т/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

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,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 8»
12.25, 21.00 Т/с «Між нами,
дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Життя без обману»
00.00 Х/Ф «КОМАНДО»
01.50 Х/Ф «МЕДАЛЬЙОН»

1+1

1+1

1+1

14.20, 22.25, 01.35 Д/ф
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 М/с «Друзі-янголи»
15.35 Школа Мері Поппінс
15.50 Хто в домі хазяїн?
16.15 Надвечір’я. Долі
17.05 Світло
17.45 Книга ua
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з
Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.30 Т/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.30, 23.15, 03.25 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25, 21.00 Т/с «Між нами,
дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Міняю жінку - 10»
00.00 Х/Ф «МЕДАЛЬЙОН»
01.50 Х/Ф «ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ»

12.25 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.25 Х/Ф «ДАЛЕКО ВІД
ВІКНА»
15.30 Казки Лірника Сашка
15.40 Спогади
16.10 Театральні сезони
16.45 Віра. Надія. Любов
17.40 Д/с «Повернення видів»
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
02.30 Т/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25 Т/с «Між нами, дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.15, 04.55 «Шустер live»
00.15 Х/Ф «ОБЛАСТІ
ТЕМРЯВИ»
02.35 «Гроші»

14.45 Д/с «Повернення видів»
15.35 Богатирські ігри
16.30 Чоловічий клуб
17.15 Т/с «Польські свята»
19.50 Спецпроект
«Розсекречена історія: Україна в
Другій світовій»
21.00, 05.30 Новини
21.40 На пам’ять
22.20 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи.
Підсумки
01.20 Надвечір’я. Долі
02.30 Т/с «Земля вітрів»
04.30 Д/с «Палітри»

08.45 «Світське життя»
09.45, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
10.40, 03.00 Х/Ф «ЩЕ ОДИН
ШАНС»
14.20, 00.10 «Вгадай ящик»
15.20 «Спеціальний випуск.
Вечірній квартал»
16.15 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.00 «Ліга сміху. Чемпіонат
України з гумору»
01.10 Х/Ф «ВІЙНА ОРКІВ»
05.55 Мультфільм

«Мотор» (Запоріжжя) - «Ск’єрн»
(Данія)
17.55 Театральні сезони
18.25 Т/с «Білявка»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика.
«ВВ»
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Віра. Надія. Любов
02.10 Про головне
02.45 Т/с «Земля вітрів»
03.45 Т/с «Польські свята»
04.55 Д/с «Палітри»

09.00 «Лото-Забава»
09.40 «Маша і ведмідь» 1
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.10 «Інспектор Фреймут 2»
13.35 «Міняю жінку - 10»
14.50, 16.10 «Чотири весілля 4»
17.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»
19.20 «10 хвилин з прем’єрміністром»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00, 02.40 Х/Ф «ДАРЕМНА
ЖЕРТВА»
22.50, 23.50 «Світське життя»
00.50 Х/Ф «ПЕРШИЙ ПОВЕРХ»
04.05 «Шість кадрів»

1+1

1+1

1+1

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ТАРИФ «ЩАСЛИВА
РОДИНА»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Чекай на мене»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові»
23.05, 03.25 Т/с «Ластівчине
гніздо»
02.00 Т/с «Скандал 3»

ІНТЕР
05.35, 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, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Рідкісна група
крові»
11.40, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
23.05, 03.20 Т/с «Ластівчине
гніздо»
01.55 Т/с «Скандал 3»
02.40 Д/с «Легенди
бандитського Києва»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Рідкісна група
крові»
11.40, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
23.05, 03.20 Т/с «Ластівчине
гніздо»
01.55 Т/с «Скандал 3»
02.40 Д/с «Легенди
бандитського Києва»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Рідкісна група крові»
11.40, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові»
23.05, 03.25 Т/с «Ластівчине
гніздо»
02.00 Т/с «Скандал 3»
02.40 Д/с «Легенди
бандитського Києва»

ІНТЕР
05.35, 20.00, 02.05 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Рідкісна група крові»
11.40, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
00.00 Х/Ф «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ»
02.50 Х/Ф «ДИКЕ КОХАННЯ»

ІНТЕР
07.20 «Чекай на мене»
08.40 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 Х/Ф «ПРИМОРСЬКИЙ
БУЛЬВАР»
12.15 Програма «Кохання з
першого погляду»
13.15 Х/Ф «ЧОЛОВІК НА
ГОДИНУ»
17.00 «Щастя з пробірки. Через
9 місяців»
18.05 Т/с «Гордіїв вузол»
20.30 Т/с «Гордіїв вузол»
22.25 Х/Ф «НАВІЩО ТИ
ПІШОВ…»
00.20 Х/Ф «ТОБІ,
СПРАВЖНЬОМУ»

ІНТЕР
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
11.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
13.05 Т/с «Гордіїв вузол»
17.00 Х/Ф «ПОГАНА СУСІДКА»
19.00 Програма «Кохання з
першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.40 «10 хвилин з Прем-єрміністром»
22.00 Х/Ф «ЧОЛОВІК НА
ГОДИНУ»
01.45 Х/Ф «ПРИМОРСЬКИЙ
БУЛЬВАР»

ICTV
06.00, 19.20 Надзвичайні
новини
06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.15 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
13.10 Х/Ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-3»
16.20 Х/Ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-4. ПРОТОКОЛ
«ФАНТОМ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова

ICTV
03.55 Т/с «У полі зору»
05.20 Провокатор
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі
11.10, 23.20 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.20 Т/с «Код Костянтина»
14.15, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Пес»

ICTV
05.10 Студія Вашин´тон
05.15 Провокатор
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі
11.05, 23.25 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.15 Т/с «Код Костянтина»
14.10, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес»

ICTV
03.10 Т/с «У полі зору»
05.15 Студія Вашин´тон
05.20 Провокатор
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Антизомбі
11.00, 23.20 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.10 Т/с «Код Костянтина»
14.05, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пес»

ICTV
04.25 Т/с «Революція»
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Студія Вашин´тон
05.15 Провокатор
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 20.20 Антизомбі
11.05, 23.20 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.15 Т/с «Код Костянтина»
14.10, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»

ICTV
06.15, 12.45 Факти
06.40 М/с «Пригоди мультинят»
09.40 Секретний фронт
10.40 Антизомбі
11.35 Дістало!
12.35, 13.00 Громадянська
оборона
13.45 Інсайдер
14.45 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ РОЗКРАДАЧКА ГРОБНИЦЬ»
22.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ РОЗКРАДАЧКА ГРОБНИЦЬ-2.
КОЛИСКА ЖИТТЯ»

ICTV
07.20 Х/Ф «ГРИФОН»
09.10 Зірка YouTube
10.45 Дивитись усім!
11.40 Труба містера Сосиски
13.00 Х/Ф «ЖАГА ЗОЛОТА»
14.40 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ РОЗКРАДАЧКА ГРОБНИЦЬ»
16.35 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ РОЗКРАДАЧКА ГРОБНИЦЬ-2.
КОЛИСКА ЖИТТЯ»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єрміністром України
20.35 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.05 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ГРА ТІНЕЙ»

СТБ
05.40, 16.00 «Все буде добре!»
07.35 «Все буде смачно!»
08.30, 18.30 «За живе!»
09.40 «Зіркове життя. Прокляті
нагородами»
10.35 «Зіркове життя. Покарані
за роль»
11.30 «Битва екстрасенсів»
12.55 «Україна має талант!-6»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.55, 22.45 «Хата на тата»
23.10 «Детектор брехні 7»
00.15 «Один за всіх»
01.25 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»
03.00 Нічний ефір

СТБ
05.25, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя. Кохання
без штампу»
10.55 «Зіркове життя. Діти,
знищені талантом»
11.55 «Битва екстрасенсів»
13.20 «Україна має талант!-6»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 4»
00.05 «Один за всіх»
01.10 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»
03.05 Нічний ефір

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»
10.15 «Зіркове життя. Життя
після самогубства»
11.10 «Зіркове життя. Допитися
до слави»
12.05 «Битва екстрасенсів»
13.30 «Україна має талант!-6»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 5»
00.30 «Один за всіх»
01.45 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»
03.05 Нічний ефір

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.25 «Зіркове життя. У полоні
батьківської слави»
11.20 «Зіркове життя. Дружина
на мільйон»
12.20 «Битва екстрасенсів»
13.55 «Україна має талант!-6»
19.55, 22.45 «Зважені та щасливі
- 5»
23.55 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»
02.25 Нічний ефір

СТБ
05.25 Х/Ф «ПРОПАЖА СВІДКА»
06.55, 01.40 Х/Ф «ВАС ЧЕКАЄ
ГРОМАДЯНКА НІКАНОРОВА»
08.45 «Зіркове життя. Правила
вдалого розлучення»
09.40 «Зіркове життя. Пробачити
зрадника»
10.25 Х/Ф «П’ЯТА ГРУПА
КРОВІ»
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»
03.10 Нічний ефір

СТБ
04.40 Х/Ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ»
06.20 Х/Ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40, 00.30 Т/с «Коли ми
вдома»
12.00 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-8»
15.50 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
21.55 «Хата на тата»
01.40 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТЕ, ЯК
ЦАР ПЕТРО АРАПА ОДРУЖИВ»
03.25 Нічний ефір

СТБ
05.25 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТЕ, ЯК
ЦАР ПЕТРО АРАПА ОДРУЖИВ»
07.10 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
11.55 «МастерШеф - 5»
16.00 «Х-Фактор - 6»
19.00 «Битва екстрасенсів 16»
20.55 «Один за всіх»
22.05 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»
01.15 «Детектор брехні 7»
02.15 Х/Ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
04.00 Нічний ефір

УКРАЇНА
06.00 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.45, 05.25 Події
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 02.30 «Говорить
Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Процес»
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів.
Таємниці»
21.00 Х/Ф «ЩАСЛИВА»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «МІНЯЮЧИ
РЕАЛЬНІСТЬ»

УКРАЇНА
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.00, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
13.25, 15.30 Х/Ф «МАМА
ВИХОДИТЬ ЗАМІЖ»
16.10 Т/с «Жіночий лікар 2»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів.
Таємниці»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА «Маккабі» - «Динамо»
23.50 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину
Маямі»
02.50 Х/Ф «МІНЯЮЧИ
РЕАЛЬНІСТЬ»

УКРАЇНА
06.10, 16.10 Т/с «Жіночий
лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.00, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Х/Ф «ЩАСЛИВА»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів.
Таємниці»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА «Шахтар»- «ПСЖ»
23.50 Події дня
00.10, 02.50 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
06.10, 16.10 Т/с «Жіночий
лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.15 «Говорить Україна»
12.40, 22.00 Реальна містика
13.25, 15.30 Х/Ф «БІЛА СУКНЯ»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів.
Таємниці»
19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА
«Русенборг»- «Дніпро»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20, 05.10 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Х/Ф «МРІЇ З
ПЛАСТИЛІНУ»
18.00, 04.20 Т/с «Клан ювелірів.
Таємниці»
21.00 Х/Ф «ЦЯ ЖІНКА ДО
МЕНЕ»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 02.10, 04.20
Події
08.50, 01.00 Відверто з Машею
Єфросініною
10.00, 00.00 Зірковий шлях.
Субота
11.00 Х/Ф «ЦЯ ЖІНКА ДО
МЕНЕ»
13.00, 15.20 Т/с «В очікуванні
кохання»
17.10, 19.40 Т/с «Причал любові
та надії»
22.00 Х/Ф «БІЛА СУКНЯ»
02.50 Т/с «C.S.I.: Місце злочину
Маямі»

УКРАЇНА
07.30 Реальна містика
09.15 Т/с «В очікуванні кохання»
13.00 Т/с «Причал любові та
надії»
17.00, 20.00 Т/с «Печалі-радості
Надії»
19.00 Події тижня з Олегом
Панютою
19.40 10 хвилин з прем’єрміністром
22.00 Х/Ф «МРІЇ З
ПЛАСТИЛІНУ»
23.50 Зірковий шлях
01.35 Т/с «Клан ювелірів.
Таємниці»
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НАДІЯ ГУМЕНЮК ПРЕЗЕНТУВАЛА
НОВУ ДИТЯЧУ КНИЖКУ
В

ідома волинська письменниця
Надія Гуменюк презентувала
у Луцьку нову дитячу книжку
«Манюня та Марципан». Презентація
відбулася 16 вересня у луцькій ЗОШ № 2
для учнів шостих класів.

«Манюня і Марципан» – це збірка оповідань, у якій порушуються дуже важливі
та актуальні теми сьогодення: збереження
природи й дружба людини і тварини. Книга
дуже весела, з інтригами, гумором та загадками.
«У кожному оповіданні головні герої –
діти та тварини. Манюня – це лисичка, яка
потрапила до людей, і хоч вона уже не маленьке лисенятко, бабуся все одно називає
її Манюнею. А Марципан – це рудий кіт, у

якого дуже норовливий характер», – повідала авторка.
Під час зустрічі Надія Гуменюк розповіла,
що ця книга видана за сприяння Фонду Ігоря
Палиці «Новий Луцьк».
«Фонд виділив гроші на верстку та друк
книги у рамках проекту «Культура і духовність – головне багатство лучан». Дуже
вдячна їм за допомогу», – наголосила Надія
Гуменюк.
Авторка розповіла, що усі її дитячі книги – про Волинь, волинських дітей та про волинську природу.
«Дуже непросто писати книги для дітей. Це вимагає чималого хисту, ретельної
підготовки й талану. Багато хто думає, що
написати дитячу книжку – це дрібниця. Однак, щоб це зробити, треба знати, що думає

дитина, знати її смаки та психологію, треба
зуміти її зацікавити. Нині треба писати так,
аби дитина, яка почала читати книгу, захотіла дочитати її до кінця», – наголосила Надія
Гуменюк.
За словами письменниці, її перші дитячі книги були написані для внука. Він завше
був першим її читачем. А от дорослу літературу майже зажди першим читає син.
«Дуже часто прошу сина прочитати мої
книги, які стосуються історичної тематики,
ще до друку. Він добрий історик. Зізнаюся,
що іноді навіть знаходить у них неточності»,
– ділиться авторка.
А от героїв та сюжети письменниці підказує саме життя.
«Звісно, можна вигадати та нафантазувати. Такі книги у мене теж є. Але вони не

для дитячого читання. З деякими героями
я зустрілася, або про них мені розказали,
коли працювала ще журналістом і писала
про них матеріали», – зізнається письменниця.
Гуменюк додала, що нині дитячі книги дуже відрізняються від тих, які писали
двадцять років тому. Адже у світі з’явилися
комп’ютерні технології.
«Нині зовсім інший ритм життя, світ став
комп’ютеризованим. Діти вже не читатимуть
розжовані тексти та довгі описи. Їм хочеться
динаміки, гумору, пізнання та патріотизму»,
– додала Гуменюк.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«ЩОДЕННИК
ПОКОЇВКИ»

(Франція,
Бельгія, 2015)
Режисер: Бенуа Жако
Одне з найхаризматичніших юних дарувань
сучасного європейського
кінематографу – Леа Сейду
– завоювала мою довіру, інтерес і навіть захоплення з
фільму-провокації «Життя
Адель», де зіграла екстравагантну лесбійку. У стрічці
далеко не зіркового Жако
глядачу пропонують історію з часів дворянської Франції кінця XVIII століття, у якій
спокуслива покоївка Селестина залишає Париж і знаходить
собі робоче місце в глибокій провінції. Постійна увага чоловіків, конфронтація з господинею та нові знайомства штовхають нашу героїню на серйозні життєві зміни… Комусь фільм
може здатися повною бздурою зі слабкою режисурою, нечітко
сформульованою ідеєю та сирими персонажами. І я навіть погоджуся з такими думками, але кайф від спостерігання за черговим перевтіленням сексапільної Сейду нівелює все інше.
Такі реалії. На ваш розсуд.

«ЯК МЕНЕ
ЗВАТИ»

(Росія, 2014)
Режисер: Нігіна Сайфуллаєва
Дві москвички, з різним ступенем життєвого
вар’ятства та амбіцій, вирушають до сонячного Криму,
де одна із героїнь стрічки
Сайфуллаєвої планує знайти батька… І тут починається: неочікувані симпатії,
розіграші, приколи, пошуки пригод на симпатичні
мордорські дупи, вітряні
ночі, не менш вітряні жителі Півдня... Така суміш адреналіну
просто не могла не закінчитися драмою для когось із персонажів. Зрештою, такий він – їхній арт-хаус. Філософія життя
на краю і далі з відсутністю хоча б якихось пробілів та натяків
на ліпше. Мені смакує. Як смакує і легкий еротизм, яким пронизана вся історія. Раджу любителям психологічних драм і
тематики перверзій в житті сучасної молоді.

«ВИКРАДЕННЯ
ФРЕДДІ
ХАЙНЕКЕНА»

(Голландія, Бельгія,
Великобританія, 2014)
Режисер: Даніель
Альфредсон
Той випадок, коли розумієш, що фільм завідомо
прохідний, але подивитися
варто хоча б через історію,
яка лягла в основу стрічки
Альфредсона та присутність
на екрані крутої акторської
тусовки – Джима Стерджесса, Сема Уортінгтона та Ентоні Хопкінса. Екранізація
реального викрадення у 1983
році Альфреда Хайнекена, власника однієї з найвідоміших у
світі пивоварень. Історія компанії друзів, які вирішують не
розмінюватися на дрібниці і організувати одне з найрезонансніших викрадень ХХ століття, вимагаючи за вкраденого
магната та його водія 16 мільйонів євро. Є відчуття не до кінця промальованої режисури та загального полотна оповіді,
але все це витягується досить сильною грою акторів. А це вже
вагомо в таких ситуаціях. Раджу – кому цікаво!
«РОЗЛУЧЕННЯ

ПОФРАНЦУЗЬКИ»

(Франція,
Італія, 2014)
Режисер: Дороте Себба
Ще одна «свіжа» зірочка французького кіно, на
яку я просто не міг не звернути уваги в тамтешньому
комедійному кінематографі
останніх років – Жеральдін
Накаш – талановита акторка, режисер та сценарист на
стартах і просто гарна 35річна парижанка. Вашій увазі – ще одна драматична сімейна
сторі, яка трапилася із майже звичайним подружжям, дві половинки якого почали ставити перед собою нові планки та вимагати від життя нових викликів. Розлучення як рішення чи
всього-навсього нагода ще раз оцінити глибину потрібності
наявного в світлі можливих змін. Герої змушені розібратися із
собою і власними почуттями. Для цього вони вирішують влаштувати собі медовий місяць, якого в них не було. А далі…
далі дивіться самі. Якщо до смаку!

АФІША

ПИСЬМЕННИКФАНТАСТ ПРЕЗЕНТУЄ
ПРОДОВЖЕННЯ
ТРИЛЕРА
У Луцьку відбудеться
презентація
продовження
першого українського
технотрилера «Бот»
письменника та
мандрівника Макса
Кідрука. Нова книга
фантаста має підназву
«Ґуаякільський
парадокс»,
повідомляють
організатори –
мистецьке об’єднання
«стендаЛь».
На презентації Макс Кідрук розповість про нову
книжку та деталі її створення. Як завжди, не
обійдеться без технотрешу та цікавих історій. А ще
письменник відкриє секрети наступного роману.
Презентація відбудеться 28 вересня о 19:00 у
клубі «Сучасник» (вулиця Конякіна, 14).
«Я цілковито переконаний, що напрямок, у якому
розвивається сюжет другого роману, стане
несподіванкою для всіх, хто прочитав перший
«Бот». Крім того, читачі нарешті дізнаються
справжнє прізвище Ріно Хедхантера. Та головне,
напевно, в тому, що «Бот: Ґуаякільський парадокс»
– це така собі прелюдія, місток над моторошною
прірвою, що веде до третьої частини – «Бот-3:
Земля фон Неймана», – розповідає автор.
Вартість квитків 30 гривень, у день заходу – 40
гривень. Придбати їх можна у книгарні «Освіта»
(проспект Волі, 8) та кав’ярні «Кофеїн» (вулиця
Винниченка, 8).

Довідкова інформація за тел.:
(095) 031-32-80, (097) 876-42-15.
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КІНЕЦЬ БІЛОЇ СМУГИ – ДО ЛЬВОВА БЕЗ НАПРУГИ

Павло ФІЛОНЮК

«Волинь» – «Динамо» – 0:2
Ліга Парі-Матч, 8 тур, Луцьк, Авангард, 10
280 глядачів
Суддя: Абдула (Харків)
«Волинь» (Луцьк): Шуст, Шіш, Жуніч,
Шабанов (Приндета, 46), Герасимюк,
Політило (к), Матей (Хомченко, 87),
Насонов, Кравченко, Діденко (Козьбан,
46), Шарпар
«Динамо» (Київ): Шовковський (к),
Даніло, Антунес, Ярмоленко, Рибалка,
Гармаш (Буяльський, 79), Гусєв (Гонсалес,
71), Кравець, Віда, Хачеріді, Беланда
(Сидорчук, 62).
Голи: Кравець (43), Гусєв (62 – пен.)
Попереджені: Шіш (52), Шарпар (57),
Кравченко (62) – Сидорчук (76), Данило
Сильва (87).

НОВИНИ ПОГАНІ І…

На поєдинок 8 туру Ліги Парі-Матч «Волинь» – «Динамо» недільного вечора на стадіон «Авангард» зібралося 10 тисяч уболівальників. Це наразі вболівальницький рекорд
у 2015 році. «Заспів» матчу зробили зливи,
які кілька разів накочувалися на Луцьк у
суботу-неділю. Можливо, вони й відігнали
від «Авангарда» частину аудиторії, але дощова погода створила й відповідний суворий
настрій матчу. І команди, і трибуни, і погода
налаштувалися на бій.
«Динамо» з перших хвилин взяло м’яч в
свої ноги і почало нагнітати. «Волинь» не дуже
акуратно захищалася, але вперед авантюрно,
так як у грі з іншим грандом («Шахтарем»),
не лізла. Перші півгодини запам’яталися двома супермоментами в Ярмоленка і Матея, але
свої команди виручили Шуст і Шовковський.
Зізнаємося – «Динамо» вело гру і гості
таки забили «в роздягальню». Кравець скористався помилкою Шабанова і дуже точно й
сильно вдарив у кут воріт Шуста з 16 метрів.
У перерві Кварцяний зробив заміни, але
порядку в захисті господарів стало тільки
трохи більше. А тут ще й досвідчений Кравченко невиправдано порушив правила на
Гармаші і отримав пенальті у покарання. Гусєв був точним з «точки» – 0:2.
Результат було зроблено, і «Динамо» дозволило «Волині» атакувати більшими силами.
Щоправда, господарі заслужили гол, але забити його Козьбан не зумів. Його вивели віч-на-

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ПІСЛЯ 8-го ТУРУ

ПРЯМА МОВА
Віталій Кварцяний: «З «Динамо»
одна помилка – це гол. Кравченко
в штрафній зіграв може й не так
грубо, але некоординаційно. Неакуратно обійшовся з гравцем. Ми
мали гольові моменти і «Динамо»
також. Однаково ми не дотягнули на перемогу і за якістю гри, і за
швидкістю мислення.
З «Динамо» на контратаках могли б
дістати у свої ворота більше голів.
Загалом, якщо врахувати нинішній
стан «Динамо», їхній функціональний рівень, то ми зіграли непогано все ж таки. Це «Динамо», команда
Ліги чемпіонів. Я, до речі, сказав перед
матчем: «У вас є шанс сьогодні взяти участь в ЛЧ. Покажіть характер,
самолюбство і не забутьте про кваліфікацію». Загалом я поставив би
позитивну оцінку. Всі віддалися грі і
шкода, що не забили.
Кобахідзе? У суботу йому зробили контрольний знімок. У нього був
надрив задньої поверхні стегна. На
кубок він ще не буде грати, а от
на «Карпати» дуже сподіваюся. Завтра ми їдемо у Миколаїв на матч
1/8 фіналу.

М Команда І
Динамо
8
Шахтар
8
Зоря
8
Дніпро
8
Ворскла
8
ВОЛИНЬ
8
Карпати
8
Говерла
8
Олександрія 8
Металіст
8
Сталь
8
Олімпік
8
Чорноморець 8
Металург
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7
6
4
4
3
4
3
1
2
1
2
1
0
0

1
1
3
2
5
2
1
6
2
5
1
1
3
3

PМ

0 16 - 2
1 19 - 5
1 16 - 3
2 15 - 10
0 11 - 8
2 11 - 11
4 8 - 12
1 7-8
4 6-9
2 7 - 11
5 6-9
6 4 - 13
5 6 - 17
5 3 - 17

О

22
19
15
14
14
14
10
9
8
8
7
4
3
3

Бомбардири: Тейшейра («Шахтар») – 10 (2 з пен.),
Селезньов («Дніпро») – 5 (1), Караваєв («Зоря») – 4.

У центрі уваги того вечора був Андрій Ярмоленко.
Лідер «Динамо» не забив «Волині» цього разу, попри
те, що «хрестоносці» – одна з улюблених команд
Ярмоли (7 голів в кар’єрі)

віч із Шовковським, Дмитро підсікав м’яча
над візаві, але влучив у кіпера. 0:2 і «Волинь»
перед виїздом до розлючених в «Олександрії»
«Карпат» скотилася з 4 на 6 місце в таблиці.

…ЩЕ ГІРШІ

В Н П

У день матчу в Луцьку відбувся марш
«Свободу патріотам!» на підтримку безпідставно заарештованих українських націоналістів і добровольців. Гідна згадки про це
справа відбулася, втім, доволі претензійно.
Близько п’яти десятків ультрас за підтримки
піротехніки вимагали на вулицях Луцька відпустити усіх українських політв’язнів, зокрема, звинувачених у вбивстві Олеся Бузини
Дениса Поліщука та Андрія Медведька.
Зрозуміти наявність гасел «Смерть москалям і свободу політвязням!», «Ні мєнтовському свавіллю!», «Авакова на нари», «Порошенко, Янукович – ваші нари будуть поруч»,
«Бий москаля, складайте трупи», «Путін
– х*йло» з натяжкою, але можна було. А от
коли фанати почали вигукувати нацистські
гасла: «Зіг-хайль, Рудольф Гесс, Гітлерюгенд,
СС!», то стало не по собі. Виходить, що наші

ультрас уподібнилися російським нацистам,
проти яких воює Україна і в тому числі багато хто із футбольних фанатів.
Ще менш зрозумілою була присутність
і чотирьох депутатів міськради від «Свободи», адже щойно минулого тижня на найбільшому пабліку ультрас «Волині» (до речі,
знову ж таки російській соціальній мережі
«ВКонтакте») фанати демонстративно відмежовувалися від будь-яких спроб залучити
їх до політики під час місцевих виборів. Так,
«свободівці» могли просто підтримати марш
ультрас, але вже справою керівників фанатів
було на ділі показати, що вони проти спроб
політиків «примазатися» до них.

8-й ТУР: «Шахтар» – «Сталь» 2:0, «Ворскла»

– «Олімпік» 2:1, «Металург» – «Металіст» 0:0,
«Говерла» – «Чорноморець» 1:1, «Олександрія»
– «Карпати» 4:1, «Волинь» – «Динамо» 0:2,
«Дніпро» – «Зоря» 0:3.

Цікаво було побачити на грі у Луцьку
банери, які вивісили вболівальники із сусідньої Рівненшини – «Клеванчани» і «Привіт
із пустелі Гобі». Останній був натяком фанатів рівненського «Вереса», який тільки недавно нарешті відродився із попелу й успішно грає у другій лізі. Свого часу на одній із
прес-конференцій Кварцяний емоційно й
художньо порівняв тогочасну футбольну
Рівненщину із пустелею Гобі. І от «бедуїни»
повернули Кварцу боржок)))

…А ТАКОЖ ТРОХИ ВЕСЕЛІ

На перших хвилинах ультрас «Волині»
розгорнули на 17-му секторі велетенський
банер із написом «Господарі свого міста».
Співали й підтримували свої команди фанати
«Волині» і «Динамо» (приблизно 200 осіб) усі
90 хвилин матчу, час до часу об’єднуючись на
спільні патріотичні «заряди».

9-й тур
26 вересня (субота)
«Олімпік» – «Шахтар», 14.00
«Динамо» – «Говерла», 19.30
27 вересня (неділя)
«Сталь» – «Металург», 14.00
«Чорноморець» – «Ворскла», 17.00
«Зоря» – «Олександрія», 17.00
«Металіст» – «Дніпро», 19.30
«Карпати» – «Волинь», 19.30

СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ

Ірина КАЧАН

Луцьк готується приймати
Командний чемпіонат України з
легкої атлетики серед юнацтва.
Змагання відбудуться на стадіоні «Авангард», де нещодавно здійснили реконструкцію. Триватиме
чемпіонат два дні – 25 і 26 вересня.
Про підготовку до важливої
спортивної події організатори розповіли під час прес-конференції
22 вересня.
За словами президента Федерації легкої атлетики Волинської
області Володимира Рудюка, після
облаштування на «Авангарді» легкоатлетичного комплексу стадіон
здатний приймати найпрестижніші змагання. Вартість реконструкції – понад 9 мільйонів гривень. Це
кошти засновника Фонду «Новий
Луцьк» Ігоря Палиці.
«Приємно, що легка атлетика
починає відновлювати передові позиції на Волині. Упродовж останніх
років спостерігався певний занепад
цього виду спорту. І ось уперше за
останні тридцять років на головній
спортивній арені області відбудуться легкоатлетичні змагання у
всіх без винятку видах цього спорту», – зазначив Володимир Рудюк.
На допомогу волинським легкоатлетам прийшов Фонд Ігоря
Палиці «Новий Луцьк», адже підтримка спорту і здорового способу

життя – один із пріоритетів у роботі Фонду.
Володимир Рудюк нагадав про
підписання угоди про співпрацю
між Фондом Ігоря Палиці «Новий
Луцьк», Міністерством молоді та
спорту України, Федерацією легкої
атлетики України та Федерацією
легкої атлетики Волинської області.
Ця визначна для спорту подія відбулася 13 червня нинішнього року.
«Такого резонансу, як після відкриття оновленої арени, на Волині
ще не було. Усі спортсмени й тренери щиро заздрять волинянам, що
ті мають такий легкоатлетичний
комплекс», – зізнався він.
«Ми маємо багато планів. А з
такими партнерами, як колектив
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
та голова правління Олександр
Товстенюк, ми сміливо можемо про
них заявляти, бо я впевнений, що
усе задумане буде втілено в життя»,
– додав Володимир Рудюк.
Власне, у найближчих планах
Федерації – чимало спортивних заходів, дитячих змагань, а також вихід на міжнародний рівень.
«На початку листопада у нашому місті відбудеться національний
чемпіонат з кросу. Також у листопаді саме в Луцьку планується провести велику підсумкову конференцію Федерації легкої атлетики
України. На наступний рік ми подали заявку на проведення національного відбіркового чемпіонату

до Олімпійських ігор», – повідомив
Володимир Рудюк.
Разом і з тим, Олександр Товстенюк щиро подякував керівнику
Федерації легкої атлетики Волині
Володимиру Рудюку та першому заступнику Міністра молоді і
спорту, президенту Федерації легкої атлетики України Ігорю Гоцулу
за їхню енергію, віру та натхнення.
«Саме ці люди переконали
мене, яким потрібним для області
є облаштування легкоатлетичного комплексу. Я теж люблю спорт,
хоча і не є професійним спортсменом, але завжди хотів ним стати.
Першочергово мене цікавить економічна складова наявності такого
стадіону в Луцьку. Його аналогів в
Україні немає. Щодо того, як стадіон буде розвиватися, ми маємо
графік змагань на 2016 рік. Дуже
приємний фактор – що є можливість запросити 2500-3000 людей
на ці змагання у Луцьк», – зазначив
голова правління Фонду.
Окрім того, Олександр Товстенюк зазначив, що Луцьку потрібно
розвивати не тільки стадіон, а й
готельно-ресторанний бізнес, адже
нині є проблема з поселенням 15002000 людей, які, власне, приїдуть на
змагання як учасники та гості.
«На Волині номерний фонд готелів будь-якого рівня зубожілий,
тому в майбутньому працюватимемо і над цим», – наголосив він.
Як розповів головний арбітр

Фото: volynnews.com

НА ОНОВЛЕНОМУ «АВАНГАРДІ» ЗМАГАТИМЕТЬСЯ
600 СПОРТСМЕНІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ

Володимир Рудюк, Олександр Товстенюк та Володимир Яловик запрошують
усіх небайдужих до спорту волинян на свято легкої атлетики

змагань, національний суддя Володимир Яловик, у чемпіонаті змагатимуться хлопці й дівчата 1998
року народження й молодші.
«Буде вся легкоатлетична програма. Біг, спортивна ходьба на різні дистанції, забіги з перешкодами, усі види
стрибків і метань, у тому числі й з молотом. Участь у змаганнях візьмуть
команди з усіх куточків України», –
повідомив Володимир Яловик.
З його слів, до Луцька на чемпіонат приїде близько 800 людей,
з яких 600 спортсменів, 100 суддів. Серед учасників буде чимало
чемпіонів та призерів чемпіонатів
світу та Європи. Найчисельнішу
команду представить Волинь – аж
78 учасників.

Змагання розпочнуться о 9:00
25 вересня. Урочисте відкриття
відбудеться цього ж дня о 14:00. У
програмі відкриття чемпіонату організатори планують влаштувати
змагання в естафетному бігу серед
шкіл міста Луцька. Серед почесних
гостей будуть волинські ветерани
легкої атлетики. Завітає на чемпіонат і засновник Фонду «Новий
Луцьк» Ігор Палиця, який і профінансував облаштування легкоатлетичного комплексу та вболіває за
розвиток спорту в Україні.
Організатори
наголошують:
вхід на змагання вільний, тому запрошують на спортивне свято усіх
небайдужих до легкої атлетики волинян.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

В

історико-культурному
заповіднику «Старий
Луцьк» розташована
давня пам’ятка лютеранського минулого Волині. На перетині Кафедральної та Караїмської вулиць стоїть кірха
– церква німецьких колоністів.
Коли Волинь опинилася у
складі Російської імперії, то
уряд сприяв переселенню
сюди німців, оскільки сподівався з їх допомогою відновити та вивести на високий
рівень сільське господарство
та промисловість.
24 червня 1905 року відбулася урочиста церемонія закладення фундаменту майбутньої кірхи. Її запроектував
архітектор Християн Бойтельспахер у неоготичному
стилі. Роботи зі спорудження
кірхи тривали близько 15-ти
місяців. Члени лютеранської

громади активно допомагали будівельникам, виконуючи нефахові, але потрібні на
будівництві роботи. Це дещо
зекономило кошти та час.
На центральній вежі було
встановлено великий дзвін,
привезений з німецького міста Бохума. Всередині храму
поставили орган із 16-ма регістрами фабрики Gebrüder
Rieger. Традиційно єдина
нава протестантського храму являла собою світлу залу з
широкими хорами та високими стрілчастими вікнами. Три
вівтарні вікна були розписані.
У міжвоєнний період кірха
була центром духовного та
громадського життя лютеранської громади Луцького повіту. Однак наблизилася Друга світова війна, і за
домовленістю радянського
та німецького урядів німецькі колоністи Волині були виселені на територію Поль-

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ
♦ Земельну
З
ділянку
і
під
і забудову
б
в селіі ЛавроЛ
ві Луцького району, 0,20 га. Вихід до озера, поруч церква, школа. Є газ і світло. Ціна договірна. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Приватизовану ділянку, дачний кооператив
«Озерце», 0,06 га. Ціна договірна. Тел.: (095)
893-67-81.
♦ Дерев’яний будинок у селі Луковичі, Іваничівський район. Опалення газове і пічне. Є
вода, хлів, гараж, льох цегляний, садок і город (60 сотих), все приватизоване. У селі є
церква, садочок, амбулаторія, школа, будинок культури, сільська рада, два бари та магазини. Є річка та ставок, за 700 м – молодий
сосняк. Ціна договірна. Тел.: (097) 97-69-521,
або (068) 768-78-99.
♦ Квартиру в центрі Луцька (просп. Волі), 52 м2.
Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Квартиру в центрі Луцька, 52 м2. Тел.: (063)
451-40-68.
♦ Приватизованний цегляний гараж з утепленим перекриттям у гаражному кооперативі
«Стир-3» (район Електроапаратного заводу,
вул. Дубнівська). Повний пакет документів. Га-

АНЕКДОТИ
Службовець – шефу:
– Я працюю у вас на півставки і тому
прошу кричати на мене упівголоса.
Помітив, що біг дуже піднімає настрій. Бува, пробіжишся ввечері до кіоска, біжиш назад із коньяком – і відразу
так добре стає.
Один точний удар у щелепу замінює
три години виховної бесіди.
У пустелі на місіонера напав лев. Місіонер почав благати:
– Господи, вклади цьому звірові
християнські почуття.
Раптом лев піднімає очі в небо й
каже:
– Господи, благослови їжу, яку я зараз прийму!

щі. Таким чином лютеранська
кірха втратила своїх господарів,
які більше не повернулися на ці
землі.
У радянський час певний пері-

од тут був архів, а в дев’яностих
церкву відреставрувала громада євангельських християнбаптистів, які і донині використовують давню кірху.

Пост ДАІ. Стоїть самотній даішник,
дивиться – в його бік баба з коровою
йде. Баба підходить і починає забивати
кілочок за два кроки від даішника. Той
отетерів:
– Ти що, стара, з глузду з’їхала? Тут
не пасовище!
– Ой, синку, не знаю. Торік ти тут такий худий стояв, а тепер, дякуючи Богові, такий гладкий став.
Жінка завжди приносить щастя.
Спочатку ти щасливий із нею, потім ти
щасливий без неї.

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

раж у відмінному стані. З оглядовою ямою та
трьома
окремими
приміщенняр о а підвальними
і а
о
ре
р і е
ми. Ціна договірна. Тел.: (050) 522-28-07, (050)
951-82-98, (097) 901-32-58.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжкова. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Нову пральну машину «Волна». Пере і віджимає білизну навіть за відсутності водогону.
Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбою та холодильник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095)
303-75-00.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напівавтомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в.
Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезону. Тел.: (050) 642-14-50.
♦ Матрац пружиний двосторонній на односпальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригінал. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050)
438-34-75.

♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір.

♦ Стелажі до гаража (складу). Тел.: (095) 54345-12.
45
12
♦ Безфосфатний пральний порошок (0+ міс.)
для дитячої білизни та одягу. Гіпоалергенний
та клінічно протестований. Повністю виполіскується і не залишається на одязі та пральній машинці. Ціна 300 грн за 4 кг (концентрат).
Тел.: (099) 228-77-79.

Можливість
доставки на замовлення. Т
Тел.:
М
і
(050) 438-34-75.
♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і
170х170 та двері нові з коробкою 2 шт. Тел.:
(098) 262-43-97.
♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальтовий. Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 –
115 грн/м². Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Весільну сукню 44-48 розміру з корсетом у
хорошому стані. Ціна – 1000 грн. Можливий
торг. Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Підсвічник настільний з латуні, точений, на 7
свічок. Ціна: 800 грн. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Дерев’яні вікна заскленні б/в, дерев’яну вішалку з тумбою для взуття і ковану шашличницю. В хорошому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна договірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Cервант нового зразка (колір махонь). Ціна
договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Продаю стіл, шафу з антресоллю, два крісла деревяні і вішак на одяг та взуття. Ціна договірна. Тел.: (050) 804-89-30.

ПОСЛУГИ
♦ Багетна майстерня «Рамка» пропонує
оформлення в рами вишивок, картин, фото,
дзеркал, постерів, подяк. Тел.: (066) 470-6090, (099) 628-54-00.
♦ Виготовлення інформаційних стендів для
шкільних та дошкільних закладів, вузів, коледжів та інших навчальних та адміністративних установ. Тел.: (099) 732-85-98, (098)
919-40-01.

Подати оголошення можна
за номером телефону:

788 – 005

або написати нам на поштову скриньку:
hroniky.reklama@gmail.com
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від 17 вересня 2015 року
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Н

а Луцьк неминуче падав
жовтневий вечір. Місто
завмерло, вслухаючись
у шурхіт бюлетенів. МЯР
спровадив з кабінету останню
групу бабусь-плакальниць,
яких записували для ефіру на
«Аверсі», відпустив секретарку,
втомлено закрив двері на
ключ, повільно зняв краватку і
визирнув у вікно.
Внизу алеєю походжав кволий
пікет тролейбусників, жбурляючи знічев’я каштани в опудало, яке
здаля нагадувало мера одного західноукраїнського містечка. Вгодовані депошники тролили його через
купівлю електричного автобуса. На
сходах мерії в балії купалося кілька
опозиційних депутатів бальзаківського віку, а депутатки пристрасно
терли їм спинки. Із двору навпроти
вилетів дует із впорядкування дворового безладу. Часу в цих двох було
обмаль, пацани не встигали, і на дорозі біля поштамту залишилося лежати кілька гранітних плит. «Ця лавка присобачена тут за ініціативи...»
«Усе проти мене». Миколі Ярославовичу здалося навіть, що Святий Миколай умисно повернувся
до нього спиною й у розпачі здійняв
руки до небес. Мовляв, ну що з моїм
недолугим тезком поробиш?!
«Повсюди вороги і зрада», – промимрив МЯР і поглянув на захід,
звідки небесне світило надсилало на
втомлене місто останні промінчики
надії. «Вхопитися б за них», – мріяв
Микола Ярославович.
З лялькового театру у сутінках
почали пірнати в іномарки члени
його штабу. Закінчувалася чергова
передвиборча нарада. Адмінресурс
Володимира Петровича поволі розчинявся у жовтневому тумані.
Чиновницька братія вже май-

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» В ІНТЕРНЕТІ

КАЗКА ПРО КЛИКУНА

же у повному складі весело вивітрилася з мерії. Народ поспішав у
п’ятничні генделики і на футбол.
Увечері грала «Волинь», але МЯР
уже давно був небажаним гостем
на «Авангарді». Ну, як небажаним
– його статусно запрошували, пропуски дарували, але ж почувався
він там тепер, ніби в чужій пісочниці.
У «Фейсбуку» також усе вимерло. Зелені вогники в чаті світилися
тільки у ботів. Одиноко в мережі.
Навіть технологи припинили набридати есемесками.
– А може... – згадав про п’ятницю МЯР і потягнувся у дальню
шафку...
...Кроки внизу вже зовсім стишилися. Старий «Джоні Вокер»
міцно обійняв МЯРа, майбутнє бачилося не таким похмурим, як цей
паскудний жовтневий вечір. Микола Ярославович почав було навіть
мріяти про щасливу і безтурботну
пенсію, аж тут у двері тихо пошкрябали.
Потім ще раз.
МЯР напружився.
Потім прокрутилася ручка замка і двері прочинилися.
У кабінеті війнуло підвальнопамперсним.
Паркетом від дверей чимчикував чудернацький дідок. На зріст
– наче гном. Мідного кольору, та
й сам він був, схоже, справді з якогось металу вилитий. Мер одного
із західноукраїнських міст не зміг
нічого іншого вимовити, крім:
– Ти хто? Моя білочка?
Гномик завмер на півкроці й
виклично кинув МЯРу:
– Ну ти подумай тільки, кожний вельможа спочатку кличе до

себе, просить допомоги, а потім
запитує, хто я такий! Я – кликун!
Сам же мене в це місто закинув.
Тож просив розказувати своїм підданим про чергову роздачу хліба,
грандіозні циркові вистави, напади
ворогів...
Дідок замовк і почав шурхотіти
чимось у мініатюрній кишені. Видобув звідти папірця, кинув МЯРу
на стіл. Той пробіг поглядом по
своєму ж розпорядженні: «Задля
популяризації... Виділити... Запровадити... Історична довідка... Сильний голос, артистизм...»
– То ти теєво... Сусід мій? Недалеко тут жиєш? Чому тільки зараз
придибав? Старий став, як і я?
– Слухай, молодий, кажи, про
що хочеш людям сказати? Що там
мені накликати завтра в місті?
Дідок вмостився на улюбленому ослінчику МЯРа, якого той
ховав від стороннього ока біля
найтеплішої батареї кабінету, закинув ногу на ногу і придивлявся до
«Джоні Вокера».
МЯР натяк зрозумів. Дзенькнули склянки, хруснув лід.
Отетерілий більше від візиту,

аніж від старого шотландського скотчу, Микола Ярославович
збагнув, що таки може схопитися
за останні промінчики холодного
жовтневого сонця.
– Розумієш, у князі цього міста
знову йду. У замку сидіти хочу ще
кілька літ. То, може, порадиш, чим
челядь задобрити, нарід не гнівити
і як після цього всього жити?
У мідних нутрощах кликуна
заскрипів «Джоні Вокер», дідок поділовому підвівся, поправив елегантного кептура і затріщав:
– Міст через Сапалаївку ще раз
відкрий, а краще щось там доремонтуй і скажи, що новий забацав.
Басейн в 26-й школі теплою водою
наповни і також ще раз подаруй
місту. Що там у тебе з гарячою водою? Бо часом ніби й пристойні
городяни мене лапають, а тхне від
них, наче у середні віки від татарських коней.
– Ображаєш, старий, уже два
дні як увімкнув!
– Дурний ти розтелепа. Зарано
увімкнув, ніхто не оцінить того так
рано. За тиждень до віча виборного треба воду дати. Умиються і за-

доволені прийдуть. Придумуй, що
хочеш, але вимикай!
МЯР почав водити олівчиком у
блокноті, як колись під час дзвінків
Бориса Петровича.
– Стадіон якийсь відкрий. Немає вільного? Старий переназви,
треба ініціативу у твоїх ворогів
перехопити, бо вони народу про
спорт і здоров’я, а ти – про інфраструктуру, інвестиції та капіталізацію. До людей тягнись, простішим
будь, чуваче! З дорогами як у місті?
Чув, ремонтував ти багато за казенний кошт...
– Аякже, от-от почну стрічки
перерізати...
– Покличеш мене, розтрублю,
який ти славний князь. Що там?
Проспект Волі, міст через залізницю... Хоча б одного дня це все не
відкривай. А краще так зроби: в понеділок проспект до університету
відкрий, у вівторок – міст з одного боку, у середу – проспект після
університету, а в четвер перед віче
– інший бік мосту. Тебе містом на
руках носитимуть...
– Ага-ага, обіцяли вже поносити і показати, як пішоходам «добре» в місті бродити калюжами і
розбитими хідниками...
– Пообіцяй їм, що якщо станеш
знову князем, подаруєш машини...
Кликун хотів ще трохи навішати компліментів МЯРу і його
команді, але в нього заспівала мобілка.
– Володимире Петровичу, півгодини – і буду у вас. Зараз із клієнтом вже прощатимуся. Що у вас?
Сповістити про те, що все в області
добре? Кого?!! О, тоді готуйте «Рошен», якраз закусю. Висилайте машину...

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 25 ВЕРЕСНЯ – 1 ЖОВТНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

Юлія Вусенко (31 березня 1982 р.)
Керівник обласного осередку «Самопомочі»
Усе робитимете по-своєму і самостійно:
друзів шукати, аби на трьох зметикувати,
ворогів бити, аби спаяну незгодами
команду зберегти. Зорі переконані у
правильності окремішнього шляху, але
попереджають про можливі репутаційні
втрати.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)
Екс-губернатор Волині
Комуняку захочеться повісити на гілляку.
Але зазнаєте творчої невдачі, бо всі
яворини зайняті вашими побратимами.
Не відволікайтеся на другорядне – лупайте
опозиційну скалу. Коли-небудь вона таки
впаде. На вас.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Микола Яручик (28 травня 1980 р.)
Депутат Луцької міськради
Монголо-татарські навали доведеться
припинити, бо з’являться сумніви у сумі
данини, яку отримаєте через місяць. Тим
більше, що обдаровані добром почали
сумніватися – чи не Троянського коня ви
до них у двір приводите?

РАК (22.06 – 23.07)

Лариса Соколовська (22 червня 1955 р.)
Заступник міського голови Луцька
На роботі не складатиметься: то шеф
зап’є, то підрядники застрайкують, то
опора на тролейбус впаде, то дірка в
асфальті засвітиться. Але є ще порох у
порохівницях і вода в крані! Дістанете
нагоду повеселити громаду новими
обіцянками.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Олександр Мартинюк (11 серпня 1974 р.)
Громадський діяч
Питання гадськії й далі задовбуватимуть
вас. «Я виберу тебе», – іронізувавши
класика, вигукнете ви новому роботодавцю.
Зорі радять не забувати про братів ваших
фейсбучних, яких ви приручили. До
ранкової кави вони чекатимуть і ваших
епатажів.

ДІВА (24.08 – 23.09)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Луцький міський голова
Ваш бізнес і репутацію визнають такою,
що підриває підвалини Мордору. Відчуєте
цькування з боку Перфілової Валерії
Юріївни, Безрукова Сергія Віталійовича та
Лепса Григорія Вікторовича. Ймовірність
публічного скандалу як ніколи висока.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Петро Шпига (30 вересня 1970 р.)
Начальник обласного управління УМВС
Матимете клопоти із охороною тих, у
кого й самі ладні були б щось пожбурити.
Використовуйте підтримку впливової
особи, щоб здобути перемогу над емоціями.
Залишивши ситуацію у спокої, дістанете
джек-пот.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)
Керуючий справами Луцького міськвиконкому
Вдалий тиждень для закінчення будь-яких
справ. Сни здебільшого беззмістовні –
про шефа і його оборудки. Зорі радять на
роботі не гнівити найближче оточення,
воно у вас тепер дуже делікатне і
сором’язливе.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Тарас Яковлев (15 грудня 1981 р.)
Перший заступник міського голови Луцька
Коні не винні – філософські сплюнуть
Стрільці, відправляючи скакунів у
ковбасний цех великої політики. Зорі, втім,
нагадують, що тактика «роби, як лідер»
не завжди результативна. Не даватимуть
спокою апеляції до СРСР.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)
Народний депутат
У гонитві за популярністю є шанс загнатися
на стаєрській дистанції, адже кількість
показів писка по ТБ обернено пропорційна
народній шані. Невизначеність позиції у
рідному місті дасться взнаки тоді, коли
шукатимете запасний вихід.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Роман Карпюк (31 січня 1964 р.)
Депутат Волинської облради
В олімпійському спокої намотуватимете
останні олімпійські кільця на аренах
великих політичних батлів. Найвірогідніше,
білосердечні зевсенята та афіни
приготували вам тихе місце наставника
майбутніх Платонів.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Олег Гребенюк (20 березня 1961 р.)
Начальник управління освіти Луцька
Їсти – не тендерити, можна холеру
підчепити. У черзі за майже халявним
м’ясом можете потрапити до рук Феміди. У
її сталевих обіймах дочекаєтеся відставки.
Аби відволіктися, сходите в дитсадок, щоб
пригадати далеке дитинство.

