ЛІНІЯ ФРОНТУ

ЦІНА ДОГОВІРНА

ОЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО:

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

«УКРАЇНЦІ –
НЕ ЗАВОЙОВНИКИ.
ПРОТЕ СХІДНІ РУБЕЖІ
ВІДСТОЮВАТИМЕМО
ДО ОСТАННЬОГО»
стор.
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АБО ЧОМУ ГУНЧИК – ПОГАНИЙ ГУБЕРНАТОР

стор.
ДОСВІД З-ЗА КОРДОНУ

«НАРОДОВИЙ»
НАПРАВДУ НАРОДНИЙ
ЯК ЗАРОБИТИ ДЕРЖАВНОМУ СТАДІОНУ?

У ці літні дні я вже три роки поспіль пригадую власну історію
футбольного Євро-2012, зазвичай вона, історія, світла та розвесела,
але була помережена невеселими думками про те, як занепадають
українські об’єкти, збудовані до чемпіонату Європи. Не будемо
про нещасні «хюндаї», футбольним людям було боляче за пустку
на «Арені Львів» та безпросвітність боргів НСК «Олімпійського».

стор.
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СОБАЧЕ ПИТАННЯ

ЛАСКАВА ЛІКВІДАЦІЯ

Регулювання кількості безпритульних тварин – це таке ж саме
комунальне питання, як і, наприклад, ремонт доріг. Воно – на
виду у всіх і підходи тут мають бути проф
професійні. Безпритульні
зграї собак або є у місті
міст і створюють незручності
громадянам, або їх не видно. У
більшості європейських міст
більшо
ви не
н знайдете на вулиці
бодай одне цуценятко чи
бо
навіть кота. У Луцьку поки
на
що ситуація не настільки
щ
іідеальна, хоча й не
надто загрозлива. У місті
н
ббезпритульні тварини є.
Вони не завжди поводяться
пасивно, часто-густо
паси
розносять сміття із баків для
розн
побутових відходів.
побу
стор.
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ПЕРСОНА

МИХАЙЛО БУЧАК:
«ІНОДІ ДУМАЮ, ЩО ЖИВУ
НЕ В УКРАЇНІ, А В ПЛЕМЕНІ
ТУМБА-ЮМБА»
Протоієрей Михайло Бучак –
священик непосидючий. Він не тільки
настоятель храму в селі Маяках, а й
депутат Луцької районної ради, один
з найактивніших волонтерів Волині.
Постійно їздить на схід, причащає
та сповідає бійців, привозить усе,
що треба. Каже, що коли довго
туди не їздить, то стає злим. Тепер
хоче побути на сході не тиждень і
не кілька днів, а бодай місяць, щоб
відчути усе те, що
відчувають бійці.
стор.
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ШОКОВА ТЕРАПІЯ
П’ЯТЬ КОПІЙОК

«ДО ЛІКАРЯ –
АНІ КРОКУ!»

БІЛЬШІСТЬ ЛУЧАН ЗВЕРТАЮТЬСЯ
В МЕДЗАКЛАДИ, КОЛИ «ПРИПЕЧЕ»

C

тан нашого здоров’я залежить від
якості медицини та здебільшого
від нас самих. «Хроніки Любарта»
вирішили запитати лучан, як часто вони
ходять до лікаря та чи проходять медичні
обстеження. Люди різного віку та роду
діяльності дали відповіді на наші запитання.
Більшість із них розповіли, що не ходять
до лікарів, бо не довіряють їм свої життя,
або ж бракує коштів на обстеження. Дехто
з респондентів відкладає візит у медзаклад
до останнього і біжить тоді, коли вже несила
терпіти.
Світлана, 28 років,
працівниця банку:
– Цього тижня була
у лікарні. Намагаюся
часто відвідувати.
Хоча зазвичай іду
до лікаря тоді, коли
щось дуже болить. З
метою профілактики
медзаклади відвідую
рідко.
Інна, 30 років,
викладач:
– Звертаюся тільки за
потреби. Рідко віддаю
перевагу обстеженням.
Коли добре почуваюся,
то навіщо? Якщо
з’являються проблеми із
здоров’ям, то спочатку
лікуюся вдома, своїми
методами. Лише коли
хвороба прогресує, то
негайно йду до лікаря.

Я

кщо у липні 2014 року
борг населення за
спожитий газ сягав
майже 35 мільйонів гривень, то
станом на 1 липня 2015 року
волиняни не оплатили вартість
газу на 95 мільйонів гривень.
Це на 76% більше за аналогічний період минулого року. За
несплату в області від газопостачання від’єднали понад дві тисячі споживачів, повідомляє пресслужба газовиків.
На Волині 31% споживачів
накопичують борги більш ніж
три місяці поспіль. Найбільш
скрутно доводиться споживачам,
які використовують газ для опалення. У цій категорії найбільбільший відсоток боржників – 98%.
8%.
У Луцьку також спостерігарігається падіння рівня розрахуннків за спожитий газ. Борг
населення за перше півріччя 2015 року складає
42,2 мільйона гривень, що
на 302% більше, ніж за аналогічний період минулого року
(10,5 млн грн).
Заборгованість
побутових
ових
споживачів газу в Луцьку складає 41% від загального боргу
за газ всієї Волинської області.
Станом на 1 липня борги мають
майже 10,5 тисяч домоволодінь.
Через несплату відключено 805
споживачів.
«Збільшення заборгованості
влітку – нетипове явище, тому
що споживачі в міжопалювальний період завжди намагалися
заплатити за спожитий в холодну пору газ. Та через високу ціну
чимало споживачів виявилися
неспроможними розрахуватися за комунальні послуги, тому
треба поспішати з оформленням
субсидій, щоб не залишитися
без газу», – пояснив заступник
голови правління з постачання
та обліку газу ПАТ «Волиньгаз»
Андрій Карпомиз.

БОРГИ ВОЛИНЯН ЗА ГАЗ
ЗБІЛЬШИЛИСЯ ВТРИЧІ

Крім субсидії,
виходом з непростої ситуації може бути угода з реструктуризації боргу. Для цього потрібно
звернутися в абонентську службу
газового господарства.
Від початку року на Волині через борги відключено 2040
домоволодінь, з яких повторно
приєднані уже 653. Відновлення
газопостачання можливе лише
після повного погашення боргу і
компенсації збитків, пов’язаних з
відключенням.
«Підприємство буде вимушене й надалі припиняти газопостачання боржникам, бо такі
умови передбачені на державному рівні. Оскільки неплатежі
стали непоодиноким явищем, будемо практикувати поквартирні
відключення під час проведення

планово-технічного обслуговування (ПТО) газового обладнання», – зазначив Андрій Карпомиз.
Разом з технічними службами
на виїзді працюватимуть контролери, які допоможуть з’ясувати
стан особового рахунку і консультуватимуть про можливість
реструктуризації боргу в разі
потреби. Про проведення ПТО
мешканців повідомлятимуть на
дошках оголошень не пізніше, ніж
за три дні до проведення робіт.
Для того щоб стрімке зростання заборгованості не призвело до
погіршення газопостачання всього регіону, підприємство радить
споживачам своєчасно сплачувати за газ або звертатися в управління праці та соціального захисту населення для оформлення
державних допомог – субсидій.
Також нагадуємо, що новим
постачальником газу стало ТОВ
«Волиньгаз збут», яке отримало
ліцензію за регульованим тарифом з 1 липня 2015 року. Відтак
споживачам
м треба укласти новий

договір і в подальшому проводити розрахунки за реквізитами
нового товариства. Тому ТОВ
«Волиньгаз збут» і ПАТ «Волиньгаз» пропонують підписати договір у місцевих представництвах
ТОВ «Волиньгаз збут» (колишні
абонслужби ПАТ «Волиньгаз»),
які працюють з понеділка до
п’ятниці з 8.00 до 17.00, а також
у суботу з 9.00 до 13.00. Або це
можливо під час візиту контролерів, які знімають покази лічильника, проведення плановотехнічного обслуговування у
багатоквартирних будинках чи
поштою, надіславши бланк договору і копії на адреси місцевих
представництв ТОВ «Волиньгаз
збут». Бланк договору можна
скачати на сайті товариства.
Для укладення договору потрібні паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду,
технічний паспорт на будівлю,
довідка про зареєстрованих осіб
у квартирі, приватному будинку
(довідка про склад сім’ї) або будинкова книга тощо, документ,
що підтверджує право власності
на квартиру, приватний будинок
або користування ними (договір
купівлі – продажу, обміну, дарування, свідоцтво про право на
спадщину тощо), документ, що
підтверджує право на отримання
пільг (за наявності), технічний
паспорт газового обладнання (за
наявності) та технічний паспорт
лічильника газу (за наявності).
З 1 липня 2015 року в кожного споживача буде новий особовий рахунок, наданий автоматично, дізнатися його можна з
квитанції (рахунку) на оплату за
газ або в Контакт-центрі за телефоном (0332) 280 104.

ЗМІНИ

Надія, 45 років,
кухар:
– Змушена звертатися
часто. У мене астма,
тому постійно ходжу на
обстеження. Коли щось
болить, то бракує часу
або грошей звернутися
відразу, і похід до лікаря
відтягується до останнього
моменту.
Марія, 23 роки,
вчитель:
– Рідко. Іду, якщо вже
край. По-перше, це
дорого. По-друге, не
довіряю і боюся, що
встановлять хибний
діагноз. Часом лікарі
радять дорогі імпортні
ліки, які можна
замінити українськими
дешевшими. Іноді
здається, що краще
туди не зверталася б зовсім.

Сергій, 74 роки,
пенсіонер:
– Доводиться часто
ходити до лікаря.
Першу операцію
переніс у 45 років,
другу – в 47. Я інвалід,
тому вимушений
постійно слідкувати за
здоров’ям.

АВТОБУСНІ ЗУПИНКИ
ЗАБРАЛИ,
ТРОЛЕЙБУСНІ – ДОДАЛИ
У Луцьку скасували кілька
зупинок на вимогу маршрутного
транспорту. У проекті рішення
виконавчого комітету Луцької
міської ради йдеться про те, що
ці зупинки «не забезпечують
безпеку перевезень».
До переліку увійшли зупинки
на проспекті Відродження, 7 (біля
вулиці Щусєва), вулиці Ковельській, 63 (біля вулиці Фабричної),
Ковельській, 29 (біля аптеки), проспекті Перемоги, 21 (біля школи
№ 15), Рівненській, 52б (біля кафе
«Явір»).
Цим же рішенням виконком
ухвалив доповнити перелік місць
для облаштування зупинок громадського транспорту на вимогу для
тролейбусів:
• на вул. Рівненській, 114 – на
зупинці на вимогу пасажирів на
автобусних маршрутах загального
користування за АЗС ANP (вул. Рівненська, 76);
• на вул. Рівненській, 137 – на
зупинці на вимогу пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (вул. Підгаєцька);
• на вул. Рівненській, 83 – на
зупинці на вимогу пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (магазин «Обнова»);
• на просп. Волі, 36 – на зупинці
на вимогу пасажирів на автобусних

маршрутах загального користування (Педагогічний коледж);
• на просп. Соборності, 13 – на
зупинці на вимогу пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (магазин «Наш край»);
• на просп. Соборності, 27 – на
зупинці на вимогу пасажирів на
автобусних маршрутах загального
користування (навпроти ресторану
«Княжий двір»);
• на просп. Перемоги, навпроти
будинку №7 – на зупинці на вимогу
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Меморіал «Вічна Слава»);
• на просп. Перемоги, навпроти
будинку №8 – на зупинці на вимогу
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Стадіон «Авангард»);
• на вул. Львівській, 63 – на зупинці на вимогу пасажирів на автобусних маршрутах загального користування («Ощадбанк»);
• на вул. Потебні, 48 – на зупинці
на вимогу пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування (Обласний онкологічний диспансер);
• на вул. Потебні, навпроти будинку №48 – на зупинці на вимогу
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (Обласний онкологічний диспансер).

РІШЕННЯ

У ЗАПОВІДНИКУ «СТАРИЙ
ЛУЦЬК» ВЛАШТУЮТЬ
НОВІ ПАРКОВКИ

Виконавчий комітет Луцької міської ради таки ухвалив
рішення про влаштування паркувальних місць в
історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк».
Проектом визначили кілька ділянок для паркування.
Серед них майдан Ринок, майдан біля замку, вулиця Братковського тощо. Загалом розраховано на 240 паркувальних місць.
Як розповів перший заступник Луцького міського
голови Тарас Яковлев, при в’їзді на вулицю Братковського
планують змонтувати гідравлічні підйомні стовпчики.
Буде діяти система обліку часу перебування авто у зоні
паркування. Планують встановити вартість за годину –
6 гривень. Для жителів цих вулиць в’їзд буде безплатним.
Вулиця Братковського (від перетину з Данила Галицького до Молодіжної) буде спряжена з майданом Ринок.
Ця частина вулиці буде з одностороннім рухом, як і
територія на Ринку, і виїздом через вулицю Молодіжну до
Глушець.
За словами Яковлева, у проекті можливі зміни. На
його думку, пропонована схема хоч якось впорядкує рух
на історичних вулицях.
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НАЗУСТРІЧ ДІТЯМ

ПОЧЕСНИМ
М
ГРОМАДЯНИНОМ
ЛУЦЬКА
МОЖЕ СТАТИ КИЇВСЬКИЙ
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

З КОЛЬОРОВИМ
НАСТРОЄМ
М

Учасниця стипендійної програми Фонду Ігоря Палиці «Новий
Луцьк» разом з двома одногрупниками, студентами Луцького
вищого професійного училища
будівництва та архітектури, прикрасила одну з палат відділення
гнійної хірургії Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання. На
підмогу Ольга Філюк (на фото)
покликала Давида Артемука та
Вікторію Король, пише ІА «Волинські новини».
«В майстернях училища студенти розробили декілька варіантів оздоблення, після чого
спільними зусиллями вибрали
найкращий варіант, і його втілили на об’єкті. Самотужки вибирали і матеріали, самі наносили
малюнки», – розповідає про досвід своїх студентів їхній викладач Тетяна Мільчевич.
Ольга розповідає: раніше
подала заявку на участь у стипендійній програмі Фонду, написала есе про те, як хотіла б
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ВИЗНАННЯ

ЛІКАРНЯНІ ПАЛАТИ
онотонні сірі стіни
лікарняної палати
перетворилися на
полотно для казкової історії
про Вінні Пуха та його друзів.

23 липня 2015 року
ро
р
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У Луцьку пропонують надати звання почесного
громадянина Олександру Фацевичу.

змінити своє місто. Відтак пройшла відбір і почала отримувати
стипендію. У реалізації конкретно цього проекту з розмальовування палат Фонд допоміг їй і
фінансово.
Студентка каже, що вирішила
ставити конкретні й реальні цілі
– те, що вона змогла би виконати
сама, зважаючи на свій юний вік:
«Однією з ідей був саме розпис
палат. У Фонді під час конкурсу
цю ідею підтримали. А коли розпочалася практика, я пригадала
про це. Ми порадилися з нашим
викладачем, після чого зверну-

САМ СОБІ ГОСПОДАР
Дев’ять об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків Луцька у
2015 році отримають фінансування з
міського бюджету для встановлення
пунктів індивідуального опалення.
Заступник директора департаменту
житлово-комунального господарства з питань розвитку ОСББ та експлуатації житлового фонду Надія Коленда зазначила, що
в рамках програми на 2015 рік передбачена фінансова допомога для ОСББ в межах
двох мільйонів гривень. Ці кошти спрямовують для капітального ремонту опалення,
встановлення індивідуальних теплових
пунктів.
Фінансування відбувається на умовах
дольової участі. Тобто 70% вартості проекту оплачують за рахунок міського бюджету, а 30% – це власні кошти об’єднань.
Ще одна з умов – сума допомоги з міської
казни не має перевершувати 200 тисяч
гривень.
У департаменті пояснюють, що ОСББ
подають до комісії проекти реконструкції і у
випадку, коли всі потрібні документи є в наявності і немає зауважень до конкурсантів,
їхній проект отримує фінансування.

лись у Фонд, де нам виділили
кошти на всі матеріали».
Юна художниця зазначає, що
вибір саме такого об’єкта не був
випадковим. Мовляв, яскраві
барви та маленька казка навколо
неодмінно допоможуть діткам
відволіктися від хвороби, а отже
– швидше одужати.
Допомагав у реалізації проекту і Олин одногрупник Давид
Артемук. Хлопець каже, що, вибираючи композицію, основний
акцент робили на тому, що жити
у цій палаті доведеться хворим
діткам, а тому вирішили розпочати з вибору сюжету:
«Це все робимо для дітей. Їм
потрібен сюжет, щоб вони мали
на чому зупинити погляд – щоб
був зоровий контакт. Вирішили втілити героїв мультфільму
«Вінні Пух», який знайомий дітям уже десятиліттями. Важливо, щоб малеча впізнавала усі
предмети й раділа тому, що вона
щось знає. Тому тут у нас є і пташечки, і жабки, й інші тваринки.
І сам колір зробили яскравим,
але не різким. Щоб дітки могли

довгий час перебувати в приміщенні».
Зважаючи на те, що полотном для малювання стали лікарняні стіни, особливим був і
підбір матеріалів. Зокрема, використовували спеціальні фарби
та лак. Це не лише екологічно
безпечно, але й забезпечить композиції довговічність.
Не дивлячись на те, що роботи з оздоблення палати закінчились лише нещодавно, новий дизайн встигли «зацінити» перші
відвідувачі. Дітлахи з відділення
гнійної хірургії дещо зніяковіли
від такого незвичного оформлення стін приміщення. Водночас, вони з радістю почали показувати своїм мамам знайомих з
мультфільмів героїв, які відтепер
оселились у лікарняній палаті.
Завідувач відділення гнійної хірургії Валентин Мартинюк
стверджує, що рішення студентів
розмалювати стіни у закладі стало для нього несподіванкою. Медик висловив сподівання, що це
піде на користь дітям, які перебувають на лікуванні у відділенні.

Відтак для проведення капітального ремонту системи теплопостачання і встановлення пунктів індивідуального опалення
ОСББ «Мрія-Луцьк» (вул. Богомольця, 2а)
отримає 190 тисяч гривень (вклад мешканців
– 81,5 тис. грн.), а ОСББ «Наш дім 23а» (вул.
С. Ковалевської, 23а) – 200 тисяч гривень
(193,5 тис. грн. мешканці оплатять самотужки). В останньому випадку ОСББ просило
більше фінансування, втім така сума перевищує максимально допустиму.
У першому півріччі 2015 року останнє
засідання комісії відбулося 21 липня. Свої
заявки подали кілька ОСББ, втім частині
відмовили у зв’язку з недотриманням умов
програми. Загалом у 2015 році згоду на фінансування отримали 9 з 12 ОСББ. Відповідно до
програми 2012-2014 років – 28 будинків.
Зі слів Надії Коленди, для фінансування
програми планують отримати ще 300 тисяч

гривень, якщо дозволятимуть доходи міського бюджету.
Для участі в програмі будинок має бути
не молодшим за 10 років. Окрім цього, має
минути три роки з моменту завершення робіт в ОСББ-заявника, що фінансувалися за
рахунок муніципальної програми минулих
років.
Таким чином, наприклад, відмову отримало ОСББ на вулиці Набережній, 13а. Адже
хоча будинок почали зводити у 80-х роках,
втім його ввели в експлуатацію в 2009 році.
Жителі кажуть, що потрапили у скрутне становище: їхній будинок має один із найвищих
тарифів за опалення при несправних системах
опалення. У міській раді поки що розводять
руками і радять брати кредит чи вирішувати
проблему із забудовником. Порушити умови
програми вважають недоцільним, адже це
створить небезпечний прецедент.

У ЛУЦЬКУ ХОЧУТЬ
ВІДКРИТИ НОВИЙ
АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ

Про це йшлося 22 липня під час засідання
виконавчого комітету Луцької міської
ради. Планують, що він отримає номер 33.
Починатиметься від Центрального ринку і
закінчуватиметься на вулиці Єршова.

тут буде навчальний центр для дітей учасників АТО та переселенців. Також у планах –
навчати іноземних мов, опановувати народні
промисли та творчість, розмовляти і просто
проводити час із користю.
Презентація «Озерного вітру» розпочалася із освячення хреста, який встановили
при вході на територію. Гостей активісти частували смачним чаєм та печивом. Охочі могли придбати волинські чаї, вирощені на те-

У прямому напрямку маршрут пролягатиме від
Центрального ринку вулицями Глушець, Парковою,
Винниченка, Перемоги, Огієнка, Клима Савура,
Задворецькою, Рівненською, Відродження, Молоді,
Соборності, Єршова.
У зворотному напрямку – Єршова, Соборності,
Молоді, Відродження, Рівненською, Задворецькою,
Клима Савура, Огієнка, Перемоги, Винниченка,
Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельською,
Глушець.
Однак аби цей маршрут почав діяти, треба знайти
перевізника, який готовий пустити автобуси. Тому
оголосять конкурс, що відбудеться 31 серпня. За його
результатами й стане зрозуміло, коли новий маршрут
№ 33 почне діяти.

ФЕМІДА

ВОЛИНЯНКУ ЗАСУДИЛИ
ЗА СЕПАРАТИЗМ

На Волині жінку позбавили волі за заклики на
сторінці у соціальній мережі щодо підтримки
терористів, зміни меж території України та
створення так званої Новоросії.

У ЛУЦЬКУ ЗАПРАЦЮВАВ КРЕАТИВНИЙ
ПРОСТІР «ОЗЕРНИЙ ВІТЕР»

Над реалізацією проекту волонтери працювали кілька місяців. За задумом, культурний осередок діятиме за напрямами, зокрема,

ПЛАНИ

ГОТУЙ САНИ ВЛІТКУ:
ОСББ ВСТАНОВЛЮЮТЬ
ТЕПЛОВІ ПУНКТИ

ВІДКРИТТЯ

Офіційне відкриття культурного
осередку відбулося 17 липня. Центр для
творчості розмістили у родинному домі
письменника Юрка Покальчука й назвали
на честь його однойменного твору –
«Озерний вітер».

Про це розповів секретар Луцьої міської ради
Сергій Григоренко 22 липня. За його словами, Фацевич має великі бойові заслуги, зокрема – в Іловайську
та Дебальцевому, коли командував підрозділом.
На думку Григоренка, щоб вшанувати заслуги
Фацевича, треба надати йому звання почесного громадянина. Члени комісії підтримали ідею.
Нагадаємо, Олександр Фацевич проживав у Луцьку з 1998 року, навчався у Волинському обласному
ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.
У 2014-2015 роках був командиром спецпідрозділу
«Світязь». У Дебальцевому «Світязь» три дні тримав
оборону, після чого з боєм вирвався з оточення. Був
нагороджений Орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Потім його призначили головою Департаменту патрульної поліції міста Києва.

риторії креативного простору та названі «на
честь» районів Волині. Усі кошти, виручені
від продажу, спрямують на розвиток творчого центру. Так звана чаївня працюватиме
й надалі.
На відкритті провели різні майстеркласи, лекції, виставки, ігри тощо. Для малюків волонтери організували дитяче містечко.
Активісти запевнили, що такого проекту на Волині ще не було. Однак роботу над
креативним простором не завершено. Координатори розповіли про свої плани, а також
запросили волинян долучатися до «Озерного
вітру», оскільки для роботи центру потрібні
люди, ідеї, матеріали та гроші.

Матеріали в рамках кримінального провадження пройшли перевірку в Українському науководослідному інституті спеціальної техніки та судових
експертиз Служби безпеки України. Згідно з висновком
фахівців, їх зміст суперечить низці конституційних положень, повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Як зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної
служби та Державної прикордонної служби прокуратури Волинської області Юрій Новосад, ця жінка,
зареєструвавши у 2014 році сторінку в соціальній
мережі «ВКонтакте», розповсюджувала матеріали із
закликами до зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, а також закликала до насильницької зміни і повалення в Україні конституційного
ладу та до захоплення державної влади.
Володимир-Волинський міський суд визнав жінку
винною й призначив покарання у вигляді чотирьох
років позбавлення волі зі встановленням дворічного
іспитового строку.
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ПРОЗОРІСТЬ

ГУНЧИК РОЗПОВІВ, ЩО
ЗРОБИВ ЗА ЦІЛИЙ РІК

ХВАЛИ МЕНЕ, МОЯ ГУБОНЬКО

БАТЬКАМ
ПРОПОНУЮТЬ
СТВОРИТИ
БЛАГОДІЙНІ
ФОНДИ
Для прозорого обліку батьківської допомоги
дитсадкам і школам, закладам освіти Луцька
з 1 жовтня 2015 року хочуть заборонити
отримувати готівку від батьків вихованців і учнів.
Відповідний проект рішення підготувала депутатська група «Новий Луцьк». Його розгляне
сесія Луцькради, яка відбудеться 29 липня.
Згідно з документом добровільну грошову
допомогу від батьків пропонують надавати лише
у безготівковій формі, тобто через зарахування
на розрахунковий рахунок освітнього закладу.
Матеріальні цінності ж пропонують передавати
із дотриманням порядку передання благодійної
пожертви. А у закладах освіти рекомендуватимуть створити благодійні фонди для прозорого
обліку й витрачання грошей. Згідно з проектом
рішення, фонди діятимуть як юридичні особи та
відповідно до Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації».
Депутат Ірина Констанкевич зазначає, що
потреба прийняття цього проекту рішення викликана тим, що поки що немає прозорості в обліку і витрачанні благодійних внесків від батьків.
Чимало коштів передається без обліку та у готівковій формі.
«Не завжди ці кошти використовують ефективно, іноді не у тих напрямках чи не для подолання поточних проблем. Тому вкрай важливо
бачити, скільки грошей виділяється з міського
бюджету, на що їх витрачають. І в такий спосіб,
бачачи, на що використовуються кошти з бюджету та батьківські внески, можна скласти повне
уявлення, у якому стані заклади освіти», – зазначає депутат.
Певною мірою, зауважує Ірина Констанкевич, таку систему вже було апробовано деякими
ДНЗ та Палацом учнівської молоді.
У проекті рішення йдеться, що залучення
грошових коштів до благодійних фондів має
відбуватися суто на добровільних засадах. «Благодійниками і меценатами можуть виступати
будь-які фізичні та юридичні особи. Витрачання
грошових коштів благодійних фондів та їх звітування відбувається згідно із вимогами чинного
законодавства та їх статутами за рішенням органів управління відповідного фонду», – йдеться у
проекті рішення.
Депутат Петро Савчук вважає, що у сесійній
залі не має виникнути спротиву щодо впровадження такої системи. Адже це підсилює позиції
цивілізованого суспільства.
Обранець Андрій Осіпов зазначає, що найбільшим борцем проти цього проекту рішення є
управління освіти Луцька. Його аргументи зводяться до того, що фінансову основу можна забезпечувати через батьківські комітети, які періодично звітуються. Однак постанова уряду вже,
мабуть, з десяток років як визначила одним із
пріоритетних напрямків утворення благодійних
фондів у навчальних закладах, зазначає Осіпов.
Депутат каже, що утворення фондів дозволить закуповувати приладдя, витратні матеріали
у більшій кількості (на школу), тобто за більш
низькою ціною, аніж якби купував кожен окремий клас.

становить 204 мільйони гривень. Мінімальне
завдання – перевиконати бюджет на 300 мільйонів», – додав губернатор.
За пропозицією Гунчика реорганізують ДП
«Волиньвугілля» у шахтоуправління. До нього
увійде шахта №10 Нововолинська.
«Шахта у Нововолинську не працювала, а
гірникам не виплачували зарплату. Можлива
була ліквідація цієї галузі. Але тепер гірники
матимуть роботи і зарплати», – наголосив він.
Голова ОДА розповів також про підтримку
бійців АТО та про створення Центру медичної і
психологічної реабілітації для учасників АТО.
Щодо економічного розвитку Волині, то
губернатор наголосив, що з першої спроби не
вдалося зробити усе заплановане. Він розповів,
що потрібно переглянути усі обласні програми,
бо 60% з них не працюють, а залишити тільки ті,
які є змога фінансувати і які принесуть розвиток
економічній галузі.
Наголосив Володимир Гунчик також на
розвитку туристичної Волині.
«Ми ходимо по грошах. На Волині приділяють недостатню увагу туризму та переробці
сміття. Слід замінити звалища побутових відходів на сміттєпереробні заводи», – сказав він.
Представники преси поцікавилися у голови Волинської ОДА, чи готовий він до публічності, наприклад, такої, яку має голова одеської
ОДА Міхеіл Саакашвілі.
«Усе позитивне, що нині є в Одеській ОДА,
переймав і буду переймати, – заявив Гунчик. –
Те, що зараз робиться на Одещині, – приклад
для усіх. Адже це спроби змінити ставлення до

Д

нями голова Волинської ОДА
Володимир Гунчик відзвітував
про рік роботи. Він розпочав із
першочергових завдань, які йому потрібно
було розв’язувати, прийшовши на посаду.
«Зізнаюся, що мені було важко, адже довелося із бізнесу перейти у чиновники», – розповів Гунчик.
За словами губернатора, першочерговим
завданням для нього стало наповнення єдиного бюджету, який об’єднує районні, селищні та
сільські бюджети. Загалом наповнення бюджету в області за півроку становить 134,9 відсотка. Отримано 203 мільйони гривень, обласний
бюджет отримав 40 мільйонів гривень.
Гунчик додав, що завдяки землі вдалося заробити 17 мільйонів додаткових коштів.
«Прийшовши на посаду, я побачив, що на
Волині не використовують землю для додаткових надходжень. Тому вирішив це виправити.
Цього року перевиконання бюджету в області

влади через реформи. Буду тільки вітати успіхи Саакашвілі і максимально сприйматиму усе
позитивне. Хочу зауважити, що не все так погано й у нас. Також є чого повчитися».
Голова ОДА наголосив, що у його команді
регіоналів нема і ніколи не буде.
«Вважаю це спробою нагнути і похитати
човен. Після мого приходу ніхто не бачив в
ОДА жодної одіозної фігури. Але що робити
тим людям, які були у Партії регіонів на посадах вчителів, медиків? Нині вони не можуть
знайти роботу», – емоційно висловився губернатор.
Гунчик назвав їх такими ж членами громади, як і всі інші люди, а також додав, що їх не
треба ігнорувати.
«Навіщо ділити людей на клани: добрі й
погані. Так не буде. Кожен громадянин Волині
має право на працю та допомогу. Якщо хтось
є злочинцем, то має за це відповідати. Також є
закон України про люстрацію, який не дозволяє таким одіозним фігурам обіймати посадові
місця», – сказав він.
Володимир Гунчик розповів і про своє ставлення до зняття з депутатів недоторканості.
«Депутат має за все відповідати. Не треба,
щоб депутатська недоторканість породжувала
«ореол безсмертності», – наголосив Гунчик.
В кінці керівник області розповів про завдання, які так і не вдалося реалізувати. Це,
наприклад, завершення будівництва Волинського перинатального центру та фінансування заборгованості на 40 мільйонів гривень за
державними програмами.

ПРАВО НА ВЛАСНІСТЬ

ЛУЧАН СПОНУКАЮТЬ ОФОРМИТИ
ПРИБУДИНКОВУ ТЕРИТОРІЮ

ЦЕ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ УНИКНУТИ З’ЯВИ
НЕБАЖАНИХ СПОРУД ПО СУСІДСТВУ
Розпочати оформлення прибудинкових
територій для усіх багатоквартирних
будинків Луцька пропонують обранці з
депутатської групи «Новий Луцьк».
Проект рішення, який сесія розгляне 29 липня, презентували під час брифінгу 22 липня.
Депутат Ігор Поліщук зазначив, що більшість багатоквартирних будинків Луцька не
має чітко визначених меж прибудинкових територій. Також практично відсутнє їх документальне оформлення. Це спричиняє численні
порушення прав мешканців, коли на їхній території зводять нові споруди.
«За останні два роки було понад десять
випадків, коли будівництво відбувалося на
прибудинкових територіях. Щоразу це супроводжується обуренням громади. У деяких випадках, як це було на проспекті Соборності,
люди самовільно розібрали новобудову», – зазначив депутат.
Втім Верховна рада України внесла зміни до
Земельного кодексу, якими визначила, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі та
споруди і прибудинкова територія, передаються
у власність або ж безоплатне користування спів-

Депутати Ігор Поліщук та Андрій Осіпов
сподіваються, що проект дозволить врегулювати
право власності на прибудинкові території і
зупинити хаотичну забудову

власникам багатоквартирного будинку. Розміри
та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові
території, визначаються на підставі відповідної
землевпорядної документації.
«Зараз кожен власник квартири має майнове право на частину прибудинкової території, на якій розташований будинок. Тому
нашим проектом рішення пропонується ініці-

ювати оформлення прибудинкових територій,
роз’яснити ОСББ і співвласникам квартир про
те, що земельні ділянки, на яких розміщені їхні
будинки, передаватимуться у власність і постійне користування», – пояснив Поліщук.
Таким чином, на думку обранця, вдасться
уникнути ситуацій, коли видають дозволи на
розміщення тимчасових споруд, на будівництво у межах прибудинкових територій.
Отож, у проекті пропонують провести серед
власників квартир і голів ОСББ роз’яснювальну
роботу. Окрім цього, група запропонувала зупинити будь-яке будівництво в межах прибудинкових територій до розв’язання питання
про оформлення таких територій за співвласниками багатоквартирного будинку. Та відкликати усі раніше видані дозволи на проведення
будівельних робіт на територіях, що є за своїм
значенням прибудинковими. «Це, певно, єдине рішення міської ради, яке отримало негативні висновки всіх службовців міської ради.
Чому? Тому що змушує їх працювати. Вони
кажуть, що важко визначити межу будинку.
Нічого подібного. Адже основою будівельної
документації є місцезнаходження будинку і
прибудинкова територія. Єдине, що доведеться відповідати, яким чином так сталося, що
на визначеній території з’явився ще один будинок, споруда, магазин», – зауважив депутат
Андрій Осіпов.

ГРОШІ

ПОЗАТЕНДЕРНІ УГОДИ ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ ПІДКОНТРОЛЬНИМИ

Для того аби створити умови для запобігання
корупції і зробити витрачання коштів громади
більш ефективним, депутатам міської ради
пропонують ухвалити проект рішення «Про
засади обрання справедливої ціни при
проведенні позатендерних закупівель».
Цей документ зобов’язує посадовців під час
позатендерної закупівлі товарів, робіт і послуг

виходити з режиму доцільності, ощадливості та
економії.
Як відомо, якщо вартість предмета закупівлі,
товару чи послуги менша, ніж 100 тисяч гривень,
а робіт – менша, ніж 1 мільйон гривень, то для
таких витрат проведення тендеру не потрібне.
Аби уникнути зловживань за такої умови,
члени депутатської групи «Новий Луцьк» підготували проект рішення, який запроваджує
обов’язковий регламент обрання справедливої
ціни посадовими особами.
Ним пропонується, аби чиновники, купуючи
товар чи послугу за бюджетні кошти, надавали
службову записку, в якій вказували б наявні пропозиції, обґрунтовували вибір контрагента, його
переваги, надавали б відомості про можливу
пов’язаність службовців з виконавцем, а також
причини відмови іншим виконавцям.
Відповідно до запропонованого проекту,
службова особа має нести відповідальність за

правдивість та повноту інформації, що викладається у службовій записці, а також відповідає
за економічну обґрунтованість обраної пропозиції. У випадку доведення фактів умисної недобросовісної поведінки службової особи, що
потягло за собою неощадливе та несправедливе
витрачання грошових коштів, така особа підлягає кримінальній відповідальності з покладенням на неї обов’язку відшкодування завданих
інтересам територіальної громади збитків.
«Питання в тому, що за роки існування міської ради виконавчі органи обросли фірмами, які
з року в рік надають послуги чи виконують роботи. Прорватися іншій фірмі, яка, можливо, могла
би дати кращі умови, важко. Цей проект рішення дає можливість новим підприємствам взяти
участь у житті міста. Звісно, проект рішення не є
ідеальним. До нього можна внести корективи під
час пленарного засідання», – повідомив депутат
Тарас Бас.

Обранець Ігор Поліщук зазначає, що потреба ухвалення такого проекту рішення викликана
тим, що чиновники не несуть відповідальності за
незаощадливе використання бюджетних коштів
і воліють проводити угоди поза тендерними процедурами.
«Згідно з результатами перевірки, яку проводила на замовлення Служби безпеки України
Держфінінспекція, роботи із вкладання бруківки
на проспекті Перемоги мали реальну ринкову
вартість у 500 тисяч гривень, а Департамент ЖКГ
заплатив за них майже мільйон гривень», – каже
депутат Ігор Поліщук.
Він зазначає, що на умовах позатендерних
процедур департамент ЖКГ в минулому освоїв
29 мільйонів гривень з 40 виділених. А ремонт
проспекту Перемоги, зі слів Поліщука, поділили
на сім частин, аби вартість кожної не перевищувала 1 мільйона гривень.
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ОЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО:
«УКРАЇНЦІ – НЕ ЗАВОЙОВНИКИ.
ПРОТЕ СХІДНІ РУБЕЖІ
ВІДСТОЮВАТИМЕМО
ДО ОСТАННЬОГО»
Записала Ірина КАЧАН

війни. Та коли на нашу землю приходили чужинці – ми оборонялися до
останнього. Ми не завойовники. Проте східні рубежі відстоюватимемо до
останнього.

38-

річний лучанин
Олександр Кравченко
щоденно намотує у
зоні АТО сотні кілометрів. На війну
пішов за покликом, під час першої
хвилі мобілізації, залишивши
роботу в банку з гарною
зарплатнею. Будучи активним
учасником Революції Гідності,
лишатися осторонь не зміг.
Математик за освітою, на війні
Олександр став і водієм, і психологом,
і медиком, і волонтером. Нині ж він –
начальник медичного пункту гаубичного дивізіону 14-ї бригади.
Справжня війна для Олександра
Кравченка почалася із Волновахи, де
він втратив побратимів. Та зі смертю доводилося зустрічатися і під час
взяття Мар’їнки, і у кривавому Іловайському котлі.
Бійця вже давно могли демобілізувати, втім він підписав контракт
про службу в Збройних Силах «до завершення особливого періоду». Зізнається: це рішення далося непросто, та
іншого шляху для себе не бачив. Просить не бажати якнайшвидшої перемоги, а насамперед – повернутися живим і здоровим. Відстоювати Україну
готовий до останнього.
*****
У армії не служив. Був призваний
у ході першої хвилі мобілізації. На війні із самого її початку. Все зробив для
того, щоби мене призвали. Якщо не
ми, тоді хто?
*****
Мені доводиться час до часу приїздити додому із зони АТО. Здається, що
патріотів на сході нині стало більше,
ніж тут, у мирних містах. Багато східняків уже визнають, що їх обдурили.
Вони починають це розуміти.
*****
Дехто почав забувати, що в країні
триває війна. Може, навіть не задумується, що це лихо може прийти до
кожного. Люди дистанціювалися.
*****
Нашу незалежність ми отримали
безплатно й не оцінили. І що важливо
– не відчули відповідальності. Тому зараз виборюємо цю незалежність. Утім
багато людей втомилося від боротьби,
особливо в тилу. У багатьох відчувається відчай і певне розчарування. Та
не треба забувати – в країні триває
війна. Зціпити зуби і робити все для
того, аби прискорити перемогу. Кожному на своєму місці.
*****
Нам довелося витягувати армію з
моргу. Повезли в реанімацію і взялися
оживляти бездиханне тіло. Цю історію
можна прослідкувати упродовж усього
бойового шляху 51-ї ОБМР, яка понесла чи не найбільші втрати у цій війні.
Ще коли із Володимира-Волинського
бойові машини їхали на рівненський
полігон, то хлопці на ходу ремонтували їх, вкладаючи власні сили й навіть
кошти. А коли ти вклав свою душу
і свої гроші у цю справу, тобі не все
одно, як буде далі.

*****
Для мене персонально війна почалася 22 травня 2014 року під Волновахою. До того моменту можна було вести перемовини із так званими «ДНР»,
«ЛНР». А після цих подій ніхто вже ні
з ким не говорив. Відтоді спілкуємося
за допомогою зброї.
*****
Відео з-під Волновахи, яке миттєво
розлетілося інтернетом, було знято на
мій мобільний. Маю п’ять фрагментів,
однак тільки один потрапив до інтернету. Хоча журналісти проаналізували ту ситуацію, кому як було вигідно.
Правда ж лишилася десь посередині.
До цього часу ніхто не знає точно,
чому все так трапилося. Я вважаю, що
цю війну можна було закінчити того
самого дня.
Свого часу Олександр Кравченко знайшов спільну мову із Фондом Ігоря Палиці
«Новий Луцьк». Спільно вдалося організувати унікальний волонтерський проект.
Ігор Палиця викупив на аукціоні ковані скульптури волинянина Віктора Семенюка
(на фото), які той готовий був продати заради фронту. За виручені кошти 14-ій
бригаді придбали три позашляховики, які служать і нині.

*****
Саме з цього починалося і моє волонтерство. По допомогу звертаєшся
передусім до друзів, знайомих. Благо,
зв’язків достатньо. Та з часом ця підтримка почала ставати дедалі меншою.
Особливо це стало відчутно взимку,
після спаду економіки, обвалу гривні.
*****
Велика проблема – зірвана п’ята
хвиля мобілізації. На часі – шоста
черга, яка теж під питанням. Невипадково говорять про те, чи не продовжити хлопцям, які нині виконують
військовий обов’язок, термін служби.
Так, війну краще вести за столом переговорів. Краще поганий мир, ніж добра війна. Втім нині ми маємо загрозу
цілісності держави. Вважаю, що кожен
має нести військову повинність.
*****
Владу в армії сприймають порізному. Так само, як і в суспільстві.
Одні з розумінням, інші – дуже критично. Але найпростіше сказати, що у
всьому винна влада. Своїх же помилок
не бачиш, не думаєш про те, що робив
не так, яку руйнівну силу має байдужість. А саме байдужість – наш головний ворог.
*****
Війна має дуже сильний запах. І
він зовсім не такий, як комусь може
здаватися. У мене є свій воєнний запах, від якого не можу нічим відмитися. Жодні найдорожчі парфуми не
заховають запахи мазуту і солярки,
якими я просякнутий наскрізь. Здається, що цей аромат уже в крові.
*****
Чого-чого, а пороху в нас достатньо. Аби вистачило тих, хто підноситиме набої і стрілятиме. А от
адекватних бійців недостатньо. Чому
на фронті зараз здебільшого тільки

хлопці з села, прості роботяги? Чому
міська інтелігенція уникає служби?
Захист країни від агресора – це наша
спільна відповідальність. Якщо оті
сільські хлопці не впораються там, на
фронті, то не буде Полтави, Кременчуга і нашого Луцька. Й інтелігенції,
яка живе в цих містах. Не буде держави зрештою.
*****
Війна закінчиться в один день, в
одну годину. Та нині все це нагадує
мені жар, який тліє на мангалі. Умить
все може спалахнути, достатньо тільки
додати вогню. А потім ще й шашлик
загориться. Тому треба пильно стежити за цим процесом. І вже коли на цей
жар ми виллємо п’ять літрів води, от
саме тоді закінчиться війна. Утім поки
що шашлик ми не досмажили, ще не
час його їсти (сміється. – ХЛ).
*****
Кому війна, а кому мати рідна.
Хтось у патріотичному пориві кидає
спокійне життя і йде воювати, ризикуючи своїм життям, а хтось знаходить
можливості нажитися на цій біді.
*****
Війна мене змінила. З’явилося
більше віри. Віри в Бога. З’явилося
чітке усвідомлення того, що ніщо не
вічне.
*****
Я – не ангел. Таке моє життєве кредо. Якби я був ангелом, ви побачили б
за мною крила і німб над головою. Як
і усі, я грішний, у мене є свої скелети
в шафі, як кажуть. Утім я принаймні
намагаюся жити так, щоби, коли потраплю туди, мені не було соромно за
свій земний шлях.
*****
Українці ніколи не були радикальними. Ми спокійний і терпеливий
народ. Українці ніколи не починали

*****
Назавжди запам’ятається взяття Мар’їнки, яку ми відвоювали за
третім разом. Я служив у медичному пункті, був водієм «таблетки».
Це такий медичний «уазик», який то
їде, то не їде, гнилий, нещасний, іноді підпихати треба. І якраз під час
взяття Мар’їнки ця клята «таблетка»
зламалася на самому «передку». А у
мене в машині лежать двоє хлопців.
Убитих. Я сиджу в машині, а вона не
заводиться. Перевірив – цілий букет
поломок. Шансів розпрощатися із
життям в ту мить у мене було більше ніж достатньо. Це якесь диво,
що все минулося успішно. Вирішили
буксирувати: чіпляємо трос до іншої
машини – і вперед. Але моя нога на
гальмі. У разі чого – я не збирався їх
підставляти. Як виявилося згодом, у
тій метушні в нас ледь не вистрелили
свої ж. Опісля деякий час мене ніхто
не чіпав, я відходив, збирався з думками.
*****
Після того випадку я дуже образився на свою «таблетку». Приїхав
додому, дістав із сейфа власні кошти,
дав хлопцям, які пригнали з Німеччини машину. Ми облаштували її під
медичну.
*****
Серед бійців трапляються «істерики» – друзі поранених, які радять
тобі, як бути, що робити. У критичних
ситуаціях головне – зберігати спокій і
не заважати. «Істериками» називаємо
й тих, кого трохи подряпало в бою, а
в них нерви одразу здають. Бувало,
везеш у машині такого «істерика» і
двохсотого. Даєш молитовник і кажеш: «Ось, читай. Йому вже не треба,
а тобі не зашкодить». Він читає молитву, і коли ти довозиш його до польового госпіталю – хлопця вже можна
посилати назад у бій.
*****
Іловайський котел – то цілеспрямований удар в спину з боку Російської Федерації. До того моменту
активно з боку Росії ворожа армія не
входила на нашу територію. Можливо, треба було йти на прорив, просто

До воєнного побуту Олександрові
звикати не довелося, адже одне із
його захоплень – туризм. Зізнається,
спершу виникло відчуття, що
пішов у похід. Проте небезпечний і
тривалий.

через Донецьк. Хотіли по-доброму, а
вийшла м’ясорубка.
*****
Мій дід, Царство йому Небесне,
був учасником війни. У нього було три
найбільші свята в році – Великдень,
Різдво і День Перемоги. І ми, внуки,
приїздили до нього 9 травня, вітали й
щоразу розпитували, як було там, на
війні. Дід завжди відповідав однаково: «Діти, краще вам не знати, як воно
на тій війні». Тільки тепер я зрозумів,
чому він так говорив.
*****
Найбільше знання – зібрати волю
в кулак і залишитися адекватним в
неадекватній ситуації. Коли направду
стає страшно, щоби не здійняти паніку серед своїх, доводиться маскуватися і показувати, що все добре. Хоча
всередині кипиш. Пробуєш обманути
сам себе і таким чином вдається заспокоїти інших. Найгірше на війні –
паніка. Хочеш-не-хочеш – довелося
набувати польові навики психолога.
*****
Психологічна реабілітація потрібна кожному. Щоби не мати «афганського синдрому», бійці з АТО обов’язково
мають іти на контакт із психологами.
Я сам проходив реабілітацію і знаю,
як вона діє. А вона діє. Чимало чоловіків повертаються з війни воїнами.
Їм треба допомогти вимкнути воїна
і увімкнути мирного громадянина.
Не секрет, що починають зловживати
спиртним. Дехто може заснути, тільки
заховавшись під ліжко. На жаль, суспільство не готове сприймати цих людей. Для багатьох хлопці з АТО стали
«білими воронами».
*****
Побудова держави тільки починається. І це добре, якщо активні люди
повертаються з фронту і йдуть в політику. Нехай беруть на себе відповідальність і змінюють цю державу.
Але аж ніяк не треба ходити у мирних
містах із автоматами і влаштовувати
розбірки. Свою енергію та патріотизм
треба спрямовувати у правильне русло. Хочеться, щоб у нас було, як в цивілізованому суспільстві, де прізвищ
владців навіть не знають. Це слуги народу. І вони мають служити народу.
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планують встановити
пам’ятник Волинським Героям
Майдану та пам’ятник на могилі
Василя Мойсея. Справа набула
розголосу, бо представники
влади намагаються
безапеляційно «проштовхнути»
його встановлення, але
представники громадськості і
фахового середовища проти,
мовляв, пам’ятник зроблено
непрофесійно, примітивно, «порадянськи».
Аргументація влади, яку висловив секретар Луцької міської ради
Сергій Григоренко, така: родичі за,
тому не може бути жодних дискусій,
з ними все погоджено. Фактично,
тут змішалися два процеси: встановлення надмогильного пам’ятника
Василю Мойсею та встановлення
загального монумента Волинським
Героям Майдану біля його могили.
А все тому, що два принципово різні пам’ятники звели в одну композицію. Фактично, ідеться про один
монумент. Григоренко наполягає, що
тут мають право вирішувати тільки
родичі загиблих на Майдані волинян
– як вони захочуть, так і буде. Виходить, що міська влада (щоправда,
шляхом проведення конкурсу) надала абсолютне право вирішувати
долю громадського (!) об’єкта родичам загиблих.
З цим категорично не погоджуються представники громадськості, заявляючи, що громадський пам’ятник
– справа усієї громади, тим більше, на
його спорудження виділяють спільні
кошти всіх лучан, тобто 800 тисяч гривень із міського бюджету. Натомість
Григоренко наполягає на своєму: з
родичами погоджено, вони не проти, дискусій не може бути. На цьому
справа застрягла. Кожен наполягає на
своєму.

ЧОМУ ПАМ’ЯТНИК
ВОЛИНСЬКИМ
ГЕРОЯМ МАЙДАНУ
РОЗ’ЄДНАВ ГРОМАДУ
КОНКУРС БУВ,
ВИБРАЛИ НЕ
НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ
Григоренко розповів, що двічі
конкурс відбувався, але закінчувався
нічим, «бо думки митців кардинально
відрізнялися від думки членів конкурсної комісії».
«Міський голова доручив мені
це все завершити. Саме ця композиція сподобалася. Родини Героїв також дали згоду саме на цей проект
Ірини Дацюк. Міська рада виділила
кошти родині на спорудження. Чотириметрова стела з білого граніту.
Перед стелою на місці поховання –
двометрова бронзова фігура Василя
Мойсея», – зазначив секретар міськради.
Доповнив інформацію начальник
відділу охорони культурної спадщини
управління культури Луцької міської
ради Петро Троневич. Він же був членом журі конкурсу.
«Три рази збиралися минулого року, розглянули десятки різних
проектів. Зупинилися на козацькому хресті, бо не було з чого вибрати.
Родичі були проти. Потім був далі
конкурс. Зупинилися на львівському
проекті архангела Михаїла. Родичі
не захотіли. Це вже третій конкурс.
800 тисяч – то аби половина була від
загальної суми проекту. Вважаю, це
найкраще, що я сьогодні бачив», – заявив він.

ДОБРО В ДІЇ

Наталка ПЕТРУК

«Не міг дозволити, аби рідні лишилися
без чоловічої допомоги», – каже
лучанин Володимир Макарчук. Моряк з
досвідом, який не раз пірнав із судна в
океан, невдало увійшов у води лагідного
волинського озерця. Як наслідок –
компресійний перелом шийного хребця.
Володимирові неповних сорок років. Він корінний лучанин: тут навчався в школі, потім в
училищі, звідси пішов до армії. І служив не абиде
– на морському флоті!
«Прослужив два роки на морфлоті, на
«Гетьманові Сагайдачному», – розповідає чо-

СОВОК У ДІЇ
Ідею пам’ятника захищають тільки представники влади. Натомість
громадські активісти та фахівці дають
дуже низькі оцінки естетичним вартостям монумента. Так, голова фонду
«Архітектурна Волинь», колишній
головний архітектор міста, автор проекту першого луцького ЦУМу Євген
Ходаківський назвав пам’ятник «глибоким совком».
«Це совок, причому глибокий. Він
не виражає по-справжньому суті. Не
треба йти на повідку батьків. Якщо
міська рада дає кошти, то там не тільки
батьки вирішують. Вони могли б і послухати. Краще ще раз провести конкурс і ще раз вибрати. Це пам’ятник
комсомольцям, героям Краснодона»,
– зазначив Ходаківський.
Крім того, він вважає авторку Ірину Дацюк не гідною виконувати таку
роботу.
«Мене дивує, що віддали перевагу людині, яка вже оскандалилася з
пам’ятником Костю Шишку. Їй уже
вкотре вдається захопити замовлення. Пояснення дуже просте. Вся ця
історія нагадує елементарну схему
відкату, зя якою роблять дуже багато пам’ятників на Волині. Це підлі й
негарні схеми. Я не вважаю автора
достойним того, щоб вести таку роботу. Це перевірено, це факт. У нас
важко з тим, щоб знайти гарного
виконавця. Рівень міста одразу зни-

жується», – заявив архітектор.
Історик Лариса Понєдєльник вважає, що це справа не
тільки батьків, а й громадськості. Вона цікавиться, яку
ідею автор намагався закласти
у монумент.
Не сподобався проект і архітектору Юрію Лініченку.
«Мені ніколи не прийшло б
у голову розглядати цю
роботу навіть в ескізному варіанті. Вона
не тягне навіть
на рівень першого курсу академії
мистецтв. Те, що
робиться в Луцьку після Кривицького, – це повний абсурд. Це наслідування київських авторів з європейським
мотивчиком. Треба думати тільки про
сприйняття свого міста. Треба знайти
своє. А це якісь партизанські загони»,
– висловив думку Лініченко.
Зовсім іншу позицію висловив
представник організації «Автомайдан України» Олексій Дмитрієв. «Чи
врятує цей пам’ятник хоч одне життя? Військовим бракує речей. Бракує
коштів на повернення тіл бійців родичам. Чи доцільно використовувати
800 тисяч на шмат матеріалу?» – запитав він.
Керівник ГО «Громадська рада Волині» Ігор Левчук пропонує встановити тимчасовий пам’ятник на могилі

Мойсея. А потім нормально прописати правила конкурсу і провести конкурс. Він навів приклад львівського
досвіду, де вирішили встановлювати
пам’ятники після завершення усіх військових подій.
Депутат міської ради Павло Данильчук пропонує тимчасово призупинити спорудження і відтягнути до
середини жовтня, щоб встигнути внести якісь правки у проект.
Сергій Григоренко на всі зауваження і пропозиції відповів, що це «танці
на кістках». Він вважає, що пам’ятник
буде встановлено і відкрито 23 серпня.
Окрім 800 тисяч гривень з бюджету,
витратять ще понад 200 тисяч коштів
благодійників.

ЛУЧАНИН, ОТРИМАВШИ
ТРАВМУ ХРЕБТА, ДОВІВ, ЩО
СИЛЬНІШИЙ ЗА ОБСТАВИНИ
ловік. – Був у двох дальніх походах. А вже з
армії пішов учитися на столяра. Потім у 1999
році одружився, а в 2004-му поїхав відпочивати на озеро Пісочне. Там зламав шийного хребця… Пам’ятаю, як пірнув. Там неглибоко було
– усього два метри. Ще сам до кладки доплив,
а потім кажу хлопцям, щоб витягували мене,
бо ніг не відчуваю. Вони ще подумали, що я
жартую. Тоді викликали «швидку». Зі Старої
Вижівки приїхала допомога, мене забрали. Як
везли до Луцька – не пам’ятаю, бо був без свідомості».
Володимир каже, що й водойму знав добре.
Бо відпочивав тут з дружиною п’ять років поспіль. Уже збирався після відпочинку повертатися додому, а це було останнє занурення. Після
того дня життя Володимира Макарчука поділилося на дві частини – на «до» і «після»…
Друзі називають його «стрьомним шийником». Тобто – неправильним. Зазвичай люди із
такими травмами не рухають руками. Володимир же може пишатися своїми досягненнями.
Каже, що не міг дозволити собі, щоби дві найдорожчі йому жінки втратили з його травмою чоловічу допомогу.
«Я не вірив спочатку. Отямився в реанімації – не ворушився, на витяжці лежав. Руками
не міг працювати, нічого не міг сам робити. Потім племінник приніс 400-грамові гантелі. Почав їх тягати. Зараз уже гирю 16-кілограмову
піднімаю і сила є. По господарству допомагаю.
Можу поїхати на базар, аби скупитися. Уже
дружині чи мамі не треба їхати», – каже Володимир.

Чоловік додає, що зараз завдяки небайдужості інших у нього є надійний помічник – електроскутер. Його подарував теж товариш-«шийник».
Проте Володимир зізнається, що як і кожна машина, цей залізний «коник» потребує відповідного догляду. Потрібен був зарядний пристрій
для акумулятора, а сім’ї Макарчуків було важко
зібрати для нього кошти.
«Товариш Олексій Курбанов розповів мені
про Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк», який всіляко допомагає пенсіонерам, неповносправним.
Я звернувся в приймальню Фонду, де мені допомогли оформити усі документи. Уже наступного
дня потрібні для купівлі зарядного пристрою
кошти перерахували. А цьогоріч Фонд допоміг
мені, виділивши гроші на ремонт редуктора», –
розповідає лучанин.
До слова, Фонд Ігоря Палиці в рамках програми «З добром у серці» надає допомогу одиноким пенсіонерам, інвалідам, сиротам, малозабезпеченим сім’ям, усім, хто найбільше потребує
піклування і підтримки.
За словами чоловіка, пенсії інваліда не вистачає навіть на найнеобхідніші ліки. Просити
не звик. Каже, що хоче бути ще потрібним, а не
обтяжувати жіночі руки. А завдяки допомозі небайдужих відчув себе потрібним.
«У Фонді «Новий Луцьк» не почуваєшся прохачем. Дуже рідко трапляються такі люди, які
допомагають неповносправним, пенсіонерам, –
каже чоловік. – Буває так, що звернешся у міськраду, а вони ще приходять і дивляться: чи то
треба, чи ні. Певно, що треба, коли людина про
допомогу просить».

Сильний духом Володимир Макарчук,
попри важку травму, пристосувався до
життя й допомагає рідним у господарстві.

ÑÎÁÀ×Å ÏÈÒÀÍÍß
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ЛАСКАВА ЛІКВІДАЦІЯ

тоді почалося переслідування мене з
боку Новарчук та її захисників, вони
писали кляузи в міліцію, прокуратуру та управління ветмедицини, досі
розповсюджують чутки та неправдиву інформацію, – розповідає жінка.
– Десь через два місяці я отримала
відповідь, що за результатами перевірки управлінням ветмедицини у
«притулку» все добре. На третій день
після прийому у мера мене викликали в міліцію, оскільки Новарчук написала заяву, де звинувачувала мене
у тому, що я викрадаю трупи собак
з території КП «Ласка», організовую
групи людей і даю їм інструкції, заважаю їй працювати, бо постійно
скаржусь».

Тетяна ГРІШИНА

Р

егулювання кількості
безпритульних тварин –
це таке ж саме комунальне
питання, як і, наприклад, ремонт
доріг. Воно – на виду у всіх і
підходи тут мають бути професійні.
Безпритульні зграї собак або є
у місті і створюють незручності
громадянам, або їх не видно.
У більшості європейських міст
ви не знайдете на вулиці бодай
одне цуценятко чи навіть кота.
У Луцьку поки що ситуація не
настільки ідеальна, хоча й не надто
загрозлива. У місті безпритульні
тварини є. Вони не завжди
поводяться пасивно, часто-густо
розносять сміття із баків для
побутових відходів.
Причин тому кілька. Велику роль
відіграє часто безвідповідальна позиція власників тварин, які викидають
своїх хатніх улюбленців, не слідкують
належним чином за їх вигулом. Частогусто тварини в місто переселяються
із сусідніх сіл. Є тут і вина відповідальних за виконання правил утримання домашніх тварин.
Ще однією з причин, чому безпритульні тварини досі на вулицях Луцька, є та, що метод, який використовує
спеціально створене комунальне підприємство «Ласка», повністю тварин
із вулиць не забере та й, мабуть, не має
на меті забрати. Як максимум, зменшить їх кількість, агресивність чи популяцію.
Можливо, хтось скаже, що собача
проблема ніби й не нагальна, порівняно з тими, які є в місті. Втім виділення
400 тисяч гривень у березні 2015 року
з міського бюджету на зведення паркану для території КП «Ласка» викликало широкий суспільний резонанс та
обурення серед частини депутатського корпусу.

З ІСТОРІЇ ПИТАННЯ…
Аби зменшити кількість бродячих
тварин, у кінці листопада 2012 року
Луцька міська рада створила комунальне підприємство «Ласка», керівником якого призначили голову Волинського товариства захисту тварин
Богдану Новарчук. Статутний фонд
підприємства склав 500 тисяч гривень.
Йому на баланс передали земельну ділянку площею 1,2015 га на вул. Мамсурова, 9 та нежитлові приміщення
загальною площею 432,0 кв. м за тією
ж адресою.
Згідно зі статутом, підприємство
створювали для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у Луцьку, забезпечення
здійснення контролю за дотриманням
Правил утримання тварин, проведення просвітницької діяльності щодо
гуманного ставлення до тварин, регулювання чисельності безпритульних
тварин у місті.
Директор за погодженням із міським головою затверджує штатний
розпис. Окрім цього, до прав керівника, тобто Богдани Новарчук, належить
право розпоряджатися майном, одноосібно укладати договори на суму, що
не перевищує один мільйон гривень.
Серед основних видів діяльності
підприємства зазначалися пункти від
контролю за дотриманням Правил
утримання тварин, регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом їх вилову, стерилізації, кастрації,
утримання в притулках, пошук нових
власників тварин, евтаназії тварин за
ветеринарними показами до організації виробництва та реалізації кормів,
кормових добавок та інших товарів
для домашніх тварин.
Серед іншого у статуті підприємства зазначено, що основним показником його фінансово-господарської
діяльності є все ж таки прибуток, а

7

СЛОВО – ПІДПРИЄМСТВУ
«ЛАСКА»

планування діяльності має бути урегульоване фінансовим планом. До слова,
за його виконання відповідає особисто директор підприємства, якого призначає луцький міський голова.

ЧОМУ ЛІКВІДУВАТИ?
Минуло три роки, і нині постало
питання про доцільність існування
підприємства у нинішньому вигляді.
Адже, на думку деяких обранців міської ради, діяльність КП «Ласка» не відповідає його суті.
Тому на 29 липня, коли відбудеться сесія міської ради, постійна депутатська комісія з питань дотримання
прав людини, законності, боротьби зі
злочинністю, депутатської діяльності,
етики та регламенту запропонувала
проект рішення про ліквідацію підприємства. Як альтернативу обранці
пропонують департаменту житловокомунального господарства до 1 вересня 2015 року провести конкурс із
визначення громадської організації,
яка прийме на себе обов’язки з облаштування притулку для тварин, відлову тварин та внесення пропозицій
щодо контролю їх чисельності.
Управління фінансів та бюджету
має подати до 20 серпня 2015 року
пропозиції міській раді щодо виділення з місцевого бюджету грошових
коштів на грантування діяльності громадських організацій щодо роботи із
безпритульними (бродячими) тваринами.
По суті, депутатська комісія пропонує перекласти функції підприємства на громадські організації і заохочувати їх діяльність завдяки наданню
грантів. Адже місто і так виділяє чималі кошти для діяльності КП «Ласка». А
маючи конкуренцію у цьому питанні,
з відловом тварин, на думку авторів,
ситуація покращиться.
Зі слів депутата Ігоря Поліщука, з
моменту створення підприємства на
його діяльність витрачено 2,4 мільйона гривень. З міського бюджету –
близько 1,6 мільйона гривень.
«Метод, яким КП «Ласка» бореться із чисельністю тварин, для мене
особисто не є зрозумілим. Надходить
виклик. Вони собак відловлюють, деякий час тримають, стерилізують і
випускають назад. Яким чином зменшується? Директор пояснює, що після
стерилізації вони більш спокійні, осідають у дворі й нікого не зачіпають.
Але це не зменшення чисельності. Це

просто незрозумілий обіг тварин, на
який витрачено понад два мільйони
гривень», – розмірковує депутат.
Востаннє йшлося про виділення
більш як 400 тисяч гривень для встановлення бетонного паркану на території підприємства.
Тоді, під час березневої сесії міської ради, коли кошти перерозподіляли, Богдана Новарчук пояснювала,
що паркан потрібен, аби відбулося фінансування підприємства з боку благодійної організації «NatureWatch».
Мовляв, передбачення грошей на паркан – це саме їхня умова, адже організація мала надати обладнання, а на
території підприємства відбуваються
крадіжки.
«Зараз зависло 70 тисяч на рахунку у зв’язку з тим, що немає загорожі, і
«NatureWatch» відмовляється фінансувати у зв’язку з крадіжками, які сталися нещодавно. Якщо буде загорожа, то
перший транш (70 тисяч гривень) вже
є на рахунку для закупівлі обладнання
та операційної і ще 200 тисяч будуть
через три тижні», – тоді, у березні, зазначала Новарчук.
Нині, незважаючи на те, що паркан ще не збудовано, обладнання від
«NatureWatch» вже є, каже директор
підприємства. Таку метаморфозу Новарчук пояснює тим, що на Мамсурова, де зводять бетонну загорожу,
постійно є будівельники, а тому крадіжок не буде.
Фактично, кажуть ініціатори рішення про ліквідацію підприємства,
це не підприємство, адже своєю діяльністю воно показує, що не має на меті
заробляння грошей. Його основне фінансування відбувається за рахунок
дотацій із міського бюджету чи благодійних внесків. Тоді, кажуть депутати,
доцільніше перетворити підприємство на комунальну установу.
«У момент створення цього підприємства була думка, мовляв, давайте створимо його у вигляді установи.
Чому тоді вибрали підприємство?
Річ у тім, що установа підконтрольна
міській раді, а підприємство фінансово незалежне і туди неможливо
залізти. Крім того, в комунальному
підприємстві керівника одноособово приймає-звільняє міський голова.
Крім того, діяльність установ чітко регламентована, – пояснює Андрій Осіпов. – Богдана Новарчук переконала
усіх, що підприємству грошей не потрібно, а потрібно лише виділити ко-

шти на стерилізацію тварин. Справді,
така програма була. Але для стерилізації собак не потрібно мати комунальне
підприємство. Його потрібно мати для
директора, який має штат у 18 осіб.
Підприємство за всю діяльність уклало лише кілька господарських договорів. Тому це не підприємство за своєю
суттю».
Депутат каже, що створюючи таке
підприємство, сесійна зала повірила,
що «Ласка» не буде тягнути гроші з
міського бюджету.

НЕДОПРИТУЛОК
Є конфлікти підприємства і з волонтерами та любителями тварин. Цікавий факт, що визначення території
на Мамсурова, 9 часто вживають як
притулок, хоча він таким не є. Це, до
слова, підтверджують і у самому підприємстві.
Якщо керуватися наказом Державного комітету ветеринарної медицини «Про затвердження Положення
про притулок для тварин», притулок
має бути на відстані 300 метрів від
житлових та інших споруд. Він мусить мати ізолятор, приймальне та
карантинне відділення, відділення
з утримання тварин. Більш детальні санітарні умови щодо утримання
тварин регламентовані наказом того
ж таки комітету «Про затвердження
Ветеринарно-санітарних вимог до
утримання тварин у притулках».
«Окремі волонтери зазначають і
про нецільове використання благодійної допомоги. Особисто я бачив кілька
заяв від жителів про те, що вони систематично забирають собак з цього
притулку і тварини вмирають, бо там є
вірус ентериту. Про це ж заявляли волонтери», – розповідає Ігор Поліщук.
Не задоволена діяльністю КП
«Ласка» і громадська активістка Вероніка Федосова-Цибульська. Вона
розповідає, що протягом 2011-2012
років, коли притулок був підрозділом
зоопарку, вона допомагала установі.
Втім після заснування підприємства зі слів Федосової-Цибульської ситуація різко помінялася. Вона розповідає, що під час неочікуваних візитів
на Мамсурова, 9 зіштовхувалася з випадками, що шокували. Наприклад, на
території помирали цуценята, бо ветеринара не було на робочому місці.
«Після побаченого я написала відповідну скаргу в прокуратуру і пішла
на особистий прийом до мера. Від-

Керівник КП «Ласка» Богдана Новарчук усі звинувачування відкидає і
вважає, що для ліквідації підприємства мають бути об’єктивні та поважні причини. Вона переконує, що підприємство своїм функціям дає раду.
Як приклад наводить дослідження тієї
ж організації «Nature Watch», яке проводило дослідження кількості безпритульних тварин у Луцьку в квітні 2015
року.
Зі слів Новарчук, у 2012 році за
даними підприємства «Луцькспецкомунтранс» в місті було близько 4-5 тисяч безпритульних тварин. Нині ж за
результатами весняного обстеження
«Nature Watch» – 779 за похибки 15%.
Така точність щонайменше дивує,
хоча методологія підрахунку і обґрунтування показані у звіті, що є на сайті
міської ради.
«Нам не потрібно реєструватися
як притулок. Ми є комунальним підприємством. Коли з Міністерства екології виділять гроші на будівництво
притулку, то на території «Ласки» буде
притулок. Поки що коштів (8 мільйонів гривень) немає», – каже Новарчук.
«Ми є комунальне підприємство,
яке виконує свої обов’язки. В першу
чергу – це відлов тварин і захист населення. Далі це утримання тварин, яке
не лягає на плечі міського бюджету, бо
міська рада фінансує нам лише оплату
працівників», – пояснює посадовець.
Вона зазначає, що в міста просять
гроші лише на заробітну плату працівникам, а усе інше – це спонсорська допомога чи власні кошти підприємства.
Загалом бюджетні надходження складають 43,6% за результатами першого
півріччя 2015 року. Власні надходження – 209,5 тис. грн.
КП «Ласка» ж, зі слів директора,
заробляє за рахунок відлову тварин,
причому із інших міст. Хоча у відповіді на запит депутата Ігоря Поліщука в
графі доходу зазначений і дохід за надання послуг із відлову тварин, який
підприємство отримало від департаменту ЖКГ Луцькради.
«Ми їздимо в інші міста за договором. Вони оплачують стерилізацію.
Наприклад, поїхали в Горохів, відловили собак, стерилізували, повернули
їм. І вони нам за це заплатили гроші.
Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю
крупи, бензину», – пояснює Новарчук.
Таким чином, судячи з відповіді
депутату Поліщуку, підприємство надавало послуги з відлову Ківерцям,
Торчину, Любомлю. На яких умовах
відбувається цей відлов? Чому міське
підприємство обслуговує інші міста?
Питання – на розсуд депутатського
корпусу.
***
Сесія міської ради відбудеться 29
липня. Ініціатори проекту зізнаються,
що не сподіваються на підтримку рішення в залі, оскільки у підприємства
є непогані лобісти з владних кабінетів,
а каденція добігає кінця. Втім, судячи
із настроїв обранців, принаймні ретельний звіт щодо діяльності підприємства заслухати варто.
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липня виповнюється
рік, як Володимира
Гунчика призначено
на посаду голови Волинської
облдержадміністрації. Цей
непростий рік для України загалом
та Волині зокрема минув під
знаком війни на сході, курсу на
децентралізацію, поглиблення
соціального невдоволення та
імітації реформ.
З одного боку, маємо пристойні
показники виконання зведеного бюджету області – за шість місяців 2015
року перевиконання становить 134,9
відсотка, що в абсолютних числах вимірюється понад 200 млн гривень. З
іншого – інфляцію на Волині 141,3 %
порівняно з груднем 2014 року.
Маємо знецінену гривню, шалений ріст цін на житлово-комунальні
послуги та проблеми з мобілізацією.
Зрештою, не всі показники (й негативні в тому числі) залежать від діяльності губернатора. Часто вони є
інертними, тобто показують ефект від
роботи попередників.
Зрозуміло, що голова ОДА не виробляє сам промислової продукції,
не вирощує зерна, врожайність якого
підвищилася на 4 ц/га, не народжує
самотужки дітей, щоб посідати перші
позиції у всеукраїнському рейтингу
губернаторів.
Але голова ОДА – це та людина,
якій потрібно визначати стратегічний
курс області та робити правильні акценти в державній політиці на місці.
Головне – це вміння налагодити діалог
влади з громадськістю: з містянами й
селянами, з шахтарями та держслужбовцями, з робітниками та бізнесменами, з учителями та медиками, з
військовими та волонтерами, з правовірними різних конфесій та атеїстами,
з політиками та громадськими діячами. Зрештою, для цього потрібні неабиякі дипломатичні здібності, лідерські якості та широкий кругозір. Тут і
починаються проблеми…

МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ
ПОПУЛІЗМ
Мене Володимир Гунчик періодично дивує своїми заявами. Інколи
думаєш: «Як? Як людина, яка обіймає
настільки високу посаду в області,
може таке казати?» Здається, що елементарні речі, про які говорять усі довкола, незрозумілі губернатору.
Гунчик і далі керує Волинською
областю так, ніби це автомобільний
завод. Кожен район – це цех, а голова райдержадмінстрації – начальник
цеху. І тільки начальники цехів можуть мати прямий контакт із директором заводу. Майстри і робітники – записуйтеся в чергу – в перший і третій
понеділки місяця з 14.00 до 17.00.
Наприклад, повідомлення «Волинського інформаційного порталу»:
«Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик хоче розмістити групу оповіщення в приміщенні
ОДА. Таку ідею він висловив 6 липня
під час оперативної наради.
Виконувач обов’язків начальника
відділу оборонно-мобілізаційної роботи Волинського обласного військового
комісаріату Геннадій Лічман розповів,
що в рамках шостої черги мобілізації,
яка стартувала 19 червня, оповіщено
тільки 25 %.
Голова ОДА Володимир Гунчик зауважив, що варто розмістити додаткову групу оповіщення в Шацькому районі, адже зараз – курортний
сезон, тож там збереться чимало
військовозобов’язаних, яких не вдалося
оповістити за місцем проживання.
Володимир Гунчик висловив ідею
розмістити ще одну групу оповіщення
в приміщенні ОДА. «У нас дуже багато
охочих поспілкуватися з головою облдержадміністрації, і мені дуже ціка-

АБО ЧОМУ ГУНЧИК – ПОГАНИЙ ГУБЕРНАТОР

во, чи потрапляють вони під призов»,
– заявив очільник області.
Нагадаємо, що 3 липня до Володимира Гунчика прийшли місцеві активісти з питаннями щодо призначення
керівництва Волинської митниці. З
головою ОДА вони не зустрілися, натомість посварилися між собою».
Із цього короткого повідомлення
маємо щонайменше три проблеми.
По-перше, невміння спілкуватися із
громадськими активістами. Бачити їх не опонентами, а партнерами і
спільно розв’язувати проблеми в області.
По-друге, бачимо системне нерозуміння потреб громадян та невміння їх мотивувати. Можливо, замість
залякування потрібно їх заохотити?
Адже відправлення синів Володимира Гунчика і Миколи Романюка в АТО
матиме набагато сильніший ефект для
підняття бойового духу волинян, аніж
ловити їх на вулицях і вручати повістки.
По-третє, спостерігаємо відсутність здорового глузду в питаннях розвитку районів. Тобто публічно заявивши, що всім військовозобов’язаним
на Шацьких озерах вручатимуть повістки, Гунчик зменшив кількість відпочивальників не лише з Волині, а й з інших областей. Це означає, що туристи
менше залишать коштів, відповідно,
менше заробить місцеве населення,
менше куплять місцевих товарів і послуг тощо. І зовсім не факт, що такий
крок дасть змогу успішно виконати
мобілізаційний план.

РЕФОРМАТОРСЬКИЙ
ПОФІГІЗМ
Очевидно, що Володимир Гунчик
також не має бачення розвитку держави. Наприклад, з жовтня 2010 року на
Волині реалізовувався експеримент із
монетизації пільг на електричну енергію. За чотири роки дії цього експерименту було охоплено понад 100 тисяч
пільговиків області.
Монетизація пільг з оплати електроенергії забезпечувала адресність
надання соціальних виплат. Експеримент сприяв становленню соціальної
справедливості та спрощенню порядку надання пільг з оплати електроенергії. Виникали вагомі стимули до
економного споживання енергоресурсів, адже економлячи споживання
електроенергії, пільговики все одно
отримували грошову компенсацію у
повному розмірі.
Також монетизація пільг є важливою складовою для демонополізації
і створення конкурентних умов на
ринку електроенергії та газу. Своєю
чергою, без формування реальної конкуренції на ринках електроенергії та
газу неможливо суттєво знизити споживання енергоресурсів, підвищити
ефективність української економіки.
І ось чергове повідомлення «Волинського інформаційного порталу»:
«Експеримент із надання адресної
допомоги на електроенергію, що проводився на Волині, у 2015 році не продовжили. Про це стало відомо 30 січня
під час розширеного засідання колегії

департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Експеримент із надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії в
області на Волині проводився із жовтня 2010 року. Про це розповіла директор департаменту Оксана Гобод.
За її словами, експериментом охопили понад 90% пільговиків. У 2014 році
з державного бюджету для надання
адресної допомоги на електроенергію
профінансували 12,1 мільйона гривень.
Разом із тим, Оксана Гобод зазначила, що у 2015 році уряд не продовжив
дію експерименту. Відповідно, органи
соціального захисту передають функції нарахування пільг з оплати електроенергії до ПАТ «Волиньобленерго».
Тобто повертаються до старої схеми
надання пільги, коли енергокомпанія
отримуватиме компенсацію з державного бюджету у вигляді субвенції».
Отож, чому було припинено експеримент, який гарно себе зарекомендував на рівні України? Справді, документи, потрібні для його продовження, було
подано до Кабміну. Проте у таких справах важливе не лише формальне подання, але й лобіювання потрібних рішень
у вищих коридорах влади. Про це знав
Борис Клімчук, але не знає Володимир
Гунчик. Імовірно, саме тому Волині було
відмовлено у продовженні експерименту. Адже ніхто не доводив його потрібності саме зараз. А все, що робила
«попередня злочинна влада», виявилося
незрозумілим і неправильним.
Тому все те прогресивне, до чого
волиняни йшли чотири роки, в одну
мить кануло в лету.

ХРОНІКЕР
Філістер (нім. Philister – філістимлянин) – людина
з обмеженим світоглядом, самовдоволена, яка
не цінує знання, науку, не розділяє естетичних
або духовних цінностей; неосвічений обиватель,
що відрізняється лицемірною, святенницькою
поведінкою; людина без духовних потреб.
Філістер також є людиною заскорузлою,
дріб’язковою, без ідеалів, зарозумілою, рабом
міщанської моралі.
Філістер спирається на традицію, не виявляючи
соціальної гнучкості й також не знаходячи стабільної
опори в собі.
Поняття спочатку виникло у студентському
середовищі міста Єни наприкінці XVII століття

внаслідок кривавих сутичок між студентами
університету та городянами-бюргерами. Так
називали не пов’язаних з університетом городян,
які обирали стосовно студентів таку ж позицію, як
філістимляни стосовно євреїв. У 1693 році під час
промови на похованні одного зі студентів, вбитого
городянами, пастор процитував біблійні слова
Даліли з її звернення до Самсона: «Філістимляни на
тебе, Самсоне! – Старий Заповіт, Сд. 16:9»
Англійський поет і культурний критик Метью Арнолд
(1822–1888) адаптував і застосовував німецьке слово
«філістер» для позначення антиінтелектуалізму у
своїх творах.
«Вікіпедія»

КУЛЬТУРНИЙ АТАВІЗМ
Незабаром уже вдев’яте на Волині
відбудеться фестиваль «Бандерштат».
Розпочав він свою історію ще у 2007
році та має на меті популяризувати
ідею українського націоналізму, патріотизм та українську культуру. Це
не просто музичний фестиваль, але й
майданчик для обміну ідеями, зустрічей з однодумцями.
Якщо на перших «Бандерштатах»
більшість учасників були місцевими,
то сьогодні значна кількість – приїжджі гості. Такий собі культурний туризм до Луцька.
«Бандерштат» став не просто однією з візитівок Луцька, яка популяризує місто. Він має й суто практичне
значення. Адже тисячі туристів, що
приїздять до міста, гривнею підтримують його інфраструктуру.
Навіть за часів Януковича оргкомітет «Бандерштату» отримував підтримку з облдержадмінстрації. Ні, не
фінансову, але організаційну. Адже
потрібно подбати не лише про запрошення музичних гуртів, але й про безпеку та комфорт його учасників. І зрозуміло, організаторам набагато легше,
коли державні чиновники їм допомагають, а не створюють перепони.
Що ми маємо цього року? Мало
того, що не створено координаційний
центр, який допоміг би залагодити
наявні питання (наприклад, із чергуванням машин швидкої допомоги
та пожежних), то рядові працівники
різноманітних відділів, управлінь та
департаментів отримали негласну
вказівку від керівництва ОДА жодним чином не допомагати у проведенні «Бандерштату». Добре, що хоч
не заважати… І це – після повалення
Януковича, який не палав любов’ю до
націоналістів!

УПРАВЛІНСЬКИЙ
КАТАКЛІЗМ
Прикро, але створюється враження, що зараз до влади прийшли філістери. Я довго шукав літературний
відповідник цьому поняттю, допоки
не натрапив на статтю в «Дзеркалі
тижня».
Що я маю на увазі? У часи президентства Леоніда Кучми ми мали
більш-менш професійний склад держслужбовців. Кажу про вищий та середній рівень управління.
Після Помаранчевої революції
багатьох із них звільнили, натомість
набрали нові кадри – ідеологічно правильні, але не завжди професійніші.
За Януковича частково повернулися «старі кучмісти», а частково
– молоді й нахабні «професіонали» з
родинними зв’язками на Донбасі.
Що ми маємо після Революції Гідності? Більшість керівників, що були
при Януковичу, потрапили під закон
про люстрацію. Іншу частину старих
професійних кадрів змусили піти на
пенсію, прописавши відповідні норми
до законодавства, коли пенсіонерам
стало невигідно працювати в держапараті. Соціальні ліфти не запрацювали,
але й колишніх помаранчевих до влади теж не пустили, бо «колишні». Натомість на керівні посади прийшли ті
«нові», хто за помаранчевих часів був
на других-третіх ролях в силу своїх інтелектуальних чи лідерських здібностей. Люди з обмеженим світоглядом,
яких цікавить тільки влада як така.
Звісно, з цього правила є й свої винятки.
***
Що ж хочеться побажати Володимиру Гунчику в наступні місяці його
роботи?
Більше спілкуватися з громадою.
Адже жодного уроку тут губернатор
так і не виніс. Почав свою діяльність
на посаді з «пробіжки» від громадських активістів, ще й отримав за це
яйце в лоб; і закінчує рік діяльності
прес-конференцією з медіа, відводячи
на запитання лише 20 хвилин.
Володимире Петровичу! Спілкуйтеся з громадою частіше! Адже
ефективний діалог між владою й громадськістю – запорука безпеки та добробуту в області.
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ротоієрей Михайло Бучак
– священик непосидючий.
Він не тільки настоятель
храму в селі Маяках, а й депутат
Луцької районної ради, один з
найактивніших волонтерів Волині.
Постійно їздить на схід, причащає
та сповідає бійців, привозить усе,
що треба. Каже, що коли довго
туди не їздить, то стає злим. Тепер
хоче побути на сході не тиждень і
не кілька днів, а бодай місяць, щоб
відчути усе те, що відчувають бійці.
«Хочу зрозуміти й відчути стан
бійця, – каже отець Михайло. – Розумію тепер воїнів, які сюди приходять
і не тямлять, куди вони втрапили. Бо
там усе просто й чітко. Мене тягне на
схід, бо там усе без понтів. Захочуть
тебе послати – то пошлють. Без проблем. Навіть якщо матимеш три хрести. Те, що ти священик, для них ще
нічого не означає. Там треба завоювати право бути священиком. Ти маєш
відвоювати право стати капеланом.
Це досить непросто. Наражаєшся на
великий спротив. Я, наприклад, заради цього навіть стрибав із парашутом
з травмою ноги. Не для того, щоб собі
щось довести. А для того, щоб бути на
рівні з підрозділом. Поїхав, а вони всі
чекали і думали: «Стрибне отець чи
ні?». І я стрибнув. Бо ці речі для них
дуже важливі».
– Ви від початку війни слідкуєте
за подіями на сході. Що змінилося
відтоді?
– Змінилося дуже багато. Нині викристалізовуються на сході ті, хто є
справжніми бійцями, а не тільки романтиками та націоналістами. Коли
почалася війна, було дуже багато
патріотизму на емоціях. Зараз люди
втратили силу, бо не розуміють, яка
ця війна. Вона для простих селян, колгоспників, трактористів, токарів, учителів. Зараз беруть на війну не тому,
що люди хочуть туди йти, а тому, що
їх змушують. Просять п’ять гривень
за sms та відсоток від заробітної плати на фронт. Але ніхто не озвучує, що
наші керівники держави збагатилися у
шість разів. Смішно просити в бабусі
п’ять гривень, коли ти маєш мільярди.
Смішно звертатися до вчителя, який
на голій ставці, коли твої прибутки за
рахунок контрабанди у східних регіонах ростуть, як на дріжджах. Але ми
воюємо не за президента і прем’єра, а
за тих дітей, які в чотири роки співають гімн України і тримають руку на
серці. Можна залишити схід і сказати:
«Давайте розвернемося і не будемо
воювати». Для нашого ворога це буде
чудово. Він зможе повністю увійти в
Україну і здійснити свою мрію. Знаємо
ж, що мрія ця – Київ – «мать городов
русских». Росія не має історії. Це біда
Путіна як маленького Наполеона. Для
чого був потрібний Крим? Територіально? Нічого подібного. Крим був потрібний, бо там ступала нога апостола
Андрія Первозванного. Путіну був
потрібен цей храм, Херсонес і наша історія. Тепер йому треба Київ. Бо будувати пам’ятник князю Володимиру в
Москві смішно. Коли був Володимир,
то Москви не було. Ми воюємо не за
територію, а за душі кожного з нас.
Якими вийдемо із цієї війни? Матеріалістами, християнами, ідеалістами?
Чи змінимося ми? Чи будемо й далі
замість слів «Слава Богу» лаятися? Чи
будемо смітити на ту землю, яку нині
захищаємо? Нам треба це вирішити. У
мене є друг Олег Твердохліб. У нього
рак, але він йде знову на війну. На таких тримається майбутнє.
– Чи допомагають українські волонтери за кордоном та держава?
– Нині великий акцент роблять на
закордон. Тому що там теж є українці,
і їх багато. Вони живуть з Україною в
серці. Бігають по магазинах, шукають
форму, тактичні окуляри. Волонтерам
важкувато. Але розумію, що легше не
буде. Щодо державного забезпечення,
то не знаю, чим вона забезпечує. Техніка така, що плакати хочеться. Дивлюся на це все і думаю: де АТО проходить – на сході чи у Мукачевому? Хоч я
не звинувачую владу за те, що вона не

МИХАЙЛО БУЧАК:
«ІНОДІ ДУМАЮ, ЩО
ЖИВУ НЕ В УКРАЇНІ, А В
ПЛЕМЕНІ ТУМБА-ЮМБА»

має резервів. Але якщо в Мукачевому
є така техніка, то має бути й на сході. У
протилежному випадку буду вважати,
що ворогом держави є народ. І не треба тицяти нині на «Правий сектор».
Бо у кожній організації національного
спрямування є проблеми. Так було й в
УПА. Багато «прилипал» на ідеї смокчуть кров українського народу. Так
само, як хтось має претензії до «Правого сектору», не до того, що воює на
сході, а до того, що використовує його
імідж, то так і я маю претензії до держави, а не до країни.
– Які саме претензії маєте на увазі?
– Бо тільки чую, що форма з Канади – 70 тисяч, берці – 30 тисяч. Може,
воно щось не так у моїй голові, але
коли до волонтерів звертається працівник СБУ і просить форму, то починаю думати, що я живу не в Україні,
а в племені тумба-юмба. Розумію, що
вчитель і сантехнік не можуть її купити, але коли форми не мають такі
структури, то дивуюся і не можу зрозуміти, що відбувається в моїй країні. Виникає запитання: а чи потрібна
перемога в цій війні керівництву моєї
держави? Може, ця війна – це переділ
фінансових потоків і капіталів? Хтось
втрачає, а хтось підбирає. Не розумію,
кого боїться наша влада: Путіна чи
українців, які є у Луцьку, Тернополі,
Львові, всюди.
– Як гадаєте, чому Бог вибрав
Україну для цієї війни?
– Іде війна за душі людей. Маю віру
у світле майбутнє моєї країни, яка переживає стан біблійного героя Іова Багатостраждального. Сьогодні йде спір
за Україну. Це унікальна країна. У неї
прекрасні люди, земля та територіальне, геополітичне розташування. Нині
диявол каже Богу: «Забери в українців
усе, чи не проклянуть вони тебе як

Бога?». Здається, що у нас вже й так усе
забрали. Ми не мали того добробуту,
як у Європі та Америці, не мали таких
можливостей і забезпечення, доброго
керівництва. Але у нас був мир. Тепер і
це забрали. Якщо наш народ вистоїть,
то ми переможемо. Я не є прихильником Європи-Америки, вважаю, що не
треба нам до когось приєднуватися. Я
вірю в той час, коли президент США
телефонуватиме й проситиме дозволу
приїхати в Україну, а йому скажуть:
«О’кей, тільки через чотири місяці. Бо
зараз багато делегацій із інших країн».
Ось це моя країна! Коли контрольний
пакет акцій в Україні буде належати
вірянам, тоді країна стане могутньою.
Бог вибрав Україну, бо не знайшлося
більше такої сильної нації, яка змогла
би вистояти. Дуже поважаю російський народ, який просить вибачення
в українців. Хоча за що їм перепрошувати? За те, що там народилися? Вірю,
що через п’ять років пройдемося парадом Красною Площею і принесемо
Росії майбутнє. Князь Володимир дав
християнство Росії, а ми відповідальні
за тих, кого приручили.
– Що ви думаєте про Мінські домовленості? Це панацея чи здача
України?
– Це радше трупна отрута. Мінські
домовленості – це страх. Ми лякаємося, що Росія така велика держава і
вона на нас нападе. Америка хоче знищити Росію нашими руками, а Європа
просто труситься. Я не схвалюю Мінських домовленостей. Хлопці на сході
говорять дуже просто: або хай буде
мир, або хай буде війна. Це жорстокі
слова, але вони правильні. Бо те, що
зараз відбувається, – то це смерті без
війни. Циклічно повторюється світова історія, а ми не мудрішаємо. Під
кальку відбуваються події 1937-1939
років: фашистська Німеччина і Гітлер.

Тоді теж так думали: а може, він забере Вестфалію, а може, Австрію, а тоді
заспокоїться. Хтось гадає: подумаєш,
забере Путін частину України, ну і що,
коли вона залишиться трохи меншою.
Це ілюзорна думка. Усі дуже бояться
роздратувати Путіна. Але якщо людина неадекватна або психічнохвора,
то від неї можна чекати всього. Саме
таким є Путін. Його діями керує диявол. Ми повелися на ці домовленості.
Але історія буде вершитися не тільки
у переговорному процесі Мінськ-2,
Мінськ-3. Кожна людина на своєму
місці має робити те, що мусить. Я не
можу змінити країну, не можу змінити
багато процесів. Але я можу любити
Бога і свого ближнього. Якщо кожен
українець хоча б частково буде цим керуватися, то ми переможемо. І не тільки на фронті на сході, а на тому фронті,
який відбувається в душі кожної людини. Бо лінія фронту пролягає через
серця й душі людей. Якщо ти чиновник і крадеш, то ти ворог українського
народу. Якщо сидиш в адміністрації
президента і нічого не кладеш на вівтар перемоги, а ще й з нього крадеш,
то ти теж ворог. Таких ворогів багато.
Хтось маленький ворог, бо прийде на
вибори і візьме 200 гривень. Хоч потім
буде розказувати, як любить Україну.
Хтось продаватиме наркотики і буде
переконувати себе, що не ворог нікому, бо якщо він цього не робитиме, то
це буде робити хтось інший. Тому в
нас триває війна ще й з такими ворогами. Перемогти в людині гріх – тоді
можна перемогти війну. Маленький
Давид переміг великого Голіафа тому,
що був з Богом. Зараз увесь світ спостерігає за Україною як за відсталою
країною. Але настане час, коли американець буде бігати по архівах і шукати,
чи у нього є українське коріння, щоб
долучитися до великої нації.
– Псевдоволонтерів часто зустрічаєте?
– Я зустрічав двічі. Думаю, що зараз уже є псевдоволонтерські організації. Цікаво, що вони все продумують
грамотно: 10 відсотків допомоги, 90 –
навару. Це на їхній совісті. Завжди є
такі речі. Колись-таки вони будуть виходити назовні. А про поступ українського волонтерства колись напишуть
цілі праці. Про те, що такий монстр,
як ГРУ Росії, прорахувало абсолютно все, розбило нашу контррозвідку
зсередини, знищило армію і вже було
готове забрати Україну. Але дві речі не
увійшли у їхні плани: добровольчі підрозділи і волонтерська діяльність.
– До речі, про добровольчі підрозділи. Зараз багато наклепів на
добровольчі структури, зокрема на
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«Айдар». Їх звинувачують то в застосуванні тортур, то в тому, що вони
беруть заручників. Що ви про це
знаєте?
– Скажу, що у війни немає гарного обличчя. Це кров і страждання, а
часто й ненависть та агресія. Як можна вимагати від людини, яка щодня
дивиться в очі війни, здорового глузду, як можна вимагати від воїнів милосердя монаха в той час, коли у них
перед очима відбувається звірство?
Стосовно «Айдару», то минулого року
цей підрозділ звільнив 12 населених
пунктів за час літньої кампанії. Чому
про це ніхто не говорить? «Айдар» –
це типовий добровольчий підрозділ,
у якому переплелися червоні та чорні
нитки. Чорного було достатньо. Але
чи не було достатньо чорних ниток
у радянської армії, яка зайшла в Берлін? Тому я звинувачував би «Айдар»
хіба що на 10 відсотків, і то тільки тих
людей, які його використали, а на 90
відсотків звинуватив би владу. Звинувачувати воїна має право тільки воїн,
а не суддя, який ніколи не воював, чи
прокурор, який ніколи там не був. Маленький відсоток негідників, які потрапили у цей підрозділ, не зможуть
його заплямувати. Добровольчий
загін нікому не вигідний, особливо
українському керівництву. Він йому –
як чиряк на одному місці.
– Нині на війну беруть усіх, часто
навіть неадекватних. Що ви про це
думаєте?
– Думаю, що грішники так і пруть
в рай. (Усміхається. – ХЛ.) Пройшовши через усі кола військового пекла,
дуже багато воїнів стали праведниками. На мирній землі вони ними не
стали б. Хтось спився б, хтось загинув
би від ножа у бандитських розбірках,
а хтось сів би в тюрму. А там вони виявили героїзм і загинули як воїни. Ми
чомусь боїмося слова святий. Але зараз світ доповнюється святими. Не в
Америці у Манхеттені, не в Парижі на
Єлисейських полях, не в Лондоні біля
Біг-Бена, а в Україні на сході. Нині
можна розмовляти українською, але
бути москалем, або ж не знати української і бути бандерівцем. Хтось сам іде
на війну, а хтось із неї втікає. Як кому
виходить. Бо не всі вміють писати картини і не всі вміють воювати.
– То чим все ж таки, на вашу думку, завершиться конфлікт на сході
України?
– Перемогою. Парадом на Красній
Площі. Я ніколи не був у Москві. А я
там буду. На Мавзолеї «Отче наш» напишемо. Навіть трафарет наперед заготую. Заспіваємо там стотисячний
гімн України так, як на Майдані. А
хороші росіяни нас підтримають. Господь хоче показати усьому світові на
Україні, що держава може бути побудована не на фінансових механізмах
та соціальних гарантіях, а на християнській ідеї. Маємо велику місію і
мусимо її витримати. Україна переможе у боротьбі з дияволом. Українці
повернуться сюди і перестануть мити
підлоги в Італії та стригти газони в
Іспанії. Зараз українки мріють вийти
заміж за американця. Настане час,
коли вони з нами захочуть поріднитися.
– Як гадаєте, наступним президентом українці оберуть теж олігарха?
– Наступним президентом України стане маловідома людина. Хіба
що людина, яка при владі зараз, якось
зміниться, але це фантастика. До речі,
недавно читав, що Верховна Рада стоїть на відьминому болоті. І я, священик, вже починаю у це вірити. Мені
хочеться відкинути цю думку, але ж
їм усім пороблено. Найєм прийшов
у ВР – йому одразу стало пороблено,
з Тетяною Чорновіл те ж саме. Вони,
напевно, хороші люди. Але їм усім пороблено. Тому я зараз нікому не раджу
йти у Верховну Раду і взагалі балотуватися на тих виборах. Наступний
президент, чи то князь, чи то гетьман,
має увібрати в себе український дух
з головою. Диявол найбільше боїться
духовних і розумових геніїв. Бо їхні дії
годі передбачити. Ніхто не міг передбачити, що пастух Давид стане царем.
Україна теж чекає свого генія, якого
ніхто не зможе прорахувати.
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Олександр КОТИС

Д

о Другої світової війни на
Волині, зокрема в містах,
жило багато євреїв. Яка
доля спіткала їх по всій Європі, де
панував нацистський чобіт, відомо.
Тільки з Луцька розстріляли 18
тисяч євреїв. Убивства відбувалися
протягом двох місяців біля села
Гіркої Полонки. Проте дехто
зумів вижити. Одним із таких був
Йоель Перел, який повернувся
до міста в 1945 році, вже після
закінчення війни. Спогади про
те, яким він зустрів місто у той
час, викладено у книзі «Святий
Луцьк: меморіальна книга Луцька»,
яку надрукували у 1961 році в
Тель-Авіві. (Переклав з івриту
англійською Леонард Прагер, з
англійської – Олександр Котис).
Подаємо уривки з книги.
«Я поїхав до Луцька в 1945 році з настроєм відвідати могилу моїх батьків, з
глибоким сумом в очах, дивлячись байдуже на все і всіх, з тугою на серці.
Я бродив головною вулицею,
Ягеллонським проспектом, і шукав
знайомі обличчя людей, яких я міг би
знати. А перед очима мені стояв кривавий напис на грубій пофарбованій
меморіальній плиті з листового паперу, яку підтримували дві металеві
рейки на імпровізованому насипі в
Полонці: «18 тисяч жителів Луцька,
убитих гітлерівцями». Вісімнадцять
тисяч! Серед них – моя мама, чотири
брати і три сестри! Невже жоден не
вижив?
Перетинаючи Базиліанський Міст,
біля церкви я побачив кількох базарниць із розкладеним товаром. Одна з
них видалася знайомою – струнка жінка
з блідим обличчям, глибокими темними
невиразними очима, тонкими бровами
і густими віями, густим чорним волоссям з широкими смугами сивого – я
спробував згадати, хто вона і де я її бачив. Вона зауважила, що я дивлюся на
неї, і, здавалося, ось-ось наблизиться до
мене, але раптом завагалася, розвернулася, ніби щось забула, і сором’язливо
опустила очі. Тоді я згадав її, підійшов
і прошепотів: «Ти не впізнаєш мене,
Баше?». «Я впізнала тебе», – сказала
вона ще тихіше, ніж я прошепотів. Але
помітивши, як інші жінки дивляться
на нас із цікавістю, промовила: «Ви можете відвідати нас за адресою…» Вона
дала мені свою адресу.
Я продовжував свою прогулянку.

З ГЛИБИНИ ВІКІВ
Олександр КОТИС

Сьогодні в Україні все частіше
говорять про адміністративну
реформу. Суть цих змін – в
утворенні самоврядних громад,
які будуть мати суттєво більшу
відповідальність (у тому числі
фінансову), ніж мають зараз.
За пропонованими змінами,
колишні радянські райони
скасують, натомість утворять
повіти (можливо, виберуть якийсь
інший термін), що ділитимуться на
громади. Ці громади – фактично
об’єднання кількох сіл. У польській
адміністративній системі для
них є окремий термін – ґміни.
Отже, не секрет, що пропонована
система адмінреформи в Україні
має відображати польський
поділ територій. Подібна
структура в нашій історії вже
діяла у міжвоєнний період, коли
Волинське воєводство було
поділене на повіти, а ті, своєю
чергою, – на ґміни. Має це все,
правда, ще глибшу історію, яка
тягнеться від часів Люблінської унії.
Радянська система адміністративного поділу «прийшла» на наші землі
у 1939 році. 4 грудня була утворена
Волинська область. Вона ділилася на
райони, центрами яких стали міста.

«СВЯТИЙ ЛУЦЬК»: РІЗНА
ДОЛЯ МІСЦЕВИХ ЄВРЕЇВ

Кафедральний храм Prakov досі стояв (невідомо, що автор мав на увазі.
Можливо, Покровську церкву або кафедральний костел Петра і Павла, інших церков на маршруті автора у той
час не було. – ХЛ.). Напроти були
руїни зруйнованої батьківської хати,
де я провів дитинство. Будинки біля
головної вулиці, де раніше жили мої
сестри Фрейда та Рейзел і мій брат
Бенціон, ще стояв, хоча нижня стіна кухні впала. (Здається, стіна обвалилася тієї ночі, як я з’явився в
Луцьку.) У цьому будинку висіли
гобелени мого брата, були його меблі, швейна машина, навіть його
радіо було там. Я бачив наповнені
страхом, але все ж нахабні погляди
українців, які сиділи навпочіпки, і
швидко пішов далі.
Майже всі єврейські будинки в
околицях лежали в руїнах. Маленькі
вулички були вкриті сміттям і шматка-

ми скла, які відбивали сонячне світло.
Це було схоже на безлюдну пустелю.
Дерев’яна з високими вікнами Караїмська Синагога стояла недоторканою.
Від Великої Синагоги тільки стіни залишилися, дах обвалився. Кравецька
Синагога і Синагога «Ранок» були також зруйновані».
***
Сьогоднішня окупація частини
України російськими новоявленими
«фашистами» змушує багатьох жителів Донбасу покидати рідні домівки
і їхати на мирні території України.
Проблема біженців ще не стоїть гостро.
Проблема переслідувань і переховувань – класична тема військових
конфліктів та воєн. Коли під час Другої світової війни нацисти знищували
євреїв по всій Європі, в тому числі й
на Волині, серед місцевого населення
знаходилися люди, які ховали в себе

Велика синагога Луцька

євреїв, хоча їх самих переслідували
окупанти.
Одну з історії про те, як українець
неподалік Луцька рятував багатьох
євреїв, описали самі учасники тих подій. У книжці «Святий Луцьк» є багато біографічних історій та спогадів з
Волині. Одну з них написала Шошана
Якубович, яка вижила тільки завдяки
доброму серцю її захисників.
«Я брала ручку в руки кілька разів.
Хотіла написати про мого любого і добродушного Вітольда Фоменка. Шкодую, що не можу пригадати імена усіх
людей, яким він допомагав, але обличчя тих євреїв, яких він рятував, чітко
стоять перед моїми очима. Я побачила вперше Вітольда Фоменка уже після того, як усі наші сім’ї з ґетто були
вбиті. Я вижила завдяки випадковості
і втекла у село під назвою Підгайці.

Чимало єврейських хлопчиків і дівчаток працювали там на полях, Вітольд
Фоменко відвідував їх часто. Він допомагав їм отримати документи та
ліки. Серед іншого – приносив кисневу воду для єврейських дівчаток,
щоб вони могли фарбувати волосся в
світлий колір і бігти з села рятувати
себе.
Мені тоді було 11 років і на вигляд
я була як мала світловолоса неєврейська дитина. На прохання Вітольда,
його мама взяла мене до себе, незважаючи на те, що він уже й так переховував трьох євреїв у себе вдома. Живучи там, я помітила, як багато людей
різного віку приходили в їхній будинок ввечері – так, ніби це був якийсь
готель. За винятком, що в готелі ви
оплачуєте свій рахунок, а Фоменки
ризикували заплатити життям за гостинність.
Фоменко знаходив різні сховища
для тероризованих і переслідуваних
євреїв у християн, нерідко платячи за
них із власної кишені. Він обіцяв цим
християнам світ, коли війна закінчиться. На жаль, війна тривала довше,
ніж усі думали, і з часом сусіди цих
добрих християн повідомили в поліцію про переховування євреїв. Часто це призводило до арештів і страти
євреїв. Тоді нові труднощі з’явилися
у Вітольда і його сім’ї. Він був на сторожі день і ніч, заглядав у шпаринки
дверей, побоюючись пошуків євреїв
у його будинку. На щастя, на нього
ніхто не доніс. Але налякані християни, яким вдалося втекти з поліції і які
раніше переховували євреїв на його
прохання, приходили до Вітольда по
допомогу. Йому доводилося шукати
нові місця для тих, хто вже переховувався раніше.
Не раз євреям вдавалося уникнути
німецьких лещат. Вони приходили до
Вітольда, і той з подвоєною енергією
починав їм допомагати. Його мати також була хорошою жінкою, батько був
ніжною і м’якою людиною. Я дуже їх
любила. Від Фоменків я отримала краще з їжі та одягу. Я зобов’язана своїм
життя їм».

ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
УСТРОЮ ВОЛИНІ

Були міські, районні, селищні і сільські ради. Це майже точно та сама
система, яка ще досі зберігається в
Україні. Цікаво, що до утворення Волинської області була Луцька область,
яка включала кілька повітів – адмінодиниць польської системи.
Останню запровадили після Першої світової війни, коли Волинь увійшла до складу так званої Другої Речі
Посполитої. Уся країна була поділена
на 16 воєводств. У їхньому
числі було і Волинське.
До його складу входило 11 повітів. Воєводство охоплювало
нинішні Волинську,
Рівненську, частину
Тернопільської областей.
Найбільш буремна зміна адміністративного устрою
відбувалася протягом 1915 – 1920 років. Коли Волинь
перебувала у складі
Герб
Української народної
Волинського
республіки, її теривоєводства
торія була поділена
у XVI-XVIII
на землі, а ті – на постоліттях

віти. До складу Волинської землі входили Володимирський, Ковельський,
Луцький і Дубенський повіти. Михайло Грушевський не встиг запровадити новий поділ, за яким до складу
кожної землі мала входити приблизно однакова кількість населення – 1
мільйон мешканців. Фактично, Волинська земля існувала тільки протягом березня-квітня 1918 року. Після
цього і аж до приходу поляків, тобто
в часи Скоропадського,
було відновлено Волинську губернію.
Незважаючи на
австрійську
окупацію 1915 – 1916
років, Волинь і далі
жила за адмінподілом Російської імперії. Між третім
поділом Польщі наприкінці XVIII століття і часами УНР
землі об’єднувалися у
Волинську губернію. Її
центром був Житомир, а
територія ділилася на 12 повітів. Російською мовою повіт називався «уезд». Луцьк був «уездным
городком» поряд з Володимиром-

Герб Волинської губернії у ХІХ столітті

Волинським, Дубном, Ковелем, Рівним та іншими містами. Кожен повіт
складався з двох мирових дільниць,
які об’єднували кілька волостей. Щоб
розібратися в тому, що таке волость
і як їх утворювали, треба вникати у
станове розшарування суспільства
Російської імперії, в якому різні прошарки мали різні права, відповідно,
для них створювали різні адмінодиниці й адміноргани.

Цікаво загадати ще таке забуте
утворення, як Волинське намісництво
– адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії в 1793 – 1796
роках з центром у Заславі, одразу після поділу Польщі.
До цього 230 років (між Люблінською унією і поділами Речі Посполитої) існувало Волинське воєводство з
центром у Луцьку. Воно входило до Малопольської провінції, яких було три.
Волинське воєводство об’єднувало
три повіти: Луцький, Володимирський
та Кременецький. Повіти ділилися на
староства. Кілька повітів могли складати окрему область – землю. Королівськими маєтностями керували старости, а містами – каштеляни. Тобто
ця система передовсім спиралася на
землі і право різних станів на ці землі.
Наприклад, на території міста Луцька
була власне міська територія, якою
керував міський магістрат, а була державна замкова територія. Крім цього,
існували ще церковні землі – плебанії.
Це складна система з різним рівнем
взаємозв’язків, коментарі до якої можуть скласти цілу книгу.
Цікаво, що Волинське воєводство
ХХ століття було спробою реінкарнації цього ж воєводства з королівських
часів, з поправкою на дух і правила ХХ
століття. Сьогодні пропонують схожу
систему. Виходить таке собі «колесо історії». Як буде насправді, покаже час.
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Юрій КОНКЕВИЧ

У

ці літні дні я вже три роки
поспіль пригадую власну
історію футбольного
Євро-2012, зазвичай вона, історія,
світла та розвесела, але була
помережена невеселими думками
про те, як занепадають українські
об’єкти, збудовані до чемпіонату
Європи. Не будемо про нещасні
«хюндаї», футбольним людям було
боляче за пустку на «Арені Львів»
та безпросвітність боргів НСК
«Олімпійського».
Гарячі голови хотіли взагалі розібрати львівський стадіон по цеглині…
Лихо із назвою «війна» допомогло
розправити крила «Арені Львів», яка
торік наблизилася до самоокупності,
а такий-сякий менеджмент з’явився і
на НСК «Олімпійський». Стадіони зажили не тільки футбольним життям,
і неспортивні заходи допомагають їм
приймати саме футбольні матчі. Екскурсії, концерти, виставки, конференції. До маркетингового ідеалу нашим
аренам ще далеко, тому не оминув
нагоди побачити, як розпорядилися
своїм «євроспадком» варшав’яни, які
у січні 2012 року, найпізніше з-поміж
усіх міст, що приймали Євро-2012, відкрили власну футбольну мега-арену.
...До «Народового» дуже просто і
швидко дістатися з центру Варшави
– якихось десять хвилин на автобусі
через міст Понятовського. Якщо йти
пішки, можеш трохи втомитися, тому
коли у скверику перед ареною помітив
зо двадцять розвішаних між липами
гамаків, закортіло відпочити. За нашою звичкою, почав шукати, кому
треба сплатити за миті відпочинку, але
з’ясував, що гамаки в центрі європейської столиці – то «задарма». Як і класний Wі-Fі, який дозволяє розмовляти
у скайпі, як і вхід на рецепцію арени,
користування туалетом і кулером з
прохолодною водою.
Побудувати нову арену на території «Стадіону Десятиліття» поляки
хотіли ще з середини 1990-х років,
адже з 1983 року арену не використовували, монументально-совковий
70-тисячник занепав, його трибуни

«НАРОДОВИЙ»

НАПРАВДУ НАРОДНИЙ

ЯК ЗАРОБИТИ ДЕРЖАВНОМУ СТАДІОНУ?

На стадіоні організовано п’ять видів тематичних екскурсій

позаростали кущами, а сам стадіон
використовували як ринок. Причому
то був мегакриміналізований базар,
яким заправляла в тому числі українська та російська мафія.
Справа зрушилася з мертвої точки
після визначення господарів Євро2012. Стало зрозуміло, що столиця
країни потребує великого сучасного
стадіону, який міг би приймати матчвідкриття та інші поєдинки турніру. Будівельні роботи завершили на
«Народовому» в кінці листопада 2011
року, відкрили у січні 2012-го, а під
час Євро тут зіграли п’ять поєдинків,
у тому числі матч-відкриття.
...Власне на рецепції, про яку я
згадав вище, записуюся на оглядову
екскурсію стадіоном. Тут можна дістати екскурсію на оглядовий пункт,
маршрут футболіста, історичний та
ексклюзивний маршрути. Ціна ко-
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ливається від 10 до 40 злот (60 – 240
грн), учні, студенти, неповносправні
та їхні супровідники є пільговиками і платять половину від вартості
квитка. Дешевше брати родинний
квиток.
Фінансові результати Національного стадіону у Варшаві обнадійливі. Спортивний об’єкт, побудований
до Євро-2012, починає приносити
прибутки. Пйотр Ґлінковський, який
проводить екскурсії на арені, пояснює, що торік платники податків
уже не мусили докладатися до функціонування об’єкта: «Національний
Стадіон – це підприємство, яке саме
фінансується. Ми побудували бюджет таким чином, щоб збалансувати
прибутки й витрати. Відмовилися від
дотацій з державного бюджету. І його
баланс коливається в межах нуля. Добрі фінансові результати об’єкта – це
наслідок того, що тільки у 2014 році
на стадіоні зорганізовано понад 500
заходів».
Із світових топ-зірок тут вже співала Мадонна, цими днями чекають
на «AC/DC». На нижніх ярусах арени
облаштовано океанаріум, із квітня
до жовтня щотижня відбувається лазерне театралізоване дійство на тему
загибелі Помпеїв. Парковку арени у
вільні від футбольних матчів дні використовують як найбільшу у Варшаві
картингову трасу. А в літні дні вільні
площі прилаштували ще й до автокінотеатру. Крім того, «Народовий» –
справжній центр сімейного дозвілля
в польській столиці. Навколо стадіону
прокладено рівно однокілометрову
асфальтовану доріжку з відмітками
через кожні 100 метрів. Нею бігають,
їздять на велосипедах, скейтах і навіть
інвалідних візках. Не дивно, що «Народовий» встиг навчитися заробляти
на себе.
...Екскурсія закінчується там, де
почалася, – на рецепції стадіону. Її ведучий запрошує зробити світлину у
фотобудці. Посміхаєшся, сплачуєш 10
злотих і за мить тобі в брендованому
конверті дають кілька фото, на яких
ти вже на тлі стадіону або обіймаєшся
з польськими футбольними зірками.
Поляки справді вміють заробляти пеньонзи! І їхні ідеї придатні не тільки
для стадіонів класу «люкс»...

ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІМЕНІ …ЛЬВІВ’ЯНИНА
Як і в Україні, польські стадіони Євро довго називали. У Варшаві спочатку відмовилися продавати назву арени якійсь великій корпорації, а згодом дискусія точилася навколо надання «Народовому» імені
Папи Римського Івана Павла II (початок будівництва збігся зі смертю понтифіка), імені Ришарда Сівєца – колишнього вояка Армії Крайової, філософа,
який 8 вересня 1968 року на «Стадіоні Десятиліття» здійснив акт самоспалення у присутності партійної номенклатури і десятків тисяч глядачів на
знак протесту проти введення радянських військ у
Чехословаччину. 28 червня 2012 року, вже під час

Євро-2012, польський Сейм ухвалив рішення про надання стадіону імені Казімежа Гурського – польського футболіста і тренера, який народився у Львові.
Казимеж грав до 1944 року за три львівські команди, а згодом тренував чимало польських та навіть
грецьких команд, а у 1970 – 1976 роках очолював
збірну Польщі, яка здобула золоті медалі на Олімпійських іграх у Мюнхені (1972), срібні медалі на чемпіонаті світу у ФРН (1974) і срібні медалі на Олімпійських іграх у Монреалі (1976).
Біля центрального входу найбільшого стадіону країни Казімежа Гурського увіковічнили у бронзі.

У фотобудці зроблять миттєве
фото на тлі арени
Навколо стадіону прокладено
кілометрову трасу, якою
послуговуються бігуни,
скейтбордисти та інваліди

У 2014 році арена вийшла на
рівень самоокупності

«Народовий» часто не так стадіон, як мистецько-розважальний об’єкт
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Хроніки ЛЮБАРТА
№28 (229)

ПОНЕДІЛОК 27 ЛИПНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.20, 05.00
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 08.40 Здоров’я
07.35, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.35 Мультфільм
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця
старого мосту»

ВІВТОРОК 28 ЛИПНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 02.20, 05.00
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 08.40 Здоров’я
07.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00 Трансляція заходів з
нагоди Дня Хрещення Київської
Русі-України
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Про головне
14.40 Т/с «Таємниця старого

СЕРЕДА 29 ЛИПНЯ

UA: Перший

06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 08.40 Здоров’я
07.35, 23.30 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.30 Мультфільм
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.55 Як ваше здоров’я?
12.35 Нотатки на глобусі
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Святкове богослужіння

UA: Перший

UA: Перший

ЧЕТВЕР 30 ЛИПНЯ

06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Тепло. Ua
07.35, 08.40 Здоров’я
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.30 Мультфільм
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.50 Світло
11.55 Уряд на зв’язку з
громадянами
12.20 Слідство. Інфо

П’ЯТНИЦЯ 31 ЛИПНЯ

06.20 Агровектор
06.30, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 08.40 Здоров’я
07.35, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.30 Мультфільм
09.40 Школа Мері Поппінс
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.50, 04.10 Віра. Надія. Любов
12.00 Дорогі депутати

СУБОТА 1 СЕРПНЯ

07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35, 00.05 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
09.15 Казки Лірника Сашка
09.30 Мультфільм
10.00 Зроблено в Європі
10.30 Книга ua
10.55 Д/с «Китай на кінчику
язика»
12.10 Етнографічні замальовки.
Грузія
12.20 Д/ф
13.00 Світло
13.40 Д/с «Замки Європи»
14.30 Х/Ф «ЖАХЛИВИЙ

НЕДІЛЯ 2 СЕРПНЯ

UA: Перший

06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Агровектор
08.20, 00.05 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
08.40 Тепло.Ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Школа Мері Поппінс
10.15 Хочу бути
10.40 Спогади
11.15 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ.
МАВКА»
13.05 Спецпроект до 150-річчя
від дня народження Андрея

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший
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11.55 Д/ф
12.25 Утеодин з Майклом Щуром
13.15, 05.25 Вікно в Америку
13.40, 20.00 Про головне
15.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
15.55 Х/Ф «ВЛАДИКА АНДРЕЙ»
18.15 Час-Ч
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Дорогі депутати
19.30 Перша шпальта
21.50 Подорожні
23.00, 00.00 Підсумки
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Земля вітрів»
02.35 Т/с «Пастка»
04.05 Надвечір’я

1+1
07.25, 07.40 «Маша і ведмідь»
07.50, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.45 «Міняю жінку - 8»
10.00 «Чотири весілля 4»
11.10 Т/с «Асі»
13.15, 13.50, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра»
23.30, 02.25 Х/Ф «ПРОСТО РАЙТ»
01.25 «Great British Bake off»
04.00 «Шість кадрів»

1+1

мосту»
15.30 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.35 Перша студія
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Трансляція Святкового
богослужіння біля
пам’ятника хрестителю Русі
рівноапостольному князю
Володимиру
20.30 Перші на Першому
(Євроігри)
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Земля вітрів»
02.35 Т/с «Пастка»

07.15, 07.30 «Маша і ведмідь»
07.40, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.35 «Міняю жінку - 8»
09.45 «Чотири весілля 4»
10.50 Т/с «Асі»
12.40, 20.15 Т/с «Свати - 4»
13.45, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра»
23.30, 02.30 Х/Ф «РОДИННЕ
ВЕСІЛЛЯ»
01.30 «Great British Bake off»
04.05 «Шість кадрів»

біля пам’ятника князю
Володимиру
15.30 Війна і мир
16.15 Книга ua
16.40 Д/с «Мій новий дім - Корея»
17.20 Д/с «Китай на кінчику
язика»
18.50 Спецпроект до 150-річчя
від дня народження Андрея
Шептицького
20.00 Про головне
21.40 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00 Підсумки
23.20 Тепло. Ua
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Земля вітрів»
02.35 Т/с «Пастка»

07.10, 07.25 «Маша і ведмідь»
07.35, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.30, 01.30 «Міняю жінку - 8»
09.40 «Чотири весілля - 2»
10.50 Т/с «Асі»
12.40, 20.15 Т/с «Свати - 4»
13.45, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра»
23.30, 03.30 Селена ¥омес у комедії
«Рамона і Бізус» 1
02.30 «Great British Bake off»
05.05 «Служба розшуку дітей»

13.15, 18.15 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.30, 04.05 Надвечір’я
16.30 Д/с «Замки Європи»
17.20 Український корт
17.50 Зроблено в Європі
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.15 Інтерв’ю Директора
Світового банку у справах
України, Білорусі та Молдови
Чімяо Фан
23.00, 00.00 Підсумки
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Земля вітрів»
02.35 Т/с «Острів любові»

1+1

1+1
07.35, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
08.30, 02.35 «Міняю жінку - 8»
09.45 «Чотири весілля - 2»
10.50 Т/с «Асі»
12.40 Т/с «Свати - 4»
13.45, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра»
23.30 Х/Ф «МЕНЕ ЗВУТЬ ХАН»
03.35 «Great British Bake off - 2»
04.35 «Шість кадрів»

1+1

12.25 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.30 Спогади
16.00 Театральні сезони
16.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
16.55 Д/с «Китай на кінчику
язика»
18.00 Перші на Першому
(Євроігри)
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00 Підсумки
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
02.35 Т/с «Острів любові»

07.35, 19.30, 02.10 «Телевізійна
служба новин»
08.30 «Міняю жінку - 8»
09.40 «Чотири весілля - 2»
10.50 Т/с «Асі»
12.40 Т/с «Свати - 5»
13.45, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ»
23.10 «Світське життя»
00.10, 03.00 Х/Ф «ПОГРАБУВАННЯ
КАЗИНО»
04.30 «Шість кадрів »

ГЕНРІ»
16.05 Чоловічий клуб. Спорт
17.00 Чоловічий клуб
17.40 Музичні салони ARTE
18.50 Д/с «Гра долі»
19.25 Х/Ф «ЛІСОВА ПІСНЯ.
МАВКА»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Інтерв’ю Директора
Світового банку у справах
України, Білорусі та Молдови
Чімяо Фан
22.20 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»

08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Маша і ведмідь»
09.10 «Світське життя»
10.10, 02.45 Х/Ф «ТРАВНЕВИЙ
ДОЩ»
12.00, 01.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВ»
14.05 «Сказочная Русь»
14.45 «Вечірній Київ»
16.35, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.00 Х/Ф «ХИЖАК-2»
04.15 «Шість кадрів »
05.45 «Неділя з Кварталом - 2»

Шептицького
14.10 Д/с «Гра долі»
14.40 Фольк-music
15.50, 03.30 Д/ф
16.45 Театральні сезони
17.10 Т/с «Новели Мопассана»
18.55 Х/Ф «ПО СИГАРЕТИ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика
23.00 День Янгола
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
02.20 Т/с «Острів любові»
04.00 Музичні салони ARTE
05.25 Уряд на зв’язку з
громадянами

08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі» 09.00
Лотерея «Лото-забава» 09.40
М/ф «Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці» 09.45 «Маша і ведмідь»
10.15, 19.30 «Телевізійна служба
новин» 11.00, 12.05 «Світ
навиворіт: Латинська Америка»
13.15 «Інспектор Фреймут»
14.50 «Територія обману»
15.45 «Поверніть мені красу»
16.55, 18.05 «Чотири весілля 4»
20.15, 03.25 Х/ф «Когда зацветет
багульник » 00.00 Х/ф «Ангел» 01.40
Х/ф «Хижак-2»

1+1

1+1

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Ангел в сердце»
13.15 «Судові справи»
14.00 «Молебень на
Володимирській гірці. Пряма
трансляція»
15.00 «Сімейний суд»
15.45 «Чекай на мене»
17.50 «Новини»
18.05, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2:
Повернення Сандри»
22.50 Т/с «Перше кохання»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02.40 Х/Ф «ПІТИ, ЩОБ
ЗАЛИШИТИСЯ»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 «Божественна літургія у
Свято-Успенській Києво-Печерській
Лаврі»
11.00 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2:
Повернення Сандри»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»
03.00 Х/Ф «КОД
ВБИСТВА:ПОЛЮВАННЯ НА
КІЛЕРА»

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше кохання»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.45 «Судові справи»
13.40, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2:
Повернення Сандри»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»
03.00 Х/Ф «НА ЛЕЗІ БРИТВИ»
04.30 Д/с «Легенди бандитської
Одеси»

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше кохання»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.50 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.45 «Судові справи»
13.40, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2:
Повернення Сандри»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02.55 Х/Ф «СІМ ДНІВ ДО ВЕСІЛЛЯ»
04.30 Д/с «Легенди бандитської
Одеси»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Перше кохання»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.00 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05 «Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
20.50 Х/Ф «Я БУДУ ЧЕКАТИ ТЕБЕ
ЗАВЖДИ»
00.35 Т/с «Картковий будинок 2»
03.45 Д/ф
04.40 Д/с «Легенди бандитської
Одеси»

ІНТЕР
06.30, 04.05 Х/Ф «КУР’ЄР»
08.00 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 Х/Ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
11.10 Х/Ф «МАМО, Я ЛЬОТЧИКА
ЛЮБЛЮ»
13.10 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ТОМУ ЩО
ЛЮБЛЮ»
15.00 Х/Ф «ПІГУЛКА ВІД СЛІЗ»
17.00, 20.30 Т/с «Одеса-мама»
20.00, 02.05, 05.25 «Подробиці»
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.35 Х/Ф «ВІД ЗАХОДУ ДО
СВІТАНКУ 3: ДОЧКА КАТА»

ІНТЕР
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.35 Х/Ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
08.15 «Удачный проект»
09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
11.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ТОМУ ЩО
ЛЮБЛЮ»
13.00 Х/Ф «Я БУДУ ЧЕКАТИ ТЕБЕ
ЗАВЖДИ»
16.50, 20.50 Т/с «Одеса-мама»
20.00, 02.15, 04.55 «Подробиці»
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.55 Х/Ф «ІГРИ ДОРОСЛИХ
ДІВЧАТ»

ICTV
06.10 Служба розшуку дітей
06.15 М/с «Пригоди мультинят»
06.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
07.40, 19.20 Надзвичайні новини
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.05, 01.45 Х/Ф «ПЕРЕГОНИ
«ГАРМАТНЕ ЯДРО»-2»
12.05, 13.10, 03.25 Т/с «Стріла»
14.10, 16.20 Х/Ф «ЕЙР АМЕРИКА»
16.50 Х/Ф «ВІЧНО МОЛОДИЙ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.15 Х/Ф «ТОЙ, ХТО ЗНОВУ
ВИГАНЯЄ»

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 15.30, 16.20 Т/с «Вчора
закінчилася війна»
11.50, 13.10, 02.45 Т/с «Стріла»
17.45, 22.20 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
23.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА ЗБРОЯ»
01.25 Х/Ф «АГЕНТИ ФБР»
04.05 Т/с «Закон Херрі-2»

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 15.30, 16.20 Т/с «Вчора
закінчилася війна»
11.50, 13.10, 03.00 Т/с «Комісар
Рекс»
17.45, 22.20 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
23.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ-2»
01.30 Х/Ф «Я ДОСІ ЗНАЮ, ЩО ВИ
СКОЇЛИ МИНУЛОГО ЛІТА»
04.25 Т/с «Закон Херрі-2»

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 15.30, 16.20 Т/с «Вчора
закінчилася війна»
11.50, 13.10, 02.50 Т/с «Комісар
Рекс»
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
23.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА ЗБРОЯ»
01.35 Х/Ф «ТОЙ, ХТО ЗНОВУ
ВИГАНЯЄ»
04.15 Т/с «Закон Херрі-2»

ICTV
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Студія Вашин´тон
05.20, 14.00 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 15.30, 16.20 Т/с «Вчора
закінчилася війна»
11.50, 13.10, 03.15 Т/с «Комісар
Рекс»
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
23.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ-4»
01.40 Х/Ф «ДІСТАТИ КОРОТУНА»

ICTV
08.25 Провокатор
10.15 Секретний фронт
11.10 Антизомбі
12.10 Дістало!
13.20 Громадянська оборона
14.20 Інсайдер
15.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/Ф «ЗАБОРОНЕНИЙ
ПРИЙОМ»
22.10 Х/Ф «ЕПІДЕМІЯ СТРАХУ»
00.10 Х/Ф «НЕВИДИМКА»
02.05 Х/Ф «ВОГОНЬ З ПЕКЛА»
03.55 Вражаючі сюжети про роботу
поліції

ICTV
05.55 М/с «Пригоди мультинят»
06.40 Т/с «Леся+Рома»
08.30 Зірка YouTube
11.10 Дивитись усім!
13.00 Х/Ф «СТАРІ ПСИ»
14.40 Х/Ф «ЕПІДЕМІЯ СТРАХУ»
16.40 Х/Ф «ЗАБОРОНЕНИЙ
ПРИЙОМ»
18.45 Факти. Вечір
19.30 Х/Ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
21.50 Х/Ф «СТИРАЧ»
00.00 Х/Ф «ВІДШКОДУВАННЯ
ЗБИТКІВ»
01.50 Х/Ф «Я ДОСІ ЗНАЮ, ЩО ВИ
СКОЇЛИ МИНУЛОГО ЛІТА»

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Зіркове життя. Обдурити
зірку»
08.50 Х/Ф «ПРИЛЕТИТЬ РАПТОМ
ЧАРІВНИК»
10.45 «Холостяк - 5»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»
00.45 «Один за всіх»
01.55 Х/Ф «ТАНЦМАЙДАНЧИК»
03.35 Нічний ефір

СТБ
06.10, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя. Зіркові
байстрюки»
09.45 «Зіркове життя. Я люблю тебя
до слез....»
10.35 «Таємниці Х-фактора. Життя
як D-версія»
11.20 «Холостяк - 5»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
00.30 «Один за всіх»
02.00 Х/Ф «ВЕСЕЛІ ЗІРКИ»
03.50 Нічний ефір

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Зіркове життя. Врятовані
дітьми»
09.05 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.00 «Холостяк - 5»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про
секс 2»
00.30 «Один за всіх»
01.55 Х/Ф «ЗОЛОТО»
03.45 Нічний ефір

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Зіркове життя. Тіло на показ»
09.00 «Зіркове життя. Нещасні в
коханні»
10.00 «Таємниці Х-фактора. Мамо,
не горюй! »
10.55 «Вагітна у 16»
11.55 «Доньки-матері»
12.50 «Холостяк - 5»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом
Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.30 «Один за всіх»
02.25 Х/Ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»

СТБ
05.20 Х/Ф «ВИКОНАННЯ
БАЖАНЬ»
06.50 Х/Ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»
08.35 Х/Ф «ТРАКТИР НА
П’ЯТНИЦЬКІЙ»
10.15 Х/Ф «МІСЦЕ ЗУСТРІЧИ
ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/Ф «ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ»
22.35 Х/Ф «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»
00.30 Х/Ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА І ЛІКАРА ВАТСОНА»
03.25 Нічний ефір
04.50 Х/Ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ»

СТБ
06.25 Х/Ф «РОЗІГРАШ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Х/Ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
11.40 Т/с «Коли ми вдома»
14.00 Х/Ф «ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ»
15.55 Х/Ф «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»
18.00 Х/Ф «НАВЧАЮ ГРІ НА
ГІТАРІ»
21.45 Х/Ф «ВЕЧІРНЯ КАЗКА»
23.40 «Давай поговоримо про
секс 2»
01.30 Х/Ф «ТРАКТИР НА
П’ЯТНИЦЬКІЙ»

СТБ
05.35 Х/Ф «ЦІЛКОМ ПРОПАЩИЙ»
07.10, 00.35 Х/Ф «СТЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.20 Х/Ф «НАВЧАЮ ГРІ НА
ГІТАРІ»
15.10 «Містичні історії-4 з Павлом
Костіциним»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла»
02.10 Нічний ефір

УКРАЇНА
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.40, 05.20 Події
09.15, 19.45, 02.30, 03.30 «Говорить
Україна»
10.25 Т/с «Квиток на двох»
14.20, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту 2»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «НЕЙМОВІРНИЙ ХАЛК»

УКРАЇНА
06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.20, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.25, 23.30 Т/с «Засіб від смерті»
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри»
20.50 Футбол. Ліга Чемпіонів.
«Фенербахче» (Туреччина) «Шахтар» (Україна)
23.00 Події дня
02.05 Х/Ф «НЕЙМОВІРНИЙ ХАЛК»

УКРАЇНА
06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.20, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.30 «Говорить
Україна»
12.25 Т/с «Засіб від смерті»
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту 2»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Засіб від смерті »
02.05 Т/с «Пожежники Чикаго»

УКРАЇНА
06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.20, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.30 «Говорить
Україна»
12.25, 23.30 Т/с «Засіб від смерті»
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту 2»
23.00 Події дня
02.05 Т/с «Пожежники Чикаго»

УКРАЇНА
06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
01.20, 05.15 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.25 «Говорить
Україна»
12.25, 23.30 Т/с «Засіб від смерті»
18.00, 04.30 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту 2»
23.00 Події дня
02.05 Т/с «Пожежники Чикаго»

УКРАЇНА
06.00 Зірковий шлях
06.30, 07.15, 03.00 Т/с «Жіночий
лікар»
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 Події
10.15, 02.20 Реальна містика
11.10 Т/с «Тілі - тили тісто»
15.20, 19.40 Т/с «Тільки про любов»
00.00 Історія криміналістики.
Ідентифікація
00.55 Історія криміналістики.
Балістика

УКРАЇНА
06.40, 19.00, 01.30 Події
07.20 Т/с «Тілі - тили тісто»
11.00 Х/Ф «ПОЧУЙ МОЄ СЕРЦЕ»
12.50, 20.00 Т/с «Умови контракту
2»
21.50 Х/Ф «РУДА»
23.40 Зірковий шлях
02.20 Т/с «Королева гри»

ÐÎÇÂÀÃÈ
Олександр КОТИС

У

Луцьку відбувся перший
арт-хакатон «Університет
міста». Його організували
Луцький ІТ-кластер та відділ
міжнародного співробітництва
Луцької міської ради, щоб
обговорити те найцікавіше
та найкорисніше, що можна
використати для розвитку міста тут
і тепер.

№28 (229)

Після завершення арт-хакатону учасники команд отримали дипломи
за активну участь у дійстві

ник міського голови Тарас Яковлев
розповідав про те нове, що вдалося
зробити в Луцьку останніми роками:
облаштування велодоріжок, новації
у сфері електротранспорту тощо. Директор Луцького ІТ-кластеру Іванна Мартинів презентувала поки що
єдиний в Україні мобільний додаток
для Android з графіті Луцька та піснями луцьких музикантів, який було
розроблено спільно з Google Cultural
Institute. Про пам’ять міста та важли-

вість його історичного обличчя розповідав дослідник Олександр Котис.
Режисер аматорського театру-студії
«Гармидер» Руслана Порицька ділилася досвідом втілення театру на вулицях Луцька. Загалом виступили понад
20 людей.
Як повідомили організатори, практичним результатом арт-хакатону
стали вісім проектів, розроблених командами учасників. Третє місце посів
проект «Луцьк 360°» житомирянина

Олександра Янтаря,
який пропонує
оцифрувати
місто
на зразок
Google
Maps,
де
всі споруди і вулиці
Луцька були
б як на долоні.
Друге місце –
за проектом «Lutsk
urban gallery» від команди луцьких вуличних художників, який передбачає виділення
майстрам стріт-арту локацій, де вони
зможуть легально і сповна показати
своє мистецтво.
Перше місце виборов освітньоекологічний проект від команди Фундації розвитку громад «Eco Study Bin».
Проект передбачає встановлення
смітників з переробленого гранульованого пластику з адаптивним дизайном для дітей. Розставляти смітнички
рекомендують у садочках, школах, на
дитячих майданчиках, таким чином
ненав’язливо привчаючи малюків до
екологічної культури.
Протягом цього тижня з учасниками та переможцями арт-хакатону
зустрінуться представники оргкомітету «Університету міста» та допоможуть подати заявки на конкурс гро-

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«МАЧО
І БОТАН-2»

(США, 2014)
Режисер: Філ Лорд,
Крістофер Міллер
Почну з того, що першої
частини історії про пригоди
двох недалеких офіцерів я не
бачив. Так уже історично склалося і від того жодних докорів
сумління в мене не виникало,
хоча я завжди належав до поціновувачів так званого «туалетного» гумору в подібних комедіях. Цього разу персонажам
Джони Хілла та Ченнінга Татума випадає під прикриттям попрацювати в коледжі, де через
поширення нового наркотика
загинула студентка. Окрім усіх можливих потенційних небезпек,
на героїв чекає чи не найбільше «парне випробування» – перевірка
на міцність їхньої дружби. А так – повний і майже наркотичний
сумбур на екрані, несподівані повороти сюжету, легке й майже атмосферне божевілля, що передається, здається, навіть глядачу, одною лівою зроблять компанійський перегляд фільму. Можна!

«ПРО АЛЕКСА»
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У ЛУЦЬКУ ДИСКУТУВАЛИ
ПРО МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Акція тривала два дні – 17 та 18
липня. Суть – змотивувати команди
висунути ідеї для покращення простору міста. Відбувалися також виступи різних людей на теми, дотичні
до поняття міста. Так, перший заступ-

Робота житомирського художника
Віталія Талька на вулиці Винниченка,
в арці між будинками № 23 та № 25

23 липня 2015 року

(США, 2014)
Режисер: Джессі Цвік
Режисерський дебют початківця Цвіка є зразком розмірено легкого, але глибоко
психологічного кіно, яке, здається мені, до кінця можуть
осягнути тільки люди, які не
з кіно знають американську
ментальність. Історія семи
друзів часів коледжу, які через
роки збираються разом опісля
спроби одного з них вкоротити
собі віку… Розмови, давні історії, образи, привиди минулого
і виклики теперішнього – яка
реальна ціна дружби героїв і
чи пройшла вона випробування роками? Кожен глядач вирішить сам. Хтось під цей фільм
точно спокійно і невимушено засне, тоді як хтось інший може не
менш невимушено роз’ятрити власні рани. Терапевтично корисне
кіно, хоча і для вкрай вузького кола людей.

«КРАСИВА
І БОЖЕВІЛЬНА»

(США, 2014)
Режисер:
Крістофер Залла
Усе більше і більше проймаюся довірою до західних
телепостановок. Серед на
перший погляд другосортного матеріалу трапляються
справді цікаві й драматично
багаті історії. Досвід роботи
«серіальників» у царині повнометражного кіно дарує
часом справді непогані фільми. Реальна історія життя
американського мільйонера
Бена Новака, який мінімально прогадав з дружиною,
отримавши собі в життєві
супутниці справжнього монстра. Хоча і гарного, стильного, вишуканого та розумного. Монстра, який не зупиниться ні перед чим, аби тільки втілити в життя
свої жіночі амбіції. Фільм-пересторога, який, попри всю серйозність сюжету, чомусь сприймається в яскраво сатиричному світлі.
Раджу.

«ХОЛОД
В ЛИПНІ»

(США, Франція, 2014)
Режисер: Джим Мікл
Мусить минути час і змінитися певні тенденції, щоб
Майкл С. Холл перестав
асоціюватися з персонажем
Декстера. Якщо таке взагалі
можливе у світі, де серіал про
маніяка-судмедексперта став
одним із найуспішніших доробків індустрії. Герой Холла, випадково застреливши
у власній домівці грабіжника, змушений зіткнутися в
двобої з розлюченим батьком покійного. Втім історія
не така проста, як здається
на перший погляд: без продажних копів та безкомпромісної боротьби за світову
справедливість не обійтися. Так, фільм не з найкращих, але для
посередньо добротного трилера у стрічці Мікла присутнє все.
Спробуйте!

Фото: vk.com/lutskit

СПРАВА МОЛОДИХ

Хроніки ЛЮБАРТА

Кольоровим
серцем прикрасив
будинок № 4 на вулиці
Крилова одеський
художник Максим ТікТак

мадських ініціатив від Луцької міської
ради.
Крім цього, арт-хакатон запам’ятається виставками та залишеними малюнками на вуличних стінах. Малюнок одеського художника
Максима ТікТака можна знайти на
вулиці Крилова, 4. А житомирянина
Віталія Талька – на вулиці Винниченка, 23-25. Виставки цих художників
відбулися у кафе «Виноград» та «Кофеїн». Крім того, в останньому була
виставка Олександра Котиса «Міські
структури», на якій було продемонстровано стару луцьку бруківку та
орнаментну плитку із під’їздів старих будинків.

ГАЙДА НА «БАНДЕРШТАТ»

Уже вдев’яте поспіль у Луцьку відбудеться
фестиваль альтернативної музики та української
культури «Бандерштат».
«Бандерштат» був і лишається фестивалем, який збирав
навколо себе людей мислячих і активних. Фестивальплацдарм, де громадські та культурні діячі, журналісти
та політики, військові та поети ведуть дискусії і шукають
шляхи якісного руху вперед.
Бандерштат як фестиваль – це заклик до об’єднання
тих прошарків молоді, які готові брати на себе
відповідальність, проявляти ініціативу і розвивати Україну.
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ВОЛЕЙБОЛ

«БАТЬКИ» І «ДІТИ» ЗІГРАЛИ В НІЧИЮ

У ТУРГЕНЄВСЬКОМУ СЮЖЕТІ В ПОЛТАВІ – БЕЗ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПЕРЕМОЖЕНИХ
МАРКЕВИЧ
ВІДКЛИКАЄ КОБУ

Відносно невдалий старт
дніпропетровського «Дніпра», продаж
Коноплянки у «Севілью» та відсутність
перспектив кадрового посилення команди
змусили головного тренера дніпрян
Мирона Маркевича замислитися над
пошуком внутрішніх резервів. Відтак
погляд коуча зупинився на гравцях, яких
віддали в оренду «Волині», передусім на
півзахисникові збірної Грузії Александрові
Кобахідзе. Коба класно відіграв і минулий
сезон, і розпочав цей чемпіонат. Відтак
Маркевич відкликав його з Луцька, аби
створити конкуренцію лівому хавбеку
Бруно Гамі.

У ЗГОРАНАХ
ВИЗНАЧИЛИ
НАЙСИЛЬНІШИХ
ПЛЯЖНИКІВ

Назар ТРИКУШ

Черговий фестиваль з пляжного
волейболу «Олімпійське літо» відбувся
у селі Згоранах Любомльського району.
Цьогоріч спортивний захід відбувається
уже вдесяте, і до ювілею турніру
волейболісти власними силами відновили
волейбольний майданчик.
Вражали і масштаби цьогорічного турніру: 33 команди протягом трьох днів визначали
найсильніших у чотирьох категоріях. Окрім
команд з Волині (Луцьк, Ковель, Нововолинськ, Шацьк, Стара Вижівка), на фестиваль
завітали гості з Млинова Рівненської області,
а Львівщину представляли спортсмени з Сокаля, Червонограда та Львова.
Нагороди розігрували у трьох вікових групах серед чоловіків та у жіночій абсолютці.
У дівчат перше місце завоювали львів’янки
Оксана Фігура та Тетяна Чарнож. У чоловіків
в усіх групах перемагали лучани.
У категорії чоловіків віком до 35 років перше місце виборола луцька команда «УДАР». У
ній виступали два майстри спорту Сергій Капелусь та Віктор Положевець. Обидва спортсмени мають досвід виступу в елітному дивізіоні українського волейболу.
Серед чоловіків віком 36-45 років «золото»
завоювали Володимир Лісобей та Олександр
Мельник. Хлопці виступають у Вищій аматорській лізі за луцьку команду «Олюртранс».
У найстаршій віковій групі переможцями
стали Ігор Рясик та Ігор Тартаковський.
«Турнір пройшов на дуже високому організаційному рівні. Було багато учасників та
вболівальників. Дуже весело та приємно було
грати на відновленому майданчику. Граю у
волейбол дуже давно, але кожній перемозі радію, як першій. Трішки погода нас здивувала,
а дітей навіть налякала. Буря, яка розпочалася на озері Світязь, трішки зачепила Згорани.
Наше наметове містечко засипало гіллям, яке
вітер збивав з високих сосен. Проте це аж
ніяк не зіпсувало фестивалю», – розповів Ігор
Рясик.

який пробив у падінні головою повз стійку із шести метрів… Одного разу за Шуста зіграла стійка.
У Полтаві найшла коса на камінь:
Гості вирішили бити з далекої відстані, але
Павло ФІЛОНЮК
Даллку проти Кобахідзе
Кобахідзе, Мемешев і Кравченко хоча й влуча«Ворскла» – «Волинь» 1:1
ли у ворота, проте їхнім ударам бракувало сили.
Насонов вийшов на правому фланзі захисту, а
Полтава, стадіон «Ворскла» ім. О.Бутовського, 5519
Відтак перший тайм не став святом іскрометної
Анатолій Діденко – на вістрі атаки. Василь Сачглядачів, +21
гри (дається взнаки велика кілько обмежився консервативною
кість браку, притаманна початку
Голи: Шиндер (81) – Кобахідзе (58)
заявкою із перевіреними раніше
2
тур
сезону) й питання забитих голів
виконавцями.
«Ворскла» (Полтава): Богуш, Сімінін, Даллку (к),
команди перенесли на другу по23 липня (четвер)
Протистояння обіцяло бути
Скляр, Громов (Міщенко, 87), Ткачук А., Шиндер,
ловину матчу.
Волинь
–
Шахтар,
19.00
цікавим не тільки з точки зору
Сапай, Ткачук Є., Ковпак (Бартуловіч, 61), Турсунов
Активнішою в атаці була на
25 липня (субота)
постатей, які очолюють полтав(Бараннік, 79)
старті
другої 45-хвилинки саме
Карпати
–
Металург
Д.,
17.00
чан та лучан, але й враховуючи
«Волинь» (Луцьк): Шуст, Насонов, Жуніч,
«Волинь». Відзначимо й велику
Говерла – Ворскла, 17.00
майбутню
участь
Ворскли
в
Лізі
Шабанов, Польовий, Політило (к), Кравченко,
кількість боротьби та фолів, наЗоря – Металіст, 19.30
Європи, а також бажання побаМемешев, Гуменюк (Хомченко, 74), Кобахідзе,
слідком якої стали 4 попередженДинамо – Олімпік, 19.30
чити
оновлену
і
раніше
дуже
заДіденко
ня до 58 хвилини, всього ж коман26
липня
(неділя)
секречену «Волинь».
Попередження: Насонов (19), А. Ткачук (28),
Команди дуже обережно роз- Олександрія – Металург З., 19.30 ди зіграли з 9 (!) «гірчичниками».
Діденко (48), Скляр (51), Шабанов (55), Даллку (56),
почали, хоча скидалося, що саме Дніпро – Чорноморець, 19.30 Гол гостей став наслідком їхньої
Кравченко (68), Є.Ткачук (69), Жуніч (71).
колективної гри. Діденко виграв
гості грають першим номером, а
верхову боротьбу й скинув на ГуВіталій Кварцяний виставив у стартовому
господарі на контратаках. І така
менюка, Олег віддав пас на хід Мемешеву, Редван
складі відразу трьох новачків своєї команди, підтактика могла допомогти «Ворсклі», яка щонайдо кінця поборовся й після його зіткнення із записаних напередодні. Сергій Кравченко склав
менше тричі мала нагоду використати позиційні
хисниками м’яч відскочив до Кобахадзе, який
опорний дует у центрі поля із також орендовапомилки оборони Волині. Але або гості в останній
вдарив у дотик і куля від газону поцілила у кут
ним одноклубником Сергієм Політилом (він темомент заважали господарям, або ж підопічним
воріт Богуша – 0:1!!!
пер новий капітан «хрестоносців»), Олександр
Сачка просто не таланило, особливо Шиндеру,
«Ворскла» в другому таймі відверто гольових моментів не створювала, гра докотилася до
МАТЧ ІЗ ШАХТАРЕМ ПЕРЕНЕСЕНО
заключної десятихвилинки, і тут господарі фактично «з нічого» забили. Пройшов довгий закид
У наступному турі до Луцька приїде
травня, зігравши вдома 0:0 із командою
Бартуловіча на Шиндера, той виграв боротьбу в
донецький «Шахтар», саме з ним в
Ахметова-Луческу, позбавили «гірників»
штрафному і з 12 метрів сильно пробив у кут –
1:1. На тому батько (Кварцяний) і син (Сачко)
обласному центрі відкриватимуть новий
шансів на золоті медалі. Відтоді обидві
закінчили свою чергову тренерську дуель. Відфутбольний сезон. Відзначимо, що дату та
команди суттєво змінилися, хоча втрати
значимо, що наразі Кварцяний на чолі «Волині»
початок матчу змінили. «Волинь» і «Шахтар»
донеччан вважаються більш вагомими,
ніяк не може виграти у Сачка, який керує «Ворзіграють на «Авангарді» у четвер, 23 липня,
адже з «Шахтаря» пішли Луіс Адріано,
склою». Пороблено чи молоде покоління має
о 19.00.
Коста та Фернандо. Утім мотивації гравцям
більше талану?..
Це буде другий матч лучан проти іменитого
«Шахтаря» в Луцьку мало не буде. Тому цей
1 ТУР: Металург З – Зоря 0:6, Олімпік – Чорсуперника за останні три місяці. Нагадаємо,
матч варто-таки подивитися увечері 23
номорець 2:2, Металіст – Карпати 2:0, Ворскла
– Волинь 1:1, Шахтар – Олександрія 2:0, Сталь
що саме «хрестоносці» на початку
липня на луцькому «Авангарді».
Д – Динамо 1:2, Говерла – Дніпро 1:1.

ШАХ І МАТ

У ЛУЦЬКУ – ЗМАГАННЯ ІНТЕЛЕКТУ

Дарина ГОГОДЗА

Юні шахісти змагалися у Луцьку
за звання найкращого у п’ятьох
категоріях: віком до 8, 10, 12,
14 та 16 років. Захоплива і
непроста гра для розумних та
наполегливих 19 липня зібрала
32 дітей на фестиваль просто
неба «Шаховий дебют».
Свято для спортсменів організував Фонд Ігоря Палиці «Новий
Луцьк» у рамках постійної програми «Луцьку – спорт високих досягнень» та на честь Міжнародного дня шахів, який відзначають 20
липня. Фонд надав найкращим шахістам у кожній із категорій грошову винагороду: за перше місце – 500
гривень, а за друге та третє – 300
та 200 гривень відповідно. Окрім
цього, всі учасники отримали в подарунок пригодницьку книжку про
шахи та підручник із розвитку навиків у грі.
«Ігор Петрович Палиця завжди
підтримує високоінтелектуальну

молодь та молодь, яка займається спортом. А тут зібралися дітиспортсмени з високим рівнем інтелекту, – розповіла менеджер Фонду
«Новий Луцьк» Оксана Демчук. – Це
дуже гарне свято, яке мало де відзначають. Ми вирішили зробити міні-

турнір і нагородити дітей цінними
призами, аби заохотити їх до інтелектуальної гри. Адже шахи – це та
гра, де розвивається пам’ять, розумові здібності, логічне мислення».
Захід відбувся просто неба біля
Волинського обласного музично-

драматичного театру імені Тараса
Шевченка. Гра відбулася в сім турів
у двох вікових групах – молодшій та
старшій. До суддівської колегії увійшов тандем із тренера-викладача
Валерія Васіна та його дочки, чемпіонки України з блискавичних шахів
Олени Васіної.
У результаті розіграних партій
призові місця розподілили таким
чином: переможцями у своїх категоріях стали Артем Спященко (категорія до 8 років), Тарас Перик (до 10
років), Максим Гузьо (до 12 років),
Роман Заячківський (до 14 років),
Олександр Горяїнов (до 16 років).
Друге місце здобули Ярослав
Хороших (категорія до 8 років),
Нарек Авагян (до 10 років), Аршак
Авагян (до 12 років), Артем Матвійчук (до 14 років), Сергій Григорович (до 16 років).
Бронзу вибороли спортсмени
Євген Гриньов (категорія до 8 років),
Артем Янощук (до 10 років),Олег
Курта (до 12 років), Гоар Авагян (до
14 років), Дмитро Дудик (до 16 років).
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АНЕКДОТИ
Вираз «стріляти сигарети» у Мукачевому має зовсім інший зміст...
Що роблю? Та так, нічого. Песця відгодовую... Буде повний.
Я, звичайно, міг би не пити у вихідні,
але треба ж якось відокремлювати один
тиждень від іншого.
Раніше «піти по-англійськи» означало піти не попрощавшись.
Тепер «піти по-грецьки» означає піти
не заплативши.
Чому люди, що живуть на прожитковий максимум, встановлюють нам прожитковий мінімум?!
– У чому різниця між Путіним і Богом?
– Бог не думає, що він Путін.

Олександр КОТИС

Н

айбільша святиня волинських
католиків таїть у собі чимало
таємниць і загадок. Над
спорудженням храму та колегіуму
працювали до десяти різних архітекторів.
Костел завершили будувати в 1639 році.
Сьогодні від нього небагато збереглося,
оскільки після пожежі 1724 року споруду
суттєво перебудували. Однак на стіні
праворуч Великого вівтаря зберігається

ще від першого костелу настінний герббарельєф єпископа Павла Волуцького, який
дав велику пожертву на будівництво.
Єзуїти славилися своєю системою навчання
та виховання. Навчання в луцькому колегіумі
було безплатним, а викладання – на високому
рівні, тому до Луцька приїжджали вчитися зі
Львова, Острога та Києва. Окрім різноманітних
теологічних дисциплін, тут викладали фізику,
математику, кілька мов, етику, фехтування,
танці. Діяв театральний гурток. У колегіумі
була велика бібліотека з цінними творами.

Одна з загадок костелу святих Петра і Павла
– різні форми його веж. Одна чотирикутна,
інша – восьмикутна у плані. Архітектори та
історики поки що не розгадали причин, адже
на жодне функціональне призначення різниця
форм не вказує.
Велика таємниця костелу – його кількаярусні
підземелля, в які неодмінно треба завітати.
Повністю їх дослідити годі, бо певна частина
постійно затоплена водою, дещо замуровано.
У підземеллях знайдено залишки давніх
фресок та написи латинською мовою.

Усе було добре. Поки я не захотів
зробити ще краще…
Російські економісти дійшли висновку, що «процес витіснення іноземних
продуктів із вітчизняного ринку має відбуватися еволюційним шляхом».
Це як? Усі, хто їсть іноземні продукти, вимруть?

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

ПРОДАЮ

♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезону.
Тел
14 50
Тел.:: (050) 642
642-14-50.
♦ Квартиру в центрі Луцька (просп. Волі), 52 м2.
Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Приватизовану ділянку, дачний кооператив
«Озерце», 0,06 га. Ціна договірна. Тел.: (095) 89367-81.
♦ Земельну ділянку 0,19 га в с. Лаврів (поряд школа, озеро, церква). Комунікації поруч. Ціна договірна або обмін на автомобіль. Тел.: 095-418-49-08.
♦ Продаю нову пральну машину «Волна». Чудовий варіант для сільської місцевості. Адже машина
сама пере і віджимає білизну навіть за відсутності
водогону. Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ 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.

♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір. Можли-

♦ Виготовлення інформаційних стендів для
і
і
і вузів,
і колешкільних
та дошкільних
закладів,
джів та інших навчальних та адміністративних
установ. Тел.: (099) 732-85-98, (098) 919-40-01.
♦ Приватний адвокат. Консультації, складання
заяв, скарг, договорів. Захист у кримінальних справах (слідство, суд). Представництво у цивільних,
адміністративних, господарських справах. Свідоцтво № 31 від 29.06.93 р. Тел.: 72-37-26.

♦ Р
Ракетку для великого тенісу
і Dunlop,
D l
оригінал.
і
Тел.: 095-543-45-12.
♦ Шафу з антресоллю від стінки «Волинь». Ціна:
1000 грн. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Підсвічник настільний з латуні, точений, на 7
свічок. Ціна: 800 грн. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Міні-прихожу (вішак, тумба для взуття). В хорошому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна договірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Стелажі до гаража або складу. Тел.: (095) 54345-12.
♦ Матрац пружиний двосторонній на односпальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжкова.
В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Cервант сучасної модифікації. Колір махонь.
Ціна договірна. Тел.: (050) 995-39-71.

вість
і
доставки на замовлення. Т
Тел.: (050) 438
438-3434
75.
♦ Продам шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.:
(050) 438-34-75.
♦ Весільну сукню 44-48 розміру з корсетом у хорошому стані. Ціна – 1000 грн. Можливий торг.
Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Холодильник б/у. Тел.: (050) 438-34-75.

КУПЛЮ
♦ Б/в меблі: дивани-малятка, розкладні крісла, м’які
куточки, півтораспальні ліжка, кухні, дитячі стінки
(після 2000 року виробництва). Комісійний магазин
«Плюшкін». Тел.: 72-73-90, (095) 045-31-88.

ПОСЛУГИ
♦ Фірма «Пліт». Виготовлення кованих виробів,
продаж елементів, сітка для огорожі, зварна сітка. Тел.: (050) 672-24-55.

ОРЕНДА
♦ Найму 1- або 2-кімнатну квартиру для працюючої сім’ї. Передоплату гарантую. Тел.: (050) 80489-30.
89 30
8930.

Подати оголошення можна
за номером телефону:

788 – 005

або написати нам на поштову скриньку:
hroniky.reklama@gmail.com
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www.facebook.com/hroniky.lubarta
З НЕПУБЛІКОВАНОГО
facebook.com/vitalii.chepynoga

ПОЛІЦІЯ-МІЛІЦІЯ
Хтось скаже, що не можна так –
взять і вигнать абсолютно всіх ментів і
набрати замість них непонятно кого...
По-перше, і серед міліції були чесні
люди...
...Ну, може й так... Але я особисто
не зустрічав ні разу... Тому секрет у
цій справі простий – на... Усіх і відразу! Іменно так. Без жалю, без вагань,
без сумнівів. Міша Саакашвілі дуже
правильно робить. Одна з умов працевлаштування на посаду керівників
районних адміністрацій Одещини –
відсутність досвіду роботи в органах
державної влади. І це – ключова вимога!
Бо то такий «досвід», що ну його
нафіг, сам працював, знаю...
У великих брендових світових
«отельєрів», які працюють на території колишнього СРСР, є таке негласне
правило: за жодних умов не брати на
роботу працівників, що колись працювали в готельній системі Совєцького Союзу... Перевчити їх неможливо.
Значно простіше взяти і вивчити нових... Ніколи чорнорота і дурна баба
Палажка з готелю «Надьожний кооператор» не стане привітним консьєржем у «Хайятті»... Не получиться...
Тому ще раз повторюся: на...! Це,
до речі, стосується і політиків...

БУРІТЬ!
У Росії розбився шостий військовий літак за місяць. І наївні жидобандерівці та проча ліберальна сволоч
откровенно зловтішаються з цього
факту...
І нікому даже в голову не приходить, що соврємєнний російський
істрєбітєль чи бомбардіровщик не
може впасти даже теоретично... Це ж
так називаємі самольоти четвьортого

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOK

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ
– иц е Юкрейн! Рашша ит – shchi (only
water and brukva primitivo-vulgariko –
balanda), андестанд?».

ГЕНДЕРНЕ РАВІНСТВО

поколєнія, умнєйші машини... Чого їм
падать...
Дєло в том, що тут ми маємо справу з секретними учєніями, спрямованими непосредственно проти Соєдіньонних Штатів...
От скажіть: скільки часу треба істрєбітєлю, шоб долетіть з Москви до
Вашінгтона? Часов п’ять, не менше... А
якщо навпростець???!!!
Учоні фізики встановили, що якшо
просверлить землю наскрізь і кинуть
туди каменюку, то вона теоретично
вилетить з другого боку через 45 минут... Понятно тепер?
Якщо самольот хорошо і з розгону ввійде в землю десь коло Вороніжа,
то менше чим через час він буде вже в
районі Лос-Анжеліса!!! Причому абсолютно неожиданно і коварно...
Ну да, пока не зовсім получається... У землю входять хорошо і ями

великі роблять… Але до Америки все
одно пока шо як до Києва рачки… Ну
то нічо... Москва тоже не сразу строїлась...

ЖРИ ЩІ
Якась одна кулінарна звізда з-за
граніци поїхала до Москви, а потім
дала інтерв’ю... Питають у неї: «А што
вам больше всего понравилось в русской кухне?»... А вона каже: «Больше
всего в русской кухне мне понравилось... БОРЩ, которым меня угощали
в ресторане «Пушкин»... Ну не ідріть
твою мать???... Де той Пушкін і де той
борщ... Ви б ще її «руськими» варениками з вишнями угостили... В мавзолєє Лєніна... Імпортозамєщенци хрінови...
Я не полінився, знайшов її профіль
у ФБ і на ідєальному упрощонному ломаному англійському пояснив: «Borsch

(Десь в обласному центрі, посеред
літа 2015 года, виборча комісія)...
– Здрастуйте!
– Ну, здрасьте-здрасьте, хто це у
нас тут?... Ага, політичний блок ЖІМ...
Странна назва…
– Шо ж тут странного? Женшчини
і мужики... ЖІМ – в соответствії з новим законом про гендерне равінство.
– Ну-ну, ладно... Будем щитать
ваших женщин, давайте списки...
Одна-дві-три-чотири... Опа! А це що
за хрєнь?
– Де?
– Ну ось: Елізабет Воробей…
– Наша кандидатка, передовиця
проізводства...
– А чого мужик на фотці?
– Та не утріруйтє. Ночна смєна,
перепой, без макіяжу, погане освєщеніє... Не Скарлєт Йохансен, согласєн,
але точно – не мужик… В купальніку
ж, бачте...
– Ага бачу... В раздєльному... Жопа
і пузо 56-го размєра, а грудь навіть до
першого не дотягує...
– Та ви – сексіст, батінька...
– Чіво?
– А таво, шо попрошу не оскорблять… Це скромна тружениця села,
доярка, пошті герой труда... Вона всю
жизнь раді нашого ж з вами блага і
торжества родіни коров за вим’я тягала од заката до рассвєта... В неї не було
врем’я ще й за своїм слідить...
– І чогось трохи небрита ваша Елізабет, м’ягко говоря...
– Гірсутізм. Распостраньоне явлєніє. Гормони... Ізбиточний рост волосяного покрова. Історії ізвєсні такі

случаї. У Парижі в прошлому столітті
одна така баба даже в цирку виступала, пользувалася бєшеною популярністю...
– І татуїровка на пальцях «Едік»...
– Перша любов. Нещасна... Ага,
«Едуард»... Він її потом бросив напризволяще... Негодяй…
– Ну хорошо, хай перша любов,
але чого у нього... Чого у неї якорь на
грудях наколотий?????... У доярки!!!
Якорь!!!
– Це длінна історія. Їздила поступать у Москву в ранній молодості...
Познакомилась з півцом. Олєг Газманов... Бурні ночі любві, цвіти, морожино, кіно... По обоюдному согласію,
так сказать... І він влюбився тоже...
Даже пісню написав «Ти морячка, я
моряк»... Ну і от вона на пам’ять про
це, так сказать... От потому і якорь...
Морячка, якорь – все логічно.
– І де той Газманов січас?
– Тут вона вже його сама покинула... Ізвращєнец оказався... Раз прийшла додому і застала його з... лошадьми... З двома зразу... Представляєте?..
Вона каже: «Госпаді, як таке вообше
возможно, про шо ти думав?» А він їй:
«Мої мислі, мої скакуни, понятно?» То
вона й пішла.
– Грусна історія...
– Да...
– Ну ладно, утверждаю ваш список, ідіть і побіждайте.
– Спасіба...
– І ето, попроси там у свого Елізабета, хай він мені купальнік свій після
виборів дасть на пару днів...
– А вам нашо?
– Та рознарядка прийшла з Києва.
Шоб половина женшчин була у комісії... А де я їх наберу? Буду якось викручуваться…
– Понятно, скажу...
– Досвідання.

АСТРОЛОГІЧНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ГОРОСКОП НА 24 – 30 ЛИПНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Олександр Гаврош (26 березня 1971 р.)

Сергій Жадан (23 серпня 1974 р.)

Марія Матіос (19 грудня 1959 р.)

Зорі трохи не зрозуміли вашого крутого піке
із стилю в стиль, із слизьких сюжетів у слизьке буття правильного музодавця. На вашій
вотчині нині життя пише ліпші сюжети,
тому придивіться до нього – й відчуєте себе
щонайменше Достоєвським.

Болісно сприймете спроби назвати Луганськ
Ворошиловоградом, а Донецьк – Сталіно.
Анархія нині в Україні – це зрозуміло, але вам
не звикати до часів на кшталт 1990-х. У такий
час музи до вас особливо прихильні. Пишіте –
і вам воздасться.

Митці – не найкращі політики, і Стрільці це
всоте довели. Напевне, вам краще розводитися не про націю і державу, а про солодких і зацілованих. Майже ніколи не навпаки.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 –21.05)

ДІВА (24.08 – 23.09)

Іван Малкович (10 травня 1961 р.)

Оксана Забужко (19 вересня 1960 р.)

Читачі знову проситимуть вас повернутися до пера і покинути друкарський верстат.
Імовірно, діти замінять вас у бізнесі, а самі
Тельці розкошуватимуть на крилах здобутої
раніше слави.

Трохи пригальмуєте свою категоричність, яка
водночас і зробила вас відомою, і відштовхує
багатьох притомних співрозмовників. Час писати новітні хроніки від Любарта або принаймні музей розшуканих секретів.

Летіти вміли. Не вміли впасти. І чоловіки
вміють ворожити. Тоді вони ніколи не бувають «поза зоною». Врешті Козорогам доведеться найближчим часом вирішувати, що
їм ближче – творчість чи наука. Хоча можна і
студіювання зробити мистецтвом.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Микола Рябчук (27 вересня 1953 р.)

Олександр Ірванець (24 січня 1961 р.)

На рідні терени доля не дасть приводу закинути свої думи. Зорі радять зайве не тривожити критикою зажурених митців – у
цей час вони самі не знають, до якого стилю пристати. Хіба порадьте їм більше піару
і тиражів.

Вас усе більше їстиме поїдом думка про те, що
час летить, а ви не встигаєте написати все, що
макітриться у вашій світлій голові. Можлива
з’ява нових муз, але про давню та улюблену не
забувайте – вона ваш головний сатирикон.

РАК (22.06 – 23.07)

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Павло Коробчук (12 липня 1984 р.)

Лесь Подерв’янський
(3 листопада 1952 р.)

РИБИ (20.02 – 20.03)

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Тарас Прохасько (26 травня 1968 р.)

Родинні корені та знайомства виявляться у
новому сплеску професійного бунтарства.
Пишіть розмашисто, легко та доступно – матимете насолоду самі, та й люди вам повірять. Іншого формату більше не треба, ліпше
згадати журналістські забавки.

Ерос і далі надихатиме, багатьом снитиметеся у мрійливих видіннях. Тому Ракам варто
бути обережними на крутих поворотах долі
– вона може не втримати такої чоловічої
ноші. З майдану віртуального спробуйте перебратися ближче до Олімпу. Або принаймні
Парнасу.

Життя – суворіший вчитель, ніж ваші герої.
Данко не дивує, бо щодня серця краються,
Гамлет видається диваком без кінцевої мети,
а оливи в нас малувато в головах. Відтак зорі
радять більше братися за пензлика, але класику таки поширювати в маси.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Ігор Павлюк (1 січня 1967 р.)

Юрій Андрухович (13 березня 1960 р.)

Цілком актуальний час для римейку «Московіади». Персонажів не змінюйте, так само, як
місце дії та головного демона. Ваші рекреації будуть у межах лексикону інтимних міст.
Станіславський феномен може стати ще раз
дідом.

