МАНДРИ

ОДИН
ДЕНЬ У
ВАРШАВІ
стор.
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БЛАГІ НАМІРИ

ЧИ ГОЛИЙ ПОПУЛІЗМ?

стор.
ПОЛІТИКА

СУСПІЛЬСТВО

«ЯКЩО ТИ НЕ В
ПАРЛАМЕНТІ – ЖИТТЯ
НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ»
Невдовзі новообраний парламент восьмого скликання
збереться на своє перше засідання. Коли це станеться
– наразі тримають у секреті. Хоча, найімовірніше,
відбудеться це або наприкінці листопада, або у перші
дні грудня. Ясна річ, що новообрані народні депутати
від Волині втішені своєю перемогою на виборах й з
інтересом чекають старту роботи Верховної Ради. Про
їхню діяльність можна буде робити висновки згодом. А
от що нині робитимуть ті, для кого позачергові вибори
стали невдалими? «Хроніки Любарта» поспілкувалися з
екс-нардепами від Волині.
стор.
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ОСОБЛИВІ ЛЮДИ

ЯК СТВОРИТИ
ІДЕАЛЬНУ
СИСТЕМУ
ОСВІТИ
Народний депутат Лілія
Гриневич, яка є одним із
претендентів на посаду
міністра освіти і науки
у майбутньому Кабінеті
міністрів, ділиться своїм
баченням освітньої
реформи.

стор.

7

ЧУТИ СВІТ
ЖЕСТАМИ Й СЕРЦЕМ

Сонячна Аліна Кусик – з сім’ї нечуючих. Дівчина вчить людей
англійської мови та водночас намагається допомогти бути
почутими тим, які самі чути не можуть.
стор.
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НОВАЦІЯ

ПЕРЕВІЗНИК
ЕКСПЕРИМЕНТУЄ З
АВТОБУСОМ
БЕЗ БЕНЗИНУ
Луцьке підприємство-перевізник «ВТП Санрайз ЛТД»
вирішило переобладнати свій старенький автобус
на електричне живлення. Видаливши з нього двигун
внутрішнього згорання і паливний бак, встановили
електродвигун та акумуляторні батареї.
Замість паливного бака в ньому є розетка. Для повної зарядки акумуляторів від електромережі треба чотири години. Після цього автобус зможе безперервно
їхати триста кілометрів.
Експериментальний автобус пофарбували у зелений колір. Він поки що не возитиме пасажирів, розпочинається лише його випробування.
«Приклади автомобілів, які рухаються за допомогою батарей, є в Китаї, Європі та навіть у Києві. Є і спеціальні стоянки, де можна зарядити акумулятори. Це
екологічний вид транспорту», – каже директор фірми
«Санрайз» Юрій Девіцький.
Сама переробка коштує 14 тисяч гривень. Найбільш вартісними виявилися батареї, які замовляли з
Китаю, адже в Україні їх ніхто не виготовляє.
Наразі автобус тестують на предмет можливості
долати великі відстані. Заодно шукатимуть інвестора,
який міг би вкласти гроші у виробництво таких транспортних засобів.

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

У ЛУЦЬКУ – НОВИЙ
ТРОЛЕЙБУСНИЙ
МАРШРУТ
З 19 листопада у Луцьку відкрито новий
тролейбусний маршрут – № 10. Таке рішення
прийняв виконавчий комітет Луцької міськради.
Тролейбуси на цьому маршруті курсуватимуть з
вулиці Гордіюк до кладовища у селі Гаразджі. Він пролягає такими вулицями та проспектами: Гордіюк, Соборності, Перемоги, Винниченка, Волі, Рівненська, с.
Гаразджа (кладовище).
Разом з тим, з 19 листопада скасовано один випуск
тролейбуса на маршруті № 3 «Лісництво – с. Гаразджа».

КАЛЕНДАР

В УКРАЇНІ БУДЕ ДЕНЬ
ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
Президент Петро Порошенко підписав укази про
відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та
Свободи, 22 січня – Дня Соборності України.
«Україна – це територія гідності і свободи. Такими
нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004
року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 року,
Революція Гідності», – сказано в повідомленні пресслужби Президента.
«Це був надзвичайно важкий іспит для України,
коли українці продемонстрували свою європейськість,
гідність, своє прагнення до свободи. Мені як президенту України залишається лише документально засвідчити це і підписати Указ про День гідності та свободи,
який українці віднині і навіки будуть відзначати 21
листопада», – зазначив Порошенко.
За словами президента, 22 січня, як і раніше, країна
святкуватиме День Соборності.
Після Помаранчевої революції Віктор Ющенко заснував на її честь свято – День Свободи, яке відзначалося 22 листопада.
30 грудня 2011 року Віктор Янукович своїм указом
скасував День Свободи. Цим же ж указом він скасував День Соборності 22 січня і встановив нове свято
– День Соборності та Свободи України.

СТУДЕНТСТВО

СПІВАЧКА ГАЛИНА
КОНАХ СТАЛА КРАЩОЮ
СТУДЕНТКОЮ ВОЛИНІ
У

Уже традиційно у Міжнародний
день студентства у Луцьку
відбувся фінал конкурсу «Кращий
студент Волині-2014», що проходить
у рамках Всеукраїнської конкурсної
програми «Кращий студент України».

Цьогоріч на участь у конкурсі було подано 40 заявок. Спочатку відбувався внутрішній відбір безпосередньо у навчальних
закладах, а вже потім заявки найдостойніших передавали журі конкурсу.
Визначення переможців відбувалося у
три етапи. Першочергово визначали найкращих студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних
закладів Волинської області у номінаціях:
програміст, журналіст, громадський діяч,
митець, дизайнер, спортсмен та науковець.
Отож, найкращим громадським діячем

серед студентів став Денис Бендовський
(ЛНТУ), найкращим журналістом визнали
Галину Падалко (СНУ), науковець – Лідія
Кривов’яз (ЛНТУ), митець – Галина Конах
(ЛНТУ), дизайнер – Анастасія Горобець
(СНУ), програміст – Михайло Волошин
(СНУ). А от серед спортсменів відзначили
двох хлопців – студента Академії рекреаційних технологій і права Юрія Вандюка та
вихованця СНУ Андрія Рибачка.
За підсумками усіх етапів конкурсу
перемогу та звання «Кращого студента
Волині-2014» здобула студент-митець та волинська співачка Галина Конах. Вона отримала 113 балів, що на один бал більше, ніж у
Галини Падалко.
Крім того, переможниця конкурсу
отримала нагоду представляти Волинь у фіналі конкурсу «Кращий студент України», а
також диплом про участь у конкурсі та грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

АМБІТНИЙ ПРОЕКТ

ТРИ РОКИ, ЩОБИ ЗІГРІТИ
СПАЛЬНІ РАЙОНИ ЛУЦЬКА
Міністерство фінансів України погодило
обсяг та умови надання місцевих
гарантій для реалізації інвестиційного
проекту модернізації інфраструктури
теплопостачання у Луцьку.
За інформацією Луцької міськради,
цю гарантію надано для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням, залученим ДКП «Луцьктепло»
для реалізації інвестиційного проекту, що
фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку і Фондом чистих
технологій.
Як відомо, 24 жовтня відбулося підписання договорів, які стосуються реалізації
проекту модернізації системи централізованого теплопостачання міста Луцька.
Сума кредиту становитиме 10 мільйонів євро, ще 4 мільйони євро – грантові
кошти. З цих 10 мільйонів сім – кошти
ЄБРР, а три – Фонду Чистих Технологій.
Термін кредитування становить 13 років. При цьому три роки – це пільговий
період, коли підприємство «Луцьктепло»
виплачуватиме лише відсотки за користування кредитом без погашення тіла
кредиту.
Залучені кошти будуть використані
для підвищення енергоефективності, зниження втрат електроенергії, споживання
газу та електроенергії, а також для підвищення якості послуг теплопостачання для
55 000 квартир Луцька, в яких проживають
майже 150 000 жителів.
Кредитні кошти повертатимуть за рахунок економії від впроваджених заходів з
модернізації системи теплопостачання.
У результаті реалізації проекту вдасться економити щороку приблизно 14 млн
м3 газу (а це близько 30 млн грн), що дорівнює 14% від поточного споживання
ДКП «Луцьктепло». Для прикладу: 14 млн
м3 газу – це можливість протягом шести

Фото ВолиньPost
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ОТАКОЇ

ПОЖЕЖНИКИ
ПРОТИ
ЗВЕДЕННЯ
ВИСОТОК
Через неможливість гарантувати пожежну
безпеку висотних будівель в управлінні
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Волинській області хочуть
заборонити будувати у Луцьку висотки
більш як на дев’ять поверхів.

місяців у літній період підігрівати воду
для населення, або понад місяць у зимовий період подавати теплоносій.
Економія електроенергії – близько
3 ГВт/год (а це близько 4 млн грн), що
складає 16% поточного споживання ДКП
«Луцьктепло», наголошують у мерії.
Завдяки Гранту Е5Р (Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля) у місті буде
проведено облаштування індивідуальних
теплових пунктів (ІТП) у 210 луцьких багатоповерхівках. Це дозволить мешканцям
цих будинків зменшити використання обсягів теплоносія, а відповідно й оплату за
нього.
ІТП будуть встановлені у багатоквартирних будинках, розміщених у 33-му та
40-му мікрорайонах міста; у котельні на
вул. Боженка, 34 – котел на альтернативному паливі потужністю 2,5 МВт. Для його
функціонування можна буде використовувати деревину та палети.
Реалізація проекту модернізації системи теплопостачання у Луцьку розпочнеться у 2015-му. Усі передбачені ним заходи
планують втілити у життя за три роки.

Про це заявив начальник управління Володимир Грушовінчук під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій 19 листопада, пише сайт «Громадське.Волинь».
Йдеться, зокрема, про те, що часто забудовники оформляють документацію на 9 поверхів, а потім добудовують ще кілька поверхів, мовляв, так дешевше.
Тому Володимир Грушовінчук запропонував на засіданні комісії рекомендувати Державній архітектурно-будівельній інспекції
заборонити нове будівництво вище, ніж на 9
поверхів. Рішення підтримали.
Ще один мотив такого рішення – відсутність у Луцьку пожежних автомобілів із пожежними драбинами, які діставали б до верхніх поверхів.
За словами заступниці луцького міського
голови Лариси Соколовської, гроші на таку
драбину будуть намагатися знайти у держбюджеті в 2015 році. Однак Володимир Гушовінчук відзначив, що це навряд чи вдасться
зробити, бо такі витрати «у Києві» не профінансують.
Також начальник управління ДСНС відзначив, що у багатьох висотках, наприклад
на Київському майдані, пожежні рукави та
щитки розташовані на нижніх поверхах, тому
з них не буде користі, якщо пожежа виникне
зверху.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ

БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ
КОШТУВАТИМЕ 15 ЄВРО
Біометричний
паспорт, який можна
буде отримати з 1
січня, коштуватиме
близько 15 євро.
Виготовляти його
будуть 20 днів.

У

луцькому зоокуточку нині ведуть
активні роботи з будівництва
містечок для левів та ведмедів.
Роботи планують завершити до кінця
наступного року.

ЗДОРОВ’Я

ХВОРОБИ СЕРЦЯ –
НАЙПОШИРЕНІША
ПРИЧИНА
СМЕРТЕЙ
На Волині понад 67% усіх смертей
зумовлені серцево-судинними
захворюваннями. Окрім того, із
усіх обстежених 40-50% –це люди
з високим ризиком смертності
впродовж 10 років.
За словами завідувача обласного центру кардіоваскулярної патології і тромболізису Луцької міської клінічної лікарні
Андрія Ягенського, волинян важко переконати проходити обстеження.
«Ми проводили обстеження у селах.
Вартість такої перевірки здоров’я – 200
гривень. Ми робили безплатно, але люди
відмовлялися. У місті теж є проблеми
– приблизно 20% молодих чоловіків відмовляються обстежуватися, і 15% жінок»,
– зауважив медик.
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КРОК ВПЕРЕД

У ЗООПАРКУ БУДУЮТЬ
МІСТЕЧКА ДЛЯ ЛЕВІВ
ТА ВЕДМЕДІВ

Днями генеральний директор ПАТ
«Луцьксантехмонтаж № 536» Ігор Чорнуха,
підприємство якого виконує реконструкцію
зоопарку, розповів депутатам Луцької міської ради про стан будівельних робіт.
Як відомо, Луцький зоопарк є учасником
проекту «Модернізація зоопарків у Замості
та Луцьку, а також опрацювання концепції
створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму», який реалізовується у рамках
програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Згідно з
ним, наше місто отримає 1,5 мільйона євро.
Уже надійшла частина коштів на виконання
робіт у сумі близько 400 тисяч євро.
За словами Ігоря Чорнухи, містечко для
левів матиме загальну площу близько 1100
метрів квадратних. Тут будуть як закриті
приміщення, де вони зможуть відпочивати, так і відкритий майданчик. Підрядник
обіцяє облаштувати умови, наближені до
природних, з влаштуванням різноманітних
об’єктів, по яких леви зможуть лазити. На
території левового містечка облаштують

20 листопада 2014 року

За словами керівника прес-служби
Державної міграційної
служби України Сергія Гунька, з 1 січня у кожній області
будуть готові підрозділи, які видаватимуть біопаспорти,
повідомляє «Hromadske.tv».
«Людина приходить, пише заяву, фотографується,
прикладає пальці рук до сканера і все. 20 робочих днів,
за стандартною процедурою, йде на виготовлення біометричного паспорта. За попередньою інформацією виробника, ціна буде близько 15 євро у гривневому еквіваленті.
Ще є прискорена процедура – за сім робочих днів із подвійною оплатою держмита», – зазначив Гунько.
Отримання біометричного паспорта не є обов’язковим.
Якщо громадянин не хоче його отримувати, він може і
надалі користуватися паспортом старого зразка до закінчення його строку дії.
також штучну водойму. А для відвідувачів
буде влаштовано оглядові майданчики.
Тривають роботи й з облаштування
містечка для ведмедів. Загальна площа його
становить теж близько 110 метрів квадратних. Ігор Чорнуха зауважує, що будівельники спорудять криті вольєри з барлогами та
два відкриті майданчики.
І хоча нині робота активно триває, у
будівництві містечка для ведмедів виника-

ють складнощі. Причина в тому, що поряд
із будмайданчиком мешкають ці тварини, а
переселити їх нікуди.
Окрім всього, зоопарк має проблеми
із водопостачанням. Та було ухвалено рішення про влаштування тут артезіанської
свердловини з метою забезпечення водою.
А ще, як зауважив Ігор Чорнуха, у зоопарку
буде зведено підстанцію для безперебійного
енергопостачання.

ГРОШІ

В ЕКОНОМІКУ ВОЛИНІ
ВКЛАЛИ ПОНАД 17
МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

СЛАВА ГЕРОЯМ!

ТРОЄ ВОЛИНСЬКИХ
БІЙЦІВ ПОВЕРНУЛИСЯ
ДОДОМУ З ПОЛОНУ
Цьогоріч в економіку області іноземні інвестори
вклали понад 17 мільйонів доларів США прямих
інвестицій.

Із полону 17 листопада визволили
трьох волинських військових, які два
з половиною місяці перебували у
терористів. Хлопці виснажені, проте
духом незламні й мають сміливість
говорити про зраду своїх офіцерів під
Іловайськом.
Серед звільнених бійців 51-ої бригади
– 29-річний Олександр Бузикевич (Нововолинськ), 22-річний Ігор Криницький
(село Новосілки Турійського району) і
23-річний Василь Криса (село Красностав
Володимир-Волинського району).
«Сказали тримати тил біля Дзеркального. Сказали, що приїде підмога. Її не було.
Ми дізналися, що давали зелений коридор,

але нам про це не сказали. Деякі офіцери
з 51-ої бригади втекли, а ми залишилися. І
нам сказали тримати тил. І ми тримали до
останнього, як то кажуть, патрона. Патрони закінчилися – і все. Нас оточили і взяли,
– розповів Ігор Криницький.
У полоні до бійців ставилися порізному. Кажуть, все залежало від конкретної людини. Були й такі, що дозволяли зв’язатися з рідними. Змушували
багато працювати.
У полоні бійці пробули 2,5 місяці. Повернутися додому допоміг вже легендарний генерал Рубан. Та навіть після всього
пережитого хлопці переконані – перемога
буде за українцями.

Як повідомили в Головному управлінні статистики у
Волинській області, загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в область за
весь період інвестування, на 1 жовтня 2014 року становив
майже 291 мільйон доларів або в середньому 280 доларів
на одного жителя області.
Інвестиції надійшли з 39 країн світу. Основними
країнами-інвесторами, на які припадало приблизно 60%
загального обсягу прямих інвестицій, є Кіпр, Польща,
Вірґінські Острови.
Найбільше інвестицій отримали господарюючі
суб’єкти міст Луцьк, Нововолинськ, а також Ковельського
та Луцького районів. У ці регіони спрямували майже 91%
всіх інвестицій.
Дві третини внесеного з початку інвестування іноземного капіталу зосереджено на промислових підприємствах, зокрема, на підприємствах із виготовлення
виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності;
виробництва меблів, іншої продукції; ремонту та монтажу машин і устаткування; виробництва харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів; виробництва
гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
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ОСВІТА

ЧИСТКА

У МІНОСВІТИ РОЗПОВІЛИ
ПРО ОСОБЛИВОСТІ
ЦЬОГОРІЧНОГО ЗНО

ПРЕЗИДЕНТ
«ОБЕЗГОЛОВИВ»
БІЛЬШІСТЬ
ВОЛИНСЬКИХ РДА
Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про
звільнення 12 голів районних державних адміністрацій у Волинській області. Відповідні документи було підписано 17 та 19 листопада 2014 року.
У розпорядженнях йдеться про
звільнення з посади голів:
• Володимир-Волинської районної
державної адміністрації Савчука Володимира Олександровича;
• Горохівської районної державної
адміністрації Годлевського Сергія Сергійовича;
• Іваничівської районної державної
адміністрації Бадзюня Андрія Анатолійовича;
•Камінь-Каширської районної державної адміністрації Дмитрука Сергія
Олександровича;
• Ківерцівської районної державної адміністрації Сопросюка Анатолія
Матвійовича;
• Ковельської районної державної
адміністрації Поліщука Юрія Петровича;
• Локачинської районної державної
адміністрації Лінник Ольгу Костянтинівну;
• Любешівської районної державної
адміністрації Куха Олега Івановича;
• Рожищенської районної державної адміністрації Дулюка Вадима Валентиновича;
• Старовижівської районної державної адміністрації Лавринюка Анатолія Петровича;
• Турійської районної державної
адміністрації Марчанчина Леоніда Володимировича;
• Шацької районної державної адміністрації Куська Олександра Сергійовича.
Нагадаємо, що перед виборами Петро Порошенко звільнив також голів
Луцької РДА Юрія Цейка та Маневицької РДА Людмилу Кирду через їхню
участь у виборах.
Зазначимо, що такі масові звільнення голів РДА на Волині не є чимось
екстраординарним в межах держави.
Схожі масові звільнення голів районних адміністрацій відбувалися й в інших областях. Це радше можна трактувати як легітимізацію президентської
влади на місцях, адже попередні голови
РДА були призначені ще в.о. Президента Турчиновим і після обрання Порошенка не змінювались.

У

сі випускники шкіл
проходитимуть державну
підсумкову атестацію (ДПА)
з української мови та літератури у
поєднанні зі ЗНО 24 квітня 2015 року.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський
під час селекторної наради, інформує
прес-служба Міносвіти.
ДПА з інших двох предметів (математики або історії і третього предмету
на вибір учня) школа проводитиме для
одинадцятикласників за самостійно розробленими завданнями, оскільки жодних збірників завдань більше не буде.
Заступник міністра наголосив, що
у 2015 році державну підсумкову атестацію буде проведено тільки у письмовій формі.
Директор УЦОЯО Ігор Лікарчук зазначив: для того, щоб 24 квітня пройти
ДПА у формі ЗНО з української мови та
літератури, кожен одинадцятикласник
має заздалегідь зареєструватися на порталі Українського центру оцінювання
якості освіти. Аби гарантовано забезпечити реєстрацію всіх випускників на
ДПА, керівники шкіл паралельно над-

силатимуть списки своїх випускників
та комплект реєстраційних документів
для кожного випускника до регіональних центрів оцінювання.
Реєстрація випускників триватиме
з 5 січня до 20 лютого 2015 року. Опісля
всі зареєстровані випускники проходитимуть ДПА і ЗНО за єдиним тестом у
визначену дату.
Ігор Лікарчук звернув увагу на те,
що за виконання тесту з української
мови та літератури випускникові виставлятимуть дві оцінки: першу – за
ДПА у шкалі від 1 до 12 балів (на основі
цієї оцінки випускнику видаватимуть
атестат); другу – за ЗНО у шкалі від 100
до 200. На основі цього результату буде
визначено «склав» чи «не склав» ЗНО
абітурієнт. Якою має бути мінімальна
кількість балів для проходження ЗНО,
визначатимуть експерти.
До 12 травня результати буде повідомлено всім випускникам. Варто зауважити, що ті випускники, які 24 квітня не
складуть тест з української мови і літератури, не стануть студентами університетів у 2015 році. Адже обов’язковою вимогою всіх університетів до абітурієнта є
складання ЗНО з української мови та лі-

тератури. Відповідно, у разі нескладання
тесту з цього предмету випускник не буде
проходити й інші тести ЗНО. Утім, щоб ці
учні могли отримати атестати про завершення школи, навчальний заклад проведе для них ДПА вже окремо від ЗНО.
Заступник міністра наголосив, що
для випускників шкіл, які хочуть стати
студентами в 2015 році, проходження
ДПА у формі ЗНО з української мови
та літератури 24 квітня є обов’язковим.
Це стосується і переможців всеукраїнських олімпіад з української мови
та літератури, і переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт, учнів вечірніх,
екстернатних шкіл, шкіл-інтернатів,
учнів навчальних закладів I-II рівня
акредитації тощо.
У випадку, якщо учень зареєструвався на ДПА 24 квітня, але через стан
здоров’я чи форс-мажорні причини не
приїхав до пункту тестування, школа має провести ДПА для такого учня
окремо також за самостійно розробленими завданнями. А ЗНО з української
мови та літератури для вступу у виш
випускник складатиме під час додаткової сесії. Щодо випускників шкіл, які

не планують вступати до університетів,
але хочуть отримати атестат про закінчення повної загальної середньої освіти, для них школи окремо проведуть
ДПА у письмовій формі за самостійно
розробленими завданнями.
Зазначимо, тестування проходитиме не в кожній школі, а в збірних пунктах тестування. Відповідно, 24 квітня
до цих пунктів потрібно буде довозити
і учнів, і вчителів, які будуть інструкторами на пунктах тестування.
До 2016 року Міністерство має намір поєднати ДПА і ЗНО з усіх предметів, окрім того, «дорожньою картою»
розвитку освіти на найближчі роки
передбачено перехід на зовнішнє незалежне оцінювання в початковій (4 клас)
та основній школі (9 клас).
Календар випускника щодо проходження ДПА у формі ЗНО з української
мови та літератури у 2015 році: з 5 січня
до 20 лютого – реєстрація на порталі
УЦОЯО (і на ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури, і на інші
предмети ЗНО). 24 квітня – складання
ДПА у формі ЗНО з української мови та
літератури. До 12 травня – повідомлення результатів.

НОВОВВЕДЕННЯ

КОЖЕН УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР
БУДЕ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМ
Кожен український лікар буде
військовозобов’язаними запасу,
а у разі мобілізації у військовий
час цілком імовірно, що будуть
створені окремі військові
медичні фази.
Про це повідомив в.о. міністра
охорони здоров’я Василь Лазоришинець, передає УНН.
«Кожен
лікар
буде
військовозобов’язаним запасу. А

якщо потрібна буде мобілізація у
військовий час, то ми, може, будемо
мати свою військову професію і своє
визначення в бойових діях із забезпечення медичної допомоги. Коли
країна вимагає мобілізації, то всі ми є
військовозобов’язаними. Медики мають готуватися до цього», – зазначив
Лазоришинець.
Він розповів, що раніше практично
у кожному медичному закладі України
були військові кафедри. А нині таких

медуніверситетів в Україні є тільки три
— у Тернополі, Запоріжжі й Харкові.
«На сьогодні визначено ще три
виші, в яких будуть військові кафедри.
Нагадаю, що нещодавно РНБО ухвалило рішення про те, що у кожному
медичному виші військові кафедри
буде створено із 1 січня 2015 року, —
додав він.
В. о. міністра зауважив, що підтримує розробку військово-медичної
доктрини.

«Ми спільно з Адміністрацією
Президента і Національною академією
медичних наук були співрозробниками цієї військово-медичної доктрини
і тому ми її підтримуємо абсолютно»,
– підкреслив він.

ЛЮСТРАЦІЯ

ШПИГА ХОЧЕ СОБІ ЗАСТУПНИКІВ-ВОЛИНЯН
Унаслідок дії Закону України «Про
очищення влади» у Волинському
управлінні МВС наявні три вакантні
посади заступників начальника
управління.
Хто ними стане – вирішуватиме
громадськість і Міністр внутрішніх
справ, переконує начальник УМВС
України у Волинській області Петро
Шпига, повідомляють «Волинські новини».
Як відомо, в Україні вступив у
силу закон «Про очищення влади»,

себто про люстрацію. Відповідно до
цього документу, вже була проведена
перша хвиля люстрації. Посад позбулися чиновники, які займали керівні
пости сукупно протягом року з 2010
по 2014 рік. Під дію цього закону підпали й двоє заступників начальника
обласного МВС. До Єдиного реєстру
осіб, щодо яких застосовано закон
«Про очищення влади», внесено більше 300 осіб.
Зі слів Петра Шпиги, друга хвиля люстрації призначена на березень
2015 року. Вона стосуватиметься ке-

рівної ланки МВС: начальників управлінь, відділів, міськрайорганів. Сам же
закон Петро Петрович не коментує.
«Будемо бачити. Є законодавство,
є уряд. Ми виконуємо закон», – каже
він.
Нині ж в обласному управлінні
МВС – три вакантні посади заступників начальника управління. Петро Шпига переконує, що однією з
умов, яким мають відповідати кандидатури, окрім професіоналізму та
інших якостей, є приналежність до
волинської громади. А самі канди-

датури пройдуть громадське обговорення.
«Підбиратимемо людей, буде
громадське обговорення, тим більше ці всі люди відомі. Бо це будуть
саме працівники – мешканці Волинської області. Я саме так проситиму
у керівництва МВС, щоб призначили
на ці посади людей, які працюють в
регіоні, знають обстановку і готові
працювати, виконувати обов’язки»,
– пояснив начальник обласного
УМВС.

ÒÅËÅÃ²Ä
ПОНЕДІЛОК

24 ЛИСТОПАДА
УТ1

06.00, 00.25 Від першої особи
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.30
Спорт
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.45 Телемагазин
09.45, 19.00 Про головне
10.35, 21.50, 04.40 Д/ф
13.20 Перша студія
13.45 Вікно в Америку
14.10 Казки Лірника Сашка
14.35 Чоловічий клуб. Бокс
15.35 Книга ua
16.05 Euronews
16.20 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
01.50 ТелеАкадемія
02.55 Х/Ф «КРАСУНЧИК
АНТОНІО»

ВІВТОРОК

25 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.35,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.50, 19.00 Про головне
10.35 Уряд на зв’язку з
громадянами
11.00 Утеодин з Майклом
Щуром
12.00 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Моя країна
14.15 Нотатки на глобусі
14.35 Як це?
15.05 Фольк-music
16.10 Euronews
16.40 Х/Ф «МЕТЕЛИК»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Перша студія
22.15, 04.35 Д/ф
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.55 Х/Ф «КРАСУНЧИК
АНТОНІО»

Хроніки ЛЮБАРТА
№33 (196)
1+1

06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.35 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Шість кадрів»
10.35 «Міняю жінку - 8»
12.10 «Хоробрі серця»
14.05 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Корольок пташка співоча»
20.30 «Секретные материалы
- 2014»
21.20 Т/с «Свати»
22.30 «Гроші»
23.30 «Сказочная Русь»
00.30, 04.15 Т/с «Болота 2»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 Т/с «Мерлін-2»
08.00 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
ЕПІЗОД 5 - ІМПЕРІЯ ЗАВДАЄ
УДАРУ У ВІДПОВІДЬ»
10.45 Т/с «Дев’ять життів
Нестора Махно»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Професіонал»
21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ
ХАНТА»
00.05 Х/Ф
«СУПЕРКОЛЛАЙДЕР»
02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО
КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка »
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Територія обману»
23.35 «Мультибарбара»
00.30, 04.10 Т/с «Болота 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Маски-шоу»
06.40 «Убойне відео»
08.40 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Дев’ять життів
Нестора Махно»
16.30, 19.00 Т/с «Професіонал»
21.25 Ліга Чемпіонів. Шахтер Атлетік (Іспанія)
23.40 Про Лигу Чемпіонів +
огляд ігрового дня
01.20 Ліга Чемпіонів.
Манчестер Сіті - Баварія

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Боцман
Чайка»
13.55, 14.20 «Судові справи»
15.15 «Чекай на мене»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.40 Т/с «Чужий серед своїх»
23.05, 03.25 Т/с «Турецький
транзит»
01.05 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦЬ»

МЕГА
06.00, 01.20 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50 Таємниці вермахту
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Народжені мусонами
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50 Сучасні дива
16.40 Таємниці Третього Рейху
17.30 Полювання на вбивць
20.10 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Чужий серед
своїх»
11.45, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
23.00, 03.25 Т/с «Турецький
транзит»
01.00 Х/Ф «ДОЧКА
ГЕНЕРАЛА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Таємниці вермахту
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Народжені мусонами
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50 Сучасні дива
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
01.20 Загадки Всесвіту
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СТБ
05.35 У пошуках істини
06.20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж»
07.10, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.00, 01.10 Х/Ф «БЛЕФ»
11.55 Х/Ф «ЦЕ МІЙ СОБАКА»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.05 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Куб - 5»
22.35 «Детектор брехні - 6»
00.00 «Один за всіх»
02.50 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.10 Події тижня з Олегом
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.35 Події
09.15, 14.00, 15.25 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Смуга відчуження»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «П’ятницький. Глава
четверта»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «КЛИН КЛИНОМ»
02.20 Щиросерде зізнання
02.50 Т/с «30 потрясінь 5»

СТБ
05.35 У пошуках істини
06.15 «Вiкна-Новини»
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45 «Зіркове життя. Зіркові
байстрюки»
10.45, 00.00 Х/Ф «КРОВ НЕ
ВОДА»
14.05 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
03.05 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Лягавий»
02.15 Т/с «Дорога на острів
Пасхи»

5

ICTV
04.35 Служба розшуку дітей
04.40 Світанок
05.45, 19.15 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
09.50 Х/Ф «СТАРСЬКИ І ХАТЧ»
11.45, 13.20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.30 Х/Ф «ГЛОБАЛЬНЕ
ВТОРГНЕННЯ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС»
16.10 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.35 Х/Ф «АПОКАЛІПСИС»
02.50 Т/с «Тринадцятий»
03.35 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.50 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
06.55 ШОУМАНІЯ
07.55 Т/с «Молодята»
14.05 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО»
15.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
18.00, 01.15 Репортер
18.20, 00.30 Абзац!
19.00 Стажисти
20.15 Супермодель по-українськи
22.15 Х/Ф «ДРУГ НАРЕЧЕНОЇ»
01.20 Х/Ф «ВИПУСКНИЙ»
02.45 Т/с «До смерті гарна»
04.10 Зона ночі
04.40 25-й кадр

ICTV
04.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
04.40 Світанок
05.45 Свобода слова
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.35, 16.50 Т/с «Брат за брата»
13.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14.15, 16.20 Т/с «Літєйний»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Чужий район»
23.25 Х/Ф «ПОВІТРЯНА
ТЮРМА»
01.45 Голос Америки
01.50 Х/Ф «ПОХОВАЙТЕ МЕНЕ
ЖИВИМ»
03.20 Т/с «Тринадцятий»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.55 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.00 Т/с «Щасливі разом»
18.20, 00.05 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
21.00, 23.00 Т/с «Вороніни»
22.00 Т/с «Молодіжка-2»
01.00 М/ф «Щоденник
кар’єристки»
02.20 Т/с «До смерті гарна»
04.35 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ЗІРКОВІ НОВИНИ
«ТАРТАК» ЗАПИСУЄ
ВІЙСЬКОВИЙ МАРШ

navsi100.com

Г

урт «Тартак» записує в студії дві нові пісні. Як розповів соліст команди Олександр Положинський,
обидві композиції можна умовно назвати «піснями на
замовлення».
«Обидві пісні публіка ще не чула. Перша з них – на
слова Тараса Григоровича Шевченка, 200-річчя якого
відзначається в цьому році. Друга – фактично військовий марш, присвячений українським десантникам, які
захищають Україну від східної агресії. Початковим імпульсом до створення пісень були прохання написати
їх від людей, які не входять до складу гурту», – зізнався Олександр Положинський.
Крім того, «Тартак» зараз активно формує нову
концертну програму, яка стане основою майбутнього
нового альбому гурту. До неї увійдуть п’ять пісень, які
глядачі вже чули на концертах. Матеріал – з різних років. «Є пісня, написана понад двадцять років тому, а є й
менш як двадцять днів тому», – сказав Положинський.

БАГАТОТИСЯЧНА
АУДИТОРІЯ В ЛОНДОНІ
ЗАСПІВАЛА ГІМН
УКРАЇНИ НА КОНЦЕРТІ ОЕ
navsi100.com

П

ісля успішного українського туру на честь 20річчя колективу, який навіть довелося продовжити на вересень, легендарна українська рок-група
«Океан Ельзи» вирушила на закордонні гастролі.
Виступивши з аншлагами в Канаді та США, «океани» доїхали і до Великобританії, де минулих вихідних
дали концерт у Лондоні.
Шоу пройшло чудово — український гурт прийняли дуже тепло, про що лідер колективу Святослав Вакарчук повідомив у своєму «Твіттері», подякувавши
Лондону за підтримку. Окрему подяку він висловив за
гімн України, виконаний багатотисячною аудиторією.

ВЕРХОВНА РАДА СКАСУЄ
ЗВАННЯ «ЗАСЛУЖЕНИХ»
І «НАРОДНИХ»
navsi100.com

Н

ова парламентська коаліція бере на себе
зобов’язання скасувати застарілу систему відзнак і звань у галузі культури. Про це йдеться в тексті
робочого варіанту Коаліційної угоди, який оприлюднено на сайті Блоку Петра Порошенка.
Почесні відзнаки та звання в галузі культури в
Україні було запроваджено Верховною Радою 16 березня 2000 року. Інститут нагородження почесними
званнями вперше з’явився в нагородній системі УРСР
на початку існування радянської влади в Україні. У
розділі «Культурний простір, інформаційна політика та національна пам’ять» парламентська коаліція
також декларує зобов’язання законодавчо оформити
«Стратегію культурної політики України», дію якої
буде спрямовано на встановлення міжсекторальної
взаємодії в гуманітарній та економічній сферах.
Депутати мають ухвалити закон, яким буде підтримано творення і поширення українського культурного продукту – музики, кіно, книг, теле- і радіопрограм.
Головними інструментами підтримки нацпродукту
стануть податкові стимули його виробникам, розповсюджувачам та інвесторам.
Зокрема, проектом коаліційної угоди передбачається встановлення квот для національного продукту
на радіо, телебаченні, в кінопрокаті та на ринку книжкової продукції.

КІНОНОВИНИ
«НОВА ПОДРУЖКА»
ФРАНСУА ОЗОНА
ВИХОДИТЬ В
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ

fraza.ua

У

четвер, 20 листопада, в прокат виходить новий
фільм Франсуа Озона – «Нова подружка», в якому
популярний актор Ромен Дюріс зіграв свою найбільш
незвичайну роль.
Це класичний фільм Озона, відомого своїми сумними комедіями про нестандартні сім’ї, гендерну
ідентичність та свободу від суспільних умовностей.
Режисер, який останнім часом дав кращі ролі дівам
французького кіно – Катрін Деньов, Фанні Ардан,
Шарлотті Ремплінг – цього разу знімає в незвичному амплуа одного з головних героїв-коханців Франції,
Ромена Дюріса. Його герой Давид – овдовілий батько,
який намагається впоратися з фактом смерті дружини
вельми незвичайним чином. Його секрет знає тільки
Клер, найкраща подруга небіжчиці, яку блискуче грає
молода актриса Анаіс Демустьє.
«Нова подружка» – це екранізація оповідання Рут
Ренделл «Друг, який бажає вам добра», опублікованого в 1985 році. За словами Франсуа Озона, він задумував цей фільм близько двадцяти років тому. Однак
зараз тема набула нового контексту – відтоді, як торік
у Франції ухвалили закон про одностатеві шлюби, у
здавалося б толерантній країні не припиняються демонстрації і марші протесту.
Прем’єра стрічки відбулася в рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

«ТУПИЙ І ЩЕ ТУПІШИЙ 2»
ЗІБРАВ $38 МІЛЬЙОНІВ
ЗА ПЕРШІ ВИХІДНІ

6
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СЕРЕДА

26 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.35,
21.30 Спорт
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.35 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.50, 19.00 Про головне
10.35 Перша шпальта
11.00 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12.00, 16.55, 17.30 Д/ф
13.20 Перша студія
13.45, 18.05 Час-Ч
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Моя країна
14.30 Хочу бути
15.15 Як ваше здоров’я?
16.05 Euronews
16.30 Чоловічий клуб
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.55 Х/Ф «АНТОН ІВАНОВИЧ
СЕРДИТЬСЯ»
04.20 Уряд на зв’язку з
громадянами
04.50 Включення з Кабміну
України

ЧЕТВЕР

27 ЛИСТОПАДА
УТ1
visti.proV

П

родовження комедії з Джимом Керрі «Тупий і ще
тупіший 2» в перші дебютні вихідні зібрав у США
$38 мільйонів.
У другому фільмі глядачі зустрічають постарілого
Ллойда у виконанні зірки «Маски» Керрі. Через багато
років він виходить з психіатричної клініки і їде подорожувати зі своїм другом Гаррі (Джефф Деніелс), щоб
знайти доньку й нові авантюри.
На другому місці опинилася анімація «Місто героїв». Її бокс-офіс склав 36 мільйонів.
На третє місце скотився «Інтерстеллар», який заробив $29,2 мільйонів.

РЕЖИСЕР «12 РОКІВ
РАБСТВА» ЗНІМЕ КІНО
ПРО ПРАВОЗАХИСНИКА
ПОЛА РОБСОНА

rbc.ua

Р

ежисер Стів Макквін розповів, що має намір зняти кіно про чорношкірого актора і правозахисника Пола Робсона. За словами Маккуїна, який отримав
цьогоріч «Оскара» за фільм «12 років рабства», для
нього це проект мрії.
Своїми планами Маккуїн поділився в Нью-Йорку
на церемонії вручення нагород «Hidden Heroes». Премію організовано фондом Ендрю Гудмена, названим
на честь одного з трьох чорношкірих активістів, яких
було вбито Ку-Клукс-Кланом в 1964 році у Міссісіпі.
Поль Лерой Робсон – американський співак, актор, правозахисник. Лауреат Міжнародної Сталінської
премії «За зміцнення миру між народами» 1952 року.

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.30
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.35,
21.30 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гість
студії
07.25 Ера будівництва
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.50, 19.00 Про головне
10.35 Слідство. Інфо
11.30, 04.30, 16.30, 17.30,
22.15 Д/ф
12.00 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Моя країна
14.15 Хто в домі хазяїн?
14.40 Світло
15.15 Надвечір’я
16.05 Euronews
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 05.10 Шустер Live. Будні
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
01.50 ТелеАкадемія
02.55 Х/Ф
«БЕЗПРИДАННИЦЯ»

20 листопада 2014 року
1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе»
17.10, 02.15 Т/с «Корольок пташка співоча»
22.30 «Інспектор Фреймут»
00.30, 04.10 Т/с «Болота 2»
01.30 Т/с «Терпкий смак
кохання»

2+2
06.15 «Маски-шоу»
06.40 «Убойне відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ. Воїни
доріг»
09.00, 18.30, 21.00 Новини
«Спецкор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.35 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПОМИЛКУ»
11.30 Х/Ф «ТОВАРИШ
ГЕНЕРАЛ»
13.25 Д/п «Таємниця загибелі
дирижабля Гінденбург»
14.35 Д/п «Гвинтівка Мосіна»
14.50 Д/п «Зброя майбутнього»
15.50 Д/п «Служби
спеціального призначення»
16.30, 19.00 Т/с «Професіонал»
22.00 Х/Ф «СПРИТНІ РУКИ»
00.00 Х/Ф «ЖАХЛИВЕ
ВИВЕРЖЕННЯ»
01.55 Х/Ф «СТРАЧЕНІ
СВІТАНКИ»

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
05.30 «Телевізійна служба
новин»
07.10 «Особистий рахунок»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
08.35, 21.00 «Чистоnews»
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 21.20 Т/с «Свати»
12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів»
13.50, 14.45 «Сімейні
мелодрами - 3»
15.45 «Сімейні мелодрами - 4»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Корольок - пташка
співоча»
22.30 «Право на владу»
00.45 Х/Ф «СІРІ»
02.50 Т/с «Терпкий смак
кохання»
03.35 Т/с «Корольок - пташка
співоча»

2+2
06.00 Т/с «Костоправ»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Х/Ф «НЕСЛУЖБОВЕ
ЗАВДАННЯ»
21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЯНГОЛИ НЕБА»
00.05 Х/Ф «СЛУГА
ГОСУДАРЯ»
02.15 Х/Ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Чужий серед
своїх»
11.45, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00, 02.25 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.55 «Подробиці»
23.00, 03.30 Т/с «Турецький
транзит»
01.00 Х/Ф «ПАСТКА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Таємниці вермахту
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Народжені мусонами
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50, 01.20 Сучасні дива
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
05.20 Мегазаводи

ІНТЕР
05.35 Т/с «Повернення
Мухтара 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
«Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Чужий серед
своїх»
11.45, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00, 02.25 «Стосується
кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 04.50 «Подробиці»
23.00, 03.25 Т/с «Турецький
транзит»
01.00 Х/Ф «ЗАРУЧНИЦЯ 2»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50 Таємниці Третього Рейху
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Дика Нова Зеландія
12.20, 22.00 Смертельна
зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50 Сучасні дива
16.40 Таємниці вермахту
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
01.20 Таємнича Росія

СТБ
05.50 У пошуках істини
06.35 «Вiкна-Новини»
07.10, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.00 «Зіркове життя. Я люблю
тебя до слез....»
10.55 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
14.05 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4»
00.45 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 14.10, 15.25 Т/с «Слід»
10.00, 21.00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта»
12.00, 19.45 «Говорить
Україна»
13.15 Т/с «ОСА»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Лягавий»
02.15 Т/с «Дорога на острів
Пасхи»

СТБ
06.00 У пошуках істини
06.45 «Вiкна-Новини»
07.20, 16.00 «Все буде добре!»
09.15 «Все буде смачно!»
10.10, 00.00 Х/Ф «ІНШЕ
ОБЛИЧЧЯ»
12.05 Х/Ф «ПРИЛЕТИТЬ
РАПТОМ ЧАРІВНИК»
14.05 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі - 4»
01.55 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15, 21.00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта»
12.10, 19.45 «Говорить
Україна»
13.25 Т/с «ОСА»
14.20, 15.25 Т/с «Слід»
18.00, 05.15 Т/с «Повернення
Лялі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Лягавий»
02.15 Т/с «Дорога на острів
Пасхи»

ICTV
04.05, 03.40 Т/с «Військовий
шпиталь»
04.55 Служба розшуку дітей
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.30, 08.00, 14.15, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.35, 16.45 Т/с «Брат за брата»
13.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Братерство Червоного
Хреста
21.25 Т/с «Чужий район»
23.20 Х/Ф «ГОЛОДНИЙ КРОЛИК
АТАКУЄ»
01.30 Голос Америки
01.35 Х/Ф «НАДМІРНЕ
НАСИЛЛЯ»
02.55 Т/с «Тринадцятий»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 01.00 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.00, 17.00, 20.05, 23.05 Т/с
«Вороніни»
16.00, 22.05 Т/с «Молодіжка-2»
18.20, 00.05 Абзац!
19.00 Герої та коханці
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/Ф «ДРУГ НАРЕЧЕНОЇ»
02.20 Т/с «До смерті гарна»
04.35 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ICTV
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.35, 08.00, 14.15, 16.20 Т/с
«Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.35, 16.45 Т/с «Брат за брата»
13.10 Т/с «Прокурорська
перевірка»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Чужий район»
23.25 Х/Ф «АРЕНА»
01.25 Голос Америки
01.30 Х/Ф «НАДМІРНЕ
НАСИЛЛЯ-2»
02.50 Т/с «Тринадцятий»
03.35 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.50 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.00, 17.00 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
18.20, 23.55 Абзац!
19.00 Хто Зверху?-3
21.00, 23.00 Т/с «Вороніни»
00.55, 05.45 Служба розшуку
дітей
01.00 Х/Ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
02.15 Т/с «До смерті гарна»
04.30 Зона ночі
05.30 25-й кадр
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ЯК СТВОРИТИ ІДЕАЛЬНУ
СИСТЕМУ ОСВІТИ

Лілія Гриневич, народний
депутат України, голова Комітету
Верховної Ради з питань науки та
освіти, «Українська правда»

Н

ародний депутат Лілія
Гриневич, яка є одним
із претендентів на
посаду міністра освіти і науки у
майбутньому Кабінеті міністрів,
ділиться своїм баченням освітньої
реформи.

ЯКА ОСВІТА ПОТРІБНА
УКРАЇНІ, ЩОБ СТАТИ
СПРАВДІ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ
КРАЇНОЮ?

Ми мусимо дати відповідь на це
запитання сьогодні, впроваджуючи
новий закон «Про вищу освіту» та сподіваючись, що в парламент наступного
скликання буде внесено базовий закон
«Про освіту».
Під час фахових обговорень при
підготовці базового закону виявилися
два полярні погляди на освіту.
Перший можна умовно назвати
«патерналістським». Його адепти вважають, що держава і тільки держава
має опікуватися освітою.
Ця точка зору не враховує, що мільйони людей мають можливості й бажання більше впливати на освіту своїх
дітей. Інтереси цієї групи відображають прихильники іншого погляду, який
можна назвати «ультраліберальним».
Їхній принцип – освіта, це занадто
відповідальна справа, щоб довірити її
державі, вони хочуть самостійно визначати те, яким чином навчати власних
дітей.
Яким же має бути наш шлях розвитку освіти – шлях, що має врахувати
можливості та інтереси кожного, не залишивши нікого на узбіччі?

СОЦІАЛЬНИЙ ЛІФТ
ДЛЯ КОЖНОГО
ГРОМАДЯНИНА

Безплатна загальна середня освіта – це обов’язок держави. Держава
має виконувати цю функцію щодо всіх
своїх громадян. Хто потурбується про
життєві шанси тих дітей, батьки яких
не лише не мають змоги, але не мають
уявлення про важливість освіти для
своїх дітей?
Разом з тим, є величезний суспільний запит на урізноманітнення форм
здобуття освіти, і держава має задовольнити його.
Мусить бути палітра можливостей
вибору для тих, хто хоче і має змогу забезпечити своїй дитині індивідуальну
освітню траєкторію. Держава має навчитися визнавати освіту, здобуту вдома, на масових онлайн курсах тощо.
Треба збільшити можливості доступу до приватної освіти, яка може
компенсувати те, на що не здатна держава в умовах кризи.
Допоки органи влади не в стані відкривати нові місця у комунальних дитячих садках, маємо відкрити дорогу
для приватної ініціативи.
А щоб приватні дитячі садочки стали доступними для широкого загалу,

держава має стимулювати їх відкриття
через особливі умови оподаткування та
надання приміщень.
Систему освіти потрібно перетворити на соціальний ліфт для кожного
громадянина – незалежно від місця
проживання, соціального походження,
фізичних можливостей.
Нашим політикам слід зрозуміти:
хай в яких закордонних елітних закладах навчаються їхні діти, вони не будуть
жити на острові. Ми всі в одному човні,
в одному суспільстві. Якщо суспільство
розділене, з великими маргінальними
групами – комфортно не буде нікому.
Як прийти до суспільства освіченого загалу? Є кілька завдань.

ЗАВДАННЯ НОМЕР ОДИН:
ВРАХУВАТИ ПОТРЕБИ
ДИТИНИ
В один з ефірів якось зателефонувала мама, яка буквально кричала: «Ви
не маєте жодного уявлення, що відбувається в школі, наскільки жахливими
є умови навчання».
Задоволених якістю освіти в Україні
справді меншість. Кількість уроків і домашніх завдань збільшується, портфель
першокласника важить в середньому
понад 7 кілограмів… Діти втомлюються,
зростає захворюваність зору, опорнорухового апарату, органів травлення.
Якість освіти у нас погіршується, а
навантаження на дітей щороку збільшується! Чому? Бо сучасне життя ускладнюється, і справді є потреба дати більше, щоб підготувати маленьку людину
до дорослого життя. У багатьох країнах
в середній школі вчаться 14 років.
Ми також намагалися запроваджувати дванадцятирічку. Однак додатковий рік дитини в школі – це додаткові
кошти. Вирішили заощадити. Тому всі
наслідки інформаційного вибуху і технологічної революції у нас намагаються
втиснути в 11 років, поряд з тим збільшуючи кількість інформації.

У новому законодавстві про освіту передбачено поступове збільшення
терміну навчання до 12 років. Введення
12-річної освіти, в якій є три рівні (початкова, основна і старша профільна
школа), потрібне, щоб діти встигали фізично, емоційно та інтелектуально опанувати ті компетентності, які потрібні
їм у сучасному житті.
Освіта потрібна для життя. Ось вам
приклад.
Під час міжнародного порівняльного дослідження PISA перевіряли фінансову грамотність 15-річних школярів
провідних країн світу. У європейських
школах вчать планувати сімейний бюджет, розпоряджатися коштами, шукати найкращі можливості для інвестицій, оптимізувати комунальні платежі.
А якими були б результати згаданого тестування підлітків у наших школах?
Не можна обійти і важливість знання мов. Маємо поставити за мету знання хоча б однієї європейської мови на
рівні B1, що дозволяє вільно комунікувати. Такий сертифікат мають видавати
випускникові разом із атестатом.
Новий зміст неможливий без сучасних підручників. Централізована
система відбору підручників, яка остаточно склалася останніми роками, дуже
корумпована.
Треба суттєво демократизувати
конкурс підручника. Вже діє електронний депозитарій підручників, де можна побачити їх електронні версії. Але
треба діяти більш радикально. Право
вибору підручників слід передати школам, так само, як і кошти на це.
Цю систему реально запровадити з
2016 року.

ЗАВДАННЯ НОМЕР ДВА:
ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ
СУЧАСНОГО РИНКУ
ПРАЦІ
Школа має не лише транслювати
знання, а вчити вчитися: як шукати
та аналізувати інформацію, здобувати знання, як ними скористатися для
розв’язання життєвих проблем.
Треба відбудовувати професійну
освіту. Дисбаланс між ринком праці і
системою освіти досяг критичного рівня. Ринок праці потребує більше кваліфікованих робітників, техніків та менеджерів середньої ланки.
Новий закон про освіту має передбачити дворівневу професійну освіту
– базову у професійних ліцеях та спеціалізовану у професійних коледжах, які
будуть готувати молодшого бакалавра.
Згідно із законом «Про вищу освіту» цей рівень віднесено до професійної освіти. В освітній процес на всіх
етапах треба залучити роботодавців.
Бізнес має брати участь у проектуванні
навчання, забезпеченні практики, перевірці результатів навчання.
Нова концепція змін в освіті й новий закон про освіту мають передбачити незалежні кваліфікаційні центри, що
зможуть створювати спільно навчальні
заклади та професійні асоціації.
Важливим завданням є розроблення Національної системи кваліфікацій.
Роботу, розпочату асоціаціями робо-
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Під час зростання у школі дитина
має вчитися усвідомлювати свої права та обов’язки, брати на себе відповідальність, виважено підходити до
розв’язання життєвих проблем.
Важливо також зберегти унікальну
систему позашкільної освіти, яка має
працювати на естетичний, екологічний,
спортивний розвиток та інтелектуальний розвиток дітей.
Сьогодні маємо зробити все від
нас залежне, щоби діти не відчули, що
в країні йде війна. Треба інтегрувати
дітей переселенців і студентів із зони
АТО. Згодом має з’явитися нова програма молодіжних обмінів між регіонами України.

ЗАВДАННЯ НОМЕР П’ЯТЬ:
ВМОТИВУВАТИ ВЧИТЕЛЯ

тодавців, слід продовжити. Ми інтегруємося в європейський економічний
простір, але без Національної рамки
наші кваліфікації не будуть визнавати
на ринку праці в Європі.

ЗАВДАННЯ НОМЕР ТРИ:
СТВОРИТИ СУСПІЛЬСТВО
МОЖЛИВОСТЕЙ
Сьогодні системі освіти не вижити
без батьківських «благодійних» внесків, оскільки держава недофінансовує
її. Щороку більше витрат лягає на плечі
батьків.
Коли батьки спроможні доплачувати, то проблема лише у ефективності
функціонування фондів при школах.
Таку благодійну допомогу слід робити
абсолютно прозорою – це має регулюватися положеннями нового закону
про освіту.
Але коли у батьків немає грошей, а
їх вимагають?
Діти потрапляють у нерівні умови,
система освіти замість того, щоб нівелювати соціальні відмінності, посилює
їх. Формується суспільство нерівних
можливостей, суспільство розділене і
маргіналізоване.
Ще драматичніше поглиблюється різниця у доступі до якісної освіти випускників міста і села. Тому ми
зобов’язані перерозподілити кошти
освіти на користь середньої освіти, що
гарантується державою.
Держава зобов’язана гарантувати
високий мінімальний стандарт освіти
для кожного, незалежно від фізичних
можливостей, місця проживання, соціального статусу і матеріального стану
батьків.

ЗАВДАННЯ НОМЕР
ЧОТИРИ: ОБ’ЄДНАТИ
УКРАЇНУ І ВИХОВАТИ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО
ГРОМАДЯНИНА
Одне з пріоритетних завдань освіти
– забезпечити єдність країни. Україні
потрібна нова система виховання, адже
соціально-культурний розкол країни є
одним з наслідків її відсутності.
Нове українське виховання має
ґрунтуватися на загальнолюдських
цінностях – людської гідності, свободи, усвідомлення власної національної
ідентичності та пошанування ідентичності інших.

Сьогодні еталоном успішної реформи в освіті вважається Фінляндія. Самі
фіни говорять, що ключем до успіху
стала постать вчителя.
Учитель в цій країні – одна з найбажаніших професій з гідною оплатою
праці. До педагогічних університетів
прагнуть вступити найкращі випускники шкіл. Не лише в зарплаті справа,
бо не тільки це приваблює найкращих.
Найкращих приваблює можливість
творити, вести за собою, здійснювати
інновації. Аби створити простір для
творчості вчителя, центр управлінських рішень треба змістити згори вниз
(на рівень місцевого самоврядування,
керівництва школи, педагогічного колективу, батьківських комітетів).
Ми маємо дебюрократизувати
освіту, радикально зменшити кількість
паперів, які вчителі сьогодні змушені
заповнювати, замість виконувати свої
прямі обов’язки і займатися педагогічною працею.
Хто буде здатний до нової ролі і
нової місії – той має отримувати гідну
винагороду.
Яким чином цього досягнути? Треба запровадити стимулювальні доплати
і кар’єрне просування для вчителів, які
підтвердили свою кваліфікацію під час
незалежної атестації.
Учитель з високим рівнем кваліфікації і належним соціальним статусом
– головний провідник справжньої реформи освіти. Але це в майбутньому.
А під час війни, в період жорсткої бюджетної економії важливо, принаймні,
не допустити зниження наявних виплат
вчителям.

ДО ЄВРОПИ – ЧЕРЕЗ
ОСВІТНЮ РЕФОРМУ
Держава себе відтворює через освіту, а сьогодні маємо соціальні, культурні, регіональні поділи. Розділена
держава завжди слабка і вразлива для
зовнішніх впливів. Змінити це – ключове завдання освітньої реформи.
Нова Верховна Рада має ухвалити
системний закон «Про освіту», що охопить дошкілля, загальну середню, професійну, вищу освіту і освіту дорослих.
Триває його напрацювання робочими групами. Експерти за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження»
розробили проект Концепції розвитку
освіти на 2015-2025 роки.
Освітня реформа матиме успіх
лише у випадку, коли на неї є суспільна
згода. Потрібен консенсус в інтересах
різних суспільних груп.
Сподіваюся, ця стаття стане поштовхом для остаточного, найбільш
відповідального етапу не тільки експертної, а й широкої суспільної дискусії
про цілі, завдання і основні напрямки
освітньої реформи в Україні – реформи, яка покликана закріпити за Україною європейський статус.
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«ЯКЩО ТИ НЕ В ПАРЛАМЕНТІ –
ЖИТТЯ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ»

Ірина КАЧАН

Н

евдовзі новообраний
парламент восьмого
скликання збереться на
своє перше засідання. Коли це
станеться – наразі тримають
у секреті. Хоча, найімовірніше,
відбудеться це або наприкінці
листопада, або у перші дні грудня.
Як відомо, нещодавні позачергові вибори до Верховної Ради стали
успішними для семи волинських політиків. Знову в мажоритарних округах мандати здобули бізнесмени Ігор
Єремеєв, Степан Івахів, Сергій Мартиняк. Прохідні місця у списку Блоку Петра Порошенка мали ще двоє
волинських нардепів – Юрій Савчук
та Ігор Палиця. А от революціонери
із «Народного фронту» – Ігор Гузь та
Ігор Лапін – стали народними депутатами вперше у житті.
Як стало відомо на пресконференції народофронтівців, Гузь
готовий працювати в комітеті з питань молодіжної політики, спорту
й туризму, а також долучатися до
роботи бюджетного комітету парламенту. А от Лапін бачить себе в комітеті з питань національної безпеки та оборони, а ще готовий взятися
за роботу у сфері правосуддя.

Ясна річ, що новообрані народні
депутати від Волині втішені своєю
перемогою на виборах й з інтересом чекають старту роботи Верховної Ради восьмого скликання. Про
їхню діяльність можна буде робити
висновки згодом. А от що нині робитимуть ті, для кого позачергові
вибори стали невдалими? «Хроніки Любарта» поспілкувалися з екснардепами від Волині.
Волинський свободівець Анатолій Вітів переконує, що спокійно
сприйняв невдачу своєї партії на
виборах. Як і очолював волинський
осередок «Свободи», так і нині керуватиме політсилою в регіоні.
– Готуємося до місцевих виборів,
до нових парламентських виборів.
Усе нормально, роботи багато, –
каже екс-нардеп Вітів. – Я й надалі
провадитиму політичну діяльність.
І пропагуватиму ту ідеологію, яку
сповідує «Свобода», домагатимуся
виконання тих законопроектів, над
якими ми працювали.
У минулому парламенті «Свобода» була представлена 37-ма депутатами, нині ж свободівців у ВР усього
лиш сім.
– Свобода ніколи не трималася
за посади і триматися не буде. І той
факт, що представники «Свободи»,

які обіймали посади голів держадміністрацій, склали свої повноваження, є свідченням цього. Цим кроком
ми показали приклад європейської
політики, – каже очільник волинської «Свободи». – У нас звикли, що
із влади виносять вперед ногами. Та
ми здатні гідно йти у тимчасову відставку з високо піднятою головою.
І попри невтішний політичний
результат на виборах, Анатолій Вітів усе-таки вважає новий парламент кращим за попередній. Насамперед тим, що там уперше не буде
комуністів.
– Однак я не сказав би, що це
парламент розвитку. Це скоріше
перехідний парламент. І він буде
недовговічним, – вважає колишній
обранець громади. – Нині є велика
небезпека для України як держави,
що в цьому парламенті не буде повноцінної фракції, яка відстоювала
б національні інтереси.
Підтримує Анатолія Вітіва ще
один екс-нардеп від Волині – свободівець Валерій Черняков, який, щоправда, позбувся мандата задовго до
виборів, очоливши Державне агентство лісових ресурсів України. Каже:
усвідомлює, що нині і його можуть
позбавити посади, але готовий до
такого повороту подій, мовляв, не

заради посад він йшов у політику.
– Гадаю, що новий парламент
буде ще гіршим, ніж був. Навіть
з огляду на те, що до цього часу
новобранці не можуть домовитися і створити коаліцію, – розмірковує свободівець. – На мою
думку, цей парламент попрацює
не більш як півтора року. Навіть
той факт, що Верховна Рада ще не
запрацювала, а купа людей вже
пересварилася, навіює думку, що
повторюються 2005-2006 роки. Не
хотілося б цього.
Песимістичний погляд на новий
парламент і у волинського регіонала
Григорія Смітюха, який під час революції відзначився на київському
Антимайдані закликанням Путіна
на поміч Україні. Колишній депутат
каже, що втратою мандата не розчарований, мовляв, «якшо ти не в парламенті – то життя не закінчується».
– Буду провадити і громадську
діяльність, і політичну, опікуватимуся економікою підприємств, до
яких маю стосунок. Я зацікавлений
у створенні робочих місць і розвиткові української економіки, –
стверджує Смітюх.
Не буде у найвищому законодавчому органі країни і знаної парламентарки з Волині Катерини Ващук,

яка була народним обранцем із 94го, щоправда з невеличкою паузою.
– Поки відпочину. Все-таки 59
років трудового стажу. А потім візьмуся за благодійну діяльність,
– зізнається вона. – Прикро, але у
кожному новому парламенті вплив
конкретного обранця зменшується. Коли від тебе персонально залежало ухвалення закону, якщо ти
його гарно підготував, тоді було
цікаво. А тепер все не так. Перші
парламенти були на голову вищі
за останні. За моєї пам’яті, кожен
наступний парламент кращим не
ставав.
Про деградацію Верховної Ради
від скликання до скликання заявляє
і волинський комуніст, колишній
віце-спікер парламенту Адам Мартинюк.
– Я особисто вважаю, що з кожним новим скликанням парламент
стає все гіршим і менш професійним, – каже представник Компартії.
– А от що робитиму далі – це моя
справа.
Мартинюк запевняє: після провалу комуністів на виборах із КПУ
і політикою він не прощається. Мовляв, комуністи мають багато партійної роботи і прагнуть далі будувати
світле комуністичне майбутнє.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ VIII СКЛИКАННЯ
12 ДЕПУТАТІВ
У НОВОМУ
ПАРЛАМЕНТІ
НЕ МАЮТЬ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
12 депутатів у новообраній
Верховній Раді не мають
вищої освіти. Це майже
3% від кількості обраних
депутатів.
Окрім того, до Верховної
Ради VIII скликання обрано
22 політики, старші за
61 рік. І є один обраний
народний депутат, який
обирався на всі скликання
парламенту.
З минулого складу до Ради
переобрали 159 депутатів,
з них 8, які вибули
протягом роботи Ради VII
скликання.

421 – народний депутат обрано до Верховної Ради
Кількість народних
депутатів за віком:
до 30-ти років

22 20

225 – депутатів обрано

78

31 – 40 років

146

41 – 50 років
50 – 60 років

373

– чоловіків у
Верховній Раді (88,6 %);

155

61 рік і старше

27 – округів не брали участь у виборах;
2 – округи, де не вдалося встановити результати виборів;

у загальнодержавному
багатомандатному
виборчому окрузі (53,4 %);

409

– депутатів мають
вищу освіту (97,1 %);

185

– народних
депутатів вже
обиралися до Верховної
ради (43,9 %);

48 – жінок у

Верховній Раді (11,4 %);

196 – депутатів

обрано в одномандатних
виборчих округах
(46,6 %);

12

– депутатів не
мають вищої освіти
(2,9 %);

236 – народних

депутатів обрано до
Верховної Ради вперше
(56,1 %);

1 – депутат обирався у всі скликання Верховної Ради.
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БЛАГІ НАМІРИ ЧИ
ГОЛИЙ ПОПУЛІЗМ?

Дарина ГОГОДЗА

серпня 2014 року
Волинська обласна рада
ухвалила рішення «Про
заходи соціального захисту
сімей військовослужбовців», яке
надає пільги для навчання дітям,
батьки яких були учасниками
Антитерористичної операції.

28

Додамо, що рішення ухвалювали
того дня швидко, а у залі перебували родичі й матері мобілізованих
солдатів. Менше з тим, своїм рішенням рада зобов’язала підконтрольні
заклади освіти, тобто комунальні,
звільнити від плати за навчання дітей, сім’ї яких були членами АТО, а
приватним – рекомендувала такі рішення ухвалити.
Таким чином діти із загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ та міст області звільняються
від плати за утримання (навчання)
дітей.
Власникам приватних загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних
навчальних закладів, керівництву
вищих навчальних закладів області
ІІІ-IV рівнів акредитації рекомендували розглянути можливість звільнення сімей від плати за утримання
(навчання) дітей.
Окрім цього, надійшла рекомен-

дація органам місцевого самоврядування області звільнити сім’ї учасників АТО від плати за утримання
(навчання) дітей в загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладах, що перебувають
у комунальній власності відповідних територіальних громад.
А управління освіти і науки обласної державної адміністрації у місячний термін мало внести на розгляд обласної ради проект звернення
до центральних органів влади щодо
звільнення сімей учасників АТО від
плати за навчання у державних вищих навчальних закладах.
«Хроніки Любарта» вирішили
поцікавитися у Волинської обласної
ради, як виконується це рішення,
чи забезпечено для нього відповідне фінансування і скерували відповідний запит. Адже для багатьох
освітян рішення обласної ради викликало більше питань, аніж відповідей.
Наприклад, у мережі «Facebook»
декан Інституту філології та журналістики
Східноєвропейського
національного університету імені
Лесі Українки Юрій Громик зазначав: «Депутати Волинської облради
планували звільнити дітей із сімей
учасників АТО від сплати за навчання, в тому числі у вишах. Депутати
своїм рішенням ДОРУЧАЛИ управлінню освіти сформувати найближ-

чим часом конкретні списки дітей, а
департаменту фінансів – розробити
проект змін до бюджету.
Управління освіти і науки Волинської обласної адміністрації терміново (шуму ж то було!) збирало
інформацію про студентів, батьки
яких беруть участь в АТО, а також
про студентів-учасників АТО, і обіцяло звільнити таких студентів від
сплати за навчання...
Що далі, окрім ПЛАНУВАННЯ,
ЗБИРАННЯ, ОБІЦЯННЯ?
А нічого! На папері написані ж
обіцянки. У ЗМІ озвучені. Того досить – так було, так і є...
А борги в оплаті за навчання ростуть... Студенти й далі воюють...».
Так, справа потрібна і благородна, але будь-яка пільга має підкріплюватися фінансово, пояснюють
працівники освіти. Більше того, у
приватних розмовах викладачі переконують, ніби в університетах для
оплати навчання таких студентів
кошти збирали з викладачів, а серпневе рішення ради називають голим
популізмом.
Зазначимо одразу, що у відповіді
«Хронікам Любарта» у Волинській
обласній раді пишуть, що звернення
до центральних органів виконавчої
влади щодо звільнення дітей учасників АТО від плати за навчання у
державних вищих навчальних закладах не надходило.

У Волинській обласній раді аргументують це тим, що 29 жовтня 2014
року було видано указ президента
України Петра Порошенка «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій
окремим категоріям громадян».
Відповідно до цього документу,
Кабінет Міністрів України мав
«ужити невідкладні заходи щодо
вирішення питання переведення
на навчання за кошти державного
бюджету дітей учасників бойових
дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, за рахунок перерозподілу наявного обсягу державного
замовлення».
Тобто, як резюмують в управлінні освіти Волинської облдержадміністрації, питання вже вирішено на
державному рівні.
До слова, згідно з цим указом,
було запропоновано ще деякі ініціативи. Зокрема, Кабінету Міністрів
доручили опрацювати питання
щодо надання права на вступ поза
конкурсом до вищих навчальних
закладів дітям, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України,
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або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у
районах проведення антитерористичної операції, та за результатами
такого опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції.
Разом з тим, в управлінні освіти
зазначають, що станом на 17 листопада 2014 року від плати за утримання (харчування) вже звільнено 1065
вихованців дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області та 11 студентів вищих навчальних
закладів комунальної власності.
Кошти для харчування дітей використали з місцевого та обласного
бюджетів.
В управлінні охорони здоров’я
звітують про власні навчальні заклади: у Луцькому базовому медичному коледжі чотири дитини учасників антитерористичної операції
навчаються на державній формі, на
платній – немає. У Ківерцівському
медколеджі таких сім дітей, одного вихованця переведено з платної форми навчання на державну
з призначенням стипендії, один
учень перебуває все ще на платній
формі навчання, втім звільнений
наразі від оплати. У Ковельському медичному коледжі також одна
дитина перебуває на платній формі
навчання, втім на цей час від оплати
звільнена.
Від оплати також звільнили 17
учнів луцьких музичних та художній шкіл, музичних шкіл Ратного та
Маяків. Троє студентів навчаються
на державній формі у Волинському державному училищі культури
і мистецтва імені І. Стравінського.
Кошти на забезпечення виконання цього рішення відписують в
управлінні, виділили з обласного
та місцевих бюджетів. Разом з тим,
у департаменті фінансів Волинської
облдержадміністрації 12 листопада
звітують: «Звернення щодо виділення з обласного бюджету додаткових
коштів чи перерозподілу наявних
бюджетних призначень у зв’язку з
ухваленням вказаного вище рішення обласної ради від відповідних
головних розпорядників коштів
обласного бюджету до департаменту фінансів облдержадміністрації
не надходили. Кошти від плати за
утримання (навчання) дітей належать до власних надходжень бюджетних установ і їх планування у
спеціальному фонді кошторису та
забезпечення поступлення здійснюється безпосередньо навчальним закладом».
Аби роз’яснити ситуацію, ХЛ
скерували запит до Міністерства
освіти і науки України. Пригадується, як свого часу чимало пільг
отримали жертви Чорнобильської
катастрофи чи воїни Афганістану.
Втім виконати усі обіцянки виявилося непосильною ношею. Чи втіляться у життя рішення обранців
і за який кошт – залишається під
питанням.
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Надя САПІГА

К

ажуть, що Бог, забираючи
в людини щось у плані
фізичному, обдаровує її
чимось в тисячі разів ціннішим,
але духовним. Чи це стовідсоткова
правда, чи ні – сказати важко. Та,
певно, люди, які не можуть чути,
отримують, з огляду на свою
особливість, надчутливі душі й
серця. Вони слухають світ у такий
спосіб і часто чують його набагато
краще, аніж ми, такі, здавалося б,
здорові та нормальні.
Сонячна Аліна Кусик – з сім’ї
нечуючих. Дівчина вчить людей
англійської мови та водночас
намагається допомогти бути
почутими тим, які самі чути не
можуть.
Мої батьки – нечуючі. Вони познайомилися в школі, бо…вчилися в
одному класі. На Волині є спеціалізований середній навчальний заклад у
Володимирі Волинському. Почали зустрічатися й одружилися. Я – єдина
дитина в сім’ї.
Я чую. Я – маленький зв’язок з навколишнім світом для мами й тата. Бо
не все вони можуть зрозуміти. Багато
звичних нам слів для нечуючої людини є складними. Слова іншомовного
походження, різні терміни. Тому з
дитинства знаю дуже багато речей,
з якими дівчина мого віку ніколи не
стикається. Хіба якісь винятки бувають. Наприклад, як збудувати будинок, як працевлаштуватися.
Коли мені було приблизно 8 років, я пішла з мамою на співбесіду
до роботодавця. Зрозуміло, що поняття не мала, що таке «трудова книга». Загалом, багато чого не розуміла,
але кожне слово сумлінно тлумачила
мамі. Мабуть, навіть цим пишаюся.
Те, як збудувати будинок, перекладала вже татові. Бо для того, щоб
пояснити йому, треба спочатку всі деталі зрозуміти мені. Тому тепер знаю,
як закласти фундамент та змайструвати камін. Та сама ситуація й зі СТО
(станціями технічного обслуговування).
Мої батьки працюють. Усе життя
трудяться на тих самих роботах. Нечуюча жінка – це зазвичай швачка. А

Повнометражний український
фільм «Плем’я» режисера
Мирослава Слабошпицького
здобув приз «Сазерленд Трофі»
Лондонського кінофестивалю
як переможець у номінації
найоригінальніших та
найсильніших режисерських
дебютів «First Feature Competition».
Також картина «Плем’я» вже
отримувала головний приз на Канському кінофестивалі в паралельній
конкурсній програмі «Тиждень критики». Ця стрічка – абсолютний кінематографічний експеримент. Фільм
розповідає драматичну історію, що
розгорнулася в інтернаті для глухих.
Усі персонажі спілкуються мовою

ЧУТИ СВІТ ЖЕСТАМИ
Й СЕРЦЕМ

Аліна, мама, тато

чоловіки з такою особливістю переважно опановують так звані робочі
спеціальності. Мій тато, наприклад,
тесля. Можу з гордістю сказати, що
вони – суперпрофесіонали. Вдома усі
меблі батькового авторства.
У людей, які не чують, просто немає змоги вчитися. Виняток з правил,
якщо студент чи студентка настільки
сміливі, що наважуються піти в групу чуючих й «тягнути» це навчання з
усіма нарівні. Та можете собі уявити,
наскільки це складно.
Дискримінація є. Стосовно моїх
батьків, то найчастіше люди відмовляються йти з ними на контакт, працевлаштувати людину, яка не чує. Якось
ми з татом ходили й шукали роботу. Я
знаю, що він справді чудовий спеціа-

ліст, але коли роботодавці дізнавалися, що нечуючий, одразу вирішували,
що не зможуть з ним комунікувати.
Люди навіть не хочуть дивитися на
роботу. Дуже образливо. Бо судити
про людину, нічого про неї не знаючи,
несправедливо, як мінімум.
У таких звичних установах, як
банки чи лікарні, насправді дуже
мало людей, які напишуть свої слова
на папері, щоб нечуюча людина змогла їх прочитати і, відповідно, порозумітися. Щодо медичних закладів, то я
знаю усі хронічні хвороби своїх батьків, бо з дитинства відвідую з ними
усіх потрібних лікарів.
Мама іноді не хоче йти сама в
банк. Намагається уникнути непорозумінь з касирками. А вони (непо-

розуміння) є. Я, навпаки, намагаюся
підштовхнути маму до самостійності.
Але через поганий досвід спілкування
з не дуже ввічливими людьми з таких
установ, вона категорично відмовляється йти без мене.
Мої нечуючі знайомі хотіли купити їжу в одному з фаст-фудів. Продавчиня монотонно перелічувала їм
те, що є в меню. Вона помітила, що
люди не чують, але все одно продовжувала так поводитися. Ну невже не
можна було просто показати?! Нічого
ж складного немає в тому. Не розумію
такого.
Усі нечуючі люди – освічені. Не
вірте міфам. Глухонімі вміють читати
й писати. Треба просто хотіти піти на
контакт.
Наше суспільство дуже важко
сприймає людей з особливими потребами. Тих, хто не чує, не бачить,
не ходить. Має якусь відмінну від загальної більшості фізичну потребу.
Коли ставлення зміниться – не знаю.
Сумно, що людей, які це розуміють, у
нас дуже маленький відсоток.
Я не знаю, чи більшає у нас добрих людей. Але хочу сподіватися, що
так.
Ми організовували проект «Зрозумій мене». Це були зустрічі нечуючий і чуючих різного віку. Не було
жодних обмежень. Почалося все з
моєї мрії працювати з тими, хто не
чує. Справді. Знаю, як це – в дитинстві
дивитися серіал з мамою, бо вона хоче
все розуміти. Раніше ж не було субтитрів. Усі серіали з новинами мамі перекладала. Малою мріяла про те, що
у дорослому житті матиму власний
телеканал, де ВСЕ буде з сурдоперекладом.
У нас в сім’ї досить цікаво все
склалося. Мої батьки нечуючі, мамина сестра чує, а її донька, тобто моя
двоюрідна сестра, – слабочуюча. Ми
усі в жестах. Саме сестра привела на ті
зустрічі своїх друзів. Чесно, я не знала,
як усе має бути, й дуже хвилювалася.
Та ми почали з простого. У жестовій
мові є пальцевий алфавіт і жести. Тоб-

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ ПРО ГЛУХИХ ЗАВОЙОВУЄ
НАГОРОДИ СВІТОВИХ КІНОФЕСТИВАЛІВ
жестів. У центрі – «глухоніма любов»:
підліток Сергій закохується в дівчину Ганну, що стала «наложницею»
бандита з кримінального угруповання «Плем’я» (саме в спецінтернаті це
«Плем’я» й орудує).
Цікаво, що в Каннах на показі
«Племені» були присутні представники спільноти глухих Франції. Спеціально для них фільм презентували
жестовими українською, французькою та англійською мовами. Можливо, і чехи переймуть цей гуманний
досвід? Адже мова глухонімих, як і
музика, універсальна, тут не треба витрачатися на озвучування, дубляж.

– Фільм «Плем’я» придбала для
прокату рекордна кількість країн, –
розповів режисер картини Мирослав
Слабошпицький. – 2015 року картину
побачать у кінотеатрах США. У жовтні
– в Данії. Вийде цей фільм і на екрани Японії, Гонконгу... Мабуть, уперше
український фільм з’явиться і в прокаті Ісландії. Тобто інтерес дуже великий. Щільно розписано й фестивальну
карту. З певних причин не можу наперед афішувати фестивальний графік,
але зазначу, що в не менш ніж трьох
десятках кінофорумів «Плем’я» буде
представлене в різних статусах — і в
конкурсі, і поза конкурсом. В Україні

прем’єру – призначено на вересень.
На рахунку «Племені» вже понад
14 призів міжнародних кінофорумів.
Найбільший тріумф відбувся на Міжнародному Каннському кінофестивалі, де вперше в його історії українська
стрічка здобула три призи конкурсної
програми «Тиждень критики». Ця
робота Мирослава Слабошпицького
увійшла до п`ятірки фіналістів, які
претендують на премію за найкращий дебют («Європейське відкриття»)
«European Film Awards» Європейської
кіноакадемії. Церемонія нагородження переможців відбудеться 13 грудня
2014 року в Ризі.

то кожному слову відповідає певний
жест.
Ми декламували вірші мовою
жестів та співали пісні. Пісні жестами. Та перша зустріч була дуже тепла.
Далі потроху розвивалися, адже приходили нові люди. Починали з 10-15
людей, а дійшли до 50. У кожного був
свій інтерес. Чуючі, наприклад, хотіли
краще вивчити мову жестів, бо мали в
родині людину, яка не чує. Приходили
й ті, хто хотів працевлаштувати нечуючих. Це величезна рідкість.
Як мені відомо, у нас не має таких курсів, де вчать мови жестів. Є
державні установи УТОГ (Українське
товариство глухих), де є сурдоперекладачі. Там, певно, вчать.
Ще один міф полягає в тому, що
люди вважають мову жестів універсальною. Тобто що вона є спільною
для всіх країн. Це неправда. Кожна
мова – різна. Як українська відрізняється від англійської, так і кожна мова
має свою мову жестів.
Думаю, що всі нечуючі люди – неймовірні актори, бо спілкуються не
лише за допомогою рук, але й міміки.
Коли ми з мамою у магазині й щось
там не сподобалося мені чи мамі, то
їй достатньо тільки мені підморгнути,
тільки повести бровою – і ми вже одна
одну зрозуміємо без слів.
Перш за все, будьте добрішими.
Коли хочете сказати щось, а людина
вас не чує, – не нервуйтеся. Усміхніться, торкніться її чи його плеча й попросіть просто показати жестами. Усе
буде добре.
Якщо люди хочуть порозумітися
між собою, то вони обов’язково знайдуть спосіб, як це зробити, незважаючи на відмінності в мові чи якісь
непоєднувані особливості. Головне
– це бажання, а все інше – то просто
відмовки. Не всі люди ідеальні й безгрішні, бо… люди. Але тих хороших,
хоча й особливих, треба приймати, не
стигматизувати й чути. Бо, погодьтеся, часто для того, щоб почути когось,
справні органи слуху не такі вже й
важливі.

ÒÅËÅÃ²Ä
П’ЯТНИЦЯ

28 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 18.30, 21.00, 01.35, 03.10
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 09.35, 21.30,
03.40 Спорт
06.50, 07.25, 08.25 Гість студії
07.40 Країна on line
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.50, 19.00 Про головне
10.35 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
11.30, 17.40 Д/ф
12.00 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Моя країна
14.15 Школа Мері Поппінс
14.40 Театральні сезони
15.15 Віра. Надія. Любов
16.05 Euronews
16.30, 01.55 Музичне турне
18.15, 01.25 Новини. Світ
18.55 З перших вуст
19.40, 21.40 Шустер LIVE
00.00, 01.00 Підсумки
00.25 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
03.55 Т/с «Острів любові»
05.05 Як ваше здоров’я?

СУБОТА

29 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.45 Підсумки
07.00 Шустер LIVE
11.50 Подорожуй першим
12.15 Зроблено в Європі
12.35 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13.30 Світло
14.15 Д/ф
14.50 Хочу бути
15.10 Нотатки на глобусі. Делі
15.35, 03.00 В гостях у Д.Гордона
16.45 Чоловічий клуб. Бокс
17.55 Чоловічий клуб
18.30 Книга ua
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Джазове болото
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи. Підсумки
00.15 Концерт «Океан Ельзи» на
Майдані Незалежності
01.50 Музичне турне
03.55 Т/с «Острів любові»
05.05 Віра. Надія. Любов

НЕДІЛЯ

30 ЛИСТОПАДА
УТ1
06.05 Світ православ’я
06.40, 23.00 Х/Ф «ВБИТИ
ДРАКОНА»
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Школа Мері Поппінс
10.15 Х/Ф «ПАРТІЯ В ШАХИ»
12.25 Православний вісник
12.45 Фольк-music
14.15, 22.10 Д/ф
14.50 Театральні сезони
15.20, 02.30 В гостях у Д.Гордона
16.25 Біатлон. Кубок світу.
Змішана естафета
18.30 Подорожуй першим
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.55 Трійка, Кено, Максима
01.20 Музичне турне
03.30 Т/с «Острів любові»
05.05 «Надвечір’я»

Хроніки ЛЮБАРТА
№33 (196)
1+1

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1» 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
19.30 «ТСН» 07.10 «Особистий
рахунок» 07.35 «Маша і ведмідь»
08.35 «Чистоnews» 09.40
«Чотири весілля» 10.55 Т/с
«Свати» 12.20 «Розсміши коміка»
13.20 «Шість кадрів» 13.50
«Сімейні мелодрами - 3» 15.45
«Сімейні мелодрами - 4» 16.45
«ТСН. Особливе» 17.10, 02.00
Т/с «Корольок - пташка співоча»
20.20 «Мультибарбара» 21.00
«Вечірній Київ» 22.50 «Світське
життя» 23.55 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНА
ІЛЮЗІЯ» 03.35 «Право на владу»
05.05 Телемагазин

2+2
06.00 Т/с «Костоправ»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Х/Ф «НЕСЛУЖБОВЕ
ЗАВДАННЯ»
21.30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22.00 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЯНГОЛИ НЕБА»
00.05 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДАРЯ»
02.15 Х/Ф «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

1+1
06.00 «Шість кадрів» 07.10,
19.30 «ТСН» 08.00, 08.35 М/с
«Пригоди ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя» 10.00,
02.20 Х/Ф «ДІТИ ВОДОЛІЯ»
14.20 «Вечірній Київ » 16.20,
21.20 «Вечірній квартал» 18.30
«Розсміши коміка » 20.15 «Рік
очима тсн» 23.30 «Що? де? коли?»
00.45 Х/Ф «ПОГРАБУВАННЯ
КАЗИНО» 05.50 Телемагазин

2+2
07.20 Д/п «Війна за свій рахунок»
07.55 Х/Ф «НЕСЛУЖБОВЕ
ЗАВДАННЯ»
10.00 Т/с «Розшук»
18.00 Х/Ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
21.00 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
ЕПІЗОД 6 - ПОВЕРНЕННЯ
ДЖЕДАЯ»
00.00 «Королі рингу». Бій
за звання претендента у
суперважкій вазі за версією
WBO:Тайсон Фьюрі - Дерек
Чісора
02.00 Х/Ф «ВБИВСТВО У
ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.15 «Телевізійна служба новин»
11.00 «Рік очима тсн»
12.05 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди
в Арктиці» 12.15 М/ф «Маша
і ведмідь» 13.05 «Інспектор
Фреймут» 14.50 Х/Ф «ЗОЛОТЕ
ТЕЛЯ» 18.30 «15 республік»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.15 «Хоробрі серця»
23.05 Х/Ф «УЦІЛІЛИЙ»
01.20 Х/Ф «ПРИСМЕРК.
КОРОВА І ТРАКТОР»

2+2
07.00 «Королі рингу». Бої за
чемпіонські пояси за версією
WBO та IBF: Теренс Кроуфорд
- Раймундо Бельтран, Євгеній
Градович - Джейсон Велес,
Тайсон Фьюрі - Дерек Чісор»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ» 13.00 «Бушидо»
13.50 14 Тур ЧУ. Волинь Іллічівець 16.00 Х/Ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК» 19.20 14 Тур
ЧУ. Карпати - Говерла 21.30
«Профутбол» 23.15 Х/Ф «РИСЬ»
01.20 КІНОФАЙЛИ. Х/Ф
«ЯНГОЛИ НЕБА»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 «Новини»
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Чужий серед своїх»
11.45, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14.20 «Сімейний суд»
15.40 «Судові справи»
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Щастя з пробірки»
20.00, 04.25 «Подробиці»
20.40 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/Ф «ЛЮБОВІ ЦІЛЮЩА
СИЛА»
01.00 Т/с «Вогнем і мечем»
05.05 Х/Ф «ЕКІПАЖ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 14.10 У пошуках істини
07.50, 16.40 Таємниці вермахту
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 19.20 Далеко і ще далі
11.30 Історія життя
12.20, 22.00 Смертельна зустріч
13.10, 18.30, 22.50 Шукачі
неприємностей
15.00 Правила життя
15.50 Сучасні дива
17.30 Полювання на вбивць
20.20 Секретні території
23.40 Шокуюче відео
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Танки. Великі битви

ІНТЕР
07.20 «Школа лікара
Комаровського»
08.35, 02.15 «Клара Лучко. Три
зустрічі»
09.30 «Новини»
10.00 Т/с «Горобини грона
червоні»
14.00, 03.10 Т/с «Сильніше долі»
18.00, 20.30 Т/с «Гордіїв вузол»
20.00 «Подробиці»
22.30 Х/Ф «Я БУДУ ЧЕКАТИ
ТЕБЕ ЗАВЖДИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00 У пошуках істини
08.40 Вражаючі кадри
10.30, 21.00 Нацистські
супербудівлі
13.30 Історія життя
16.30 Далеко і ще далі
19.20 Шукачі скарбів
00.00 Цікаві досліди
01.00 Шукачі

ІНТЕР
04.35, 14.00, 03.10 Т/с
«Сильніше долі»
06.05 «Подробиці»
06.35 «Щастя з пробірки»
07.30 Х/Ф «ЛЮБОВІ ЦІЛЮЩА
СИЛА»
09.30 «Недільні новини»
10.00 Т/с «Гордіїв вузол»
17.55, 21.30 Т/с «Сліпий
розрахунок»
20.00 «Подробиці тижня»
23.25 Т/с «Горобини грона
червоні»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.30 У пошуках істини
08.10 Шукачі скарбів
10.00, 21.30 Нацистські
супербудівлі
13.00 Історія життя
16.00 Далеко і ще далі
18.50 Секретні території
00.30 Танки. Великі битви
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СТБ
05.35 Х/Ф «ПРИЛЕТИТЬ
РАПТОМ ЧАРІВНИК»
07.05 Х/Ф «ПОДАРУНОК ДОЛІ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-7»
00.20 «Куб - 5»
02.10 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.30 Події
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
09.15 Т/с «П’ятницький. Глава
четверта»
12.10 «Говорить Україна»
13.25 Т/с «ОСА»
14.20, 15.25, 21.10 Т/с «Слід»
18.00, 05.00 Т/с «Повернення
Лялі»
19.45 Д/ф
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ІДЕАЛЬНЕ
ВБИВСТВО»
02.15 Т/с «Дорога на острів
Пасхи»

СТБ
06.25 Х/Ф «АФОНЯ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
12.05 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-7»
15.50 «Зважені та щасливі - 4»
19.00 «Х-Фактор - 5»
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
23.05 «Х-Фактор - 5 Підсумки
голосування»
00.15 «Детектор брехні - 6»
01.35 Нічний ефір

ТРК УКРАЇНА
05.45, 07.10, 02.15 Д/ф
07.00, 15.00, 19.00, 01.35 Події
08.30, 15.20 Т/с «Дорога в
порожнечу»
17.00, 19.40 Т/с «Пізні квіти»
21.35 Х/Ф «КУДИ ЗНИКАЄ
ЛЮБОВ»
23.35 Х/Ф «ОДИНАК»

СТБ
05.45 Х/Ф «НЕДІЛЬНИЙ ТАТО»
07.05 Х/Ф «ДАМИ
ЗАПРОШУЮТЬ КАВАЛЕРІВ»
08.40, 10.55 «МастерШеф - 4»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
14.25 «Х-Фактор - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 14»
21.10 «Один за всіх»
22.20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23.25 Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
01.15 Х/Ф «АФОНЯ»

ТРК УКРАЇНА
05.30 Х/Ф «ІДЕАЛЬНЕ
ВБИВСТВО»
09.10 Т/с «Дорога в порожнечу»
13.00 Т/с «Пізні квіти»
17.00 Х/Ф «КУДИ ЗНИКАЄ
ЛЮБОВ»
19.00 Події тижня з Олегом
Панютою
20.00 Х/Ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
КОХАНОЇ»
22.00 Т/с «Слід»
23.30 Великий футбол
01.20 Т/с «Лягавий»
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ICTV
04.55 Служба розшуку дітей
05.00, 07.45, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
05.30 Світанок
06.35, 08.00 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.20 Т/с «Прокурорська перевірка»
11.40, 13.20, 16.20 Т/с «Чорні
кішки»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Кріт
22.00 Х/Ф «МАЧО І БОТАН»
00.10 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ»
02.10 Т/с «Тринадцятий»
02.55 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time
05.55 М/с «Справжні мисливці за
привидами»
07.00, 18.00, 00.50 Репортер
07.05 ШОУМАНІЯ
08.00, 16.55, 21.00, 23.00 Т/с
«Вороніни»
16.00, 22.00 Т/с «Молодіжка-2»
18.20, 05.25 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
23.25 Герої та коханці
00.55 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА БИТВА»
02.40 Зона ночі
05.00 25-й кадр (2)

ICTV
06.15 Х/Ф «СПІДІ-ГОНЩИК»
08.40 Братерство Червоного Хреста
09.40 Дістало!
10.40 Громадянська оборона
11.40 Інсайдер
13.00 Т/с «Чорні кішки»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.10 Х/Ф «КОЛОМБІАНА»
22.15 Х/Ф «МАЛАВІТА»
00.25 Х/Ф «ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ»
02.20 Х/Ф «АРЕНА»
03.45 Т/с «Військовий шпиталь»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Х/Ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
07.20 Ревізор
10.00 Стажисти
11.15 Х/Ф «МУШКЕТЕР»
13.20 Х/Ф «ЛЮДИНА В
ЗАЛІЗНІЙ МАСЦІ»
16.10 Х/Ф «ПРЕКРАСНІ
СТВОРІННЯ»
18.40 Х/Ф «КІТ ГРІМ І
ЗАЧАРОВАНИЙ БУДИНОК»
20.40 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ»
23.20 Х/Ф «НІЧНИЙ ДОЗОР»
01.30 Х/Ф «ЛЮДИНА В
ЗАЛІЗНІЙ МАСЦІ»

ICTV
04.20, 12.45 Факти
04.50 Х/Ф «СПІДІ-ГОНЩИК»
06.55 Анекдоти по-українськи
07.40 Зірка YouTube
08.55 Козирне життя на дачі
09.20 Дивитись усім!
10.20 Кріт
12.35, 13.00 Т/с «Чужий район»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/Ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
23.05 Х/Ф «ЛЕОН»
01.15 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ»
03.05 Х/Ф «ДОЛЯ БАННЕНА»

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/ф «Легенди нічних
стражів» 09.55 М/с «Дракони:
Вершники Дурня»
11.15 Х/Ф «КІТ ГРІМ І
ЗАЧАРОВАНИЙ БУДИНОК»
13.10 1000 жіночих бажань
14.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА
БИТВА» 16.00 Х/Ф «ДОА:
ЖИВИМ АБО МЕРТВИМ»
18.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ»
20.40 Х/Ф «ЗНАРЯДДЯ СМЕРТІ:
МІСТО КОСТЕЙ»
23.45 Х/Ф «ДЕННИЙ ДОЗОР»
02.15 Х/Ф «ПРЕКРАСНІ
СТВОРІННЯ»

ЗІРКОВІ НОВИНИ
МАКАРЕВИЧ ВІДСУДИВ У
ЖУРНАЛІСТА «ИЗВЕСТИЙ»
КРУГЛЕНЬКУ СУМУ ЗА
НАКЛЕП
joinfo.ua

Н

ещодавно Андрій
й
Макаревич подавв
судовий позов на жур-наліста
російського
видання «Известия»
Олександра Проханова за його статтю про
те, що музикант виступав перед військовими в місті
Слов’янську. Після цієї публікації російські ЗМІ перетворили Макаревича на ворога народу, а його виступи стали масово скасовувати. Тепер же справедливість відновлено, суд оцінив моральну шкоду лідера
«Машини часу» в 500 000 рублів, а газету «Известия»
зобов’язав сплатити витрати на судові тяжби у розмірі 8000 рублів. Адвокат Макаревича підкреслила, що її
підзахисний обурений тим, що його обмовили. Андрій
Макаревич в серпні їздив виступати перед біженцямижінками та дітьми в Святогорську, а в Слов’янську
перед військовими концерт не давав. Адвокат обвинуваченого зауважив, що музикант під час свого приїзду відвідав обидва міста: і Слов’янськ, і Святогорськ.
Тому помилку автору в назві населеного пункту можна
пробачити, до того ж, за його словами, вона послужила додатковим піаром для Макаревича.
Головред газети підкреслила, що статтю було розміщено в розділі «Думки» і замітка – всього лише точка зору автора, а не голі факти. Примітно, що ні Проханова, ні Макаревича на засіданні не було. До слова,
відповідачі твердо мають намір оскаржити рішення
суду і вже готують зустрічний позов.
Примітно, що Андрію Макаревичу забороняють
виступати не тільки в Росії, але і за її межами. Так, у
музиканта зірвався концерт в Азербайджані, а під час
його гастролей Америкою в Росії його двійникові влаштували «смітникову люстрацію».
Нагадаємо, що Андрій Макаревич обіцяв у разі
виграшу в суді передати гроші на потреби маленьких
біженців з України.

ДЖОРДЖ КЛУНІ ТА АМАЛЬ
АЛАМУДДІН ВСИНОВЛЮЮТЬ
ДИТИНУ З СИРІЇ

tsn.ua

З

іркова пара Джордж Клуні та Амаль Аламуддін, якій,
за чутками, дуже заздрить Анджеліна Джолі, хочуть
всиновити дитину із Сирії. Подейкують, таким благородним вчинком відома пара хоче привернути увагу до
дітей із охоплених воєнними конфліктами територій.
Кажуть, новоспечене подружжя надихає приклад їхніх
друзів – Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Вони виховують аж трьох дітей-сиріт. Своїх біологічних нащадків 53річний Джордж та 36-річна Амаль теж планують. Актор
та адвокатеса зізналися, що їхня заповітна мрія – багатодітна сім’я. Нагадаємо, дружина Джорджа Клуні взяла
прізвище чоловіка. Амаль Алламудін стала Амаль Клуні.
Вона вже встигла змінити всі офіційні документи.

ЗІРКА СТРІЧКИ «ТОР» СТАВ
НАЙСЕКСУАЛЬНІШИМ
ЧОЛОВІКОМ ПЛАНЕТИ

Tablo ID

З

ірку фільму «Тор» Кріса Хемсворта визнали найсексуальнішим чоловіком з нині живих. 31-річний
австралійський актор очолив щорічний рейтинг від
журналу «People». Хемсворт вважає досить кумедною
новину про присудження титулу саме йому.
Як пожартував актор, тепер він протягом кількох
тижнів може заявляти дружині, що йому більше не потрібно мити посуд і міняти дітям підгузки, оскільки
він «вище цього». Як відомо, у Кріса та його дружини
Ельзи Патакі є 2,5-річна донька й 8-місячні близнята.
Нагадаємо, торік найсексуальнішим чоловіком
назвали лідера американської групи «Maroon 5» Адама Левіна. Раніше цього звання удостоївся американський актор Ченнінг Татум.
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УСІ ПТАХИ ЛЕТЯТЬ НА ПІВДЕНЬ
СТРОКАТИЙ, МУЗИЧНИЙ І ВЕСЕЛИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ
МУЛЬТФІЛЬМ ПРО ПРИГОДИ ПЕРЕЛІТНИХ ПТАХІВ

КІНОРЕЦЕНЗІЯ
«Махни крилом!»
(Франція, 2014, 98 хвилин)
Алла САДЕЦЬКА

ороку восени всі птахи
відлітають на південь у
теплі краї. Зграя молодого
чижика Гаса теж повинна вирушати
у вирій. Однак в останню мить
на вожака зграї Даріуса нападає
злий кіт. Лише він, досвідчений
птах Даріус, знає дорогу й встигає
передати секрет юному Гасу, який
єдиний став свідком розправи. У
Гаса немає досвіду таких дальніх
перельотів і, тим більше, досвіду

Щ

лідерства у зграї, але є амбіції, які
й змушують швидко опановувати
нові висоти. Тепер недосвідчений
і невмілий чижик береться
очолити зграю, яка на своєму
шляху стикається з численними

КУДИ ПІТИ

МОГИЛЕВСЬКА ПРИЇДЕ ДО
ЛУЦЬКА З НОВОЮ ПРОГРАМОЮ

22

22 листопада Наталія Могилевська побуває з
концертом у Луцьку.
ЛИСТОПАДА
Назва програми «Спасибі, мамо» визначає й
атмосферу самого концерту – під час виступу
співачка буде спілкуватися зі слухачем про потаємне.
На концертах пролунають не тільки нові пісні, а й давно
улюблені публікою композиції. Тим більше, що в деякому сенсі цей
тур буде ретроспективою всієї творчої діяльності народної
артистки України. Він охопить ті самі міста, у яких відбулися
перші гастролі Могилевської з програмою «Ла-ла-ла» у 1997 році.
Захід відбудеться у Палаці культури міста Луцька, початок о
19.00. Довідки за телефоном 72-31-25.

ОРЕСТ ЛЮТИЙ ЇДЕ ПО-СВОЄМУ
УКРАЇНІЗУВАТИ ЛУЧАН
23

Популярний український шоумен Антін
ЛИСТОПАДА
Мухарський 23 листопада побуває у Луцьку із
концертом в образі Ореста Лютого.
«Феєричний шоу-концерт, що складається з двох відділень –
«Лагідна українізація» та «Сувора українізація» – приводить
публіку у стан певного культурологічного шоку», –
наголошують організатори.
Концерт відбудеться у Палаці культури міста Луцька,
початок о 18:00. Ціна квитків від 70 до 140 гривень.
Замовлення і безкоштовна доставка по місту:
(0332) 20-30-32, (099) 046-02-43, (096) 931-00-91 або на сайті
www.kasa.in.ua.

ФІОЛЕТ ВІДЗНАЧИТЬ 5-РІЧЧЯ
КОНЦЕРТОМ У ЛУЦЬКУ
28

Луцький «Фіолет» восени 2014-го року
ЛИСТОПАДА
відзначає 5-річчя існування гурту. З цієї нагоди
музиканти запланували декілька великих концертів, на
яких разом зі своїми шанувальниками відзначать першу
вагому дату у своїй історії.
На початку року команда розродилася новим альбомом
«Вігвам», на підтримку якого «Фіолет» провів всеукраїнський
клубний тур.
28 листопада «Фіолет» виступить із сольною програмою у
рідному Луцьку, де у Волинському обласному театрі ляльок (вул.
Кривий Вал,18) відіграє понад двогодинний концерт з кращих
пісень гурту за п’ять років.
Квитки на цей концерт можна придбати у: крамницях
«КітГорошко» (вул. Лесі Українки, 35а або бутік №21 на
Північному ринку), музичному магазині «Медісон» (вул. Лесі
Українки, 17). Ціна квитка: передпродаж – 80 грн, у день концерту
– 100 грн. Кількість квитків обмежена. Початок о 19:00.

пригодами, небезпеками і
труднощами. І проблеми навігації
– не найбільші з них. Найважче
налагодити стосунки в колективі,
який очолив птах, що не має
авторитету.

Як часто в мультфільмі для малюків головний герой виявляється
головним лиходієм? Правда ж, важко пригадати одразу? Слід віддати
належне французьким аніматорам:
творячи «Махни крилом», вони не
пішли шляхом звичних штампів.
Адже чижик Гас – ще той брехун. Він
запевняє зграю, що вожак призначив
його провідником, хоча це зовсім не
так. Шляхом обману молодий і хитрий птах таки бере лідерство на свої
юні крила. Та здібності Гаса сумнівні, адже вказує орієнтири він тільки
тоді, коли їх пролітає (точніше, гадає,
що пролітає), не даючи права своїй
«новій сім’ї» вказувати на його помилки.
Ми нітрохи не заперечуємо проти
такого сюжетного ходу. Моральна історія – це не обов’язково історія про
моральних персонажів. І якщо головний герой поводить себе, як негідник, і отримує за це по заслугах, то

такий мультфільм багато чому може
навчити дітей.
І тут справедливе зауваження до
творців мультика: «Махни крилом»
намальований в такому добродушному тоні, ніби чижик лише злегка помиляється. Навіть коли його обман
виявляється, немає відчуття, що Гас
викритий у чомусь жахливому.
Щодо графіки та анімації, то тут
теж є за що критикувати. Від французів зазвичай чекаєш більшого. Та не
забуваймо: глядач – не прискіпливий
дорослий-кіноман, а маленький любитель пригод і веселих мультяшних
персонажів. І діти, ясна річ, будуть
втішені такою анімацією, адже герої
прикольні, картинка строката. Словом, все, як годиться для малюків.
Гадаю, що найменші глядачі із задоволенням дивитимуться таку історію на великому екрані й на відміну
від нас, дорослих, зможуть поринути
з головою у цю приголомшливу подорож і неймовірні пригоди пташиної
компанії. У всякому разі це мила історія про віру в свої сили, школу життя
і виживання. А чом би й не потішити
своїх дітлахів...

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Сергій МАРТИНЮК

«ЗМАХ КРИЛ
МЕТЕЛИКА»

(Франція, 2000)
Режисер: Лорен Фірод
Одрі Тоту, як і в ситуації з Едвардом Нортоном, теж своєрідний
еталон якості для будь-якого фільму, навіть якщо стрічка без жодних
агресивних амбіцій та претензій
на предмет власної евентуальності. Розмірена, місцями іронічна,
з хорошою музикою і загальною
настроєвою атмосферою питомо
французька драма стане для когось хорошим снодійним, тоді як
комусь додасть кілька вагомих
штрихів для осягнення свого внутрішнього, маленького людського щастя. Катавасія облич та історій,
збігів обставин і неочікуваних випадків, які й формують полотно
людського життя на блакитній кульці в просторах космосу, – мені
видається, що такі фільми – як мінімум +100500 до карми людства.
Можна, кому можна.

«ЛЕГЕНДИ ОСЕНІ»

(США, 1994)
Режисер: Едвард Цвік
З класикою у мене відносини
традиційні – якийсь шмат власного
життя, який в інших проходив з переглядами відповідних епосі шедеврів, у мене минав за зовсім іншими,
часто далекими від високого мистецтва заняттями. Тому про фільм
цей доводилося чути неодноразово, але подивився я його тільки за
двадцять років після виходу у світ.
Сімейна сага Ладлоу, з жінками і
коханнями, війнами і смертями,
гордощами і гіднощами, врешті, з
молодими Піттом та Хопкінсом. Не
скажу, що закайфував, але подивитися вартувало однозначно, що і
вам раджу.

«ТРАВКА»

(США, 2009)
Режисер: Тім Блейк Нельсон
Один із найцікавіших акторів
сучасності в моєму кіносвітогляді,
Едвард Нортон, за замовчуванням
своєю присутністю у фільмі засвідчує яку не яку його концептуальність. Втім у цьому випадку
ситуація трохи вийшла за рамки
усталеного світосприйняття – історія двох братів-близнят, один з
яких викладає філософію в університеті, а інший – підприємливо і
ситуативно доволі креативно вирощує та продає марихуану. Сімейна трагедія змушує викладача кинути звичне життя і повернутися
на малу батьківщину, де на нього
чекають ще ті пригоди. Сюжет непередбачуваний настільки, що по
завершенню фільму єдине питання, яке зринає в твоїй голові, звучить приблизно так: «Я перепрошую, але… але що це було?» Фільм
рекомендую людям з хорошим почуттям гумору та відсутністю снобізму, характерного для людей з кризою перехідного віку.

«РЕСТОРАН
ПАНА СЕПТІМА»

(Франція, 1966)
Режисер: Жак Бенар
Я й забув, у яких часових, просторових та філософських координатах мого життя лишилися роки,
в яких я перед нашим старим домашнім телевізором дивився на
вар’ятства Луі де Фюнеса. Відчуття, наче було це в іншому житті,
і не факт, що саме зі мною. Стара
добра французька комедія з старосвітським гумором та моральними
імперативами, що більше нагадує
класичні байки Крилова зі шкільних часів, ніж актуальне для своїх
днів західноєвропейське кіно. Для
хорошого настрою раджу наполегливо. Ну і для тих, хто, як і я, шукає
деякі втрачені координати свого минулого.
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непоганий центр сучасного мистецтва – якщо є
час, можна подивитися.
Закінчується Королівський тракт площею
Трьох Хрестів. Тут уже входить у свої права Нове
місто з його модерновими будівлями, однак якихось визначних пам’яток нема. Краще приділіть
увагу королівським садам і палацу Вілянув.

Алла САДЕЦЬКА

В

ід досвідчених мандрівників часто
можна почути скептичну думку,
мовляв, туристу у Варшаві робити
нічого. Повірте, перебільшують. Звісно, їхати
до польської столиці на кілька днів, може, й
не варто, але якщо хочете кудись недалеко
вибратися із Луцька на вихідні, то Варшава –
цілком гідний вибір.
Визначні пам’ятки міста можна перерахувати
на пальцях двох рук. За один день турист
навіть без гіда встигне побачити усе
найцікавіше в цьому місці. Аби нічого не
проґавити, до мандрівки слід підготуватися й
скласти чіткий маршрут.

КРАСА КОРОЛІВСЬКИХ САДІВ
Однією із найзатишніших місцин польської
столиці вважають королівські сади Лазєнковського парку. На 76 гектарах розмістилися численні озера, фонтани, оранжерея, альтанки,
особняки, статуї і навіть грецький амфітеатр. До
речі, саме в Лазєнках стоїть пам’ятник Фредеріку Шопену. Поруч із ним часто влаштовують

ОДИН ДЕНЬ У ВАРШАВІ

НАЙПЕРШЕ – КОРОЛІВСЬКИЙ ПАЛАЦ

Знайомство з Варшавою варто розпочати
з відвідування Королівського палацу. Це місце
можна вважати візитівкою міста. Розташований
палац у самому центрі, на Замковій площі.
Ця стародавня на вигляд будівля зведена
(точніше відновлена) лише в 1970-х роках. Річ
у тім, що 1944 року за наказом Гітлера Варшаву
практично зрівняли з землею. Бомбардуваннями
було знищено всі історичні будівлі – в тому числі
й прекрасний Королівський палац, від якого залишилася одна арка.
Та після закінчення війни Варшаву і зокрема Старе місто фактично відбудували заново на
основі збережених старих планів, фотографій та
малюнків. Зараз деякі туристи навіть не підозрюють, що Королівський замок такий молодий.
Фасад будівлі оформлено доволі скромно, але
інтер’єри направду розкішні – яскравий приклад
дуже рідкісного стилю раннього бароко.
У Королівському палаці є постійні експозиції
– можна відвідати палацові кімнати, зал Сенату,
зал Сейму, королівські покої. Особливо рекомендуємо побувати в Мармуровому кабінеті, де розвішено портрети польських королів пензля Марчелло Бочареллі, а також у Лицарській кімнаті.
Час до часу в Королівському палаці проводять концерти й театральні вистави в стилістиці
XVIII-XIX століть – видовище направду приголомшливе.

ПРОГУЛЯНКА СТАРУВКОЮ
Старе місто Варшави відносно невелике.
Обійти його вздовж і впоперек можна за кілька
годин. Звичайне знайомство зі Старим містом
туристи починають із Замкової площі, де й розташований Королівський палац. У її центрі височіє колона на честь короля Сигізмунда. Найкрасивіший вид на Замкову площу відкривається з
башти Костелу святої Анни.
Звідси буквально пірнаємо в гущу Старого
міста й рухаємося до ще однієї відомої площі –
Ринок. Це одне із найбільш людних місць сучасної Варшави, улюблене місце для прогулянок як
городян, так і туристів. Тут можна затриматися
трохи довше, сісти в одному з численних ресторанчиків, випити горнятко кави й просто поспостерігати за усім навколо.
А життя на Ринковій площі вирує: багато вуличних музикантів та художників, безліч сувенірних крамничок, невеликих галерей. І все це оточують ніби іграшкові будиночки. До речі, кожна з
чотирьох сторін площі й навіть кожен будиночок
мають свою назву. Одна з найкрасивіших будівель – так званий Будинок під левом. Саме його
часто зображують на листівках Варшави.
Неодмінно зробіть фото біля знаменитої
скульптури Русалки – це справжній символ Варшави, він зображений на гербі міста. Русалку
було встановлено у 1855 році з ініціативи короля
Владислава VI, це один з найстаріших монументів у місті.

ЯК ЦІКАВО Й НАСИЧЕНО ПРОВЕСТИ
ДЕНЬ У СТОЛИЦІ ПОЛЬЩІ

концерти класичної музики. Але головна гордість і визначна пам’ятка парку – знаменитий
Палац на воді. Це колишня літня королівська
резиденція, побудована в 1784-1795 роках. Усередині можна подивитися колекцію живопису, а
навколо – справжній зоопарк.
Парком вільно гуляють десятки павичів. На
вході ж у Лазєнки можна придбати горішків,
щоб погодувати численних білок, які тут практично ручні. Ось тільки будьте обережні, замість
горішка білочка може схопити й за палець.

ПАЛАЦ ВІЛЯНУВ –
МАЛЕНЬКИЙ ВЕРСАЛЬ
Палац Вілянув називають малим Версалем, і
це аж ніяк не перебільшення. Вілянув мав нагадувати коханій дружині короля Яна III Собеського її рідну Францію.
Всередині палацу – розкішно обставлені
кімнати з унікальною колекцією меблів, живопису, скульптур та лицарських обладунків. До
речі, в колишньому каретному сараї розташований перший у світі Музей плаката.

НАДСУЧАСНИЙ МУЗЕЙ ШОПЕНА

За легендою, дві сестри-русалки пливли
Балтикою. Одна з них повернула до Датського
королівства, і тепер вона стоїть на набережній
Копенгагена, друга запливла у Віслу, де біля Варшави її виловили місцеві рибалки. Вони хотіли
її з’їсти, однак коли почули божественний спів
русалки, вирішили відпустити. Русалка ж, вражена красою берегів Вісли й добротою місцевих
жителів, залишилася тут жити.

САД НА ДАХУ ВАРШАВСЬКОЇ
БІБЛІОТЕКИ
Перед тим як піти на так звану Королівську
дорогу, загляньте в одне унікальне місце – мальовничий сад на даху Варшавської бібліотеки.
Розташована будівля на вулиці Dobra. Це 5-7
хвилин пішки від Ринкової площі.
Варшавська бібліотека – справжній артоб’єкт, головна прикраса якого – повноцінний
сад на даху, куди може потрапити будь-хто. Тут
можна читати, дихати, розглядати мальовничу
Віслу і дахи Старого міста. Це абсолютний must
see Варшави. Верхній і нижній яруси з’єднані
струмком. Усередині кілька кафе, книжковий
магазин.

ПАМ’ЯТКИ КОРОЛІВСЬКОГО ТРАКТУ
Дорога, яка починається від Замкової площі й нанизує практично всі визначні пам’ятки
Варшави, називається Королівським трактом.
Тягнеться вона аж до королівських садів Лазєнковського парку.
Найкрасивіша вулиця Королівського тракту – Краківське передмістя. З лівого боку ви побачите палац Радзивілів, де юний Шопен давав
перший концерт. Тепер у цьому будинку – Рада
міністрів Польщі.
Далі визначні пам’ятки Варшави продовжує
Варшавський університет. Його легко впізнати
за прекрасними воротами, виконаними в стилі
бароко. До речі, навпроти університету розташована Академія витончених мистецтв Польщі.
Також зверніть увагу й на пам’ятник Адаму
Міцкевичу. За спиною великого поета – Костел
босих кармелітів Успіння Пресвятої Діви Марії
та Святого Йозефа, до якого примикає палац –
резиденція президента Польщі.
Біля самих королівських садів Лазєнковського парку є ще один знаменитий замок Уяздовський. Від нього, до речі, відкривається чудовий вид на Королівський канал. У самому замку

ХРОНІКЕР
Варшава (пол. Warszawa) – столиця Польщі з 1596 року, порт на річці Вісла, адміністративний
центр Мазовецького воєводства. Варшава з населенням 1 726 581 (2014) жителів є найбільшим
містом Польщі. Історичний центр міста належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У палаці Острозьких є один із найнезвичайніших музеїв не лише Польщі, а й усього Старого світу – музей Фредеріка Шопена.
Його колекція нині налічує понад п’ять тисяч різних експонатів. Це і перші рукописні партитури композитора, листи, автографи, а також
предмети, що належали маестро: фортепіано,
запонки тощо. Саме в музеї Шопена є і його посмертна маска та відбиток руки.
Але найцікавіше – як це все оформлено. Музей просто ультрасучасний – тут безліч мультимедійних експозицій, скрізь сенсорні екрани.
Якщо ви будете з дітьми, відведіть їх у так звану кімнату з капсулами. Там на великому екрані
можна подивитися інтер’єри XIX століття з кімнати Фредеріка Шопена в селі Желязова-Воля, послухати музику видатного композитора і навіть
відчути запах фіалок – квітів, які він дуже любив.

ВАРШАВА З ВИСОТИ
ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ
Найкраща панорама Варшави відкривається з
оглядового майданчика Палацу культури і науки.
Це найвища будівля у всій Польщі – 234 метри.
Самі поляки цю сталінську висотку, подаровану Варшаві 1955 року Радянським союзом,
відверто недолюблюють. На їхній погляд, вона
спотворює центр міста. Важко не погодитися –
Палац культури і науки – аж ніяк не найкрасивіша будівля в столиці Польщі, хоча по-своєму цікава. Зате краєвид звідти відкривається просто
неперевершений. Оглядовий майданчик розташований на 30-му поверсі, на висоті 114 метрів.
Місцеві жартують, що з цього оглядового
майданчика справді відкривається чудовий краєвид, оскільки не видно самого Палацу культури та науки.
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БАСКЕТБОЛ

«ЛУЧЕСЬК»
ЗНОВУ СТАВ
«ВОЛИНЬБАСКЕТОМ»

КОМУСЬ «ЛАСКА»,
ІНШИМ – ЗБІРНА,

КВАРЦУ – ЛЮКСЕМБУРГ

Павло ФІЛОНЮК

Л

истопадову паузу в чемпіонаті України
«Волинь» заповнила по-різному. Спочатку
команді було надано аж п’ять (!) вихідних,
при цьому частина гравців роз’їхалася по своїх
збірних. Коли ж гравці прибули на тренування,
до Європи помандрував головний тренер.
Віталій Кварцяний разом із збірною України
злітав на відбірковий матч Чемпіонату Європи до
Люксембурга. У ці дні «Волинь» нарешті збереться
у повному складі, щоб готуватися до трьох
заключних матчів 2014 року.

Африканська «зірка» «Волині» Майкл
Бабатунде ані «Волині», ані збірній
Нігерії допомогти наразі не зможе –
«Бабу» прооперували й ще два тижні
він пересуватиметься на милицях.

ТРЕНУВАННЯ НА АМАТОРАХ

Назар ТРИКУШ

Минулого тижня розпочався новий
сезон у національній Вищій лізі. За медалі
турніру цього року поборються лише
вісім команд. У міжсезонні багато просто
не змогли собі дозволити цього. Підопічні
Дмитра Чайковського вже відіграли два
виїзні тури. Спершу в Києві волинянам
протистояв місцевий «Авангард». Опісля
їх чекали ігри у Запоріжжі.
«Авангард» – «Волиньбаскет» – 76:58
(21:12; 18:15; 20:17; 17:14) та 85:84 (23:23,
17:25, 27:18, 18:18)
«Запоріжжя» – «Волиньбаскет» – 90:73
(22:15, 18:19, 29:19, 21:20) та 83:79 (22:21,
21:21, 24:12, 16:25)
На жаль, за підсумками чотирьох ігор волиняни так і не здобули жодної перемоги. Це
можна пояснити тим, що команда буквально за тиждень дізналась, чи буде вона цього
року брати участь у чемпіонаті. Крім того, у
«Волиньбаскеті» багато нових гравців, яким
потрібен час, щоб зігратися. Поки лучани з
чотирма очками в активі посідають останню
сходинку «турнірки».
Цими вихідними волиняни зіграють
перші домашні ігри сезону. Проте суперник
непростий – харківська «Політехніка», яка
кожного року входить до когорти найсильніших клубів турніру. Ігри відбудуться 22 листопада о 18:00 та 23 листопада о 15:00.

ВОЛЕЙБОЛ

Отож, без Кварцяного, на чолі із старшим тренером Володимиром Диким «Волинь»
розім’ялася на чемпіоні Волинської області 2014
року боратинській «Ласці». Клуб Прем’єр-ліги
без проблем накидав у ворота суперника сім голів, причому чотири з них легіонер Сандро Селін
Бразильці Селін та Маріотто навчилися
забивати у спарингах, а от в офіційних матчах
забив у другому таймі.
результативністю не тішать.
Наступний суперник лучан був поважніший
– свіжоспечений віце-чемпіон дуже сильного
чемпіонату Львівської області.
єдинок із північноірландцями (2:0)
13-й ТУР
Але й «Гірник» із Соснівки осоБікфалві пропустив, а із данцями
бливого спротиву більш класновийшов на заміну.
21 листопада
му супернику не склав – 3:0 на
Карпати – Шахтар, 19.00
Найприкріше Майклу Бабатунде,
користь «Волині».
якого десять днів тому прооперували
22 листопада
Олімпік – Іллічівець, 14.00
(видалили меніск) й він залишився у
ЛЕГІОНЕРИ РУЛЯТЬ
Дніпро – Говерла, 17.00
Луцьку, а не відбув на два надважлиТим часом «Волинь» неаби- Металіст – Чорноморець, 19.30 ві матчі своєї збірної Нігерії у відбояк прославилася на футбольних
23 листопада
рі на Кубок Африки 2015 року.
полях Європи, адже у листопаді
Металург Д – Волинь, 14.00
«хрестоносці» делегували багато
ВЕСЕЛИЙ ЕНДШПІЛЬ
Ворскла – Зоря, 17.00
Металург З – Динамо, 19.30
своїх гравців у національні, моФутболістам Прем’єр-ліги залилодіжні та юнацькі збірні.
шилося провести тільки три матчі.
Приємно за юного Ярослава Деду, який відУсі поєдинки «Волині», найімовірніше, відбузначився дублем у ворота данців, а сама Україна
дуться у неділю о 14.00.
U-16 перемогла з рахунком 2:1.
Уже найближчої неділі команда Кварцяного
Центрального захисника Олександра Сватка
вирушить до Києва, де нині оселився донецький
викликав головний тренер молодіжної збірної
«Металург». Матч на столичній арені «Оболонь»
Сергій Ковалець, який будує нову команду U-21.
розпочнеться у неділю о 14.00. До слова, клуб
Саша відіграв увесь товариський поєдинок прозбирає охочих повболівати за «хрестоносців» на
ти турків, який українці виграли 2:0.
виїзді. До Києва у день матчу вирушить автобус
Сандро Кобахідзе та Ерік Бікфалві викликаіз фанатами.
лися у свої національні збірні. Якщо грузин зіПередостанній матч у році «Волинь» зіграє
грав майже увесь матч проти поляків (грузини
також проти команди-безхатька – у Дніпропебезславно влетіли 0:4), то румуна поки наразі
тровську лучани гратимуть із «Іллічівцем». Матч
тільки викликали до збірної. Відбірковий повідбудеться у неділю, 30 листопада, о 14.00 на ле-

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРЕД ЗАКЛЮЧНИМИ
ТРЬОМА ТУРАМИ 2014 РОКУ
М Команда
І В Н П
PМ
О

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

Динамо
Дніпро
Шахтар
Зоря
Металіст
Олімпік
Ворскла
Чорноморець
ВОЛИНЬ
Металург Д
Металург З
Говерла
Іллічівець
Карпати

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
7
5
4
4
3
3
4
3
2
1
0
2

3
2
1
3
4
3
5
5
2
4
3
5
3
3

0
1
3
3
3
4
3
3
5
4
6
5
8
6

23 - 5
22 - 7
22 - 7
13 - 9
15 - 15
8 - 22
11 - 8
12 - 11
16 - 18
13 - 13
8 - 19
7 - 14
8 - 23
10 - 17

27
26
22
18
16
15
14
14
14
13
9
8
3
0

З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

гендарному колись, а нині занехаяному стадіоні
«Метеор». Останній матч 2014 року, найімовірніше, «Волинь» гратиме у Луцьку проти «Металіста». Орієнтовна дата і час матчу – неділя, 7
грудня, 14.00.
«Волинь» у ці дні в хорошій формі, тому якщо
підопічні Кварцяного візьмуть у трьох матчах
принаймні 5 очок, матимуть шанси увірватися у
першу п’ятірку команд Прем’єр-ліги.

ВОЛИНЯНКИ ПРОГРАЛИ ЗІРКОВІЙ КОМАНДІ СУПЕРЛІГИ

Назар ТРИКУШ
«Континіум-Волинь-Університет» – «Хімік»
– 1:3 (18:25, 25:22, 13:25, 16:25)
Після відносно дещо нескладних суперників
з Рівного, Вінниці та Чернігова до Луцька завітав
чотириразовий чемпіон Суперліги южненський
«Хімік». Хоча підопічні Сергія Голотова програли вдома перший матч 1/16 фіналу Кубка ЄКВ
італійській команді «Імоко Воллей», до ігор з волинянками вони зуміли добре налаштуватися.
У п’ятому турі Суперліги і Галицький, і Голотов виставили найсильніші склади. «Хімік» зі
старту почав гру першим номером. На подачах
з’вязки Олександри Перетятько гості вийшли
вперед. Волинянки не відступили, організувавши локальний камбек – 7:5. Після чого сценарій
першого сету писали лише южнянки – 18:25.
У другій партії лучанки створили маленьке
диво. Програючи по ходу 8:12, вони продовжува-

ли самовіддано боротися за кожен м’яч. У їхній
грі простежувалося вже набагато менше огріхів
у прийомі та й з подачею налагодилося. На другу
перерву команди потужним ударом відправила
Юлія Молодцова – 16:15. Далі гості почали «хімічити» в захисті та на прийомі. Цим не могли
не скористатися волинянки. Сетбол організувала з третьої спроби Анастасія Тищенко – 25:22.
Паритет у партіях в буквальному значенні цього
слова зірвав зал. Адже це стала перша перемога «Континіум-Волинь-Уінверситету» в партії у
протистоянні з «Хіміком», відколи Луцьк покинула дюжина іногородніх гравців. Відтоді минуло півтора року.
У третій партії боротьба була тільки до першої перерви. Потім «Хімік» не дозволяв собі
розслаблятися – 13:25. Четверта партія пройшла
приблизно за таким же сценарієм – 25:16. 3:1 –
перемога «Хіміка».

«Континіум-Волинь-Університет»– «Хімік»
– 0:3 (19:25, 17:25, 21:25)
У другому матчі лучанки повірили у власні
сили й продовжували грати на максимумі. Після стандартних «гойдалок» у рахунку «Волинь»
зробила ривок і утримувала триочкову перевагу – 11:8, 15:12, 18:15. Але довести партію до логічного завершення лучанкам забракло сил, хай
скільки Галицький давав вказівок – 25:19.
У другій партії боротьби було менше. «Хімік»
зі старту повів і не дозволяв супернику на щось
сподіватися, хоча розгрому не вийшло – 17:25.
Продовжували лідирувати гості і в третьому
сеті. Та наприкінці зустрічі луцькі волейболістки
попрацювали в захисті, реалізували свої шанси в
нападі і звели відставання до двох очок – 18:20,
19:21. Тренер «Волині» в кінцівці навіть узяв два
тайм-аути, але «Хімік» перемогу в партії не упустив – 21:25.

ПОЛІТАНСЬКА ЗІГРАЛА
ПЕРШІ МАТЧІ ПРОТИ СВОЇХ
Зазначимо, за «Хімік» з цього сезону грає і
екс-лучанка Алла Політанська. Після річної декретної перерви зв’язка перейшла в Южний, до
цього вона два сезони відіграла в Луцьку.
«Мені дуже важко було налаштуватися на
ігри проти своєї колишньої команди, але це
спорт. Дружити треба тільки за межами майданчика, – розповідає Політанська. – Молоді луцькі
дівчата показали дуже хорошу гру. Я сподіваюся, що в з часом вони тільки прогресуватимуть і
зможуть заявити про себе».
Після двох програшів у п’ятому турі волинянки опустились на п’яту сходинку турнірної
таблиці. Наступні ігри ВК «Континіум-ВолиньУніверситет» зіграє вдома проти «Сєвєродончанки». Матчі відбудуться 5-6 грудня.

ÇÀÁÀÂÀ
З

амок Любарта був руїною минулого аж до кінця
ХІХ століття, коли з’явилися перші спроби його
укріпити і зберегти для нащадків. Поворотним
моментом був царський указ, який забороняв розбирати замок на цеглу. У 1880-х роках виділили кошти на ремонт. Проломи у стінах замурували, Воротню вежу стягнули металом. Однак аттик на цій вежі розібрали, бо він
був у аварійному стані. У наступні десятиліття кілька комісій відмічали вкрай поганий стан мурів і башт, які загрожували падінням. Було розроблено проекти різних
авторів про рятівну реставрацію. Проте грошей не було
виділено. Врешті прилегла до В’їзної вежі частина стіни
зі сходами завалилася. Але це вже нікого не турбувало,
бо на той час вирувала Перша світова війна.
Серйозні роботи провели уже в міжвоєнний період. Різні
польські відомства навіть змагалися між собою за право
реставрації замку. Використання такої пам’ятки вважалося престижним. Одразу в 1921 році почалися консерваційні роботи в замку. Було складено кошторис на майже
2,7 млн марок польських для робіт у замку. Зрештою, асигнування зросли до 9 млн марок. Роботи вів Люблінський
консерваторський округ під керівництвом архітектора
Сенницького. В’їзну вежу було зміцнено, виконано залізобетонні перекриття нижніх ярусів вежі, зміцнено Владичу,
накрито Стирову вежу.
Після Другої світової війни ще довго замок стояв руїною.
Треба були серйозні кроки на всесоюзному рівні. Ці кроки
зробили у шістдесятих. Протягом 60—70-х років велися
масштабні роботи за проектами Говденка. Вежі було укріплено, стіну між В’їзною вежею та канцелярією відновлено, реконструйовано інтер’єри, відновлено між’ярусні перекриття, аттики на вежах, на стінах – дерев’яні бойові
галереї, всі втрачені елементи укріплень замінено на нові
так, щоб відтворити колишній вигляд.
Завдяки цим роботам, які було проведено в різні історичні епохи, замок нині вважається добре збереженим.
Тепер це туристичний об’єкт, в якому проводять багато
розважальних, мистецьких і навіть громадських заходів.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

АНЕКДОТИ
Зустрілися Гривня і Рубль. Гривня
бідкається:
– Старію, ніби ще вчора мені було 8,
тепер уже 16!
– Не переймайся, – заспокоює Рубль,
– після 40 життя лише починається.
Нобелівську премію в галузі медицини отримав учений, який навчився
оживляти людей. Альфред Нобель особисто подякував йому за внесок у науку.
Про небіжчиків погано говорити не
можна. Встигни сказати живому, яка він
скотина!
– Я вчора перевів усі свої заощадження в долар.
– У сенсі – в долари?
– Та ні, все правильно – в долар.
Іспит на здобуття посади топменеджера «Роснєфті». Екзаменатор:
– Отже, уявіть: світові ціни на нафту
впали на 50%. Протягом хвилини придумайте переконливу мотивацію для
виправдання підвищення ціни на бензин у Росії на 60%.
Перш ніж щось зробити, я завжди
запитую себе: «А як на моєму місці вчинив би мій кіт?». І в результаті або їм,
або йду спати.
Коли моя дружина зненацька підходить до мене, обіймає, цілує і каже:
«Знаєш, як я тебе люблю?!», — мені стає
страшно. Машина? Зрада? Кредит? Тещу
жити покликала?
ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 13 листопада 2014 року
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Є ТАКА ІДЕЯ…

Олесь ГАВРИЛОВ

Є

такі сміливці, які прогнозують,
що 2 грудня запрацює новий
склад Верховної Ради України.
Стільки критичних стріл випущено по
свіжообораних мажоритарниках від
Волинської області! І кампанія була в
них, мовляв, не така, і самі вони перетакі,
і програми у них – «не фонтан». А
«Хроніки» додають і свої п’ять копійок:
до всього ще й непередбачуваних
хлопак вибрали волиняни. Будь-що
можуть втнути у Верховній Раді наші
депутати. Ми з’ясували, що саме…

ПЕРШІ ЗАКОНОТВОРЧІ ІНІЦІАТИВИ
П’ЯТИ СВІЖОСПЕЧЕНИХ
МАЖОРИТАРНИКІВ ВІД ВОЛИНІ

дня їх завозити на роботу рейсовим автобусом.
5% ВВП країни спрямовувати на розвиток дзюдо і волейболу.
Ініціювати програму перевезення камінь-каширських заробітчан з Москви на
реконструкцію галявини перед Будинком
уряду.
Офіційні переговори з главами інших
держав президент України проводитиме на
Світязі.

ІГОР ГУСЬ:

Офіційно заборонить в країні закусочні
та ресторани «Два Гуся».
Ініціюватиме закон, відповідно до якого
коханка не може стати причиною розлучення, якщо вона красивіша за жінку чоловіка.
Інтернет-сайт «Буг» розмістить свої акції
на Нью-йоркській фондовій біржі.
Футболісти українських клубів, що програли матч у єврокубках, потрапляють на 5
діб арешту.
Упіймає якогось регіонала і почне знімати з нього недоторканість.
Розширить дію прикордонної безвізової
зони на 300 кілометрів.
Запровадить продаж у їдальні Верховної
Ради замість пепсі-коли узвару.

Призначатиме прем’єр-міністром країни
того, хто обіграє президента у «FIFA 13».
У списку стратегічних товарів з’являться
соціальні куряча печінка та стегенця, на які
заборонена більш ніж 5% націнка;
Щомісяця новою главою адміністрації
президента муситиме бути модель з «Victoria
Secret».
Надаватиме організаторам опозиційних
мітингів по 10 тис. яєць із недоторканного
запасу продуктів.

Депутати у Верховній Раді голосуватимуть підставками від пива.
Запровадить обов’язкову норму про витрати 70% виборчого фонду кандидата у депутати на потреби виборців.
Вимагатиме ухвалити рішення про те,
що у випадку відсутності депутата в Україні
до його повернення повноваження виконує
його кум.
Призначити мережу АЗС WOG офіційним партнером інавгурації Президента.

СЕРГІЙ МАРТИН ЯК:

ІГОР ЄРЬОМА:

СТЕПАХІВ:

Зробить офіційним сайтом президента
його «Інстаграм».

Акцизи на бензин залежатимуть від динаміки продажу молокопродуктів і навпаки.

Працевлаштувати у Верховну Раду
всіх жителів села Тур і для зручності що-

ІГОР ЛАПКІН:

Офіційний дрес-код держслужбовця в
Україні буде кольору хакі, в автопарк Верховної Ради за ленд-лізом завезуть американські «б’юїки».
Згідно із Законом України, до кожної
проданої пари шкарпеток продавці мають
додавати одну резервну.
У списку стратегічних товарів з’являться
соціальні пельмені та пиво, на які заборонена більш ніж 5% націнка.
Щомісяця одне засідання уряду буде відкритим і проводитиметься на стрільбищі.
Курс гривні жорстко прив’яжуть до вартості пачки «Мівіни».

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 21 – 27 ЛИСТОПАДА
ОВЕН (21.03 – 20.04)

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)

Тарас Яковлев (15 грудня 1981 р.)

Намагатиметеся посилити контроль над своїм бюджетом або грошима свого бізнесу. Припиніть непотрібні витрати – скоро нічим буде давати решту.
Самі не беріть в борг і нікому не позичайте. Панібратству – бій! Не забувайте про субординацію.

Красиво жити вам годі заборонити. Тому час братися за планування майбутніх вакацій. Цього разу
будьте ще уважнішим, адже серед підлеглих дедалі
сміливіший дух опозиції. У тренді мілітарі, тому,
можливо, цього разу варто подумати про Сомалі?

Пораду керівника не варто сприймати вороже.
Працюючи в команді, досягнете більшого. Зорі
радять придумати щось екстраординарне, аби не
дати приводу засумніватися у вашій відважності.
Інакше можете опинитися за зоною досяжності.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

ДІВА (24.08 – 23.09)

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Анатолій Грицюк (2 січня 1955 р.)

Не конфліктуйте – дратівливість негативно позначиться на бізнесі. Відмовтеся від участі в дискусіях
– бийте відразу під дих. Потрібно піклуватися про
просування своїх ідей. Варто відвідати масажиста,
щоб привести до ладу хребет, який останнім часом
гнули усі, хто хотів.

Варто подбати про порядок на робочому місці. Намагатейся не відволікатися на порожню балаканину з колегами. Намагаючись дати раду холоду, перекваліфікуєтеся у синоптика або віщуна. Маячок
привабливості зашкалюватиме.

Зорі переконують витягнути себе на люди. Не
зважайте на нафталін, яким вас посипатимуть
вчорашні друзі. Порадьте їм залишити дещицю
для себе. Спробуйте відновити якщо не репутацію, то статус.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Олександр Пиза (15 жовтня 1965 р.)

Сергій Кудрявцев (25 січня 1971 р.)

Не варто висловлювати публічно своє ставлення
до керівництва. У другій половині тижня можуть
виникнути складнощі з партнерами та ЗМІями.
Вам варто піти на поступки і переглянути умови
домовленостей.

Ваших курчат рахуватимуть навесні. Не турбуйте
начальство дріб’язковими проблемами – воно й
саме закидає вас проблемами шпунтиків і гвинтиків. Старі інтереси кликатимуть заробити грошенят на паніці. Доведеться піймати облизня.

Антон Кривицький (8 червня 1945 р.)

Копатиметеся у власних помилках до самознищення. Воно вам треба? Забийте на реальність, перебирайте в руках ордени давно минулих перемог.

РАК (22.06 – 23.07)

Віталій Кварцяний (19 липня 1953 р.)
Зорі не радять пускатися берега авантюризму тільки через те, що шанси на фінансовий успіх виявилися примарними. Терпіть і здоровішими будете.
У піднебессі радять ефективніше скористатися
перервою на перекур.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

РИБИ (20.02 – 20.03)

Валерій Черняков (13 листопада 1966 р.)

Сергій Годлевський (5 березня 1968 р.)

Валізи спаковано, запасні аеродроми дозволяють посадку. Колеги запропонують нестандартну операцію. Оцініть ризики і порадьтеся зі своїм ідейним наставником, аби не заплутатися в
трьох соснах.

Отримаєте вигідну пропозицію – відпочити. Не
варто згадувати минулих образ, живіть сьогоднішнім днем. Візьметеся за розробку нової стратегії дій. Враховуйте всі дрібниці та можливі ризики.
Допоможуть давні студентські друзі.

