ВРАЖЕННЯ

ЦІНА ДОГОВІРНА

МАНДРІВНИК ЗІ
СТАЖЕМ: «ІНДІЯ –
ЦЕ БУЛА АВАНТЮРА,
ЮРА,
АЛЕ ТУДИ ХОЧЕТЬСЯ
ЬСЯ
Я
ТЕПЕР ЩЕ БІЛЬШЕ»
Е»
стор.
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ДЮЖИНА НА МЕРА:
ХТО Є ХТО І З КИМ?

стор.

8
ІСТОРІЯ

ПОЛІТИКА

БАЛАГАНИ, ІЛЮМІНАЦІЯ, САДИ:

ЧОМУ ВЛАДА НЕ
ПРИЗНАЧАЄ ВИБОРИ
В ОКРУЗІ ЄРЕМЕЄВА?

ВИДОВИЩА ЛУЦЬКА
ЕПОХИ РОМАНОВИХ

Минуло два місяці, як після трагічного випадку відійшов
у вічність народний депутат України Ігор Єремеєв. Та ЦВК
досі не оголосила дати нових виборів у 23-му окрузі, де
донедавна кілька скликань поспіль перемагав
покійний нині бізнесмен і політик.
стор.
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У ХІХ столітті і до Першої світової Волинь перебувала
у складі Російської імперії, а це означає, що їй були
притаманні як свої індивідуальні, так і загальноімперські
тенденції в різних сферах життя. Попри те, що цей
час можна назвати «найтемнішим» у луцькій історії,
він має цікаві й колоритні сторінки. Люди якось жили і
намагалися прикрасити
та «розвантажити» своє
«уєздне» існування. Що
робили жителі у вільний час
у Луцьку в ХІХ столітті, які
були розваги, як народні маси
«ЙОГО ВЕЛИЧНОСТІ» гуляли і
відволікалися
стор.
від буденності?

10

ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ

НА ВОЛИНІ ЗБУДУЮТЬ
СУЧАСНІ СТАДІОНИ

На Волині всерйоз узялися за відродження легкої атлетики.
Після спорудження легкоатлетичного комплексу на луцькому
«Авангарді» Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» береться
розвивати спортивну інфраструктуру в районах. стор.
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ÍÎÂÈÍÈ

Хроніки ЛЮБАРТА
№39 (240)

8 жовтня 2015 року
куу

ОСВІТА

У ЛУЦЬКОМУ
ДИТСАДКУ
ВІДКРИЮТЬ
ДОДАТКОВІ ВІКОВІ
ГРУПИ
Чотири вікові групи з 8 жовтня відкриють у ДНЗ
№ 25. Це дасть можливість охопити ще понад
сто діток дошкільною освітою.
Про це 7 жовтня йшлося на засіданні виконавчого комітету міської ради, повідомляє пресслужба мерії.
Начальник управління освіти міської ради
Олег Гребенюк нагадав, що з приміщення ДНЗ
№ 25 за адресою вул. Чехова, 4 вивели управління
Пенсійного фонду України у Луцьку. Відтак тепер
там повноцінно функціонуватиме дошкільний навчальний заклад. Наповнюваність додаткових груп
встановлюватиметься залежно від вікової категорії
дітей та допустимих норм наповнюваності.
До слова, для забезпечення функціонування
додаткових груп у ДНЗ № 25 введуть додаткові 20,5
штатних одиниць.

ХОЧ ЩОСЬ

У ВАС ТРІЙНЯ?
ВАМ 10 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Члени Луцького міськвиконкому прийняли
програму соціального захисту населення міста
на 2016-2020 роки, у якій передбачено виплату
10 тисяч гривень за народження трійні.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання 7 жовтня, повідомляє Інформаційне агентство
Волинські Новини.
Як зазначила директор департаменту соцполітики міськради Лариса Боярин, у місті назріла
потреба прийняття програми соцзахисту населення на 2016-2020 роки, оскільки термін реалізації
аналогічної програми, яка діяла в Луцьку цього
року, закінчується.
З-поміж заходів, які передбачені програмою, –
надання адресної допомоги та пільг, забезпечення
гарячого харчування для лучан, які перебувають на
обліку в терцентрі.
На 2015 рік на реалізацію програми підтримки
малозабезпечених лучан з міського бюджету виділили 6,9 мільйонів гривень, з них уже 4,6 мільйона
використано.
На 2016 рік планують виділити 9,1 мільйона
гривень. А загалом на 2016-2020 роки хочуть виділити 60 мільйонів гривень.
До категорій громадян, які отримають допомогу з міського бюджету, в новій програмі додано дві
нові категорії. Так, програмою передбачено одноразові виплати сім’ям при народженні трійні або
більше дітей в розмірі 10 тисяч гривень та одноразові виплати вдовам загиблих військових у розмірі
6 тисяч гривень (згаданим пунктом ці жінки прирівнюються до вдів загиблих в Афганістані).

ДОБРА СПРАВА
Інформаційне агентство
Волинські Новини
Лучани, діти яких навчаються
в ЗОШ № 11, вирішили не
чекати на те, коли держава
врешті згадає, що навчальний
процес – це не тільки
зарплата вчителям і плата
за енергоносії, а потребує і
енергозберігальних заходів,
і масштабного оновлення
навчального обладнання.
Але від держави та міської
влади допомоги не дочекаєшся – всі бюджетні запити
залишаються без відповіді. А
кошти батьків – теж не безлімітний рахунок. Відтак лучани вирішили зареєструвати
благодійний фонд – юридичну особу як представника піклувальної ради школи, аби
мати можливість поборотися
за грантові кошти та прозоро
використовувати ті, що є.
Як розповідає очільниця
піклувальної ради школи, а
віднедавна – і голова правління благодійного фонду ЗОШ
№ 11 «Ерудит» Наталія Гунько, вже кілька років за кошти
батьків члени піклувальної
ради покращують навчальний заклад. Свого часу вони
самотужки зібрали гроші на
ремонт актової зали, за що
ще два роки розраховувалися,
потім – вдалося відремонтувати санвузли. Але це тільки
маленька частина проблем.
Адже треба змінити ще
парти, комп’ютери, які вже
давно застаріли, також у
школі один проектор на всі
кабінети, й учителі змушені
записуватися на два місяці
наперед, аби його взяти на
урок. Оновлення потребують
чи не всі кабінети, а на це ані
коштів батьків, ані коштів
педагогів не вистачає. Крім
цього, школі потрібні заміна
вікон та утеплення. Та все це
– чималі кошти.
Щорічні бюджетні запити,
які надсилає заклад в міську
раду, залишаються без відповіді. Гроші з держбюджету
надходять лише на погашення

ВПЕРШЕ ЛУЦЬКА ШКОЛА
СТВОРИЛА БЛАГОДІЙНИЙ
БАТЬКІВСЬКИЙ ФОНД

захищених статей: зарплати
та розрахунків за енергоносії.
Про решту навіть не йдеться.
Відтак батьки почали самотужки вивчати, як залучити додаткові гроші. Так вони
дізналися про можливість написання грантових проектів.
Але з’ясувалося, що грантодавці не працюють з бюджетними установами. Тож, аби
подати заявку на конкурс,
треба зареєструвати юридичну особу – наприклад, благодійний фонд, який міг би подавати проекти.
«Ми не знали, що і як треба робити, як саме реєструвати фонд, що треба знати,
які потрібні документи. Тож,
коли прочитали про ініціативу Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» щодо підтримки
благодійних фондів у садочках, вирішили звернутися в
Офіс розвитку кварталу по
допомогу», – розповідає Наталія Гунько.
Нагадаємо, між Фондом
Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
та «Волинським Інститутом
Права» влітку цього року
було підписано меморандум
про співпрацю. Згідно з цим
документом, у дитячих садочках міста батьківським комітетам пропонують створити
благодійні фонди, які прозоро звітувалися б і заодно
мали б можливість подавати

Незабаром студенти та викладачі Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки зможуть відстежувати
розклад занять за допомогою смартфонів.
Про це йдеться на офіційній сторінці профкому студентів вишу у соцмережі «ВКонтакті».
Мобільний додаток STUDVEL розробили
Олександр Матвійчук, Юрій Булан та Антон Євтушок. Система передбачає доступ до інформації про
заняття, ім’я викладача, корпус та номер аудиторії.
Програма доступна для будь-кого. Для роботи
з мобільним додатком потрібно:
• зареєструвати навчальний заклад у системі;
• внести дані (викладачі, факультети, групи
тощо);
• налаштувати систему відповідно до вашого
навчального плану.

У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЛИ НОВІ
МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ МАЛЮКІВ

ІНІЦІАТИВА

НОУ-ХАУ

ГАДЖЕТИ НА КОРИСТЬ
СТУДЕНТУ

заявки на участь в грантових
програмах для залучення додаткових грошей на розвиток
ДНЗ міста.
Згідно з умовами, Фонд
Ігоря Палиці покриває всі фінансові витрати на реєстрацію
юридичної особи (благодійного фонду садочка) і відкриття
банківського рахунку, допомагає зареєструвати ці фонди,
написати статут, залучаючи
фахівців, організовуватиме
навчання з ведення звітності
фонду, залучення додаткових
коштів, написання грантових
проектів тощо.
«Така робота є потрібною,
адже батьки чи не останні гроші несуть в садочки і
тому мають право чітко знати, на що витрачаються їхні
кошти: на розвиток дітей чи
самої адміністрації закладу»,
– зауважив свого часу голова
правління Фонду Олександр
Товстенюк.
Крім того, він наголошував: не треба забувати, що
ДНЗ – це все-таки навчальні
заклади, а не місце, де можуть
лише наглянути за дітьми,
поки батьки працюють. Адже
важливо, щоб діти, коли
йдуть у перший клас, вміли
читати й писати. І саме на цей
аспект роботи садочків батьки мають звертати якнайбільше уваги, а жодним чином не
на фінансове «донорство». А

якщо все-таки батьки змушені
платити додаткові гроші, то
вони принаймні мають бути
впевнені, що ці кошти витрачають на їхніх дітей.
Згаданий меморандум поширювався на дошкільні навчальні заклади. Як пояснив
Олександр Товстенюк, тоді було
заплановано розпочати роботу
з ДНЗ, а за рік, імовірно, почати
працювати зі школами.
Та в ЗОШ № 11 вирішили
не чекати й самі звернулися
до Офісу розвитку кварталу з
проханням допомогти їм зареєструвати благодійний фонд
школи. Більше того, саме тут
навчався Олександр Товстенюк, педагоги пам’ятають його
як сумлінного учня.
Як розповіла Наталія Гунько, фонд «Ерудит» діє всього
кілька днів, на черзі – затвердження статуту й активна робота з написання проектів.
До слова, один проект уже
майже готовий: ЛНТУ підготував для їхньої школи проект з енергозбереження, який
передбачає встановлення ІТП,
заміну вікон, утеплення. Залишилося підготувати кошторис
і спробувати свої сили в конкурсі. Зрештою, з реєстрацією
благодійного фонду школи
у навчального закладу розкриваються нові перспективи
розвитку.
Окрім того, що Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
посприяв у створенні благодійного фонду школи й допоміг організуватися, Олександр
Товстенюк вручив представникам фонду «Ерудит» подарунок: сертифікат на 25 тисяч
гривень як першій ініціативній групі, що об’єдналася задля розв’язання проблем закладу, де навчаються їхні діти.
На які саме потреби витратять
подаровані кошти, члени піклувальної ради школи вирішуватимуть під час зборів.

Фото: Ксенія БУКІНА
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У дітвори, яка мешкає на вулиці
Воїнів-інтернаціоналістів, 1, справжнє
свято – для них 5 жовтня відкрили
новенький ігровий майданчик.
А отримали діти такий подарунок від
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк».
Тож уже зранку в передчутті свята
перед будинком почала метушитися малеча, якої ставало все більше й більше.
А згодом до них приєдналися і казкова
Пеппі Довгапанчоха та Бульбашка, які
кілька годин розважали дітвору.
«Передусім хочу передати вітання
від Ігоря Палиці. Він дуже вдячний вам
за ініціативність, за те, що дбаєте про
своїх дітей, дбаєте про те, аби створити їм гідні умови для відпочинку та занять спортом. Мешканка цього двору
пані Лілія подала хорошу ініціативу
– допомогти у облаштуванні дитячого

майданчика. Щорічно ми підтримуємо
12-15 таких об’єктів. Тому вашу ініціативу було схвалено. Враховуючи кількість підписантів, Ігор Палиця доручив
створити цей ігровий майданчик. Тож
нехай ваші дітлахи зростають здоровими та щасливими», – звернувся до лучан виконавчий директор Фонду Ігоря
Палиці «Новий Луцьк» Орест Маховський.
Діти брали участь у різних танцювальних конкурсах, вікторинах та змаганнях. Після забав Пеппі та Бульбашка
обрали найактивніших хлопчика та дівчинку, які допомагали урочисто перерізати стрічку та відкрити ігрове поле.
«Навіть не думали, що матимемо
такий гарний майданчик. Дуже вдячні
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» за

чудовий подарунок. Моєму сину два рочки, тепер ми матимемо змогу тут із ним
гратися. Раніше на цьому місці був занедбаний дитячий майданчик, де не залишилося майже нічого: ні гойдалок, ні гірок. Тепер маємо новенький», – тішиться
Тетяна, місцева мешканка.
Тут і гірки, і гойдалка, і навіть шведська стінка для силових вправ. Ініціатори
ідеї подбали, аби малеча не тільки бавилася тут, а й виховувала фізичний дух.
Після офіційного відкриття діти хором подякували Фонду Ігоря Палиці
«Новий Луцьк» за такий чудовий подарунок і побажали здоров’я його засновникові.
Варто зауважити, що ще 10 подібних
майданчиків за сприяння Фонду «Новий
Луцьк» відкриють до 9 жовтня.

ÍÎÂÈÍÈ
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ
Інформаційне агентство
Волинські Новини

П

ро це радилися
під час засідання
робочої групи
з питань організації
виконання заходів, спрямованих на звільнення
від впливу та наслідків
комуністичної ідеології в усіх
сферах життя міста 6 жовтня.
Перелік об’єктів, які рекомендують зняти з обліку чи
демонтувати у рамках закону
про декомунізацію, озвучив
секретар міської ради Сергій Григоренко. Йдеться про
пам’ятки історії місцевого
значення, які пропонують
зняти з обліку у зв’язку з заходами щодо декомунізації за
відсутністю підстав взяття їх
на облік.
Зокрема, це будинок, у
якому в 1709 році зупинявся Петро I (вулиця Пушкіна). Інформаційну дошку з
будинку пропонують зняти
та передати в Регіональний
музей українського війська.
З обліку зняти пропонують
будинок, в якому проголосили радянську владу у Луцьку
(на вулиці Лесі Українки),
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У ЛУЦЬКУ ЗМЕНШАТЬ
КІЛЬКІСТЬ ПАМ’ЯТОК

ЯКІ ПАМ’ЯТНИКИ ТА МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОТАЛІТАРНИМ
КОМУНІСТИЧНИМ РЕЖИМОМ, ПОТРІБНО ДЕМОНТУВАТИ?
ДЕМО
ОНТ
НТУВАТ

будинок, в якому діяв Луцький повітовий ревком (на
П’ятницькій Гірці), будинок,
у якому мешкала Паша Савельєва (інформаційну дошку з
будівлі знімуть та передадуть
у згаданий музей).
Демонтувати та передати в
музей пропонують пам’ятник
Бойку, що на вулиці Лесі Українки. Зняти з обліку хочуть
будинок, де розташовувалося
тимчасове управління у 1939
році (на проспекті Волі), будинок, в якому розташовувався
Волинський обком КП(б)У на
вулиці Богдана Хмельницького, будинок Луцької місь-

БЮРОКРАТ У ЗАКОНІ

Правомірність дій луцького міського
голови Миколи Романюка, який подав
заяву до суду про заборону мирних
зібрань напередодні приїзду екс-президента України Віктора Януковича,
перевірить прокуратура, повідомляє
Інформаційне агентство Волинські Новини.
Заяву про вчинення кримінального
правопорушення Луцький міськрайонний суд зобов’язав внести до Єдиного
реєстру досудових розслідувань. Відповідне рішення виніс суд 6 жовтня під час
засідання.
Як повідомляв депутат міської ради,
голова депутатської групи «Новий
Луцьк» Андрій Осіпов, Микола Романюк
не відкликав позову навіть тоді, коли
з’ясувалося, що візит Януковича скасовано. Але місцева влада у травні 2012
року бажала за будь-яку ціну показати

кради на вулиці Винниченка,
будинок, де діяв Луцький
міськком КП(б)У, будинок
колишнього окружного суду,
де проходив процес 57 членів
КПЗУ на вулиці Сенаторки
Левчанівської (інформаційну
дошку передадуть у музей),
будинок, у якому в 1917-1918
роках діяла Луцька міська
рада робітничих, солдатських
та селянських депутатів на
Богдана Хмельницького, будинок, де проходила обласна
комсомольська
конференція, на вулиці Винниченка,
пам’ятник Паші Савельєвій
(який вже давно фактично

знесено, а офіційно його
розшукують). Також зніматимуть з обліку монумент «Слава труду» (про
його демонтаж наразі не
йдеться).
Дискусію викликало місце
розстрілу членів антифашистського підпілля (Кафедральна,
16), де розташована пам’ятна
дошка. Так, питання про зняття з обліку і демонтаж дошки
наразі відтермінували для
того, щоб дослідити проблему. Своєю чергою, історик
Петро Троневич зауважив, що
тут йдеться про надуману історію, а місце для пам’ятного
знака було вибрано довільно.
Відтак вирішили рекомендувати міському голові до 1
листопада дати доручення про
демонтаж пам’ятника Степану Бойку, демонтаж низки інформаційних дощок та зняти
з обліку пам’ятки історії місцевого значення, пов’язані з
тоталітарним комуністичним
режимом.

СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ
ЛУЦЬКУ ПРОКУРАТУРУ
РОЗСЛІДУВАТИ ДІЇ РОМАНЮКА
свою міць і прислужитися злочинному
уряду. Для Романюка було принципово
важливо довести місцевій опозиції, що
він – влада, і за ним Янукович.
«Розпочинаючи процедуру заборони мирного зібрання, Микола Романюк
перевищив повноваження. Згідно із законом, рішення про звернення до суду
про обмеження мирного зібрання може
ухвалити місцева рада та/або її виконком. Отже, Романюк діяв протиправно,
порушуючи вимоги Конституції України
та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Але йому тоді було
байдуже до вимог закону і демократичних принципів, бо він обслуговував режим Януковича», – сказав Осіпов.
Відтак Андрій Осіпов надіслав відповідне повідомлення про вчинення злочину в прокуратуру міста. Проте прокуратура не внесла заяву до ЄРДР, мотивуючи
це правомірністю дій луцького міського
голови.
Андрій Осіпов поскаржився до суду
на дії прокуратури. Так, на його думку,
прокурор був зобов’язаний внести відо-

мості до ЄРДР, з’ясувати всі обставини,
а вже по тому вирішувати, чи був у діях
міського голови Луцька склад злочину, чи
ні.
Представник прокуратури, своєю
чергою, пояснював, що луцький міський
голова діяв відповідно до чинного положення, затвердженого міськвиконкомом,
яке на той час діяло в місті. Так, заява про
мирне зібрання мала бути надіслана за 10
днів до акції, а її надіслали в переддень
заходу. А міський голова як представницька особа міськради та міськвиконкому мав право подавати заяву до суду.
Відтак, на думку прокуратури, міський
голова діяв правомірно.
Андрій Осіпов зауважив, що ці обставини мали з’ясовувати під час досудового
розслідування після реєстрації його заяви
в ЄРДР, а не до цього.
Зрештою, після перерви суддя Андрій
Сівчук оголосив рішення: скаргу Андрія
Осіпова задовольнити повною мірою і
зобов’язати прокуратуру внести відомості,
вказані в заяві Андрія Осіпова, в ЄРДР для
всебічного і об’єктивного розслідування.

СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ

ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФУТЗАЛЬНОГО
ТУРНІРУ В ЛУЦЬКУ
Упродовж двох днів у столиці Волині
проходив всеукраїнський футзальний
турнір «LUTSKOPENСUP», організований
Асоціацією міні-футболу (футзалу)
Волинської області спільно з Фондом
Ігоря Палиці «Новий Луцьк», повідомляє
Інформаційне агентство Волинські
Новини. Скориставшись паузою в Екстралізі, до Луцька завітало одразу п’ять
колективів головної ліги країни, які разом
зі збірною міста-господаря розіграли
«Відкритий кубок Луцька».
Господарі змагань розіграли п’яте
місце з «Ураганом». Іванофранківці були
сильнішими завдяки трьом голам Баланика, Боргуна і Горбатого. Третє місце
дісталося «Спортлідеру+», який мінімально здолав «Кардинал-Рівне» – 3:2.
Фінал турніру звів між собою «ЛТКІнБев-НПУ» та «Енергію», тому глядачі
мали змогу знову побачити протистояння, яке добре себе зарекомендувало на
Кубку Львівщини. Молоді підопічні Валерія Туркіна цього разу взяли реванш у
«енергетиків» 5:3 і здобули свій перший в

історії об’єднаної команди трофей – 4:2.
«Турнір дуже хороший, я надзвичайно вдячний організаторам – п’ять команд з Екстраліги, одна місцева команда.
Рівень фактично у всіх однаковий. Ми
приїхали по досвід і залишилися задоволені», – поділився враженнями гравець
команди «ЛТК-ІнБев-НПУ» Максим
Литвинов.
Перемогою на луцьких змаганнях
задоволений і тренер команди Валерій
Туркін. Ця звитяга, нехай і в товариському турнірі, надала його команді впевненості у власних силах і дозволила зроби-

ти висновки щодо провального старту в
цьогорічній Екстралізі.
«Цей турнір дав нам психологічну
впевненість, що ми можемо, потрібно
просто працювати і реалізовувати свої
моменти. Побачили, що є потенціал в нашої команди, просто потрібно скерувати
його в правильне русло. Дуже вдячний
за чудову організацію волинським футзалістам та Фонду Ігоря Палиці «Новий
Луцьк». На Волині дуже хороші та привітні люди. Якщо змагання проводитимуть наступного року, ми обов’язково
приїдемо, – запевнив Туркін.

8 жовтня 2015 року
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ТРАНСПОРТ

У ЛУЦЬКУ БУДЕ
НОВИЙ МАРШРУТ

У місті планують запровадити новий маршрут,
який з’єднуватиме вулиці Карбишева і бульвар
Дружби народів.
Про це стало відомо під час засідання міськвиконкому 7 жовтня, пише Інформаційне агентство
Волинські Новини.

Як повідомив начальник управління транспорту і зв’язку міськради Анатолій Миронюк,
новий маршрут № 34 рухатиметься вулицями та
проспектами міста у прямому та зворотному напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівська, Стрілецька, Василя Мойсея, Шопена, Волі,
Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець,
Паркова), Ковельська, Львівська, Дружби народів
(місця міжзмінного відстою на вул. Карбишева та
Дружби народів).
Відтак у місті вирішили оголосити конкурс на
здійснення перевезень. Участь у конкурсі можуть
брати міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками, не нижчими за Євро-2.
Перевізник до проведення конкурсу забезпечує наявність GPS-обладнання на транспортних
засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, з резервними включно, сумісного
із системою «МАК» підприємства «Візор».
На маршруті передбачається робота не менш
як одного транспортного засобу, пристосованого
для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Дата оголошення конкурсу – 15 жовтня, кінцевий термін подання заявок – о17:00 2 листопада.
Конкурс буде проведено 17 листопада.

НА ДОРОЗІ

БУЛА «ЗЕБРА» –
І ЗНИКЛА
На проспекті Перемоги ліквідують пішохідний
перехід, повідомляє видання «Район. Луцьк».
Нещодавно на проспекті Перемоги почали
зводити паркан, що відділятиме тротуар від проїжджої частини.
Робітники неохоче розповідали про огорожу,
проте кілька слів все ж сказали. Зокрема, сам процес встановлення паркану займе ще кілька днів. А
перехід, що перед мостом, будуть ліквідовувати,
зазначили працівники. І додали, що на комфорт
пішоходів це не вплине.

БЕЗ ПРАВА

У ЛУЦЬКОМУ СІЗО
НЕ БУДЕ ВИБОРЧОЇ
СПЕЦДІЛЬНИЦІ
Спецдільниці в слідчому ізоляторі на місцевих
виборах не буде.
Про це стало відомо під час засідання Луцького міськвиконкому 7 жовтня, повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Начальник організаційного відділу міської
ради Олена Барська повідомила, що на території
міста створено 83 виборчі дільниці. З них 73 –
звичайні і 10 – спеціальні.
Спецдільниці діятимуть у закладах охорони
здоров’я і у військовому госпіталі. Нагадаємо,
спецдільницю в госпіталі було створено торік напередодні виборів народних депутатів.
А ось тимчасова виборча спецдільниця у слідчому ізоляторі на місцевих виборах не діятиме.
Адже, згідно з чинним законодавством, не мають
права голосу на місцевих виборах громадяни
України, які за вироком суду перебувають у місцях
позбавлення волі. При цьому навіть ті особи, які
сидять у СІЗО, також не зможуть проголосувати,
бо в таких установах та тюрмах на місцевих виборах дільниці не утворюють.
Олена Барська запевнила, що всі дільниці забезпечені оргтехнікою та засобами зв’язку. Окрім
того, вже 10 жовтня заплановано перші збори
членів ДВК на дільницях.
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ДОВИМАГАВСЯ

ВИКЛАДАЧУ
ЛУЦЬКОГО ВИШУ
ЗА ХАБАР ДАЛИ
ТРИ З ПОЛОВИНОЮ
РОКИ ТЮРМИ
Доцента кафедри кримінального права
та процесу Східноєвропейського
національного університету імені
Лесі Українки Володимира Наливайка
правоохоронці затримали «на
гарячому», в момент отримання ним
неправомірної вигоди, повідомляє
прес-служба УМВС України у
Волинській області.
Чоловік вимагав від студентів гроші за сприяння в успішному складанні
іспитів з предметів, які він викладав,
та захисті курсових робіт. У результаті
28 липня 2015 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області працівнику навчального закладу винесено
вирок. Відповідно до рішення суду, обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення,
що передбачене ч.3 ст. 368 (Прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України,
та призначено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три роки
та шість місяців, з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі
посади в закладах освіти строком на
три роки та з конфіскацією належного
останньому майна.
На вирок Луцького міськрайонного
суду викладач подав апеляцію, згідно із
результатами розгляду якої 2 жовтня
2015 року колегією суддів Апеляційного суду Волинської області апеляцію
залишено без задоволення. У результаті покарання, призначене Луцьким
міськрайонним судом, стосовно працівника вишу Апеляційним судом Волинської області залишено без змін.

ЗДОРОВ’Я

КОЛИ СЕКУНДИ КОШТУЮТЬ ЖИТТЯ:
«ШВИДКИМ» ЛУЦЬКА ДОПОМОГЛИ
ПРАЦЮВАТИ КРАЩЕ
Дарина ГОГОДЗА

У

сфері екстреної
медичної допомоги
час має вирішальне
значення, адже зекономлені
секунди можуть коштувати
пацієнту життя. Тому, коли до
Фонду Ігоря Палиці «Новий
Луцьк» по допомогу звернувся
колектив Волинського
обласного центру екстреної
медичної допомоги та
медицини катастроф, у Фонді
із позитивним рішенням не
вагалися.
Річ у тім, каже виконавчий
директор Фонду «Новий Луцьк»
Орест Маховський, що аналогів
такого центру в Україні немає. Колектив власними силами розробив
інноваційну систему комунікації
між бригадами медичної допомоги
та й далі не стоїть на місці, впроваджуючи нові технології.
Пацієнт телефонує на номер
«103», і диспетчер спрямовує
до нього бригаду. При цьому
працівник центру завдяки gpsзв’язку бачить, де найближча
бригада. Таким чином, вдається
зекономити дорогоцінний час.
Аби ця комунікація була ще
швидшою, центру потрібне було
відповідне комп’ютерне забезпечення. Воно допоможе полегшити
роботу диспетчерів, покращить
передачу інформації між бригадами екстреної допомоги та найголо-

Передане обладнання вже незабаром буде апробоване та працюватиме у
центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

вніше – оптимізує час роботи бригади, а отже, врятує чиєсь життя.
«Завдання, які поставлено перед нами, досить складні. Для нас
основне – аби бригади екстреної
допомоги могли у найкоротші
терміни доїхати до місця виклику. Велике значення в цьому відіграє система комунікації між
диспетчерами і бригадами. Ми
розробили певний механізм, аби
досягти якнайшвидшої передачі
інформації. Втім мали проблему:
наше обладнання вже до певної
міри застаріле. Аби стовідсотково
забезпечити наші бригади новим
обладнанням, потрібні великі кошти, яких ми не мали», – розповідає директор центру Олег Куц.
Лікар каже, що установа вже
співпрацювала з Фондом Ігоря
Палиці «Новий Луцьк» і цього

разу також звернулася з проханням допомогти оснастити диспетчерську потрібним обладнанням.
6 жовтня техніку центру передали. А саме – комп’ютери,
принтери, bluetooth-гарнітури,
пристрої для безперебійної роботи техніки у разі вимкнення струму, телефонні апарати. Загалом
вартість переданого обладнання
– близько 120 тисяч гривень.
Завдяки техніці вдасться обладнати додаткові місця диспетчерів у центральному пункті на вулиці Словацького та у п’яти пунктах,
що розміщуються у Луцьку. Окрім
того, це дозволить передавати інформацію як через інтернет, так
і через мобільний зв’язок. Адже
така двоканальна система комунікації більш надійна.
«До того ж, це дасть нам мож-

ливість з часом відмовитися від
паперових носіїв, а все тримати у
електронному вигляді. Таким чином вдасться прискорити пошук
у базі даних, обробляти інформацію, відстежувати статистичні
дані. Це той рівень, який вимагається у Європейському Союзі. Ми
хочемо досягти такого рівня, і за
допомогою наданої апаратури нам
це вдасться», – пояснює Олег Куц.
Виконавчий директор Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
Орест Маховський зазначив, що
вагань чи роздумів щодо допомоги центру не було.
«Фонд веде системну щорічну
роботу щодо пріоритетного напрямку – здоров’я лучан. І саме
закупівля потрібного обладнання, ремонт того, що є, чи ремонт
приміщень, палат дуже важливі.
На жаль, бюджетні кошти, особливо в умовах АТО, не завжди
достатні. І всі питання, які озвучують головні лікарі, ми намагаємося оперативно вирішувати»,
– зазначив Маховський.
Після встановлення апаратури та підлаштування програмного забезпечення вдасться переадресовувати виклик одразу до
бригади. Таким чином можна буде
вигравати у часі 40-60 секунд, що
надзвичайно важливо для порятунку життя, каже Олег Куц.
Поки що проект покращення
комунікації апробовуватимуть
на рівні Луцька. Якщо ж система себе виправдає, каже Орест
Маховський, Фонд буде підтримувати й впровадження її на всій
території Волині.

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

ПЕТРО ВЕРЗУН: «ДЕПУТАТСТВО –
НЕ МЕТА, А ІНСТРУМЕНТ, ЩО МАЄ
ПРАЦЮВАТИ В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДИ»

Лілія БОНДАР

Петро Верзун має достатній досвід
роботи у громадсько-політичному
секторі, щоб реалізувати задумані
проекти. Проте він все-таки вирішив
брати участь у виборах до Луцької міської
ради. «Хроніки Любарта» поцікавилися,
чому він обрав для себе «Солідарність»,
а не «Самопоміч», та що обіцяє Верзун
своїм виборцям.
– Тривалий час Петро Верзун був одним
з облич луцької «Самопомочі». Чому вирішили змінити цю політичну силу на БПП
«Солідарність»?
– Я не був членом партії «Самопоміч», а
лише підтримував цю політичну силу. Коли
достатньо довго працюєш за лаштунками
партії, то все більше й більше бачиш правду.
Виявилося, що за лаштунками «Самопоміч» –
гола, боса і брехлива. У її списку були люди,
яких я особисто знаю та поважаю, наприклад,
Ганна Гопко. Вона – безспірний авторитет.
Але в процесі роботи виявилося, що Гопко
«негідна» фракції «Самопомочі». У мене та
виборців був сформований стереотип «ЛьвівСамопоміч-Садовий». Львів – це аж ніяк не
надбання Садового, а попередніх поколінь.
А «Самопоміч» – не більше як маркетинговий проект. Тож я купився на те, що тут усе
прозоро та відкрито. Насправді це все не так,
бо відкриті списки – обман. Усе вирішилося
на рівні перших осіб – Садового, Лаврика і
Березюка. На жаль, за гарною європейською
традиційною західноукраїнською філософією
криються амбіції однієї людини, яка колисьтаки захоче стати президентом України.

– То чому все-таки вирішили балотуватися від Блоку Петра Порошенка «Солідарність»?
– Зараз Україна як ніколи потребує сильної президентської влади, щоб здійснювати
реформи. Якщо ми хочемо змінювати українську державу та економіку, зупинити падіння
до країн третього світу, то маємо підтримати
ці реформи. Не треба розбиватися на дрібнопартійні розбірки, а розбудовувати українську економіку. Розбудова уже почалася. Ми
бачимо це щоденно у Луцьку. Всі кажуть, що
дороги у місті ремонтують під вибори. Насправді це результат того, що в рамках міського бюджету було виділено додаткові кошти
на ремонт доріг. Тобто маємо вже позитив –
реформу децентралізації, яку започаткував
Гройсман у команді Порошенка.
– Навіщо вам депутатський мандат?
– Депутатство і участь у роботі політичної сили – це інструмент для того, аби змінити щось на краще. За свої 38 років я навчився
багато чого робити, зокрема, для громади.
Умію залучати грантові кошти. Знаю, як працює господарка міста, півтора року очолював
департамент соціальної політики міськради.
Звісно, що ці навики можна було б використовувати у бізнесі, але я люблю працювати
з людьми. Робота у громадському секторі
та робота на благо громади мені вдається,
то чому б це не робити через депутатську
трибуну? Думаю, що маю достатньо знань,
умінь, навичок і досвіду, аби моє депутатство
було корисне для громади Луцька.
– Кілька проектів, які ви ініціювали,
спрямовані на покращення роботи Центру
надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Розкажіть про них.

– У Луцьку один з найкращих Центрів
надання адміністративних послуг. Це підтвердив Арсеній Яценюк в одному з інтерв’ю.
У своїй громадській діяльності я багато сил
приділяю розвитку електронної демократії,
тобто використанню новітніх технологій
для покращення життя громадян, зокрема, й
вдосконалення роботи ЦНАПу. Завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження»
вдалося знайти гроші на комп’ютерне забезпечення й на інформаційну кампанію (тренінги, висвітлення діяльності ЦНАПу в ЗМІ,
брошури й буклети). Мені вдалося разом із
люблінськими та франківськими партнерами
запропонувати інноваційний підхід обслуговування іноземців, які на законній підставі
перебувають на українській території. Ми
створили Інформаційно-консультаційний
центр, де іноземцям надають інформацію чотирма мовами. Такий пункт уже функціонує
в луцькому ЦНАПі, й зовсім скоро буде облаштований в івано-франківському ЦНАПі
та люблінському Бюро обслуговування мешканців. Вважаю, що кордон, який є між українцями та поляками, має бути максимально
прозорим.
Зараз працюю над тим, аби переконати
польських партнерів втілювати проект із покращення надання адміністративних послуг
для маломобільних груп населення. Людина
не має відчувати свою ваду, а отримувати
адміністративну послугу так, як усі інші послуги.
– За вами в Луцьку закріплений 35-й
виборчий округ. Що обіцяєте своїм виборцям?
– Обіцяю, що буду максимально лобіювати інтереси громади округу та міста зага-

лом. А це буде можливо тоді, коли сформуємо команду. Разом із колегами плануємо
втілити в життя кілька програм, спрямованих на підтримку ОСББ, енергоощадність, поліпшення екології округу. У рамках
останнього пункту передбачена програма
«Сапалаївка-2025», тобто перетворення
русла Сапалаївки на паркову зону. Також
будемо працювати, щоб Сквер Героїв Майдану був окрасою міста. Варто запровадити
тотальне сортування сміття, започаткувати
у школах, починаючи із першого класу, екологічні уроки із сегрегації відходів. Планую
запровадити індивідуальний підхід у питанні соціального захисту населення і надалі працювати в напрямку розвитку електронної демократії.
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C

вято врожаю
«Укропівські обжинки»
відбулося 4 жовтня у
Ківерцях. Дійство організували
з ініціативи Волинської обласної
регіональної організації
політичної партії «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП».
Зі слів організаторів, головною
метою заходу було об’єднати людей
– фермерів, домогосподарів, активних селян. Усі гості свята мали змогу придбати сільськогосподарську
продукцію за доступними цінами
на ярмарку, який розпочався ще
задовго до офіційної частини. Чого
тут тільки не було – і коровайна випічка, і свіжий мед, і натуральний
сік, і навіть кролики та поросята.
Участь у святі врожаю взяли
представники усіх районів Волині.
Гурманам до смаку був шашлик
та м’ясна нарізка з натурпродукту,
запашна домашня випічка. Усіх
гостей свята безплатно частували
традиційним українськи кулішем.
Для найменших були свої розваги – майстер-класи з творчого
розвитку. Результати своєї роботи
продемонстрували також вихованці Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості
на окремій експозиції.
Під час заходу голова Волинської обласної регіональної організації політичної партії «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП»,
кандидат у депутати до Волинської
обласної ради Вячеслав Рубльов
передав вітання від члена політради УКРОПу, засновника Фонду
«Новий Луцьк» Ігоря Палиці.
«Плануємо зробити «Укропівські обжинки» щорічним святом
і щоразу проводити їх в іншому
районі. Оскільки ківерчани першими виявили ініціативу прийняти дійство, захід відбувся тут,
– каже Вячеслав Володимирович.
– У кожному районі нашої області є люди, які працюють та виробляють щось. Волинь – аграрний
край. Тож справедливо щороку
вшановувати її трудівників. Людей, яких сьогодні відзначали,
жителі району обирали на власний розсуд. УКРОП просто довірився їхньому вибору. Людям захід подобається, а це є найвищою
відзнакою для нас. Бо, як ідеться у
вітальному слові Ігоря Петровича
Палиці, аграріїв у нас шанують,
але належно не вшановують. Тож

«УКРОПІВСЬКІ ОБЖИНКИ»

ВІДСВЯТКУВАЛИ У КІВЕРЦЯХ

ми під його керівництвом зробимо усе, аби аграрний сектор Волині розвивався».
Своєю чергою, голова правління Фонду «Новий Луцьк», кандидат
на посаду луцького міського голови Олександр Товстенюк запевнив,
що підтримка аграрного сектору
обов’язково буде. З його слів, сьогодні одним із основних напрямків
розвитку України є село, яке треба
підіймати.
«Ігор Петрович має стратегічне
бачення. Він переконаний, що село
має мати підтримку на всіх рівнях,
це його особиста позиція», – наголосив Олександр Товстенюк.

Голова Ківерцівської районної
організації партії УКРОП, кандидат у депутати до обласної ради
Олександр Омельчук, своєю чергою, зазначив, що в їхньому місті
давно вже не було такого свята.
Тому й вирішили запросити «Укропівські обжинки» до себе. До того
ж, хотіли, аби молодь якомога
більше дізналася про «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП»,
про Ігоря Палицю та його Фонд
«Новий Луцьк».
Найактивніших представників
аграрного сектору Волині під час
«Укропівських обжинків» відзначили подарунками. Їх вручили кан-

дидати у депутати до обласної ради
від Ківерцівського району – Людмила Тимощук та Віктор Гоцалюк,
а також кандидат на посаду міського голови Ківерців Михайло Ломага. Серед відзначених – В’ячеслав
Семенюк (фермер, Рожищенський
район), Сергій Кузьмич (особисте
селянське господарство, Іваничівський район), Олексій Ващук (голова фермерського господарства
«Росохи», Маневицький район),
Олександр Козачук (садівництво,
Любомльський район), Ольга Сачик
(майстриня з випікання короваїв,
Старовижівський район), Василь
Пугач (засновник та голова това-

риства пасічників «Бджолярський
круг Полісся», Камінь-Каширський
район), Володимир Войчук (голова
фермерського господарства «Кошара», Ковельський район).
«Коли розвалився колгосп, вирішив провадити власну справу,
– каже голова фермерського господарства «Росохи» Олексій Ващук.
– Виростив самостійно спочатку 56
голів рогатої худоби, а потім справа почала розвиватися вже активніше».
У родині Василя Пугача – вже
не одне покоління бджолярів. Тому
й не дивно, що він заснував і очолив товариство пасічників «Бджолярський круг Полісся».
«Уже 23 роки виготовляю мед,
настоянки з прополісу, воскової молі,
мазі проти ран та опіків, маю лікувальний лежак із бджолами, – розповідає Василь Пугач. – До мене звертаються по продукти бджільництва не
лише волиняни, а й люди з інших областей України, оскільки лісовий мед
якісний та екологічно чистий».
Майстриня з випікання короваїв Ольга Сачик насамкінець
каже, що створювати весільну випічку навчилася ще в дитинстві.
«Коли біля білої печі, що потріскувала, господарювала моя бабуся, крутилася біля неї як дзиґа,
– розповідає Ольга. – Випікання
весільних короваїв – це найкращий
відпочинок для мене».
Гостей «Укропівських обжинків» розважали фіналіст телешоу
«X-фактор» Назар Хасан, гурти
«Ріплей», «Такалаба» та ансамбль
пісні і танцю «Барвінок».
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Луцьку понад місяць
тому розпочали
роботу Офіси
розвитку кварталу. Фактично,
їхні працівники виконують
завдання органів місцевого
самоврядування: збирають
інформацію про проблеми, які
найбільше турбують місцевих
жителів, надають рекомендації,
як правильно вчинити, а також
самі долучаються до їхнього
вирішення.
Діяльність Офісів є ініціативою
і фактично розширенням роботи
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
– його так званим сервісним центром. На четвертому році існування Фонду виникло рішення стати
ще більш доступними для людей і
відкрити представництва в різних
мікрорайонах міста. Якщо раніше
до головного офісу Фонду зверталися здебільшого в критичних випадках, коли допомоги вже було
просити ні в кого, то тепер «Новий
Луцьк» закликає не відкладати й
більш побутові питання: житлові,
комунальні, юридичні. У таких випадках можна отримати кваліфіковану пораду й супровід менеджерів
Офісів розвитку кварталу.
Попри численні закиди, робота
Офісів – не передвиборчий проект,
запевняють у Фонді. Навпаки –
вони стануть і частково вже є майданчиком для співпраці депутатів
міськради з мешканцями. Так, семеро працівниць Офісів уже стали
кандидатами в депутати до Луцької
міськради, готові вони продовжувати діяльність і після виборів. Й
оскільки робота «на окрузі» уже є
їхнім постійним місцем праці, то й
спілкуватимуться вони з лучанами
не «від сесії до сесії», а протягом
робочого тижня.

З ЧИМ ЗВЕРТАТИСЯ
В ОФІСИ РОЗВИТКУ
КВАРТАЛУ

ТІЛЬКИ З ПОЗИТИВОМ

ЕКСПЕРИМЕНТ
Найкращий спосіб перевірити –
відчути на собі. Тому знайомство із
роботою Офісів розвитку кварталу
вирішили розпочати, поскаржившись туди на поганий стан під’їзду
та байдужість жеку.
Проблема
не
вигадана:
п’ятиповерхова хрущовка у Привокзальному мікрорайоні Луцька і справді в поганому стані – як
ззовні, так і всередині. Працівники
ЖКП № 3, що обслуговує будинок,
багато років поспіль посилаються
на відсутність коштів. Коли мешканці запитують, куди йдуть сплачені гроші за квартплату, вказують
на підмурований минулоріч цоколь
– мовляв, у цьому будинку цоколь
відремонтували, в іншому – дах, ще
десь вікно в під’їзді вставили – на
всіх не настарчишся.
Офіс розвитку кварталу в цьому мікрорайоні розташований на
вулиці Романа Шухевича (колишня
Кузнєцова).
Запросивши до столу, менеджер
Тетяна Янчук запитує про мету візиту. Почувши розповідь про неефективну роботу жеку, цікавиться,
чи не розглядали варіант створити
у будинку об’єднання співвласників (ОСББ). Пояснює переваги: уся
квартплата лишатиметься у розпорядженні будинку, і самі мешканці
будуть ухвалювати рішення, на що
витрачати гроші. Пояснюємо, що
такий варіант – малоймовірний,
адже в будинку проживають переважно пенсіонери, а молоді мешканці – здебільшого квартиранти.
Тетяна розповідає, що в дію вступив закон, за яким до липня наступного року усі мешканці багатоповерхівок змушені будуть визначитися зі
створенням ОСББ або співпрацею
з управляючою компанією. Інакше
рішення щодо утримання будинку,
починаючи від ремонтів і закінчуючи формуванням тарифів, міська
влада буде ухвалювати самостійно і
не радячись із людьми.
«Ми проводимо безплатні навчання для всіх охочих створити

робить відчутною різницю між затишним Офісом та совковим жеком.
«Нещодавно довелося побувати
в жеку, бо оформляла документи на
субсидію, – пригадує Тетяна. – Усе
навколо в паперах, вони і на столі,
і під столом, на них каву п’ють, бутерброди їдять… Жах».
Серед працівників іншого Офісу розвитку кварталу, що в старій
частині Луцька на вулиці Кондзелевича, так само є кандидат у депутати міськради – Олена Оліферович.
«Попри те, що наш Офіс розташований в історичній частині міста, звернень з приводу збереження
архітектурної спадщини чи чогось
подібного поки не було, здебільшого звертаються щодо комунальних
проблем», – розповіла Олена.
На відміну від Офісів у спальних районах, тут відвідувачів поки
небагато, у середньому 3-5 на день.
Усе – через тимчасову недовіру людей, вважає Олена Оліферович.
«Приходять відвідувачі, показують купи паперів зі зверненнями,
довідками, відмовами… Вони пройшли вже не одну інстанцію. Не дивно, що зневірилися», – каже вона.
Серед звернень чимало й таких,
що стосуються матеріальної допомоги. Звертаються люди, які потрапили в складні життєві ситуації.
Працювати з такими історіями –
робота не для кожного. Запитуємо
в Олени, чи не було пов’язаних із
цим сумнівів.
«Перед тим як відіслати резюме, зайшла на сайт «Нового Луцька». Чесно кажучи, була шокована
від кількості програм Фонду і тих
добрих справ, які він робить… Люблю працювати з людьми, а коли є
можливість допомагати їм – хіба
можна вигадати кращу роботу?» –
зізналася Олена Оліферович.

ОСББ, – каже Тетяна. – Надаємо всі потрібні консультації. Мешканцям, навіть якщо це пенсіонери, не треба далеко йти, наш офіс поряд. До того ж, зараз Фонд
«Новий Луцьк» в рамках програми підтримки ОСББ
компенсує витрати на реєстрацію об’єднання (відкриття рахунку, печатки тощо). Загалом ОСББ можна
створити за два тижні».
Під час розмови викрилися й інші проблеми: старі
дерева перед вікнами, купи сміття, які двірники змітають під бордюри і не вивозять, погана електропроводка
в під’їзді, через яку лампочки згорають чи не щодня…
Тетяна запропонувала заповнити заявку зі вказаними
проблемами, а також поцікавилася, чи зверталися до
депутата свого округу. Зізнаюся: ні…

МЕНЕДЖЕР – КАНДИДАТ – ДЕПУТАТ?
«Я 14 років працювала в «Укртелекомі», це була
моя єдина робота, – розповіла Тетяна Янчук. – Тому
ухвалити рішення про зміну роботи було непросто.
Але так склалися обставини. Шукати інше місце почала ще в червні, але не знаходила нічого, що було б до
душі. Коли дізналася, що будуть відкриватися Офіси
розвитку кварталу від Фонду Ігоря Палиці, відіслала
резюме. І невдовзі мене запросили на співбесіду. Вже
під час розмови зрозуміла, наскільки хочу працювати
з цими людьми. Ставлення до мене як до потенційного
працівника відрізнялося від типової поведінки роботодавців. Раніше створювалося враження, що прийшла
проситися на роботу, а тут відчула, що мене запрошують, що я – потрібна».
Тетяна працювала трохи більш як місяць менеджером Офісу розвитку кварталу, як отримала нову пропозицію: разом з кількома іншими працівницями Офісів стати кандидатами в депутати Луцької міської ради
від «Українського об’єднання патріотів – УКРОП».
Як розповів під час представлення своєї команди
кандидат на посаду міського голови Луцька Олександр

АДРЕСИ ОФІСІВ
РОЗВИТКУ КВАРТАЛУ:
•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Гордіюк, 37;
вул. Й. Кондзелевича, 30;
вул. Р. Шухевича, 6;
вул. Ковельська, 47а;
вул. Корольова, 10;
просп. Відродження, 10;
просп. Соборності, 38;
бульв. Дружби народів, 6.

Товстенюк, ідея делегувати у міськраду менеджерів
Офісів розвитку кварталу не була спонтанною, і насправді вже під час першої співбесіди відбирали не
просто хороших працівників, а майбутніх депутатів.
«Ми підготували сильну команду, на сьогодні у
Фонді «Новий Луцьк» працює 50 людей: 21 – в центральному офісі, 29 – в Офісах розвитку кварталу. Ми
дуже ретельно відбирали людей, опрацювали понад
130 резюме, провели 68 співбесід і зрештою обрали 29
осіб. У разі, якщо ці люди стануть депутатами, вони
продовжать роботу в Офісах і будуть працювати щодня – із понеділка до п’ятниці, із 9:00 до 18:00. Це буде
так зване ядро міської ради», – зазначив він.

РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Менеджер Тетяна Янчук каже, що розуміє мешканців, які звертаються по допомогу в Офіси розвитку кварталу. По-перше, тут працюють для того, щоб
розв’язувати проблеми, а не шукати пояснення, чому
це зробити неможливо. А по-друге, сама атмосфера

Офіс розвитку кварталу на
проспекті Відродження у Луцьку –
по-своєму унікальний. Усіх трьох
працівників – Юлію Дацюк, Катерину Матвійчук і Миколу Калапушу – було відібрано кандидатами в
депутати.
За кількістю звернень цей Офіс
є одним із найактивніших. Працівники розповідають, що мають і
досить несподіваних гостей. Приміром, перед нашим візитом в Офіс
заходила працівниця жеку: познайомитися та домовитися про спільну роботу.
«Ми порозумілися, домовилися співпрацювати, – каже Юлія. –
Проте, пам’ятаю, нещодавно зверталася в ЖКП № 7 як мешканка.
Живу на останньому поверсі, у нас
протікав дах. Та ремонт довелося
робити за власні кошти».
На запитання, яким Юлія бачить
хорошого депутата, відповіла просто: близьким до людей, ініціативним та з прогресивними поглядами.
«Працювати в Офіс вийшла із декретної відпустки, – розповіла Юлія.
– Роботу стала шукати, ще сидячи
вдома з донькою. Раніше працювала
і бухгалтером, і в банківській сфері
на керівній посаді. Але подобається
робота з людьми. Тим більше, до нас
усі приходять з позитивом. Навіть
якщо йдеться про якусь проблему,
репутація у Фонду така, що лучани
приходять з хорошими емоціями,
бо знають, що обов’язково отримають підтримку».
Катерина Матвійчук зізнається, що на роботі в Офісі нарешті
знайшла себе.
«Я цього не афішую, але… у
мене була непроста життєва ситуація, і свого часу Фонд дуже допоміг
моїй сім’ї. Тому коли чоловік розповів, що «Новий Луцьк» шукає працівників, я зрозуміла: дуже хочу!
Так в житті складалося, що пробувала працювати у різних сферах і
відчувала, що не можу себе знайти.
А от коли почула про цю роботу,
зрозуміла: хочу тут працювати,
хочу допомагати людям», – поділилася Катерина Матвійчук.

ÐÅÀË²¯
ВИБОРЧІ БАТАЛІЇ
За матеріалами Волинського
агентства розслідувань та
Інформаційного агентства
Волинські Новини

В

олинська обласна
територіальна виборча
комісія 2 жовтня
відмовилася реєструвати
списки осередків партій «Наш
край», «Громадянська позиція»,
«Соціалісти» та Аграрну партію
України через недотримання
гендерної квоти.
Відомо, що 14 липня цього року
Верховна Рада ухвалила закон «Про
місцеві вибори». У статті 4 цього закону йдеться, що «представництво
осіб однієї статі у виборчих списках
кандидатів у депутати місцевих рад у
багатомандатних виборчих округах
має становити не менш як 30 відсотків загальної кількості кандидатів у
виборчому списку».
Тобто партії мають формувати
списки до місцевих рад таким чином, щоб у них було як мінімум 30%
жінок чи 30% чоловіків. Найчастіше
йдеться саме про жінок, тому що
чоловіків в українській політиці набагато більше. Проте цю норму постановою № 362 від 23 вересня ЦВК
вирішила зробити необов’язковою.
«Згідно з частиною третьою
статті 4 закону представництво осіб
однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у
багатомандатних виборчих округах
має становити не менш як 30 відсотків загальної кількості кандидатів у
виборчому списку. Разом з тим, серед передбачених частиною першою
статті 46 закону підстав для відмови

СЛОВО – НЕ ГОРОБЕЦЬ
Василь ОНИЩЕНКО,
«Волинська правда»
Аж 327 обіцянок дав чинний
міський голова Луцька Микола
Романюк містянам напередодні
та протягом своєї каденції. Утім
121 обіцянку виконати так і не
вдалося. Тому, згідно з результатами
всеукраїнського проекту «Слово і
Діло», рейтинг безвідповідальності
політика складає 37%.
«Міський голова може почуватися й некомфортно. Головне, щоб людям жилося добре», – ці слова вклали
в уста Миколи Романюка напередодні
виборів мера Луцька і винесли в заголовок пропагандистського матеріалу,
розміщеного в багатьох волинських
ЗМІ у жовтні 2010 року. Усі наступні п’ять років Микола Ярославович,
який за підтримки грошових мішків
із «Континіуму» таки зумів запудрити людям мізки й всістися у крісло
міського голови, чинив так, ніби
прагнув довести: усе, що написали
піарники, його не стосується.
Поїздка в Німеччину, де Луцьк
представляв свій туристичний потенціал, участь у конференції в
Дубліні, організованій Парламентською Асамблеєю Ради Європи у
рамках програми «Інтеркультурні
міста», відвідини Норвегії у складі
делегації представників місцевого
самоврядування України – це, безумовно, незабутні враження Миколи
Романюка за п’ять років перебування на посаді міського голови Луцька. А ще – зручне сидіння в «Хюндай
Сонаті» 2012 року випуску, яку безоплатно передала в користування
меру структура, пов’язана з «Континіумом», участь в ролі «весільного генерала» на різних фестивалях,
урочистостях, ювілейних заходах
і просто відзначенні професійних
свят, де можна подякувати за роботу, по-домашньому поплескати по
плечах друзів-бізнесменів, вручити
трудягам премії й подяки. І все це –
для блага рідного Луцька.
За час керування Миколи Романюка щовівторкові наради в міській
раді відбувалися не частіше, ніж двічі
на місяць. Бувало, що й рідше. Чудова
можливість для керівників структурних підрозділів міськради і комунальних підприємств розслабитися, не
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ЧЕРЕЗ ГЕНДЕРНІ КВОТИ

в реєстрації кандидата… вказане
положення відсутнє. З огляду на це,
відмова в реєстрації кандидатів… з
підстав недотримання положення
Закону щодо представництва осіб
однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад в
багатомандатних виборчих округах
на підставі пункту 1 частини першої
статті 46 Закону не допускається», –
повідомили в ЦВК.
Зокрема, жодна з названих вище
політичних сил у поданих списках
не мала 30-відсоткового представництва осіб однієї статі.
«Представництво осіб однієї
статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад має
становити не менш як 30 відсотків.
Ухваливши рішення зареєструва-

ти політичні партії, у яких відсутнє
таке представництво, ми порушимо
закон. Тому я за те, щоб таким політичним силам відмовити у реєстрації», – прокоментував ситуацію заступник голови Волинської обласної
ТВК Микола Євтушин.
Однак БПП «Солідарність» всетаки зареєстрували. Микола Євтушин пояснив це тим, що реєстрацію
«Солідарності» та інших партій, у
яких квота не дотримана, розглядали 29 вересня, тобто ще до рішення
адміністративного суду. Тому їх,
мовляв, зареєстрували правомірно.
У партій, які реєструвалися до 30 вересня, взагалі не розраховували гендерних співвідношень. А ось партіям
«Наш край», «Соціалісти», «Громадянська позиція» та Аграрній партії

України пощастило менше. Їх реєстрували вже після 30 вересня, а для
реєстрації списку голосів забракло.
Тому представники «Нашого
краю» та Аграрної партії України
спільно подали позов до суду на територіальну виборчу комісію через
те, що кандидатів від цих партій не
зареєстрували на вибори. Так, у резолютивній частині рішення суду
обласну ТВК зобов’язали скасувати
свої постанови про відмову в реєстрації партій та зареєструвати їх.
Після цього Волинська обласна
територіальна виборча комісія вирішила подати апеляцію до Львівського апеляційного адміністративного
суду на партію «Наш край» та на
Аграрну партію України через недотримання гендерної квоти.
«Рішенням суду нас зобов’язали
зареєструвати ці політичні партії. Однак, згідно з нормами права, не можна ухвалити рішення за виборчий
колегіальний орган. Суд дав нам два
дні, аби виконати рішення суду, або
ж подати апеляцію. Тому ми подали
апеляцію», – розповів Євтушин.
Здавалося, прогресивна ініціатива з введенням гендерної квоти
має абсолютно недосконалий механізм втілення. Фактично законодавець поставив саме виборчі комісії
в цікаві умови: з однієї сторони є
закон, з іншої – постанова ЦВК, а
ще з третьої – рішення судів. Парламентарії залишили широке поле для
маніпуляцій та використання букви
закону на свій лад.

8 жо
жовтня
овтня 2015 року
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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Чому партії
ігнорують закон?
Оксана ЯРОШ, політолог:

– Деякі партії, які беруть участь у виборчому процесі, не сприйняли норму ст. 4 закону про місцеві вибори
як обов’язкову до виконання. Причиною є давня українська традиція –
закон можна знехтувати. Це свідчить
про рівень правової культури політсил. З іншого боку, як пояснюють
самі партії, причина недотримання гендерної квоти – це відсутність
санкцій. Тобто партії будуть дотримуватися законодавчих норм тоді, коли
до них застосовуватимуть санкції. А
без карального меча добровільно
це виконувати не будуть. Ще однією
причиною є кадрова політика політсил. У нашій країні понад 170 різних
партій. Давні зникають, з’являються
нові, і це добре. Але водночас немає сталої кадрової політики. Лише
кілька партій її проводять, шукають
молодих амбітних людей, здібних
громадських діячів. Спочатку їх виховують, а тоді залучають до партійної
діяльності. Так, як це заведено у США
та Європі, – ростити кадровий потенціал. Однак більшість політсил не
думають про правильний підбір кадрів. Тому й деякі партії не дотримуються гендерної квоти через відсутність кадрів.

ЩО ОБІЦЯВ ЛУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
НАПЕРЕДОДНІ МИНУЛИХ ВИБОРІВ

думати про проблеми, а вирішувати
ближчі собі і своїй родині питання.
Микола Ярославович воліє не
зациклюватися на проблемах, вичікує – а раптом вони самі розсмокчуться? Як дитина, яка заплющує очі
й думає, що вона сховалася, а потім
щиро дивується, чому її знайшли. Та
коли вже дуже напосідають – обіцяє,
обіцяє, обіцяє.
За час своєї каденції Микола Романюк став першим в Україні мером
за кількістю обіцянок. Учасники
всеукраїнського проекту «Слово і
Діло» нарахували їх у мера Луцька
аж 327. При цьому 121 обіцянку Романюку так і не вдалося виконати,
що склало 37% рейтингу його безвідповідальності.
«За час перебування в кріслі мера
Микола Романюк так і не відмежувався від підтримки впливового місцевого бізнесу в особі Ігоря Єремеєва
та Ігоря Палиці. А тому в деяких місцевих справах міг вільно почуватися
та розраховувати на фінансову допомогу. Однак опозиційна налаштованість представників Палиці у Луцьку,
а також дочасна смерть народного
депутата-мажоритарника Ігоря Єремеєва частково похитнули позиції
міського голови. Адже наразі він залишився без впливових кураторів і
лобістів, з обвинуваченнями у корупційній складовій його влади», – розповів у коментарі в рамках спецпроекту «Обрані» регіональний аналітик
«Слова і Діла» Віктор Гаврилюк.
Чого тільки не обіцяв Романюк
лучанам! І гарячу воду до Дня Незалежності, і світломузичний фонтан
на Театральному майдані, і реконструювати пішохідну вулицю Лесі
Українки, розширити проспект Волі

від Шопена до Київського майдану.
А ще – освітити всі вулиці та прибудинкові території, утім станом на
31.12.2014 року зовнішнє освітлення є на 75% вулиць міста, вуличне
освітлення у мікрорайоні Вишків
планують облаштувати у 2016 році.
Відкрити амбулаторію в районі Дубнівської мер обіцяв у травні 2011-го,
у липні 2015-го заявив, що триває
пошук приміщення. Заявляв про намір побудувати і розширити в 20142015 роках п’ять амбулаторій сімейної медицини, проте виготовлено
проекти для амбулаторiй на вул. Наливайка, Рiвненськiй та Бенделiанi, а
Світовий банк все не дає грошей на
їх реалізацію. А от на вул. Гордiюк
та Стрiлецькiй цьогоріч уже взагалі
нічого не встигають. Обіцяв мер спорудити та облаштувати студентське
містечко на Володимирській. І навіть
побудувати сміттєпереробний завод,
утім обмежилися відкриттям поблизу села Брища ангару, де кілька робітників вручну вибирають зі стрічки транспортера все корисне, що не
встигли дістати з контейнерів луцькі
безхатьки. Йшлося і про відкриття
у 2014-му щонайменше 300 нових
місць у дитсадках, проте відкрили
одну інклюзивну групу. Не вийшло
відновити впродовж 2014-го роботу
двох закритих у 90-х дитсадків.
Не будемо далі втомлювати читача переліком того, що обіцяв і не
виконав Микола Романюк під час
головування в міській раді.
Непомітно пролетіло п’ять років, і знову Романюку йти на вибори. Закурило пилюкою на проспекті
Волі, порили в різних кінцях міста
прибудинкові території. Це останній комсомольський вожак Волині

імітує бурхливу діяльність перед
майбутнім волевиявленням лучан.
Робить в рахунок бюджетів наступних років. А піарники мера знову
пишуть: «Мрія економічно вигідна:
замінити автобуси на тролейбуси».
Пам’ятаєте, як з екранів телевізорів у 2012-му розказувала про
свою мрію одна дама? Ще й казала:
«Україна – вперед!». Де тепер вона?
Романюк, не змигнувши оком,
плете по-своєму: «Раніше в місті
було 23 тролейбуси, сьогодні – 45, а
до весни плануємо як мінімум 60».
З 2007 до 2009 року Луцьке підприємство
електротранспорту
отримало придбані за кошти міського бюджету сім нових тролейбусів
«Богдан». Відтоді нових електромашин місто не отримувало, тільки
списані з Польщі.
Недешева покупка нових тролейбусів ще за керування Богдана Шиби
дозволила після рішення тодішнього власника концерну «Укрпромінвест» Петра Порошенка припинити
в Луцьку крупновузлову збірку автомобілів ВАЗ і не закривати Луцький автозавод на амбарний замок (а
така загроза була цілком реальною),
а переорієнтувати на нове виробництво: автобусів і тролейбусів. Луцьк
отримав не дуже якісні (ніде правди
діти), але нові тролейбуси та автобуси (сумнозвісний лізинг), завод
– гарантовані перші замовлення, а
робітники – достойну зарплату.
Як у тому анекдоті про три конверти, Романюк три роки валив усі
проблеми на попередника. Розказував, що віддає кредити, які той
узяв для міста, і відсотки за ними
(хоч збереження легальних робочих
місць і створення нових оберталося

поверненням коштів до міського бюджету через податки). А тепер устами своїх піарників щебече: «Ще одна
рушійна сила європейського прогресу – кредити». І… підписує спільно
з керівником ДКП «Луцьктепло» договір з Європейським банком реконструкції і розвитку на отримання 10
мільйонів євро кредитних коштів для
модернізації системи опалення та теплопостачання міста. За нинішнім
курсом це 250 мільйонів гривень, і
віддавати їх доведеться усім лучанам
у наступні роки, та ще із відсотками
(хай якими низькими вони будуть).
За логікою Романюка, 50 мільйонів гривень, які взяло місто у кредит
за час головування Богдана Шиби,
– зло, а 250 мільйонів гривень, які
взявся позичати Романюк, – суцільне добро. Чомусь не каже Романюк,
що після модернізації системи опалення і теплопостачання платити
за тепло лучани менше не стануть,
а ось віддати модернізовані мережі
разом із ДКП «Луцьктепло» у приватні руки власників «Континіуму»
– цілком реальна перспектива. І
вона, до речі, записана у передвиборчій програмі Миколи Романюка
2010 року (передача об’єктів комунального господарства (в тому числі
тепло- і водопостачання) в управління на фіксованих умовах в обмін
на інвестиції згідно з договорами
концесії). Тільки здійснити це поки
що Романюку не вдалося (чи то злякався народного гніву, чи ще не повністю виконав завдання олігархів
із доведення до банкрутства ДКП
«Луцьктепло» і «Луцькводоканал»).
За п’ять років головування Романюка в місті тут не відкрито жодного більш-менш пристойного виробництва. Відкриваються тільки
бари, ресторани і торгові центри.
Кількість тих, хто легально працює,
у Луцьку зменшилася із 94 тисяч у
2008-му до 67 (!) тисяч у 2015 році.
Лучани збідніли, не можуть знайти
роботи, а Романюк із синами «Карабаси» та «Пивні сади» відкриває. А
ще – обіцяє показати до виборів, як
невпізнанно змінилося життя левів і
ведмедів у Луцькому зоопарку.
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ДЮЖИНА НА МЕРА: ХТО Є ХТО І З КИМ?

Тетяна ГРІШИНА

П

роцес висування
кандидатів на пост
луцького міського голови
завершився. Маємо підсумок:
12 охочих стати новим мером
Луцька. Для більшості з них
– це перша виборча гонка за
право працювати в головному
кріслі на Хмельницького.
Сміємо припустити, що для
більшості – це також і приціл на
наступні вибори. А для когось –
можливість показати, що сили,
фінанси і впевненість у собі
присутні. Також насмілимося
припустити, що серед дюжини
претендентів частина – технічні
кандидати, які не ведуть рекламну
кампанію та, можливо, знімуть свої
кандидатури. Ну, а куди ж без них?

Олександр ТОВСТЕНЮК

Павло ДАНИЛЬЧУК

Василь БАЙЦИМ

Вік: 38 років
Від кого: «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП»
Місце народження: Луцьк
Освіта: вища, спеціальності
«Прикладна лінгвістика»,
«Економіка та управління
підприємства»
Місце роботи: голова
правління Фонду Ігоря Палиці
«Новий Луцьк»

Вік: 30 років
Від кого: партія «Народний
контроль»
Місце народження:
с. Торговиця Рівненської
області
Освіта: вища, за фахом
політолог
Місце роботи: голова Волинської обласної організації
політичної партії «Громадський
рух «Народний контроль»

Вік: 44
4 роки
Від к
кого: Партія зелених України
Місце народження:
с. Старий Чарторийськ
Маневицького району
Волинської області
Освіта: вища, спеціальність
«Підприємництво, менеджмент,
маркетинг»
Місце роботи: проректор
Волинського інституту
економіки та менеджменту

Микола РОМАНЮК
Вік: 57 років
Від кого: Блок Петра
Порошенка «Солідарність»
Місце народження:
с. Золочівка Рівненської
області
Освіта: вища, за фахом
інженер-технолог та
економіст
Місце роботи: міський
голова Луцька

ЯК ОБИРАТИМЕМО?
Новий закон «Про місцеві вибори» пропонує нам 25 жовтня
2015 року обрати міського голову,
якого висуватиме або ж партія, або
ж це буде власна ініціатива самого
претендента.
Мера Луцька обиратимуть за
системою абсолютної більшості. Це
означає, що перемогу отримає той
кандидат, який набере 50% голосів
виборців і +1 голос. Якщо цього
не відбудеться, то через три тижні
після виборів мають оголосити повторне голосування, тобто так званий другий тур.
Така ситуація насправді не на
користь ані кандидатам, ані виборцям. Адже проведення другого
туру потягне додаткові фінансові
витрати та людські ресурси, а також затягування процесу. До слова,
кандидати у мери не зобов’язані
надавати передвиборчі програми.
Для виборців – це мінус, адже як
через 5 років зрозуміти, що градоначальник був послідовним?

ЖІНКИ У СПИСКАХ

Сергій КУДРЯВЦЕВ
Вік: 44 роки
Від кого: ВО «Свобода»
Місце народження:
смт Комісарівка Луганської
області
Освіта: вища, за фахом
радіофізик та економістменеджер
Місце роботи: виконавчий
директор ГО «Допоможемо
собі»

Олександр КОНОНОВИЧ
Оле
Вік: 35
3 років
Від кого: партія «Нова
держава»
Місце народження: Луцьк
Освіта: вища, за фахом
економіст
Місце роботи: безробітний

Олександр КРАЛЮК
Ол
Вік: 43
4 роки
Від кого: самовисування
Місце народження: Луцьк
Освіта: вища, спеціальність
«Експлуатація атомних
енергетичних установок»
Місце роботи: заступник
командира роти Збройних
сил України

Микола ІВАНЮК
Вік: 35
3 років
Від кого: самовисування
Місце народження:
м. Дубно Рівненської області
Освіта: вища, за фахом
політолог
Місце роботи: інженер з
інвестування та міжнародного
співробітництва ЛСКАП
«Луцькспецкомунтранс»

СТАРА ГВАРДІЯ
Не бажає покидати крісла мера
нинішній 57-річний міський голова
Микола Романюк. У 2010 році він
був ставлеником партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», яка згодом
злилася із Партією регіонів. У 2015му йде від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», очільника якої
називають одним із «прабатьків»
регіоналів. Наскільки це добре для
місцевого самоврядування – мати
контроль від пропрезидентської
партії – питання сумнівне.
Втім, якщо відкинути політичну складову, то Миколу Ярославовича можна охарактеризувати як
мера, який не вирізнявся особливими заслугами чи промахами. Чимало позитивних досягнень стали
можливими завдяки підтримці з
боку покійного губернатора Бориса Клімчука або екс-соратника Ігоря Палиці, з яким ті не зійшлися у
баченні розвитку міста. Важко назвати Романюка новатором чи людиною, що вміє йти на кардинальні
зміни хоча б у кадровій політиці.
Разом із тим вдалося зібрати більшість у міській раді й до честі команди мера – заручитися грантовими коштами.
Василь Байцим нині є депутатом Волинської обласної ради,
обирався від ВО «Батьківщина». А
у травні 2013 року був затверджений головою Волинської обласної
організації Партії зелених України.
Від цієї політичної структури і йде
кандидат на пост міського голови.
Партія не проводитиме рекламної
кампанії, оскільки це суперечить
їхній ідеології збереження довкілля.
Остання публічна діяльність Байцима – це посада заступника луцького
міського голови Миколи Романюка,
на якій він опікувався питаннями
транскордонного співробітництва,
міжнародними проектами.
Ще один колишній заступ-

тичного закону» і просто змінили
назву. Брати Олександр і Михайло
Кононовичі відомі в Луцьку ексцентричними витівками на кшталт
пропозиції надати Ісусу Христу
звання почесного громадянина
міста (на противагу пропозиції
надати таке звання Степанові Бандері). Фінансування їхньої діяльності пов’язують із підтримкою
комуніста і екс-віце-спікера парламенту Адама Мартинюка.
Ще один ексцентричний кандидат – висуванець від Радикальної партії Олега Ляшка Володимир
Кучер. Найімовірніше, його балотування – потреба ще раз засвітити
бренд політика із вилами.
Самовисуванцем йде і Олександр Кралюк, засновник служби
таксі «Морячок», який із початком
воєнних дій є бійцем Збройних сил
України. Хоча Кралюк йде на вибори сам, втім він відомий за зв’язком
з партією «Громадянська позиція»
Анатолія Гриценка.

Олена ГОЛЄВА
Вік: 35 років
Від кого: Європейська партія
України
Місце народження: Луцьк
Освіта: вища, спеціальність
«Облік і аудит»
Місце роботи: голова ради
Обласної правозахисної
громадської організації
«Народний адвокат Волині»

Володимир КУЧЕР
В

Степан МОСКВИЧ
С

Оксана МАРИЩУК
О

Вік: 36
3 років

Вік: 64
6 роки

Вік: 43
4 роки

Від кого: Радикальна партія
України

Від кого: Аграрна партія
України

Від кого: самовисування

Місце народження:
с. Малево Рівненської області

Місце народження:
с. Красноволя Маневицького
району Волинської області

Місце народження:
м. Бердичів Житомирської
області

Освіта: вища, спеціальність
«фінанси»

Освіта: середня спеціальна

Освіта: вища, спеціальність
«Політологія», «Фінанси»
Місце роботи: безробітний

ник міського голови, а також екскеруючий справами виконкому, втім
уже за часів мера Богдана Шиби,
– Микола Іванюк – балотується як
самовисуванець. Свого часу він був
депутатом Луцької міської ради,
активним членом партії «Батьківщина». Втім відтоді не виявляв особливої участі у політичному житті.
Частково це пояснюється особистими проблемами у житті кандидата.
Новачок для луцької політики,
втім відомий у бізнес-сфері кандидат Степан Москвич з Аграрної
партії України почав політичну діяльність зі скандалу. Зокрема, на
засідання конференції партії не
пропускали спостерігачів з ОБСЄ,
журналістів, навіть дійшло до виклику міліції. Згодом кандидатам,
у тому числі Аграрної партії, відмовили в обласній виборчій комісії
у реєстрації через недотримання
виборчої квоти. Втім і у професійній сфері можна знайти чимало
публічних скандалів навколо кандидата. Один із таких – зникнення
у 2014 році 29 тисяч тонн зерна із
КХП № 2, директором якого саме
тоді був Москвич. Він – найстарший кандидат, заможна людина,
вже пенсіонер, якому 64 роки.

Місце роботи: пенсіонер

МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ
Кандидат від партії «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП»
Олександр Товстенюк добре відомий у бізнес-сфері. Втім для більшості лучан Товстенюк знаний як
голова Фонду «Новий Луцьк». Його
він очолює ще із 2012 року.
Власне, робота Фонду та його
команди є показником професійних якостей Товстенюка як управлінця та наявності стратегічного
бачення розвитку міста, якого, на
жаль, не демонструють інші кандидати.
Як політик Олександр Товстенюк мало відомий лучанам, хоча і
був свого часу депутатом Волинської обласної ради та радником
покійного голови Волинської облдержадміністрації Бориса Клімчука. Утім до 2015 року кандидат від
УКРОПу був досить непублічним і
досі далекий від гучних політичних
заяв та демагогії.
Висунула свого кандидата і парторганізація луцької «Свободи».
Нині важко сказати, яку підтримку
мають праві, втім останні парламентські вибори свідчать, що вона
значно впала. Сергій Кудрявцев, що

Місце роботи: підприємець

балотується від «Свободи», – людина досить непублічна. На відміну від деяких колег по партії, він
не відрізняється радикалізмом і
ораторським мистецтвом. Остання публічна посада – заступник
голови Волинської облдержадміністрації.
«Народний контроль», який
встиг провести широку кампанію в
місті, висуває наймолодшого кандидата – 30-річного Павла Данильчука. Політик набув різної популярності за часів подій Революції
Гідності, адже саме під його проводом відбувалися штурми обласного управління міліції, ставлення на
коліна екс-губернатора Олександра
Башкаленка, публічний «суд» над
беркутівцями. Частина населення
підтримувала такі радикальні дії,
інші ж сприймали їх негативно.
Данильчук і нині досить активний
депутат міської ради. Свого часу
був у команді нардепа Ігоря Гузя,
втім, як кажуть, під час революції
їхні погляди на деякі речі розділилися.
Олександр Кононович – представник від партії «Нова держава».
По суті, це все ті ж комуністи, які
потрапили під дію «антикомуніс-

Загалом за крісло міського голови змагатимуться 12 кандидатів.
З них – 10 чоловіків та 2 жінок. Це
лідерка місцевого осередку Європейської партії України, чинний
депутат Луцької міської ради та
бізнесвумен Олена Голєва. А також
«темна конячка», представниця
«Правого сектору», підприємець
Оксана Марищук.
Олена Голєва добре відома в
Луцьку. Це вже не перша виборча
гра кандидатки. Вона є чинним депутатом Луцької міської ради і до її
честі з початку каденції та донині
не змінювала політичного забарвлення – вірна Європейській партії
України, яку, як відомо, очолює
Микола Катеринчук.
Олена Голєва вже намагалася
стати народним депутатом та навіть подумувала балотуватися на
пост міського голови у 2010 році.
Втім тоді змінила рішення і навіть
зробила відповідну заяву, чому не
висуває свою кандидатуру. Голєва
тоді вирішила не балотуватися і закликала це зробити «всіх учасників
перегонів, які розуміють, що наразі
не мають того рейтингу, що дає реальну можливість перемогти на виборах на посаду луцького міського
голови у 2010 році».
«Участь заради участі – це
крок, якого не може дозволити собі
зважений політик», – заявляла тоді
Олена Василівна. Схоже, що нині
ця теза або втратила правдивість
для Голєвої, або ж політик вважає,
що має високий рейтинг.
Стосовно Оксани Марищук, то
перша публічна згадка про цього
кандидата була наприкінці липня
2015 року. Тоді до Луцької міської
ради завітав із тазиком та іншими
мийними засобами лучанин Ілля
Токаренко. Він вирішив просто
перед депутатами помитися, аби
нагадати, що частина містян вже
давно приймає тільки холодний
душ через проблеми на підприємстві «Луцьктепло». Поруч із ексцентричним чоловіком була й Оксана
Марищук.
В інтерв’ю виданню «Волинське агентство розслідувань» пані
Марищук зазначила, що останнім
часом провадить волонтерську
діяльність, а її колеги і внесли потрібну грошову заставу. Кандидат
каже, що балотуватися її попросили мешканці будинків на проспекті
Волі, бо бачать у ній лідера, який
зможе «задавити корупцію». Багато
заяв кандидата можна трактувати
як популістські на кшталт «змушу
працювати лікарів та медичні заклади без хабарів».

Хроніки ЛЮБАРТА
Хрон

ÏÎË²ÒÈÊÀ
Василь ОНИЩЕНКО,
«Волинська правда»

М

инуло два місяці, як
після трагічного випадку
відійшов у вічність
народний депутат України
Ігор Єремеєв. Та ЦВК досі не
оголосила дати нових виборів
у 23-му окрузі, де донедавна
кілька скликань поспіль
перемагав покійний нині
бізнесмен і політик.
Згідно із законом «Про вибори
народних депутатів України», Центральна виборча комісія призначає
проміжні вибори у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі. Такі вибори проводять в
останню неділю шістдесятиденного
строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Зазвичай
вибори у нас відбуваються в останню неділю місяця. Отже, якби ЦВК
призначила вибори нардепа в окрузі
№ 23 (центр – смт Маневичі) до 25
серпня, їх можна було би провести в
один день із місцевими (25 жовтня),
чим заощадити чимало державних
коштів.
Але в серпні ЦВК мовчала. У неї
ще був час до 29 вересня, щоб оголосити старт виборчого процесу і тим
самим, хоч і з більшими державними видатками, провести вибори у
Маневицькому виборчому окрузі
№ 23 в останню неділю листопада,
29 числа. Та усе без змін.
Власне, затягування процесу
справді триває: 21 вересня ЗМІ повідомляли, мовляв, Центральна виборча комісія не оголошує позачергові вибори на Волині у виборчому
окрузі № 23, оскільки Верховна Рада
не надає довідки про смерть Єремеєва.
Відповідно, у інформаційному
просторі почали точитися дискусії –
а чи не хочуть зірвати проміжні вибори на Волині?
Схоже, у Києві справді вагаються. Влада ще й досі не визначилася з
кандидатом, який міг би гідно протистояти одному із лідерів партії
УКРОП Ігорю Палиці. Тим часом засновник Фонду «Новий Луцьк», свого часу народний депутат від Луцька
Ігор Палиця заявив про готовність
балотуватися в народні депутати
від округу № 23, в межі якого входять Маневицький, Ківерцівський,
Камінь-Каширський і Любешівський райони.
«Думаю, після того, як я публічно оголосив про наміри балотува-
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ЧОМУ ВЛАДА НЕ
ПРИЗНАЧАЄ ВИБОРИ
В ОКРУЗІ ЄРЕМЕЄВА?

тися від 23-го округу, вибори там не
відбудуться. Тому що влада зробить
усе для того, щоб я не потрапив у
парламент. Вона розуміє, що я зробив це свідомо і для того, щоб люди,
які живуть в цьому окрузі, звернули увагу на те, як влада бореться з
тими, хто розуміє, хоче і буде казати
правду», – прокоментував ситуацію
Ігор Палиця.
Як відомо, більшість складу
ЦВК сьогодні – за Президентом.
Тому саме в Адміністрації Президента вирішують, чи призначати
проміжні вибори у Верховну Раду
в тому чи тому окрузі, як це було із
Чернігівським виборчим округом
№ 205. Там, нагадаємо, у жорсткому
протистоянні з одним із керівників
УКРОПу Геннадієм Корбаном переміг молодий керівник Державного
управління справами (в народі кажуть «завгосп Президента»), племінник політика Анатолія Матвієнка (уродженця Вінничини) Сергій
Березенко.
Волинське Полісся – не Чернігівщина, де Корбан стартував практично з нульовим рейтингом. Рейтинг
Ігоря Палиці, який був народним депутатом від Луцька, на Волині дуже
високий. Завдяки успішній діяльності його Фонду «Новий Луцьк»,
упізнаваність цього політика дуже
велика. За різними оцінками, за нього вже сьогодні готові віддати голоси до 40% волинян. Влада панічно

боїться програшу й нестямно шукає
кандидата, який міг би скласти конкуренцію Палиці.
Спочатку вибір було зроблено
на користь Олени Палагути, «правої
руки» покійного Ігоря Єремеєва, яка
сьогодні очолила виборчий штаб
Миколи Романюка на виборах мера
Луцька. Ця залізна леді має репутацію жорсткого керівника і відома
своїм хамським ставленням до підлеглих. Попри значний фінансовий
ресурс, їй було б важко зіграти роль
такої собі доброї пані для щиросердних жителів Полісся. Та й Палагута
– не Єремеєв і не Палиця, масштаб
не той.
Щоб не програти, влада взялася
опрацьовувати питання висунення у Маневицькому окрузі голови
Волинської облдержадміністрації
Володимира Гунчика. Володимир
Петрович і не проти змінити м’яке
крісло керівника області, яке час до
часу розхитують громадські активісти, на затишну залу будівлі під
скляним куполом. Але він панічно
боїться програшу. Гунчик, можливо,
й переможе у Камінь-Каширському
районі, звідки він родом і де про
нього доброї думки, але от на Маневиччині, зважаючи на фінансові
труднощі на Сойненському торфобрикетному заводі, шанси у нього
невеликі.
Цілком можливо, що в цьому
окрузі балотуватиметься й комуніст

Адам Мартинюк, уродженець села
Ветли Любешівського району. Свого
часу, перебуваючи на посаді спікера
парламенту, він чимало зробив для
земляків за державний кошт: будівництво доріг, газогонів, нових шкіл,
дитячих садків, клубів і церков по
селах. У 2012-му, напередодні чергових виборів до парламенту, він уже
засівав цей округ грішми, бо думав,
що доведеться йти по мажоритарці.
Проте в останній момент заскочив у
партійний список.
Тепер Компартії брати участь у
виборах заборонено. Її лідер Петро
Симоненко розглядає участь комуністів у місцевих виборах за списками такої собі партії «Нова держава».
Не буде проблем висунути Адама
Мартинюка від цієї чи якоїсь іншої
маргінальної політичної сили. Не
стане проблемою йому знайти фінансування в олігархів з «Опозиційного блоку», які прагнуть реваншу.
Виграти він навряд чи зможе. Та голосів відщипне чимало. Голосів від
Гунчика, бо їхній електорат перетинається. Та й на Поліссі чимало жителів, які досі дивляться російські
телеканали, їздять на заробітки в
Росію або сидять без роботи і продовжують ностальгувати за СРСР,
про який їм розказують казки дідусі
й бабусі.
Ще один потенційний кандидат
від влади – молодий керівник держпідприємства «Укрспирт», уродженець Луцька Роман Іванюк, який
балотувався від Блоку Петра Порошенка на дострокових виборах у
Луцьку в 2014-му. Сьогодні він продовжує «світитися» у волинських
ЗМІ, приїжджав на перший дзвоник
у рідну луцьку гімназію № 4. Подейкують, він є кандидатом на посаду
майбутнього префекта Волині в разі
обрання Гунчика депутатом або почесної відставки та переведення
Володимира Петровича на роботу з
меншим напруженням й більшими
фінансовими потоками.
Ставити на Іванюка владі ризиковано. По-перше, у 2014-му він
програв не тільки нинішньому нар-

ДО ВІДОМА ВИБОРЦІВ

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ, ЯКЩО
ВИ ПОТРАПИЛИ ДО ЛІКАРНІ
У відділі ведення
Державного реєстру
виборців пояснили, як діяти
у випадку, якщо в період з
12 до 22 жовтня 2015 року
включно ви потрапите
до лікарні та будете
перебувати там в день
голосування 25 жовтня.
Як зазначають у відділі, в
такому випадку керівник цього закладу подасть відомості
про вас дільничній виборчій
комісії (ДВК) спеціальної
виборчої дільниці (ВД), що
утворена у цьому лікувальному закладі. На підставі поданих відомостей ДВК буде
складено список виборців,
які голосуватимуть у лікувальному закладі.
Про включення до списку
виборців на спеціальній ВД
вас обов’язково має письмово
повідомити ДВК невідкладно
після включення до списку.
При цьому на звичайній
ВД, де ви мали голосувати відповідно до зареєстрованого
місця проживання, вас буде
вилучено зі списків вибор-

ців, що може суттєво звузити
ваше право голосу. Виборці,
які перебувають у лікарні на
території Луцька, але не є жителями міста, не зможуть взяти участь у жодному з видів
місцевих виборів.
У лікарні ви отримаєте
виборчі бюлетені для голосування на виборах:
– депутатів обласної/районної/міської рад, якщо ви
проживаєте на території цієї
області/району/міста та заклад, де ви перебуваєте, розташований на території відповідного територіального
виборчого округу з виборів

депутатів обласної/районної/
міської рад, до якого ви віднесені за своїм зареєстрованим
місцем проживання;
– сільського, селищного,
міського голови, старости,
якщо ви проживаєте на території відповідного села, селища,
міста та заклад, де ви перебуваєте, розташований на території
цього села, селища, міста.
Тому, якщо ви потрапили до стаціонарного закладу
охорони здоров’я в тому ж
населеному пункті, де проживаєте, можете звернутися
до ДВК звичайної ВД, де ви
включені до списку виборців,
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депу Ігорю Лапіну, який вдало експлуатував тренд воїна-захисника
України. Незважаючи на бренд президентської партії, він поступився і
викладачу-філологу, представнику
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
Ірині Констанкевич. То хіба він зможе перемогти самого Ігоря Петровича?
Питання риторичне, зважаючи
на те, що на Волині активно циркулюють чутки, нібито дружина Романа Іванюка перебуває в родинних
стосунках із родиною кума Путіна
Віктора Медведчука. Підтвердити
чи спростувати їх «Волинській правді» поки що не вдалося. На користь
підтвердження є тільки одна опосередкована ознака: начальником
виборчого штабу Романа Іванюка
у 2014 році в Луцьку був колишній
працівник Адміністрації Президента Кучми в часи, коли її очолював
Медведчук.
А, може, вибори в окрузі № 23 не
призначають, бо чекають повернення в Україну Дмитра Фірташа?
«У принципі, я можу їхати хоч
сьогодні, мені паспорт віддали, у
мене цих проблем немає», – заявив
той ще в липні цього року в інтерв’ю
газеті «Сегодня».
Повернутися в Україну, щоб
просто жити тут, Фірташ навряд чи
схоче. Він, безумовно, має намір і
далі впливати на українську політику. Принаймні для того, щоб зберегти свої активи. Адже азотні підприємства Фірташа стоять, і з цим треба
щось вирішувати. Крім того, Фірташ
має значну частку в «Західній нафтовій групі» («WOG»), зеленими
заправками якої густо всіяна Західна Україна. Після трагічної загибелі
Ігоря Єремеєва на континіумську
власність накинули оком чимало
акул великого бізнесу. А спільний
бізнес із «Континіумом» поки що завдавав Дмитру Фірташу лише прикрих клопотів.
Тим часом, поки у Києві вагаються із кандидатами, вибори не
призначають, а округ свого представника у Верховній Раді досі не
має.
«Влада не розуміє одного: мені
однаково, будуть оголошені вибори
чи ні, буду я депутатом парламенту
чи ні. Утім я все одно починаю працювати з людьми не тільки в 23-му
окрузі, а й з усіма волинянами. Починаю допомагати, слухати і чути. І
ми все одно зробимо тут так, як правильно і краще для людей. А будуть
вибори чи ні – це проблема влади.
Якщо вона боїться – хай так буде»,
– резюмував з цього приводу Ігор
Палиця.

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ
щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування (тобто в лікарні)
до 20:00 23 жовтня (до заяви
потрібно додати довідку медичної установи про стан
вашого здоров’я). У такому
разі до списку виборців на
спеціальній ВД вас не включають, а представники ДВК
звичайної ВД приїдуть до
вас із переносною скринькою. При зверненні до ДВК
звичайної ВД ваше право
голосу на відповідних місцевих виборах точно не буде
обмежено.
Увага! Якщо ж вас уже
включили до списку в лікувальному закладі, про що ви
отримали письмове повідомлення або ознайомилися зі
списком в приміщенні спеціальної ВД (з 15 жовтня), ви
можете подати заяву до ДВК
спеціальної ВД щодо виключення себе зі списку виборців
до 19 жовтня. Зверніть також
увагу: якщо заяву про виключення буде подано у період з
20 до 22 жовтня, і ДВК спеціальної ВД виключить вас зі
списку, щоб реалізувати своє
право голосу, вам доведеться звернутися до суду до 22
жовтня включно щодо включення до списків виборців на
ВД за зареєстрованим місцем
проживання.

СПИСКИ ВИБОРЦІВ:
ЯК ДІЗНАТИСЯ,
ЩО ВИ В ОБОЙМІ?
З 12 жовтня кожен виборець
має право ознайомитися
із попереднім списком
виборців на виборчій
дільниці. Іменні запрошення
виборцям дільничні комісії
зобов’язані доставити
до 14 жовтня включно,
повідомляють у відділі
ведення Державного
реєстру виборців.
Нагадаємо, що 25 жовтня
відбудуться місцеві вибори.
У відділі ведення Держреєстру нагадують:
• із заявою про уточнення попереднього списку виборців можна звернутися до
відділу ведення Державного реєстру виборців або до
дільничної виборчої комісії
до 19 жовтня включно;
• із адміністративним
позовом до суду – до 22 жовтня включно;
• із заявою до дільничної
виборчої комісії з проханням забезпечити голосування за місцем перебування
виборця разом з довідкою
медичної установи про стан

його здоров’я – не пізніше
20:00 23 жовтня.
Зміни до уточненого
списку виборців вносяться
тільки на підставі рішення
суду та повідомлень відділу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення
виборця у списки виборців
на цій виборчій дільниці.
Такі зміни можуть бути
внесені до 18:00 останньої
суботи перед днем голосування.
У день голосування зміни до уточненого списку не
вносяться.
Для перевірки та уточнення своїх персональних
даних звертайтеся у відділ
ведення Державного реєстру виборців з 8:00 до 18:00
(у вихідні та святкові дні з
9:00 до 18:00).
Відділ
розташований
за адресою: м. Луцьк, вул.
Богдана Хмельницького, 19,
кабінети 109, 103. При собі
потрібно мати паспорт. Довідки за телефонами: 777
917, 777 952, 777 953.
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ХІХ столітті і до Першої
світової Волинь перебувала у
складі Російської імперії, а це
означає, що їй були притаманні як свої
індивідуальні, так і загальноімперські
тенденції в різних сферах життя.
Попри те, що цей час можна назвати
«найтемнішим» у луцькій історії, він
має цікаві й колоритні сторінки. Люди
якось жили і намагалися прикрасити
та «розвантажити» своє «уєздне»
існування.
Що робили жителі у вільний час у
Луцьку в ХІХ столітті, які були
розваги, як народні маси «ЙОГО
ВЕЛИЧНОСТІ» гуляли і відволікалися
від буденності?

БАЛАГАНИ, ІЛЮМІНАЦІЯ, САДИ:

ВИДОВИЩА ЛУЦЬКА
ЕПОХИ РОМАНОВИХ

у ньому розташовувалися атракціони. Це
ще один популярний вид розваг тієї доби.
Окреме місце для атракціонів відвів на своїй
землі Мар’ян Гольдшмідт. Сад розташовувався на березі річки Стир приблизно на місці
нинішньої «Нової лінії».
Розуміючи ситуацію, в міській думі вирішили піти на компроміс і стали шукати
орендаря на дуже вигідних умовах. У 1910
році міська управа, звертаючись в газети
«Волынь» і «Кіевская Мысль», просить надрукувати на перших чотирьох сторінках в
найближчих номерах оголошення. У ньому
управа запрошує підприємця, який узяв би
на найвигідніших умовах в оренду міський
сад біля окружного суду площею півдесятини з умовою будівництва в ньому театру. Надійшло два звернення, проте справа так і не
зрушила з місця.

ДВОРЯНСЬКА КУЛЬТУРА
ПУБЛІЧНОГО
САДУ І ВИПИВКА
ПРОСТОЛЮДИНІВ

Волинь ХІХ століття не стала одразу
російською. Вона ще пам’ятала і зберігала
шляхетські садиби, маєтки, палаци й парки.
Проте міська мода на гуляння в парку, а точніше, в саду, до Луцька прийшла з російських
головних міст, де побутувало пристрасне захоплення усім французьким. Гуляння в парку – це не просто спосіб провести час, а ціла
культура, яка започаткувалася в Луцьку у
1870-х роках.
Уже в ті часи головною вулицею міста
була Шосейна. Цю назву вона дістала через те,
що нею проходила траса Києво-Брестського
шосе, прокладеного у 1860-ті роки. Вулиця
опинилася серед міської забудови, з її пагорбів відкривався милий вигляд на старовинні
пам’ятки міста. Нині це вулиця Лесі Українки, околиці якої в ХІХ столітті не були так забудовані, як зараз.
У 1870-х роках Луцька міська дума неподалік давньої Святої гірки вирішила закласти
міський сад. Розташовувався він поряд із на
той час уже колишнім монастирем ордену
тринітарів, гарний класицистичний костел,
якого саме розбирали. Сад розкинувся трохи
південніше від монастиря та на місці розібраного костелу.
Сад – це не просто територія з деревами.
Там мали бути деякі неодмінні атрибути паркових гулянь. У 1887 році до Луцької міської
думи звернувся Йосиф Мануков з пропозицією віддати йому в оренду міський сад на
10 років. Він обіцяв побудувати літній театр
з приміщенням для буфету і фойє та естраду
для музичного оркестру. На цьому планував і заробляти. Після завершення терміну
оренди всі споруди мали перейти у власність
міста. Міська дума дала добро, проте з якихось причин Мануков так і не реалізував задуманого.
Натомість у думу звернувся Гецель Сороко з пропозицією віддати йому в оренду
сад на три роки. Він обіцяв розважати лучан
збудованим за 300 рублів балаганом. Це була
популярна форма розваг у Російській імперії. Балаган був критим невеликим простим
приміщенням, де виступали артисти з більшменш стандартною програмою. У неї входили
боксерські змагання, показ карликів, «бородаті жінки», циркові трюки з вогнем, виступи
ілюзіоністів, лялькові вистави «петрушечників». Міська публіка була в захваті від цих
шоу.
Проте замість балагану Сороко з компаньйоном Срулем-Мойшею Зафраном побудували цілий літній театр, витративши на
будівництво не 300, а 1600 рублів. У театрі
виступала трупа артиста І. Чечіна. Хоча за
умовами орендар сплачував певні відсотки
з прибутку саду, щоб відбити таку суму, він
хотів узяти в оренду сад не на три, а вже на
10 років. Міська дума погодила. Так у Луцьку
постав чи не перший театр. Він притягував
лучан не менше, ніж балагани. Як ішлося у
звіті думи, в цьому театрі «зручності ніскільки не поступаються приміщенням театрів у
великих містах».
У останні два десятиліття в саду біля Шосейної діяв не тільки театр. Тут часто відбувалися гуляння з музичним оркестром. Є відомості про те, що грали в саду оркестри полків
армії Російської імперії, які квартирувалися
в Луцьку. У вихідні містом гуляли дами в довгих широких сукнях з літніми парасольками

БРУДНИЙ БАЛАГАН
І ЄВРЕЙСЬКІ КЛОЗЕТИ

Вулиця Шосейна. Біля міського саду.

в руках, а супроводжували їх чоловіки з циліндрами на головах.
Дами споглядали вистави, а потім неодмінно тягнули чоловіків у театральний буфет. Хто не хотів церемоніально відвідувати
сад, міг одразу піти чогось випити. Згідно з
постановою Луцької міської думи 1887 року,
луцькі «питейныя заведенія» поділялися на
два розряди: для вищого й середнього класу людей і для простолюдинів. У документі
так і писалося – «для простолюдиновъ». У
закладах першого розряду мали бути дві
мебльовані кімнати – одна для буфету з
холодними закусками, одна – для їдальні.
Друга категорія могла міститися в одній
кімнаті з влаштованими лавками і столами.
Кожен тип мав мати кухню. Право продажу
напоїв довільними дозами і з відкоркованих
пляшок дозволялося тільки першій категорії. Був ще тип закладів, які продавали алкоголь тільки з собою. Там не допускалося
скупчення народу і тримання посуду, з якого можна випити.
Як пише Вальдемар Пясецький, одним із улюблених закладів луцької публіки був ресторанчик для вищої категорії
«У Анни». Там подавали дуже популярні
настої, полинівку й тернівку, різні м’ясні
страви з дикої птиці. А фірмовою стравою
тут були картопляні «пальчики» під грибним соусом.
Дорогим, але модним задоволенням тоді
ставала фотографія. Ну, яка грошовита красуня не захоче після гулянь у саду, вбрана
у свою найкращу сукню, відобразити свій
портрет на папері? У Луцьку діяло щораз
більше фотосалонів. Одним із найпрестижніших був салон артистичної фотографії
«Рембрандт». Фотографувалися лучани і
в «Леонарді», і в салоні Мінаковського. Ці
портрети стали гарним відображенням
шарму тієї доби.

САД ЗАНЕДБАЛИ ЧЕРЕЗ
ЖАДІБНІСТЬ

Після закінчення терміну оренди міського саду Сорокою міська дума стала думати, хто далі за ним має доглядати. Охочих
було чимало, та не відразу. Певний час сад
стояв без догляду і потрохи заростав. Згодом житель міста Герман Касьянов хотів
узяти в оренду сад біля окружного суду на
12 років. Щорічно обіцяв платити в міську
казну певну суму. Натомість залишав за
собою право будувати балаган, театр, будки, буфет, влаштувати ліхтарі. Цікавим для
міської думи виявилося ще одне звернення.
І не дивно: прохач настільки розхвалював

себе і вивищував в очах міщан, що годі
було відмовити йому.
«За 3 сезона моей дѣятельности въ
Луцкѣ на нивѣ русскаго искусства я свое
антрепренерское знамя держалъ высоко
и лучане меня не могутъ упрекнуть въ
некорректномъ къ имъ отношеніи. …За 3
сезона моей театральной дѣятельности я,
кажется, оставилъ хорошее впечатлѣніе. …
Думаю, что болѣе честнаго и энергичнаго
предпринимателя какъ я городъ искать не
долженъ», – писав про себе антрепренер
(організатор культурно-видовищних дійств)
Михайло Фебер з Херсона. Ай, молодець!
Він хотів побудувати в міському саду
двоповерховий мурований театр. Також
обіцяв почистити сад. Проте в міській
думі не погодилися одразу на умови. Для
розгляду пропозицій Касьянова і Фебера
в думі скликали комісію. У кінці роботи
вона написала звіт, в якому зазначила,
що, як виявилося, підприємці зовсім не
збираються будувати театрів, а мають намір звести лише балаган, чорти їх ухопили б. Комісія визнала, що влаштування
будівлі для театру в міському саду і його
впорядкування має бути клопотом безпосередньо міського управління. Як зразок
будівлі напіввідкритого театру комісія
рекомендувала приміщення київського
кафешантану «Шато-де-Флер».
Серед причин відмови комісія називала ті, що балаган буде «обезображить» сад,
що місто буде залежати від підприємців,
які хочуть вигоди тільки для себе. Дуже
цікаве зауваження комісії про театр як
мистецтво: «Сценическое искусство само
по себѣ, имѣя образовательное значеніе,
отвлекаетъ простой-рабочій людъ отъ
пьянства, а слѣдовательно развитіе этого
искусства должно поощраться Городскими Управленіями, и должно входить
въ его заботы, хотя бы даже съ затратою
извѣстныхъ суммъ, безъ извлеченія большой доходности».
Це відбило у підприємців бажання щось робити. Як виявилося, на довгі
роки. Поки міська дума збиралася з намірами «поощрять» луцький театр, сад
усе більше ставав занедбаним. Сприяло
цьому не тільки небажання дати заробити антренпренерам. У Луцьку відкрилися
два приватні сади. Один із них розташовувався на місці нинішньої інфекційної
лікарні на Шевченка. Він належав родині
Марцинішиних. Інший сад – «Ельдорадо» – був ще більш привабливим, адже

Занедбанню міського саду біля Окружного суду посприяв ще один фактор. У 1904
році міська дума ухвалила стратегічне рішення: закрити базар на Парадному майдані і на
його місці влаштувати міський сад. Це була
довга історія з кулуарною боротьбою різних
зацікавлених сторін, яка тривала майже десять років.
Ще один вид міських розваг того часу – гуляння на ярмарках. Якщо прогулянки в парк
були такою собі церемонією, то розваги на
ярмарках вважалися більш «низменными».
Тут також була своя інфраструктура, головним об’єктом якої стали балагани. Крім
того, біля ринків зазвичай кидали якір різні
мандрівні цирки й атракціони. Часто в балаганах показували і не зовсім етичні видовища, аби глядач був та гроші платив. Правда,
квитки були дешеві, а тому доступні для багатьох.
У більшості ж випадків репертуар балаганів був такий самий, як і в саду, проте садові театри приваблювали трохи інший склад
публіки, ніж базари, де тинялися більше лайдаки, ошусти і їм подібні міські гультіпаки.
На ярмарках часто випивали, тож це також
додавало свого колориту. Ще одним неодмінним атрибутом базарних гулянь був бруд.
Адже в садах зазвичай були розбиті доріжки,
а на незамощеному Парадному майдані за великих скопищ народу багно і нечистоти ставали декораціями усіх цих гулянь.
А Каштурєв, директор чоловічої прогімназії, яка розмістилася в келіях колишнього монастиря бернардинів, скаржився
на «єврейські клозети» поруч із ринком і
балаганом. Він зауважив, що за цієї ситуації
на майдані ще й відкриваються нові м’ясні
магазинчики. За такої антисанітарії епідемія
була не за горами. До речі, саме з дерев’яним
балаганом на Парадному пов’язаний факт,
коли легендарний луцький пожежник Лук’ян
Снітковський травмував око під час пожежі
приміщення 1913 року і далі не зміг виконувати своїх обов’язків.
І над усім цим підносився масив православного собору, який недавно перебудували
з костелу бернардинів.
У 1907 році почали активно працювати
над створенням саду на Парадному. З виробів цегельні «Лучанин», що на Гнідаві, вимурували паркан з кованими і дерев’яними
ґратками, розсадили багато видів дерев та
кущів. Тепер основні міські гуляння стали
проводити тут, правда, рідко. Постійний вхід
у сад відкрили тільки в 1913 році, «уступая
усиленнымъ ходатайствамъ жителей г. Луцка». У 1908 році в Луцьку з’явилася посада
міського садівника. Він разом з помічником
доглядав за всіма зеленими насадженнями.
Якби це зробили раніше, можливо, сад біля
суду і не занепав би.
Продовження читайте
у наступному номері.
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МАНДРІВНИК ЗІ СТАЖЕМ: «ІНДІЯ –
ЦЕ БУЛА АВАНТЮРА, АЛЕ ТУДИ
ХОЧЕТЬСЯ ТЕПЕР ЩЕ БІЛЬШЕ»
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Записала Тетяна ГРІШИНА

«Х

роніки» вже не вперше з
захопленням слідкують за
мандрами лучанина Олександра
Оришка. На його рахунку подорожі
до понад 40 країн світу. Альпініст,
велосипедист і оптиміст по життю
повернувся нещодавно з далекої Індії.
Разом із друзями він подолав 1100
кілометрів на велосипедах північчю
Індії, побував на другому найвищому
автомобільному перевалі у світі (5360 м).
Вражень – на години розмов. Ми обрали
найцікавіші моменти.

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ

«Коли я був малим, то ми з мамою їздили
до бабусі у село. Воно за 160 кілометрів від
Луцька, у Тернопільській області. І в одній із
поїздок я почав маму діставати, що хочу поїхати на поїзді. А до 12 років я жодного разу
не їздив потягом, хоча ми свого часу жили
біля залізничного вокзалу і я дуже любив дивитися на поїзди. І от одного разу ми з села
поверталися дизелем. Пам’ятаю цей момент
як сьогодні. Це було так незвично!»
«Спорт певною мірою розширив мої горизонти. Я починав із легкої атлетики, ходив
на плавання, волейбол і навіть фехтування.
Перший мій виїзд без батьків на змагання з
легкої атлетики був у Іваничі. Мені так цікаво було, жили в інтернаті. Зараз це комусь,
можливо, смішно звучить, але то був новий
досвід і все було цікаво».
«У шостому класі я побачив передачу про
гори чи альпінізм. І тут я зрозумів: я це хочу,
мені це потрібно. Почав шукати, розпитувати в школі у вчителів, де збираються ті туристи в Луцьку. Прийшов на перше заняття
з туризму, ми в’язали якісь вузли з мотузок,
а потім тренер показала слайди з горами. Я
зрозумів: це моє. То був вівторок, вересень,
1995 рік, а вже у суботу ми поїхали на змагання в Гаразджу, де я виборов перші місця».

ПРО СПОНТАННІСТЬ

«Індія – це була авантюра. Я вечеряв із
друзями, і тут мені товариш кидає гіперпосилання на звіт із велоподорожі Індією. Я
відкрив. Уже за хвилину відписав: «Їду, де
купувати квитки?».
«Гімалаї відрізняються від усіх тих гір, де
я був, передусім масштабністю. Коли дивишся на семитисячник – це реально страшно».
«Нічого не знав про Індію. Знав, що всі
туристи їздять на Гоа і в Шрі-Ланку. Знав, що
індусів дуже багато, що вони бідні, працюють за копійки і не мають що їсти. Знав, що
слони і корови для них священні».

ПРО БІЛИХ ЛЮДЕЙ

«Індуси не агресивні. Але їм дуже цікаво,
який ти маєш вигляд, що ти робиш, що їси,
в чому одягнений, який у тебе велосипед. Їм
цікаво не лише на це подивитися, а й помацати».
«Однієї ночі ми зупинилися далеко від
села. Запитали лише у місцевого, чи можна
тут ставати на кемпінг. Він нам: «Немає питань». А вже за деякий час на нас збіглося
мало не півсела дивитися. Було ніяково. Ставимо намети, варимо їсти, а вони за метр-два
сидять і дивляться. Але потім ми вечеряли,
розслабилися й почали з ними говорити…
Подружилися, одне слово. Взагалі люди виховані. Не беруть чужого, не крадуть, це
просто цікавість, бо вони такого не бачили».
«Зранку до нас прийшов учитель, зібрав,
мабуть, усіх місцевих школярів і почав нам дякувати, що ми зупинилися у їхньому селі. Він
казав: «Завдяки вам діти змогли побачити, як
подорожують туристи, їхній побут». Бо у них
білі туристи – велика рідкість. Наш маршрут
був геть не популярний, дістатися туди можна
лише на велосипеді чи мотоциклі».
«Ми говорили англійською, і для них це
був дуже цікавий досвід. У Індії в кожному
штаті різні діалекти і в мене таке враження,
що англійська – то їхній спосіб порозумітися
між собою. Але всі вчать мову і для того, аби
вирватися зі своєї провінції, мати можливість розвиватися, влаштуватися на роботу.

Олександр Оришко, Максим Одноволюк та Олексій Страшко (зліва направо) – мандрівники,
які подолали велосипедами більш як тисячу кілометрів загадковою Індією

У Делі був випадок, коли до нас підійшов студент просто з проханням поговорити англійською, бо він вивчає цю мову».

ПРО ІНДУСІВ

«Аби кайфувати в Індії, потрібно розслабитися і сприймати все спокійно. Бути в Індії
буддистами певною мірою, якщо так хочете».
«У кожному штаті все по-різному. Є ввічливі, культурні, чесні, намагаються догодити
туристу. А є такі, які дурять і обманюють,
намагаються нажитися. Видно, що у штатах,
де продають алкоголь, і п’яні лежать. У Ладаці (Західний Тибет), де більшість буддистів,
люди здалися добрішими й розумнішими».
«Якось ми показали одному індусу фото
з подорожі. А він так здивувався: де це таке?
Ми кажемо, мовляв, хлопче, це за 200 кілометрів від тебе, це твоя країна. А є такі, які
їздять, щось бачать. Усе, як і у інших країнах:
є люди, які замикаються у своїх чотирьох стінах, а іншими керує цікавість, бажання дізнаватися щось нове».
«Загалом ціни такі, як у нас, в Україні. Я
не сказав би, що дешево. Але в Індії можна
торгуватися. Ціну вдавалося збивати мало не
на 80%».
«Містом жінки переважно ходять у сарі,
в європейському одязі – одиниці. Ті, що мусульманки, то вдягають паранджу».

ПРО ЖИТТЯ В ГОРАХ

«Ті, хто живе на чотирьох тисячах над
землею, справді якісь інакші. Спокійні, нікуди не поспішають. Навіть на такій висоті
намагаються город тримати. Жити у таких
умовах досить складно. Цивілізація за 80 кілометрів. Єдине, що я не зрозумів, – звідки
вони гроші на життя беруть у тих горах».
«Ми спілкувалися з монахом. І коли сказали звідки, то він почав розпитував про
стан у країні. Знає, що є війна, знає різницю
між Заходом України і Сходом. Розказував,
що у них теж свого часу була схожа війна, порівнював, питав нашу думку. Питаємо, звідки така обізнаність? Він нам: «Хлопці, у мене
ж телевізор є».
«Ми їхали однією з найстрашніших доріг
світу. Дивишся вниз – а там провалля і де-не-

де розбиті авто валяються. Пологих схилів
немає – одразу на 200-300 метрів обрив».
«Не знаю, за рахунок чого вони там щасливі, але вони справді якісь більш задоволені
життям. Я відчув це і на собі. Не те, що щастя, а якийсь спокій, умиротворення. Певно,
природа відіграє свою роль. Я багато де був,
але такої природньої краси мало де бачив. І
вона всюди різна».
«Люди, які живуть у Тибеті, далекі від
проблем цивілізації. Вони не переживають за
курс долара. А у нас велика проблема через
війну з самим собою. Люди не можуть переварити всю інформацію, не знають, чому вірити, не до кінця розуміють, що відбувається.
А там таких проблем немає. У наших віддалених селах люди, мабуть, теж щасливіші».
«Для мене таке життя в глибинці було би
нудне. Мені потрібна зміна обстановки, аби
зрозуміти себе. Хоча певний час я хотів би
так пожити».

ПРО ПОБУТ

«В Агрі ми взяли квитки на поїзд і заплатили за вхід у віп-зал для очікування. Що
таке віп-зал? Це кімната з кондиціонером. І в
певний момент, сидячи в такій кімнаті, ти розумієш, що у тебе між ногами бігають щурі.
Я коли побачив, то зрозумів, що на тій лавці
сиджу тепер тільки з ногами».
«Біля перону стоїш, розслабляєш погляд
і скільки можеш охопити, стільки бачиш, що
все кишить щурами. І ходить хлопчик по коліях, збирає пляшки в мішок. Картина шокує.
А ми чекаємо на крутий поїзд типу нашого
«Хюндаю».
«Були такі картини: сплять де хочуть,
там же ж ходять в туалет. Умови – моторошні. Деякі під тентами живуть біля дороги. Там
і діти, і щурі, і мавпи поруч…»
«Мене дуже здивувало те, що в Ладаці у
жодному магазині чи у продавців вуличної
їжі немає целофанових пакетів або пластикової тари. Це або паперові вироби, або з тканини, або й узагалі тарілки з листя, зроблені
а-ля пап’є-маше. Мотлоху набагато менше,
аніж у наших Карпатах».
«Дорожній рух в Індії – це щось неймо-

Долина бурхливої річки Занскар, що в’ється долинами та ущелинами провінції Ладакх

Звичайна картина міста Лех, центру Ладакху,
частини штату Джамму і Кашмір, який ще
називають «малим Тибетом» через
схожість природи

вірне. Я поняття не маю, як вони їздять. Усі
сигналять. Це в них і «привіт», і «дай дорогу»,
і «пропусти»… Спочатку це дуже дратувало.
Якби українця кинути в центр Делі, вийняти
з вух навушники, то він не знав би, куди йому
тікати. Мало того, що рух правобічний, то усі
ще й сигналять. Тук-тукі, мотоциклісти, велосипеди, корови, авто – це все видає якийсь
звук і кудись їде. Але хай як дивно, я не бачив
жодної аварії».

ПРО РУКОТВОРНУ КРАСУ

«У Делі ми були в Свамінараян Акшардхам. Це святиня і музей, де показано усю історію Індії, з експозиціями, демонстрацією
фільмів. У центрі комплексу стоїть храм, інкрустований усередині дорогоцінним камінням, білим мармуром. Споруду заборонено
фотографувати всередині. Можна лише купити каталог чи листівку з цього місця».
«Одна жінка нам розповіла, що це для
того, аби відвідувачі храму могли відключитися від своїх проблем, не відволікатися на
дзвінки, фото, а мали можливість повністю
бути спокійними. Побути з собою наодинці.
По периметру храму вирізано 147 слонів. Під
кожним із них вирізані мудрості, які дають
знову ж таки поживу для роздумів».

ПРО МАНДРИ

«У мандрах треба бути до всього готовим. Один наш колега впав із велосипеда на
швидкості 60 км/год. Сильно подерся, шолом
поламав, але загалом цілий. А за кілька днів
до походу на нашому маршруті з’їхала земля,
загатила річку, вода затопила село і дорогу,
якою ми мали їхати. Тому два кілометри з велосипедами в руках і рюкзаками довелося йти
через гори козячими стежками».
«Коли пізнаєш більшу кількість людей,
культур, то можеш проаналізувати й себе,
змінити власне ставлення до життя. У нас
люди замикаються у самих собі і не можуть
порівняти своє життя з життям інших. Вважають, це проблема. Тоді важко отримати
кайф від того, що маєш чи можеш мати. Хіба
це таке вже щастя – поїхати в Туреччину на
пляж? Як на мене, то це марна втрата часу».
«Не уявляю свої мандри без фотоапарата.
Фото допомагають мені показати рідним, де
я побував, і відтворити ті емоції, почуття, які
відчував у той момент. Знімки ніби переносять у минуле, і це гарне відчуття».
«Починаєш летіти додому тоді, коли те,
по що приїхав у ту країну, тобі вже приїдається, стає буденністю. З Індією такого не було.
За кожним перевалом – новий краєвид, який
кардинально відрізняється від попереднього.
Тому Індії було мало, бо вона всюди різна.
Хочу туди ще, вже намітив один маршрут».
«Хочу дуже в Антарктиду і, звичайно, на
Еверест. Це поки що мрія, бо потребує великих фінансів. Але якби мені випала така
можливість – поїхав би не задумуючись. А
наступною для мене буде та країна, куди знайду дешевий квиток».
Олександр Оришко висловлює подяку
за допомогу в організації поїздки
ТМ «Дмитрук».

ВІВТОРОК 13 ЖОВТНЯ

ПОНЕДІЛОК 12 ЖОВТНЯ
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№39 (240)

UA: Перший
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20 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
10.15 Перша студія
10.55, 11.30, 04.15 Д/ф
12.25 «План на завтра» з
Анастасією Рінгіс
13.15 Вікно в Америку

UA: Перший
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Подорожні
11.00 Д/ф
12.00 Уряд на зв’язку з
громадянами

UA: Перший

СЕРЕДА 14 ЖОВТНЯ

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.05, 07.15 АгроЕра
06.10 Концерт «Приречений на
любов»
07.25 Ера будівництва
07.35 На слуху
08.05 Від першої особи
08.35 Паспортний сервіс
08.40 Ескулап
08.45 Корисні поради
09.00 Урочистості з нагодня Дня
захисника України
10.00 «Повертайтеся живими».
Сестри Тельнюк
10.05, 10.45, 13.45, 16.35,

ЧЕТВЕР 15 ЖОВТНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.20, 08.25 Від першої особи
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
09.10 ДебатиPRO
10.40 Війна і мир
11.35 Вікно в Америку
11.55 Д/с «Клуб пригод»
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч

П’ЯТНИЦЯ 16 ЖОВТНЯ

UA: Перший

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.20, 05.10
Новини
07.25 Ера будівництва
07.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Х/Ф «АТЕНТАТ. ОСІННЄ
ВБИВСТВО В МЮНХЕНІ»
11.30 Ексклюзивне інтерв’ю
Голови Національного банку
України Валерії Гонтарєвої
11.55 Д/ф
12.25 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.15 Час-Ч

UA: Перший

СУБОТА 17 ЖОВТНЯ

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09.10 Казки Лірника Сашка
09.25 М/с «Друзі-янголи»
09.50 Хочу бути
10.30 Книга ua
10.55, 20.00, 21.30, 02.10 Д/ф
11.20 Музика єднає нас
12.20 Світло
12.55, 02.40 Баскетбол.

НЕДІЛЯ 18 ЖОВТНЯ

UA: Перший

06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.10 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.05 М/с «Друзі-янголи»
10.15 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Т/с «Вікендові історії»
12.15 Д/с «Повернення видів.
Рись»
13.30 Фольк-music
14.35, 19.35 Д/ф

UA: Перший

8 жовтня 2015 року
1+1

13.35, 01.35 Т/с «Минають роки,
минають дні»
14.45 Казки Лірника Сашка
14.55 Хочу бути
15.20 Т/с «Білявка»
17.05 Чоловічий клуб. Бокс
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.30 Ексклюзивне інтерв’ю
Голови Національного банку
України Валерії Гонтарєвої
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.35 Футбол. Товаристський
матч пам’яті Андрія Гусіна

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 4»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин-Змій»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, дівчатами»
23.30 «Мінкульт»
00.00 Х/Ф «ЖАННА Д’АРК»
02.55 Х/Ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ»

12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.05 Час-Ч
13.25, 01.45 Т/с «Минають роки,
минають дні»
14.35 Казки Лірника Сашка
14.45 М/с «Друзі-янголи»
15.15 Школа Мері Поппінс
15.35 Фольк-music
16.40 Богатирські ігри
17.35 Чоловічий клуб
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.45 Т/с «Польські свята»
04.40 Д/с «Палітри»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля 4»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25, 21.00, 22.00 Т/с «Між
нами, дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
23.45 Х/Ф «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»
05.30 «Служба розшуку дітей»

21.00, 01.55 Д/ф
13.00 «Prime-time» з
Мирославою Гонгадзе
14.40 Х/Ф «АТЕНТАТ. ОСІННЄ
ВБИВСТВО В МЮНХЕНІ»
18.00 «Героям слава!».
Трансляція концертної програми
до Дня захисника України
20.30, 05.30 Новини
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00 Відкриття Міжнародного
фестивалю «Покров»
01.20 Про головне
03.00 Т/с «Польські свята»
04.55 Д/с «Палітри»

06.00, 00.50 Х/Ф «ЗОРЯНІ
ВІЙНИ-5: ІМПЕРІЯ ЗАВДАЄ
УДАРУ У ВІДПОВІДЬ»
08.10 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ - 6:
ПОВЕРНЕННЯ ДЖЕДАЯ»
10.50 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ-1:
ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА»
13.40 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ-2:
АТАКА КЛОНІВ»
16.30 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ-3:
ПОМСТА СИТХІВ»
19.30 «Телевізійна служба
новин»
20.15 Х/Ф «ТОР 2. ЦАРСТВО
ТЕМРЯВИ»
22.25, 03.10 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ»
05.10 «Служба розшуку дітей»

1+1

1+1

1+1

13.25, 01.45 Т/с «Минають роки,
минають дні»
15.00 Казки Лірника Сашка
15.15 М/с «Друзі-янголи»
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.55 Надвечір’я. Долі
16.50 Світло
17.35 Книга ua
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.00 Урочистості до 400-річчя
Києво-Могилянської Академії
20.30 «Prime-time» з
Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.30 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
03.15 Т/с «Польські свята»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 3»
14.00 «Сліпа»
14.40 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, дівчатами»
22.00 «Міняю жінку - 10»
00.00 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ - 6:
ПОВЕРНЕННЯ ДЖЕДАЯ»

13.25, 01.35 Т/с «Минають роки,
минають дні»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.05 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Як це?
16.00 Спогади
16.30 Віра. Надія. Любов
17.30 Д/с «Повернення видів»
18.15 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з
Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади
02.55 Т/с «Польські свята»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25 Т/с «Між нами, дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.30 «Світське життя»
23.30 Х/Ф «ОДЕРЖИМІСТЬ»
01.55 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ-1:
ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА»

Чемпіонат України. «Хімік»
(Южне) - «Миколаїв» (Миколаїв)
15.00 Богатирські ігри
16.15 Чоловічий клуб
16.55 Баскетбол. Чемпіонат
України. «Динамо» (Київ) «Волиньбаскет» (Луцьк)
18.55 Т/с «Вікендові історії»
21.00, 05.30 Новини
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи.
Підсумки
01.20 Надвечір’я. Долі
04.35 Д/с «Палітри»
05.05 Уряд на зв’язку з
громадянами

06.30 Х/Ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ-3:
ПОМСТА СИТХІВ»
09.00 «Світське життя»
10.00, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
11.00 «Маша і ведмідь» 1
11.10 «Маленькі гіганти»
13.55 «Вечірній Київ 2015»
16.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.20 «Вечірній квартал 2015»
23.20 «Що? Де? Коли? 2015»
00.30, 03.45 Х/Ф «КРАСУНЧИК»

15.30 Чоловічий клуб. Спорт
17.10, 03.15 Гандбол. Ліга
Чемпіонів. «Ельверум»
(Норвегія) - «Мотор» (Україна)
19.00 Театральні сезони
20.05 Т/с «Білявка»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 ГОГОЛЬ FEST’ 15
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Баскетбол. Чемпіонат
України. «Динамо» (Київ) «Волиньбаскет» (Луцьк)
05.00 Д/с «Палітри»

08.05 «Українські сенсації»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.50 «Маша і ведмідь» 1
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.20 «Інспектор Фреймут 2»
13.55 «Міняю жінку - 10»
15.25 «Чотири весілля 4»
16.45 «Розсміши коміка»
17.45 М/ф «Добриня Микитич і
Змій Горинич»
19.20 «10 хвилин з прем’єрміністром»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.30 «Світське життя»
00.30 Х/Ф «ПЛЕМ’Я»

1+1

1+1

1+1

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00 09.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 14.20
Х/Ф «КОХАННЯ З
ВИПРОБУВАЛЬНИМ
ТЕРМІНОМ»
14.35, 16.15 «Чекай на мене»
17.45, 18.55 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Культ»
00.10, 04.00 Т/с «Мессінг: Хто
бачив крізь час»
02.25 Т/с «Своя правда 3»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 «Стосується
кожного»
00.10, 04.05 Т/с «Мессінг: Хто
бачив крізь час»
02.30 Т/с «Своя правда 3»
03.10 Т/с «Легенди бандитського
Києва»

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
07.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.00, 17.35 Новини
07.10 Х/Ф «АРТИСТ ИЗ
КОХАНОВКИ»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.50 Д/ф
18.55 «Стосується кожного»
00.10, 04.10 Т/с «Мессінг: Хто
бачив крізь час»
02.30 Т/с «Своя правда 3»

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 «Стосується
кожного»
00.10, 04.05 Т/с «Мессінг: Хто
бачив крізь час»
02.25 Т/с «Своя правда 3»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30
Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «КОХАННЯ ТА ІНШІ
НЕПРИЄМНОСТІ»
02.35 Т/с «Своя правда 3»
03.20 Х/Ф «З УСІХ СИЛ»

ІНТЕР
07.00 «Жди меня. Украина»
08.30 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 Х/Ф «КАВКАЗЬКА
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
11.25 Програма «Кохання з
першого погляду»
12.35 Т/с «Одружити Казанову»
17.00 «Щастя з пробірки. Через
9 місяців»
18.10, 20.30 Т/с «Все
повернеться»
23.25 Х/Ф «ЕГОЇСТ»
01.35 Х/Ф «КОХАННЯ ТА ІНШІ
НЕПРИЄМНОСТІ»

ІНТЕР
06.20 Х/Ф «КАВКАЗЬКА
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
12.15 Т/с «Одружити Казанову»
16.50 Х/Ф «ТИ БУДЕШ МОЄЮ»
19.00 Програма «Кохання з
першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем-єрміністром»
22.00 Т/с «Все повернеться»
02.25 Х/Ф «ПРОЩАННЯ З
КАЇРОМ»

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайні
новини
06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.15 Труба містера Сосиски
11.15, 13.20 Х/Ф «У ПОШУКАХ
ПРИГОД»
13.50, 16.10 Х/Ф «СОЛОМОН
КЕЙН»
16.30 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-4.
НЕХАЙ ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Дістало!
21.30 Свобода слова

ICTV
01.15 Х/Ф «ЗАБОРОНЕНИЙ
ПРИЙОМ»
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі
11.10, 13.20, 23.25 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.40 Т/с «Код Костянтина»
14.40, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Нюхач»

ICTV
01.15 Х/Ф «У ПОШУКАХ
ПРИГОД»
05.15 Провокатор
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі
11.10, 13.20, 23.25 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.35 Т/с «Код Костянтина»
14.35, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Секретний фронт
21.30 Т/с «Нюхач»

ICTV
01.15 Х/Ф «ОСТАННІЙ
КІНОГЕРОЙ»
05.15 Провокатор
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі
11.05, 13.20, 23.25 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.35 Т/с «Код Костянтина»
14.35, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Інсайдер
21.30 Т/с «Нюхач»

ICTV
01.15 Х/Ф «ГРАНИЧНА
ГЛИБИНА»
05.15 Студія Вашин´тон
05.20 Провокатор
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 20.25 Антизомбі
11.05, 13.20, 23.25 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
13.35 Т/с «Код Костянтина»
14.35, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Нюхач»

ICTV
02.20 Х/Ф «ГРАНИЧНА
ГЛИБИНА»
07.35 Провокатор
10.30 Антизомбі
11.30 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська
оборона
13.45 Інсайдер
14.45 Т/с «Нюхач»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.10 Х/Ф «ЗГАДАТИ ВСЕ!»
22.25 Х/Ф «ПОЧАТКОВИЙ
КОД»

ICTV
01.10 Х/Ф «ОСНОВНИЙ
ІНСТИНКТ»
06.15, 12.45 Факти
06.45 М/с «Том і Джері у
дитинстві»
07.05 Х/Ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
09.10 Зірка YouTube
10.40, 13.00 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
14.20 Х/Ф «ПОЧАТКОВИЙ КОД»
16.10 Х/Ф «ЗГАДАТИ ВСЕ!»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єрміністром України
20.35 Х/Ф «МІСТЕР І МІСІС СМІТ»
23.10 Х/Ф «ТУРИСТ»

СТБ
06.00, 15.55 «Все буде добре!»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»
10.35 «Зіркове життя. Фатальне
кохання холостяків»
11.35 «Битва екстрасенсів 15»
14.00 «Україна має талант!»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.05 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
00.05 «Один за всіх»
01.15 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
03.00 Нічний ефір

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.15, 15.55 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15, 18.30 «За живе!»
10.50 «Зіркове життя. Біс в
ребро»
11.55 «Битва екстрасенсів»
13.20 «Україна має талант!»
20.00, 22.50 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
23.50 «Один за всіх»
01.00 Х/Ф «ВЕРСІЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРІНА»
02.40 Нічний ефір

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.30, 15.55 «Все буде добре!»
08.30 «Все буде смачно!»
09.30, 18.30 «За живе!»
11.00 «Зіркове життя. Обережно
- ревнощі!»
12.05 «Битва екстрасенсів»
13.50 «Україна має талант!»
20.00, 22.50 «МастерШеф - 5»
01.30 «Один за всіх»
02.30 Х/Ф «КОРУПЦІЯ»
03.55 Нічний ефір

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 ВікнаНовини
06.15, 15.55 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15, 18.30 «За живе!»
10.50 «Зіркове життя. Народити
за будь-яку ціну»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.20 «Україна має талант!»
19.55, 22.50 «Зважені та щасливі
- 5»
00.50 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «НА ПІДМОСТКАХ
СЦЕНИ»
03.30 Нічний ефір

СТБ
05.15, 01.40 Х/Ф «СІМЬ
СТАРИХ ТА ОДНА ДІВЧИНА»
06.40 Х/Ф «ДИШИ ЗІ МНОЮ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 22.50 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-8»
03.05 Нічний ефір

СТБ
06.05, 02.50 Х/Ф «СОЛДАТ
ІВАН БРОВКІН»
07.55 «Караоке на Майдан»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Хата на тата»
11.55 Т/с «Коли ми вдома»
14.45 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
23.20 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-8»
04.35 Нічний ефір

СТБ
05.20, 02.55 Х/Ф «ІВАН
БРОВКІН НА ЦІЛИНІ»
07.00, 11.00 «МастерШеф - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдан»
14.05, 15.40 «Х-Фактор - 6»
15.15 «10 хвилин з Прем’єрміністром України»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.20 «Один за всіх»
23.05 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
01.50 «Детектор брехні 7»
04.45 Нічний ефір

УКРАЇНА
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 05.25 Події
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45, 03.20 «Говорить
Україна»
12.30 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Щастя є»
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів.
Зрада»
21.35 Футбол. Відбірковий матч
до Євро 2016. Україна - Іспанія
23.55 Події дня
00.10 Х/Ф «ЗАПАХ ЖІНКИ»

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Жіночий лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.20, 19.45 «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00 Х/Ф «ВІЧНА КАЗКА»
15.30 Т/с «Загальна терапія»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів.
Зрада»
21.00 Т/с «Королева бандитів»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину
Маямі»
01.20 Х/Ф «ЗАПАХ ЖІНКИ»

УКРАЇНА
06.00, 15.30 Т/с «Загальна
терапія»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.20, 19.45 «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00, 21.00 Т/с «Королева
бандитів»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів.
Зрада»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
06.00, 15.30 Т/с «Загальна
терапія»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.20, 19.45 «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00, 21.00 Т/с «Королева
бандитів»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів.
Зрада»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
06.00, 15.30, 05.20 Т/с «Загальна
терапія»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20, 04.35 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.20, 19.45 «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00, 21.00 Т/с «Королева
бандитів»
18.00, 03.45 Т/с «Клан ювелірів.
Зрада»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 02.10, 04.20
Події
07.15 Т/с «Загальна терапія»
08.50, 01.00 Відверто з Машею
Єфросініною
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/Ф «ЖИТТЯ ПІСЛЯ
ЖИТТЯ»
13.10, 15.20 Т/с «Волошки»
17.50, 19.40 Т/с «Зцілення»
23.00 Х/Ф «КУЛЬБАБА»
03.00 Т/с «C.S.I.: Місце злочину
Маямі»
05.00 Реальна містика

УКРАЇНА
07.40 Реальна містика
08.45 Т/с «Волошки»
12.50 Т/с «Зцілення»
17.00, 20.00 Т/с «Спадкоємиця»
19.00, 05.50 Події тижня з
Олегом Панютою
19.40 10 хвилин з прем’єрміністром
22.20 Х/Ф «ЖИТТЯ ПІСЛЯ
ЖИТТЯ»
00.25 Зірковий шлях
01.50 Т/с «Клан ювелірів. Зрада»

ÐÎÇÂÀÃÈ
НА СУЧАСНИЙ ЛАД
«Портал Культура»

К

омпанії «FILM.UA» та
«Animagrad» розпочали
роботу над першим
повнометражним мультфільмом
«Мавка. Лісова пісня» за
мотивами класичного твору Лесі
Українки.
Творці картини ставлять за
мету створити дивовижний і захопливий мультфільм для всієї родини, який зачарує добром, світлом і
барвистістю.
«Лісову пісню» було обрано не
випадково, адже це твір, в основі
якого лежить давнє міфологічне
мислення нашого народу. Автори
фільму не просто перенесуть класичну п’єсу на екран. Вони створять новий твір, змінивши і сюжет,
і трагічний тон оригіналу, зберігши
при цьому ліричність, красу і казковість драми-феєрії.
Історія буде доповнена зрозумілими сучасній аудиторії сюжетами й образами, а також порадує не
лише новими комічними персонажами, але й хеппі-ендом. Завдяки
кропіткій роботі сценаристів, а також вкрапленням етнічних мотивів
у візерунках і вбраннях, «Мавка»
розкриє унікальний світ самобутньої і дивовижної слов’янській міфології глядачам у всьому світі.
Хронометраж фільму складатиме близько 85 хвилин. Його
знімають у форматі 3D-анімації.
Бюджет – п’ять мільйонів доларів.
Анімацію фільмують паралельно
англійською, українською та російською мовами.
«На сьогодні повнометражна
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«ЛІСОВА ПІСНЯ»

СТАНЕ 3D-МУЛЬТИКОМ

Концепт-арт до майбутнього анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» від студії «Animagrad»

анімація для сімейної аудиторії –
один із найсильніших трендів у кінобізнесі. І один з найприбутковіших – приклади зарубіжних колег
свідчать про те, що інвестиції в такі
проекти у разі успіху повертаються
сторицею. Для «FILM.UA Group»
створення повнометражних мультфільмів – це новий стратегічний
напрям. Крім «Мавки», у нас в розробці пакет анімаційного кіно. У
планах компанії – випускати по релізу на рік», – розповідає продюсер
проекту Ірина Костюк.
«Синтез сучасного і вічного,
суто слов’янського й універсального, пронизливої любовної історії
і гумору, екшну і фентезі має спрацювати і зробити проект унікальним. Наші образи не схожі на жод-

ні інші в анімації, а історія дуже
самобутня. Саме тому вони будуть
цікаві глядачам у всьому світі. Мавка – наш унікальний і розкішний
казковий персонаж, вона заслуговує на таке ж чудове втілення та
любов глядачів у всьому світі, як
свого часу Рапунцель, Русалонька,
Снігова Королева, Білосніжка та
інші героїні казок і легенд, увічнені в популярних мультфільмах», –
впевнена Ірина Костюк.
В основі сюжету мультфільму –
історія кохання лісової німфи Мавки і звичайного сільського хлопця
Лукаша. Але перешкодою для їхнього союзу стане не тільки той
факт, що вони з різних світів.
Герої протистоятимуть злу,
втіленому в образі Килини – роз-

важливої фабрикантки, яка охоплена бажанням підкорити природу й зберегти вічну молодість. У
її арсеналі – дивовижні механічні
розробки. На боці ж Мавки – сила
природи, її міць і гармонія. Лукаш
опиниться між двох вогнів. Він
муситиме зробити вибір між Килиною і Мавкою.
Створення якісної анімації, яка
могла би конкурувати зі світовими
аналогами, стало головним викликом проекту.
«Ми в собі не сумніваємося,
адже вже зараз намальована Мавка
– образ, який формує стиль усього фільму. І ми знаємо, яким він
буде у художньому плані», – каже
директор студії «Animagrad» Єгор
Олесов.

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«АЛОХА»

(США, 2015)
Режисер: Камерон Кроу
Гаваї – одна з моїх улюблених локацій західного кінематографа. Пригадуються мудрі
«Нащадки» з Клуні, інші яскраві
фрагменти ще якихось давніших фільмів. Мелодраматична
історія Кроу охоплює відразу
цілий обшир питань – природу
людського гуманізму, позитивне
мислення, стосунки двох, психологію сімейних взаємин. І все
це на тутешньому соціокультурному тлі. Ліричний герой Бредлі Купера та просто шикардосний образ Емми Стоун творять на екрані справжню феєрію з
людських рефлексій та почуттів. Чиста, світла, безпосередня
драматична подача підкуплять глядача вже чи не з перших
хвилин стрічки… Як приємний бонус – присутність на екрані
«ветеранів» Біла Мюррея та Алека Болдуіна. А за одну з фінальних сцен чоловічого порозуміння фільму можна легко
давати «Оскар» в якійсь із номінацій. Раджу!

«ЗЕМЛЯ
МАЙБУТНЬОГО»

(США, Іспанія, 2015)
Режисер: Бред Бьорд

Чомусь здалося, що за нагромадженням маси пустопорожніх діалогів та необов’язкових
сцен загубилося і зерно стрічки
Бьорда. Втім воно таке вагоме
і значною мірою оригінальне в
плані візуалізації і футурологічної канви роботи, що поціновувачам такого роду нескладної
фантастики фільм зайде просто
ідеально. «Діснейленд» як-неяк. Історія ж розповідає нам про
дівча, у чиї руки потрапив предмет, доторк до якого «закидає» нашу героїню до паралельної
реальності, так званої Землі Майбутнього… Без ідеї кінця світу автори фільму не обійшлися, само собою. Як і без героїв,
які готові, ризикуючи власними інтересами та життями, цей
світ рятувати. Наприклад, пристаркуватого персонажа Клуні,
розчарованого реаліями теперішнього та майбутнього. Можна, особливо, якщо це стосується сімейних переглядів вихідного дня!

«СПОКУТА»

(Великобританія, Франція,
США, 2007)
Режисер: Джа Райт
Як виявилося, я дуже слабко
знайомий з фільмографією Кіри
Найтлі, якщо пропустив такий
пристойний кіновитвір. Ще й
знятий за мотивами роману
Йена Мак’юена!.. Сюжет фільму
закидає глядача в середину 30-х
років минулого століття: молодша сестра в родині, з хорошою
уявою та схильністю до вигадок, спостерігаючи за коханням
старшої сестри до сина прислуги, вирішує для себе, що юнак –
брехун та ґвалтівник. Збіг обставин – і наш невинний герой
потрапляє за ґрати, звідти – в окопи Другої світової… Епоха
змінює все і всіх. Розлука тримає людей в постійній життєвій
напрузі. Ненависть до близьких, які зрадили, не відпускає.
Усе, що лишається молодшій сестрі і винуватиці трагедії, –
спокутувати свою провину у військових шпиталях з надією,
що прощення вона таки отримає. Складний і багато в чому
суперечливий фільм, який сподобається тонким цінителям та
дослідникам глибин людських. Спробуйте!

«ПРОГУЛЯНКА»

(Росія, 2003)
Режисер: Олексій Учитель
Оригінальна стрічка Учителя, одного із найсильніших
авторів незалежного кіно Мордору, режисера «Майора» та
нашумілого «Дурака». Пітер
он-лайн: перед глядачем за майже півторагодинний відрізок
часу пролітають вулиці міста
у всій круговерті їх буденного
життя. Глядач спостерігає за
прогулянкою милої дівчини, з
якою знайомиться незнайомий
хлопака та за трохи його друг –
все дуже серйозно – за цей час
між трійцею розігруються цілі любовні драми з поцілунками,
кулаками, одкровеннями і абсолютним нерозумінням того,
що відбувається насправді. Фінал глядача може подивувати.
Особисто я очікував явно іншої сюжетної розв’язки. Фільм,
який може здатися відверто другосортним, забирає з перших
кадрів і не відпускає до фінальних титрів. Рекомендую: вартісно, цікаво, непередбачувано!

АФІША

Мавка – уособлення самої природи – мінятиме колір очей і волосся залежно від настрою та пори
року. А головною її прикрасою стануть розкішні віночки із живих метеликів, світлячків та сонечок.
Прототипами всіх основних
локацій мультфільму стали реальні
українські природні заповідники:
українська Венеція – село Вилкове,
тунель кохання у Клевані, Буцький
каньйон і, звичайно ж, Карпати.
Крім того, до роботи над проектом залучені видатні українські
таланти, зокрема, відома українська дизайнерка Ольга Навроцька,
яка у своїй творчості використовує
природні та етнографічні мотиви,
а також надихається фентезі. Саме
вона стане художником костюмів.

22

ЖОВТНЯ

КВН «КУБОК ЛУЦЬКА-2015»

22 жовтня у Палаці учнівської молоді
відбудеться гра КВН «Кубок Луцька-2015».
Розпочнеться подія о 19:00.
За почесний трофей змагатимуться «Перша
сільська збірна», «Відпочиваємо разом»
(Хмельницький), «Коліжанки» (Львів), «Безна»
(Вінниця). Квитки можна придбати у касі
драмтеатру. Ціна: від 50 до 60 гривень.

СІМЕЙНЕ СВЯТО
11
ЖОВТНЯ
«ФЕСТИВАЛЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ»

Дійство відбудеться в Центральному парку
Луцька 11 жовтня. Розпочнеться подія о
14:00.
Фестиваль, який
проводитиме
громадська
організація
«Volfest», обіцяє
безліч розваг:
частування
гостей свята
українськими
стравами,
різноманітні
конкурси
та вікторини, майстер-клас з приготування
українських страв від кращих кухарів Волині,
змагання серед закладів торгівлі на кращі страви,
святковий ярмарок ужитково-прикладного
мистецтва, кулінарні майстер-класи від відомих
волинян, козацькі розваги.
Гостей свята розважатимуть вокальний квартет
«Акорд», виконавці фольклорної музики «Чачка»,
гурт «Мотор’ролла».
У рамках фестивалю відбудеться «Свято борщу»,
яке є сучасним, яскравим, інтерактивним
кулінарним проектом, що вже відбувалося в
різних куточках нашої країни. На фестивалі
приготують 300 літрів борщу за різними
рецептами. Борщ потім зможуть скуштувати гості
фестивалю.
На святі також працюватиме дитяче містечко, де
знайдуть собі заняття наймолодші гості дійства.

14
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«ЗОРЯ» «ЗАГАСИЛА» «ВОЛИНЬ»

Павло ФІЛОНЮК

М

атч «Волині» і «Зорі» став битвою
за четверте єврокубкове місце
в турнірній таблиці. Кварцяний
мав дві великі кадрові проблеми –
дискваліфікацію Шабанова і травму
Герасимюка. Першого замінив на позиції
центрбека новачок «Волині» – іменитий
Андрій Богданов. Приємно відзначимо
повернення травмованого ще в кінці
серпня Кобахідзе.
Додавав інтриги й той факт, що «Волинь»
не вигравала в «Зорі» вдома аж …17 років. Ну
й відзначимо, що в гості до «Волині» приїхала команда, яка найближчим часом віддасть
аж вісім гравців у збірні – шістьох до національної України і по одному в національну
білоруську та молодіжну збірну України.
Гості дуже динамічно розпочали гру, і в
перші хвилини наші захисники просто не
встигали за переміщеннями візаві. Відчувалася переконливість «Зорі», і тільки у кінці
другої десятихвилинки лучани відтіснили

ХРОНІКЕР
«Волинь» (Луцьк) – «Зоря» (Луганськ) – 0:3
Ліга Парі-Матч 2015-16 рр., 10 тур, Луцьк,
«Авангард», 5100 глядачів
Арбітр: Арановський (Київ)
«ВОЛИНЬ»: Богдан Шуст – Івіца Жуніч, Андрій
Богданов, Олександр Насонов, Володимир
Польовий (Гал Шіш, 27) – Сергій Кравченко (Віталій
Неділько, 60), Сергій Політило – Александер
Кобахідзе (Редван Мемешев, 46), Флорентін Матей,
В’ячеслав Шарпар – Анатолій Діденко.
«ЗОРЯ»: Микита Шевченко – Євген Опанасенко,
Андрій Пилявський, В’ячеслав Чечер, Микита
Каменюка, Джаба Ліпартія (Михайло Сіваков,
67), Артем Гордієнко (В’ячеслав Танковський,
73), Руслан Маліновський, Олександр Караваєв,
Іван Петряк (Желько Любенович, 64), Пилип
Будківський.
Голи: Малиновський (19), Будківський (23),
Ліпартія (61, з пен.)
Попереджені: Богданов (52)
Вилучення: Шуст (59).

«Волинь» не знітилася, атакувала, аби показати публіці принаймні свій один забитий
гол. Але в меншості проти «Зорі» атакувально не пограєш.
ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ «ВОЛИНІ»
ВІД ХЛ (МАКСИМАЛЬНА 8,0):
Богдан Шуст: 6,0. Пропущені голи не на
совісті Богдана, але звичної впевненості воротар «Волині» не показав.
Івіца Жуніч: 5,0. Івіца – один із найнестабільніших гравців «Волині». Він може
блискуче зіграти, або ж провалити гру. Нині
сталося саме останнє. «Провали» в центрі
оборони відбувалися занадто часто.
Андрій Богданов: 5,5. Не найкращий
дебют для Андрія, хоча відвертих помилок в
нього не трапилося, але ліпше за Шабанова
На тлі поразки «Волині» від «Зорі» у 10-му турі
найяскравішими спогадами від матчу залишаться
він у парі з Жунічем не зіграв.
емоції вболівальників, особливо фанатського
Олександр Насонов: 5,5. Саша старався,
сектору. На початку гри 17-й сектор вивісив банер
але, як і з правого флангу атаки «Зорі», з лівоіз промовистою назвою «Лиш боротись – значить
го у штрафну з надто небезпечною періодичжить». Утім поезію Івана Франка краще взяли на
ністю подавалося і прострілювалося. В атаку
озброєння супротивники «Волині».
Насонов ходив не часто.
Александер Кобахідзе: 5,0.
гру від своїх воріт. Відтіснили і
11 ТУР:
Грузин не встиг відновитися
тут-таки двічі пропустили – від
після залікованої травми, тому
Малиновського й Будківського.
16 жовтня «Динамо» зіграв тільки половину матчу. У
Вразила легкість, з якою забива– «Шахтар», 19.00;
ній Коба намагався загострювала «Зоря»...
«Волинь» відповіла своїм
17 жовтня «Сталь» Д ти, але вдалося це йому небагато
разів.
тиском і нарешті почала створю– «Дніпро», 14.00;
Володимир Польовий: 4,5.
вати моменти. Асистував Матей,
18 жовтня «Олімпік»
Із
флангу
Володі пройшли перші
а пробивали головою і ногами
– «Металіст», 14.00;
дві гольові атаки «Зорі». І цим все
Кравченко, Діденко і Шарпар.
«Олександрія» –
сказано. Не зібрався Польовий
Натомість «Зоря» мала стовід«Волинь», 17.00;
на гру.
соткову нагоду повністю зніма«Чорноморець»
Сергій Кравченко: 5,0. Пети питання перемоги в грі. Після
– «Металург» З,
рекусити молодого Гордієнка
прострілу Петряка в поперечину
17.00; «Карпати» –
досвідчений Крава не зумів. У
зарядив Будківський.
«Ворскла», 19.30;
другому таймі Кварцяний поСтарт другого тайму пока«Зоря» – «Говерла»,
жертвував опорником, коли музав, що господарі цього матчу
19.30.
сив випускати Неділька після вивсе ж «волиняни», господарі
лучення Шуста.
більше атакували. Тим більш несподіваним
Сергій Політило: 5,5. Оцінка іншого
був третій гол «Зорі». Провалився Шіш, який
опорного півзахисника Волині трохи вища
віддавав назад Шусту, але на додачу і Богдан
від Кравченка, бо Сергій зробив більше відмусив валити Будківського… Червона картборів та перехоплень. Але матч у Політила
ка Шусту (перша в кар’єрі!!!), і Ліпартія забив
вийшов посередній.
пенальті вже Віталію Недільку – 0:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ПЕРЕД 11 ТУРОМ
М Команда
Динамо
Шахтар
Дніпро
Зоря
ВОЛИНЬ
Ворскла
Карпати
Сталь
Металіст
Говерла
Олександрія
Олімпік
Чорноморець
Металург

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

І

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В Н П

9
8
6
5
5
3
4
3
1
1
2
2
0
0

1
1
2
4
2
6
1
2
6
6
3
1
4
3

0
1
2
1
3
1
5
5
3
3
5
7
6
7

PМ

О

22 - 2
24 - 7
19 - 11
20 - 4
13 - 14
11 - 12
10 - 14
10 - 10
9 - 14
7 - 12
7 - 12
9 - 16
6 - 19
3 - 23

28
25
20
19
17
15
13
11
9
9
9
7
4
3

10 тур: «Металіст» – «Сталь» – 1:1, «Шахтар»
– «Чорноморець» – 2:0, «Металург З» –
«Олімпік» – 0:3, «Говерла» – «Карпати» – 0:2,
«Дніпро» – «Олександрія» – 2:0, «Волинь» –
«Зоря» – 0:3, «Ворскла» – «Динамо» – 0:4.
Флорентін Матей: 6,5. Напевне, кращий
у «Волині», бо практично весь креатив у команді йшов від румуна.
В’ячеслав Шарпар: 5,5. Слава зіграв
уже традиційно під нападником, хоча більш
звично він бачився у парі з Жунічем.
Анатолій Діденко: 5,5. Не зумів чіплятися за м’яча та заробляти стандарти, як це робить зазвичай. Пилявський та Чечер «з’їли»
«Діда» начисто.
Гал Шіш: 5,0. Загасив пожежу на лівому
фланзі захисту «Волині», але тільки до 59-ї
хвилини. Єдина, але дуже груба помилка
Шіша перекреслила все хороше, що він зробив для команди.
Віталій Неділько: 6,0. Неділько показав
клас, адже у грі в меншості дозволив забити
собі тільки з пенальті.
Редван Мемешев: 6,0. Посилив гру в атаці
у другому таймі і змусив замислитися, чому
Кварцяний випустив у стартовому складі
Кобахідзе, який не встиг набрати форму.

ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ

НА ВОЛИНІ ЗБУДУЮТЬ СУЧАСНІ СТАДІОНИ

Ірина КАЧАН

На Волині всерйоз узялися
за відродження легкої
атлетики. Після спорудження
легкоатлетичного комплексу
на луцькому «Авангарді» Фонд
Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
береться розвивати спортивну
інфраструктуру в районах.
Заплановано, що у найближчі
роки в кожному районному центрі
Волині постане сучасна спортивна
арена. Нині ж роботи розпочато в
чотирьох районах області.
Власне, про те, що легка атлетика Волині отримала довгострокову
можливість фінансової підтримки
та розвитку інфраструктури, стало відомо 6 жовтня в ході знакової
події – підписання меморандуму
про взаємовідносини щодо розвитку фізичної культури і спорту
між Фондом Ігоря Палиці «Новий
Луцьк» та громадською організацією «Федерація легкої атлетики Волинської області».
Угоду уклали до 31 грудня 2020
року. Документ передбачає фінансове забезпечення навчальнотренувальних зборів та змагань з
легкої атлетики, фінансування наданих Федерацією легкої атлетики
пропозицій щодо покращення та
розбудови спортивної інфраструктури в області.
Організаційне
забезпечення
заходів покладається на Федерацію
легкої атлетики Волині. Йдеться
про спорудження легкоатлетичних
стадіонів у кожному районному
центрі, пошук талантів у школах
області, підвищення іміджу легкої
атлетики, проведення у Луцьку
навчально-тренувальних
зборів
збірної команди України з легкої
атлетики, а також проведення на-

ціонального чемпіонату України з
кросу.
Зі слів очільника Федерації легкої атлетики Волинської області
Володимира Рудюка, нині активно йде будівництво спортивних
арен з синтетичним покриттям
у Ківерцівському, Маневицькому, Любешівському і КаміньКаширському районах. Це будуть
сучасні стадіони з біговими доріжками, волейбольними й баскетбольними майданчиками, із
футбольним полем за міжнародними стандартами.
Вартість одного такого проекту, каже Володимир Рудюк, складає
близько трьох мільйонів гривень.
На його думку, легка атлетика, яку
іменують «королевою спорту», заслуговує на таку пильну увагу й
фінансову підтримку, чого не було,
на жаль, упродовж усіх років незалежності.
«А почалася наша співпраця
13 червня з підписання першого
меморандуму про співпрацю. Завдяки цьому натепер ми маємо
чудовий оновлений «Авангард» із
легкоатлетичним комплексом міжнародного класу. Ворота на стадіон відчинені зранку й до вечора
– усі охочі можуть тренуватися
безплатно», – зауважив Володимир Рудюк.
«Та життя ставить перед нами
нові виклики й підказує нові проекти. Тому назріла потреба для
підписання нового меморандуму.
Цього разу між Фондом «Новий
Луцьк» і Федерацією легкої атлетики Волинської області. Відповідно до цієї угоди, спортивна
інфраструктура буде активно розвиватися і в районах. Ці проекти
– унікальні для всієї України, адже
таких масштабів спортивного будівництва немає в жодній області.

Олександр Товстенюк і Володимир Рудюк уклали угоду, згідно з якою легка
атлетика Волині отримала довгострокову можливість фінансової підтримки
та розвитку інфраструктури

Як казав раніше перший заступник
Міністра молоді та спорту України
Ігор Гоцул, вся увага Міністерства
прикута саме до Луцька», – повідомив Володимир Рудюк.
З огляду на амбітні плани, роботи у Фонду і Федерації побільшало в рази.
«Завдання – не просто спорудити ці об’єкти, на які ми дивилися б, як на музей чи на пам’ятник.
Головне – наповнити їх життям, як
стадіон у Луцьку. Це основний посил голови правління Фонду «Новий Луцьк» Олександра Товстенюка – щоб не було платних груп, щоб
ворота були відчинені для всіх. Так
само ми хочемо зробити в райцентрах. І підписавши новий меморандум, взяли на себе зобов’язання
наповнити районні центри спор-

тивними подіями і умовами для
розвитку спорту, зокрема, легкої
атлетики», – наголосив Володимир
Рудюк.
Із цього приводу голова правління Фонду Ігоря Палиці «Новий
Луцьк» Олександр Товстенюк відзначив, що спільні дії дозволять
кардинально змінити ситуацію в
області щодо спортивної інфраструктури.
«Підписання цього меморандуму є закономірним і послідовним кроком у співпраці Фонду і
Федерації. Як нещодавно повідомив засновник «Нового Луцька»
Ігор Петрович, найближчим часом
«Новий Луцьк» буде перейменовано у Фонд Ігоря Палиці «Тільки
разом». У нас є наміри взяти під
опіку всю область. Власне, одним

із перших кроків у цьому напрямку є співпраця з Федерацією легкої атлетики Волинської області. І
новий меморандум дасть можливість комплексно змінити ситуацію щодо легкої атлетики в області.
Федерація разом зі спортсменами,
тренерами напрацьовуватиме пропозиції щодо того, як розвивати
легку атлетику на Волині. Ми допоможемо їм втілювати ідеї, це буде і
будівництво стадіонів, і сприяння
організації змагань та підтримка
спортсменів у виїздах на змагання.
І я певен, що у нас все вдасться якнайкраще», – наголосив Олександр
Товстенюк.
На урочисте підписання меморандуму прибув і Володимир
Засєкін, тренер з легкої атлетики з
Маневичів, який виховав олімпійського спортсмена. Він каже, що
на європейський легкоатлетичний
стадіон у Маневичах чекали понад
20 років. І ось тільки цьогоріч їхня
мрія втілюється у життя.
«Я підготував Максима Богдана, який є володарем Кубка Європи, спортсменом міжнародного класу. Це свідчить про те, що
можна виховувати висококласних
спортсменів і на периферії. Раніше
ми тренувалися на ґрунтовому покритті, дітки завжди питали, коли
ж матимемо достойні умови для
тренувань. Минуло 20 років, і цей
час настав. Це велика подія для
всього району. Тим паче, що реконструкцію планують завершити вже
цього року», – поділився Володимир Засєкін.
Окрім того, стало відомо й про
те, що у жовтні заплановано приїзд
на Волинь видатного українського легкоатлета Сергія Бубки, який
хоче побачити реконструйований
«Авангард» та реалізацію проектів
у районах.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

АНЕКДОТИ
– Ваша дитина у нас.
– Які ваші вимоги?
– Приїжджайте швидше. Садочок зачиняється.
діл.

Два опери звiтують в «убойний» від-

– Був замах на вбивство. Чоловік, 38
років, його дружина вдарила сковорідкою шість разів за те, що він наступив на
мокру, щойно вимиту підлогу. «Швидка»
забрала його в лікарню.
– А його дружину ви затримали?
– Ні, пiдлога ще мокра.
Прийшов Вовочка додому, тато
йому:
– Ну, синку, що ти сьогодні в школі
отримав?
Вовочка татовi:
– Я з батьками двієчників не розмовляю.

Олександр КОТИС

Б

удівлю, в якій зараз розташована Служба безпеки України у Волинській області, було збудовано
у 1928 році як будівлю Польської матері
шкільної. Це була культурно-освітня організація, яка опікувалася шкільництвом
у Польщі. У цьому приміщенні розташовувалися кілька шкіл та навчальних кур-

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮ
Сітку металеву для огорожі,і стовпчики та
♦ Сі
фіртку. Тел.: (066) 233-86-51.
♦ Економний обігрівач (15 коп/год). Тел.: (050)
135-44-52.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напівавтомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригінал. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір.
Можливість доставки на замовлення. Тел.:
(050) 438-34-75.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в.
Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезону. Тел.: (050) 642-14-50.
♦ Матрац пружиний двосторонній на односпальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбою та холодильник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095)
303-75-00.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжкова. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.

Дзвінок у морг:
– Дідусь уже три дні не ночує вдома. Ви не могли б перевірити, може, він
у вас?
– Особливi прикмети?
– Вiн гаркавить.

сів міжвоєнного міста. Ці навчальні заклади призначалися не тільки для дітей.
Було організовано різноманітні курси і
для старшого населення, як, наприклад,
реміснича школа чи курси моральної допомоги і порад. Також у цьому приміщенні, крім адміністративних кабінетів
Польської шкільної матері, розміщувалася торгова школа, бурса та різні гурт-

ки. Загалом ця організація опікувалася
понад 30 школами та курсами на Волині. Зараз у будівлі розташована СБУ, а позаду в добудованому приміщенні – слідчий ізолятор.
Будівля вирізняється серед споруд Луцька 1920-х років. Вона незвична й одинична
в забудові. До наших днів не збереглися
слухові вікна на даху опуклої форми.

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ Нову пральну машину «Волна». Пере і від-

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

трьома підвальними окремими приміщеннями. Ці
Ціна
а договірна.
о о ір а Тел.:
Те (050) 522-28-07,
522 28 07 (050)
951-82-98, (097) 901-32-58.

жимає бі
білизну навіть
і за відсутності
і
і водогону.
Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050)
438-34-75.
♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і
170х170 та двері нові з коробкою 2 шт. Тел.:
(098) 262-43-97.
♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальтовий. Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 –
115 грн/м². Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Секцію від стінки «Волинь» (сервант багатоцільового призначення). Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Дерев’яні вікна засклені б/в, дерев’яну вішалку з тумбою для взуття і ковану шашличницю.
В хорошому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Підсвічник настільний з латуні, точений, на 7
свічок. Ціна: 800 грн. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна договірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Cервант нового зразка (колір махонь). Ціна
договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Продаю стіл, шафу з антресоллю, два крісла
дерев’яні і вішак для одягу та взуття. Ціна договірна. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97.

– Любий, я скинула 2 кілограми.
– Змити не забудь.
Гроші псують людей... Так що у нас, в
основному, народ хороший…

ПОСЛУГИ
♦ Приватний адвокат. Консультації, складання заяв, скарг, договорів. Захист у кримінальних справах (слідство, суд). Представництво у
цивільних, адміністративних, господарських
справах. Свідоцтво № 31 від 29.06.93 р. Тел.:
72-37-26.
♦ Багетна майстерня «Рамка» пропонує
оформлення в рами вишивок, картин, фото,
дзеркал, постерів, подяк. Тел.: (066) 470-6090, (099) 628-54-00.

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

Подати оголошення можна
за номером телефону:

788 – 005

або написати нам на поштову скриньку:
hroniky.reklama@gmail.com
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Панас СМИРНИЙ

Н

а подяку щиру від
лучан у листі від мера
древньограда кожна пані
з міста або пан вдовольниться
звітом із міськради. На сторінці
– щирості слова, ще й автограф
у листі на згадку особисто
шкрябав голова, ставив підпис,
хукав на печатку.
«Згідно з чинним і прозорим
законом, відповідь даємо на
листа. З висоти чиновницького
трону наша вістка буде непроста.
Скарга чи подяка від народу нами
сприйнята належно і всерйоз –
про гарячу і холодну воду і про
еротічєскій курйоз.
Бо вродилося хлоп’я
чорненьке, хоч і гарне на дитячу
вроду. Білий тато в нього, біла
ненька, а усе – через гарячу воду.
Створено комісію з проблеми,
депутати рвуть натужно жили
– ми закупимо вам диво-креми,
щоб дитятко теє стало білим.
Буде мама натирать щоранку
тіло негритосику-дитятку, і нехай
одненьку крему банку спожиє
його нещасний татко. Бо захоче
Білл колись сестричку, тато знов
залізе у «ярмо», а гарячую у дім
водичку ми до того часу не дамо. І
народиться чорнява Сара – знову
скарги, а кому й подяки: щоби
не плодити нечупару – мажте
кремом свою чорну с*аку.
І даремно лаєте, панове,
чорний колір із газетних шпальт:
вам під ноги кинули ми знову
свіжий, чорний, запашний

асфальт. Він гарячий був, із нього
пара підіймалась вгору аж до зір,
була тепла лазня, ще й задарма,
це я вам ручаюсь як банкір.
Скільки гривень ми туди зарили,
вам не скаже жоден тракторист.
Сипались мільйони, серце мліло,
спину вигинав приємно міст.
Сполучили мостом два квартали,
щоб настав нарешті світлий день,
щоби ви всі дружно повкидали
іменний у скриньку бюлетень.
Ми в двори підкинемо асфальту,
кип’ятку дамо на вихідні, всім
закупимо новенькі пальта, щоб
були в теплі і не брудні.
Може, хто не має ще квартири?
Як же вам, шановні, зимувать? Всіх

запрошуєм відверто й щиро –
всім житло ми можемо продать.
За доступні і реальні ціни є у нас
висотна хата, дякуйте моєму сину
– він чекає вже давно зарплату. В
нього бізнес справді нерухомий,
пальцем навіть не поворухне, а
прибутки наперед відомі, бо у
владі має він мене. Я синам співав
не колискові – комсомольські
правильні пісні, жнивував зерно, а
не полову, і прибутки мав завжди
рясні.
А тепер я сина в кандидати
записав у список на селі, буде
мати хлопчик мій мандата і доходи
справді чималі. Правда, мій синок
– не математик, в цифрах десь на

рівні барана – будував собі висотну
хату, й трапилась помилочка
одна. Дев’ять поверхів було за
планом, а додався зайвий ще один.
Винуваті, каже, довгі крани, а не
мій свідомий добрий син.
А тепер про газові питання,
їх у нас по правді вже нема.
Є одвічне і тупе чекання – чи
прийде до Лучеська зима? Якось
несподівано й незвично всі роки
приходив білий сніг, я від себе
особисто й лічно робив більше,
ніж, звичайно, міг. Хто накидав
снігу в підворіття? Хто узявся
знову за старе? Хто створив
лучанам те жахіття? Той його
нехай і забере…
А якщо за газ заборгували,
то платіте вчасно, добрі люди.
Той, хто любить їсти смачне сало,
про корми для паці не забуде.
Бо прийде зима, і за дровами всі
чкурнуть до лісу як один, буде у
квартирах досить зимно, хто не
має вдома буратін. Бо носатого
того героя в морозище можна і в
котел, проти холоду – конкретна
зброя, як немає інших вже
джерел.
Можна ще забігти в «Буратіно»,
збадьоритись, випивши чарчину:
там є пиво, закусь, добрі вина,
можна охмурити ще дівчину.
Можна там горланити бадьорі
комсомольські праведні пісні, там
не мерзнуть хлопці у мажорі, бо
горлянки мають голосні. Хто не
має грошей – наливаєм! Пишем в
чорні зошити у борг, а розплату
з часом забираєм, влаштувавши
привселюдний торг.

Так колись один клієнткрутелик нагулявся аж до глупоти,
на «лічильник» взяв його генделик
і рахунок виставив крутий. Згідно
з сумою борговим нагаєм витягли
із нього всеньку плату – він віддав
новенького «Хюндая» із музичним
іменем «Соната».
І стояло те авто у барі,
нудьгувало без доріг давно,
та мене із жінкою у парі якось
в «Буратіно» занесло. І несла
офіціантка каву, ненароком
вилила гаряче, чорна суміш
забруднила лаву і костюм
новенький від «Версаче». Я
подав у суд і виграв діло – треба
й вам закони знати: за зіпсутий
одяг присудили відібрати в
бару ту «Сонату». І тепер я знову
дорогами роз’їжджаю, наче
справжній мачо, ще й святкую
справжню перемогу, правда, без
костюма від «Версаче».
Всім бажаю бути переможцем,
роз’їжджати на крутім коні, мати до
обіду ситу ложку і шукати щастя у
вині. На волах дебелих круторогих
можна їхати у Крим по сіль, та у
кожного своя дорога і у кожного
конкретна ціль. Я з волами знатися
не хочу, і мені ярмо не по нутру. Я
майбутнє можу напророчить, якщо
виборчі нюанси перетру. А волам
підкину трохи сіна чи асфальту
свіжого в двори, хай же слава
в древнім граді лине та успішні
зробить вибори.
Будуть ясла однозначно повні,
все, що треба, ми усім дамо. Ну, а
після виборів, шановні, вас чекає
всіх нове ярмо».

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 9 – 15 ЖОВТНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

Василь Столяр (11 квітня 1962 р.)
Бізнесмен, депутат Волиньради
Чесно дотримаєтеся свого принципу –
ніколи не зарікатися і знищувати мости
дружби – вони завжди стануть у пригоді
за зміни вітру. Старі образи забудуться,
народивши нові, не менш міцні обіцянки.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Анна Русінова (30 квітня 1980 р.)
Модель, кандидат у депутати
«Позеленієте» від сорому за країну.
Доведеться почати її рятувати. Красою
і харизмою. От тільки компанія у вас
підбирається в цьому за олімпійським
принципом – головне не перемога, а…

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Ігор Лапін (28 травня 1969 р.)
Народний депутат
Дуже важко переживатимете схрещення
вужа та їжака, аж до зелених чоловічків
перед очима. Аби не вдаритися у щось
важке головою, вправлятиметеся із
зброєю.

РАК (22.06 – 23.07)

Володимир Грушовінчук
(7 липня 1962 р.)
Начальник ДСНС Волині
Почуватиметеся не у своїй тарілці поряд
із людьми з іншої галактики. Тому
доведеться рятувати власне реноме,
ховаючись за новою посадою. Тиждень
обіцяє бути легким і невимушеним –
чекайте на законне звільнення.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

Михайло-Мирослав Леміщак
(26 липня 1960 р.)
Начальник Держказначейства Волині
Довгоочікуваний вихід на роботу
затьмариться приїздом найвищого
керівництва. Відтак доведеться трохи
напружитися. Зорі радіють за ваші
намагання відпочити, переглянувши
видовища на стадіоні, але начувайтеся:
скрізь за вами спостерігають ворожі очі!

ДІВА (24.08 – 23.09)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Міський голова Луцька
Спроби домовитися із небесною
канцелярією проваляться, тому
доведеться вести мову із газовиками.
Вони пручатимуться і набиватимуть
ціну. Запросіть їх на відкриття звіринця й
матимете перші круті експонати. Розмітку
на дорогах варто малювати власноруч.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Петро Шпига (30 вересня 1973 р.)
Начальник обласного УМВС
«Брати чи не брати?» – таке питання
тривожитиме вас. І «Скільки брати?»,
і «Коли?», «Від кого?», «Де?» і «Як?».
Розчарування дике навкруги, о, бідне
управління! Два дні – «коту під хвіст». Тупе
непорозуміння.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Костянтин Зінкевич (8 листопада 1970 р.)
Волонтер, політик
Із минулої поразки ваші висновки не тішать
зорі. У галактиці й без вас багато галасу
і позірної любові. Спробуйте дійти до
кожного – й вас почують. Успіху сприятиме
урізноманітнення тактики. Почитайте щось
про маркетинг.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Олег Кіндер (10 грудня 1960 р.)
Міський голова Ковеля
Насолоджуватиметеся статусом ветерана
паблісіті, піару та електоральної насолоди.
Утім багато хто вважає, що ваші деньки
під сонцем народного визнання стають
щомиті коротшими. Зробіть ще кілька
корисних кроків – перейменуйте щось чи
увіковічніть.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

Сергій Григоренко (2 січня 1979 р.)
Секретар Луцькради
Докори сумління роздиратимуть вашу юну
душу. Не буде сил спокійно, без усмішки
ковтати смак навколишнього дива. Але
водночас доведеться залучити мізки, волю,
розум в сценарій ляльковода.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Микола Дендіберін (7 лютого 1951 р.)
Депутат Луцькради
Стриманість – не ваш «коник». Динаміка
й екстравагантність – щит і меч Водоліїв.
Цього тижня вам суворо вкажуть
на прикрий ґандж у поведінці. Тому
повертайтеся туди, де вам комфортно – до
любих діток і молодих спортсменів.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Степан Москвич (16 березня 1951 р.)
Підприємець, кандидат в мери Луцька
Прикрасите собою доволі нудне
видовисько. Змусите повірити усіх
навколо у те, що триває справжня, а не
мальована битва за честь, за славу, за
гроші. Триматимете слово «скандал» у
крокодилячій барсетці.

