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ЦІНА ДОГОВІРНА

стор. 13

АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: 
ВІД ВИЗНАННЯ ПРОБЛЕМИ ВІД ВИЗНАННЯ ПРОБЛЕМИ 
ДО ЛІКУВАННЯ ДО ЛІКУВАННЯ 
Алкоголізм для українців певною мірою нова хвороба. Алкоголізм для українців певною мірою нова хвороба. 
Свого часу традиційне весілля справляли із однією пляшкою Свого часу традиційне весілля справляли із однією пляшкою 
натуральної медівки і цього вистачало, аби звеселити усіх натуральної медівки і цього вистачало, аби звеселити усіх 
гостей. Пізніше, за часів Радянського Союзу, поширеною гостей. Пізніше, за часів Радянського Союзу, поширеною 
стала горілка. Нині українці спиваються не просто алкоголем, стала горілка. Нині українці спиваються не просто алкоголем, 
а неякісним напоєм: порошковим вином, хімічним пивом, а неякісним напоєм: порошковим вином, хімічним пивом, 
сурогатним спиртом чи дешевою горілкою. 

ЗДОРОВ’Я

стор. 6

ПЕРСОНА

ПОЛІТИКА

стор. 5

ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП – НА ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП – НА 
ПАРТІЙНОМУ З’ЇЗДІ У КИЄВІПАРТІЙНОМУ З’ЇЗДІ У КИЄВІ
Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
провела у Києві з’їзд та ухвалила рішення брати участь у 
місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Була присутня 
на події і делегація з Волині.

ЯРОСЛАВ ГРИЦАК:ЯРОСЛАВ ГРИЦАК: «УКРАЇНА  «УКРАЇНА 
УЖЕ СТАЛАСЯ. УКРАЇНА БУДЕ»УЖЕ СТАЛАСЯ. УКРАЇНА БУДЕ»
Які перспективи має Україна як 
держава, чи може бути олігарх 
успішним президентом та які 
геополітичні наслідки уже має 
конфлікт на сході країни? В 
ексклюзивному інтерв’ю «Хронікам 
Любарта» відомий український 
історик, професор Українського 
Католицького Університету, член 
конкурсної комісії з виборів 
директора Антикорупційного 
комітету Ярослав Грицак поділився 
своїм поглядом на те, як влада не 
використала унікальний шанс для 
цивілізаційного ривка, наданий на 
Майдані. 

ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК

• НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ • ЗІРКИ • НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • СПОРТ •

стор. 11

стор. 9
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АБИ УКРАЇНА АБИ УКРАЇНА 
ПЕРЕСТАЛА ПЕРЕСТАЛА 
ВИЖИВАТИ, А ВИЖИВАТИ, А 
ПОЧАЛА ЖИТИ»ПОЧАЛА ЖИТИ»

МІСЬКЕ ГРАФІТІ:МІСЬКЕ ГРАФІТІ:  
КОЛИСЬ БУВАЄ ЗАБАГАТОКОЛИСЬ БУВАЄ ЗАБАГАТО
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ВАЖЛИВА НОВАЦІЯ БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ ПРИ БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ ПРИ 
ДИТСАДКАХ – ВИМОГА ЧАСУДИТСАДКАХ – ВИМОГА ЧАСУ

КОМУНАЛКА

У

САМ СОБІ ГОСПОДАР

Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків 
можуть оформити сумісну 
власність на землю під 
будинком або право на 
постійне користування, а 
відтак у Луцькій міській раді 
формували перелік потрібних 
документів.

Про це йшлося 15 верес-
ня під час засідання постійної 
комісії міської ради з питань 
дотримання прав людини, за-
конності, боротьби зі злочин-
ністю, депутатської діяльнос-
ті, етики та регламенту.

Як зазначив голова комісії 
Андрій Осіпов, багато ОСББ 
хочуть оформити, але не ба-
жають «робити зайвих рухів». 
Він вважає, що треба сформу-
вати якомога простіший пере-
лік потрібних документів.

За словами начальника 
відділу регулювання земель-
них відносин управління 
земельних ресурсів Луцької 
міської ради Олександра По-
ловка, з 2012 року в Луцьку 
всього кілька ділянок під бу-
динками з ОСББ передали у 

власність. Нині процес ста-
не масовим через прийнят-
тя закону «Про особливості 
здійснення права власності 
у багатоквартирному будин-
ку». Перелік пропонованих 
відділом документів, за його 
словами, не складний.

Серед них заява, статут 
об’єднання, виписка про реє-
страцію об’єднання, генплан 
земельної ділянки, протокол 
загальних зборів, де ухвале-
но рішення щодо оформлен-
ня прав користування зе-
мельною ділянкою,технічний 
паспорт (якщо є), графічний 
додаток.

Натомість президент Во-
линського Інституту Підтрим-
ки та розвитку Громадських 
ініціатив Петро Лавренюк вва-
жає, що це завеликий перелік, 
який ускладнює процедуру. За 
його словами, достатньо було 
б заяви, статуту і витягу.

Його підтримав голова 
комісії Андрій Осіпов. Він 
заявив, що комісія ухвалюва-
тиме рішення, яке враховує 
найпростіший, але достатній 
перелік документів.
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РОМАНЮК 
ЗНОВУ 
«ГОДУЄ» ЛУЧАН 
ОБІЦЯНКАМИ ПРО 
ГАРЯЧУ ВОДУ
Луцький міський голова Микола Романюк знову 
дав обіцянку про те, що найближчим часом 
поверне лучанам гарячу воду. 

Про це мер Луцька повідомив під час оператив-
ної наради у вівторок, 15 вересня.

«Розумію, що вся відповідальність за те, що у 
Луцьку досі немає гарячої води, лежить на мені. 
Люди мене звинувачують, і це справедливо», – на-
голосив Романюк.

Він також вкотре додав, що усі проблеми із 
гарячою водою через те, що погано працює служба 
«Луцьктепла» та виконавча служба. 

«Треба вже вживати заходів стосовно людей, 
які не платять за комунальні послуги. Адже тільки 
п’ять осіб, що здають квартири в оренду, зверну-
лися по субсидії. ПАТ «Волиньгаз» не  виконало 
також своїх функцій. Учора мали залучити понад 
20 котелень, але це не було зроблено. Думаю, що 
найближчим часом вирішимо проблему із гарячою 
водою», – додав Романюк. 

У ЛУЦЬКІЙ МІСЬКРАДІ 
– НОВІ КЕРІВНИКИ
Під час оперативної наради 15 вересня луцький 
міський голова Микола Романюк озвучив імена 
керівників департаментів міськради.

Відтак директором департаменту економічної 
політики став Олександр Озінович, якого перевели 
з департаменту фінансів Волинської обласної дер-
жавної адміністрації як переможця конкурсу. Озі-
нович закінчив Волинський державний університет 
ім. Лесі Українки, Львівський регіональний інсти-
тут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України.

Директором департаменту муніципальної по-
ліції стала Юлія Сиротинська у зв’язку з успішним 
проходженням стажування. Раніше Сиротинська 
була начальником муніципальної дружини Луцької 
міської ради.

ВЕРХОВНА РАДА 
УХВАЛИЛА ЗАКОН 
ПРО ПРОЗОРІСТЬ 
ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення 
змін до деяких законів України у сфері 
державних закупівель щодо приведення їх у 
відповідність з міжнародними стандартами та 
вжиття заходів з подолання корупції».

За відповідне рішення проголосував 251 народ-
ний депутат, повідомляє «Українська правда».

«Метою ухвалення закону є зниження коруп-
ційних ризиків, установлення запобіжних заходів 
щодо зловживання процедурою оскарження під час 
проведення процедур держзакупівель, збільшення 
рівня конкуренції шляхом спрощення участі в про-
цедурах закупівлі для бізнесу, приведення системи 
державних закупівель до міжнародних стандартів 
тощо», – йдеться у пояснювальній записці.

Документом, зокрема, передбачено, що він за-
стосовується до всіх замовників та закупівель това-
рів, робіт і послуг за умови, що вартість закупівлі 
товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тисяч 
гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень.

Присутній у Верховній Раді міністр економічно-
го розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, 
що ухвалення цього закону дозволить зекономити 
50 млн гривень на рік.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗАКОНОДАВСТВО

Луцьку розпочина ється процес 
ство рен ня благодійних фондів 
при дитячих садках. Проте 

така новація викликає перестороги у 
представників батьківських комітетів.

Утім більшість питань, які хвилю-
ють батьків, насправді не мають фак-
тичного підґрунтя. Адже оформлення 
батьківських комітетів як юридичних 
осіб розширить можливості розв’язання 
проблем дитсадків та дозволить залуча-
ти кошти міжнародних грантів. А бать-
ківські гроші будуть обліковуватися в 
безготівковій формі. Більше того, бать-
ків консультуватимуть з приводу усіх 
питань, які можуть виникнути в процесі 
роботи на базі створеного Ресурсного 
центру для ДНЗ.

Про це йшлося під час  презентації 
проекту «Участь батьків у роботі до-
шкільних навчальних закладів» для за-
відувачів ДНЗ та голів батьківських ко-
мітетів.

«Держава сповна фінансує тільки 
захищені статті, тобто енергоносії та за-
робітну плату персоналу. Іграшки, канц-
товари, мийні засоби, поточні ремонти 
тощо – все це витрати батьків, які з року 
в рік зростають. Насправді потенціал 
отримувати додаткові гроші величезний. 
А дитсадки не використовують можли-
вості залучення грантових коштів на 
залагодження своїх нагальних проблем. 
Таким чином виникла потреба в тому, 
аби навчити батьків контролювати вне-
ски в садочки й мотивувати їх брати ак-
тивну участь у розвитку самих закладів», 
– пояснює директор Волинського Інсти-
туту Права Ірина Гайдучик. 

Окрім того, що спеціальні благодійні 
фонди з банківськими рахунками забез-
печать прозору фінансову звітність, вони 
ще й дозволять кожному ДНЗ як юри-
дичній особі подавати заявки на грантові 
конкурси. А це – досить значний фінан-
совий ресурс. Адже мікрогранти перед-
бачають фінансування в розмірі не менш 
як 5 тисяч євро, а мінігранти – 50 тисяч 
євро. На жаль, луцькі садочки сьогодні 
не можуть цим скористатися, оскільки 
міжнародні фонди не працюють з бю-
джетними установами. 

Для того аби уникнути додаткових 
витрат батьків вихованців ДНЗ на ство-
рення та реєстрацію благодійних фондів, 
під час зустрічі було презентовано про-
граму «Грантова підтримка створення 
благодійних фондів при ДНЗ». 

Аби батьки могли взяти участь у цій 
грантовій програмі, голови батьківських 
комітетів до 1 жовтня мають подати заяв-
ку на участь. Потім голови батьківських 
комітетів проходитимуть навчання зі 
створення юридичної особи та реєстра-
ції фонду. Всі витрати на реєстрацію бла-
годійних фондів, відкриття рахунків, ви-
готовлення печаток покриватиме Фонд 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк».

Після цього на базі Ресурсного цен-
тру для ДНЗ Луцька батьків, які очолю-

ватимуть благодійні фонди, спеціалісти 
навчать, як написати стратегії розвитку 
благодійних фондів, шукати ресурси 
(фінансові у тому числі) для розв’язання 
проблем дошкільних закладів. Більше 
того, спеціалісти надаватимуть повний 
юридичний супровід цих проектів. На-
вчання відбуватимуться індивідуально 
для представників окремих садочків на 
базі Офісів розвитку кварталу Фонду 
«Новий Луцьк».

Зауважимо, депутати Луцької місь-
кої ради заборонили працівникам дит-
садків брати готівкові кошти від батьків 
з 1 жовтня. Таким чином депутати вирі-
шили мотивувати адміністрації дитсад-
ків використовувати прозору фінансову 
звітність та переходити на безготівкові 
розрахунки.

До слова, під час обговорення бать-
ки висловили деякі побоювання щодо 
згаданої ініціативи. По-перше, лучани 
переймалися, що багато батьків не за-
хочуть через термінали платити у фонди 
садочків. Але, як зауважили автори про-
екту, ДНЗ все одно звертаються до бать-
ків по кошти, тільки готівкові. Єдина різ-
ниця, що відтепер це будуть безготівкові 
кошти на нагальні потреби – ремонти, 
витратні матеріали. Плюс – можливість 
залучати додаткові гроші.

Окрім того, батьки непокоїлися, як 
часто треба подавати звітність про ді-
яльність згаданих юридичних осіб. Але 

їх заспокоїли: благодійні фонди – непри-
буткові організації, вони звітуються раз 
на рік. Як подавати звіти – їх навчать.

Також голови батьківських комітетів 
зауважували: найдовший термін їхньої 
роботи в цьому напрямку – 3-4 роки, 
адже діти в ДНЗ перебувають недовго. 
Відтак є перестороги з приводу передачі 
повноважень наступникам. З’ясувалося, 
що це питання залагодити просто: спів-
засновників фондів замінюють під час 
загальних зборів батьківського комітету, 
який, фактично і є юридичною особою.

Зрештою, брати участь у проекті – 
справа добровільна. Проте, заважаючи 
на рішення міської ради, в садочках бу-
дуть змушені так чи так відкривати ра-
хунки, аби мати змогу залучати батьків-
ські кошти. Нині вони можуть обирати, 
чи набивати самостійно ґулі й вчитися 
на власних помилках, як правильно ор-
ганізувати роботу, чи скористатися фа-
ховою допомогою, ще й не витратити ні 
копійки з батьківських коштів на органі-
заційні потреби.

По детальну інформацію можна зверта-
тися до Офісів розвитку кварталу (вул. 
Гордіюк, 37, Кондзелевича, 30, Шухевича, 
6, Ковельська, 47а, Корольова, 10, просп. 
Відродження, 10, Соборності, 38 та бульв. 
Дружби народів, 6) або до Ресурсного 
центру (вул. Глушець, 49, офіс 451).

У липні голова правління Фонду Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» Олександр Тов-
стенюк та директор Волинського Ін-
ституту Права Ірина Гайдучик підпи-
сали Меморандум про співпрацю, в 
рамках якого батьківським комітетам 
луцьких ДНЗ допоможуть оформи-
тися юридичними особами і навчать 
батьків вести про зору фінансову звіт-
ність та оптимально використовува-
ти кошти.
Попередньо Волинський Інститут Пра-

ва провів громадський моніторинг ДНЗ 
Луцька. Його результати засвідчили, що 
адміністрації закладів зазвичай ставлять 
батьків перед фактом про гроші на по-
треби садочка, не радячись із ними. А 
батьки натомість не отримують чітких фі-
нансових звітів про те, чи ефективно ви-
користано кошти, як обирали товари та 
виконавців послуг. Крім того, дитсадки не 
використовують можливості залучення 
грантових коштів на розв’язання своїх на-
гальних проблем.

У ЛУЦЬКРАДІ ХОЧУТЬ СКЛАСТИ ПЕРЕЛІК 
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОСББ
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ЛУЧАН КЛИЧУТЬ НА 
БЕЗПЛАТНІ ВИСТАВИ 
У Волинському обласному академічному 
музично-драматичному театрі імені Тараса 
Шевченка – місяць безплатних переглядів.

«Сурогатна мама», «Три ідеальних подружжя», 
«Ханума», «Неймовірні пригоди в готелі класу 
«LUX» та «Дуже проста історія» – саме ці вистави 
лучани і гості міста зможуть переглянути безплатно.

У цьому полягає ініціатива Фонду Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» у рамках програми «Культура і 
духовність – багатство лучан». 

Усі охочі побачити вистави можуть безплатно 
отримати квиток з 15 вересня: з 13:00 до 15:00 – у 
приміщенні «Директорії» (вул. Винниченка, 26, 
кабінет 209); з 09:00 до 18:00 – в Офісах розви-
тку кварталу (вул. Гордіюк, 37, Кондзелевича, 30, 
Шухевича, 6, Ковельська, 47а, Корольова, 10, просп. 
Відродження, 10, Соборності, 38 та бульв. Дружби 
народів, 6). Деталі за тел.(0332) 78-22-07. Кількість 
квитків обмежена.

Графік показу вистав: 25 вересня – «Сурогат-
на мама», 2 жовтня – «Три ідеальних подружжя», 
9 жовтня – «Ханума», 16 жовтня – «Неймовірні 
пригоди в готелі класу «LUX», 22 жовтня – «Дуже 
проста історія».

Варто зауважити, що у Фонді «Новий Луцьк» 
не вперше ініціюють подібні проекти. Так, навесні 
лучанам безплатно показали виставу, створену за 
мотивами роману волинського письменника Воло-
димира Лиса «Століття Якова».

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР 
ПРОДОВЖАТЬ НА РІК

У Міністерстві фінансів вирішили продовжити на рік 
військовий податок з грошового забезпечення.

Про це повідомила заступник міністра фінансів 
Олена Макеєва в інтерв’ю «Delo.ua.».

«Військовий збір буде продовжено на рік, поки 
триває війна», – зазначила Макеєва.

31 липня 2014 року Верховна Рада ввела 1,5% вій-
ськовий податок. Його платниками є фізичні особи-
резиденти і нерезиденти, які отримують доходи в 
Україні. Військовим збором обкладаються зарплата, 
виграш у лотерею, виграш в азартній грі.

За січень-червень 2015 року військовий податок 
приніс до бюджету 4 млрд гривень.

КНИГА ДЛЯ SUPER-
ДИТИНИ! 
В онкогематологічному відділенні Волинської обласної 
дитячої лікарні дітки, хворі на рак, лікуться до двох-
трьох років. За цей довгий проміжок часу замість ігор 
та прогулянок вони відвідують маніпуляційні кабінети. 
Та незважаючи на те, що досить часто їм доводиться 
проходити дуже болючі процедури, малюки 
поводяться як справжні «Super-герої».

Отже, з 3 вересня 2015 року Благодійний Фонд 
«СТОПРАК», спільно з книжковим магазином 
«Книгарня на Волі» розпочинає новий проект 
«Книга для Super-дитини».

Усі охочі підтримати діток можуть зайти в 
«Книгарню на Волі» за адресою м. Луцьк, проспект 
Волі, 2 і придбати книгу для малюків, хворих на рак.

Завдяки керівництву «Книгарні на Волі», купу-
вати книжки для благородної справи можна буде за 
знижкою. Придбані книги зберігатимуться в кни-
гарні, а в кінці кожного місяця волонтери будуть 
заносити їх діткам у відділення. 

Також у книгарні стоятиме скринька для збору 
коштів на книги та медичні препарати. 

Підтримаймо діток у їхній боротьбі! 
Разом ми подолаємо все!

КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРИ

ПОДАТКИ

ГАРНА ІДЕЯ
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ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

У МІСЦЕВІ ВИБОРИ: 
ЩО ПОТРІБНО 
ЗНАТИ ЛУЧАНАМ

ЗАБАВА ЗМІНИ

ЗРОБИ ЗРОБИ 
СЕЛФІ З СЕЛФІ З 
КЛИКУНОМ КЛИКУНОМ 
– ВИГРАЙ – ВИГРАЙ 
ПРИЗПРИЗ

В УКРАЇНІ СКАСУЮТЬ В УКРАЇНІ СКАСУЮТЬ 
СПЕЦМИТА НА СПЕЦМИТА НА 
ІМПОРТНІ АВТОМОБІЛІІМПОРТНІ АВТОМОБІЛІ

30 вересня Україна скасує 
спецмита на імпорт легкових 
автомобілів, незважаючи на 
країну походження та експорту 
машин.

Про це йдеться у повідомленні 
Міжвідомчої комісії з міжнародної 
торгівлі, яке оприлюднив «Урядо-
вий кур’єр».

Напередодні Міжвідомча комі-
сія з міжнародної торгівлі розгля-

нула інформацію Мінекономроз-
витку про потребу скасування 
спецзаходів щодо імпорту в Укра-
їну легкових автомобілів.

«За результатами розгляду 
зазначених матеріалів, керую-
чись положеннями домовленості 
про правила і процедури врегу-
лювання суперечок СОТ, комі-
сія встановила, що націнтереси 
України потребують скасуван-
ня спецзаходів щодо імпорту в 
Україну легкових автомобілів не-
залежно від країни походження 
та експорту», – йдеться у повідо-
мленні.

Таке рішення набуває чинності 
30 вересня цього року.

До слова, спецмита було вве-
дено на імпорт автомобілів з 
бензиновими двигунами об’ємом 
циліндрів 1 тис.–1,5 тис. кубічних 
сантиметрів, а також з об’ємом 
1,5 тис. – 2,2 тис. кубічних сан-
тиметрів. За ввезення таких ав-
томобілів імпортерам доводилося 
платити спеціальне мито у розмірі 
6,46% і 12,95% відповідно.

До Всесвітнього дня 
туризму, який щорічно 
відзначають 27 вересня, 
Центр туристичної 
інформації та послуг 
влаштував конкурс на 
краще селфі з луцьким 
кликуном.

Для того аби взяти участь у конкурсі, 
потрібно сфотографуватися із скульптурою 
кликуна та розмістити фото у соцмережах 
«ВКонтакте» та «Facebook», повідомляють у 
Центрі турінформації.

Конкурс триватиме до 25 вересня. Пере-
може та фотографія, яка набере найбільше 
«лайків». Як відомо, скульптура кликуна 
розміщена на вулиці Сенаторки Левчанівської 
біля Центру. 

«Ми за чесність, тому фото, яке набере 
більш як 10 лайків з фейкових сторінок (нові 
сторінки з несправжніми іменами, з малень-
кою кількістю друзів та без реальних фото-
графій), дискваліфікується. Грайте чесно та 
вигравайте приємні й корисні подарунки», 
– йдеться у повідомленні.

неділю, 25 
жовтня 2015 
року, відбудуться чергові 

вибори. Лучани матимуть можливість 
обрати нових депутатів Луцької 
міської ради та нового міського 
голову.

Відповідно до Закону України 
«Про місцеві вибори», передбачено, 
що право голосу мають виборці, які 
належать до місцевої громади та про-
живають у межах відповідного вибор-
чого округу. 

Належність до місцевої громади та 
проживання на відповідній території 
визначається зареєстрованим місцем 
проживання. Тобто відповідно до пас-
портних даних. На місцевих виборах не 
використовується механізм тимчасової 
зміни місця голосування, який діяв на 
виборах Президента України та депута-
тів Верховної Ради України. Внутрішньо 
переміщені особи зможуть узяти участь 
у голосуванні на місцевих виборах, якщо 
зареєструють місце проживання за но-
вою адресою житла. 

У такому випадку вони стають по-
вноправними членами територіальної 
громади, але втрачають статус внутріш-
ньо переміщеної особи. Списки вибор-
ців будуть виготовлені на основі даних 
Державного реєстру виборців, тому 
кожен виборець може перевірити своє 
включення та правильність внесення 
персональних даних уже зараз. 

Це можна зробити, особисто звер-
нувшись із паспортом у відділ веден-
ня Державного реєстру виборців, або 
скористатися електронним ресурсом 
«Особистий кабінет виборця» на сайті 
Центральної виборчої комісії, а також 
за посиланням через банер «Виборець 
повинен знати» на сайті Луцької міської 
ради.

Передача попередніх списків та імен-
них запрошень відбудеться до 11 жов-
тня включно. З 12 жовтня (на спеціаль-
них виборчих дільницях в лікувальних 
закладах з 15 жовтня) кожен виборець 
має право ознайомитися із попереднім 
списком виборців на виборчій дільниці 
та перевірити правильність внесених 
до нього відомостей. Іменні запрошен-
ня кожному виборцю дільничні комі-
сії зобов’язані доставити до 14 жовтня 
включно.

При виготовленні попередніх та 
уточнених списків будуть враховані 
зміни у персональних даних виборців, 
подані у відомостях періодичного понов-
лення станом на 30 вересня та 14 жовтня 
відповідно. 

Якщо зміни в персональних даних 
виборця відбудуться у термін з 14 до 19 
жовтня, для того, щоб проголосувати, 
виборцям потрібно звернутися у відділ 
ведення Держреєстру виборців для вне-
сення таких змін.

Причини, з яких виборці мають 
обов’язково прийти на свою дільницю, 
щоб ознайомитися з попередніми спис-
ками:

1) особисто ви не отримали запро-
шення на вибори;

2) в іменному запрошенні непра-
вильно вказані ваші дані;

3) на попередніх виборах ви мали 
проблеми із включенням у списки ви-
борців або неточностями у них;

4) ви нещодавно змінили місце реє-
страції, змінили прізвище, ім’я чи інші 
персональні дані;

5) вам нещодавно або до дня виборів 
включно виповниться 18 років;

6) ви студент і віднедавна проживає-
те в гуртожитку.

Якщо ви виявили неточності сто-
совно себе або інших осіб чи не виявили 
себе/інших осіб у списку виборців, не 
зволікайте із зверненням до відділу ве-
дення Держреєстру виборців (вул. Бог-
дана Хмельницького, 19, каб. 109, 103).

Крайні терміни подачі звернень:
◆ із заявою про уточнення попере-

днього списку виборців, у тому числі 
про включення або виключення зі спис-
ку себе особисто або інших осіб – до 19 
жовтня;

◆ до суду із адмінпозовом про уточ-
нення списку виборців – до 22 жовтня;

◆ до ДВК із заявою про забезпечення 
голосування за місцем перебування ви-
борця разом з довідкою медичної уста-
нови про стан здоров’я виборця – не піз-
ніше 20:00 23 жовтня.

◆ до ДВК із заявою про забезпечення 
голосування на своїй виборчій дільниці 
виборцю, у запрошенні якого є відмітка 
про постійну нездатність пересуватися 
самостійно – не пізніше 12:00 24 жовтня.

Уточнені списки виборців буде пере-
дано дільничним виборчим комісіям 22 
жовтня.

Зміни до уточненого списку вибор-
ців вносяться на підставі рішення суду, 
повідомлення відділу ведення Держре-
єстру виборців щодо усунення кратно-
го включення. Такі зміни можуть бути 
внесені до 18:00 24 жовтня. У день голо-
сування зміни до уточненого списку не 
вносяться. 
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ТРАНСПОРТ З ДОБРОМ У СЕРЦІ

КРЕДИТКРЕДИТ

ДОПРОДАВАВСЯ

ФЕМІДА

П

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК 
ЯК ЛІКИ ПРОТИ ЖАХУ ВІЙНИ

ДВА ПРОСПЕКТИ 
– НА ЗАМОК 

ЕКС-ДЕПУТАТ ОТРИМАВ ЕКС-ДЕПУТАТ ОТРИМАВ 
ПОЛІТИЧНИЙ ПРИТУЛОК У ДАНІЇПОЛІТИЧНИЙ ПРИТУЛОК У ДАНІЇ

МЕРА ЛУЦЬКА ЗВИНУВАЧУЮТЬ МЕРА ЛУЦЬКА ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У «СЛУЖІННІ ЗЛОЧИННОМУ РЕЖИМУ»У «СЛУЖІННІ ЗЛОЧИННОМУ РЕЖИМУ»

Колишній депутат Волинської об-
ласної ради від ВО «Свобода» 
Олександр Вікторов, якого зви-
нувачують у хабарництві, отри-
мав політичний притулок у Данії.

Про це повідомив сам екс-
депутат на своїй сторінці у 
«Facebook».

За його словами, таке рішен-
ня ухвалив Данський комітет бі-
женців, до складу якого входять 
досвідчений суддя Данського на-
ціонального суду, представники 

Міністерства юстиції та Мініс-
терства закордонних справ Данії. 
Вікторов наголосив, що отримав 
саме політичний притулок, а не 
інший захисний статус.

«Мені надали конвенцій-
ний статус, який передбачений 
§7 пункту 1 Закону про інозем-
ців Данії. Його надають, коли 
людина підпадає під вимоги 
Конвенції ООН про статус бі-
женців. Цей же статус отримав 
і колишній т.в.о. Міністра обо-
рони України Валерій Іващенко 
у 2013 році. Під час оголошен-
ня рішення суддя наголосив на 
тому, що я маю право залиша-
тись у Данії, навіть якщо буде 
ухвалено закон про реабіліта-
цію, кілька проектів якого нині 
у Верховній Раді. На той час 
уже було ухвалено у першому 
читанні проект Закону України 
про реабілітацію осіб, які були 
незаконно засуджені, який досі 
так і не ухвалено в цілому. Цей 
законопроект було перекладено 
данською мовою, його розгля-
дали на засіданні Данського ко-
мітету біженців у моїй справі», 

– йдеться у повідомленні.
Колишній депутат додав, 

що комітет у справах біженців 
врахував аргументи захисту, які 
українські суди ігнорували.

«Також врахували і порушен-
ня міжнародного законодавства, 
здійснені під час розслідування 
та розгляду моєї справи у суді, а 
також норм, зафіксованих у дан-
ському законодавстві, зокрема, 
те, що жодного «свідка» у моїй 
справі не допитували у присут-
ності адвоката. Я надав більш як 
дві коробки з-під ксерокса різ-
номанітних доказів фальсифіка-
цій та матеріалів справи, які ви-
вчали і перевіряли», – зазначив 
Вікторов.

Він зауважив, що українцям 
отримати притулок у Данії, як і 
в інших країнах ЄС, майже годі. 
Про це свідчить статистика на 
офіційному сайті Данії про емі-
грацію. Зокрема, як у 2013, так 
і в 2014 роках притулок у Данії 
отримали лише кілька україн-
ців. Військові дії в Україні не ви-
знаються за достатню підставу 
для притулку, оскільки в Європі 

вважають, що такі люди можуть 
переселитися в інші області, де 
безпечно.

«Як і В. Іващенко, я буду до-
магатися скасування вироку і 
повної реабілітації, але після 
брудної піар-кампанії, яка знову 
розгорнулася проти ВО «Свобо-
да», після нещодавніх провокацій 
поблизу Верховної Ради це навряд 
чи можливо. В Україні питання 
реабілітації чи помилування, як і 
кримінальні переслідування, вже 
давно стали політично мотивова-
ними. Схоже, що доведеться зно-
ву чекати, коли влада зміниться», 
– написав Вікторов.

Нагадаємо, екс-депутата Во-
линьради та колишнього директо-
ра КП «Луцький спеціалізований 
комбінат комунально-побутового 
обслуговування» Олександра Ві-
кторова звинувачують у виділен-
ні та «бронюванні» за хабарі місць 
під поховання, а також у привлас-
ненні коштів комбінату. На по-
чатку 2013 року його засудили до 
п’яти років позбавлення волі, а у 
березні цього ж року оголосили в 
розшук. 

ід час сімейного 
психологічного 
відпочинку учасники 

АТО з сім’ями вчилися 
боротися з негативом і 
власними страхами. Бійцям 
допомагали налагодити 
взаєморозуміння із 
близькими, адаптуватися в 
суспільстві після стресу.

Cпільними зусиллями пси-
хологів кафедри психології Схід-
ноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 
та Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» створено проект «Пси-
хологічна допомога учасникам 
АТО та їх сім’ям». У рамках про-
екту лучани, які мають психоло-
гічні проблеми після перебуван-
ня в зоні АТО, можуть безплатно 
отримати допомогу.

Як розповіла Інформацій-
ному агентству «Волинські Но-
вини» кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри практич-
ної психології та безпеки жит-
тєдіяльності, психоконсультант, 
психотерапевт Мирослава Муш-
кевич, торік фахівці зробили 
діагностичний зріз і виявили 
характеристики посттравматич-
них розладів, які виявляються 
в учасників бойових дій. Згідно 
з аналізом психологів, 58% усіх 

волинян, які перебували у зоні 
АТО, мають посттравматичні 
розлади, а 1% бійців схильні до 
суїциду. 

Завдяки проекту три дні від-
починку та психологічну реабі-
літацію у селі Липинах в готелі 
«Маєток» отримали кілька сімей 
з Луцька.

Боєць 51-ї ОМБР Микола 
Ткачук став учасником сімейно-
го психологічного відпочинку, 

оскільки переконаний, що само-
му із моральними травмами не 
впоратися. Микола приїхав на 
проект із нареченою Іванкою. 
Тут вони отримали індивіду-
альні психологічні консультації, 
вивчали себе і свої можливості, 
вчилися боротися з негативом 
та власними страхами.

«Під час сімейного психоло-
гічного відпочинку обговорю-
ють теми, які цікаві для бійців, 

їхніх дружин і діток», – розповідає 
Мирослава Мушкевич. Заняття 
проводять професійні психологи, 
психотерапевти, арт-терапевти, а 
також психологи, які працюють з 
посттравматичними стресовими 
розладами. Спеціалісти викорис-
товують техніки, які є легкими, 
без втручання у глибинні пере-
живання учасників. 

Спільно із психологами і 
волонтерами Фонд організовує 
індивідуальні та колективні кон-
сультації для учасників АТО й 
членів їхніх сімей, відпочинок у 
Буковелі, психологіну реабіліта-
цію в групах бійців на базі санато-
ріїв та психологічний відпочинок. 
Окрім того, сім’ям допомагають і 
матеріально, і юридичним кон-
сультуванням.

«Ми, не чекаючи допомоги від 
міської влади, від медиків, відра-
зу зорганізувалися у Фонді. Ма-
ючи гарних друзів і колег в особі 
викладачів кафедри практичної 
психології СНУ, розпочали ро-
боту. Цей проект є справді дуже 
успішним. Ми постійно моніто-
римо результати роботи, спілкує-
мося з дружинами, з військовими 
і бачимо ефект від праці наших 
психологів», – констатувала за-
ступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк» Іри-
на Константкевич.

У зв’язку з проведенням ремонтних 
робіт у Луцьку повністю перекриють 
два проспекти.

17 вересня зупинять рух транспор-
ту проспектом Волі на ділянці від вул. 
Паркової до  вул. Шопена з 10:00 до за-
вершення робіт, повідомляє прес-служба 
Луцької міської ради.

А в суботу, 19 вересня, перекриють 
рух транспорту проспектом Перемоги 
на шляхопроводі з 8:00 до завершення 
робіт. 

Як відомо, нині триває капітальний 
ремонт обох проспектів. Він обійдеться 
міській казні в 11 мільйонів гривень. 
Роботи виконує фірма  «Луцькавтодор-
Сервіс». 

ОРЕНДУ 
ЗАНЕДБАНОЇ 
ВБИРАЛЬНІ У 
ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА 
ПРИПИНЯТЬ

У міськраді планують не 
продовжувати термін оренди 
громадської вбиральні в центрі 
Луцька приватному підприємцю 
Романові Патлашинському. 

Про це 15 вересня йшлося під час 
засідання постійної комісії міськради з 
питань дотримання прав людини, закон-
ності, боротьби зі злочинністю, депутат-
ської діяльності, етики та регламенту, 
пише ІА «Волинські новини».

Нагадаємо, нещодавно «Хроніки» 
писали про те, що вбиральня не діє, хоча 
відповідно до угоди, мала б функціону-
вати. 31 січня 2016 року закінчується 
термін дії договору оренди.

Орендар був зобов’язаний обладнати 
громадську вбиральню ще до 1 червня 
2013 року. Тому в серпні 2013 року місь-
крада звернулася до суду. Втім у задо-
воленні позову суд відмовив, мотивуючи 
тим, що підприємець вчасно сплачує 
орендну плату, але не може виготовити 
проект на реконструкцію об’єкта. Від-
так достроково договір не розірвали. 
Зі слів Алли Грабко, начальника відділу 
управління комунмайном, наразі відділ 
попереджає підприємця про те, що дого-
вір оренди продовжено не буде. А також 
просить звільнити приміщення.  На 
підтримку цієї позиції висловлювалися 
члени постійної комісії міськради.

МАЙНО ГРОМАДИ 

Депутат Луцької міської ради Андрій 
Осіпов вимагає офіційного розслідування 
щодо дій міського голови Миколи Рома ню -
ка за час президентства Віктора Януковича.

Як повідомляє депутат у соцмережі, 17 
травня 2012 року Янукович планував при-
їхати на Волинь. Напередодні політичні 
партії «Батьківщина» і «Свобода» подали за-
яву про пікет під стінами Волинської ОДА. 
Своєю чергою, Романюк звернувся до суду 
із вимогою заборонити проведення мирного 
зібрання.

Візит Януковича скасували, однак мер 
Луцька позов так і не відкликав. 

«Місцева влада бажала за будь-яку ціну 
показати свою міць і прислужитися злочин-
ному уряду. Для Романюка було принципо-
во важливо довести місцевій опозиції, що 
він – влада і за ним Янукович», – зазначив 
Осіпов.

Проте, запевнив депутат, такими діями 
Микола Романюк перевищив свої повнова-
ження, адже, відповідно до закону, рішення 
про звернення до суду про обмеження мир-
ного зібрання може ухвалити місцева рада 

або (та) виконком. Отже, Романюк діяв про-
типравно, порушуючи вимоги Конституції 
України та Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні».

Тому Осіпов 15 вересня подав заяву до 
прокуратури міста щодо порушення міським 
головою законодавства (ст. 340 Криміналь-
ного кодексу України (Незаконне перешко-
джання організації або проведенню зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій). У випадку 
відмови в розгляді заяви депутат звертати-
меться до суду. 
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Кандидат на посаду міського голови Луцька Олександр Товстенюк і член політради УКРОПу Ігор Палиця

ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП – НА 
ПАРТІЙНОМУ З’ЇЗДІ У КИЄВІ
Алла САДЕЦЬКА

олітична партія «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
провела у Києві з’їзд та ухвалила 

рішення брати участь у місцевих виборах, 
що відбудуться 25 жовтня. Була присутня 
на події і делегація з Волині.

УКРОП НАЗВАВ 
КАНДИДАТА В МЕРИ ЛУЦЬКА

Узяти участь в заході 12 вересня при-
були представники з усіх регіонів держави, 
зокрема, зі східних територій, які підконт-
рольні українським військовим. Загалом на 
з’їзді зібралося більш як тисяча людей, яких 
об’єднала спільна ідея. 

До політради УКРОПу увійшли люди, 
прізвища яких уже добре відомі українцям. 
Серед них – Борис Філатов, Геннадій Корбан, 
Ігор Палиця, Дмитро Сіманський, Євген Те-
рехов, Андрій Денисенко, Денис Борисенко, 
Василь Шкляр.

Під час активної фази військових дій та 
стрімкої дестабілізації ситуації в державі ко-
жен із них, кажуть, ухвалив для себе рішення 
відстоювати інтереси України, тоді як біль-
шість політиків та олігархів поспіхом виїж-
джали за кордон.

Керівництво УКРОПу запевняє, що вико-
нує суто технічну функцію. Верхівка політсили 
буде переобиратися, молодих та перспектив-
них завжди помітять, підтримають та призна-
чать на керівні посади до районних, місцевих, 
обласних і центральних структур партії.

Під час партійного з’їзду широкій гро-
мадськості представили майже два десятки 
кандидатів на посади міських голів у різних 
містах України.

Так, на посаду мера Луцька від УКРОПу 
балотуватиметься голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк» Олександр Тов-
стенюк.

«Я радий вітати усіх присутніх. Насправ-
ді мені непросто даються такі публічні ви-
ступи. Але я сьогодні вперше, можливо, 
почав пишатися тим, що я – лучанин. Хочу 
подякувати за таку велику довіру Ігорю Пе-
тровичу Палиці. Це – насправді велика лю-
дина, яка всім довела, що любить своє місто, 
свою країну не тільки до глибини серця, а й 
до глибини своєї кишені», – наголосив зі сце-
ни Олександр Товстенюк.

З його слів також стало відомо, що пер-
шим номером у списку до Волинської облас-
ної та Луцької міської рад від УКРОПу буде, 
власне, засновник Фонду «Новий Луцьк» 
Ігор Палиця, який є одним із членів політра-
ди партії.

«Це значно покращує наші шанси, але й 
збільшує відповідальність. Проте я переко-
наний: ми зробимо все можливе, усе, що від 
нас буде залежати. І переможемо», – резюму-
вав Олександр Товстенюк.

ДОБРОВОЛЬЦІ ПІДТРИМУЮТЬ 
ПАТРІОТІВ

Варто зауважити, що серед прихильників 
політсили – чимало військових, бійців добро-
вольчих батальйонів. Вони кажуть, що ідуть 
у політику, аби змінити ситуацію на місцях, 
бо після війни мають величезну відповідаль-

П

ність не тільки перед своїми рідними, а й пе-
ред загиблими бойовими товаришами.

На переконання члена правління партії 
УКРОП Ігоря Палиці, тепер саме у цих лю-
дей є повне моральне право розпочати зміни, 
яких у 2013 році очікували учасники Майда-
ну. Дотепер політики так і не спромоглися на 
рішучі дії, а війна, яку обіцяли завершити за 
лічені дні, триває уже понад рік.

«У мене дежавю лютого 2014 року. Народ 
хоче парламентсько-президентської форми 
правління, народ хоче імпічменту Президен-
та та імплементації Римського статуту, який 
дозволить покарати тих, хто розв’язав війну. 
Це три вимоги Майдану. На сьогодні жодна з 
них не виконана, бо їх виконання виб’є з-під 
влади стілець, на якому вона сидить», – за-
уважив Палиця.

Також Ігор Палиця певен, що нинішня 
влада приховує точну кількість загиблих у 
зоні АТО.

«Ніхто в Україні точно не знає, крім Ад-
міністрації Президента, скільки наших ге-
роїв загинули у зоні АТО. Я хочу, щоб люди, 
які сьогодні відправляють наших найкращих 
патріотів на смерть, відповідали за свої зло-
чини в Гаазі», – заявив політик.

Він також додав, що влада наживається на 
війні: на фронті процвітає контрабанда, три-
ває розкрадання військового бюджету, чи-
новники заробляють на «Укроборонпромі».

«Усе це не дає владі закінчити війну. Поки 
солдати воюють і думають, як вони будуть 
жити, коли повернуться, ця влада думає, як 
вкрасти і кого зробити винним», – висловив-
ся Палиця.

Зазначимо, що під час з’їзду також йшло-
ся про те, що політика Президента працює 
на користь Путіна. Про що, власне, й заявив 
Ігор Палиця.

«Мене журналісти запитували як бізнес-
мена, чому, на мою думку, Президент не про-
дає свій бізнес? Я відповів, що це не питання 
бізнесу, а питання патріотизму. Він платить 
податки країні-агресору, яка веде проти нас 
війну», – наголосив Ігор Палиця.

Він також додав, що у Порошенка, на від-
міну від, приміром, Ігоря Коломойського, 
«влада» Криму не поспішала конфісковувати 
майно. 

«У перший же день в незаконно анексова-
ному Криму у Коломойського конфіскували 
майно, а у Порошенка – ні. Найголовніший 
олігарх нашої країни – Президент», – зазна-
чив політик.

Ігор Палиця також заявив, що нинішня 
влада свідомо і цілеспрямовано вбиває ідею 
добровольчого руху.

«Ми самі себе доведемо до краху. Ми сьо-
годні вбиваємо ідею добровольчого руху, до-
бровольчих батальйонів, які першими пішли 
захищати нашу державу. У нас сьогодні рі-

вень корупції досягнув надзвичайних висот. 
Зараз державна політика Адміністрації Пре-
зидента та уряду робить те, що на руку Путі-
ну», – підкреслив Палиця.

«Я не згоден, що нам потрібно чекати 
три-п’ять років, поки Росія «загнеться», а 
Путін помре. Я не хочу, щоб за рахунок Укра-
їни США та Європа домоглися розпаду Ро-
сії. Безумовно, потрібно, щоб режим Путіна 
пішов. Безумовно, ми маємо перемогти. Але 
чому за наш рахунок? Чому ми маємо чека-
ти? Поки режим Путіна впаде, наша сьогод-
нішня влада сама доведе Україну до краху», 
– додав член політради УКРОПу.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – 
ДІЯТИ СЬОГОДНІ

Стратегічні завдання укропівців, пояс-
нюють члени партії, полягають у переході до 
парламентської форми правління, форму-
ванні нової Конституції, розвитку та захисті 
вітчизняного підприємництва, максималь-
них владних повноваженнях місцевих гро-
мад, деолігархізації, контрактній армії.

Основою партійної ідеології, кажуть пред-
ставники політсили, співзвучно із назвою 
об’єднання, став український патріотизм.

Голова Волинської регіональної партор-
ганізації УКРОПу Вячеслав Рубльов переко-
наний, що голос місцевої громади має бути 
почутий. 

«Сьогодні в країні значно знизився рівень 
життя. Війна забирає з державного бюджету 
чималі кошти, але водночас при цьому деякі 
громадяни продовжують збагачуватися та 
отримувати мільярди. Це нонсенс: людина, 
яка працює, не в змозі себе забезпечити. А 
як можна прожити на мінімальну зарплату? 
Зверніть увагу: знову перед виборами влада 
намагається говорити про підвищення соці-
альних стандартів. Але в той же час ціни на 
газ, електроенергію, продукти харчування та 
інші речі першочергової необхідності і далі 
зростають. Ми маємо зупинити ці тенден-
ції», – вважає політик. 

На думку делегата з’їзду Ігоря Поліщу-
ка, який є депутатом Луцької міськради і 
головним юрисконсультом Фонду «Новий 
Луцьк», молода політсила ефективно працю-
ватиме. У будь-якому разі, на Волині УКРОП 
уже діє на повну силу, створено осередки в 
усіх районах області.

Заступник голови правління Фонду «Но-
вий Луцьк» Ірина Констанкевич також пере-
конана, що саме за новою політичною силою 
УКРОП – майбутнє.

«Нас усіх об’єднала ідея патріотизму. Але 
патріотизму не декларативного, не голослів-
ного, а дієвого, такого, що вже має підтвер-
дження в конкретних реалізованих спра-
вах», – каже вона.

На підтвердження цього заступник голо-
ви правління Фонду «Новий Луцьк» заува-
жує, що за роки діяльності Фонд Ігоря Па-
лиці реалізував чимало соціально вагомих 
проектів.

Долучитися до роботи в УКРОПі за-
прошують усіх громадян, які є патріотами. 
Об’єднання відкрите для ініціативних лю-
дей, які бачать Україну самодостатньою і 
розвинутою державою.
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КОНТАКТИ ТОВАРИСТВ ТА КЛІНІК ДЛЯ АЛКОЗАЛЕЖНИХ 
Волинський обласний 
наркологічний диспансер 
м. Луцьк, вул. Карбишева, 2/1,
тел.:  (0332) 71-02-30, 71-02-19

Волинське православне 
братство тверезості ім. св. 
прав. Іоанна Кронштадтського 
м. Луцьк, вул. Караїмська, 11,
тел. (096) 235-35-60

Товариство Анонімних 
Алкоголіків 
тел.: (066) 920-15-70, 
(096) 781-49-33, (093) 517-12-22 
aa.org.ua

Церква «Фіміам» 
Зустрічі щосуботи о 10:00 
(вул. Станіславського, 15а) 
Тел. (050) 438-41-55

А
Тетяна ГРІШИНА 

лкоголізм для українців 
певною мірою нова 
хвороба. Свого часу 

традиційне весілля справляли 
із однією пляшкою натуральної 
медівки і цього вистачало, аби 
звеселити усіх гостей. Пізніше, 
за часів Радянського Союзу, 
поширеною стала горілка. Нині 
українці спиваються не просто 
алкоголем, а неякісним напоєм: 
порошковим вином, хімічним 
пивом, сурогатним спиртом чи 
дешевою горілкою. Це, кажуть 
лікарі, разом із проблемою 
алкогольної залежності тягне 
за собою і інші жахливі наслідки 
для здоров’я: порушення 
роботи печінки, нирок, шлунка, 
зрештою, усього організму.    

Особливо гостро проблема ал-
когольної залежності постала нині. 
Ні для кого не секрет, що наші сол-
дати, вертаючись із зони проведен-
ня бойових дій на сході України, 
зловживають спиртним. Для них це 
можливість зняти стрес, заспокоїти 
нерви, відійти від воєнної реаль-
ності, забути жахи війни, а часом 
просто єдиний шанс заснути. Втім 
неконтрольоване і регулярне вжи-
вання алкоголю грає з ними злий 
жарт. Адже спиртне знищує нерво-
ві клітини, розбалансовує систему 
роботи організму і призводить до 
безсоння, роздратованості, депре-
сії, пригнічення сили волі. Людина 
стає байдужою і залежною. Таке 
собі замкнене коло, вийти з якого 
допоможуть спеціалісти, а ще, як 
це часто буває, – родина, яка ба-
чить проблему збоку і готова стати 
опорою на шляху до одужання. 

ПОШИРЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ 

Завідувач поліклініки Волин-
ського обласного наркологічного 
диспансеру лікар-нарколог Інна 
Новосад розповідає, що за 14 ро-
ків прослідковується тенденція до 
збільшення поширення хвороби 
серед лучан. Приріст становить 
12,5%. Хоча кожен рік відрізня-
ється від попереднього. У деякі 
роки кількість алкозалежних була 
меншою порівняно із попередні-
ми. Наприклад, від’ємний приріст 
спостерігався у 2004-му, 2006-му, з 
2008 до 2012 року. 

Медики кажуть, що у кризові 
періоди кількість їхніх пацієнтів 
збільшується: немає роботи, заро-
бітків, психологічний стан погіршу-
ється, от і беруться до чарки. П’ють 
часто не якісні напої, а розведений 
спирт. Втім алкоголізм – не лише 
хвороба малозабезпечених, а й, на-
приклад, заробітчан. У своїй прак-
тиці медики не раз зіштовхували-
ся із життєвими історіями, коли 
люди, які довго і важко працювали 
за кордоном, повертаючись додому 
за допомогою чарки намагаються 
відпочити, розслабитися. 

На більш серйозних стадіях ал-
козалежності у пацієнтів можуть 
спостерігатися різноманітні види 
психозів (один із них – так звана 
«біла гарячка»). Їх показник, на-
впаки, за 14 років знижується. 
Цю цифру лікарі пояснюють до-
ступністю амбулаторної та стаці-
онарної наркологічної допомоги в 
Луцьку.  

Хвороба переважно чоловіча. 
Наприклад, у 2014 році вперше за-
фіксовані випадки алкогольних за-
лежностей серед лучан були пере-
важно серед представників сильної 
статі (87,6%). Тривожним сигналом 
є те, що третина із первинно алко-
залежних – молодь, тобто люди ві-
ком від 18 до 35 років. Диспансерна 
група також представлена з перева-
гою чоловіків (87,2%). 

Якщо ж говорити про гео-
графію поширення алкоголізму, 
то найбільше страждають жителі 
Турійського, Локачинського, Кі-
верцівського районів. Гострі ал-

когольні розлади спостерігаються 
переважно у жителів Горохівсько-
го, Ковельського та Ківерцівського 
районів. 

Незважаючи на доступність 
лікування, Луцьк опинився на 
п’ятому місці із захворюваності 
на алкогольну залежність та лише 
на дев’ятому із захворюваності на 
алкогольні психози серед районів 
і міст області. Втім, якщо взяти до 
уваги загальноукраїнський показ-
ник захворюваності на алкоголізм, 
то Луцьк переважив його на 60,5%.   

ПЕРШІ ЛАСТІВКИ 
Усвідомлення своєї залежності 

– найперший крок до видужання. 
Нерідко на той момент, коли па-
цієнт чесно зізнається собі у тому, 
що не може контролювати свою 
звичку, хвороба вже міцно осідає в 
організмі, руйнує характер та вну-
трішні органи. При тім не важли-
во, до якого саме алкоголю є при-
страсть – горілки, вина, пива. 

«Різниці немає. Наприклад, на 
початку людина випиває пляшку 
пива і п’яніє. Потім толерантність, 
стійкість до спритного зростає, 
а відповідно, аби відчути стан 
сп’яніння, потрібно випити біль-
ше. А вже на пізніх стадіях захво-
рювання цей рівень толерантності 
знижується. Як кажуть, корка по-
нюхав і сп’янів. У пивному екві-
валенті толерантність може сягати 
п’яти, шести й навіть десяти лі-
трів», – розповідає нарколог. 

Медики, спираючись на досвід 
у своїй практиці, кажуть, що па-
цієнти, які страждають від пивної 
залежності, більш агресивні, збу-
джені. 

«Перший симптом залежнос-
ті – це потяг до алкоголю, який не 
можна стримати. Людина має ба-
жання випити, і вона його реалізує. 
По-друге, відбувається втрата кіль-
кісного контролю. Алкозалежні не 
можуть зупинитися. Наприклад, 
планують на якесь свято випити 
100 грамів вина, а випивають зна-

чно більше і ранок супроводжуєть-
ся похміллям, яке, своєю чергою, 
залежний теж вгамовує алкого-
лем. Ще одним симптомом захво-
рювання є втрата ситуативного 
конт ролю. Тобто коли людина п’є 
навіть у тих ситуаціях, в яких це 
зовсім недоцільно. Наприклад, 
на роботі або перед нею. Усе це – 
симптоми захворювання», – пояс-
нює лікар.

А ось стовідсотковою озна-
кою алкогольної залежності є на-
явність абстинентного синдрому. 
Тобто якщо після кількох днів піс-
ля вживання алкоголю у людини 
є прискорене серцебиття, тремор 
рук, пітливість, безсоння, тривога, 
страх, епілептичні напади. 

ЛІКУВАННЯ 
ТРАДИЦІЙНЕ 

Нині у Волинському наркодис-
пансері є три відділення по 30 ліжок 
кожне. Тут лікуються не лише люди 
з алкогольною, але й наркотичною 
залежністю. Рішення пройти курс 
пацієнт має ухвалити самостійно. 

«Примусове лікування відбува-
ється лише за рішенням суду. Втім 
часто пацієнтів приводять їхні ро-
дичі. Часто вже перед самим ка-
бінетом їх вмовляють увійти. Але 
принципову згоду пройти лікуван-
ня людина має сама надати. Якщо 
ж є категорична відмова, то ми не 
маємо права її примусово лікува-
ти», – каже медик. 

Часто такий найперший крок 
буває найтяжчим. Особливо для 
жінок. Інна Новосад пояснює, що 
якщо жінки і зловживають алко-
голем, то роблять це приховано. 
Таким чином доводять себе до 
такої стадії, коли вже перестають 
усвідомлювати, що вони справді 
залежні і самостійно не можуть 
упоратися із недугом.

«На такій стадії вже втрача-
ється критика до себе. Ця недуга 
забирає критику. Людина запере-
чує свою хворобу і вважає, що 
будь-якої миті може зупинитися. 

Мовляв, от можу ж день не попити, 
тиждень», – пояснює лікар.  

А ось фраза про те, що жіночий 
алкоголізм – невиліковний, не зо-
всім відповідає дійсності. Хроніч-
ним захворюванням є алкогольна 
залежність пацієнта будь-якої ста-
ті. 

«Якщо залежність сформована, 
то це на все життя. Єдине, що лю-
дина може із цим жити, лікувати це 
і перебувати у стані ремісії, тобто 
не вживання алкоголю. Але якщо 
тільки відбувається алкоголізація 
(неважливо, якою мірою), то від-
новлюється потяг до вживання. І 
знову починається запійний стан», 
– пояснює Інна Новосад. 

Стани ремісії у кожного паці-
єнта різні. Є такі, які не вживають 
алкоголь роками та навіть десяти-
річчями. А є пацієнти, що поступа-
ють на лікування щомісяця. 

Як же відбувається саме ліку-
вання у медзакладі? 

У клініці поєднано медикамен-
тозне лікування із психологічним 
супроводом. У кожному відділенні 
тут працює психолог. Спеціаліст 
залежно від характеру пацієнта, 
його особливостей вибудовує лі-
нію опору спокусі випити. Один 
із радикальних методів лікування 
залежності – це імплантація пре-
парату, який пригнічує потяг до 
спиртного. 

«Курс лікування складається із 
трьох етапів. Перший – це очищен-
ня і заспокоєння системи, яка по-
рушена інтоксикацією. Далі відбу-
вається сенсибілізувальна терапія, 
тобто пацієнт приймає препарати, 
які виробляють відразу до алкого-
лю. Третій курс – відновлюваль-
ний. Тобто якщо є ускладнення від 
інтоксикації, то робота цих органів 
нормалізується», – пояснює завіду-
вач першого відділення наркодис-
пансеру, психотерапевт Людмила 
Пащук. 

Медик каже, що до подолання 
проблеми алкоголізму потрібно 
підходити комплексно і системно 

на рівні держави, профілактики. 
Насамперед прищеплювати куль-
туру догляду за своїм здоров’ям, 
вживанням їжі і тих же спиртних 
напоїв. Адже очевидно, що по-
вністю відмовитися від алкоголю 
країна не зможе. Втім, якби бодай 
невеликий відсоток виробники 
спиртного скеровували на будів-
ництво спортивних майданчиків 
та змістовного дозвілля, проблема 
була би значно меншою.   

ГРУПОВА І ДУХОВНА 
ТЕРАПІЯ 

Самостійно призупинити по-
тяг до спиртного практично нере-
ально, кажуть лікарі. Хоча такі ви-
падки трапляються, коли людина 
вирішує кинути вживати алкоголь 
і дотримується слова. Окрім тра-
диційного медикаментозного ліку-
вання, є і інші способи призупини-
ти потяг до алкоголю.

Наприклад, кодування за допо-
могою гіпнозу. Хоча тут потрібно 
довірятися професіоналам і бути 
свідомими того, що курс варто буде 
повторювати. 

Чимало людей знаходять роз-
раду в духовності та вірі. Напри-
клад, у Луцьку діє Волинське пра-
вославне братство тверезості імені 
Святого праведного Іоанна Кронш-
тадтського. Члени товариства да-
ють присягу тверезості, діє група 
взає модопомоги, де беруть участь 
не лише залежні, а й їхні родичі. 
Адже вони так звані співзалежні, 
бо спосіб життя сім’ї відіграватиме 
велику роль в процесі реабілітації. 

Свою програму лікування від 
різних видів залежності пропонує 
й євангельська церква «Фіміам». 
Вона базується на лікуванні через 
віру в Ісуса Христа. Це передусім 
робота в групах, взаємопідтримка. 

Одними із найвідоміших орга-
нізацій, які працюють із лікуван-
ням алкоголізму, є товариства Ано-
німних Алкоголіків. Діють вони і в 
Луцьку. Організацію заснували у 
30-х роках ХХ століття в США. Нині 
ця система допомагає упоратися із 
хворобою тисячам залежних. Суть 
терапії полягає у тому, що алко-
голіки передусім визнають себе 
хворими, причому – невиліковно. 
А тому, аби впоратися із недугою,  
мають повністю відмовитися від 
спиртного та пройти так звані 12 
кроків анонімних алкоголіків і до-
тримуватися традицій товариства. 
Одна з головних умов участі – це 
повна анонімність. 

*** 
Вибирати, яким шляхом ліку-

вати хворобу, – справа кожного 
особисто. Головне – це усвідоми-
ти власну проблему і залежність. 
У недузі немає нічого соромного, 
адже ідеальних людей не буває. 
Втім варто пам’ятати, що життя 
дається лише одне і прожити його 
треба гідно, різноманітно і цікаво. 
Можливостей для того – хоч гре-
блю гати, варто тільки їх зуміти по-
бачити. 

УВАГА! УЧАСНИКАМ АТО! 

З початку проведення АТО до 
волинського наркодиспансеру 
звернулося близько 60 вояків 
Волині з проблемою алкогольної 
залежності. Аби не допустити 
розвитку залежності або вчасно 
її виявити, кожен воїн АТО може 
звернутися по допомогу до 
Центру надання психологічної 
допомоги, який підтримує Фонд 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк».  
Психологічна допомога надається 
з понеділка по п'ятницю з 
14:00 години до 18:00 години 
за адресою: Луцьк, вулиця 
Потапова, 9, корпус №2 СНУ імені 
Лесі Українки.

Попередній запис за номерами 
телефонів:

(0332) 24-90-01, (066) 354-13-85, 
(096) 974-12-39, (063) 926-42-33.

АЛКОГОЛЬНААЛКОГОЛЬНА  
ЗАЛЕЖНІСТЬ:ЗАЛЕЖНІСТЬ:  
ВІД ВИЗНАННЯ ПРОБЛЕМИВІД ВИЗНАННЯ ПРОБЛЕМИ  

ДО ЛІКУВАННЯДО ЛІКУВАННЯ  
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Психосоматичні захворювання (з давньогрецької «душа і тіло») – група 
хворобливих станів, що з’являються у результаті взаємодії психічних 
і фізіологічних факторів. До психосоматичних захворювань належать 
захворювання внутрішніх органів і систем організму, які виникають 
внаслідок впливу психічних та емоційних факторів. Це хвороби, які, як 
кажуть в народі, виникають «від нервів».

ХРОНІКЕР

1) аплікаційна форма;
2) есе «Моя інвестиція в 
новий Луцьк» (3-4 сторінки 
друкованого тексту, 14-й 
шрифт);
3) рекомендація наукового 
керівника, тренера, 
куратора;
4) копії залікової книги;
5) копії наукових публікацій;
6) копії грамот, нагород, 
відзнак.

Увесь пакет документів 
слід надсилати одним 
архівом (*.rar, *.zip) на 
електронну пошту
novyy.lutsk@gmail.com.

ВАЖЛИВО: неповні пакети 
документів, надіслані 
в некоректній формі 
(окремими файлами, 
незаархівовані) розглядати 
не будуть.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ 
ПОТРІБНО ПОДАТИ ПРЕТЕНДЕНТАМ 
НА СТИПЕНДІЮ «НОВИЙ ЛУЦЬК»:

ЯКЩО ДИТИНА ВАС ДРАТУЄ, ЯКЩО ДИТИНА ВАС ДРАТУЄ, 
АБО ЯК РЕАГУВАТИ НА ДИТЯЧІ ПУСТОЩІ, ВЕРЕДУВАННЯ ТА КАПРИЗИ

Ч
Антоніна МІТЛОШ,
кандидат психологічних наук

асто батьки дратуються 
тому, що їхня 
дитина поводиться 

неправильно. Вони не можуть 
зрозуміти її вчинки і пояснити, 
чому вона робить саме так. У 
сім’ї починаються розмови про 
некерованість та неслухняність 
дитини. А ще часто наклеюють 
ярлики, відповідно до яких 
вона й починає так поводитися. 
Виникають конфлікти з дитиною. 
А з її дорослішанням ця 
проблема лише ускладнюється. 

Відразу зазначу, що пустощі, 
вередування, капризування та інша 
дратівлива поведінка – це суттє-
во різні поведінкові вияви, кожен 
з яких вартий окремої публікації. 
Проте така дитяча «нестандартна» 
поведінка викликає у батьків при-
близно однакові реакції. Тому пого-
ворімо, чому виникає така поведін-
ка у дітей, як на неї реагують батьки, 
а також що робити для того, щоб 
уникнути цього в майбутньому.

У кожного з нас своє уявлення 
про «правильну» поведінку. Відпо-
відно до цих уявлень, ми очікуємо, 
що дитина буде поводитися (чи на-
впаки – не поводитиметься) саме 
певним чином. Наприклад, ми хо-
чемо, щоб вона їла саме цю страву 
і саме зараз, або тихенько гралася 
в кімнаті замість гасати квартирою, 
імітуючи коня. І коли поведінка 
дитини виходить за межі нашого 
уявлення про її «правильність», ми 
починаємо дратуватися, адже це не 
заплановано і неочікувано для нас. 

У Фонді 
Ігоря 
Палиці «Новий 
Луцьк» діє проект, 
в рамках якого усі 
новонароджені лучани 
отримують у подарунок 
книжечку «Наше 
малятко» та свою першу 
вишиванку.

Проект «Нове життя – 
Новий Луцьк» уже четвер-
тий рік поспіль зустрічає 
подарунками малюків та 
їхніх мам.

Починаючи з 2011 року, 
Фонд долучається до при-
вітання новонароджених 
лучан. Волонтери центру 
«Довіра» тричі на тиждень 
приходять у Луцький клі-
нічний пологовий будинок 
з подарунками для мам і но-
вонароджених. 

Дівчата кажуть: при-
ємнішої місії годі й уявити. 
Адже щоразу, заходячи в 
палату, дивишся у щасливі 
очі жінки, бачиш те нове 
життя, яке вона подарувала, 
відзначають волонтери.

«Я заходжу в палату, а 
там – зовсім крихітні дітки, 

я к і 
п л а -
чуть. Відразу 
трішки боялася, 
мамам після пологів було 
дуже важко… Мені здаєть-
ся, кожному приємно, коли 
йому приділяють увагу», – 
розповідає волонтер центру 
«Довіра» Діана Скоп.

«Дуже приємно, коли 
ти заходиш в палату й ві-
таєш маму з народженням 
її дитинки. Бачиш, що на її 
обличчі з’являється щира 
усмішка. І розумієш, що не-
даремно робиш цю справу, 
що ти подарував їм трішки 
тепла та доброти. На мою 
думку, це дуже відповідаль-
но», – додає волонтер цен-
тру Ірина Крищук.

Мами дуже позитивно 
сприймають таку увагу до 
себе і своїх малят. І хоч по-
логи були ще зовсім недав-
но, кажуть, що радість від 
довгоочікуваної зустрічі з 

Луцькі студенти матимуть змогу отримувати 
додаткові стипендії завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк». Реєстрація учасників та подання 
документів триватиме до 1 жовтня.

Згідно з умовами стипендіальної програми Фонду, 
студенти 2-5 курсів можуть виграти суттєву стипендію 
на п’ять місяців. Так, аж 2500 гривень щомісяця мають 
можливість отримувати найбільш здібні студенти СНУ і 
ЛНТУ, а 1500 гривень щомісяця – студенти луцьких коле-
джів, технікумів та училищ.

«Стипендія Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» при-
значається обдарованим студентам денної форми навчан-
ня, які найбільше відзначилися в науковій, навчальній, 
мистецькій, спортивній та громадській діяльності нав-
чальних закладів державної форми власності I-IV рівнів 
акредитації Луцька», – йдеться у положенні про порядок 
призначення стипендії.

Основними вимогами до претендентів є відмінне на-
вчання, наукові публікації та участь у конференціях про-
тягом попередніх двох семестрів навчання, а також напи-
сання есе.

У Фонді пояснюють: відбір учасників здійснювати-
меться у два етапи: спершу розглядатимуть подані заяв-
никами документи, а після цього відбудеться публічний 
конкурс представлення есе.

МОЖЛИВОСТІЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

СТАРТУЄ СТИПЕНДІАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ ВІД «НОВОГО ЛУЦЬКА»

Детальну інформацію про стипендіальну програму 
можна відшукати на сайті Фонду «Новий Луцьк» – 
novyy.lutsk.ua, або ж за телефоном (0332) 78-22-07.

ПЕРША ВИШИВАНКА І ТРІШКИ ДОБРОТИ:
УСІ НОВОНАРОДЖЕНІ 
ЛУЧАНИ ОТРИМУЮТЬ 

ПОДАРУНКИ

немовлям 
стерла усі 

болючі пе-
реживання. А 

усміхнені люди та не-
сподівані подарунки дода-
ють настрою.

«Здоров’я на покращен-
ня йде, хлопчик взагалі у 
нас здоровенький, гарнень-
ко ростемо, їмо. Для мене 
було дуже великим здиву-
ванням, коли підійшли в па-
лату і сказали, що є подару-
нок від Фонду Ігоря Палиці. 
Дуже приємно було. Це пер-
ша наша вишиваночка», – з 
усмішкою розповідає одна 
із матусь.

«Дуже приємно, що Ігор 
Палиця подарував нам такі 
гарні подаруночки, справді, 
дуже гарні і альбомчик, і 
сорочечка. Буде наш хлоп-
чик справжнім українцем», 
– ділиться враженнями її 
сусідка.

За час реалізації про-
екту Фондом Ігоря Палиці 

«Новий Луцьк» спільно з 
турботливими працівника-
ми клінічного пологового 
будинку та волонтерами 
вручено майже сім тисяч 
перших альбомів та вишива-
нок новонародженим діткам. 
У Фонді кажуть, що втілюва-
ти такий проект – суцільна 
приємність.

Так, виконавчий дирек-
тор Фонду Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» Орест Ма-
ховський вважає, що вишиті 
сорочки з самого народжен-
ня привчають малюків до 
рідного, українського.

«Проект «Нове життя – 
Новий Луцьк» передбачає 
вручення усім новонаро-
дженим лучанам приємних 
подарунків. Це книга «Наше 
малятко», де можна відобра-
жати усі події, які супрово-
джують дитинку, вклеювати 
її фотографії, записувати 
зріст, вагу, цікаві події. І та-
кож вишиті сорочка та пе-
люшка, які уже з самого ма-
лечку привчають дитину до 
українського», – каже Орест 
Маховський.

Проект триває, і у Фон-
ді сподіваються, що перші в 
житті немовлят подарунки 
стануть у пригоді діткам та 
їхнім батькам.

Це одна з головних причин наших 
роздратувань і реагувань на пове-
дінку дитяти.

Власний дитячий досвід має не-
абияке значення у вихованні мале-
чі. Ми часто реагуємо на власну ди-
тину так, як реагували на нас наші 
батьки, коли ми були маленькими. 
Ми повторюємо і висловлювання, і 
поведінку наших батьків у стосун-
ках з нашими дітьми.  Часто це від-
бувається неусвідомлено, хоча нам 
цього й не хотілося б. Пригадайте, 
як ваші батьки реагували в дитин-
стві на ваші витівки та капризи. 
У майбутньому це допоможе вам 
контролювати власні реакції. 

У певних ситуаціях ми реагуємо 
на нестандартну поведінку дитини 
так, як від нас цього очікує оточен-
ня, тобто відповідно до соціальних 
норм і вимог. Соціум очікує від нас 
засудження дитини і сердитих по-
вчань, які недоречні. Дитина у такі 
моменти відчуває ворожість до 
себе з боку батьків, адже фактично 
вона лишається без захисту і під-
тримки найрідніших людей. 

Є кілька причин дратівливої 
поведінки дитини. Передусім це 
бажання привернути увагу батьків 
у будь-який спосіб. Іншими при-
чинами можуть бути втома (на-
приклад, через недосипання чи 
порушення режиму дня), вседозво-

леність. Ба навіть звичайна дитяча 
цікавість! Інколи така поведінка 
може виникати, коли дитина не 
отримала бажаного від дорослого. 

Через заклопотаність на роботі, 
домашні справи чи втому ми мало 
часу приділяємо нашим малюкам. 
Навіть якщо цілісінький день бути 
разом з дитиною, то вона все одно 
може відчувати нашу відстороне-
ність. Адже що ми робимо вдома? 
Готуємо їжу, прибираємо, зависа-
ємо в інтернеті чи перебуваємо у 
власних роздумах. Саме тому дити-
на намагається капризуваннями та 
вередуваннями привернути увагу 
до себе і відвоювати любов. А ми у 
відповідь на це дратуємося, серди-

мося, а іноді виявляємо байдужість 
до свого чада. Часто намагаємося 
перекинути проблему, що виникла, 
на партнера за принципом «Зроби 
щось! Розберися!». У результаті 
проблема лише загострюється. 

Або ж уявімо ситуацію: тато ви-
рішив відремонтувати якийсь по-
бутовий прилад. Поки він відвер-
нувся, дитина почала з цікавістю 
перебирати деталі. Реакція батька 
на маля бурхлива: «Для чого ти це 
зачіпаєш?!», «Хто тебе просив?!», 
«Що ти наробив?!», «Поклади не-
гайно і більше не підходь!». Така 
поведінка дитини була викликана 
насамперед цікавістю і бажанням 
пізнати щось нове. Тому в цій си-
туації краще розповісти малечі про 
сам побутовий прилад і для чого 
він призначений, про правила по-
ведінки біля такого розібраного 
приладу, про можливі небезпеки 
(якщо вони є), але не залякувати. У 
майбутньому намагайтеся постійно 
розмовляти з дитиною про правила 
поведінки загалом, у певних місцях, 
а також із засобами і приладами, 

особливо якщо вони небезпечні 
(гострі, колючі, крихкі, нестійкі). 

У нестандартних ситуаціях по-
гано і батькам, і дитині. Саме тому 
важливо навчитися реагувати на 
них. Для початку варто заспокоїти-
ся, зробивши глибокий вдих і видих, 
аби запобігти розгортанню і поси-
ленню власних емоцій та роздрату-
вання. А якщо ситуація становить 
небезпеку для дитини, то спочатку 
спробуйте усунути цю небезпеку. 

У таких ситуаціях малюкові по-
гано і він потребує вашої підтрим-
ки та розуміння.  Тому спробуйте 
поставити себе на його місце і уя-
вити, що він переживає у цю хви-
лину. Уникайте фраз «Не кричи!», 
«Не плач!», «Не вередуй!». Ситу-
ацію ваші вимоги не покращать, а 
заборона, наприклад, плакати при-
зведе до пригнічення емоцій та ви-
никнення психосоматичних про-
блем. Обійміть малюка, прийміть 
його почуття і стан, адже йому 
важливо знати, що ви його люби-
те і приймаєте. Можна висловити 
дитині ваше розуміння її емоцій і 
почуттів словами: «Я тебе розумію, 
що не хочеться робити…». Але не 
оцінюйте її, не нарікайте. Коли си-
туація розвіється і всі заспокоять-
ся, спокійно обговоріть, скажіть, 
що є певні правила, яких варто до-
тримуватися. Розкажіть про свій 
стан і хвилювання у тій ситуації. 

Щодня приділяйте увагу дити-
ні й відводьте час на спілкування, 
адже це запорука ваших хороших 
стосунків з нею і взаєморозуміння. 

І пам’ятайте, що у більшості ви-
падків наші реакції на дитину по-
требують пошуку причини у собі, і 
лише після цього пошуку причини 
поведінки дитини. 
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ВЕЛИКА 
І

УКРАЇНСЬКА ДЕПРЕСІЯУКРАЇНСЬКА ДЕПРЕСІЯ
Сергій КОРАБЛІН, dt.ua

нколи для того, щоб 
зрозуміти проблему, 
потрібно поглянути 

на неї згори. Щоб лікування 
було ефективним, потрібно 
перш за все поставити 
правильний діагноз. А щоб 
зрозуміли, від чого залежать 
злети й падіння української 
економіки, яку роль у цьому 
відіграє наша державна влада 
та які перспективи чекають 
на Україну в найближчому 
майбутньому, «Хроніки 
Любарта» вирішили ознайомити 
читачів із основними тезами 
статті доктора економічних наук 
Сергія Корабліна, опублікованої 
на сайті «Дзеркала тижня».

***
За роки незалежності реальний 

ВВП України скоротився на 35%. 
Згідно з даними Світового банку, 

це – найгірший результат у світі за 
останні 24 роки (!). Із 166 країн, які 
мали й розкрили повну статистику 
ВВП за 1991–2014 рр., він знизив-
ся лише в п’яти випадках. Україна 
в цьому антирейтингу випередила 
Молдову (-29%), Грузію (-15,4%), 
Зімбабве (-2,3%) і Центральноафри-
канську Республіку (-0,94%).

ВВП інших країн збільшився. Із 
мінімальним приростом у Барба-
досі (8,9%) й Таджикистані (10,6%) 
і максимальним – у Китаї (ВВП зріс 
у 10 разів) та Екваторіальній Гвінеї 
(в 61 раз).

Враховуючи вітчизняний ін-
терес до Гондурасу, можна зазна-
чити, що його ВВП, на відміну від 
українського, за останні 24 роки не 
впав, а зріс – на 121%, перевищив-
ши в 1,4 разу темп приросту світо-
вого ВВП (87,7%).

МОДЕЛЬ ЗРОСТАННЯ, 
ЯКЕ ВІДСТАЄ

Теза, що всі лиха України 
пов’язані з утратою частини її тери-
торій, війною та руйнуванням най-
більшого промислового регіону, 
яку активно нав’язують нині, є по-
милковою. Річ у тім, що в наведеній 
статистиці ці чинники не знайшли 
свого повного відображення. Крім 
того, воєнне безсилля – результат 
економічної та фінансової немочі. І 
аж ніяк не навпаки. Адже й за пері-
од 1991–2013 рр., коли минулорічні 
події ще не могли привидітися й у 
маренні, зазначена п’ятірка світо-
вих невдах була тою самою. З тією 
лише відмінністю, що Молдова тоді 
«випереджала» Україну.

Вітчизняне виробництво пішло 
на дно в 1990-х. Через його щоріч-
не стиснення у перші дев’ять років 
незалежності Україна втратила 
майже 60% ВВП. Цей спад удвічі (!) 
перевищив глибину падіння аме-
риканської економіки в роки Вели-
кої депресії. Від зазначеного шоку 
вітчизняна економіка, по суті, так і 
не оговталася. Ні кількісно, ні якіс-
но. Тому нинішня криза, початок 
якої зазвичай пов’язують із торіш-
ньою зміною політичної влади в 
Києві, – не більш ніж нове сповза-
ння до дна економічної ями, в яку 
країна потрапила майже чверть 
століття тому.

Надія, було, майнула 2000-го, 
коли вперше зріс вітчизняний ВВП 
– на 5,9%. Але наступні 14 років по-
казали його граничну нестійкість. 
Навіть у благополучні роки Украї-
ну лихоманило, і темпи зростання 

її ВВП стрибали з 12,1% (2004 р.) до 2,7% (2005 р.). Із 
початком же глобальної рецесії вона знову виявилася 
найслабшою у світі: 2009 року українська економіка 
очолила список світових невдах, упавши на 14,8%. Цю 
похмуру славу з нею розділила Литва (-14,814%). Тоді 
глибина спаду українського ВВП у сім разів (!) пере-
вищила середньосвітовий (-2,1%). При цьому можна 
лише дивуватися тому, що країну з чисельністю робо-
чої сили 23,2 млн осіб (Україна, 2009 р.) світова кри-
за трусила з такою ж легкістю, як і малюсіньку Литву 
(1,56 млн).

За 14 років, із 2000-го до 2013-го, вітчизняний ВВП 
збільшився на 69,8%. Це найгірший результат серед 
усіх республік колишнього Союзу. Після України міні-
мальний приріст ВВП показала Естонія (75,7%), а мак-
симальний – Таджикистан (ВВП зріс у 2,9 раза), Турк-
менистан (у 3,1 раза) і Азербайджан (у 4,8 раза).

За такої динаміки до моменту, коли вітчизняний 
ВВП досягне таки рівня 1990 року, Україна перебува-
тиме на Богом забутому узбіччі світової економіки, да-
леко за своїми нинішніми сусідами, не будучи здатною 
розділити ні їхні успіхи, ні їхні плани, ні можливості.

МАЛА СИРОВИННА ЕКОНОМІКА
На жаль, зазначений сценарій не вигадка. Важко 

повірити, але у 1987 році ВВП України був меншим за 
ВВП Китаю лише в 4,2 раза. Хоча кількість його ро-
бочої сили перевершувала українську в… 25 разів. На 
початок поточного року ВВП Китаю перевищував ві-
тчизняний уже майже у 80 разів. А після січневої де-
вальвації гривні цей розрив, очевидно, подвоївся.

Однією з причин цього колапсу стала технологіч-
на деградація України. За роки незалежності країна 
втратила не просто окремі підприємства й наукові 
комплекси, а цілі галузі. Епоха постійного переділу 
чужої власності, рекету, відкатів, рейдерства й кри-
шування стала зоряним часом для найменш розбір-
ливих. Як у моральному сенсі, так і в технологічному. 
З вітчизняної промисловості й лексикону зникли такі 
поняття, як мікроелектроніка, верстатобудування, 
приладобудування, роботи, автоматика. Без їхньої 
складної й дорогої продукції висохли доходи, зникли 
виробництва-суміжники, збідніла скарбниця, роз-
чинилися міжнародні очікування та національні пер-
спективи.

Стрілки прогресу в Україні рушили назад. Її обрії 
повернулися від космічних програм у час німого кіно: 
металургії, найпростішої хімії, сільського господар-
ства. Але цей «чорно-білий постіндустріальний світ» 
не зміг генерувати ні колишніх зарплат, ні зайнятості, 
ні наукових пошуків. На вулиці опинилася армія ніко-
му не потрібних інженерів, технологів, математиків, 
фізиків і хіміків, що розчинилися в заробітчанстві й 
підземних переходах.

Втративши колишню технологічну базу, вітчиз-
няна економіка опинилася прив’язаною до світової 
кон’юнктури на сировину. На рис. 1 наведено річну 
динаміку цін на експортовані Україною сталь, пше-
ницю, азотні добрива й соняшникову олію, а також її 
ВВП (у поквартальній розбивці). Зазначений рисунок 
– азбука зльотів і падінь української економіки: якщо 
перші чітко корелюють зі зростанням цін на сирови-
ну, то другі – з їх зниженням. Це пояснює, чому єдине 
стійке піднесення у незалежній Україні припало саме 
на 2000–2007 рр., хоча навряд чи тоді кумівства, ко-
рупції, фальсифікату, контрабанди й політичних чвар 
було менше, ніж зараз. Його причина цілком банальна: 
в основі тодішнього зростання лежали не реформи, не 
особливий бізнес-клімат і не добра воля українських 
політиків, а незалежний від них злет цін на сировину.

У 2002–2007 рр. його середньорічні темпи (для гру-
пи зазначених товарів) перевищували 12%. Це сприяло 
середньому підвищенню вітчизняного ВВП на 7,5% на 
рік, що вдвічі перевершувало загальносвітову динамі-

ку (3,4%). Завдяки цьому на Україну спустилася «сиро-
винна благодать»: потік іноземної валюти, інвестицій 
і позик, ревальваційний тиск на гривню та її курсове 
посилення, рекордне зростання міжнародних резервів 
(38 млрд дол., серпень 2008 р.), зростання особистих 
доходів і бюджетних надходжень, кредитний і банків-
ський бум, будівельна лихоманка, божевільні ціни на 
нерухомість і нескінченна кількість охочих її придба-
ти.

Усе впало буквально за два-три місяці, коли об-
валилися світові ціни на сировину. У нашому випад-
ку їхній річний приріст обрушився з +64% у третьому 
кварталі 2008 р. до -11%, -36% і -39% у перших трьох 
кварталах 2009-го. Отоді український ВВП і поставив 
антирекорд року, провалившись на 14,8%. Пов’язаних 
з ним проблем не розв’язано досі: знецінення гривні, 
валютні борги, зовнішня заборгованість, неплатоспро-
можність позичальників і їхнє банкрутство, банки, що 
лопнули, фінансова залежність від МВФ, падіння до-
ходів, безробіття й масове відчуття безвиході.

На жаль, усе це виявилося лише прелюдією. Сплеск 
сировинної кон’юнктури, що було почався, протривав 
лише два роки (2010–2011 рр.). Його короткостроко-
вість, як і економічна політика України, не дозволили 
ані розігнати зростання ВВП (із середньорічних 4,7%), 
ані розв’язати клубок накопичених проблем.

Нинішня фаза вітчизняної кризи почалася 2012-го 
– з поновленням сировинної рецесії. Вона триває вже 
четвертий рік поспіль. Враховуючи це, можна впевнено 
сказати, що торішнє падіння ВВП, бюджетні проблеми 
й девальвація гривні сталися б і без військової інтервен-
ції. Структурна вразливість України та подавлені ціни 
на сировину не обіцяли їй нічого хорошого й до початку 
2014-го. Анексія ж Криму та війна на Донбасі лише під-
клали дров у тліюче багаття української кризи.

ДОЛАР, СИРОВИНА, УКРАЇНА
Якщо вітчизняний ВВП прив’язаний до цін на си-

ровину, то що визначає динаміку цих цін? Відповідь на 
це запитання допомагає зрозуміти не лише економічну 
логіку минулого, а й можливі події майбутнього.

Те, що сировинна кон’юнктура залежить від бага-
тьох причин, цілком очевидно: тут і динаміка світового 
виробництва, його структура, зміна глобальних переваг/
попиту/пропозиції, кліматичні й погодні умови, продук-
тивність праці, стан окремих товарних ринків, їх насиче-
ність тощо. Але є в цьому списку один досить специфіч-
ний чинник – міжнародні котирування долара США.

Так уже сталося, але в післявоєнну епоху провід-
ною економічною державою стали Сполучені Штати, 
а світовою валютою – долар. Він опинився в центрі 
міжнародних розрахунків і сформованих навколо них 
цін, включаючи ціни на сировину. І хоча нині роль до-
лара в глобальних фінансах скромніша, ніж у роки зо-
лотодоларового стандарту, він залишається головною 
мегавалютою.

Його основним валютним візаві є євро: при зни-
женні привабливості вкладень у долар інвестори авто-
матично придивляються до євро (і навпаки). Попутно 
вільні кошти інвестуються і в сировинні активи. Через 
це коливання в парі долар-євро прямо впливають на 
сировинну кон’юнктуру: вона підвищується при осла-
бленні долара. І навпаки, зміцнення долара зменшує 
інтерес до альтернативних вкладень, через що сиро-
винні ціни тяжіють до зниження.

Це прив’язує динаміку сировинних економік до 
курсових коливань двох мегавалют – долара США і 
євро. Зазначений факт непогано демонструють річні 
темпи зростання українського ВВП і курсу долар/євро. 
На рис. 2 їх подано в поквартальному розрізі.

При його аналізі варто нагадати, що на початку 
2002 р. долар був досить дорогим: за 88 американських 
центів тоді можна було купити один євро. Однак нада-

лі ситуація різко змінилася. У лип-
ні 2008 р. за долар уже не давали 

й 70 євроцентів. Вкладення в 
нього були божевіллям. На 
цьому тлі ціни на сировину 
пробивали всі мислимі тоді 
стелі: унція золота досягла 
1000 дол., барель нафти – 120, 

тонна пшениці – 400, азотних 
добрив – 700, гарячекатаної ста-

лі – 1000, соняшникової олії – 2200. 
Оскільки падіння долара в 2002–
2008 рр. не було плавним, ціни на 
сировину зростали ривками. Так 
само нерівномірно підвищувався й 
ВВП України: його річні темпи тоді 
варіювалися в діапазоні 2,3–12,1%.

Однак у серпні-листопаді 
2008 р. долар несподівано зміц-
нився майже на 20%. Це сталося 
одночасно з початком глобальної 
рецесії. Ціни на сировину впали. 
Слідом за ними впали й сировинні 
економіки, включаючи українську.

Наступне її відновлення у 
2010 р. супроводжувалося зне-
ціненням долара. Але з другої по-
ловини 2011-го він демонструє 
курсове зміцнення: з 1,43 до ни-
нішніх 1,1 дол./євро. Ця тенденція 
діаметрально протилежна тій, що 
спостерігалася десять років тому в 
період слабкого долара, сировинної 
лихоманки й «золотих» років Укра-
їни.

Із березня 2014 р. до серпня 
2015-го долар зміцнився до євро 
на 20%. Для сировинної периферії 
таке курсове зрушення подібне до 
землетрусу. Через нього торішній 
і поточні спади в Україні сталися 
б і без воєнних дій на Сході. Дво-
разове падіння цін на нафту, що 
так сильно вдарило по Росії, також 
припало на цей період курсового 
посилення долара. Уявлення, що 
її фінансові проблеми – результат 
одних лише санкцій, явне пере-
більшення. Останні, безумовно, 
діють. Але лише накладаючись на 
сировинну рецесію, яка супрово-
джує зміцнення долара і слабшан-
ня євро.

НЕВТІШНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ

Україна рухається за моделлю 
депресивного зростання, яке задо-
вольняється мінімумом застарілих 
технологій, не має потреби в на-
уці, націлене на сировинну ренту, 
породжуючи монополії, безробіт-
тя й бідність. Розглянути елемент 
розвитку в цій моделі гранично 
складно. Вона не передбачає й са-
мостійної економічної політики – її 
замінила прив’язка до зовнішніх 
цін на сировину. Для переважної 
частини населення й бізнесу така 
модель неприваблива. Для решти 
– неприйнятна, про що свідчить 
стійкий відплив із країни робочих 
рук і капіталу.

Держава при цьому зайнята не 
завантаженням авіабудівних по-
тужностей заводу «Антонов» і за-
порізького «Мотор Січ», а торгово-
розважальними центрами. І якщо 
колись її турботою був дніпропе-
тровський «Південмаш» та київ-
ський «Арсенал», то нині – речові 
ринки.

За таких інтелектуальних об-
ріїв 43-мільйонна Україна дедалі 
чіткіше нагадує вутле суденце на 
поверхні світової економіки, що 
дрейфує за примхою її течій і кур-
сової хитавиці двох найбільших 
мегавалют. Оцінка вітчизняних 
перспектив у таких умовах – річ 
нехитра. Для неї не потрібні ні 
аналітичні центри, ні інститути, ні 
міністерства. Достатньо лише при-
дивитися до курсового тренду до-
лара: якщо він дорожчає відносно 
євро, то хороших новин годі чека-
ти, якщо дешевшає – напруга в еко-
номіці може трохи послабитися.

На жаль, поточні курсові зве-
дення не обіцяють Україні нічого 
хорошого: надто висока ймовір-
ність, що євро залишатиметься 
слабким. 
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О МІСЬКЕ ГРАФІТІ:МІСЬКЕ ГРАФІТІ:  
КОЛИСЬ БУВАЄ ЗАБАГАТОКОЛИСЬ БУВАЄ ЗАБАГАТО

Пам’ятник оборонцям Луцька, які загинули від рук більшовиків

Олександр КОТИС

станнім часом у Луцьку 
з’являються різні ініціативи 
з розмальовування стін 

будинків у публічних місцях. 
Недавно на будівлі біля скверу 
напроти гімназії імені Модеста 
Левицького на проспекті Волі 
намалювали кількаметровий 
тризуб. А найбільшою подібною 
акцією в місті був фестиваль 
сучасного мистецтва «Арт 
Територія», в рамках якого у Луцьку 
в центральній частині з’явилося 
кілька настінних малюнків луцьких і 
не тільки художників.
Стріт-арт (вуличне мистецтво) у 
Луцьку набирає обертів. Нещодав-
но стало відомо і про ще одну 
ініціативу – хочуть покрити малюн-
ками бетонний паркан на Градному 
Узвозі в самісінькому центрі міста. 
Ця ідея викликала неоднозначне 
ставлення лучан, проте проект 
підтримала влада міста.

ТОП-12 ГРОМАДСЬКИХ 
ІНІЦІАТИВ

У 2015 році в Луцькій міській 
раді вирішили, що треба заохочува-
ти громадськість щось робити для 
міста. Для цього знайшли можли-
вість фінансувати громадські ініці-
ативи. Міська рада прийняла Про-
граму підтримки ініціатив жителів 
міста Луцька на 2015-2017 роки. 
Суть її полягає в тому, щоб виді-
ляти до 50 тисяч гривень на окрему 
ініціативу жителів. 

Прийом анкет тривав у липні, 
після чого відбувалося інтернет-
голосування та розгляд комісією. 
Як ідеться на сайті міської ради, 
члени робочої групи визначили 
переможцями 12 ініціатив на за-
гальну суму 492, 6 тис. грн бюджету 
міста. 

«Разом з вами ми будемо розбу-
довувати Луцьк. Ми завжди готові 
підтримувати ваші ініціативи й 
реа лізовувати їх», – зауважив місь-
кий голова Микола Романюк. 

А секретар міської ради Сергій 
Григоренко заявив: «При формуван-
ні бюджету міста на 2016 рік плану-
ємо збільшити бюджет конкурсу 
кращих громадських ініціатив».

Серед затверджених проектів 
є такі: оцінка рівнів небезпечних 
випромінювань у Луцьку, створен-
ня майданчиків для вигулу собак у 
парку, створення дитячої кінозали, 
навчання дітей-сиріт англійської 
мови тощо. Ще одним проектом, 
який погодили члени робочої гру-
пи, є ініціатива під назвою «Ман-
друючи вулицями Луцька – історич-
ний фестиваль «Історія Лучеська»». 
Автором її є громадський активіст 
Володимир Бут-Гусаїм. За його про-
позицією, стіну біля собору Святої 
Трійці на Градному Узвозі розмалю-
ють художники.

«У Луцьку є ще одна стіна, яка 
оминула око вуличних митців, але 
не змогла обійтися без уваги ванда-
лів: стіна вздовж Свято-Троїцького 
собору на вулиці Градний Узвіз. 
Вона створює не надто привабливу 
картину Театрального майдану, на 
який повертається людина після 
прогулянки вулицею Лесі Україн-
ки, вона – це перше, що впадає в 
очі, коли ти виходиш з цієї вулиці», 
– пояснює ідею активіст на своїй 
сторінці у «Facebook».

«Ми пропонуємо перетворити 

цю «пляму» центру міста на стіну, 
в якій відобразиться уся історія 
Луцька лише на кількох метрах. 
Нам є чим пишатися, нам є що по-
казати, нам є що берегти. Ми пе-
реконані, що лучани та гості міста 
оцінять таку трансформацію», – 
ідеться в повідомленні ініціатора.

Поки художники малювати-
муть, історики, як вважає автор, 
будуть розповідати про історію со-
бору та про відомих лучан.  

«Фестиваль буде відбуватися 
у форматі «вуличного університе-
ту» із використанням мистецтва 
та атракції для лучан. Перший та-
кий захід заплановано провести 
на вул. Градний Узвіз, біля Свято-
Троїцького кафедрального собору.  
Історики-краєзнавці розкажуть про 
історію, власне, собору, вулиці Град-
ний Узвіз та відомих жителів, які 
там проживали. Це буде поєднано 
із короткими лекціями та презен-
таціями нових можливостей для 
громад, еко-ініціатив, ініціатив від 
міської влади. Паралельно до цього 
буде відбуватися арт-сцена, де моло-
ді художники Луцька зобразять усю 
історію Луцька в графічному вигляді 
на паркані, що прилягає до Свято-
Троїцького кафедрального собору», 
– пише Володимир Бут-Гусаїм.

Як ідеться в описі ініціативи, 
її буде оцінювати комісія у такому 
складі: Митрополит Луцький і Во-
линський Михаїл, начальник відді-
лу у справах молоді та сім’ї Луцької 
міської ради Олексій Веремійчик, 
депутат Луцької міської ради Бог-
дан Шиба, організатор проекту Во-
лодимир Бут-Гусаїм. 

Стіну умовно розбили на 11 еле-
ментів – кожен для одного художни-
ка. За умовами, має бути представ-
лена історія міста в хронологічних 
рамках XIV-XXI століття. Спочатку 
зберуть макети робіт, тоді розгля-
нуть їх, а вже після цього художни-
ки візьмуться до роботи. Заверши-
ти планують до кінця вересня.

історією міста абсолютно є недо-
цільним. Місто має певну культу-
ру, певну візуальну й архітектур-
ну традицію. І просто тулити тут 
якесь графіті, яке більш характерно 
робити під мостами, біля гаражів, 
є абсолютно бездумним. Прикро, 
що такі рішення виникають. По-
перше, через те, що люди не зна-
ють власну історію, по-друге, не 
радяться з експертами. Можливо, 
місце відкоректували б, можливо, 
образи, або й узагалі відмовилися б 
від такої ідеї. На жаль, політичні чи 
амбітні речі випереджають цілком 
раціональне, пов’язане з нашою іс-
торією. Сама ідея мені дуже подо-
бається. Але так, як це робиться, 
хто і де це робить, не має жодного 
стосунку ні до історії, ні до есте-
тики. Як на мене, це суто піар-
проект», – заявив він.

ІСТОРИЧНИЙ ПІДТЕКСТ
Пропонована під графіті стіна і 

справді має вкраплення історично-
го пам’ятника. У травні 1919 року 
українські війська майже без бою 
віддали Луцьк. У полон здалося ба-
гато воїнів, у тому числі генерали 
УНР. Луцьк став польським, поча-
ли формувати органи влади. У 1920 
році ще довелося повоювати за міс-
то з більшовиками. На згадку про 
загиблих оборонців у 1926 році на 
вулиці Бернардинській встанови-
ли пам’ятний знак. Як пригадують 
очевидці, на пам’ятнику був напис 
«…від рук червоної дичини…».

У шістдесятих роках пам’ятник 
ліквідували, проте залишилися 
тумби, які були біля нього. Вони 
нині є частиною стіни – біля со-
борної брами.

Хоча кілька років тому на Град-
ному Узвозі клали новий асфальт, 
нові бордюри та підштукатурили 
стіну, все ж до сьогодні біля неї за-
лишилися бордюри міжвоєнного 
часу. Їх виготовили в Луцьку на «Фа-
бриці цементно-бетонних виробів» 
Файвіша-Лейби Шеплера. Мають 
вони і відповідний фірмовий штамп.

Не можна забувати, що непо-
далік розташована ще одна прива-
блива пам’ятка архітектури – нео-
класицистичний банк, збудований 
у 1926 році. 

Монастир бернардинів, собор, 
банк, бордюри Шеплера, забутий 
пам’ятник польським оборонцям 
Луцька від більшовиків, забуте ка-
толицьке кладовище і збережені 
до сьогодні православні могили 
на території собору, зруйнований 
курган – ось справжній історичний 
підтекст стіни. Як це все врахувати 
і як за такої ситуації нанести гра-
фіті, якими вони мають бути і чи 
взагалі мають бути там – предмет 
дуже тонкої і, очевидно, супереч-
ливої фахової дискусії. Її, на жаль, 
в ініціативі графіті немає. Тож чер-
говий, на перший погляд, хороший 
проект із благоустрою міста може 
перетворитися на пінкфлойдів-
ську «стіну», яка відділяє справжнє 
життя від лише ілюзій про нього.

НЕОДНОЗНАЧНА РЕАКЦІЯ
Хороша на перший погляд ідея 

викликала не дуже схвальні відгу-
ки жителів. Частина людей проти, 
бо вважають, що з цього нічого не 
вийде. Ті, хто за, сподіваються, що 
все зроблять на високому рівні й не 
зіпсують ідею. 

Ми звернулися до того, хто має 
досвід в організації розмальовуван-
ня міських стін. Олена Семенюк – 
координатор фестивалю сучасного 
мистецтва «Арт Територія», який 
відбувся в Луцьку 23-24 травня. У 
його рамках зробили три великі на-
стінні малюнки: два на вулиці Лесі 
Українки та один на Ковельській.

Олена Семенюк вважає, що 
явище стріт-арту має бути вигідне 
усім сторонам, проте треба покла-
датися на думку фахівців.

«Проект створення галереї 
просто неба – зовсім не новий у 
Луцьку. Зокрема, цю ідею багато 
разів висували вуличні художники 
Луцька. Щоправда, для цього вони 
розглядали дещо менш знакові 
місця. Втім стріт-арт безперечно 
не обмежуватиметься виділеними 
резерваціями та існуватиме неза-
лежно від дозволів чи разових про-
ектів. Наприклад, на стіні біля со-
бору вже є сумнівної якості теги та 
написи. Завдання міста – викорис-
тати потенціал стріт-арту сповна, 
скерувавши його у русло, яке буде 
вигідним усім сторонам», – зазна-
чила Олена Семенюк. 

«На власному досвіді я пере-
коналася, що у виборі робіт і ху-
дожників варто покладатися на фа-
хівців та митців. Було б непогано 
запросити художників, у тому числі 
стріт-артистів, які вже мають ім’я 
завдяки своїм роботам. Урбаністи, 
архітектори, дизайнери теж можуть 
мати право голосу. В інакшому ви-
падку ми ризикуємо отримати за-
мість творчої і талановитої роботи 
«вербу і калину», «золоті куполи» 
та вишиванки. Втім для уникнен-
ня конфліктів власники об’єктів 
мають мати право вето. Це допо-
може запобігти непорозумінням у 
нашому і без того поляризованому 
суспільстві», – наголосила вона. 

Координатор фестивалю вва-
жає, що в такому процесі важливо 
не ухвалювати поспішних рішень.

«Чи вдале місце? Усе залежить 
від мети малюнка та подання. На-
справді я проти консервації старо-
го міста та культури. Народні пісні 
обігруються у сучасних музичних 
стилях, змінюється мова, одяг, ритм 
життя. Чому ж тоді архітектурні ан-
самблі не можуть зазнавати змін? 

Звісно, не йдеться про перебудову, 
прибудови, заміну оригінальних 
елементів сучасними там, де мож-
на зберегти автентику. Радше по-
трібно прагнути до гармонійного 
поєднання історії із сучасним, а не 
створення псевдоісторичних ланд-
шафтів. Цим ми тільки нівелюємо 
цінність пам’яток. Але у випадку 
поєднання пам’ятки зі стріт-артом 
потрібен особливо професійний 
підхід до художнього наповнення. 
Було би добре, якби тут не ухвалю-
вали поспішних рішень», – вважає 
Олена Семенюк.

Ідея розташування такого ма-
люнку в принципі хороша, якби 
виконання було на високому рів-
ні, а так, як є, – це «більшовизм», 
міркує громадський активіст Ігор 
Левчук.

«Тут одразу впадає в очі сим-
волізм. На місці пропонованих 
малюнків колись було встановлено 
пам’ятник бійцям, які боронили 
Луцьк від більшовиків. Те, що зараз 
робиться на цій ділянці в самому 
центрі міста, і є проявом більшо-
визму. Від пам’ятника залишив-
ся тільки шматочок стіни. У 2007 
році почалося знищення кургану 
Романсівка тими людьми, які сьо-
годні входять в комісію, що розгля-
датиме малюнки. А з цим курганом 
пов’язана згадка про поховання 
коня князя Андрія Боголюбського. 
Тоді сотні кісток з кладовища, яке 
історично було поряд, було просто 
вивезено звідси. Тому я скептично 
дивлюся на комісію, яка говорить 
про увіковічнення історії міста че-
рез малюнки», – заявив він.

За словами Ігоря Левчука, ініці-
атива є піаром, оскільки робиться 
без знання історії свого міста і, так 
би мовити, відірвано від навколиш-
нього середовища, втручання в яке 
має бути суто фаховим.

«Створення ще одного «району 
13» з графіті і пов’язування його з 
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Головне, сплавляючись по річці Буг, триматися лівого берегу. Адже правий – 
це вже кордон Білорусі, тому можлива зустріч із прикордонниками

НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМУ – ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО 

Лілія БОНДАР

к живеться нині в окупованому 
Криму, які настрої там панують та 
чи не збираються українці, які там 

залишилися, переїхати до України, розповідає 
історик Дмитро Омельчук (на фото), який 
живе на півострові.

– Як населення Криму сприйняло пере-
хід території до Росії?

– Усе досить по-різному сприймається різ-
ними верствами населення.  Почну з тих, хто 
найбільше був задоволеним. Це пенсіонери, 
які отримали значно більшу, ніж в Україні, 
пенсію. Але період першого задоволення ми-
нув – зростання цін знецінило високі цифри. 
До того ж, декому пенсії навіть скоротили. 
Загалом, період ейфорії (у тих, в кого він був, 
звичайно), минув. Населення все більше неза-
доволене місцевою владою. У всіх негараздах 
звинувачують своїх чиновників – бо тут пере-
важно всі свої. За старою звичкою, народ апе-
лює до Путіна. Проте марно. Останній його 
візит взагалі залишив багато запитань: наві-
що було відвідувати Крим, адже жодних сут-
тєвих рішень ухвалено не було? А народ чекав 
кадрових змін. Перехід у РФ найкраще сприй-
няло старше покоління. Ті, хто виріс за роки 
незалежності, налаштовані інакше. Чимало 
студентів (понад дві тисячі) виїхали в Украї-
ну. До речі, одна абсолютно російська дівчина 
із Севастополя переїхала до Львова, вчиться в 
університеті й добре почувається. Таких, хто 
вважав для себе неможливим залишатися в 
Криму, було багато. Але значна кількість не 
виїхала: це наша земля, і хай ті, що прийшли, 
самі забираються.

– Яка зараз ситуація на півострові?
– Ті, що «за Росію», а таких все-таки біль-

шість, хоча і багато в чому  зневірилися, про-
те назад не збираються.  Українському насе-
ленню виявилося найтяжче. І річ не лише в 
тому, що закривають українські класи, пере-
слідують українських активістів. Найбільше 

УКРАЇНЕЦЬ У КРИМУ: «ЦЕ НАША ЗЕМЛЯ. ХАЙ ТІ, 
ЩО ПРИЙШЛИ, САМІ ЗАБИРАЮТЬСЯ»

шкодить те, що фактично припинено зв’язок 
з Україною, зокрема, майже повністю втраче-
но культурні контакти. Поїзди не ходять, те-
лефонний зв’язок подорожчав у рази.  Добре, 
що є інтернет. А українська влада згадує лише 
про кримських татар. Про перетинання «кор-
дону» написано і сказано вже чимало. Укра-
їнські телепередачі можна дивитися тільки 
через супутник. До речі, частина передач ви-
кликає просто сміх. Бажаючи показати ситу-
ацію гіршою, ніж вона є, журналісти верзуть 
такі дурниці… І це тільки на руку урядовій 
пропаганді. Багато клопоту додає необхід-
ність заміни документів – на власність, землю, 
автотранспорт.  Припинила легальне існуван-
ня частина бізнесу. Російські закони значно 
жорсткіші. Але, як кажуть, «кому війна, кому 
мать родна». Багато хто на цьому має добрий 
ґешефт. Через кордон з України в Крим ідуть 
не десятки – сотні фур. Менша частина роз-
вантажується в Криму, а більша переванта-
жується в такі ж самі фури, але вже російські. 
Замінюють документи – і гайда через Керч в 
РФ без мита. 

– Є у Криму українські товари? Чи до-
рожчі вони за російські?

– Промислових товарів з України стало 
значно менше – не пропускає РФ. Продоволь-
чий ринок, як і раніше, переважно україн-
ський. Росія робила кілька спроб не пропус-
кати українські товари, але щоразу змушена 
була відступити: без України Крим не прого-
дуєш,  особливо, якщо зупиняється перепра-
ва. Російські товари загалом не дорожчі – ве-
ликої різниці немає. Зазначу, що якість деяких 
ковбасних виробів з Росії вища за українські.  

– Чи спалюють на півострові, як у РФ, 
санкційні товари?

– Відомості про знищення товарів на кор-
доні були, але як часто, сказати складно – час-
тіше їх просто повертають назад. Як на мене, 
то річ тут не в якості, а в політиці. 

– Як змінилися ціни на продукти, одяг та 
інші речі?

– Загалом ціни ростуть на все. Кажуть 
– піднімаються до загальноросійського рів-
ня. Російська криза перекинулася і на Крим. 
Реальна заробітна плата скорочується. Зараз 
середня зарплата на півострові 15-16 тисяч 
рублів.  Частина кваліфікованих фахівців, зо-
крема в медицині, виїжджають до континен-
тальної Росії в пошуках кращої долі. Проте 

є зворотній процес – багато жителів  Сибіру, 
Півночі, взагалі депресивних районів РФ пе-
ребираються в Крим на постійне проживання. 
Таких стає дедалі більше.

– Чи багато було цьогоріч відпочиваль-
ників? З яких регіонів вони при-
бували?

– Сезон відпочинку цьогоріч 
був дещо кращим за минулорічний. 

Але росіяни теж збідніли і на відпо-
чинку поводяться скромніше, гріш-
ми не кидаються.  Представлені були 

майже всі регіони. Я назвав би це ознайом-
чим туризмом – багато хто з них ніколи не був 
у Криму, а тепер приїхав подивитися, мовляв, 
«що ж ми таке придбали». Хоча переважали 
жителі Москви та Петербурга. Українці були, 
але надзвичайно мало. Дісталися до Криму пе-
реважно ті, хто на авто або мають тут родичів 
чи друзів. Більшість не поїхала з ідеологічних 
міркувань – не хотіли везти свої гроші Путіну. 
Я не кажу про тих, хто з Донбасу – таких «бі-
женців» тут чимало, і їх за відпочивальників 
вважати не можна. Вдалим сезон відпочинку 
не назвеш – заробленого  до наступного літа 
людям не вистачить.

– Чи адаптувалися кримчани до ситуа-
ції? Не збираються покидати Крим?

– Усі кримчани, хочуть вони того чи не 
хочуть, адаптуються до ситуації, яка склалася. 
Настрій населення поки що змінюється вкрай 
повільно. Місцеві та російські ЗМІ жодного 
доброго слова про Україну не кажуть. Це да-
ється взнаки. Частина люду це сприймає. Тим 
більше, що повертатися, за великим рахунком, 
поки що немає куди. Україна сама переживає 
не найкращі часи. Рівень життя в ній зараз 
нижчий, ніж у Криму. Це мені відомо від ро-
дичів та знайомих. До того ж,  в Криму немає 
війни: не призивають і не ховають. Для ради-
кальних змін у настроях, а це, як на мене, мож-
ливо,  потрібен  яскравий приклад успішної 
процвітаючої держави, чого поки що немає.

Тетяна ГРІШИНА 

Після того як ціни на закордонні 
тури пішли угору, а Крим 
анексували росіяни, чимало 
туристів зіткнулися із проблемою: 
як і де відпочивати? Агенції на 
повну почали опановувати новий 
для себе напрямок – спонукати 
відпочивальників не просто 
«смажитися на сонці», а обирати 
екологічний, цікавий, активний 
туризм. Як виявилося, далеко 
їздити не потрібно, адже гарні 
краєвиди, змістовні екскурсії та 
шалені відчуття можна отримати, не 
від’їжджаючи на тисячі миль.  

Потребу в розвитку такого «зе-
леного» туризму область відчувала 
вже давно. Тому в рамках Програ-
ми транскордонного співробітни-
цтва Польща-Білорусь-Україна на 
2007-2013 роки, що фінансується 
за рахунок коштів Європейського 
Союзу, виник проект «Створення 
інформаційного комплексу у сфе-
рі транскордонного екологічного 
туризму у Єврорегіоні «Буг». Мета 
проекту – показати та покращити 
привабливість Полісся для турис-
тів у Люблінському воєводстві, 
Брестській та Волинській облас-
тях. На території України проект 
реалізовує громадська організація 
«Клуб екологічного туризму».

Серед заходів проекту – роз-
робка транскордонного бренду 
«Полісся» та його популяризація, 
планування транскордонного вело-
маршруту, обміни досвідом у галузі 
туризму між трьома країнами, під-
готовка буклетів, мап, веб-сайтів та 
багато інших інформаційних про-
дуктів для  розвитку екологічного 
туризму на прикордонних терито-
ріях Єврорегіону «Буг».

«Суть у тому, аби турист міг 
чітко зрозуміти, який вид відпо-
чинку можуть йому запропонувати 
у Польщі, Білорусі та Україні. Під 

кінець року ми презентуємо сайт, 
де буде викладено всю ту інформа-
цію, що напрацьована в проекті», 
– розповідає керівник організації 
Олександр Ковальський. 

Нині ж триває, мабуть, найці-
кавіший етап реалізації задуманого 
– так звані study-тури, а простіше 
кажучи, випробовування на собі 
туристичного потенціалу регіону. 
Команди із українців, поляків та 
білорусів обмінюються досвідом, 
показують напрацювання свого ре-
гіону в галузі та випробовують різ-
ні види відпочинку. 10-12 вересня 
такий study-тур відбувся на терито-
рії Польщі. Як виявилося, навіть у 
крихітних містечках сусідньої дер-
жави є на що подивися, а українцям 
та білорусам є чого повчитися. 

КРАЇ ОЗЕР 
Як і на Волині, польська полісь-

ка територія має чимало озер. Ми 
приїхали на озеро Біле, що в місті 
Окунінка (Люблінське воєводство). 
Чимось територія нагадує шацьку 
Гряду. Озеро таке ж чисте, як і Сві-
тязь. Цьогорічна посуха далася взна-
ки, адже водойма помітно обміліла. 

Восени тут практично немає 
людей, і це створює ідеальну ат-
мосферу для спокійного відпочин-
ку, рибальства, тихих вечірніх про-

гулянок. Втім у сезон, як кажуть 
поляки, тут яблуку ніде впасти. 
Це популярне місце для відпочин-
ку як сімейних пар, так і молоді й 
старшого покоління. Будиночки 
різного типу і для різного гаман-
ця. Найдешевший номер, тобто зі 
зручностями надворі, коштувати-
ме в середньому 30-35 злотих. Для 
студентів це більш ніж прийнятна 
ціна. Окрім цього, є чимала кіль-
кість огороджених ділянок для на-
метових містечок. 

Звісно, інфраструктура та умо-
ви в Окунінці куди кращі, аніж на 
Гряді: вимощені доріжки, великий 
вибір водних розваг, обладнані 
пляжі. Поляки кажуть, що роз-
будувати територію багато в чому 
вдалося завдяки допомозі вступу 
до ЄС та грантовим коштам. 

МІСТА ЦЕРКОВ 
Наступними місцями туру ста-

ли міста Хелм та Влодава. Перше 
місто добре знайоме українцям як 
в історичному контексті, так і в 
сучасному. По суті, це одне із най-
ближчих міст до кордону. Втім, 
приїжджаючи вкотре до Хелма, 
спробуйте подивитися на нього не 
лише як на місце «для закупів», а 
як на туристичний об’єкт. Повірте, 
вам сподобається. 

Саме тут розташований храм 
Базиліка Різдва Пресвятої Марії. 
Цікаво, що її заснував наш земляк 
– Данило Романович, волинський 
князь. Споруда має цікаву історію 
і саме із нею пов’язана перлина 
Волинського музею ікони – образ 
Холмської Божої Матері, що дивом 
уцілів, оповитий легендами та пе-
реказами і нині вважається чудот-
ворним. На території біля Базиліки 
тривають розкопки старовинної 
церкви, а на кладовищі похований 
прем’єр-міністр УНР Пилип Пи-
липчук. Біля могили першого укра-
їнського прем’єр-міністра є квіти 
як з українською, так і польською 
символікою. З території церкви 
відкривається неймовірна панора-
ма на місто. 

Але історія міста не лише на 
його поверхні, а й просто під но-
гами. Річ у тім, що свого часу до-
бування крейди було одним із 
способів розбагатіти. Тому містяни 
добували крейду, вириваючи кіло-
метрові тунелі під містом. Через 
небезпеку обвалу це заняття зупи-
нили. До слова, останній такий об-
вал стався ще у 60-х роках минулого 
століття. Нині ж у підземеллі прово-
дять екскурсії. Тут можна побачити 
цікаві знахідки, відчути, у яких умо-
вах працювали предки та навіть на-
штовхнутися на привида. 

Неподалік Хелма ще одне міс-
течко – Владава. Воно цікаве тим, 
що поєднує три культури: тут є ка-
толицький, православний храми та 
синагога. Ми приїхали якраз напе-
редодні проведення фестивалю, що 
присвячений саме поєднанню різ-
них культур у такому невеликому 
місті. Храми прекрасно збережені 
та вражають своєю величчю. Одна-
че, дружня порада, дотримуйтесь у 
Владаві правил дорожнього руху, 
адже штрафи тут чималі, а грома-
дяни – дуже пильні. 

НА КАЯКАХ – ВЗДОВЖ 
КОРДОНУ 

Якщо ви турист активний, а ар-
хітектура і сакральні пам’ятки вас 
цікавлять меншою мірою, спробуй-
те сплав на каяках річкою Буг, або 
ж велоподорож. Дороги у Польщі, 
здається, створені для велосипе-
дистів. А, якщо врахувати те, що 
тут аж до німецького кордону всте-
лена велодоріжка протяжністю в 
дві тисячі кілометрів, то й думати 
немає про що. З таким покриттям і 
велосипедисти-початківці дистан-
ції долають легко. 

Щодо сплаву на каяках, то це 
заняття не лише тренує тіло, роз-
слабляє, дає можливість побачи-
ти річку із зовсім іншого боку, а й 
чудовий спосіб для зближення, так 
званого team-building. Ви навчите-
ся працювати у команді, довіряти 
своєму колезі по човну, а головне – 
отримаєте величезне задоволення 
та виплеск адреналіну. 

Фінальною мандрівкою стали 
відвідини Поліського національ-
ного парку. Це – унікальне місце. 
Адже де ще ви можете побути в 
епіцентрі болота, глибина якого 
сягає 20 метрів, оточені непрохід-
ними джунглями та трясовиною? 
На чотири кілометри тут встеле-
на дерев’яна стежка, а навколо – 
незаймана природа у всій своїй 
красі. 

*** 
Поляки кажуть, що аби позбу-

тися вандалізму в туризмі, при-
вчити людей до цивілізованого від-
починку, їм знадобилося 25 років. 
І навіть нині часом трапляються 
нечемні туристи. Дивлячись на За-
хід, розумієш, як пасе задніх поки 
що український зелений туризм. 
Водночас, дивлячись у той-таки 
бік, з надією усвідомлюєш: у нас 
усе попереду. Головне – не стояти 
на місці.         
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український науковець, історик 
та публіцист. Доктор історичних 
наук, професор Українського 
Католицького Університету. 
Директор Інституту історичних 
досліджень Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка, гість-
професор (1996-2009) 
Центральноєвропейського 
університету в Будапешті, 
Перший віце-президент (1999–
2005) Міжнародної асоціації 
україністів. Головний редактор 
наукового річника «Україна 
модерна», член редакційної 
колегії часописів «Ab Imperio», 
«Критика», «Slavic Review», 
член наглядової ради журналу 
«Harvard Ukrainian Studies». 
Почесний професор НаУКМА. 
Має понад 500 наукових 
публікацій на історичну 
тематику. Відомий також своїми 
публіцистичними творами.

ЯРОСЛАВ ГРИЦАК: «УКРАЇНА 
УЖЕ СТАЛАСЯ. УКРАЇНА БУДЕ»
Я

Лілія БОНДАР

кі перспективи має 
Україна як держава, 
чи може бути олігарх 

успішним президентом та які 
геополітичні наслідки уже 
має конфлікт на сході країни? 
В ексклюзивному інтерв’ю 
«Хронікам Любарта» відомий 
український історик, професор 
Українського Католицького 
Університету, член конкурсної 
комісії з виборів директора 
Антикорупційного комітету 
Ярослав Грицак поділився своїм 
поглядом на те, як влада не 
використала унікальний шанс 
для цивілізаційного ривка, 
наданий на Майдані. 

– Нині в Україні є між-
конфесійні війни, особливо в 
православ’ї. Як ви оцінюєте пер-
спективи української церкви? І 
яка роль у ній української като-
лицької церкви?

– Я говоритиму про позиції 
української католицької церкви, 
адже сам ходжу до неї. Українська 
католицька церква сказала дуже 
чітко: вона готова до об’єднання, 
до створення нової української 
церкви й може це довести. Але я не 
бачу зараз, щоб ще хтось поділяв 
цю думку. Може, я чогось не знаю 
і не помічаю, але мені здається, що 
кожна церква хоче зараз залишати-
ся тою церквою, якою вона є, і не 
думати про об’єднання. У цьому 
випадку я не знаю, що є добре, а 
що погано. Навіть Московський 
патріархат в Україні інший, ніж у 
Росії. Це дуже обнадійливо. Але 
мене хвилює дещо інше. Ситуація в 
країні нині кризова, а голос церкви 
звучить дуже слабо. Причому – усіх 
церков, не тільки католицької чи 
греко-католицької. Я не знаю, що 
сталося. Знаю тільки, що церква 
має приходити до суспільства тоді, 
коли воно у біді. А нині церква 
надто багато піклується про влас-
ні справи, замість того, щоб бути 
суспільною церквою. Під час Май-
дану одну з найкращих промов, яку 
я пам’ятаю, виголосив священик 
Московського патріархату Кири-
ло Говорун. Він сказав, що якщо 
усі церкви хочуть мати майбутнє, 
то вони мають іти на Майдан. Бо 
Майдан – це справжня церква ран-
нього християнства. Він говорив, 
що Майдан міг би їх переформату-
вати. Але цей шанс уже втрачено.

– Які перспективи України як 
держави ви бачите?

– Перспектива одна і важлива 
– вхід до Європи. Невідомо через 
скільки років це буде. Але шляху 
назад немає. Україна показала себе 
досить життєздатною державою, 
яка переживає усі кризи. Пережи-
ває їх нормально, от тільки Путін 
забрав Донбас і Крим. Але Україна 
буде. Я не бачу тут загрози. Україна 
уже сталася. Це найбільше досяг-
нення за останні двадцять років. 
Вважаю, що пора перестати буду-
вати Україну, бо вона вже збудова-
на, треба почати її модернізувати. 
Модернізація України означає вну-
трішні реформи: економічні, але ще 

більше політичні. Нині економіка 
працює без політичних реформ та 
без реформ судівництва. Україна 
сама не зможе зробити реформи, 
якщо не буде допомоги із Заходу. 
Дуже не люблю риторику: «Треба, 
щоб Захід допоміг, а ми тоді почне-
мо реформи». Це недобра логіка. 
Мають бути реформи, які одночас-
но матимуть підтримку Заходу. Тут 
не йдеться про голосні слова, а про 
конкретні речі. Кожна реформа 
має ціну і реальну вартість. Рефор-
ма суду означає, що треба змінити 
дуже багато суддів. Замінивши їх, 
мусимо заплатити певну компен-
сацію. А то великі гроші і їх треба 
мати. Тому українці завше висту-
пають за те, що Україна має дістати 
щось на зразок «Плану Маршала». 
Адже Європа також після війни 
перебудовувалася за американські 
гроші. У нас реальна війна, і укра-
їнська криза вже не тільки україн-
ська, а й європейська. Від неї за-
лежить майбутнє Європи. Маємо 
право і мусимо вимагати від Заходу 
«Плану Маршала» для України. 

– Нині в Україні дуже багато 
говорять про реформи та вдають, 
що їх впроваджують. На вашу 
думку, це реформування чи зами-
лювання очей?

– Ні, це реформи. Але вони 
відбуваються дуже пізно і їх зама-
ло. Ми дуже багато часу втратили. 
Тому що реформи робляться тоді, 
коли є висока підтримка населен-
ня, коли воно готове жертвувати 
заради реформ. Зараз це вже зне-
хтувалося. Соціологія свідчить, що 
населення не хоче підтримувати 
реформ, не хоче жертвувати тепе-
рішнім добробутом заради май-
бутніх обіцянок. Шанс на глибокі 
реформи ми втратили. Реформи 
й надалі будуть. Дуже важливий 
перший рік, він головний і найтяж-
чий. Ми цього не зробили. Можна 
списати все на війну. Але це радше 
виправдовування, а не причина. Бо 
під час війни реформи треба про-
водити ще більше. 

– Ви знаєте, як це робити. 
Адже були причетні до формуван-
ня Антикорупційного комітету…

– Скажу, що ця система, яка є 
зараз, не буде сприяти швидким 

реформам. У нас недосконале зако-
нодавство, численний державний 
апарат, насправді серед якого нема 
кого вибирати. Я назвав би їх «лав-
кою запасних». Серед таких умов 
стає зрозуміло, як і з ким робити 
реформи. Маю надію, що вони 
продовжуватимуться поволі, але 
будуть. Головними все-таки зали-
шаються політичні реформи, а їх не 
буде, поки ми не переформатуємо 
парламент. Нинішня парламент-
ська більшість мало що робить і 
мало чим відрізняється. Вона кра-
сивіша, молодша, але не робить ре-
форм. Для цього треба мати новий 
парламент, а щоб його мати, треба 
нові партії. Сподіваюся, що вибори, 
які скоро будуть, стануть ще одним 
приводом, аби переформатувати ці 
партії. Розуміємо, що старі партії 
довго не проживуть. Ми є свідками 
того, як втратив популярність «На-
родний Фронт». Нині його майже 
нема. Не знаю, чи довго існуватиме 
Блок Петра Порошенка при тако-
му падінні їхнього рейтингу. Для 
мене найбільшою проблемою було 
те, що Майдан не дав жодних своїх 
партій. Замість того, щоб створити 
оригінальні політсили, лідери Май-
дану розійшлися по чужих. Зараз 
ці партії тягнуть їх до дна. Розумію, 
що кожна людина має право на 
помилки і треба спочатку набити 
ґулі. Потрібно створити партії но-
вого типу. Коли в Україні з’явиться 
кілька таких партій, тоді почнеться 
справжнє реформування. 

– Коли це може відбутися?
– Це буде питання найближ-

чих виборів. Цілком можливо, що 
будуть дострокові президентські 
вибори. Так, як у 1994 році. Не ви-
ключаю, що парламентські вибори 
будуть уже за рік. Якщо криза іти-
ме таким шляхом, то дострокові 
президентські вибори будуть таки 
потрібні. Ми стоїмо перед загро-
зою турбуленції. У нас вибори мо-
жуть дуже часто повторюватися. 
Це буде. Але з іншого боку, це до-
брий шанс перетрушувати полі-
тичні партії. 

– Як вважаєте, а може бути 
олігарх успішним президентом?

– Це не має значення. Для мене 
важливо, чи має він політичну 

Поламано усю світову повоєнну систему геополітики та безпеки. 
Вона будувалася на тому принципі, що більше не буде великої 
війни. Ця система була дуже дорогою й дуже крихкою. З’явився 
Путін-хуліган, який палицею розбив скляний замок.

Україна уже сталася. Це 
найбільше досягнення за 
останні двадцять років. 
Вважаю, що пора перестати 
будувати Україну, бо вона 
вже збудована, треба 
почати її модернізувати.

волю для змін в країні. Дуже часто 
революціонери походили із нерево-
люційних класів. Маємо багато та-
ких прикладів. Я до травня-червня 
минулого року був твердо переко-
наний, що Порошенко мав волю до 
змін. Зараз я цього відчуття не маю. 
Він розмінюється на купу дрібних 
справ, опускаючи справи великі. 
Не розумію, чому, маючи такий 
великий медійний апарат, Поро-
шенко не може донести до народу 
меседжі: що він збирається роби-
ти і що робить. Скажу так: олігарх 
може бути успішним президентом. 
А от чи успішний президент Поро-
шенко, це вже інше питання. Поки 
я цього не відчуваю.

– Ви дуже часто буваєте за 
кордоном. Як європейці оціню-
ють ситуацію на сході України?

– Дуже по-різному. За останній 
рік сталася відчутна зміна. Зараз у 
Європі майже немає уряду, який 
мав би відверту проросійську по-
зицію, за винятком одного – угор-
ського. Це велике досягнення. 
Тактика Путіна полягала у тому, 
аби домовитися з  кожною євро-
пейською країною окремо. Він хо-
тів натиснути на слабкі ланки, аби 
потім перетягнути їх на свій бік. 
Йому вдалося зробити це з Італією, 
частково з Францією, могло бути 
й з Чехією, бо там також така за-
гроза існувала. Однак Європа ска-
зала дуже чітко: «Треба говорити 
із усією Європою, а не із кожною 
країною окремо». Завданням Пу-
тіна було розбити та роздрібнити 
європейський фронт. Але йому це 
не вдалося. Європа вистояла. Звіс-
но, ми можемо мати претензії до 
Європи, що вона замало допома-
гає чи мало підтримує, але треба 
також розуміти, що вона виконує 
мінімум солідарницьких функцій. 
Я вважаю, що це вже досягнення. 

– Які геополітичні наслідки 
може мати цей конфлікт?

– Знаєте, цей конфлікт уже має 
величезні наслідки. Адже полама-
но усю світову повоєнну систему 

геополітики та безпеки. Ця систе-
ма будувалася на тому принципі, 
що більше не буде великої війни. 
А тепер кордони порушено. Путін 
поламав цю схему. Чому вся Єв-
ропа стала проти Путіна? Тому що 
вона дуже довго цю систему буду-
вала. Повоєнна система була дуже 
дорогою й дуже крихкою. З’явився 
Путін-хуліган, який палицею роз-
бив скляний замок. Ніхто не знає, 
що надалі планує робити Росія, як 
довго вона зможе утримуватися в 
режимі війни. Однак зрозумілим є 
те, що сталася криза європейської 
безпеки. Можливо, Росія зазнає по-
разки, тоді європейські країни зно-
ву сядуть за стіл переговорів і від-
новлять кордони. Але чи станеться 
це й коли, спрогнозувати важко. 

– Нині Україна має космополі-
тичний олігархат. Чи буде колись у 
нас своя національна буржуазія?

– Вона є. Я назвав би це не кос-
мополітичним олігархатом. Бо тоді 
олігархи сиділи б не в Україні, а, 
наприклад, у Швейцарії. Знаю, що 
Пінчук багато чого не афішує, але 
робить чимало речей. Зокрема, це 
Ялтинська ініціатива, яку він про-
водить щороку. Не знаю, чи він ро-
бить це із щирих мотивів, чи з інших 
інтересів. Насправді наші олігархи 
не є дурними. Вони розуміють, що 
не зможуть жити в цій країні, якщо 
вона залишатиметься такою. Вони 
мусять допомагати її реформувати. 
Тому що від цього залежить і їхнє 
майбутнє та безпека. Олігархи дуже 
різні. Треба розділяти, хто на якому 
боці і що робить. Однак варто розу-
міти, що головний порятунок Укра-
їни буде не від олігархату, а від се-
реднього бізнесу. Це кістяк. Я бачу 
український бізнес дуже чисельним 
і сильним у Дніпропетровську. Не-
відомо, чи буде він сильним у інших 
містах, таких, як Одеса та Харків. 
У Харкові є буржуазія старого по-
шиву, це індустріальна буржуазія. 
Україна нині переживає перехід від 
індустрії до постіндустрії. І укра-
їнський Львів є цьому прикладом. 
Основним засобом заробляння 
грошей є не димові труби, а дим від 
горнятка кави. Ресторації, кав’ярні, 
сполучення, ІТ, знання – ось уся 
сервісна індустрія. Найдалі в цьо-
му зайшов Львів. Досить близький 
до цього й Дніпропетровськ. Тому 
нині треба дбати про буржуазію се-
реднього сервісу. Він визначатиме 
майбутнє України. 

Скажу так: олігарх може 
бути успішним президентом. 
А от чи успішний президент 
Порошенко, це вже інше 
питання. Поки я цього не 
відчуваю.
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UA: Перший 1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.20, 05.10 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.20 Перша студія
11.05, 11.40 Д/ф
12.25 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ 
НЕ ВIРИТЬ»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Свати - 6»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
00.00 Х/Ф «КРУТІ ХЛОПЦІ»
01.50 Х/Ф «ВЕЛИКІ НАДІЇ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Криве 
дзеркало душі»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
00.05, 04.15 Т/с «Пілот 
міжнародних авіаліній»
01.50 Т/с «Скандал 3»

06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
09.55 Труба містера Сосиски
10.50, 13.20 Х/Ф «КОД 
ДОСТУПУ»
13.30 Х/Ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
МІСТА ЯНГОЛІВ»
16.10 Х/Ф «ШТУРМ БІЛОГО 
ДОМУ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.20 Х/Ф «ЧЕРВОНІ ХВОСТИ»
02.30 Х/Ф «НЕВІДОМИЙ»
04.35 Т/с «У полі зору»

05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.45 «Все буде смачно!»
08.40, 18.30 «За живе!»
09.55 «Зіркове життя. 
Відчайдушні домогосподарки»
10.45 «Битва екстрасенсів»
12.45 «Україна має талант!-5»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.55 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.50 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «САМОТНЄ 
ПЛАВАННЯ»
02.45 Нічний ефір

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.45, 05.25 Події
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 02.30 «Говорить 
Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка»
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
21.00 Т/с «Всі скарби світу»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ЯК ВКРАСТИ 
ХМАРОЧОС»

13.15 Вікно в Америку
13.35 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15.15 Казки Лірника Сашка
15.30 М/с «Друзі-янголи»
15.45 Т/с «Білявка»
18.15 Час-Ч
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.35, 21.40 З перших вуст
20.40 Етнографічні замальовки. 
Грузія
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.35 Телевистава «Гуцульський 
рік»
03.30 Х/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.20, 05.10 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.40 Від першої 
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25, 00.20 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.10 Подорожні
11.00, 17.20, 20.00, 01.35 Д/ф
11.30 Д/с «Клуб пригод»

06.00, 07.00, 08.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 04.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»
00.00 Х/Ф «СТУКАЧКА»
02.05 Х/Ф «УСІМ ПОТРІБНА КЕТ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дім 
зразкового утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
00.05, 04.15 Т/с «Пілот 
міжнародних авіаліній»
01.50 Т/с «Скандал 3»
02.30 Х/Ф «ВАГОМА ПІДСТАВА 
ДЛЯ ВБИВСТВА»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 16.50 Т/с «Код 
Костянтина»
11.00, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.00 Стоп-10
13.20 Т/с «Морська поліція. 
Новий Орлеан»
14.25 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Пес»
23.20 Т/с «Морська поліція»
01.05 Х/Ф «НЕВІДОМИЙ»

05.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя. Розплата 
за гордість»
11.00 «Битва екстрасенсів»
13.00 «Україна має талант!-5»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу 
сім’ю - 4»
00.05 «Один за всіх»
01.10 Х/Ф «ПЕРСТЕНЬ ІЗ 
АМСТЕРДАМУ»
02.50 Нічний ефір

06.10, 12.40 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка»
16.10 Т/с «Жіночий лікар 2»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
21.00 Т/с «Всі скарби світу»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»
02.15 Х/Ф «ЯК ВКРАСТИ 
ХМАРОЧОС»

11.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 М/с «Друзі-янголи»
15.50 Хочу бути
16.15 Фольк-music
19.55, 21.40 З перших вуст
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади
02.30 Х/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.20, 05.10 
Новини
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.30, 17.15, 01.35 Д/ф
11.30 Д/с «Клуб пригод»
12.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 03.50 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 3»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Життя без обману»
00.00 Х/Ф «УСІМ ПОТРІБНА КЕТ»
02.00 Х/Ф «ВИКРАДЕНИЙ СИН: 
ІСТОРІЯ ТІФФАНІ РУБІН»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дім 
зразкового утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
00.05, 04.10 Т/с «Пілот 
міжнародних авіаліній»
01.50 Т/с «Скандал 3»

05.20 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина»
11.05, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.05, 13.20, 23.20 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»
14.25 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 
44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес»
01.05 Х/Ф «РОКІ БАЛЬБОА»

05.20, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45, 18.30 «За живе!»
09.55 «Зіркове життя. Вбиті 
молодістю»
10.50 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Україна має талант!-5»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 5»
01.30 «Один за всіх»
02.40 Х/Ф «СПРАВА №306»
04.05 Нічний ефір

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
21.00 Т/с «Всі скарби світу»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»

13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 М/с «Друзі-янголи»
15.50 Як це?
16.15 Музичне турне
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло. Ua
02.30 Х/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.20, 05.10 
Новини
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Війна і мир
11.00 Вікно в Америку
11.30 Д/с «Клуб пригод»
11.55 Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.15 Час-Ч

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 03.40 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Міняю жінку - 10»
00.00 Х/Ф «ВИКРАДЕНИЙ СИН: 
ІСТОРІЯ ТІФФАНІ РУБІН»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дім 
зразкового утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
00.05, 04.10 Т/с «Пілот 
міжнародних авіаліній»
01.50 Т/с «Скандал 3»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина»
11.05, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.05, 13.20, 23.20 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»
14.25 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 
44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пес»
01.05 Х/Ф «ЗБИТИСЯ З 
ДОРОГИ»
03.00 Т/с «У полі зору»

05.45, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.20 «Зіркове життя. Сльози 
клоуна»
11.15 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Україна має талант!-5»
19.55, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 5»
00.15 «Один за всіх»
01.20 Х/Ф «СКРИНЬКА МАРІЇ 
МЕДІЧИ»
03.00 Нічний ефір

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
21.00 Т/с «Всі скарби світу»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»

13.30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 М/с «Друзі-янголи»
15.50 Хто в домі хазяїн?
16.15, 01.35 Надвечір’я. Долі
17.10 Світло
17.45 Книга ua
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.30 Етнографічні замальовки. 
Грузія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.30 Х/с «Земля вітрів»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.20, 05.10 
Новини
06.30, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15, 17.40 Д/ф
11.30 Д/с «Клуб пригод»
11.55 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20 Т/с «Свати - 6»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання»
20.15, 03.30 «Шустер live»
00.15 Х/Ф «ЧОРНЕ МОРЕ»
02.45 «Шість кадрів»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
00.00 Х/Ф «МАЛЕНА»
02.50 Ризиковане життя
03.40 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина»
11.05, 17.40 Т/с «Слідчі»
12.05, 13.20, 23.20 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»
14.25, 20.20 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
01.05 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ»
02.45 Т/с «У полі зору»
04.50 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції

05.30 Х/Ф «СКРИНЬКА МАРІЇ 
МЕДІЧИ»
07.05, 01.40 Х/Ф «КОХАНА 
ЖІНКА МЕХАНІКА 
ГАВРИЛОВА»
08.45 «Зіркове життя. Війна за 
спадщину 2»
09.40 «Зіркове життя. 
Зацьковані батьками»
10.25 Х/Ф «П’ЯТА ГРУПА 
КРОВІ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30, 00.15 Т/с «Коли ми 
вдома»
20.00, 22.45 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-8»
03.05 Нічний ефір

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.10 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка»
18.00, 04.25 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
21.00 Х/Ф «НАМИСТО»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце 
злочину Маямі»

12.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 Школа Мері Поппінс
15.40 Спогади
16.10 Театральні сезони
16.40, 01.35 Віра. Надія. Любов
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.30 Х/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 М/с «Друзі-янголи»
09.40 Хочу бути
10.00 Український корт
10.30 Книга ua
11.25, 12.25, 20.05, 01.40 Д/ф
12.15 Етнографічні замальовки. 
Грузія
13.00 Світло

08.55 «Світське життя»
09.50, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
10.45, 02.30 Х/Ф «МІЙ 
КАПІТАН»
15.00, 23.20 «Вгадай ящик»
16.00 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
16.45, 21.15 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.20 Х/Ф «ТА, ЩО ПОРОДЖУЄ 
ВОГОНЬ»
05.55 Мультфільм

07.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРЕНЯТ»
08.40 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30, 03.35 Х/Ф «ЗА 
СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ»
12.00 «Любовь с первого 
взгляда»
13.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
17.00 «Щастя з пробірки. Через 
9 місяців»
18.00, 20.30 Т/с «Братські узи»
22.30 Х/Ф «ТАРИФ «ЩАСЛИВА 
РОДИНА»
00.20 Х/Ф «ЦЕ ВСЕ ВОНА»
02.45 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»

09.30 Секретний фронт
10.30 Антизомбі
11.30 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона
13.40 Інсайдер
14.40 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.10 Х/Ф «МІСІЯ 
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
22.40 Х/Ф «МІСІЯ 
НЕЗДІЙСНЕННА»
00.45 Х/Ф «СПІВУЧАСНИК»
02.40 Х/Ф «ЗЛО»

06.15, 01.10 Х/Ф «ВЕСІЛЛЯ У 
МАЛИНІВЦІ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05, 23.55 Т/с «Коли ми 
вдома»
11.25 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
15.15 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
21.55 «Хата на тата»
02.55 Нічний ефір
04.45 Х/Ф «31 ЧЕРВНЯ»

06.00, 07.15 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
07.00, 15.00, 19.00, 02.45 Події
08.50, 01.30 Відверто з Машею 
Єфросініною
10.00, 00.30 Зірковий шлях. 
Субота
11.00 Х/Ф «НАМИСТО»
13.00, 15.20 Т/с «Знайти 
чоловіка у великому місті»
17.30, 19.40 Т/с «Процес»
22.30 Х/Ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
03.25 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»
05.30 Реальна містика

13.40 «Пісенний Спас»
15.10 Чоловічий клуб. Спорт
16.05 Чоловічий клуб
16.40 Т/с «Польські свята»
21.00, 05.05 Новини
21.40 На пам’ять
22.15 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. 
Підсумки
01.20 Нотатки на глобусі
02.30 Х/с «Земля вітрів»
04.35 Д/с «Палітри»
05.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНАUA: Перший
06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Агровектор
08.20 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.05 М/с «Друзі-янголи»
10.15 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Т/с «Польські свята»
14.50 Фольк-music
15.55, 05.30 Д/ф

09.00 «Лото-забава»
09.40 «Маша і ведмідь» 1
10.05 «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.10 «Інспектор Фреймут»
13.40 «Життя без обману»
14.55 «Міняю жінку - 10»
16.10 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
19.20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
19.30, 05.40 «ТСН-Тиждень»
21.00, 02.35 Х/Ф «ХОЧУ ЗАМІЖ»
23.00 «Світське життя»
00.00 Х/Ф «ЧУЛИЙ 
МІЛІЦІОНЕР»
04.05 «Шість кадрів»

06.50, 02.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРЕНЯТ»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний»
11.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
19.00 «Любовь с первого 
взгляда»
20.00 «Подробиці тижня»
21.40 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром»
22.00 Т/с «Братські узи»
04.15 Д/с «Легенди 
бандитського Києва»

08.10 Українці Афігенні
09.30 Зірка YouTube
10.45, 13.00 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
14.05 Х/Ф «МІСІЯ 
НЕЗДІЙСНЕННА»
16.10 Х/Ф «МІСІЯ 
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20.35 Х/Ф «МІСІЯ 
НЕЗДІЙСНЕННА-3»
23.10 Х/Ф «МІСІЯ 
НЕЗДІЙСНЕННА-4»
01.35 Х/Ф «ЗЛО»

07.10 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.00 «МастерШеф - 5»
16.00 «Х-Фактор - 6»
19.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Містичні історії-7 з 
Павлом Костіциним»
20.55 «Один за всіх»
22.10 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»
01.20 «Детектор брехні 7»
02.20 Х/Ф «31 ЧЕРВНЯ»
05.00 Нічний ефір

06.30 Події
07.10 Реальна містика
09.10 Т/с «Всі скарби світу»
17.00 Х/Ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19.40 10 хвилин із прем’єр-
міністром
20.00 Х/Ф «МАМА ВИХОДИТЬ 
ЗАМІЖ»
22.00 Т/с «Знайти чоловіка у 
великому місті»
02.15 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»

17.05 Святослав Вакарчук. 
Інтерв’ю на даху
17.35 Театральні сезони
18.00 Т/с «Білявка»
19.00, 01.20 Гандбол. Ліга 
Чемпіонів. «Байя-Маре» 
(Байя-Маре, Румунія) - «Мотор» 
(Запоріжжя, Україна)
21.00, 05.05 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.20 Альтернативна музика
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
02.50 Х/с «Земля вітрів»
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«ДЖОН УІК» 
(США, 2014)
Режисер: 
Чад Стахелскі, 
Девід Літч 
Сюжетна класика Гол-

лівуду, штампи та канони, 
традиції та відповідність 
стайлу, – все це присутнє в 
історії Джона Уіка, колиш-
нього найманого вбивці, 
звичне життя якого пере-
ривається вбивством його 
собаки та викраденням 
улюбленого «Мустанга». 
Персонаж Кіану Рівза не на 
жарт розлютився, бо пору-
шили не лише його спокій, 
але і святість пам’яті про покійну дружину… Навики ж не за-
губилися між буднів та свят, і Джон готовий до боротьби, на-
віть якщо для цього потрібно ризикнути всім. Особисто мене 
прокачало: від фільму війнуло кращими бойовиками 90-х, які 
в новітній обгортці не втратили у дусі, а у видовищності якіс-
но додали. Можна, кому треба! 

«У МОЇХ 
МРІЯХ» 
(США, 2014)
Режисер: Кенні Леон 
Мене як досвідченого 

поціновувача трешу, доб-
ротних жахастиків та різно-
го пошибу «неадекватного» 
європейського арт-хаусу, 
часом відверто заносить… 
Так сталося і з цим філь-
мом: солодкаво-приторна  
телемелодрама про двох не-
знайомців, які зустрілися 
посередництвом магічного 
фонтана й можуть бачи-
тися тільки в снах,  попри 
відверту примітивність, зайшла легко і невимушено. Так 
буває, коли не очікуєш чорт зна що, а отримуєш просте, 
світле, «людяне» кіно. На фоні всіх можливих і неможливих 
життєвих катаклізмів такі історії сприймаються як цілющий 
бальзам на зранену душу. І нічого, що наступного дня ви не 
згадаєте ні акторів, ні імен персонажів: сам процес тримає 
в стані лайтово-дурманного умиротворення. І це великий 
плюс! 

«ДЖО» 
(США, 2013)
Режисер: 
Девід Гордон Грін
Ніколас Кейдж, який 

підписується останні 
роки на різний недалекий 
кіноширпотреб, вряди-
годи зринає і в досить 
цікавих постановках. 
Саме вони, як на мене, 
реабілітують актора в 
очах збентеженої громад-
ськості, якій вже навіть і 
не смішно… Історія ко-
лишнього бандюка Джо, 
який намагається роз-
прощатися зі своїм не-
простим минулим і зна-
ходить себе в щоденній 
виснажливій роботі в лісі. Випадкове знайомство з юним Гарі, 
який намагається позбутися непідйомного тягаря у вигляді 
батька-алкоголіка, змушує головного героя відкрити в собі 
нерозкритий потенціал незачерствілої людяності. І хай фільм 
страждальницький за суттю і за формою, смакувати в ньому є 
чим. Раджу любителям розміреного психологічного кіно! 

«ЗРАДА» 
(РФ, 2012)
Режисер: Кирило 
Сєрєбрєнніков 
ФірмА. Як здалося 

мені. Вишукана кіношна 
статика, сповнена гіпер-
живих людських емоцій 
та персонажів. Історія 
випадкових знайомих, 
які не менш випадково 
дізнаються, що їхні дру-
гі шлюбні половинки 
– коханці. Світ у наших 
героїв стає з ніг на голо-
ву, і в намаганні присто-
суватися до нових реалій 
та викликів вони вда-
ються до вкрай рішучих 
кроків… Так, це ще одна 
ода скривленій історією ментальності жителів Мордору, але 
за фактом, усі ми ліплені з однієї глини і замішані на одній 
крові, а тому ніхто не застрахований ні від зрад, ні від падінь 
з балконів готельних номерів. Життя таке, як у кіно, і навіть 
цікавіше. Раджу. 

«ГАРМИДЕР» ВІДКРИВАЄ 
НОВИЙ СЕЗОН
Театр «ГаРмИдЕр» 20 вересня 
відкриває театральний сезон 
однією зі своїх улюблених 
вистав – «Сенатом шаленців» 
Януша Корчака. Саме з 
нею 6 вересня Луцьк був 
представлений на вагомій 
культурній події року – Конгресі 
Східного партнерства у Львові.
«Сенат шаленців» – історія про божевільних, які 
прагнуть змінити світ. У шаленстві їхніх поривань – 
уся мудрість і усе безглуздя того, що називається 
життям», – кажуть гармидерівці. 
Крім того, цими днями луцькі театрали традиційно 
вшановують сучасника і земляка Януша Корчака, 
одного з близьких власній творчості авторів – 
Станіслава Ігнація Віткевича. 18 вересня 1939 року 
він розпрощався з життям, перебуваючи в Україні. 
Річниці з дня смерті цього письменника і філософа 
актори присвятять дійство «Пролог. Віткацій», який 
перетече у показ вистави.
Вистава відбудеться у Луцькому районному будинку 
культури (вул. Ковельська, 56). Вартість вхідного 
квитка – 20 грн. Початок о 19:00.

ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ
Сімейне свято «Фестиваль національної 
кухні» вперше відбудеться у Луцьку. 
Захід розпочнеться 27 вересня о 14:00 у 
Центральному парку міста.
Як повідомляють у громадській організації «Volfest», 
під час фестивалю відбуватиметься частування 
гостей свята українськими стравами, безліч 
різноманітних конкурсів та вікторин, майстер-клас з 
приготування українських страв від кращих кухарів 
Волині, святковий ярмарок ужитково-прикладного 
мистецтва, кулінарні майстер-класи від відомих 
волинян, козацькі розваги.
Відвідувачів дійства також обіцяють розважати 
виступами музичних колективів «Акорд», «Чачка», 
«Мотор’ролла» та інших.
Також на фестивалі відбудеться «Свято Борщу», під 
час якого приготують 300 літрів борщу за різними 
рецептами, який потім зможуть скуштувати гості 
фестивалю.

ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ: «ВАЖЛИВО, 
АБИ УКРАЇНА ПЕРЕСТАЛА 
ВИЖИВАТИ, А ПОЧАЛА ЖИТИ»

АФІША 

Записала Лілія БОНДАР

ід час візиту до Луцька письменник 
Юрій Андрухович розповів про 
конфлікт на сході країни, про те, як до 

цього ставляться за кордоном та про те, чи 
потрібний Україні Крим. 

ПРО СТАВЛЕННЯ 
ДО УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ

Є країни, де про нас знають багато та на-
віть підтримують. А є й такі, які нас просто 
не розуміють і розуміти не хочуть. Якщо го-
ворити про захід Європи, то найбільше за-
цікавленості та підтримки до українців все 
таки в Німеччині. Хоч нам здається, що ледве 
не вся Німеччина «за Путіна». Насправді там 
дуже змінилися погляди – 80 відсотків нім-
ців засуджують політику Путіна. Натомість є 
такі країни, як Італія, де не розуміють, що тим 
українцям потрібно. Вважають те, що робить 
Росія, абсолютно правильним. Підтримки від 
італійців фактично жодної. Але варто роз-

різняти моменти, які пов’язані з реальними 
політиками, які ухвалюють рішення, і те, що 
думають та відчувають прості люди. 

ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ

Основна проблема в тому, що європей-
ські інтелектуали за своєю природою люди 
антиамериканського мислення. З дитинства 
вони виростали в лівих політичних середо-
вищах і в них головним агресором цього 
світу вважається Америка. Той, хто їй проти-
стоїть, – симпатичний їм. На Україну багато 
хто з них дивиться як на іграшку, яку між со-
бою не можуть поділити Росія та Америка. Їм 
треба повторювати, що ми, українці, маємо 
власну душу, вибір і за нас ніхто не вирішує. 
Таке уявлення пов’язане з тим, що Україна 
розділена. Насправді багато країн сучасної 
Європи мають куди складніші проблеми роз-
дільності. Але у європейців уже закладений 
такий стереотип, що Україна дуже поділена. 
Тому їм не дивно, що у нас відбувається гро-
мадянська війна. 

ПРО УКРАЇНСЬКУ КНИГУ
Найбільше за кордоном сучасних україн-

ських письменників перекладають у сусідній 
Польщі. На другому місці – видання німець-
кою мовою. Українські письменники отри-
мують закордонні премії. Роман мого колеги 
Сергія Жадана «Ворошиловград» отримав 
одразу кілька літературних премій. От тіль-
ки назву «Ворошиловград»  усюди змінюва-
ли. Адже вона здавалася видавцям невдалою. 

У Німеччині цей роман вийшов під назвою 
«Винайдення джазу на Донбасі». Адже Дон-
бас – це уже сигнал. На такому рівні україн-
ська література стає відомішою. Автор, який 
отримує кілька престижних премій, опиня-
ється в центрі уваги, виступає в медіа. Але 
це відбувається на рівні одиниць окремо взя-
тих людей. Іноді дивуюся, що в тих країнах 
роблять наші посли. Що вони робили там 
по чотири-п’ять років? Їх ніхто не бачив, бо 
вони не зробили там жодного виступу. 

ПРО МАЙБУТНЄ НАЦІЇ
Без міцного стояння на власних ногах 

Україна не виживе. Передусім у нас мають 
бути здорові економічні підвалини. Треба, 
щоб нація відчула себе заможною. Українці 
не колективісти, чого не можна сказати про 
росіян. Це радикальна відмінність. Украї-
нець хоче мати своє, добре загосподарюва-
ти, жити самому й давати жити іншим. У 
нас дуже здібні до такого господарювання 
люди. Треба дати їм можливість розвивати-
ся у своїх бізнесах та господарствах. Думаю, 
що треба усунути явище олігархії. Інакше не 
буде тут добра. У нас велетенські перспек-
тиви як країни аграрної. Відомі прогнозис-
ти економічної ситуації кажуть, що ніщо не 
буде в майбутніх десятиліттях відігравати 
такої важливої ролі, як продукти харчуван-
ня. А ті країни, які опанують цей ринок, три-
матимуть його під своїм контролем і будуть 
світовими лідерами. Якщо в країні достат-
ньо багатих людей, то її культура прогресує 
та процвітає. Не можна створити високих 

культурних стандартів у бідній країні. Там 
можуть бути прориви окремих творчих осо-
бистостей. Таланти швидко зникають за кор-
доном, бо там вищі гонорари та кращі умови. 
Тому дуже важливо, щоб Україна перестала 
бути бідною. Перестала існувати й вижива-
ти, а почала жити. 

ПРО ДОНБАС І КРИМ
Крим був для нас ласим шматком. Але і 

в Криму, і на Донбасі чимало населення, яке 
незалежної України не хотіло, яке почувало-
ся тут не як у своїй країні, а як у чужій. Таких 
людей багато на Харківщині, на Одещині, 
але на Донбасі та в Криму норму було пере-
вищено. На Донбасі знайшлися люди, які го-
тові були вмирати за те, щоб тільки там не 
було України. Це треба визнати. Не можна 
звалювати все на те, що їм російське теле-
бачення показують і російська пропаганда 
затуманила їм голови. Адже російське теле-
бачення і в Карпатах дивляться, проте вони 
від цього Донбасом не стають і сепаратист-
ських республік не відкривають, не кличуть 
Путіна, щоб прийшов їх визволяти. Хоч у нас 
є така перспектива, як розпад Росії. Якщо їй 
настане крах, а це не така вже й фантастика, 
то цілком можливо, що тоді Крим повернеть-
ся і конфлікту на сході не буде. Щодо розпа-
ду Росії є гарна українська приказка: «Поки 
товстий схудне, то худий помре». Приказ-
ка не дуже оптимістична, але треба про неї 
пам’ятати. Бо розраховувати на те, що Росія 
розвалиться, ми не можемо. Нам треба щось 
робити із собою. 

П
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«Волинь» в Одесі не відтягувала питання 
результату цього матчу в довгу шухляду. Лучани 
взяли м’яч у свої ноги і в першій чверті поєдинку 
забили двічі. Активний впродовж усього матчу 
Флорентін Матей (на фото) заробив штрафний 
за 20 метрів від воріт і сам же його реалізував. 
А на 24-й хвилині  Герасимюк подав кутовий, і 
колишній «моряк» Анатолій Діденко поклав м’яча 
у верхній кут, наче в більярдну лузу – 0:2. Згодом 
гості «наварили» самі собі гол. Не встигли 
Шабанов і Шіш за Петьком, і той переграв у 
ближньому бою Шуста – 1:2.

ЧВЕРТЬ СЕЗОНУ. ПОЛІТ НОРМАЛЬНИЙЧВЕРТЬ СЕЗОНУ. ПОЛІТ НОРМАЛЬНИЙ

СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ

«ВОЛИНЬ» НАПЕРЕДОДНІ БИТВ З «ДИНАМО», «КАРПАТАМИ» 
І «ЗОРЕЮ» ОСІЛА НА ЧЕТВЕРТОМУ МІСЦІ В ЧЕМПІОНАТІ

КОВЕЛЬЧАНКА ПОЇДЕ 
НА ОЛІМПІАДУ
Назар ТРИКУШ

Чемпіонат світу в 
американському Лос-
Анджелесі виявився 
доволі щедрим для 
українських борців. У 
складі національної 
збірної нагороди 
завоювали й двоє 
волинянок.

Минулорічній чемпіонці світу всі кар-
ти сплутала японка Рісако Каваї, яка ви-
грала в ковельчанки вже у першій сутичці. 
У наступних двох сутичках Юлія здобула 
перемогу й отримала «бронзу» у ваговій 
категорії 63 кг. За підсумками світової 
першості, Юлія Ткач здобула олімпійську 
ліцензію.

«Золотий» сюрприз піднесла 21-річна 
вихованка локачинської школи Оксана 
Гергель (60 кг). У вирішальній сутичці 
вона в двох періодах за очками здолала 
представницю Монголії Тсеремчімед Сухі 
– 10:7. На жаль, вагова категорія Оксани 
Гергель не є олімпійською.

«ВОЛИНЬБАСКЕТ» – 
У СУПЕРЛІЗІ
У вівторок, 15 вересня, закінчився термін 
подання заявок на участь у вітчизняній 
Суперлізі. Уперше в своїй історії туди 
потрапила команда з Луцька.

Як повідомив президент Федерації 
баскетболу України Михайло Бродський, 
у цьогорічному сезоні Суперліги зіграють 
десять команд: «Хімік» (Южний), МБК 
«Миколаїв», «Черкаські Мавпи» (Черка-
си), «Динамо» (Київ), БК «Запоріжжя», 
«БІПА-моди» (Одеса), НУФВСУ (Київ), 
«Кривбасбаскет» (Кривий Ріг), «Волинь-
баскет» (Луцьк), а також ще один клуб зі 
Львова. Хто захищатиме честь львів’ян в 
елітному українському дивізіоні, днями 
стане відомо.

«Ми починаємо готуватися до нового 
сезону. До цього списку мав ще додатися 
«Кремінь», однак його директор Віктор 
Кобзистий повідомив, що братиме участь 
в аматорському турнірі. Не бачу в цьому 
проблеми, оскільки що більше турнірів 
буде проходити в Україні, то більше грав-
ців буде працевлаштовано», – сказав Ми-
хайло Бродський.

«Ми довго до цього йшли. З 2007 року 
буквально кожен сезон мріяли грати у най-
вищому дивізіоні. Ми постійно розвива-
лися як структура, гравці розвивали свою 
майстерність, тренерський штаб удоско-
налював методики, за якими тренується 
команда. Цього року нас офіційно запро-
сили і нас там чекають. Я впевнений у сво-
їх хлопцях, знаю, що ми готові виступати в 
Суперлізі», – розповідає головний тренер 
лучан Дмитро Чайковський.

ВІЛЬНА БОРОТЬБА

Павло ФІЛОНЮК

ісля першої чверті чемпіонату 
луцька «Волинь» застрибнула 
на височезне для себе четверте 

місце. Крім такого нехай тимчасового, 
але таки досягнення, в Одесі наші 
хлопці встановили кілька клубних 
рекордів. Безпрограшна гостьова 
серія «Волині» в елітному дивізіоні 
українського футболу досягла 
шести матчів. Ще два досягнення 
лучани повторили – вікторія над 
«Чорноморцем» стала третьою поспіль 
перемогою на виїзді й одинадцятим 
поспіль матчем в чемпіонаті, у якому 
«Волинь» забивала гол.

ТРІУМФ БЕЗ ТРАГЕДІЇ
Четверте місце команди Кварцяного – 

привід для гордощів та аналізу гри «Воли-
ні». З’ясуймо, звідки такий злет у турнір-
ній таблиці. 

1 Хай як прикро шукати причини успіху 
в слабкості опонентів, але ніде правди 

діти – команди так званого «другого еше-
лону» українського чемпіонату суттєво 
втратили у кадровій та фінансовій поту-
зі. У більшості клубів зроблено ставку на 
власну молодь та українських гравців, і 
не завжди така політика дала результати. 
«Волинь» же зберегла склад, має в ньому 
достатньо титулованих гравців, у команді 
майже немає дебютантів або недостатньо 
досвідчених виконавців, більше того – за 
мірками сучасної Прем’єр-ліги, у «Волині» 
чи не зірковий склад із мінімумом інозем-
ців. 

2 Орендовані гравці «Дніпра». Політило, 
Кобахідзе, Польовий, Кравченко – це 

ключові гравці у кожній ланці команди. 
Усі пограли в молодіжних та національних 
збірних своїх країн. 

3 «Волинь» нарешті стала атакувальною 
командою, як цього прагне Кварцяний, 

і забиває більш як півтора гола за матч. 
Причому в цьому сезоні левова кількість 
голів припадає на тих, хто має це реалізо-
вувати, – гравців атакувальної лінії (Діден-
ко і Матей – по 3, Кобахідзе – 2).

4 Лучани зіграли в чемпіонаті тільки 
один матч із командами топ-рівня 

української ліги, причому саме на нього 
й припала найбільша ганьба у сезоні – в 
Луцьку «хрестоносці» провалили матч із 
«Шахтарем» 1:4. Ігри із «Дніпром», «Ди-
намо» та «Зорею» попереду. Тому очки 
команда Кварцяного набрала із аутсайде-
рами та «середнячками». Іншими словами, 

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 7 6 1 0 14 - 2 19
2 Шахтар 7 5 1 1 17 - 5 16
3 Дніпро 7 4 2 1 15 - 7 14
4 ВОЛИНЬ 7 4 2 1 11 - 9 14
5 Зоря 7 3 3 1 13 - 3 12
6 Ворскла 7 2 5 0 9 - 7 11
7 Карпати 7 3 1 3 7 - 8 10
8 Говерла 7 1 5 1 6 - 7 8
9 Сталь 7 2 1 4 6 - 7 7
10 Металіст 7 1 4 2 7 - 11 7
11 Олександрія 7 1 2 4 2 - 8 5
12 Олімпік 7 1 1 5 3 - 11 4
13 Чорноморець 7 0 2 5 5 - 16 2
14 Металург 7 0 2 5 3 - 17 2

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
ПІСЛЯ 7-го ТУРУ

ПРЯМА МОВА
«НАМ НЕ ВИСТАЧАЄ 
МОБІЛЬНОСТІ»
Віталій Кварцяний на питання журналістів 
в Одесі, наскільки «Волинь» готова 
закінчувати сезон в єврозоні:

– Нам не вистачає потужності, атлетизму. 
Ми погано граємо у відборі. Нам дуже багато 
треба працювати над цими моментами. Нам 
не вистачало Кобахідзе, це гравець все-таки 
збірної. Дуже обмежена кількість футболістів. 
Немає серйозних, рівноцінних замін. Колектив 
непоганий за рахунок хорошого підбору 
людського фактору, вони якось об’єдналися, 
грають один за одного. Це іноді спрацьовує. Якби 
ще до цього колективу дві-три зірки хороших... 
Поки граємо, набираємо очки, але нам не 
вистачає мобільності. Я волію набирати очки, 
ніж мати висококваліфіковану команду і грати 
внічию або програвати.

У Луцьку пройшов відкритий 
чемпіонат Волинської області з 
легкої атлетики серед молоді. 
Спортивне свято відбулося 10 
вересня на оновленому стадіоні 
«Авангард».

За повідомленням Інформацій-
ного агентства Волинські Новини, 
у змаганнях взяли участь спортс-
мени з міст та районів області, а 
також гості з Рівного – загальною 
чисельністю понад 300 легкоатле-
тів. Спортивне дійство стало від-
бірковим до національного чемпіо-
нату України серед юнаків та дівчат 
1998-1999 років народження.

За словами голови Федерації 
легкої атлетики Волинської області 
Володимира Рудюка, вперше після 
довготривалої перерви луцький 
стадіон «Авангард» приймав від-
критий чемпіонат області.

«Багато років ми мріяли про це 

«Волинь» взяла «свої» очки. Але і їх треба зу-
міти набрати! 

5 Фарт. Так, без талану у футболі нікуди, й 
цього сезону «Волині» більше фартить. 

Перемогу над «Олімпіком» у в’язкій бороть-
бі лучани здобули на третій доданій хвилині 
другого тайму, а виїзні 2:1 на свою користь 
далися тільки після відчайдушного проходу 
Кобахідзе на 80-й хвилині, хоча до цього все 
йшло до нічиєї.

ЧИ СВІТЯТЬ ЛУЦЬКУ 
ЄВРОКУБКИ?

Про якісь там «перспективи Ліги Євро-
пи» для «Волині» у ці дні можуть говорити 
хіба тільки дуже і дуже непосвячені вболі-
вальники. По-перше, ще не час замахуватися 
на Європу, бо все вирішить весна та готов-
ність команди. По-друге, пригадаймо інфра-
структурні слабинки клубу, адже, аби зіграти 
навіть у кваліфікаційних матчах Ліги Євро-
пи, треба дотримуватися десятків критеріїв, 
причому УЕФА не заплющить і пів-ока на-
віть на єдину невідповідність.

Суто по грі, то очевидно, що підбір грав-
ців і найкраща гра, яку можуть показати на-
явні футболісти, дозволяють на рівних боро-
тися за Лігу Європи із «Зорею», «Ворсклою» 
та, наприклад, «Карпатами». Тим більше, що 
для багатьох гравців цей сезон може стати 
останнім у складі «Волині» – у них баналь-

7-й ТУР: «Металіст» – «Шахтар», 0:5; «Олімпік» 
– «Говерла», 0:1; «Динамо» – «Олександрія», 
3:0; «Металург» – «Дніпро», 1:4; «Сталь» – 
«Ворскла», 1:2; «Чорноморець» – «Волинь», 1:2; 
«Карпати» – «Зоря», 1:1.

П

но закінчуються контракти (а лідери ко-
манди вікові гравці Шарпар, Герасимюк і 
Діденко уклали угоди тільки на рік). Плюс 
додаймо вже згаданий чинник орендованих 
футболістів – вони прагнуть показати себе 
якнайкраще Маркевичу, аби повернутися у 
«Дніпро», якому належать їхні трансферні 
права. 

Менш примарними стануть єврокуб-
кові претензії «Волині» після важелезного 
вереснево-жовтневого відрізку. Судіть самі: 
20 вересня – гра з «Динамо», по тому виїзд до 
Миколаєва на матч Кубка України (23 верес-
ня), потім гра із «Карпатами» у Львові (27 ве-
ресня), домашній матч із «Зорею» (3 жовтня) 
і два поспіль виїзні матчі в Олександрії та 
Дніпропетровську. Якщо «Волині» стане на-
снаги і сил набирати в цих матчах бали (а це 
поєдинки з прямими конкурентами за пер-
шу п’ятірку), на екваторі чемпіонату можна 
буде повернутися до теми єврокубків.

ОНОВЛЕНИЙ «АВАНГАРД» ПРИЙНЯВ ПЕРШІ ЗМАГАННЯ

свято. Тож нехай найкращі із вас гід-
но представлять Луцьк та область на 
першому національному чемпіонаті 
України, який проходитиме на цій 
арені уже 24-26 вересня», – звернув-
ся Рудюк до майбутніх чемпіонів.

Ініціював та працював над реа-
лізацією проекту легкоатлетичного 
комплексу на стадіоні «Авангард» 
голова правління Фонду Ігоря Па-

лиці «Новий Луцьк» Олександр 
Товстенюк.

«Наразі ми очікуємо на отри-
мання сертифіката другої між-
народної категорії, що дозволить 
проводити на стадіоні «Авангард» 
змагання міжнародного рівня. 
Дуже важливим є й сьогоднішній 
чемпіонат області з легкої атлети-
ки. Адже усі рекорди національ-

ного рівня, які можуть поставити 
наші спортсмени, буде внесено у 
світовий класифікатор. Це дасть 
можливість фіксувати здобутки 
спортсменів. Приємно, що молодь 
все більше захоплюється спортом. 
Насправді дітей, які хочуть бути 
спортсменами, набагато більше, 
ніж можливостей», – розповів го-
лова правління Фонду.

Товстенюк поділився, що навіть 
заздрить сучасним дітям, оскільки 
свого часу мріяв стати спортсме-
ном, утім батьки віддали його в му-
зичну школу.

Вражений технічними характе-
ристиками оновленого стадіону та 
підготовленістю суперників луць-
кий спортсмен, вихованець ДЮСШ 
№1 Олег Карась. Хлопець зізнався, 
що вперше бере участь у таких сер-
йозних змаганнях. 

«Не сподівався, що суперники з 
інших областей будуть такими під-
готовленими. Високі, сильні, стат-
ні… Вони бігли дуже швидко. До-
ріжки просто чудові, я не відчував 
жодних перешкод, біг як вітер. Рані-
ше я тренувався на асфальті, тож під 
ноги іноді потрапляли камінці. Було 
боляче. Нові доріжки дуже рівні. 
Вважаю, що це значно покращить 
результативність та рівень наших 
спортсменів», – наголосив Олег.

УВАГА! ЦЕНТРАЛЬНИЙ МАТЧ ТУРУ І ПЕРШОГО КОЛА
Ще ніколи «Волинь» так впевнено не крокувала серед лідерів українського футболу. 
Тим очікуванішою є зустріч із лідером чемпіонату та учасником цьогорічного 
групового турніру Ліги чемпіонів київським «Динамо». 
У неділю 20 вересня всі дороги в Луцьку ведуть на «Авангард». Початок гри о 17.00.

БАСКЕТБОЛ
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

онастир домініканців збудували 
за підтримки князя литовського 
Вітовта та короля польського 

Ягайла наприкінці XIV століття. Він 
проіснував до кінця XVIII століття, коли 
згорів. Тоді поряд побудували новий 
монастир і костел.
Мали домініканці ще з XVI століття 
власну броварню й корчму. В костелі 
діяла музична капела, яка у часи розквіту 
налічувала 38 учасників. Для світських 

дітей діяла Маріїнська школа, де вчилися 
учні з міста та околиць. Тримали луцькі 
домініканці свою папірню та друкарню. 
Ще в 1598 році до Луцька з Риму привезли 
одну ікону й подарували домініканцям. 
З часом прихожани стали повідомляти 
про начебто чудеса, які творив образ, а 
саме – зцілення від хвороби. У 1703 році 
видали декрет, в якому ікона Луцької 
Богоматері офіційно проголошувалася 
чудотворною. Крім того, у декреті 
її назвали «щитом Королівства та 

непохитною вежею Волині!».
Щоб возвести образ у вищий ранг, її 
вирішили коронувати. Процес коронації 
відбувався в Луцьку. Ікона Луцької 
Богоматері стала другою коронованою 
домініканською іконою Богоматері в 
тодішній Польщі.
Сьогодні монастир домініканців є 
пам’яткою архітектури національного 
значення. Тут розміщується духовна 
семінарія Української православної 
церкви Московського патріархату.

АНЕКДОТИ
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

ПРОДАЮ
♦ Нову пральну машину «Волна». Чудовий варі-
ант для сільської місцевості. Адже машина сама 
пере і віджимає білизну навіть за відсутності во-
догону. Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбою та холодиль-
ник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095) 303-75-00.
♦ Матрац пружиний двосторонній на одно-
спальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Безфосфатний пральний порошок (0+ міс.) 
для дитячої білизни та одягу. Гіпоалергенний 
та клінічно протестований. Повністю виполіс-
кується і не залишається на одязі та праль-
ній машинці. Ціна 300 грн за 4 кг (концентрат). 
Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригі-
нал. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050) 
438-34-75.
♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір. 
Мож ливість доставки на замовлення. Тел.: 
(050) 438-34-75.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напів-
автомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у 
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.

♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і 
170х170 та двері нові з коробкою 2 шт. Тел.: 
(098) 262-43-97.
♦ Стелажі до гаража (складу). Тел.: (095) 543-
45-12.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в. 
Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальто-
вий. Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 – 
115 грн/м². Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Весільну сукню 44-48 розміру з корсетом у 
хорошому стані. Ціна – 1000 грн. Можливий 
торг. Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Підсвічник настільний з латуні, точений, на 7 
свічок. Ціна: 800 грн. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Дерев’яні вікна заскленні б/в, дерев’яну ві-
шалку з тумбою для взуття і ковану шашлични-
цю. В хорошому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна до-
говірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Cервант нового зразка (колір махонь). Ціна 
договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Підсвічник на 7 свічок. Ціна договірна. Тел.: 
(050) 804-89-30.

♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезо-
ну. Тел.: (050) 642-14-50.
♦ Шафу, стіл, крісла дерев’яні та вішак. Ціна 
договірна. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжко-
ва. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Приватизованний цегляний гараж з утепле-
ним перекриттям у гаражному кооперативі 
«Стир-3» (район Електроапаратного заводу, 
вул. Дубнівська). Пов ний пакет документів. Га-
раж у відмінному стані. З оглядовою ямою та 
трьома підвальними окремими приміщення-
ми. Ціна договірна. Тел.: (050) 522-28-07, (050) 
951-82-98, (097) 901-32-58. 
♦ Квартиру в центрі Луцька (просп. Волі), 52 м2. 
Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Квартиру в центрі Луцька, 52 м2. Тел.: (063) 
451-40-68.
♦ Земельну ділянку під забудову в селі Лаврів 
Луцького району, 0,20 га. Вихід до озера, по-
руч церква, школа. Є газ і світло. Ціна договір-
на. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Приватизовану ділянку, дачний кооператив 
«Озер  це», 0,06 га. Ціна договірна. Тел.: (095) 
893-67-81.

КУПЛЮ
♦ Б/в меблі: дивани-малятка, розкладні крісла, 
м’які куточки, півтораспальні ліжка, кухні, дитя-
чі стінки (після 2000 року виробництва). Комісій-
ний магазин «Плюшкін». Тел.: 72-73-90, (095) 
045-31-88.
ПОСЛУГИ
♦ Багетна майстерня «Рамка» пропонує 
оформлення в рами вишивок, картин, фото, 
дзеркал, постерів, подяк. Тел.: (066) 470-60-
90, (099) 628-54-00.
♦ Фірма «Пліт». Виготовлення кованих виро-
бів, продаж елементів, сітка для огорожі, звар-
на сітка. Тел.: (050) 672-24-55.
♦ Виготовлення інформаційних стендів для 
шкільних та дошкільних закладів, вузів, коле-
джів та інших навчальних та адміністратив-
них установ. Тел.: (099) 732-85-98, (098) 919-
40-01.

ПРОДАЮ
♦Н В Ч й і

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

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

КУПЛЮ
♦ Б/ б і і і

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

40 01.

Подати оголошення можна 
за номером телефону: 

788 – 005 
або написати нам на поштову скриньку: 

hroniky.reklama@gmail.com

М

Жінка завжди приносить щастя. 
Спочатку ти щасливий із нею, потім ти 
щасливий без неї.

  
У блондинки квиток на літак в 

економ-класі, вона сідає в бізнес-клас. 
Всі по черзі намагаються умовити її пе-
ресісти. Та не хоче. Нарешті підключа-
ється головний пілот:

– Зараз із нею поговорю, я зможу, в 
мене дружина теж блондинка.

Він прошепотів їй щось на вухо, 
блондинка встала і пішла на своє місце.

Усі хором запитують:
– Що ти їй сказав?!
– Сказав, що бізнес-клас у Париж не 

летить.
  

Пасічник здогадався, що дружина 
знайшла заначку, коли побачив її з роз-
пухлим обличчям, але в новій сукні.

  
Клеїв плитку на стелю. Багатьом це, 

напевно, знайоме. Тепер я розумію, чому 
клей називають «Титан». Намажеш його на 
плитку – і потім півгодини тримаєш стелю.

  
Учора їхав у маршрутці. Перед нею 

різко загальмував автомобіль, і марш-
рутка стукнула його в зад. 

Водій: «От чорт... Тепер усі копійки 
перемішалися...»

  
Навпроти мене в автобусі сіла дівчи-

на з мітлою. Ледве втримався, щоб не за-
питати:

– Що, не заводиться?
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов (11 квітня 1974 р.)
Депутат Луцькради
Розпочнете сезон полювання на 
прислужників і псів режиму. Собаки 
гавкатимуть, але слава адвоката Теразіні 
зламає карка не одному «прислужнику». 
Будьте обачними на поворотах – може 
круто занести в кювет. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Зиновій Колісник (15 травня 1976 р.)
Колишній лісівник
Будете відповідати за слова, які необачно 
промовили. Власне, більше відповісте 
за близького родича, справу якого гідно 
продовжували. Апелювати варто до 
власних рис, із людьми нарешті доведеться 
поводитися чемно, не розмахуючи 
пістолетом. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Микола Яручик (28 травня 1980 р.)
Депутат Луцькради
Замовите у Миколая будильник, аби не 
запізнюватися на важливі зустрічі. Роль 
Леопольда все більше обтяжуватиме, 
бо миші й далі не слухаються, ба 
більше – кепкують і крадуть сир з вашої 
електоральної території. Усмішка згасатиме. 

РАК (22.06 – 23.07)
Олександр Вікторов (2 липня 1979 р.)
Колишній депутат Волиньради
І Данія здригнулась, і антинародний 
режим попуститься. Щоправда, вам через 
ці манси буде ні холодно ні жарко. Зорі 
прогнозують кінець всім сподіванням на 
урочисте піднесення над Раком ореолу 
жертви рибного дня. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Олександр Мартинюк (11 серпня 1974р.)
Екс-депутат Луцькради
Музи так рясно облямували вашу 
диригентську паличку, що Леви, попри 
царський статус, все важче несуть свою 
ношу. Видавати перли щогодини буде 
важче, бо сміятися з горя вашій публіці не 
випадає. А на горизонті тим часом більше 
багряних відблисків... 

ДІВА (24.08 – 23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Луцький міський голова
У марних спробах по-батьківськи зігріти 
тих, кого ви приручили, можете їх 
елементарно «нагріти». Сни будуть віщими 
– вас таки змусять показати секретні 
матеріали. На допомогу прийдуть Чіп, 
Дейл, Кликун і сестра їхня Білочка. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Ігор Алексеєв (1 жовтня 1971 р.)
Громадський діяч
Роль актора другого плану вас абсолютно 
влаштує, тим більше, що в режисерів інші 
плани на вас. Будете заколисані успіхом і в 
Голлівуді, і на Одеській кіностудії. Імовірні 
проблеми із владою, але це додасть нотки 
опозиційного шарму у ваш портрет. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)
Заступник мера Луцька
Аби поліпшити впізнаваність, зорі 
радять частіше виходити в люди. Занадто 
бюрократична риторика може легко 
наколотися на вила народної ганьби 
й розбити пурпурові серця виборчої 
ненависті. Зіграєте на кількох піаніно.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Тарас Яковлев (15 грудня 1981 р.)
Заступник Луцького міського голови
Поки міркуватимете, в якого воза 
впрягтися, є шанс залишитися навіть без 
конюхів. Ризикуйте швидше, бо акційна 
пропозиція діятиме ще кілька днів. У шефа 
з вами буде клопіт, він не любить колючої 
правди. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)
Депутат Луцькради
Зорі урочисто повідомлять про вашу 
реінкарнацію. При цьому думки про тихе 
спокійне життя відставника сміливо 
відправляйте до реанімації. Ідеальною 
буде позиція «збоку» – так найкраще 
спостерігати за процесом. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р.)
Народний депутат
Час стратегічної невизначеності триває, і ви 
все ще вважаєте, що ліпше відійти в тінь, 
а не грітися на сонці. Прискорить процес 
орієнтації на місцевості перебування 
в спільному тераріумі. Протиотруту 
запропонує заклятий друг. 

РИБИ (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк (8 березня 1950 р.)
Володимир-Волинський міський голова
Зорі прогнозують хорошу форму, кволих 
опонентів і мішки з доларами в коробках 
з-під ксерокса. Зіграєте із життям у шахи: 
когось із друзів у жертву закладете, пішаків 
приберете... Усе вирішують ходи конем. 

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 18 – 25 ВЕРЕСНЯ 

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» В ІНТЕРНЕТІwww.hroniky.com

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИМОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ

facebook.com/vitalii.chepynoga

ОСІННЄ...
У Росії знищили чергову партію польських 

яблук... На це Польща сказала: «Та... То такі 
яблука були...» В сенсі, що до Росії поставчали 
яблука другого сорту... Не шкода...

А в Києві, на Мечникова біля «Гуд-вайну» 
сьогодні зранку ярмарок. Представлені фер-
мерські господарства з усієї України. Свою 
продукцію привезли люди, які роблять свій 
маленький чесний бізнес... Ніхто не волає 
«зрадавсьопропало»... Говорять про країну, 
про війну, про роботу, та про все говорять, на-
віть про Шустера...

Козячий сир, мед з Полтавщини і Поділля, 
трав’яний чай «Тарас Бульба» також з Полтав-
щини. Молоко, трави, розмарин, тим’ян, са-
лат... І ковбаса в таких спеціальних глечиках... 
Черкаси, Миколаїв, Івано-Франківськ, Сум-
щина, Переяслав... Все «еко», конєшно... Крупи 
і зерно в красивих екологічних торбах, зелена 
гречка, спельта, пшоно, борошно... Лежать на 
соломі величезні, жовті, як сонце, гарбузи... 
Груші і яблука, дині, кавуни, виноград...

Парковщик слєгка навесєлє... То лі з ве-
чора, то лі з утра... Недавно він крутився біля 
якогось бутля з наливкою, а зараз стоїть коло 
столу, мачає сир в мед і їсть... Вгостили...

Поряд прогулюються непосрєдственні 
проізводітєлі – кози, кури, перепілки і даже 

страуси... «Ме-е-е!» – каже мені коза... Видно, 
хвалить свою продукцію... Увечері повернеть-
ся додому, зайде в сарай і буде хвастаться: «А 
я в Києві була, а я в Києві була»... Фаворитка! 
Може, даже якийсь подарок привезе з города... 
Магнітик на корито...

Молодий, але мудрий страус висунув го-
лову з-за огорожі і наблюдає, як мужики роз-
палюють мангал... Зараз на мангалі будуть 
жарить страусячий стейк... Може, то тітка його 
була чи брат... Страус дивиться на все це фі-
лософськи і снісходітєльно, з ізрядною долею 
позитивного фаталізма... «Всє там будєм...» А 
потім іде клювать траву... Стрес...

Поряд у «Гудвайні» продається іспанський 
хамон та італійський пармезан. І вино... І це, 
слава Богу, нікого не обходить... Хочеш – то 
іспанський, а хочеш – то наш... Хозяїн-барін... 
Персики ніхто не палить... І абрикоси – теж...

Надворі гуси стоять собі мовчки і наслаж-
даються осінню... Один з них дивиться в небо... 
Десь там їхні дикі брати збираються в теплі 
краї. А вони – ні... «Нам і тут хорошо, перези-
муємо»...

...Десь там на сході країни лунають авто-
матні черги і літають снаряди... А тут – мирне 
розмірене життя... Бо треба жити... Бо мир все 
одно переможе... Переможе правда, яка з нами 
і на нашому боці... Ще ніколи жодна країна, 
яка починала щось палити, не закінчувала до-
бре... Не важливо що – книжки чи персики... 
Ми, слава Богу, палимо тільки картоплиння та 

бадилля на городах... Бо осінь... І треба, щоб 
дим стелився понад землею аж до річки... Тра-
диції...

– Іване, а де ж отой оранжевий гарбуз? – 
питає якась жінка-ярмарщиця у свого чолові-
ка... 

– Який? 
– Та отой продовгуватий, п’ятнистий, най-

більший... 
– А... – каже Іван, – я його забув, кажись... 
– Ій, – каже жінка, – голову б ти забув ще... 
Але не дуже злобно...
Іван відходить убік, дістає цигарку, сідає 

на лавку і закурює... Розстроївся, мабуть, або 
– пофіг...

Все у нас буде добре!

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Владимир Владимирович сидел на свод-

ном концерте балалаечников в большом Крем-
левском дворце и ёрзал на стуле. В данный 
момент выступал самый известный балалаеч-
ник Российского государства Алексей Архи-
повский. Он красиво имитировал Паганини 
по программе импортозамещения... Брень... 
Брень-трень-брень-трень-брень-брень-
брень... Играл музыкант... А Владимир Влади-
мирович слышал только измену поголовную и 
скрытое издевательство... Brent... brent-brent-
brent-brent-brent...

Встал посредине концерта и уехал домой... 

Лег в постель, но уснуть не мог... То жарко, 
то холодно... То раскрывался, то укрывался... 
Вспотел... Замерз... Ровно в полночь из часов 
на стене выползла кукушка и сказала: «Ку-ку, 
будь на чеку... и досталась я ж такому дураку... 
царствуй лежа на боку... Ку-ка-ре-ку... Привет 
тебе от Бори Моисеева и от Ляшка».

Владимир Владимирович хотел было ее 
поймать, да не успел... Специально дождался 
часа, встал на табуретку и замер... Мимо в ноч-
ной рубашке прошла Алина из туалета... 

– Ты что, вешаться собрался? – спросила 
равнодушно Алина и зевнула... 

Владимир Владимирович проигнори-
ровал... В час ночи кукушка высунула голо-
ву из хитрого механизма и успела сказать 
«Ку!». Владимир Владимирович изловчился, 
подпрыгнул, ухватил железную птицу за шею 
и одним коротким движением открутил ей го-
лову... 

Выбросил в открытое окно... Потом лег в 
постель. Под утро уснул коротким тревожным 
сном. Часы тикнули несколько раз и остано-
вились.

НАША АДА
Мордор порушив кримінальну справу 

проти нашої Ади Роговцевої. Наступним ло-
гічним кроком буде порушення кримінальної 
справи стосовно Леоніда Бикова. Посмертно... 
Бо як то так було сражаться за Україну... Біль-
ше того, кажуть, у першому варіанті сценарію 
«стариків» цитата Маестро звучала так: «Вот 
в Москве, где-нибудь на самой высокой уце-
левшей стене, я с огромной любовью напишу: 
«Развалинами Кремля удовлетворён». И мож-
но хоть домой, сады опрыскивать...»

ТЕЛЕВІЗОР
– Доброго дня, а ви могли б прокоментува-

ти останній ефір...
– Нє, не можу.
– Чому?
– У мене і телевізора-то нема...
– Зовсім нема?
– Начисто...
– Жодного?
– Вабще.
– Вибачте...
Десь по той бік дроту в когось рвуться 

жили свідомості та стереотипів... 
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