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ОКСАНА ЯРОШ: ОКСАНА ЯРОШ: 
«УКРАЇНЦІ «УКРАЇНЦІ 
ОБКРАДАЮТЬ ОБКРАДАЮТЬ 
САМИХ СЕБЕ, КОЛИ 
БЕРУТЬ  ГРЕЧКУ БЕРУТЬ  ГРЕЧКУ 
ЧИ КІЛЬКА ГРИВЕНЬ»
14 липня Верховна Рада України у другому 
читанні підтримала законопроект № 2831-3 
«Про місцеві вибори в Україні». За це 
проголосували 257 народних депутатів. 
Згідно з законом, вибори депутатів Згідно з законом, вибори депутатів 
у селах, в містечках проходитимуть у селах, в містечках проходитимуть 
за мажоритарною системою, а за мажоритарною системою, а 
депутатів обласних, районних, депутатів обласних, районних, 
місцевих рад будуть обирати місцевих рад будуть обирати 
за пропорційною системою з за пропорційною системою з 
відкритими списками. відкритими списками. 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

стор. 7

КУЛЬТ/ART

ВИБІР

стор. 9

НОВІ-СТАРІ ОБЛИЧЧЯ НОВІ-СТАРІ ОБЛИЧЧЯ 
В УКРАЇНСЬКОМУ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ПОЛІТИКУМІПОЛІТИКУМІ
Новий закон про місцеві вибори Новий закон про місцеві вибори 
позбавив звичайних громадян позбавив звичайних громадян 
таких міст, як Луцьк, права на таких міст, як Луцьк, права на 
самовисування. Хочете бути самовисування. Хочете бути 
депутатом міської ради – будьте депутатом міської ради – будьте 
кандидатом від партії, тобто будьте кандидатом від партії, тобто будьте 
готовим до залежності від статуту готовим до залежності від статуту 
організації, дисципліни, ідеології. організації, дисципліни, ідеології. 
Не хочете бути залежним від партії Не хочете бути залежним від партії 
– забудьте про право представляти інтереси територіальної – забудьте про право представляти інтереси територіальної 
громади. Закон був би доречним, коли б в Україні була традиція громади. Закон був би доречним, коли б в Україні була традиція 
політичних поглядів. Утім більшість партійних утворень в політичних поглядів. Утім більшість партійних утворень в 
державі не мають чіткої закоренілої позиції і, відповідно, часто є державі не мають чіткої закоренілої позиції і, відповідно, часто є 
інструментом для певного політичного лідера.інструментом для певного політичного лідера.

стор. стор.   88

ЧИ ТРЕБА ПЕРЕЙМЕНОВУВАТИ ЧИ ТРЕБА ПЕРЕЙМЕНОВУВАТИ 
ВУЛИЦІ ЛУЦЬКА: ВУЛИЦІ ЛУЦЬКА: 
АНАЛІЗ ПРОСТОРУ НАЗВАНАЛІЗ ПРОСТОРУ НАЗВ
Коли ми йдемо вулицями, то практично на кожному будинку Коли ми йдемо вулицями, то практично на кожному будинку 
бачимо таблички з їх назвами. На що вони вказують? Чи є назва бачимо таблички з їх назвами. На що вони вказують? Чи є назва 
вулиці просто назвою і не більше? Очевидно, ні. Навіть у місті, яке вулиці просто назвою і не більше? Очевидно, ні. Навіть у місті, яке 
побудували сьогодні, наприклад, для обслуговування атомної побудували сьогодні, наприклад, для обслуговування атомної 
станції чи комплексу заводів, вулиці іменують за певними станції чи комплексу заводів, вулиці іменують за певними 
принципами. У старих містах ці принципи складалися історично.принципами. У старих містах ці принципи складалися історично.
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РЕЖИСЕР ОЛЕСЬ САНІН: 
«КОЛИ ПОРУЧ З ТОБОЮ 
СИЛЬНА ЛЮДИНА, 
ТИ САМ СТАЄШ ТИ САМ СТАЄШ 
СИЛЬНІШИМ»СИЛЬНІШИМ»

ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ЛУЦЬКА НОВИЙ 
ЗАКОН «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ»
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ТЕХНОЛОГІЇ

У
У ЛУЦЬКУ ЗАРОБЛЯТИМУТЬ 
НА СОРТУВАННІ СМІТТЯ

СОБАЧЕ ПИТАННЯ

КРОКОМ РУШ ШОСТА ЧЕРГА МОБІЛІЗАЦІЇ: ШОСТА ЧЕРГА МОБІЛІЗАЦІЇ: 
ВОЛИНЯНИ ЙДУТЬ У ВІЙСЬКО НЕОХОЧЕВОЛИНЯНИ ЙДУТЬ У ВІЙСЬКО НЕОХОЧЕ

ПОМЕР 
ІГОР ЄРЕМЕЄВ
Народний депутат, керівник депутатської групи 
«Воля народу» 47-річний Ігор Єремеєв, який 
раніше отримав черепно-мозкову травму, помер у 
закордонній лікарні.

Про це ввечері 12 серпня повідомили джерела 
«Української правди» та підтвердили джерела «Хронік 
Любарта». 

Згідно з інформацією, депутат перебував у комі 
протягом трьох тижнів.

Як відомо, Єремеєв отримав травму під час їзди 
верхи. Удень 26 липня він перебував у реанімаційно-
му відділені Луцької міської клінічної лікарні, потім 
його планували перевезти до Києва. 

28 липня політика доправили на лікування за 
кордон, в одну з європейських клінік.

«Хроніки Любарта» висловлюють співчуття рід-
ним та близьким Ігоря Єремеєва. 

ЯК 
ПРАЦЮВАТИМУТЬ 
РИНКИ НА 
СЕРПНЕВІ СВЯТА

23 та 24 серпня лучани відзначатимуть День 
Державного Прапора України, Дня Незалежності 
України та День міста. Зауважимо, що цього року – 
930-та річниця від дати першої згадки про Луцьк в 
Іпатіївському літописі.  

У зв’язку із цими подіями луцький міський голова 
підписав розпорядження, згідно із яким 23 серпня 
2015 року є неробочим днем на ринках на вулицях 
Глушець та Замковій. А 24 серпня 2015 року є неробо-
чим днем на всіх ринках міста незалежно від форми 
власності.

ГУНЧИК І РОМАНЮК 
ЗНАЙШЛИ НОВИХ 
РАДНИКІВ  
Луцький міський голова Микола Романюк підписав 
розпорядження про  прийняття з 10 серпня 2015 
року громадського активіста Юрія Моклиці на 
посаду радника міського голови з питань розвитку 
велоінфраструктури в Луцьку. 

Моклиця обійматиме посаду на громадських заса-
дах. На постійній основі він працює помічником на-
родного депутата Ігоря Лапіна. 

Своєю чергою, голова Волинської облдержадміні-
страції Володимир Гунчик запросив радником Юрія 
Кресака. 

Помічника представили 10 серпня під час відеосе-
лекторної наради голови Волинської облдержадміні-
страції. 

Новий радник має дві вищі освіти: історика та ви-
кладача іноземної філології і літератури. Автор статей 
на виборчу тематику, тему розвитку територіальних 
громад. Він відомий як голова правління Волинського 
відділення ВГО Комітет виборців України. 

ПІДКАЗКА З ЗАЛУ 

ВТРАТА

ПРОТИ КП «ЛАСКА» ПРОТИ КП «ЛАСКА» 
ВІДКРИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ВІДКРИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ 
ПРОВАДЖЕННЯПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОЧИНОК

На Волині триває шоста черга 
часткової мобілізації. Однак 
військовики результатами не 
вельми задоволені. 

За словами підполковни-
ка Василя Худика, військового 
комісара Луцького об’єднаного 
міського військкомату, наймен-
ший відсоток громадян, які го-
тові захищати рідну землю, – у 
Камінь-Каширському, Луцькому, 
Старовижівському, Ратнівсько-
му та Любомльському районах.

На початок серпня до вій-
ська пішли лише 34% особового 
складу запасу. Найвищий рівень 
виконання завдання мобіліза-
ції демонструють Горохівсько-
Локачинський (55%), Мане-
вицько-Любешівський (54%) та 
Рожищенський (52%) районні 
військові комісаріати.

Значно нижчі результати у 
Володимир-Волинському (41%) 
і Ківерцівському (42%) військ-
коматах. Найгірші результати 
роботи у Луцькому, Камінь-
Каширському, Ратнівському, 
Старовижівському та Любомль-
ському районах.

«Ті, хто ухиляється від ви-
конання конституційного обо-
в’язку, будуть нести відповідаль-
ність. Зокрема, за ухилення від 

військового обов’язку передба-
чається не тільки адміністратив-
на, а й кримінальна відповідаль-
ність – від двох до п’яти років 
позбавлення волі», – наголошує 
підполковник Василь Худик.

Найбільшу кількість хво-
рих та непридатних виявили 
військово-лікарські комісії у 
Володимирі-Волинському, Ка-
мінь-Каширському та Ківерців-
ському районах – усі по 41%, у 
Рожищенському – 43%, Любе-
шівському і Старовижівському – 
47%, а у Шацькому районі кожен 

другий виявився непридатним.
Як відомо, із військкоматів 

громадян скеровують до на-
вчальних центрів, де вони про-
ходять військову підготовку за 
визначеною спеціальністю, по-
передньо отримують військову 
форму й зараховуються на гро-
шовий, продовольчий та інші 
види забезпечення. 

Підготовка здійснюється за 
основними напрямками: вогне-
ва, медична, тактична, інженерна 
тощо. Її проводять штатні кваліфі-
ковані інструктори, які є учасни-

ками бойових дій в зоні проведен-
ня антитерористичної операції.

І тільки після завершення під-
готовки у навчальних центрах та 
на полігонах мобілізовані військо-
вослужбовці вирушають безпосе-
редньо у військові частини. При 
цьому добровольці, тобто ті, хто 
самостійно прийшов до військко-
матів до вручення йому повістки, 
мають пріоритетне право вибору 
подальшого місця служби.

У Луцькому військовому ко-
місаріаті також наголошують, 
що держава гарантує виконання 
цілого соціального пакету щодо 
громадян, які призвані за мобі-
лізацією. За ними зберігається 
місце роботи, посада, середній 
заробіток на підприємстві та в 
організації, незалежно від форм 
власності (при одночасному 
отриманні грошового забезпе-
чення за місцем проходження 
військової служби). Нарахову-
ється одноразова грошова до-
помога, яку будуть виплачувати 
після демобілізації. Продовжу-
ється виплата пенсій пенсіоне-
рам у разі призову на військову 
службу під час мобілізації.

селі Брищі під 
Луцьком відкрили 
нову чергу полігону 

для захоронення побутових 
відходів із сортувальною 
лінією.

Урочисто перерізаючи стріч-
ку 6 серпня, луцький міський 
голова Микола Романюк заявив, 
що «збулася мрія лучан». А ди-
ректор «Луцькспецкомунтран-
су» Микола Кузьмич зазначив, 
що це «будівництво століття на 
Волині».

На проект витратили зага-
лом 16 мільйонів гривень. За ці 
кошти вирили котлован об’ємом 
150 тисяч кубічних метрів для 
захоронень, збудували ангар для 
сортування сміття, інші госпо-
дарські та технічні приміщення. 
На сортувальній лінії працюють 
до 10 осіб, які вручну перебира-
ють сміття. Відібрані рештки ви-
користають як вторинну сирови-
ну, залишки підуть на полігон. 

Вторинну сировину будуть 
переробляти. Цим опікувати-
муться два підриємства – ТзОВ 
«Луцьк ЕКО» та комунальне 
підприємство «Луцькспецко-
мунтранс». Прибутки ділити-
муть 50/50. За кошти, які будуть 
надходити на рахунки «Луць-
кспецкомунтрансу», планують 
оновлювати техніку та купува-
ти контейнери для роздільного 

збору сміття. Скільки зможуть 
виручити коштів з відсортова-
ного сміття, поки ніхто оцінити 
не може. За словами Кузьмича, 
будуть відбирати скло, картон, 
PET-пляшки і здаватимуть їх. 
Звідси й отримуватимуть кошти.

Микола Кузьмич поділився 
планами, що на новому поліго-
ні поставлять піч, у якій будуть 
спалювати сміття. Встановлять 
потужну систему фільтрів так, 
що буде мінімізовано вплив на 
навколишнє середовище.  Ще 

один намір – збирати з полігону 
біогаз. 

«У міру заповнення полігону 
прокладатимуть труби і будуть 
відбирати біогаз. Його вико-
ристовуватимуть як паливо для 
двигунів внутрішнього згорян-
ня, які вироблятимуть електро-
енергію. Далі її продаватимуть у 
загальну мережу України», – по-
яснив Кузьмич. За його словами, 
є домовленість про цей проект із 
міською та сільською владами, а 
також із «Волиньобленерго», яке 
купуватиме цю енергію. Через 
шість місяців розглянуть кон-
кретніші можливості влашту-
вання цієї системи.

Прокуратура відкрила кримінальне 
провадження проти КП «Ласка» за 
фактом службового недбальства. 
Зокрема, йдеться про порушення вимог 
чинного містобудівного законодавства 
та законодавства про охорону 
навколишнього середовища при 
будівництві притулку.

Нагадаємо, депутатська група «Новий 
Луцьк» ініціювала досудове розслідування 
щодо діяльності КП, а депутат міськради 
Богдан Шиба, який свого часу сам голосував 
за створення цього підприємства, реалізував 
ініціативу, готуючи різноманітні тематич-
ні запити до міської ради та надіславши за-
яву в прокуратуру, повідомляє інформаційне 
агентство «Волинські новини».

10 серпня прокуратура Луцька розгляну-
ла заяву депутата з приводу вчинення кримі-
нального правопорушення службовими осо-
бами Луцької міської ради та КП  «Ласка».

«10 серпня прокуратура міста ухвалила 

рішення про внесення зазначених відомос-
тей до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за №42015030010000095, після чого на 
підставі частини 7 статті 214 КПК України 
зазначені матеріали кримінального прова-
дження передали за послідовністю до слідчо-
го відділу Луцького МВ УМВС України у Во-
линській області для проведення досудового 
розслідування», – йдеться у документі.

За словами Богдана Шиби, всупереч ви-
могам чинного містобудівного та екологічно-
го законодавства, за відсутності будь-якого 
виготовленого і затвердженого проекту, на 
території і у приміщеннях, що перебувають 
на балансі підприємства «Ласка», тривалий 
час функціонує притулок для утримання 

бродячих тварин, в якому постійно перебу-
ває понад 300 собак.

«Експлуатація цього незаконного під-
пільного притулку з порушенням норм еко-
логічної і протиепідеміологічної безпеки ста-
новить небезпеку для здоров’я людей і для 
навколишнього середовища та у будь-який 
момент може призвести до тяжких наслід-
ків», – ідеться у тексті заяви.

Через систематичні порушення в ді-
яльності підприємства, непрозорість ро-
боти установи та недотримання санітарно-
епідеміологічних норм у Луцьку хочуть 
ліквідувати КП  «Ласка». Воно, нагадаємо, 
проводить відлов, стерилізацію та утримує 
безпритульних собак.
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ДЛЯ МОЛОДІ  – 
ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНИЙ 
ЦЕНТР 
У місті хочуть створити центр військово-
патріотичного виховання молоді.

Про це йшлося 11 серпня під час засідання по-
стійної комісії Луцької міської ради з питань між-
народного співробітництва, інформаційної політики, 
молоді, спорту та туризму.

Як зазначив голова комісії Павло Данильчук, по-
треба створення такого центру в час війни на сході 
дуже актуальна. Він пропонує передбачити кошти міс-
та на створення такого центру в 2016 році. Данильчук 
вважає, що треба розробити цілу програму заходів для 
такого центру, яка передбачатиме теоретичну, прак-
тичну підготовку молоді, співпрацю з військкоматом.

Відтак дали доручення відділу у справах молоді та 
сім’ї міськради розробити таку програму, взявши за 
основу розроблену на 2007-2008 роки міську програ-
му національно-патріотичного виховання молоді.

Після обговорення програми на комісії вине-
суть її, а також ідею створення центру військово-
патріотичного виховання на серпневу сесію Луцької 
міської ради.

ШУКАЮТЬ ТРЕНЕРІВ 
ДЛЯ НОВИХ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
УМВС України у Волинській області шукає тренерів 
для нової патрульної служби поліції. Резюме 
кандидатам пропонують подавати до 31 серпня. 

Тренери мають навчати адміністративного права, 
засад кримінального провадження, правил дорож-
нього руху, оформлення ДТП, охорони місця події, 
антикорупційного законодавства, інформаційних 
технологій (тільки співробітники МВС України та/
або викладачі з навчальних закладів системи МВС 
України), професійної етики, прав людини, комуніка-
цій, стресостійкості, запобігання насильству в сім’ї, 
первинної медичної допомоги, радіаційної та хімічної 
безпеки та інших спеціальностей. 

Навчання проводитимуть українською мовою. 
Обов’язковими умовами для майбутніх тренерів є 
можливість викладання не менше ніж два дні на тиж-
день та не менш ніж 12 годин на тиждень.

Запрошують спеціалістів, які мають потрібні на-
вички застосовування інтерактивних методів навчан-
ня (рольові ігри, практичні вправи, групова робота).

Під час відбору будуть враховані професій-
на компетенція, особисті якості. Заохочується 
участь експертів з різних сфер суспільного життя 
та інститутів(неурядові організації, науково-
викладацькі кола, практики тощо). Витрати на про-
живання у місті не покриваються.

Резюме можна надсилати на адресу:  training-
lutsk@patrol.police.gov.ua – до 16:00 31 серпня.

На співбесіду запростяь кандидатів, відібраних за 
результатами розгляду отриманих листів. У листі, що 
додається до резюме, треба вказати прізвище, ім’я, по 
батькові, назву бажаної дисципліни, кількість днів і 
годин, у які кандидат зможе викладати. 

Зауважимо, що кандидатів стати поліціантами 
у Луцьку – понад три тисячі. Заяви подають до 18 
серпня. 

СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ

«АВАНГАРД» ГОТУЄТЬСЯ «АВАНГАРД» ГОТУЄТЬСЯ 
ДО МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬДО МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ

«СТАРИЙ ЛУЦЬК» «СТАРИЙ ЛУЦЬК» 
ХОЧУТЬ ЗАБУДУВАТИ ХОЧУТЬ ЗАБУДУВАТИ 
БАГАТОПОВЕРХІВКАМИБАГАТОПОВЕРХІВКАМИ
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ДОБРА СПРАВА

РОБОТА

ВЛАДА ЯК ДІАГНОЗ

У Луцьку серйозно планують «втулити» 
багатоповерхові житлові будинки в 
історичній зоні Луцька – прямісінько 
на місці старого засипаного русла 
Стиру. 

Забудувати ділянку на вулиці Ковель-
ській, 17 планували ще у 2007 році. За ін-
формацією ЗМІ, тодішній міський голова 
Богдан Шиба продав її ТзОВ «Адендум». 
Тоді прокуратура визначала частково 
недійсним договір купівлі-продажу. По-
чалися суди, які тривали роками. Поки 
відбувалася тяганина, ТзОВ «Адендум» 
збанкрутувало, і зрештою на початку 2015 
року ділянку викупило на аукціоні ПП 
«Західенергоресурс». 

Як ідеться в пояснювальній записці до 
проекту рішення виконавчого комітету 
Луцької міської ради «Про  дозвіл на роз-
робку проекту детального плану терито-
рії в межах вулиць Ковельської, Іова Кон-
дзелевича та річки Стир у місті Луцьку» 
від 6 травня 2015 року, «в Луцьку міську 
раду звернувся ЖБК «Капучіно-4» з про-
ханням надати дозвіл на розробку де-
тального плану території в межах вулиць 
Ковельської, Іова Кондзелевича та річки 
Стир у місті Луцьку з метою будівництва 
багатоквартирних житлових будинків на 
цій  території».

Виконком підтримав проект рішення. 
Територія нині обгороджена парканом, 
тривають підготовчі роботи до початку 
будівництва.

Проти такої забудови виступає робо-
ча група при постійній комісії міськради 
з питань міжнародного співробітництва, 
інформаційної політики, молоді, спорту та 

туризму. Зокрема, Ігор Левчук заявив, що 
будівництво незаконне, його проводять в 
охоронній зоні заповідника, і воно суттєво 
погіршить простір і сприйняття історич-
ної забудови. 

Як розповів начальник управління 
містобудування та архітектури Леонід 
Герасимюк, міськрада дала доручення 
управлінню розробити детальний план те-
риторії, щоб можна було законно провести 
будівництво.

Міський голова Микола Романюк ви-
словив свою публічну позицію в інтерв’ю 
«Волинському агентству розслідувань».

«Як на мене, я там взагалі нічого не бу-
дував би. Але на сьогодні ми маємо те, що 
є. Зрозуміло, що цей план має пройти гро-
мадське обговорення. Під час його ухва-
лення треба керуватися здоровим глуздом, 
а не політичними та бізнесовими амбіція-
ми», – заявив він.

На ділянці пропонованого будівництва 
колись було русло річки Стир. Там же була 
луцька пристань. Свідчення про її існу-
вання сягають щонайменше міжвоєнного 
періоду. Неподалік нинішньої Ковельської, 
17 були судноремонтні майстерні Юзефа 
Шпачека, а в радянський час тут шварту-
валися теплоходи. 

Негативну оцінку забудови цього 
району давали й радянські архітекто-
ри Луцька – Ростислав Метельниць-
кий та Богдан Колосок. Так, у своєму 
архітектурно-історичному нарисі вони 
зазначали, що невиправної шкоди запо-
віднику завдало свого часу будівництво 
шестиповерхового будинку поряд із Хрес-
товоздвиженською церквою. 
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«Волинські новини»

же у вересні на 
стадіоні «Авангард» 
планують організувати 

Міжнародний чемпіонат з 
легкої атлетики. Нині ж там 
тривають ремонтні роботи.

Ще на початку літа відбу-
лося підписання меморандуму 
про співпрацю між Федерацією 
легкої атлетики та Фондом Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк».

Наслідком підписання такої 
угоди має стати повноцінна ре-
конструкція стадіону «Авангард» 
та здобуття сертифікату другої 
категорії міжнародного класу, 
що дозволить організовувати і 
європейські, і світові змагання. 
Окрім внеску у розвиток спорту, 
це – значний внесок у розвиток 
інфраструктури міста, готельно-
ресторанного та малого бізнесу, 
адже це дасть людям більше про-
стору для реалізації своїх заду-
мів. На змагання приїжджатиме 
до двох тисяч людей. Відповід-
но, це «оживить» місто, тут буде 
більше туристів. 

Ремонтні роботи у розпалі. 
На доріжки навколо футбольно-
го поля уже нанесли перший шар 
покриття, ретельно готуються до 
встановлення обладнання, яке 
передадуть з Києва: жердини для 
стрибків, колодки, бар’єри та ін-
ший інвентар.

Аби подивитися, як тривають 
роботи, й перевірити, чи готовий 
стадіон до влаштування облад-
нання, до Луцька завітали голо-
вний секретар Федерації легкої 
атлетики в Україні Михайло Мед-
відь та міжнародний вимірювач, 
єдиний спеціаліст в Україні, який 
перевіряє правильність будуван-
ня легкоатлетичних арен, май-
стер спорту Іоланта Хропач. Про 
це повідомляють у прес-службі 
Фонду Ігоря Палиці.

«Найголовніше – правильно 

У

зробити розмітку для усіх бігових 
доріжок і секторів, а після цього 
провести міжнародну сертифі-
кацію, це дасть можливість вно-
сити отримані на цьому стадіоні 
результати у міжнародну статис-
тику», – зауважила Іоланта.

Михайло Медвідь зазначає, 
що приємно здивований, що 
розвитком спорту зацікавились 

у Луцьку, адже багато років в 
Україні на цю справу фактично 
не виділяли коштів.

«Я вже не вперше на цьому 
стадіоні, приїздив знайомитися з 
інфраструктурою навесні. Зараз 
помітно, що відбуваються робо-
ти. Я справді радий, що спільни-
ми зусиллями Фонду, Федерації 
та небайдужих людей ми змо-

жемо відродити легкоатлетич-
ний вид спорту. Наразі готуємо 
до відправки обладнання, без 
якого неможливо проводити ні 
тренування, ні змагання. А вже 
у вересні плануємо привезти до 
Луцька змагання міжнародного 
рівня», – зазначив Медвідь.

Голова правління Фонду «Но-
вий Луцьк» Олександр Товсте-
нюк, який сам тренується щодня, 
постійно відстежує процес про-
ведення ремонтних робіт.

«Реконструкція «Авангарду», 
який отримає сертифікат другої 
категорії міжнародного класу, 
дасть нам можливість організо-
вувати міжнародні змагання, фік-
сувати рекорди України. Усе це – 
перспективна справа для міста. 
Аналогів таких спорткомплексів 
в Україні немає, стадіон у Кірово-
граді має умовно другу категорію, 
а на стадіоні «Олімпійський» не-
має метального сектора. Загалом, 
спорт – пріоритетний напрям у 
діяльності Фонду. Наприклад, ми 
облаштовуємо футбольні поля у 
школах, майданчики для занять 
спортом, аби діти та молодь ро-
зуміли, що вони можуть піти по-
грати у футбол, потренуватися, а 
не робити непотрібні речі», – за-
значив Олександр Товстенюк.

Варто зауважити, що для того, 
аби стадіон «Авангард» отримав 
сертифікат відповідної категорії, 
у місті має бути облаштований 
ще один спорткомплекс, спеці-
ально для тренувань. Тому наразі 
триває і реконструкція спорт-
комплексу Східноєвропейського 
національного університету іме-
ні Лесі України. До слова, також 
за кошти Ігоря Палиці та його 
батьків.

У ЛІСІВНИКІВ У ЛІСІВНИКІВ 
ВОЛИНІ  – ВОЛИНІ  – 
НОВИЙ НОВИЙ 
КЕРІВНИККЕРІВНИК

ПРИЗНАЧЕННЯ

Тимчасовим виконувачем обов’язків 
начальника Волинського обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства призначили Олександра 
Кватирка.

Колективу його представили 12 серп-
ня, повідомляє «Волинський інформацій-
ний портал».

Представив керівника волинських 
лісників голова Товариства лісівників 
України Олександр Яресько. 

На період здійснення Олександром 
Кватирком повноважень тимчасового 
виконувача обов’язків за ним зберіга-
ється попереднє місце роботи – посада 
заступника начальника житомирського 
управління лісового та мисливського 
господарства.

«Ви прекрасно розумієте, що сьогодні 
немає керівника на Волині, і треба вас 
згуртувати, виконувати поставлені за-
дачі, здружити колектив. А до кінця року, 
якщо все буде добре, будемо представ-
ляти начальником Кватирка, а якщо не 
впорається, на конкурс подаватимуть 
нового керівника», – звернувся до при-
сутніх начальників лісгоспів Олександр 
Яресько.

А от представниця відділу протидії 
корупції «Самооборони Волині» Ган-
на Стульська озвучила обурення, що 
призначають на керівну посаду людину 
старої системи. Мовляв, доки Кватирко 
був начальником Цуманськго лісгоспу, то 
задокументовано правопорушення, які 
можна розцінювати як корупцію.
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ДАВНЯ СПРАВА НА ПОМІЧ НУЖДЕННИМ

ПРОКУРОРА 
ЛУЦЬКА 
ЗОБОВ’ЯЗАЛИ 
ПОРУШИТИ 
СПРАВУ ПРОТИ 
МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ

«НОВИЙ ЛУЦЬК» ПІДТРИМУЄ «НОВИЙ ЛУЦЬК» ПІДТРИМУЄ 
СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ЛУЧАНСОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ЛУЧАН

С

З ДОБРОМ У СЕРЦІ

Наталка ПЕТРУК

Ганна Петрівна Ткачук – знана 
у Луцьку вишивальниця. Нитка 
за ниточкою вона уміло малює 
візерунки на рушниках, сорочках, 
накидках і навіть картинах. 
Любить це заняття з дитинства.

– У школі було трудове навчання, 
де нас учили, як голку тримати, як ви-
шивати, як хрестика класти. А потім я 
вже й сама стала цим жити, – розпо-
відає Ганна Петрівна. – Ще коли дівчи-
ною вишивала, то при лампі. Світила 
її ввечері й працювала на свою втіху. 
Прийду до хати, хочу відпочити – сіла, 
півгодинки повишивала і собі вже й 
перепочила. Отак усе життя любов до 
вишивання не минає, ніяк без цього 
не можу. Вишиваю та й співаю собі 
усіляких народних пісень, душею від-
почиваю.

Якби хто попросив Ганну Петрів-
ну порахувати, скільки ж у неї робіт, 
то не злічила б точно. Виконувала усі 
прохання і доручення з вишивання, 
переймала візерунки у подруг, шукала 
ідеї в журналах. 

Вишивальниця готова відгукнути-
ся на будь-яке прохання про допомо-
гу. Усі сусіди знають, що до неї завжди 
можна звернутися – ніколи не відмо-
вить, а то й сама запропонує.

– Якось пішла нитки шукати. За-
йшла у один магазинчик і познайо-

ВИШИВАТИ – ПОКЛИК СВІТЛОЇ ДУШІВИШИВАТИ – ПОКЛИК СВІТЛОЇ ДУШІ
Таким чином Ганна Петрівна стала 

учасницею і партнером проекту «По-
даруй дитині вишиванку» від Фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк». Виши-
ванки, що їх виготовляли дбайливі 
руки волинських майстринь, стали 
гарними дарунками маленьким сиро-
там, дітям з особливими потребами та 
із малозабезпечених сімей.

– І двом хлопчикам вишила, і 
трьом дівчаткам. Як з душею за справу 
берешся, то кожному та вишиванка 
буде приємна, – міркує Ганна Петрів-
на. – А я завше вишиваю з добром, 
інакше немислимо. І ось дарувала ді-
тям вироби, а вони плакали й навіть 
в руку цілували. Тішуся, що малеча 
так раділа. Тим паче, то були такі 
дітки особливі – інваліди. Вони на-
правду щиро раділи таким дарункам 
і увазі.

З роками вишивати пані Ганні все 
важче, довелося пережити складну 
операцію, та вона не скаржиться. Про-
сити допомоги деінде незручно. Каже, 
що доки працює, рухається. Живе з 
молодою сім’єю доньки. Пишається 
тим, що виростила своїх дітей такими 
ж – добрими і справжніми людьми. 

– Діти – і Таня, і Міша – коли до 
школи ходили, то я за них не черво-
ніла. Завжди вчителі мені казали, 
мовляв, поділіться секретом, Ганно 
Петрівно, як зуміли виховати таких 

гарних дітей? – з приємністю при-
гадує жінка. – З усіма живу друж-
но, що попросять – допомагаю. То й 
до мене люди так – по-доброму. Бо 
тільки на добрі людському трима-
ється світ. 

милася з жіночкою, яка саме шукала 
матеріали для вишивання дитячих 
сорочок, – пригадує своє знайомство 
із Фондом «Новий Луцьк». – Та й я од-
разу запропонувала вишити. Я ж не 

хочу ні зарплати, нічого. Бо така спра-
ва мені до душі, а дарувати свої виро-
би діткам – надзвичайно приємно. До 
того ж, Фонд надав і нитки, і голки, і 
матеріал. 

Ольга ЗДЕБСЬКА, Ксенія БУКІНА

кладно уявити, що у ХХІ 
столітті люди можуть 
стикатися з такою 

проблемою, як відсутність 
змоги себе прохарчувати. Між 
тим, соціально незахищені 
лучани щодня приходять до 
міського територіального центру 
соціального обслуговування на 
безплатні обіди. Певною мірою 
харчування фінансує держава, 
але без участі меценатів тут не 
обходиться.

У терцентр приходять люди різ-
ного віку і з різними долями, але 
така допомога для кожного з них 
– життєва потреба. У декого немає 
не лише засобів для існування, але 
й домівки. По можливості у центрі 
намагаються розв’язати проблему 
кожного, хто звернувся по допо-
могу.

«Допомога, яку надає Фонд, є 
потрібною для наших підопічних. 
Опікуємося ми людьми похило-
го віку та людьми з обмеженими 
можливостями, оскільки пенсія, 
яку вони отримують, мізерна. Її 
вистачає на оплату комунальних 
послуг та лікування, а ще потрібно 

прохарчуватися, а це – дуже важ-
ко», – зазначає директор луцького 
територіального центру соціаль-
ного обслуговування Галина Ша-
тецька.

Поетеса пані Регіна уже другий 
рік поспіль приходить у центр. Син 
емігрував за кордон, а жінка, яка, 
попри пенсійний вік, відчуває в собі 
творчий потенціал та потребу ним 
поділитися, залишилася наодинці у 
чотирьох стінах.

Кожен з тих, хто приходить сюди 
по допомогу – людина непростої 
долі: одинокі, інваліди, безхатченки 
та просто ті, кому в житті доводить-
ся важко. Та відвідувачі терцентру 
переконані, що коли ти не один зі 
своїм горем, то воно перестає бути 
важкою ношею.

«Я стою тут на обліку вже чоти-
ри роки як одинока, у мене немає ні 
чоловіка, ні дітей. Я дуже задоволе-
на, що є такий центр. Знаєте, вдома 
важко, а тут можна і поговорити. У 
серці треба мати любов, щоб допо-
магати іншим», – зазначає одна з по-
стійних відвідувачок.

Керівник центру розповідає, що 
бюджетного фінансування не ви-
стачає, щоб прогодувати всіх, хто 
цього потребує. А відмовити у їжі 
нужденним тут не мають морально-
го права.

«У нас є погодження з Фондом. 
Якщо людина має потребу, не може 
прожити за пенсію, вона харчується 
тут цілий рік», – наголошує Галина 
Шатецька.

У Фонді Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» кажуть, що підтримати таких 
людей – передусім обов’язок держа-
ви, але в міру можливостей роблять 
усе, що від них залежить.

«50 лучан може безплатно що-
денно харчуватися у центрі. Ігор 
Петрович виділяє на це кошти, саме 
так ми допомагаємо тим, хто най-
більше цього потребує. Фонд таки-
ми програмами допомагає людям, 
щоб вони не лишалися без уваги, 
щоб мали надію та розраховували 
на підтримку», – прокоментував 
виконавчий директор Фонду Орест 
Маховський.

Орім того, за сприяння Фон-
ду тут реалізовують програму із 
забезпечення лучан санітарно-
гігієнічними засобами. Кількість 
тих, хто звернувся по допомогу про-
тягом трьох років роботи проекту, 
зросла вчетверо.

Щоб забезпечити усі потреби 
таких людей, потрібна підтримка 
держави, а її, на жаль, майже немає. 
Тому відвідувачі центру вдячні за 
будь-яку допомогу меценатам.

Варто зауважити, що у терцентрі 

нещодавно облаштували кондиціо-
нер. До Фонду звернулися праців-
ники закладу та розповіли, що під 
час приготування страв у примі-
щенні кухні температура сягає 40 
градусів. У Фонді на звернення від-
реагували оперативно та вже днями 
кондиціонер встановили. Вдячні 
працівники надіслали  у відповідь 
лист-подяку.

«Адміністрація, працівники та 
підопічні територіального центру 
соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) міста 
Луцька висловлюють щиру подяку 
Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 
та його керівнику Олександру Тов-
стенюку за придбання кондиціоне-
ра. Завдяки цьому не лише покра-
щилися умови роботи працівників 
кухні, але й створено комфортні 
умови перебування для 120 людей, 
які щоденно відвідують їдальню те-
риторіального центру», – йдеться у 
листі.

До слова, проект Фонду у парт-
нерстві з територіальним центром 
соціального обслуговування діє з 
2013 року. У 2014 році видатки на до-
помогу підопічним терцентру (а це 
понад 1500 жителів нашого міста) та 
на підтримку матеріально-технічної 
бази установи склали близько 425 
тисяч гривень.

Суд зобов’язав прокурора міста 
Луцька порушити кримінальну 
справу стосовно міського голови 
Миколи Романюка за статтею 351 КК 
(за створення штучних перешкод у 
діяльності депутата).

Про це йдеться в ухвалі суду, яку 
виніс слідчий суддя Луцького місь-
крайонного суду Волинської області 
Ярослав Артиш, пише ІА «Волинські 
новини».

Суд задовольнив скаргу депутата 
міськради, члена депутатської групи 
«Новий Луцьк» Андрія Осіпова на 
бездіяльність прокурора міста Луцька 
Андрія Кучера з приводу невнесення 
відомостей про кримінальне правопо-
рушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань після отримання заяви 
про кримінальне правопорушення.

У заяві Андрія Осіпова, яку 
прокурор не захотів реєструвати 15 
липня 2015 року, йшлося про вчинен-
ня кримінального правопорушення 
луцьким міським головою Миколою 
Романюком за фактом неправомірної 
відмови останнього у поставленні на 
голосування письмової пропозиції 
Осіпова 28 квітня 2011 року під час 
голосування за продовження договору 
земельної ділянки під «Завокзальним» 
ринком (на вулиці Карпенка-Карого, 1) 
Волинській обласній спілці споживчих 
товариств.

Отож, суд постановив: зобов’язати 
прокурора міста Луцька Андрія Кучера 
чи іншу службову особу, уповноваже-
ну на прийняття та реєстрацію заяв і 
повідомлень про кримінальні право-
порушення, внести відповідні відомості 
до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за повідомленням Андрія Осіпова 
про вчинене кримінальне правопору-
шення від 15 липня 2015 року та розпо-
чати досудове розслідування, надавши 
заявнику документ, що підтверджує 
прийняття і реєстрацію його заяви.
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САМ СОБІ ГОСПОДАР 

ПРОБЛЕМА

ОСББ ЛУЦЬКА МАТИМУТЬ 
МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ 
СПІВФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 
БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

Дарина ГОГОДЗА

отреба  співфінансування 
проектів розвитку 
прибудинкових територій, 

відсутність інформаційної 
політики та обізнаності щодо 
майнових питань – ось лише 
невеликий перелік проблем, з 
якими зіштовхуються щодня у 
своїй роботі голови об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків Луцька. 

Обговорення проблем та пошук 
їх розв’язання відбулося 6 серпня на 
запрошення Фонду Ігоря Палиці «Но-
вий Луцьк». 

Голови ОСББ розповіли про свої 
ідеї щодо покращення житлового фон-
ду та поділилися методами розв’язання 
щоденних завдань. Частину із них 
ОСББ вирішує вже з допомогою Фон-
ду на умовах співфінансування.    

Керівник ОСББ «Карбишева, 2б» 
Інна Махновець зазначила, що пра-
цює із Фондом з 2012 року. Її ОСББ 
було одним із перших, які скориста-
лися допомогою «Нового Луцька» для 
встановлення індивідуального тепло-
вого пункту. 

«Ми скористалися цими коштами 
і маємо економію з опалення на 40% з 
2012 року. Я дякую Фонду, що допоміг 
розв’язати це питання, і сподіваюся, 
що ми й надалі будемо співпрацюва-
ти. Тому тепер чекаємо, коли можна 
подавати заяви для благоустрою тери-
торії», – зазначила Інна Махновець. 

Радник голови правління Фон-
ду Олександр Курилюк розповів, що 
«Новий Луцьк» у своїй діяльності на-
цілений на два сектори: соціальна до-
помога тим, хто потрапив у складні 
життєві обставини, та підтримка про-
ектів розвитку міста, зокрема й ОСББ. 
Загалом з часу створення, тобто з 2011 
року, Фонд витратив 172 мільйони 
гривень на допомогу лучанам.  

Під час зустрічі з головами ОСББ 
представники Фонду розповіли про те, 
що в Луцьку роботу розпочали  «Офі-
си розвитку кварталу». Саме у них 
з лучанами вестимуть діалог, кожен 
зможе знайти відповідь на запитання 

П

щодо створення ОСББ, оформлення 
субсидій, пенсій тощо. Звернувшись у 
офіс із корисною ідеєю, пропозицією, 
ініціативою, лучани мають усі шанси 
за сприяння Фонду втілити справу в 
життя. Фонд допомагатиме головам 
ОСББ у  розв’язанні багатьох кому-
нальних проблем. 

«Офіс розвитку кварталу» – май-
данчик для консультацій лучан, про-
ведення дискусій у питаннях розви-
тку міста, платформа  для діалогу між 
працівниками Фонду та лучанами, по-
шуку нових ідей для розвитку Луцька. 
Виходячи з результатів роботи Офісів, 
Фонд націлений розробити цілісну 

стратегічну програму розвитку міста 
– «Луцьк-2020». 

Перші такі Офіси вже запрацю-
вали на вулиці Гордіюк, 37, бульварі 
Дружби народів, 3, проспекті Собор-
ності, 38 та вулиці Корольова, 10 (мі-
крорайон Вересневе) .

«На нашу думку, успішною буде та 
робота, яка матиме підтримку лучан. 
Тому, аби розпочати діалог, знайти іні-
ціативних людей, які хочуть змін, мо-
жуть взяти відповідальність на себе, 
ми відкриваємо такі міні-центри», 
– зазначив голова правління Фонду 
Олександр Товстенюк.   

Він наголосив, що голови ОСББ – 

це саме ті ініціативні лучани, господа-
рі своїх будинків, які турбуються про 
розвиток своїх осель, готові відсто-
ювати власні права та, зрештою, ро-
блять Луцьк привабливим для інвес-
торів. А тому через діяльність Офісів 
можна буде покращувати благоустрій. 
Наприклад, на умовах співфінансу-
вання мешканців із Фондом будувати 
дитячі майданчики, спортивні поля, 
інші інфраструктурні об’єкти. При-
клади такої співпраці вже є. 

Голови ОСББ зацікавилися таким 
співфінансуванням, адже левову част-
ку фінансових витрат обіцяє взяти 
на себе саме Фонд. Голова Асоціації 

ОСББ «Лучани» Юлія Сабатюк зазна-
чила, що справді варто було б з ініці-
ативною громадою проводити виїзні 
засідання, інформаційну політику, 
підвищувати обізнаність людей в сво-
їх правах та перевагах власної госпо-
дарської діяльності.

Подальші зустрічі із ОСББ міста 
відбуватимуться вже безпосередньо у 
створених «Офісах розвитку кварталу». 

По детальнішу інформацію щодо 
діяльності «Офісів розвитку кварталу» 
звертайтеся:  43021, Україна, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26. Тел. (0332) 78-22-07. 

e-mail: novyy.lutsk@gmail.com
www.novyy.lutsk.ua

Лілія БОНДАР

Днями в Луцьку обговорили 
проблему незаконного видобутку 
бурштину. Про це йшлося 11 
серпня під час візиту заступника 
Міністра екології та природних 
ресурсів Світлани Коломієць. 

Заступник міністра розповіла, що 
під час поїздки побачила вперше, як 
нелегально та легально видобувають 
бурштин.  

«Є величезна проблема видобутку 
бурштину у трьох областях України 
(Волинській, Рівненській, Житомир-
ській). Люди, які тут проживають, на-
віть не до кінця усвідомлюють, на якій 
багатій землі живуть. Тут не лише ве-
лика кількість покладів корисних ко-
палин, але й бурштину», – наголосила 
Світлана Коломієць.  

КОЛИ НА ВОЛИНІ ПРИПИНЯТЬСЯ КОЛИ НА ВОЛИНІ ПРИПИНЯТЬСЯ 
БУРШТИНОВІ ВІЙНИ

Відомо, що Верховна Рада у пер-
шому читанні прийняла законопро-
ект щодо врегулювання видобутку 
бурштину. Посадовець зазначила, що 
закон не є досконалим і потребує ба-
гато змін. За словами Коломієць, вже 
у вересні законопроект може бути 
прийнятим у другому читанні. Тому 
закликала громадськість до спільного 
напрацювання змін до законодавства.

«Це перший важливий та по-
трібний крок для процесу видобутку 
бурштину у правове поле. Законопро-
ект покликаний припинити незакон-

ний видобуток бурштину в Україні та 
забезпечити охорону навколишнього 
середовища», – зазначила заступник 
міністра. 

Голова Волинської ОДА Володимир 
Гунчик переконаний, що розв’язати 
проблему видобутку бурштину можна 
буде лише шляхом заборони. 

«Бурштин потрібно добувати ци-
вілізовано, держава має виконувати 
роль розпорядника ресурсу. Поки не 
буде ухвалено всі законодавчі акти, то 
ця проблема не буде розв’язана. Якщо 
узаконити видобуток бурштину, то 
можна створити величезний ресурс 
для наповнення місцевого бюджету», 
– зауважив Гунчик. 

Керівник волинської міліції Петро 
Шпига розповів, що правоохоронцям 
боротися із незаконним видобутком 
бурштину дуже складно. 

«У міліції є лише автомобілі ВАЗ, 
які не можуть доїхати до місця видо-
бутку. Копачі їздять на квадроциклах 
та ставлять пастки для правоохорон-
ців. Вважаю, що треба внести допо-
внення в Кримінальний кодекс Укра-
їни та зробити видобуток бурштину 
тяжким злочином. Зараз ми не може-
мо задіяти усі оперативно-розшукові 
заходи, аби розкрити усю схему видо-
бутку від замовника до виконавця», – 
сказав головний міліціонер області. 

Він також додав, що деякі особи 
отримують мільйони від видобутку 
та продажу каменю за кордоном. За 

словами Шпиги, проблеми виникають 
ще й тому, що максимальний штраф за 
нелегальний видобуток складає усьо-
го дев’ять тисяч гривень, а доходи від 
цієї справи перевищують цей штраф у 
десятки, а то й більше разів. 

Професор геології та експерт у 
бурштиновій галузі Олександр Бо-
бров наголосив, що перш за все треба 
спростити процес видачі дозволів на 
розробку надр. 

«Цей процес займає від півтора 
до трьох років, а варто скоротити до 
п’яти місяців. Закон щодо врегулю-
вання видобутку бурштину врахову-
ватиме інтереси місцевого населен-
ня. Воно зможе легально на цьому 
заробляти. Однак при підготовці 
законопроекту до другого читання 
потрібно врахувати ще багато заува-
жень, аби добре налагодити цей про-
цес», – наголосив Бобров. 
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Автомобіль викликав жвавий інтерес у молоді на фестивалі «Бандерштат». От якби ще його ціна була привабливішою.

 Карта підзарядок для електрокарів у Європі 
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«Коробка передач» у електрокарі нагадує космічний 
джойстик. Є лише два рухи – вперед та назад.

Олександр Кравцов переконаний, 
що перехід на авто, які їздять за 
допомогою бензину, відкинув 
людство на роки назад 

ХРОНІКЕР
Карлос Гон, голова концерну 
«Renault-Nissan»: «Очевидно, що реаль-
ного запасу ходу у 100 миль замало. 
Однак наразі ми не претендуємо на те, 
щоби завоювати 50% ринку. Ми гово-
римо про 10% авторинку за 10 років. 
Знайдеться багато людей, які скажуть, 
що такий запас ходу – не для них. Але 
разом з тим є чимало драйверів, які 
потребують екологічно чистого авто з 
гарною динамікою та ультра-низькими 
витратами на утримання. Я впевнений, 
що вже зараз таких людей серед авто-
мобілістів більш як 10%.
Наша мета – позбавити покупців стра-
ху «недостатнього запасу ходу». За 
кілька років ми розв’яжемо цю про-
блему і збільшимо запас ходу наших 
електромобілів у три-чотири рази».

ЗАРЯДИВСЯ ВІД 
  РОЗЕТКИ –І ПОЇХАВ 

Записала Тетяна ГРІШИНА

а умов зростання цін на 
пальне чимало українців 
починають обирати не 

лише потужні автомобілі чи 
безпечні, а звертати увагу на те, 
наскільки їхня конячка любить 
поїсти. 

Громадський активіст Олександр 
Кравцов – один із власників електро-
автомобіля. Він популяризує цей вид 
транспорту в Україні й цікавиться те-
мою розвитку таких екологічних авто. 
Машина такого типу за рахунок того, 
що не потребує бензину чи дизельно-
го пального, в рази економніша в екс-
плуатації. 

– Перший електромобіль скон-
струювали у 1838 році в Європі. Ав-
томобілі були тими першими тран-
спортними засобами, які заполонили 
Європу, Америку. Це, можливо, дивно 
звучить, втім десять років тому елек-
тромобілів у Нью-Йорку було уде-
сятеро менше, аніж сто років перед 
тим. Це пов’язано з тим, що після того 
старту, який зробили електрокари, на 
сто років нас вибило з колії рішення 
людства пересісти на бензинові, ди-
зельні авто. Людство, на мою думку, 
пішло лінивим шляхом, – розповідає 
Олександр. – Адже така енергія ле-
жить просто у землі, її можна контро-
лювати, «сісти на трубу» і правити 
світом. Маєш нафту, армію – і можеш 
керувати світом. А електромобіль да-
вав свободу, до якої, певно, людство і 
не було готове сто років тому. Елек-
трокар – це можливість кожному по-
ставити сонячну панель і заряджати 
машину, бути незалежним від центра-
лізованих систем. 

За прогнозами експертів, за шість-
сім років електромобілі зможуть на 
одній батареї проїжджати до 1000 
кілометрів. Нині можливості акуму-
ляторів дозволяють долати без підза-
рядки значно меншу швидкість. Втім 
прибічники електромобілів кажуть, 
що саме за таким видом транспорту 
– майбутнє. Причин тому кілька. Най-
головніша – автомобіль економний, 
адже електрика в рази дешевша за 
пальне. Електрокари – екологічні, бо 
не викидають в атмосферу шкідливі 
речовини. Вони зручні й прості в ко-
ристуванні, приємні й безшумні. 

ЯКЕ МАЙБУТНЄ У ЕЛЕКТРОКАРІВ?

Серед безсумнівних плюсів – на-
бирання великої швидкості за лічені 
секунди, відсутність коробки передач, 
а отже, ймовірності заглохнути посе-
ред дороги. 

Автомобіліст розповідає, що нині 
таких авто в Україні близько 500. Не-
велику популярність пояснює тим, що 
досі вітчизняний водій мало знайомий 
з цим видом транспорту. Та й ринок не 
розвинений, практично відсутня про-
позиція. А ось в Європі електрокари 
надзвичайно популярні. У деяких кра-
їнах власники мають привілеї, їх звіль-
няють від податків та всіляко заохочу-
ють до купівлі електромобілів.

В Україні електрокар коштує 16-
20 тисяч доларів, а отже, не зовсім 
доступний. Однак, якщо дивитися на 
перспективу, вважає Кравцов, авто 
окупиться дуже швидко. 

Автолюбитель каже, що заряджає 
авто від звичайної розетки. Однак 
не все так безхмарно. Адже в Украї-
ні поки немає розгалуженої системи 
швидкісних зарядок, тому часто-густо 
водію на електрокарі доведеться шу-
кати пристрій для підзарядки, споді-
ватися на знайомих із розеткою або на 
щедрих автомобілістів. 

– У Європі ситуація краща. Там є 
станції швидкої підзарядки і подорож 
не нагадує квест, коли шукаєш друзів 

у Вінниці, Луцьку, Рівному чи Одесі, 
аби підзарядитися. Там є централізо-
вані пункти підзарядки, що часто роз-
міщуються у супермаркетах. Уявіть, 
ви приїжджаєте, зупиняєтеся на 30 
хвилин, аби відпочити й попити кави, 
і заряджаєте за цей час машину на 150-
200 кілометрів. Цього вистачить до на-
ступного пункту відпочинку. У Києві 
електромобілям уже не дивуються. Ця 
тема завойовує світ. Вважаю, що мине 
п’ять-десять років, і ми не будемо ду-
мати, як пересісти на електромобілі, а 
почнемо думати, як зробити пасажир-
ський транспорт і вантажівки, що мо-
жуть їздити трасою і не забруднювати 
атмосферу. Вірю, що Україна не буде 
пасти задніх. Ми маємо великий по-
тенціал. Серед людей є велике бажан-
ня змінюватися. Україна навіть випе-
реджає Польщу за кількістю зарядок. 
Так, ми не маємо швидкісних зарядок, 
втім навіть у Польщі вони лише у Вар-
шаві. Якщо ми знайдемо інвесторів на 
суперчарджери, то є велика ймовір-
ність, що на початку наступного року 
хоча б основні траси на Львів чи на 
Одесу матимуть пункти швидкісної 
підзарядки, – розмірковує Кравцов. 

Вітчизняного виробництва елек-
трокарів в Україні немає. Наш спів-
розмовник каже, що навряд чи поки 
що варто очікувати на запуск такого 

проекту. Мовляв, є кілька умільців, 
які зробили такі авто, втім це надто 
примітивний рівень. 

Кроком до здешевлення еколо-
гічних авто може стати скасування 
в’їзного мита для електромобілів. За 
попередньою інформацією, Верховна 
Рада України зможе зробити такий 
крок уже за півроку. Таким чином, цей 
вид транспорту може подешевшати на 
30-35%, а отже, стати більш доступ-
ним. Адже поки що і без того недешеві 
моделі електрокарів від таких брендів, 
як «Nissan» чи «Renault» через україн-
ське стягнення мита стають, певно, чи 
не найдорожчими у світі. 

І хоча нині в Україні є проблема 
із запасами вугілля, яке потрібне для 
енергії, Олександр Кравцов каже, що 
перехід на електрокари – це один із 
кроків до енергозбереження, встанов-
лення сонячних батарей, вітряків, ін-
ших альтернативних видів енергії. 

Аби країна повністю перейшла на 
електрокари, потрібно щонайменше 
30 років. Втім помітний поступ може 
стати вже за умов скасування оподат-
кування. 

Наш співрозмовник зазначає, що 
щороку ємність акумулятора зростає 
на 25% за тієї ж ціни. Тобто передумов 
до того, що цей вид транспорту буде 
розвиватися, більш ніж достатньо. І в 
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У світі на кінець 2014 року 
зареєстровано 712 тисяч авто на 
електротязі. Це і пасажирські, і 
комерційні, і вантажні машини. 
Це лише 0,06% від загального 
авторинку планети. 

Світовим лідером із поширення 
електромобілів є Норвегія. Тут 
майже кожне четверте авто – 
електрокар або під’єднуваний 
гібрид. Це можна пояснити тим, 
що електрокари звільнені від 
ПДВ та разових реєстраційних 
зборів, а щорічний дорожній 
збір знижено усемеро (50 євро 
проти 350). 

першу чергу працюватиме фактор га-
манця. Адже авто пересічного жителя 
міста близько 16 годин припарковане. 
Якщо врахувати, що є диференціація 
цін за нічними тарифами, то експлу-
атація електрокарів стає набагато ви-
гіднішою, аніж коли йдеться навіть 
про дизельні авто чи ті, що працюють 
на газі. 

– Є три базові міфи про електро-
кари. Перший полягає в тому, що 
нема де заряджатися. Справді, швид-
кісних зарядок в Україні лише кілька 
десятків. Втім, як я вже казав, кожна 
розетка – це зарядка. По-друге, ка-
жуть, що електрокари надто дорогі. 
Так, 16 тисяч доларів – це для укра-
їнця чималенька ціна. Втім це ціна 
хорошої іномарки. Тому все відносно. 
Зрештою, всі бояться, що акумулятор 
електрокара проживе недовго. Ми 
експлуатуємо машину уже 32 тися-
чі кілометрів. За цей час акумулятор 
втратив своєї ємності на 3%. Тому 
говорити, що він швидко помре, – це 
старий міф. Так було років 20 тому. 
Втім сучасні технології дозволяють 
акумулятору проїжджати 200 ти-
сяч кілометрів і втрачати максимум 
третини запасу ходу. А за 200 тисяч 
кілометрів навіть українець змінює 
машину. Заміна акумулятора не така 
складна. Насправді капітальний ре-
монт двигуна може бути дорожчим, 
– розповідає Кравцов.

Звичайно, в нинішніх економіч-
них умовах будь-яке авто для багатьох 
українців справа аж надто затратна. 
Одна річ купити, а інша – експлуа-
тувати, змінювати деталі, проводити 
ремонт та заправляти авто. Це що-
денні витрати, які часом бувають аж 
надто непередбачуваними. Втім, якщо 
вдасться домогтися зменшення мит-
ного збору, ймовірно, транспорт стане 
більш доступним. І у цьому випадку 
варто бути обізнаним, підготовленим 
та ощадним. 

З
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ОКСАНА ЯРОШ: «УКРАЇНЦІ 
ОБКРАДАЮТЬ САМИХ СЕБЕ, 
КОЛИ БЕРУТЬ  ГРЕЧКУ 
ЧИ КІЛЬКА ГРИВЕНЬ»
Лілія БОНДАР

липня Верховна Рада 
України у другому читанні 
підтримала законопроект 

№ 2831-3 «Про місцеві вибори 
в Україні». За це проголосували 
257 народних депутатів. Згідно 
з законом, вибори депутатів у 
селах, в містечках проходитимуть 
за мажоритарною системою, а 
депутатів обласних, районних, 
місцевих рад будуть обирати 
за пропорційною системою з 
відкритими списками. 

Очевидно, що закон відстоює ін-
тереси одних, натомість обмежує пра-
ва інших. Чи пропустить він у владні 
лави нові обличчя, чи максимально 
спрямований на комфортне утриман-
ня теперішньої системи і збереження 
при владі старих кадрів?

Отож, про місцеві вибори, які від-
будуться 25 жовтня, та про виборче 
законодавство розповідає політолог, 
керівник Волинської обласної громад-
ської організації «Гендерний центр» 
Оксана Ярош.

– Які плюси має новий закон про 
місцеві вибори?

– Міських голів обирають у міс-
тах, в яких проживає понад 90 тисяч 
людей, у два тури. Це вважаю пози-
тивом. Наприклад, якщо на виборах 
низька явка, і людина, що стає мером 
на досить тривалий термін, то дові-
ра до неї складає десь 15 відсотків. А 
тепер, якщо в першому турі не наби-
рає 50 відсотків та один голос, то двоє 
з найбільш рейтингових кандидатів 
увійдуть у другий тур. Таким чином 
вибирають людину, яка має більший 
вотум довіри. 

Також у законі про місцеві вибори 
є стаття про рівну участь у виборах. 
Тобто не менш як тридцятивідсоткове 
представництво у виборчому списку 
для однієї статі. Оскільки політич-
ні партії будуть формувати виборчі 
списки, то там має бути не менш як 
30 відсотків жінок. Якщо у нас вже є 
спеціалізований закон про гендерну 
рівність, то це все на краще. Довгий 
час наш парламент складався більше 
із чоловіків, аніж жінок. Те ж саме 
було із місцевими радами, а от у сіль-
ських – майже паритет. Політика не 
дуже дружня до жінок. Тому ця ви-
борча квота – тимчасовий засіб при-
вчити людей до того, що жінки також 
мають бути при ухваленні рішень. Є 
такий стереотип, що жінці треба бути 
удвічі кращою, аби довести усім, що 
вона продуктивна. Чоловіків люблять 
за потенціал, а жінок оцінюють за по-
передніми досягненнями. 

– Чим поганий новий закон?
– Нині ми пишаємося, що у нас на-

решті є громадянське суспільство та 
волонтерський рух. Але цей закон про 
місцеві вибори для громадських діячів 
не дуже добрий. Адже обов’язково 
треба йти на вибори  за партійними 
списками. Хоч можна і не вступати в 
партію, можна долучитися до вибор-
чого списку. Проблема в тому, що у 
нас важко знайти ідеологічну партію. 
В основному – це бізнес-клуби та пар-
тії однієї особи. Якщо громадському 
діячу погоджуватися на ці умови, 
то це внутрішній компроміс. Хоча з 
іншого боку, громадські діячі нама-
гаються розв’язати проблеми соці-
ального захисту, медичного обслуго-

вування. Можна тільки контролювати 
раду, вносити свої пропозиції, будучи 
поза межами цієї ради. А так, якщо ти 
всередині, то у тебе зовсім інші мож-
ливості. Громадським діячам варто іти 
в ради на вибори, попри поширену 
думку, що політика – брудна справа. 
Бо у нас виходить так, що нехороші 
люди пруться в політику, а хороші – 
остерігаються або не мають можли-
вості і тільки спостерігають за тим, 
як розподіляють бюджетні кошти. Це 
відносний недолік. Усе-таки політич-
ним партіям варто шукати людей, які 
вже мають авторитет, яких знають. 
Адже тут відбудеться конкуренція 
між округами. Буде один лідер у спис-
ку партії. Він автоматично проходить, 
якщо партія долає 50-відсотковий 
бар’єр, а далі в списку за алфавітом 
будуть розташовані кандидати у де-
путати із зазначенням округу, на який 
обирається людина. Кандидат, який 
буде рейтинговий, автоматично дода-
ватиме рейтингу партії. Тому вона має 
бути зацікавлена, щоб були люди відо-
мі, а не «темні конячки».  

Погано, що тепер почали назива-
ти цю систему пропорційною із від-
критими списками. Бо вони зовсім не 
відкриті. Я називаю її «партійною ма-
жоритаркою». Вона апробована у 2011 
році в Санкт-Петербурзі до законо-
давчих зборів. Автори законопроекту 
взяли таку модель. Виборцям потріб-
но роз’яснювати, як їм треба голосу-
вати та який вигляд матиме бюлетень. 
Це завдання держави. Вважаю, що тут 
має бути соціальна реклама. 

– Чи доцільно проводити вибори 
до місцевих рад, коли у країні війна?

– Мусимо це робити, адже п’я ти-
річний термін рад уже закінчується. 
Їх проводити треба, відтягувати далі 
немає сенсу. Якщо продовжити по-
вноваження тих рад, що є, то це теж 
буде порушенням Конституції. Звіс-
но, що у нас все відбувається не так, 
як хотілося б. Є моменти, які на за-
ваді об’єктивному неспішному ви-
бору. Люди не є у стані спокою для 
того, щоби виважено розібратися із 
програмами, кандидатами та із новим 
законом. Українці перебувають у по-

стійному стресі: від Майдану й доте-
пер. Це не сприяє тому, щоби зробити 
хороший вибір. 

– Чи знаєте, яким чином голосу-
ватимуть переселенці?

– Мусять тимчасово реєструва-
тися на певній території і лише тоді 
матимуть право голосувати. Адже ви-
бори не будуть відбуватися в Криму, 
Донецькій та Луганській областях. 

– Як вважаєте, після подій, які 
відбулися на Майдані, чи знову ку-
пуватимуть виборців гречкою та 
двохсотгривневими купюрами?

– Сподіваюся, що законопроект 
про обмеження політичної реклами 
добре спрацює. Адже людям перед 
виборами гарно промивають мозок 
рекламою. Навіть якщо її обмежать, 
то це допоможе зробити більш пра-
вильний вибір. Підкуп виборців – це 
страшні речі. Зубожіння людей, бід-
ність, інфляція, мізерні зарплати та 
пенсії, високі ціни на комунальні по-
слуги створюють благодатний ґрунт, 
коли добре купувати людей. Вони 
продаються і за гречку, і за кілька 
гривень. І не від того, що совісті не-
має, а від того, що дітям нема що їсти. 
Правда, люди, які роздають по 200 
гривень, потім відберуть 200 тисяч і 
більше. Але нині люди живуть одним 
днем. Є проблема, як достукатися до 
людей, як пояснити, що, може, краще 
відмовитися від маленької спокуси, 
умовної гречки, а все-таки перетерпі-
ти. Бо треба, щоб влада не відбирала 
гроші з бюджету, а наповнювала його. 
Ці гроші забирають у хворих дітей. 
Тоді не ремонтують дороги, погано 
працюють жеки. Треба, щоб україн-
ці усвідомили, що обкрадають самих 
себе, коли беруть гречку чи кілька 
гривень. 

– Як можна це виправити?
– У нас були вибори у 205-му чер-

нігівському виборчому окрузі. Це гар-
ний приклад, як робити не треба. Там 
було два найбільш рейтингових депу-
тати, які до Чернігова не мали жодного 
стосунку: Корбан і Березенко. Остан-
ній – адміністративний ресурс, а Кор-
бан – фінансовий. Те, що купували 
людей із обох сторін, – це ганьба. Але 

якщо ніхто не покараний, значить, так 
можна робити й надалі. Бо не тільки 
винний той, хто дав, а й той, хто взяв. 
Якби покарали показово обидві сторо-
ни, то, може, це щось змінило б. Може, 
це й не дуже справедливо стосовно 
бідних, але дієво. Варто накладати ад-
міністративні штрафи. Це стало б уро-
ком. Знаєте, у Штатах та Європі люди 
теж багато смітили. І думали: ось це 
мій будинок – тут смітити не можна, а 
там уже чужий – можна більше не до-
тримуватися чистоти. Чотири тисячі 
доларів штрафу – і більше ніхто так 
не робить. Суд, справедливий вирок, 
здійснення покарання – основні скла-
дові. Одним просвітництвом, мовляв, 
не беріть грошей, гречки, не смітіть, 
нічого не досягнути. У нас висновків 
не зробили, а жаль, була б пересторо-
га. Адже на цих місцевих виборах точ-
но будуть випадки підкупу виборців. 
Знову «засіватимуть поля», а та «греч-
ка» має уже різні форми. У нас із нею 
вічні проблеми. Хоч хороший про-
дукт, який містить залізо, корисний 
для організму, от тільки тепер з ним 
негативна асоціація. 

– Як створити українцям нор-
мальне здорове громадянське сус-
пільство?

– Якщо людина чимось незадо-
волена, то вона має про це говорити і 
стукати доти, доки не відчинять. Звіс-
но, можна сидіти й думати, що завтра 
з’явиться той, хто вирішить за мене 
усі проблеми. Але від цього краще не 
стане. Поки самі не зробимо, то ніхто 
не зробить цього за нас. Ті, хто зараз 
у громадському та волонтерському 
рухах, добре розуміють, що якщо сол-
датам не привезти харчі чи літній одяг, 
то ніхто цього не зробить. Якщо не я, 
то хто? Треба розуміти, що це – моя 
країна, моє місто, і я буду робити усе, 
аби змінити це на краще. І якщо мене 
це не влаштовує, то я не буду про це 
мовчати. 

– До речі, ви є заступником голо-
ви Громадської ради при Волинській 
ОДА. Чи потрібен цей орган?

– Фактично вона нічого не вирі-
шує. Громадська рада – це дорадчо-
консультативний орган. Якщо в 

облдержадміністрації є потреба про-
консультуватися з якихось питань, то 
ми це робимо. Наприклад, у тому, що 
стосується стратегії розвитку Волині 
чи економічних питань. Тут громад-
ська рада корисна. Якщо у громади є 
гострі питання, то їх виносять на засі-
дання ради. Але ця громадська рада у 
нас не дуже ефективна. Адже має бути 
політична воля ОДА щодо того, що 
вона таки хоче чути громадську дум-
ку. Влада має бути готова до гнучкості 
та компромісу. У голови ОДА досить 
специфічне розуміння того, навіщо 
потрібна громадська рада, для чого по-
трібна громадськість та незалежні ме-
діа. Тут треба кардинально змінювати 
обставини. Бо якраз громада і громад-
ські організації – це не вороги влади. 
А люди, яким небайдужі проблеми й 
те, що відбувається. Якщо вони озву-
чують певні проблеми, то це означає, 
що вони їх не вигадали, а зіткнулися 
з ними. Хоч у нас є дуже шумні люди, 
які гримають дверима та спеціально 
створюють конфлікти, не розуміють 
бюрократичної роботи. Бо державні 
службовці можуть робити тільки те, 
що їм дозволено. Коли ми приходимо 
на прийом до держслужбовця, де він 
пояснює, що не може виконати певну 
річ, бо немає нормативно-правової 
бази, то це означає, що таки треба її 
створити. А інколи це обмежується 
тільки «нема» і «до побачення». Ніхто 
не ідеальний. Ніхто ж не каже, що ОДА 
– це зло, а громадські організації – це 
добро. Але серед усього цього можна 
знайти конструктив. Ми боролися за 
те, щоб усі кадрові призначення було 
погоджено із громадськістю. Створи-
ли при громадській раді кадрову ко-
місію. Треба привчити бюрократів до 
того, якщо він іде на державну службу, 
то отримує кошти із платників подат-
ків області й мусить почути те, чого 
громада прагне. Коли людина сидить 
у кабінеті, то вона бовтається у тих 
проблемах і не бачить живих людей. 
Живе від кабінету до машини, а звід-
ти додому й навпаки. Видимість, що 
громадська думка важлива, для мене 
є аспектом розвитку громадянського 
суспільства. 
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ГРОШІ

Н
Андрій ЛУЧИК

абув чинності новий закон 
«Про місцеві вибори», який 
регламентує виборчий 

процес для місцевих рад. Що 
він означає для Луцька та які 
новації запровадив законодавець, 
з’ясовували «Хроніки Любарта».

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
Найближчі місцеві вибори мають 

відбутися 25 жовтня 2015 року. Так за-
писано в частині 3 статті 141 Консти-
туції України, де сказано, що «чергові 
вибори сільських, селищних, міських, 
районних, обласних рад, сільських, се-
лищних, міських голів відбуваються в 
останню неділю жовтня п’ятого року 
повноважень відповідної ради чи від-
повідного голови, обраних на черго-
вих виборах». 

Чергові місцеві вибори призна-
чає Верховна Рада не пізніше ніж за 
90 днів до дня виборів. Зважаючи на 
те, що 90 днів до 25 жовтня минуло ще 
28 липня, а закон набув чинності лише 
8 серпня, то маємо колізію, коли Вер-
ховна Рада порушить цю норму зако-
ну, оголосивши вибори пізніше.

Хоча за фактом це ніяк не вплине 
на виборчий процес, який, за новим 
законом, стартує 6 вересня (за 50 днів 
до дня голосування).

Висування кандидатів у депутати, 
кандидатів на посаду сільського, се-
лищного, міського голови розпочнеть-
ся тільки за 34 дні до дня голосування, 
тобто 22 вересня.

ВИБОРЧА СИСТЕМА
У 2010 році на виборах до Луцької 

міської ради діяла змішана система 
виборів. Тоді половину депутатів оби-
рали за партійними списками, іншу 
половину – у 25-ти мажоритарних ви-
борчих округах, на які було поділене 
місто.

Нині в Луцьку депутатів міської 
ради обиратимуть за пропорційною 
виборчою системою за списками міс-
цевих організацій політичних партій 

із закріпленням кандидатів за тери-
торіальними виборчими округами, 
на які поділяється багатомандатний 
виборчий округ, що збігається з тери-
торією міста.

Також законодавець передбачив 
механізм відкликання обраного депу-
тата за рішенням партійної організа-
ції, яка його висунула кандидатом.

Участь у розподілі депутатських 
мандатів матиме партія, за яку прого-
лосувало не менш як 5% виборців, що 
взяли участь у голосуванні. (У 2010 
році виборчий бар’єр становив 3%).

Участь у виборах блоків політич-
них партій не передбачена.

ВИБОРИ МЕРА 
Раніше міським головою міг стати 

кандидат, який хоча б на один голос 

більше заручиться підтримкою ви-
борців. У 2015 році така система зали-
шиться у населених пунктах з кількіс-
тю виборців менш як 90 тисяч.

Відтепер вибори міських голів у 
містах з понад 90 тисячами виборців 
проводяться за мажоритарною систе-
мою абсолютної більшості в єдиному 
одномандатному виборчому окрузі. 
Це означає, що переможець має на-
брати понад 50% голосів виборців, які 
прийшли на виборчі дільниці. Якщо 
цього зробити не вдасться, то буде 
проведено другий тур, в якому змага-
тимуться два кандидати, які набрали 
найбільшу кількість голосів.

 У Луцьку станом на початок лип-
ня налічувалося близько 157 тисяч ви-
борців, отож, на нас чекають двотуро-
ві вибори мера.

Законодавець обрав цифру у 
90 тисяч виборців не випадково. Адже 
у найменшому з обласних центрів – 
Ужгороді – нині налічується трішки 
більш як 96 тисяч виборців. Відтак 
вибори міських голів у всіх обласних 
центрах мають відбутися у два тури. 
Звісно, якщо хтось відразу не набере 
більш як 50% голосів.

Також це означає, що у великих 
містах, таких як Дніпродзерджинськ, 
Кривий Ріг, Бердянськ, Мелітополь, 
Біла Церква, Маріуполь тощо, які не є 
обласними центрами, але мають більш 
як 90 тисяч виборців, вибори міських 
голів також відбуватимуться у два 
тури. 

КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ
Частина 3 ст. 16 закону про місцеві 

вибори визначає загальний склад міс-
цевої ради, яка становить за чисель-
ності виборців:

1) до 1 тисячі виборців – 12 депу-
татів;

2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців 
– 14 депутатів;

3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців 
– 22 депутати;

4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців 
– 26 депутатів;

5) від 20 тисяч до 50 тисяч вибор-
ців – 34 депутати;

6) від 50 тисяч до 100 тисяч вибор-
ців – 36 депутатів;

7) від 100 тисяч до 250 тисяч ви-
борців – 42 депутати;

8) від 250 тисяч до 500 тисяч ви-
борців – 54 депутати;

9) від 500 тисяч до 1 мільйона ви-
борців – 64 депутати;

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів 
виборців – 84 депутати;

11) понад 2 мільйони виборців – 
120 депутатів.

Отож, Луцька міська рада налічу-
ватиме 42 депутати, відповідно, й саме 
місто буде розподілене на 42 територі-
альні виборчі округи.

Волинська обласна рада налічува-
тиме 64 народні обранці, адже у Во-
линській області станом на 1 липня 

ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ЛУЦЬКА НОВИЙ 
ЗАКОН «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ»

Центральна виборча комісія 
визначила розмір грошової застави 
для кандидатів у депутати місцевих 
рад та кандидатів на посаду 
міського голови на чергових 
місцевих виборах. Про це йдеться 
у постанові ЦВК №170 від 10 серпня 
2015 року. 

Найбільшу на Волині суму застави 
визначено для списків партій до Во-
линської обласної ради – понад 37 тис. 

грн, найменшу – до Берестечівської 
міської ради – всього 55 грн. Сума гро-
шової застави до Луцької міської ради 
становить 7647 грн.

Нагадаємо, що згідно із законом 
«Про місцеві вибори», грошову за-
ставу вносять на спеціальний рахунок 
територіальної виборчої комісії міс-
цева організація партії, яка висунула 
виборчий список кандидатів у депу-
тати в багатомандатному виборчому 
окрузі, кандидата на посаду міського 

РОЗМІР грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати 
обласної, районної, міської ради, висунутого у багатомандатному 

виборчому окрузі, на чергових місцевих виборах у Волинській області

Найменування обласної, міської,  
районної, районної у місті ради

Кількість виборців 
станом на 1 липня 

2015 року

Розмір 
грошової 

застави, грн
Волинська обласна рада 773 067 37 664
Володимир-Волинська районна рада 20 819 1 014
Устилузька міська рада 2 188 107
Горохівська районна рада 40 341 1 965
Берестечківська міська рада 1 131 55
Горохівська міська рада 6 865 334
Іваничівська районна рада 24 772 1 207
Камінь-Каширська районна рада 44 309 2 159
Камінь-Каширська міська рада 9 565 466
Ківерцівська районна рада 48 539 2 365
Ківерцівська міська рада 13 061 636
Ковельська районна рада 31 541 1 537
Локачинська районна рада 17 249 840
Луцька районна рада 48 442 2 360
Любешівська районна рада 26 353 1 284
Любомльська районна рада 29 770 1 450
Любомльська міська рада 8 028 391
Маневицька районна рада 39 895 1 944
Ратнівська районна рада 36 945 1 800
Рожищенська районна рада 31 018 1 511
Рожищенська міська рада 10 227 498
Старовижівська районна рада 23 090 1 125
Турійська районна рада 20 729 1 010
Шацька районна рада 12 536 611
Володимир-Волинська міська рада 27 603 1 345
Ковельська міська рада 51 118 2 490
Луцька міська рада 156 966 7 647
Нововолинська міська рада 41 032 1 999

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ЗНАДОБИТЬСЯ, 
ЩОБ СТАТИ КАНДИДАТОМ У МЕРИ

РОЗМІР грошової застави для кандидата на посаду міського голови на 
чергових місцевих виборах у Волинській області

Найменування виборів міського 
голови

Кількість виборців 
станом на 1 липня 

2015 року

Розмір 
грошової 

застави, грн

Устилузького міського голови 2 188 107

Берестечківського міського голови 1 131 55

Горохівського міського голови 6 865 334

Камінь-Каширського міського голови 9 565 466

Ківерцівського міського голови 13 061 636

Любомльського міського голови 8 028 391

Рожищенського міського голови 10 227 498

Володимир-Волинського міського голови 27 603 1 345

Ковельського міського голови 51 118 2 490

Луцького міського голови 156 966 7 647

Нововолинського міського голови 41 032 1 999

голови, а також особа, яка висуваєть-
ся кандидатом на посаду міського го-
лови шляхом самовисування. Грошова 
застава є пропорційною до кількості 
виборців відповідних області, району, 
міста та визначається:

1) для кандидата на посаду місько-
го голови – з розрахунку 4 розміри мі-
сячної мінімальної заробітної плати на 
кожні 100 тисяч виборців відповідного 
одномандатного виборчого округу;

2) для виборчого списку кандида-
тів у депутати обласної, районної чи 
міської, висунутого у багатомандатно-
му виборчому окрузі, – з розрахунку 4 
розміри місячної мінімальної заробіт-
ної плати на кожні 100 тисяч виборців 
відповідного багатомандатного ви-
борчого округу.

Грошову заставу повертають від-
повідному суб’єкту внесення у випад-
ку, якщо відмовлено в реєстрації від-
повідного кандидата, всім кандидатам, 
включеним до виборчого списку, якщо 
відповідні вибори були визнані таки-
ми, що не відбулися, або якщо за ре-
зультатами місцевих виборів кандидат 
визнаний обраним міським головою 
чи місцева організація партії, що ви-
сунула список кандидатів у депутати, 
отримала право на участь у розподілі 
депутатських мандатів. У інших ви-
падках грошову заставу не повертають 
і територіальна виборча комісія пере-
раховує її, відповідно, до бюджету.

2015 року налічувалося понад 773 тис.  
виборців.

Нагадаємо, нині Луцька міська 
рада налічує 50 депутатів, Волинська 
обласна – 80.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
Депутатом, сільським, селищним, 

міським головою, старостою може 
бути обраний громадянин України, 
який має право голосу та визнаний 
дієздатним. Тобто будь-який громадя-
нин України у віці від 18 років.

Також депутатом, сільським, се-
лищним, міським головою, старостою 
не може бути обраний громадянин 
України, який має судимість за вчи-
нення тяжкого або особливо тяжко-
го злочину, злочину проти виборчих 
прав громадян чи корупційного зло-
чину, якщо цю судимість не погашено 
або не знято в установленому законом 
порядку.

Однією з новацій у новому вибор-
чому законі є вимога щодо представ-
ництва осіб однієї статі у виборчих 
списках кандидатів у депутати місце-
вих рад у багатомандатних виборчих 
округах, яке відтепер має становити 
не менш як 30 відсотків загальної кіль-
кості кандидатів у виборчому списку.

Це означає, що в списку партії від-
тепер має бути мінімум 30 відсотків 
жінок (чи чоловіків, якщо партія жі-
ноча).

ПАРАЛЕЛЬНЕ 
БАЛОТУВАННЯ

Згідно із законом «Про місцеві ви-
бори», особа не може бути висунута 
кандидатом у депутати в багатоман-
датному виборчому окрузі більше ніж 
до однієї місцевої ради відповідного 
рівня (більше ніж до однієї обласної, 
однієї районної, однієї міської, однієї 
районної в місті ради).

Особа, яка висунута кандидатом у 
депутати в одномандатному виборчо-
му окрузі, кандидатом на посаду сіль-
ського, селищного, міського голови 
або старости, не може одночасно бути 
висунута у будь-яких інших одноман-
датних, єдиних одномандатних ви-
борчих округах з будь-яких місцевих 
виборів.

Це означає, що одна особа може 
бути одночасно зареєстрована, напри-
клад, кандидатом у мери та кандидатом 
в депутати міської та обласної рад. 
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НОВІ-СТАРІ ОБЛИЧЧЯ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКУМІ
Тетяна ГРІШИНА 

овий закон про місцеві 
вибори позбавив 
звичайних громадян 

таких міст, як Луцьк, права 
на самовисування. Хочете 
бути депутатом міської ради – 
будьте кандидатом від партії, 
тобто будьте готовим до 
залежності від статуту 
організації, дисципліни, 
ідеології. Не хочете бути 
залежним від партії, 
то забудьте про право 
представляти інтереси 
територіальної громади. 
Закон був би доречним, 
коли б в Україні була традиція 
політичних поглядів. Утім більшість 
партійних утворень в державі не 
мають чіткої закоренілої позиції і, 
відповідно, часто є інструментом 
для певного політичного лідера. 

Приміром, ВО «Батьківщина» 
відома завдяки лідерці Юлії Тим-
ошенко, партія «Солідарність» – Блок 
Петра Порошенка – завдяки керма-
ничу. І хоча це мастодонти україн-
ської політики (рік реєстрації партій 
1999 та 2000-й відповідно), навряд чи 
пересічний українець назве певні за-
садничі принципи діяльності партії, 
або ж дасть відповідь, хто входить до 
її керівництва. Більше того, виборець 
не завжди переймається такими пи-
таннями. На зорі української Неза-
лежності погляди партій були більш 
зрозумілі: комуністи, соціалісти, праві 
та  центристи. 

На сучасній політичній україн-
ській арені в період після Революції 
Гідності почало діяти чимало нових 
партій. З’яву чи зміщення акцентів на 
нові політичні структури можна пояс-
нити тим, що суспільство втомилося 
від старих політичних брендів та шу-
кає нових облич, оновлення, людей, 
які здатні до дій, генерації нових ідей. 
З іншого боку на публічну арену полі-
тики вийшла певна частина бізнесме-
нів, які залишалися у тіні, або ж полі-
тиків, час яких тільки дозрів. 

Напередодні виборів нові і старі 
громадські діячі почали активно ре-
кламуватися. Хто вони та що собою 
представлять – розмірковуємо далі. 

НЕПРОСТО ПРО ПРОСТИХ
Серед новачків цьогорічної кам-

панії Партія простих людей Сергія 
Капліна. Рекламу цієї організації вже 
можна побачити на вулицях. Партія 
згідно із даними Мін’юсту зареєстро-
вана у січні цього року. 

У червні 2015 року Партію про-
стих людей очолив народний депутат 
Сергій Каплін, який входить до фрак-
ції партії «Блок Петра Порошенка». 
Серед керівного складу партії прак-
тично усі особи – помічники народ-
ного депутата, що працюють на гро-
мадських засадах, за контрактом чи на 
постійній основі.  

Каплін – депутат не лише ниніш-
нього, а й попереднього скликаннь. 
Втім раніше він пройшов у Верхо-
вну Раду від партії Віталія Кличка 
«УДАР». Потому виграв мажоритарку 
в Полтавській області. 

До слова, в Полтаві Каплін має га-
зету – «Іскра простих людей». А сам 
нардеп неодноразово засвічувався у 
розбірках із нинішнім мером Полтави 
Олександром Мамаєм. 

Серед останнього – сесійне засідан-
ня, де мали би розглядати питання про 
тариф на проїзд у громадському тран-
спорті. Інцидент ознаменувався крика-
ми, втечею мера на авто, образами та 
бійкою за участі нардепа. До цього, ще 
рік тому Каплін сокирою рубав двері 

Н

мера Полтави, згодом виламав двері ка-
бінету першого заступника і зрештою 
одного з чиновників міськради. 

Загалом риторика й поведінка Ка-
пліна тяжіє до ексцентричності, ради-
кальності та показовості. Він створює 
ефектну картинку захисника прав зви-
чайних громадян, який готовий іти на 
радикальні дії і є нібито одним із тих 
звичайних громадян. 

«Я такий же, як і ви», – має по-
чути виборець. Хоча де тут правда? 
Суб’єктивно, це нагадує спосіб відтяг-
нути частину голосів виборців, як це 
свого часу зуміла зробити Радикальна 
партія Олега Ляшка. Риторика була 
схожа: перша п’ятірка зі звичайних 
людей, проста мова, яскраві акції. 

Разом із тим, «простого Капліна» 
часто можна побачити на провідних 
каналах, рекламна кампанія його пар-
тії досить фінансово затратна, та й 
відповідність його офіційних доходів 
способові життя викликає сумніви. 

Наприклад, як писав сайт «ТСН», 
незважаючи на відсутність у деклара-
ції нардепа авто та пояснення, що він 
їздить на «Toyota Camry» за умовами 
договору, нардеп, за інформацією ви-
дання від’їжджає від Верховної Ради 
на розкішному джипі «Toyota Land 
Cruiser Prado» вартістю щонайменше 
мільйон гривень. Наступного сесій-
ного тижня Каплін після роботи сідає 
вже в інший розкішний позашляховик 
– «Land Rover». 

Видання «Левый берег» діяльність 
ППЛ пов’язує із колишнім головою 
Адміністрації Президента та нардепом 
від Опозиційного блоку Сергієм Льо-
вочкіним. Мовляв, саме на каналі «Ін-
тер», що належить Льовочкіну й Дми-
тру Фірташу, найчастіше з’являється 
Каплін. До слова, і діяльність згаду-
ваного радикала Олега Ляшка також 
пов’язують із Сергієм Льовочкіним. 

Сайта партія не має. Втім є сто-
рінки у соцмережах, де публікують 
відео за участі Капліна, пропонують 
заповнити анкету онлайн, а пізніше 
із претендентом зв’яжеться представ-
ник партії у регіоні. До слова, серед 
коментарів відвідувачів сайта чимало 
нарікань, що після заповнення із ними 
ніхто так і не зв’язався. Представни-
ком партії на Волині є Петро Леонідо-

вич Закс, який мав стосунок до ТзОВ 
«Волиньтепло». 

11 серпня в ефірі «Київ. Live» Каплін 
заявив, що його інформаційні намети 
почнуть діяти вже наступного тижня. 
Він анонсував початок комунального 
майдану, а гроші на свою діяльність 
бере із тих же джерел, що фінансува-
ли революції в Україні. Тобто нібито із 
добровільних пожертв малого й серед-
нього бізнесу, членів команди. 

НАРОДНІ КОНТРОЛЕРИ
Реклама «Народного Контролю» 

помітна у місті вже не один тиждень. 
Більше того, громадський рух, орга-
нізація чи то вже політичний проект 
розповсюджував свої газети навіть 
у приватному секторі міста чи при-
леглих селах. «Народні контролери» 
мають осередки у 13 містах України, 
в Луцьку у них власна програма на 
телебаченні. Тобто фінансовий ресурс 
«народників» доволі серйозний, що не 
може не викликати питань.  

Вони позиціонують себе саме як 
народний громадський рух, а не зви-
чайна політична структура, що праг-
не до влади, як і будь-яка інша. «На-
родники» фокусуються на контролі 
чиновників, комунальних проблемах, 
скандальних питаннях.    

Згідно із даними Мін’юсту, в 
Україні є зареєстровані два «Народні 
контролі». Обидва – партії. Один – по-
літична партія «Громадський рух «На-
родний Контроль», що зареєстрована 
13 березня 2015 року. 

До її керівного складу входять 
Дмитро Добродомов, який є нині на-
родним депутатом та виграв мажори-
тарний округ на Львівщині, Андрій 
Мисик (колишній працівник телека-
налу «ZIK») та Ярослав Задорожний. 
Офіс партії розташований у Києві. 

Інший – політична партія «На-
родний Контроль», яка зареєстрована 
13 червня 2014 року. До керівництва 
структури входять Андрій Білоус 
(помічник нардепа Добродомова) та 
Василь Поврозник, а офіс організації 
зареєстрований у Львові. 

У Луцьку до активу «Народного 
Контролю» входять політолог Михайло 
Шелеп, депутат міськради Павло Да-
нильчук, боєць «Азова» Сергій Мерчук. 

Уперше громадський рух «На-
родний Контроль» з’явився у Львові 
в 2012 році. Це був цикл телевізійних 
передач, який випускав телеканал 
«ZIK», а Добродомов був генераль-
ним директором та продюсером цьо-
го каналу. 

Власне, згодом надання назви про-
грами політичній партій викликало 
осуд у працівників «ZIKу», які навіть 
звинуватили Добродомова в крадіжці 
назви і бренду. Мовляв, проект ство-
рювався для журналістських розслі-
дувань, а не для використання у ролі 
політичного бренду. Були й звинува-
чення щодо причетності до оточен-
ня Януковича, адже, мовляв, депутат 
неодноразово світився на телекана-
лах «Інтер» та «112», які пов’язують 
із колишніми регіоналами. «Народні 
контролери», своєю чергою, всі звину-
вачення відкидали. 

До слова, вибори 2014 року – не 
перша спроба Добродомова потрапи-
ти у парламент. У 2002 році він бало-
тувався як самовисуванець, у 2012-му 
йшов від партії «УДАР». 

Одразу після перемоги на виборах 
Дмитро Добродомов вступив до про-
президентської фракції та перебував у 
ній до 17 липня 2015 року. 

Саме тому фінансування й діяль-
ність партії «Народний Контроль» 
пов’язують із пропрезидентськими 
структурами, а не розглядають як са-
мостійний, альтернативний проект 
нинішній владі. 

«САМОПОМІЧ» 
У Мін’юсті зареєстровано дві 

партії з подібною назвою. Різниця в 
реєстрації у вісім днів. Політична пар-
тія «Самопоміч» створена 21 грудня 
2012 року з київською реєстрацією. 
Її голова – Степан Кударенко. Уже 29 
грудня 2012 року була зареєстрована  
політична партія «Об’єднання «Само-
поміч» під керівництвом Андрія Са-
дового, міського голови Львова.  До її 
складу входить близьке до мера ото-
чення, народні депутати, громадські 
діячі, бізнесмени. 

«Самопоміч» стала гарним про-
дуктом, який зрештою побудований 
на імені мера Львова Андрія Садово-
го, іміджі галицької столиці, їхній іс-

торії успіху. Всезагальний розголос 
об’єднання здобуло під час Революції 
Гідності, коли звернення міського 
голови на підтримку революціонерів 
сприймали із захопленням. 

За деякою інформацією, об’єднан-
ня було дітищем кількох рекламістів, 
які зуміли вдало розкрутити бренд, 
втім що за ним стоїть? 

Експерти пояснюють успіх «Само-
помочі» вдало підібраним складом. У 
партійних списках вінегрет з громад-
ських діячів, бізнесменів, журналістів. 
Судячи зі скандалу з виходом одразу 
після виборів партії «Воля» зі складу 

об’єднання, підбір команди все ж 
був ситуативним. 

Окрім цього, експерти ка-
жуть, що не варто забувати 
про задіяння значного медіа-
ресурсу (в тому числі самого 
Садового), гарне фінансу-
вання із різних джерел. По 
суті, окрім львівського елек-
торату, критики Садового як 
мера український загал не 
чув. Для пересічного грома-
дянина – це  успішний міський 

голова і патріот, який, між тим, 
не поспішає у Раду, що у такому 

складі залишає лише шлейф, а не 
перспективи. Подейкують, що ам-

біції Садового стоять вище від пар-
ламенту.  

Політична партія має осередки 
практично у кожній області. На Воли-
ні її представляють дві особи: віце-мер 
Луцька Тарас Яковлев, який очолює 
громадську організацію, та Юлія Ву-
сенко, що очолює ініціативну групу.   

До слова, згадуваний Добродомов, 
очевидно, конкуруватиме із Садовим 
за пост міського голови Львова. Вод-
ночас на Банковій «народних контро-
лерів» розглядають як конкурента, 
власне, «Самопомочі», і гратимуть 
вони на одному електоральному полі.

УКРОП
Молода партія «Українське об’єд-

нання патріотів – УКРОП», найімо-
вірніше, поки що шукає свого вибор-
ця, формує команду, втім уже заявляє 
про себе завдяки зовнішній рекламі та 
сформованим програмним цілям, як-
то існування професійної контрактної 
армії, якісної освіти, самостійне напо-
внення пенсійних рахунків тощо.

Судячи з усього, політичне об’єд-
нання ґрунтуватиметься не на лідер-
ській основі, тобто не матиме партій-
ного вожака і притримуватиметься 
правого спрямування. 

Заявка політичної сили – якщо 
не перемогти, то принаймні тиснути 
і впливати на президентську біль-
шість та підконтрольні їй політичні 
об’єднання, бути альтернативою. 

На сайті структури сказано, що її 
кістяком є ветерани, волонтери, під-
приємці, громадські активісти та «дні-
пропетровська команда», що тримає 
кордон з Донецькою та Луганською об-
ластями, де тривають бойові дії.  Саме 
тому УКРОП асоціюють і пов’язують 
з іменем колишнього губернатора 
Дніпропетровщини Ігоря Коломой-
ського. Окрім цього, до партії входить 
близьке до Коломойського оточення 
– нардеп Борис Філатов, а у Черніго-
ві під егідою УКРОПу балотувався 
Геннадій Корбан, який є соратником 
олігарха-демократа. Кампанія увінча-
лася програшем Корбана, жорсткою 
боротьбою та численними взаємними 
звинувачуваннями. 

УКРОП зареєстрований ще 25 ве-
ресня 2014 року, осередки є у кожній 
області. За словами Філатова, партія 
відкрита до «всіх людей патріотично-
го толку». Більш детально аналізувати 
команду можна буде після оприлюд-
нення її складу. 
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ЧИ ТРЕБА ПЕРЕЙМЕНОВУВАТИ 
ВУЛИЦІ ЛУЦЬКА: 
АНАЛІЗ ПРОСТОРУ НАЗВ

Олександр КОТИС

оли ми йдемо вулицями, 
то практично на кожному 
будинку бачимо таблички з 

їх назвами. На що вони вказують? 
Чи є назва вулиці просто назвою 
і не більше? Очевидно, ні. Навіть 
у місті, яке побудували сьогодні, 
наприклад, для обслуговування 
атомної станції чи комплексу 
заводів, вулиці іменують за 
певними принципами. У старих 
містах ці принципи складалися 
історично.

Назви вулиць, майданів та інших 
містобудівних елементів – явище, яке 
характеризує цінності міської куль-
тури, відображає уявлення лучан про 
себе, історію та своє місце в ній. Це 
явище також може використовува-
тися як інструмент пропаганди чи з 
іншою метою впливу на погляди лю-
дей. Але хай з якою метою іменують 
вулиці, вони завжди міститимуть 
відбиток епохи. Особливо актуаль-
ним це питання стає у зв’язку з про-
цесами декомунізації. Отож, які епо-
хи містять вулиці Луцька і що вони 
відображають?

АНАЛІЗ ПРОСТОРУ 
ЛУЦЬКИХ ТОПОНІМІВ 
ЗА ТИПАМИ 
НАЙМЕНУВАНЬ

У Луцьку є приблизно 450 вулиць. 
І щоб розібратися з ними, треба взяти 
їхні назви, історію цих назв і подиви-
тися, які типи й принципи наймену-
вань найбільш притаманні нашому 
місту. Для класифікації ми вибрали 
певні критерії, які однозначно заноси-
ли б вулицю у той чи той тип.

Але і критерії не можуть бути до-
вільними. Закономірно, що в місті 
найбільше буде назв, які відображати-
муть ті історичні періоди, що менталь-
но найбільше вплинули на місто. Оче-
видно, що з точки зору топоніміки, для 
Луцька найважливішими є польський, 
радянський та український (постра-
дянський) періоди. Але оскільки місто 
існує з сивої давнини, у ньому мають 
залишитися автентичні назви, яких не 
зачепили в жоден із цих періодів. Сюди 
також належать назви нових вулиць, 
які виникали в ці періоди. Їх також 
варто вважати автентичними.

Отже, які було вибрано критерії?
Якщо назва вулиці не була зміне-

ною впродовж історичного розвитку, 
то вона потрапляє в категорію «Ав-
тентичні». Причому незалежно, в який 
період вулиці цю назву надали. Якщо 
її збудували в радянський період і на-
дали назву, що потім не змінювалася, 
це автентична назва. Оскільки вона 
відображає радянський період історії 
Луцька. До автентичних також ми від-
несли ті вулиці, назви яких склалися 
за принципом відображення геогра-
фії чи звичаїв місцевості. Наприклад, 
Східна, Ясенова, Млинова.

Але є вулиці, які вже колись пере-
йменовували і надавали їм загально-
державних назв. Відповідно, сфор-
мувалися критерії «Радянські» та 
«Українські».

Оскільки Луцьк має велику істо-
рію, то доцільно окремо проаналізува-
ти топоніми історичної частини. Сюди 
входить Луцьк у межах дорадянського 
періоду. Чому саме дорадянського? Бо 

К

час Другої світової війни став карди-
нально переломним для всієї куль-
турної сфери міста. Історичні події 
змінили демографію, а це спричинило 
зміни в усіх сферах життя. Після війни 
став формуватися новий Луцьк, який 
з часом мав усе менше зв’язку зі своїм 
автентичним минулим, коли ще мож-
на було говорити про так звану непе-
рервність традицій.

Хай як дивно, але це показує, що 
ситуація не критична. Але і не дуже 
добра. Треба врахувати, що до кате-
горії «Радянські» не увійшли ті, які 
названі іменами радянських вчених, 
письменників, що не виявили себе в 
діяннях на славу комунізму. Бо це за-
гальні імена, які не містять ідеологіч-
ного впливу. Це «Інші».

Видно, що всього 43% назв є ав-
тентичними. Усі інші змінені в той 
чи той період на вимогу тенденцій 
відповідного часу. Найактивнішим 
тут є радянський період, від якого за-
лишилося майже третина назв, що їх 
дали вулицям усупереч давнім назвам. 
Якби радянських перейменувань не 
відбувалося, автентичних назв було б 
дві третини. Відстають українські на-
зви, які давали усупереч давнім. Таких 
є 19%. Як правило, ці назви дали ще в 
радянський період: Карпенка-Карого, 
Богдана Хмельницького тощо. Є на-
звані після розпаду СРСР: Олеся Гон-
чара, Драгоманова тощо.

Видно, що історичний Луцьк на-
справді не зовсім історичний. Менш 
як третина топонімів відображають 
його історію. Решта назв чужорідні 
Луцьку й діляться на дві найбільші 
категорії: радянські назви та україн-
ські. Під час перейменування вулиць 
за УРСР їм давали типові радянські 
назви, які лише іноді мали зв’язок з 
нашим регіоном, не кажучи про місто. 
Станом на сьогодні таких третина. 

Після розпаду СРСР у людей був 
азарт відбудовувати й розбудовувати 
Україну, і на цій хвилі багато історії 
пішло в небуття на вимогу показної 
українськості. У міських топонімах 
це було так: радянські назви історич-
ного Луцька викидали, але автентичні 
не повертали, а вулицям давали нові, 

тільки тепер не радянські, а українські 
назви. Нічого спільного з незаангажо-
ваними принципами найменувань це 
не має. Фактично, відбулася просто 
зміна ідеологій. І хоча в Луцьку після 
1991 року доречно стало називати ву-
лиці на честь загальнонаціональних 
постатей, подій, явищ, але це можна 
вважати якісним тільки тоді, коли 
його не роблять у вигляді перекрес-
лення автентичних назв. Але, на жаль, 
саме це й було зроблено.

АНАЛІЗ ПРОСТОРУ 
ЛУЦЬКИХ ТОПОНІМІВ 
ЗА ДОРЕЧНІСТЮ 
НАЙМЕНУВАНЬ

Ми проаналізували вулиці міста за 
іншим типом критеріїв – за доречніс-
тю найменування. Очевидно, що пере-
дусім вулиці міста потрібно називати 
на честь осіб, явищ чи подій, які без-
посередньо стосуються цього міста. 
Це доречно. Але часто буває так, що 
вулиці названі на честь непричетних 
до міста осіб, подій. Відповідно, тут 
виділяємо дві категорії – «Доречні» та 
«Недоречні».

У «Доречні» увійшли автентичні й 
ті, назва яких має стосунок до Волині 
чи Луцька. Навіть якщо це перейме-
нована давня вулиця, хоча переймену-
вання давніх топонімів саме собою є 
недоречним. Адже аналізували тільки 
назви, а не історичні тенденції пере-
йменувань. Ось що з цього виходить. 
Діаграми характеризують розподіл 
назв вулиць міста за цими критеріями. 

Серед «Доречних» назв вулиць є 
дуже великий перекіс у бік людей, які 
були учасниками Другої світової ві-
йни, або в той чи той спосіб просла-
вили комунізм чи СРСР. Більшість із 
тих людей були причетними до Воли-
ні. Саме тому занесені до цієї катего-
рії. Але іноді той стосунок був дуже 
слабким. Наприклад, дивізія просто 
базувалася на Волині, або персона-
лія прожила кілька років після війни 
в Луцьку, а прославилася у війні під 
Москвою. Іменами таких людей чо-
мусь називали вулиці в нас.

Ще один перекіс – радянському 

періоду історії були притаманні майже 
одні антропоніми. Це великий мінус, 
бо тоді, коли вулицю було б доречніше 
назвати Лікарською чи Архівною, її 
називали Енгельса чи Ветеранів.

Трапляються випадки, коли автен-
тичні (хоч і недоречні) радянські на-
зви замінювали на не менш недоречні 
українські (наприклад, Карла Лібкнех-
та на Михайла Драгоманова). Зовсім 
рідко недоречні радянські замінювали 
на доречні чи місцеві: Леніна на Волі.

Бачимо, що в історичній частині 
міста тільки 46% вулиць мають до-
речні назви. Ці назви можна вважати 
такими, що найбільше відображають, 
що таке історичний Луцьк у топоні-
мах. Інша половина топонімів просто 
«пришита» міському середовищу.

Цікаво, а який же розподіл за прин-
ципами найменувань всередині цієї до-
речної категорії назв? Тобто скільки 
залишилося автентичних назв вулиць 
з кожного історичного періоду, а також 
скільки назв сформувалися за місце-
вим та географічним принципами?

Отже, критерії для аналізу дореч-
них історичних топонімів Луцька такі. 
Якщо вулиця носить назву із поль-
ського періоду, то цей критерій на-
звали «Польські» (Пол). Те саме – «Ра-
дянські» (Рад). І те саме – «Українські» 
(Укр). Якщо назва вулиці сформувала-
ся за географічним принципом чи від 
назви того (кого), що (хто) тут здавна 
жив і робив – це «Місцевий». Ми ви-
ділили ще один тип назв, коли вона 
походить з часу до 1939 року і не є 
польською чи місцевою, а, наприклад, 
відображає ще період Російської імпе-
рії чи має іншу історично сформовану 
назву. Це «Історичний» принцип.

Кожна влада намагалася ідео-
логічно виховувати громадян через 
топоніми. Коли подивитися на старі 
карти Луцька, стає зрозуміло, що це 
однаково властиво як полякам, так і 
«совітам» та українцям. Наприклад, у 
категорії «Польські» є кілька вулиць з 
назвами загальнопольського культур-
ного простору. Ці назви є первинні 
або перейменовані, але не їх давали 
за місцевим принципом: наприклад, 
Коперника, Поморська, Холмська. 

Єдина збережена місцева польська – 
Словацького. З польського періоду 
є більше автентичних назв, але вони 
потрапили до місцевих. Серед радян-
ських – Чапаєва, Арцеулова, Сенатора. 
Це загальнорадянські імена, які мають 
певний стосунок до Волині чи Луцька.

Найцікавіше, що до нас дійшли 
автентичні назви з далеких століть 
або ті їхні осучаснені варіанти, які 
все ж відображають давню історію. 
Ось кілька з них: Волі, Градний Узвіз, 
Кривий Вал, Замкова, Кафедральна, 
Залізничників, Ясна, Базарна, Олиць-
ка, Караїмська, Плитниця, Глушець, 
Кременецька, Яровиця, Троїцька. За 
незаангажованого підходу до найме-
нувань і перейменувань вулиць в істо-
ричній частині Луцька (умовно – від 
замку до вокзалу) таких могло би бути 
майже 100%.

ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАГРОЗИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ

У ході аналізу назв луцьких вулиць 
стає зрозумілим, що тут є дуже тонка 
грань між історичним періодом і тим 
періодом, який ми вважаємо своїм. Оче-
видно, якби ми насправді радянський 
період вважали історичним, ми його не 
дуже чіпали б. І якби питання декомуні-
зації і постало, то вочевидь якось інак-
ше. А оскільки ми дуже перекроюємо 
історичні радянські назви вулиць і хо-
чемо знищити «комуністичні символи», 
то скидається на те, що цей відтинок іс-
торії досі вважаємо таким, який не від-
ділений від нашого покоління. І таким, 
який впливає на нас сьогодні. 

У пострадянський час збільшився 
рівень доречних назв – Театральний 
майдан (театр), Градний Узвіз (давній 
топонім Градна гора), Паркова (веде 
від парку), Волі (давнє село Вулька) 
тощо. Але збереглася тенденція пе-
рекреслювати старі назви – ті, що до 
ХХ століття, польські, радянські на 
вимогу націоналістичної або націо-
нальної парадигми. І це дуже сумно, 
адже давня Троїцька чи Ринкова стала 
Драгоманова, Вірменська – Галшки Гу-
левичівни, Староковельська – Винни-
ченка. Це втрата автентичності.

В останній великій ініціативі пере-
йменування вулиць Луцька були добрі 
випадки повернення старих чи дореч-
них назв. Наприклад, П’ятницька Гір-
ка замість Горького, чи Архітектора 
Метельницького замість Бринського. 
Проте поки немає жодної ініціативи 
повернути автентичні назви вулицям 
заповідника. Перш за все ідеться про 
Братковського (іменем цього героя 
треба назвати іншу вулицю, але не 
Кредитову), Драгоманова, Данила Га-
лицького, Галшки Гулевичівни, Кочер-
ги, Петрусенка, Руську. Всі ці вулиці 
мають давніші назви, які відобража-
ють унікальні сторінки луцької істо-
рії. Сьогодні вони забуті. В історичній 
частині міста поза заповідником ще є 
чимало таких прикладів.

Хай там як є сьогодні, але життя не 
стоїть на місці. З цих діаграм видно, що 
Луцьку є куди рости. Ще є можливість 
вернутися до глибоких автентичних 
коренів міста і не вигадувати нічого 
нового на старому місці. Топоніміка 
міського простору стає ще одним ін-
дикатором розвитку культури міста і 
навіть, якщо хочете, у перспективі – 
його туристичної привабливості. Але 
головна мета цих назв – вплив на ви-
ховання майбутніх поколінь і збере-
ження власної історії.
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З
Записала Ірина КАЧАН

устріч патріотичної молоді з 
талановитим волинянином, 
режисером Олесем Саніним 

стала однією з найочікуваніших 
на фестивалі «Бандерштат», який 
нещодавно відбувся у Луцьку. 
«Хроніки Любарта» разом з іншими 
слухали розповідь режисера, 
який повідав чимало цікавого про 
стрічку «Поводир», що минулоріч 
сколихнула небайдужих до 
культури людей. 

*****
«Коли я перебував у США, позна-

йомився із головою товариства укра-
їнців в Голлівуді «Тризуб», лауреатом 
двох «Оскарів» Джеком Палансом. Це 
американський кіноактор українсько-
го походження, якого при народженні 
звали Володимиром Палагнюком. Ми 
стали спілкуватися і взялися вигаду-
вати кіно про Україну, яке побачив би 
увесь світ. Я дав Джеку з десяток різ-
них розробок сценаріїв. За два тижні 
він все це прочитав і сказав, що нічо-
го вартісного немає. Я був страшенно 
розчарований. Згодом він запросив 
мене до себе на гостини, на величезне 
ранчо, і попросив розказати щось ці-
каве про себе й Україну. Я розповідав 
про своє життя, співав наших пісень. 
Зрештою мова зайшла про кобзарів, 
про їхній розстріл, легенди про цю іс-
торію й реальні факти. І тоді він ска-
зав: «Ось про це мусиш зняти фільм. 
Це та історія, яка розкаже світу про 
українську душу. В цьому наше зерно, 
це зрозуміють усі».

*****
«Спершу передбачалося, що бю-

джет «Поводиря» складатиме понад 
20 мільйонів доларів. Половина з них 
мала бути з України. Потім політика 
держави змінилася. Можновладці й 
досі обіцяють. Гадаю, що їм над усе 
подобається рахувати власні гроші й 
статки, аніж дбати про культуру».

*****
«Я перезнайомився фактично з 

усіма людьми в цій країні, у яких є 
більше ніж мільярд доларів. І зробив 
невтішний висновок з того: нема лю-
дини, яка має проукраїнську позицію 
хоч в чомусь. Ми для них клоуни, 
якісь абсолютно незбагненні ідіоти, 
мрійники. Може, хтось зустрічав ін-
ших багатіїв. Я, на жаль, ні».

*****
«Я – чувак дуже впертий. Знав, що 

зрештою зніму це кіно, хай там що. І у 
2007 році підписав контракт з держа-
вою на 16 мільйонів гривень. На той 
момент це було понад 4 мільйони до-
ларів. Потім до влади прийшли Яну-
ковичі, Табачники. Мене кілька разів 
викликали і пояснювали, що така кіно-
стрічка – не зовсім своєчасна. Пропо-
нували за ці ж самі гроші знімати інші 
фільми, адже державний контракт 
розірвати не так просто. А я відмов-
лятися не хотів. Час минав, мені про-
понували іншу роботу, а я наполягав 
на тому, що таки зніматиму саме про 
кобзарів. На той момент гроші на кіно 
вже роздали всім, я був останній у чер-
зі. Поставив умову: якщо ви не хочете 
бачити це кіно, забороніть мені його 
знімати. То я хоч виїду за кордон як 
дисидент. Тоді мені навіть висловили 
цинічну умову – ніякого Голодомору. 
Оскільки про це у сценарії не йшлося 
узагалі, зрештою таки дали добро. І у 
2011 році я взявся до роботи». 

*****
«За цей бюджет зняти фільм, який 

я зняв, неможливо. А як знімати – це 
професійний секрет. Цим я вчинив 
злочин проти українського кіно, тому 
що мої колеги знімають за такі бюдже-
ти зовсім інші фільми». 1

*****
«До цієї картини все життя в кіно 

я робив артистичні фільми. Не лю-
блю слова арт-хаус. Але то моя дуже 
суб’єктивна думка».

*****
«Абсолютно неправильно і зло-

чинно не знімати кіно для власного 

РЕЖИСЕР ОЛЕСЬ САНІН: 
«КОЛИ ПОРУЧ З ТОБОЮ 
СИЛЬНА ЛЮДИНА, ТИ САМ 
СТАЄШ СИЛЬНІШИМ»

народу. Через це ми втратили гляда-
ча. Бо знімаються десятки фільмів на 
продаж за кордон, де подають україн-
ців такими, якими хочуть нас бачити. 
Ніхто не хоче нас бачити здоровими 
і сильними людьми, що мають мрію, 
людьми, які можуть втілити цю мрію. 
Натомість створювався тренд, що ми 
– банда «тітушок». Мовляв, увесь по-
страдянський простір – у більшості 
своїй недолугі постсовки. Звісно, ост-
рівки совка лишилися. Ми ж ЛНРом-
ДНРом раніше всі були. Усі так жили, 
терпіли. А потім терпець якось уві-
рвався і поперло. Та ми ще не закінчи-
ли цю історію».

*****
«Я не люблю бути лузером. Якщо 

мені кажуть, що українське кіно без-
надійне, я в це вірити не буду. Я впру-
ся і буду гризти, але доведу, що це не 
так».

*****
«Коли мені всі казали, що кіно 

українською мовою абсолютно без-
надійне і його ніхто не буде дивитися, 
мовляв, «надо снимать на общечело-
веческие темы, на понятном языке», я 
пропонував знімати англійською. «Не, 
это ты слишком», – чув у відповідь».

ХРОНІКЕР

ХРОНІКЕР
«Поводир, або Квіти мають очі» 
– український історичний дра-
матичний фільм режисера Оле-
ся Саніна, в основу сюжету яко-
го покладено мандри Радянською 
Україною американського хлоп-
чика та українського сліпого му-
зики напередодні та під час Голо-
домору. Світова прем’єра фільму 
відбулася на Одеському міжна-
родному кінофестивалі 16 лип-
ня 2014 року. Український Оска-
рівський комітет обрав фільм 
«Поводир» представляти Украї-
ну в номінації «Найкращий фільм 
іноземною мовою» на здобут-
тя премії «Оскар» 2015 року, 
проте стрічка не потрапила до 
шорт-листу Американської кіно-
академії.

Олесь Геннадійович Санін – кінорежисер, актор, опера-
тор, продюсер, музикант, скульптор. Заслужений артист 
України (2014), лауреат Державної премії України імені 
Олександра Довженка за фільм «Мамай» (2003), «Срібної 
медалі» Академії мистецтв України, «Срібної медалі» іме-
ні Братів Люм’єр.
Народився 30 липня 1972 року в місті Камені-
Каширському на Волині, виріс у Луцьку. Закінчив Київ-

ський державний інститут театрального мистецтва 
ім. І. Карпенка-Карого, 1993-го – акторське 

відділення, 1998-го – курс режисури 
ігрового фільму. Проходив стажуван-

ня в Голландії та США. 
Від 1994-го до 2000-го – ре-

жисер, оператор, керівник департаменту фільмів і теле-
проектів в українському представництві міжнародної 
корпорації «Internews Network». Продюсер кількох де-
сятків документальних фільмів (виробництво «Internews 
Network», «Canal +», «1+1», «НТВ», «ТНТ», «POLSAT», 
«DALAS studio», «IKON», «PRO Helvecia» тощо). Оператор 
кількох документальних стрічок. Режисер низки доку-
ментальних та ігрових короткометражних фільмів.
Олесь Санін грає на бандурі, торбані, колісній лірі й 
продовжує волинську лірницьку традицію. Деякий час 
виготовляв музичні інструменти, успадкувавши ремес-
ло від діда. Під псевдонімом Олесь Смик входить до 
Київ ського кобзарського цеху. Дружина Ірина Саніна 
теж актриса, разом виховують трьох дітей.

ХРОНІКЕР
Олесь Геннадійович Санін – кінорежисер, акто
тор, продюсер, музикант, скульптор. Заслужен
України (2014), лауреат Державної премії Україн
Олександра Довженка за фільм «Мамай» (2003
медалі» Академії мистецтв України, «Срібної ме
ні Братів Люм’єр.
Народився 30 липня 1972 року в місті Камені-
Каширському на Волині, виріс у Луцьку. Закінчи

ський державний інститут театрального м
ім. І. Карпенка-Карого, 1993-го – акт

відділення, 1998-го – курс реж
ігрового фільму. Проходив 

ня в Голландії та США.
Від 1994-го до 2000-г

*****
«Цікавим є те, що фільм було за-

кінчено у жовтні 2013 року. Тобто 
знято задовго до Революції Гідності. 
Ми й уявити собі не могли, що з нами 
станеться і що це так резонуватиме із 
«Поводирем».

*****
«Картина спершу не отримала 

прокатного посвідчення, тобто нам не 
дали дозволу на показ у кінотеатрах. 
Ми самі збиралися і чекали нагоди, 
як-то кінофестивалі, аби показати 
наш фільм публіці. Думали навіть ви-
класти його в інтернет, хоча це був 
би «одноокий пірат». Але ми хотіли, 
щоби люди його побачили – як за-
вгодно. Під час показу в тодішньому 
Держкіно більшість із комісії, і навіть 
голова Держкіно, сиділи у своїх айфо-
нах. Вони розуміли, що це небезпечно 
для тодішнього режиму. І мені сказа-
ли: «Олесю, ти що, з ума зійшов?». На-
писали якісь поради, але кіно змінити 
вже було неможливо. А в сучасному 
світі зупинити кіно в принципі не-
можливо».

*****
«На знімальному майданчику я 

заборонив усім твіттери, фейсбуки. І 
людям медійним це було надзвичайно 
складно. Джамалі особливо. І не тому, 
що це бздура начальника Саніна. Про-
сто будь-який пост в інтернеті міг би 
зупинити фінансування. Приходять 
маски-шоу з податкової інспекції-
продакшн. І все – фільм ліг. Тобто 
стрічку можна було зупинити тільки 
по якихось фіскальних історіях, бо 
ідеологічно вже не можна було. Хоча 
ще могла би бути моя хвороба, напри-
клад. Затяжна або невиліковна. Було 
таке, що я кілька разів труївся на май-
данчику, незрозуміло як і чому. Отакі 
закадрові історії».

*****
«І коли фільм було завершено, я 

зібрав знімальну групу і сказав їм, що 
нас чекає дуже важка і невдячна ро-
бота. Адже може статися так, що наш 
фільм ніхто не побачить. І вони пішли 
за мною. Більшість дійшла до фіналу, 
що в сучасній кінематографії рідкість 
величезна. Але вони вірили в те, що 
це важливо. А мене тримали слова по-
кійного нині Джека Паланса про те, 
що цю історію мусить побачити увесь 
світ».

*****
«Прокатники кажуть, що на 

сьогодні «Поводир» – це найу-
спішніший український проект. 

На момент виходу він зібрав гля-
дачів більше, ніж всі інші українські 
фільми разом взяті за 24 роки неза-
лежності».

*****
«Я досі негативно ставлюся до 

з’яви фільму «Битва за Севастополь». 
І не аргумент про історію героїчної 
українки-снайпера. Для мене це кіно 
про снайпера з красною звіздою на 
лобі. Я не можу зрозуміти, що там 
українського. І нехай мене триста 
разів розіпнуть мої колеги. Це фільм 
на замовлення ДНР-ЛНР. Половину 
кошторису, на жаль, профінансувала 
українська держава. У момент анексії 
Криму, окупації і війни. Для мене за-
гадка, чому так трапилося. Про цю 
мою позицію знають і в Держкіно, і у 
Міністерстві культури. І це мій сором, 
що таки не вдалося довести, що з’ява 
такого кіно некоректна. Але це шоу-
бізнес».

*****
«Радію, що на сьогодні принаймні 

вдалося довести вітчизняному і не 
лише шоу-бізнесу, що українське кіно 
може бути успішним. Що українське 
кіно з українським не найуспішнішим 
героєм з точки зору комерційності, 
незрячим кобзарем, може бути успіш-
ним комерційним проектом. Це дуже 
важливо». 

*****
«Кажуть, що я дуже жорсткий у 

підборі акторів. У мене багато друзів-
акторів, моя перша освіта акторська. 
Я знаю це ремесло. У кіно дуже важ-
ливий акторський ансамбль й історія, 
яку ти розповідаєш».

*****
«Я взявся екранізувати історію 

про те, як прагнули знищити людей, 
зламати їхню віру, знищити те, чому 
вони присвятили власні життя. Та 
кобзарі не здалися. Це головне, що 
мені треба було розповісти. І саме з 
історії, яку ти хочеш розказати, по-
чинається підбір акторів, які мусять 
донести цю історію людям. Оскільки 
для мене в картині була найважливі-
ша сцена, де незрячих кобзарів везуть 
на смерть, а вони все одно не зламали-
ся і продовжують співати, я мусив цю 
сцену зробити головною. Решта сцен 
– баланс історій, аби був зрозумілий 
контекст». 

*****
У кіно немає нічого випадкового. 

Ви собі не уявляєте, скільки до кож-
ної найменшої деталі витрачається 
зусиль: костюм, грим, пейзаж, світло 
і ще сила-силенна всього».

*****
«Я не намагався зробити кіно, яке 

знімають у Голлівуді. І не лише через 
брак грошей. На знімальному май-
данчику був момент, коли я зрозумів, 
що мушу зняти кіно для українців. І 
ми почали змінювати сценарій, деякі 
сцени. Від того дуже змінився монтаж. 
Адже мені було дуже важливо не так 
розказати заходу цікаву історію про 
нас, українців, артистично показати, 
як ти вмієш знімати кіно, мені було 
дуже важливо, щоб ми почали пова-
жати самі себе, мені було надважливо 
актуалізувати величезну і незнану ба-
гатьма сторінку нашої історії».

*****
«Я показував «Поводиря» у бага-

тьох місцях. У військових частинах 
і солдатам на самісінькій передовій. 
І якимось дивом за кілька годин до 
чергового котла мені вдалося виїха-
ти звідти разом зі студентами, які зі 
мною приїхали до воїнів. Нас поса-
дили у броньовану швидку допомогу, 
я сів за кермо і мені сказали: «Їдь ось 
цим напрямком як можеш, поки мо-
жеш». Я виїхав, а вони ні».

*****
«Коли хлопці подивилися кіно, 

вийшов полковник і сказав страшні 
для мене слова: «Лесю, дякуємо тобі. 
Ми тепер будемо знати, за що по-
мираємо». А я ж хотів знімати кіно, 
щоби люди знали, за що жити…»

*****
«Я живу кінематографом. Працюю 

над новою картиною, але деталі три-
маю в секреті. Наступне кіно точно 
буде глядацьким, точно українським. 
Я постараюся зробити його проектом 
міжнародним. Щоби його знімали 
і в ньому знімалися і польські, і ні-
мецькі, і американські, і австрійські 
актори. Тому що це і для мене, і для 
тих українців, які будуть зі мною на 
майданчику, дасть новий щабель. Це 
в хорошому розумінні спаринг. Коли 
поруч з тобою сильна людина, ти сам 
стаєш сильнішим».

*****
«За останні кілька місяців мені 

дали з десяток сценаріїв про війну. 
Жодного нема хорошого. Але є непо-
гані ідеї. Мене самого мучить ця тема. 
І не оспівати той подвиг, який нині 
відбувається з нами, з людьми, які 
пішли воювати за наші з вами життя, 
є культурним злочином. Та я не можу 
набратися душевних сил, щоб знати, 
що можу це зробити зараз і сьогодні 
чесно й відверто. Для того щоб реаль-
ні люди подивилися і сказали: «Брате, 
так і було». Я не знаю, за які гроші, 
якою майстерністю, яким чином це 
розказати. Але точно знаю, що зніма-
ти таку історію треба».
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UA: Перший

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

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 4»
10.55, 12.20, 02.55 «Міняю жінку»
13.40 «Ворожка»
14.15 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.20, 22.15 Т/с «Чудо»
23.15, 23.50 Т/с «Місцеві новини»
00.40, 01.55 «Great British Bake off  - 3»
04.00 «Служба розшуку дітей»

07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Х/Ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ 2»
10.55 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.40 «Судові справи»
13.30 Т/с «Я повернуся»
16.35 «Жди меня. Украина»
18.05 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Острів непотрібних 
людей»
23.40, 03.50 Т/с «Мисливці за 
діамантами»
01.45 Т/с «Зцілення любов’ю»
03.10 Т/с «Скандал 2»
05.25 Д/с «Великі українці»

06.05 Служба розшуку дітей
06.10 М/с «Пригоди мультинят»
06.50, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
07.35, 19.20 Надзвичайні новини
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Провокатор
11.45, 13.20 Х/Ф «СКЕЛЕЛАЗКА»
14.00, 16.10 Х/Ф «КЛЮЧ 
САЛАМАНДРИ»
16.20 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ 
«ВАЛЬКІРІЯ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.20 Х/Ф «КОЛОНІЯ»
02.00 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Зіркове життя. Окільцювати 
холостяка»
09.00 Х/Ф «ТОБІ, СПРАВЖНЬОМУ»
12.05 «Битва екстрасенсів»
13.05 «Х-Фактор»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»
00.40 «Один за всіх»
02.15 Х/Ф «ОСІННІЙ МАРАФОН»
03.45 Нічний ефір

06.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.35, 05.25 Події
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 02.20, 03.20 «Говорить 
Україна»
12.40 Реальна містика
13.15, 15.20 Т/с «Буду вірною 
дружиною»
17.50, 04.25 Т/с «Клан ювелірів»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ 
ГРОМАДЯНИН»

10.55, 12.00, 13.35, 02.35, 20.00 
Д/ф
13.15, 05.25 Вікно в Америку
15.30 Альтернативна музика
16.15 Х/Ф «ПОЛКОВНИКУ 
НІХТО НЕ ПИШЕ»
18.15 Час-Ч
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Дорогі депутати
19.30 Перша шпальта
21.50 Подорожні
23.00, 00.00 Підсумки
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
03.25 Х/Ф «НАТАЛКА-
ПОЛТАВКА»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 08.40 Ескулап
07.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.35 Хочу бути
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.55 Подорожні
12.05 Уряд на зв’язку з 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.10 «ТСН»
06.45, 08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.55, 02.50 «Міняю жінку»
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 5»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.15 Т/с «Чудо»
22.10 Т/с «ЧУДО»
23.10, 23.45 Т/с «Місцеві новини»
00.35, 01.50 «Great British Bake off  - 3»
03.45 «Служба розшуку дітей»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
07.00, 08.00, 17.50, 09.00 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.40 Т/с «Острів 
непотрібних людей»
12.00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.50 «Судові справи»
13.50 «Сімейний суд»
14.45 Т/с «Я повернуся»
16.45 Т/с «Домробітниця»
18.05 «Стосується кожного»
23.40, 03.45 Т/с «Мисливці за 
діамантами»
01.45 Т/с «Зцілення любов’ю»
03.05 Т/с «Скандал 2»

06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 15.00, 16.20 12 найкращих 
шахраїв України
11.50, 13.20, 03.00 Т/с «Неправдива 
гра»
17.45 Т/с «Наркомівський обоз»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Операція «Горгона»
22.25 Т/с «Останній бій майора 
Пугачова»
23.20 Х/Ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
СОЛДАТ»
01.15 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРИ»
04.25 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

05.40, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
09.55 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Х-Фактор»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01.15 «Один за всіх»
02.20 Х/Ф «СНИ»
03.35 Нічний ефір

06.10, 16.00 Т/с «Жіночий лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.30, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 03.50 «Говорить 
Україна»
12.40 Реальна містика
13.15, 15.20 Т/с «Єдиний мій гріх»
17.50, 04.30 Т/с «Клан ювелірів»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Прокинемося разом?»
02.15 Х/Ф «ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ 
ГРОМАДЯНИН»

громадянами
12.30 Дорогі депутати
13.15, 18.15 Час-Ч
13.40, 02.35, 20.00, 21.50 Д/ф
15.25 Фольк-music
16.30 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
17.35 Перша студія
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Перші на Першому. 
Євроігри
19.30 Авторський проект 
«Вересень»
23.00, 00.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
03.35 Х/Ф «МІСЯЦЕВА 
ЗОЗУЛЬКА»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 08.40 Ескулап
07.35, 23.30 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.20 «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 - 3»
10.50, 03.00 «Міняю жінку»
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 5»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.20, 22.20 Т/с «Чудо»
23.20, 23.55 Т/с «Місцеві новини»
00.45, 02.00 «Great British Bake off  - 3»
04.05 «Служба розшуку дітей»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.40 Т/с «Острів 
непотрібних людей»
12.00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.50 «Судові справи»
13.50 «Сімейний суд»
14.45 Т/с «Я повернуся»
16.45 Т/с «Домробітниця»
18.05 «Стосується кожного»
23.40, 03.45 Т/с «Мисливці за 
діамантами»
01.45 Т/с «Зцілення любов’ю»
03.05 Т/с «Скандал 2»

05.15 Студія Вашин´тон
05.20, 14.00 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 15.00, 16.10 12 найкращих 
шахраїв України
11.50, 13.10 Т/с «Неправдива гра»
17.50, 22.25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Операція «Горгона»
23.20 Х/Ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
СОЛДАТ»
01.00 Х/Ф «ВДАЧА БАННЕНА»
04.00 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

05.35, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.10, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Зіркове життя»
08.55 «Зіркове життя»
09.45 «Таємниці МастерШефу. 
Самвел»
10.40 «Моя правда. Тетяна 
Катерновська. Мій рідний вбивця»
11.25 «Битва екстрасенсів»
13.15 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.30 «Один за всіх»
01.25 Х/Ф «ВАЛЕНТИН І 
ВАЛЕНТИНА»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.40, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 03.45 «Говорить 
Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Єдиний мій гріх»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Рапід» (Австрія) - «Шахтар» 
(Україна)
23.40 Т/с «Прокинемося разом?»
02.25 Т/с «Пожежники Чикаго»

10.55 Як ваше здоров’я?
13.15, 18.15 Час-Ч
13.25, 02.35, 15.30 Д/ф
16.15 Книга ua
16.50 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
17.20 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Х/Ф «МАРІЯ З НАЗАРЕТА»
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00 Підсумки
23.20 Тепло. Ua
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
03.40 Телевистава «Назар 
Стодоля»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Тепло. Ua
07.35, 08.40 Ескулап
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.35 Як це?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.05 «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 - 3»
10.50, 03.35 «Міняю жінку - 2»
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 5»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.20, 22.15 Т/с «Чудо»
23.15 Х/Ф «РОЗІГРАШ»
01.30, 02.35 «Great British Bake off  - 3»
04.45 «Шість кадрів»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Острів непотрібних 
людей»
12.00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.50 «Судові справи»
13.50 «Сімейний суд»
14.45 Т/с «Я повернуся»
16.45 Т/с «Домробітниця»
18.05 «Стосується кожного»
20.40, 23.40, 03.50 Т/с «Острів 
непотрібних людей»
01.45 Т/с «Зцілення любов’ю»
03.10 Т/с «Скандал 2»

05.15, 14.55 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 12 найкращих шахраїв 
України
11.50, 13.10, 03.00 Т/с «Неправдива 
гра»
15.10, 16.20, 16.50 Д/ф
17.50, 22.30 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.35 Т/с «Операція «Горгона»
23.25 Х/Ф «ВІД КОЛИСКИ ДО 
МОГИЛИ»
01.25 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ НА 
ДІАМАНТИ»

07.40 «Зіркове життя. Як пережити 
зраду», «Помста по-жіночому»
09.20 «Зіркове життя. Бездітні за 
власним бажанням»
10.20 «Таємниці зважених»
11.15 «Таємниці зважених. Страшна 
таємниця Євгенії Мостовенко»
12.10 «Битва екстрасенсів»
14.00 «Вагітна у 16»
15.00 «Доньки-матері»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.30 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
ДОРОГИ»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.30, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 03.35 «Говорить 
Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Єдиний мій гріх»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Прокинемося разом?»
02.15 Т/с «Пожежники Чикаго»

10.55 Світло
11.55 Авторський проект 
«Вересень»
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.15 Час-Ч
13.35, 02.35, 04.25 Д/ф
15.30, 03.30 Надвечір’я
16.35 Х/Ф «НОГА БОГА»
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Х/Ф «МАРІЯ З НАЗАРЕТА»
21.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.30 Етнографічні замальовки. 
Грузія
23.00, 00.00 Підсумки
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Агровектор
06.30, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 08.40 Ескулап
07.35, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.35 Мультфільм
09.40 Школа Мері Поппінс
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»

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 - 3»
10.50 «Міняю жінку - 2»
12.20 Т/с «Свати - 5»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
20.10, 20.50 «Мультибарбара 2015»
21.15 «Вгадай ящик»
22.15 «Світське життя»
23.15 Х/Ф «ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ ДНІВ 
ПОТОМУ»
01.35, 02.35, 03.35 «Great British 
Bake off  - 3: Masterclass»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 14.50, 20.40, 00.55, 02.35 Т/с 
«Острів непотрібних людей»
12.00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.55 «Судові справи»
13.50 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
04.00 Х/Ф «А ЖИТТЯ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»
05.25 Д/с «Великі українці»

05.15 Студія Вашин´тон
05.20, 14.50 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 12 найкращих шахраїв 
України
11.45, 13.10 Т/с «Неправдива гра»
15.30, 16.20 Д/ф
16.50, 22.25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Операція «Горгона»
23.20 Х/Ф «ПОВІТРЯНА 
В’ЯЗНИЦЯ»
01.35 Х/Ф «2035. ЗАБОРОНЕНИЙ 
ВИМІР»

05.20 Х/Ф «ВАЛЕНТИН І 
ВАЛЕНТИНА»
06.50 Х/Ф «ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
ДОРОГИ»
08.25, 00.30 Х/Ф «ПРИВІТ ВІД 
ЧАРЛІ ТРУБАЧА»
10.05 Х/Ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 Х/Ф «ЦЕ МІЙ СОБАКА»
22.35 Х/Ф «ДОВГООЧІКУВАНЕ 
КОХАННЯ»
02.05 Нічний ефір

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.30, 05.40 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 03.35 «Говорить 
Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Єдиний мій гріх»
18.00, 04.45 Т/с «Клан ювелірів»
21.00 Х/Ф «ШУКАЮ ПОПУТНИКА»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Прокинемося разом?»
02.15 Т/с «Пожежники Чикаго»

10.50 Віра. Надія. Любов
12.00, 13.35, 17.10 Д/ф
12.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.15 Час-Ч
15.25 Спогади
16.05 Театральні сезони
16.35 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
18.05 Перші на Першому. 
Євроігри
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Х/Ф «АТЕНТАТ. ОСІННЕ 
ВБИВСТВО В МЮНХЕНІ»
21.50 Перша студія
23.00, 00.00 Підсумки
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
02.35 Т/с «Чорна Рада»

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35, 00.05 Гумористичний 
клуб «Золотий гусак»
09.20 Співають учасники 
відбору на ДПКЄ-2015
10.10 Хочу бути
10.30 Книга ua
11.25 Концерт Віктора Павлика 
«UNPLUGGED»
12.15 Етнографічні замальовки. 
Грузія

06.20 «Українські сенсації» 07.05, 
19.30 «Телевізійна служба новин» 
08.00, 08.30 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» 08.55 «Маша і 
ведмідь» 1 09.05 «Світське життя» 
10.05 Х/ф «Любов і трохи перцю» 
12.00, 03.40 Х/ф «Маша» 13.55 
«Вгадай ящик» 14.55 «Сказочная 
Русь» 15.25 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал» 16.35 «Вечірній 
квартал» 18.30 «Розсміши коміка» 
20.15 Д/ф 21.15 «Вечерний квартал 
» 23.50 Х/ф «Я, робот» 01.55 Х/ф 
«Двадцять вісім днів потому» 05.10 
Телемагазин 05.25 Мультфільм

06.00, 20.00, 02.10 «Подробиці»

06.30 Мультфільми

07.05, 09.35, 14.25, 20.30, 02.40, 

04.10 Х/Ф «МИЛЕНЬКИЙ ТИ 

МІЙ...»

08.40 «Школа лікара 

Комаровського»

12.15 Т/с «Розлучення»

06.40 М/с «Пригоди мультинят»
07.15 Стоп-10
08.10 Провокатор
10.05 Секретний фронт
11.00 Антизомбі
11.55 Дістало!
13.10 Громадянська оборона
14.05 Інсайдер
15.10 Т/с «Операція «Горгона»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/Ф «БАГРЯНІ РІКИ»
22.10 Х/Ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ»
00.40 Х/Ф «ОБРЯД»
02.35 Х/Ф «2035. ЗАБОРОНЕНИЙ 
ВИМІР»

05.05 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧІ»
06.30, 02.10 Х/Ф «СТАРИКИ-
РОЗБІЙНИКИ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Х/Ф «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»
11.35 Т/с «Коли ми вдома»
15.00 Х/Ф «ДОВГООЧІКУВАНЕ 
КОХАННЯ»
16.55 Х/Ф «ЦЕ МІЙ СОБАКА»
19.00 «Х-Фактор - 6»
21.55 Х/Ф «ЗНАХАР»
00.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
03.35 Нічний ефір

06.30, 07.15 Т/с «Жіночий лікар 2»
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 Події
10.10 Зірковий шлях. Субота
11.10 Х/Ф «ШУКАЮ ПОПУТНИКА»
13.00, 15.20 Т/с «Нахаба»
17.20, 19.40 Т/с «Один-єдиний і 
назавжди»
22.00 Т/с «Випробування вірністю»
02.20 Таємниці зірок
04.00 Реальна містика
05.30 Історія криміналістики. 
Дактилоскопія

12.25, 15.20 Д/ф
13.00 Світло
13.35 Х/Ф «ЗАЛІЗНА СОТНЯ»
16.10 Гра долі
16.35 Х/Ф «ГЕТЬМАНСЬКІ 
КЛЕЙНОДИ»
18.30 ДПКЄ. Національний відбір. 
Фінал
21.00, 05.00 Новини
21.30 Країна мрій 1 ч.
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
02.20 Т/с «Чорна Рада»
05.25 Як ваше здоров’я?
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1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНАUA: Перший
06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Агровектор
08.20, 00.05 Гумористичний 
клуб «Золотий гусак»
08.40 Тепло.Ua
09.00 ТРАНСЛЯЦІЯ 
УРОЧИСТОСТЕЙ З НАГОДИ ДНЯ 
ПРАПОРА УКРАЇНИ
10.00 Спогади
10.30 Х/Ф «ГЕТЬМАНСЬКІ 
КЛЕЙНОДИ»
12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.40 Гра долі

06.35 М/ф «Снігова королева» 
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» 09.00 «Лото-
забава» 09.40 М/ф «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці» 09.45 «Маша 
і ведмідь» 1 10.15 «Телевізійна 
служба новин» 11.00, 11.55 
«Світ навиворіт: Камбоджа» 
12.55 «Інспектор Фреймут» 
14.30 «Територія обману» 15.30 
«Поверніть мені красу» 16.45, 18.00 
«Чотири весілля 4» 19.30, 05.25 
«ТСН-Тиждень» 21.00 Х/ф «Стежка 
вздовж річки» 00.40 Х/ф «Хребет 
диявола» 02.30 Х/ф «Любов і трохи 
перцю» 04.05 «Шість кадрів» 

05.35, 10.00, 12.05, 14.10, 20.40, 

05.15 Х/Ф «ЕКІПАЖ»

06.30, 20.00, 03.05 «Подробиці»

07.00 Х/Ф «МАРІЯ, МІРАБЕЛЛА»

08.15 «Удачный проект»

09.10 «Готуємо разом»

11.00 «Орел і Решка. На краю світу»

03.45 Х/Ф «А ЖИТТЯ 

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»

06.00, 12.45 Факти
06.35 М/с «Пригоди мультинят»
07.15 Т/с «Рюрики»
09.00 Зірка YouTube
11.25 Дивитись усім!
13.15 Х/Ф «ПОЗАПРАВНИЧІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ»
15.00 Х/Ф «ВИКРАДАЧІ КАРТИН»
16.55 Х/Ф «МЕРЕХТЛИВИЙ»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ТРИ ІКСИ»
22.45 Х/Ф «ТРИ ІКСИ. НОВИЙ 
РІВЕНЬ»
00.40 Х/Ф «ВБИТИ ПОСЛАНЦЯ»
02.30 Х/Ф «ПОЛЮВАННЯ НА 
ДІАМАНТИ»

05.30, 00.35 Х/Ф «ГАРАЖ»

07.10 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

11.10 «Караоке на Майдані»

12.05 «Х-Фактор - 6»

15.05 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»

19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»

22.45 «Я соромлюсь свого тіла»

02.20 Нічний ефір

06.15 Історія криміналістики. ДНК і 
невидимі сліди
07.00 Події
07.40 Реальна містика
09.20 Т/с «Випробування вірністю»
13.10 Т/с «Один-єдиний і назавжди»
17.00, 21.00 Т/с «Бридке каченя»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19.50 Спеціальний репортаж
23.00 Т/с «Нахаба»
02.30 Т/с «Клан ювелірів»

12.55 Фольк-music
14.10 Перша студія
14.30 Губін: сільська атракція на 
три дії
16.10 до 110-ї річниці від дня 
народження Вірського
18.20 Театральні сезони
19.05 Х/Ф «АТЕНТАТ. ОСІННЕ 
ВБИВСТВО В МЮНХЕНІ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Країна мрій 2 ч.
23.00 День Янгола
00.20 Домашня скарбничка
01.20 Т/с «Роксолана»
02.20 Т/с «Чорна Рада»
05.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

Рештки фресок у Василівській 
церкві Х століття в Овручі

Церква в Острозі Вигляд на Луцьк зі Святої гірки

КУДИ ПІТИ

Сергій МАРТИНЮК

«ІНСТИТУТ 
АТТІКУС» 
(США, 2014)
Режисер: Кріс Спарлінг 
На перший погляд цілком 

типовий третьосортний жа-
хастик на практиці виявився 
добротним, а головне – атмос-
ферним фільмом від сцена-
риста «Похованого заживо», 
молодого Кріса Спарлінга. 
Псевдодокументальна історія 
діяльності інституту Аттікус, 
що вивчає людей з паранор-
мальними можливостями. 
Чер  говий «клієнт» інституту, 
жінка, схильна до телепатії та 
телекінезу, одержима невідомими силами, стає об’єктом інтересу і 
американської армії, яка намагається використати її в своїх цілях. 
Втім тримати під контролем непізнане не так і легко, тому історія 
для персонажів фільму в один момент обертається справжньою 
трагедією. Фільм раджу. Грамотна і приємна як для ока, так для і 
вуха робота. 

«ПОПЕЛЮШКА» 
(Великобританія, 
США, 2015)
Режисер: Кеннет Брана
Досвідчений актор і ре-

жисер Кеннет Брана взявся за 
чергову екранізацію культової 
казки під егідою діснеївського 
конвеєра і з завданням, вида-
ється мені, упорався сповна. 
Навіть більше – казка вийшла 
настільки «казковою», що на 
деяких сюжетно-драматичних 
поворотах глядач може легко 
випасти в сонливий осад. Така 
вона, перфектність у засобах і 
формах. Імовірно, Брана втілив 
у життя чи не найкращу екра-
нізацію історії про Попелюш-
ку, і єдине, що справді мене непокоїло на екрані, – це акторка, яка 
зіграла Сіндереллу – Лілі Джеймс. Вона явно не моя улюблениця 
і взагалі… Емма Уотсон, яку розглядали як кандидатуру на роль 
Попелюшки, зробила б свою роль одною лівою. А так… Кому до 
душі – ласкаво прошу. Діти прокайфують точно! Як бонус для до-
рослих – імпозантні Кейт Бланшетт та Хелена Бонем Картер серед 
акторського складу стрічки. Можна! 

«ТАНЦЮЙ 
ЗВІДСИ» 
(Великобританія, 2013)
Режисер: 
Джеймс Гріффітс 
Прекрасний акторський 

тандем Ніка Фроста та Кріса 
О’Дауда, які зі своїми яскра-
вими персонажами засіли в 
моїй голові ще з часу «Рок-
хвилі», одного з ліпших ба-
чених мною навколомузич-
них фільмів, не підвів і цього 
разу. Історія товстуна, який 
танцює сальсу! Спробуйте 
візуалізувати це на долі се-
кунди… На екрані це має ще 
кумедніший вигляд. Щоб за-
воювати серце жінки, головний герой змушений вдатися до немож-
ливого – пригадати свої давно забуті навички танцюриста. Добро-
тний британський гумор, який може комусь здатися кострубатим і 
надуманим, пронизує світлим лейтмотивом усю стрічку. Відразу не 
рекомендую дивитися фільм поціновувачам танцювальних шоу без 
почуття гумору: елегантні па стокілограмового тіла можуть трав-
мувати ваше бачення високого. Усім іншим – раджу! 

«ПОДАЛІ 
ВІД ШАЛЕНОЇ 
ЮРМИ» 
(Великобританія, 
США, 2015)
Режисер: 
Томас Вінтерберг 
Вінтерберг, який зняв 

одну з найсильніших євро-
пейських драм XXI ст. – «По-
лювання» з Міккельсеном 
– примудрився із трушної 
мильної сторі зробити зразок 
шикардосного, майже епічно-
го кіно про любов. Аж ніяк не 
перша екранізація класично-
го роману Томаса Харді, яка 
розповідає про життя Версавії Евердін, яка успадкувавши ферму 
від покійного дядька, кидає виклик чоловічому товариству, осо-
бисто ведучи свій бізнес… Усе це супроводжується її душевними 
пошуками, любовними інтригами, маленькими трагедіями і осяг-
ненням реальних життєвих істин, які, як завжди в таких ситуаціях, 
були під носом.  Один з ліпших у плані кольористики фільмів, по-
бачених цьогоріч. І це аж ніяк не все хороше, що можна сказати про 
стрічку Вінтерберга. Решту – спостерігайте самі!  

ДЖАЗОВЕ 
ДІЙСТВО У 
ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ
Наприкінці серпня в Луцьку відбудеться 
восьмий за ліком міжнародний джазовий 
фестиваль «Art Jazz Cooperation 2015». 
Традиційно дійство відбуватиметься одночасно 
у Луцьку і Рівному.

Луцька частина фестивалю відбудеться 28-29 серпня 
в Замку Любарта. Вхід на фестиваль безплатний, 
проте під час заходу збиратимуть кошти для 
допомоги пораненим на фронті військовим. 

«Фестиваль традиційно збере своїх прихильників 
у замку XIV століття – знаковому для нашого 
міста, адже саме тут у XV столітті відбувся з’їзд 
європейських монархів», – повідомили у Луцькому 
джазовому клубі. 

28 серпня відвідувачів фестивалю розважатимуть 
«Lutsk Jazz Friends» (Україна), «Tomasz Wendt 
Quartet» (Польща), «Джазові історії з Олексієм 
Коганом» (Україна), «Анна Чайковська & Acoustic 
Quartet» (Україна). 29 серпня поціновувачі джазу 
матимуть нагоду послухати «Резус Блюз» (Україна), 
Макса Тавричеського (Україна), театрально-
джазовий перфоменс «По білому», театр 
«ГаРмИдЕр» і гурт «Дайте спокій» (Україна), «New 
Bone» (Польща).

Спеціальний гість фестивалю – депутат 
Європейського парламенту Джулі Уорд, яка проведе 
майстер-клас на тему «Вплив культури на політику 
ЄС». Майстер-клас відбудеться 28 серпня у «Sky bar» 
(просп. Волі, 42), початок о 15:00.

У РОСІЇ ОПУБЛІКУВАЛИ УНІКАЛЬНІ 
ІСТОРИЧНІ АЛЬБОМИ ПРО ВОЛИНЬ

ТИ

ОВЕ 
ТВО У

Олександр КОТИС

російському інтернеті стали 
доступні унікальні історичні 
книги про Волинь, видані у 

середині ХІХ століття.

Оцифровані у великій роздільній 
якості книги-альбоми опублікували 

У

на сайті Державної публічної історич-
ної бібліотеки Росії.

Це відомий восьмитомник «Па-
мятники русской старины в западных 
губерниях», який видавали у 1868-
1885 роках. Перші чотири томи 1868-
1869 років присвячені Волині. У них 
містяться хромолітографії (кольорові 
малюнки, виготовлені спеціальним 
методом) з виглядами місцевостей 
та окремих пам’яток Володимира-
Волинського, Луцька, Острога та 
Овруча. Крім того, в альбомах можна 
знайти карти цих міст часу формуван-
ня книг.

Особливістю розміщених на сай-
ті бібліотеки альбомів є те, що вони 
відскановані у високій якості. Можна 
роздивитися навіть шорсткість папе-
ру. Новизна у тому, що раніше в інтер-
неті не були доступними ці альбоми з 
такою деталізацією та натуральними 
кольорами. Тепер же побачити це все 
зможе кожен на сайті бібліотеки.

Цікаво, що на інтернет-аукціонах 
за два томи цієї серії в хорошому стані 
дають до 10 тисяч доларів. 

ХТО І ЧОМУ СТВОРИВ 
ЦІ КНИГИ

Основним автором текстів ви-
дання є професор Київської духовної 
академії, церковний історик і літера-
турознавець Микола Петров. Проте 
ініціатива випуску таких альбомів на-
лежить іншій людині. 

Восени 1866 року західними кра-
ями Російської імперії мандрував дій-
сний і таємний радник Помпей Батюш-
ков. Разом із ним «съ Высочайшаго 
свѣдѣнія» перебував художник Мос-
ковської оружейної палати Дмитро 
Струков. Саме він зробив малюнки, 
за якими потім у петербурзькій май-
стерні Олександр Беггров виконав 
кольорові літографії волинських і не 
тільки пам’ятників старовини. Про-
те підбір змальованих об’єктів був 
ідеологічним. Як пояснювали пізніше 
Батюшков з Петровим, вони підбира-
ли лише ті факти й об’єкти, які сто-
суються православ’я, що сприяли або 

перешкоджали йому. Дуже характерна 
цитата, яка пояснює мету цього та де-
яких інших видань.

«Въ настоящее время къ числу 
важнѣйшихъ задачъ русскаго госу-
дарства и общества въ отношеніи къ 
Волыни относится и та, чтобы пред-
ставить въ ясномъ свѣтѣ коренныя 
начала русской народности и право-
славія, развивавшіеся на Волыни въ 
первый періодъ ея исторіи, обозна-
чить сторонніе и наружные насло-
енія на коренной пластъ мѣстнаго 
русскаго населенія, наложенные 
на него литовскимъ и особенно 
польскимъ владычествомъ, и осла-
бить ихъ дѣйствіе, и, наконецъ, про-

вести въ сознаніе различныхъ слоевъ 
мѣстнаго населенія мысль о необхо-
димости и неизбѣжности полнѣйшаго 
объединенія этой окраины Россіи съ 
другими коренными ея частями».

Фактично, автори збирали тільки 
вибіркові історії, які були цікаві їм як 
представникам російської держави. Це, 
щоправда, аж ніяк не знецінює худож-
ньої та історичної вартості альбомів 
і книг цих авторів. Просто про ідео-
логічний фактор не треба забувати.

«Памятники русской старины в 
западных губерниях» описують міста 
Волині, Холмщини та міста Вільнюса. 
У волинській частині видання – 27 ма-
люнків.
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Після матчу проти «Металіста» Сандро Кобахідзе 
можуть повернути з оренди в «Дніпро». Коба був 
двигуном «Волині».

БАСКЕТБОЛ
ЛУЧАНИН ВИСТУПАТИМЕ В 
НІМЕЦЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ
Назар ТРИКУШ

Екс-капітан луцького БК «Волиньбаскет» 28-
річний Артем Шелуха в новому сезоні ви-
ступатиме за клуб Другої німецької ліги «VfL 
AstroStars Bochum». Гравець уже тренується з 
новою командою. А нещодавно його предста-
вили місцевим журналістам та вболівальникам.

Менеджер бохумського клубу Ганс-Петер 
зазначив, що у своєму останньому сезоні в 
українському чемпіонаті Артем набирав у се-
редньому за гру 17,2 очка, робив 7,5 підбирань 
і 2,3 передач. Артем одразу справив хороше 
враження на головного тренера команди Кая 
Шульце завдяки його хорошій швидкісній грі 
та розумному баскетболу. 

«Він має типову східноєвропейську почат-
кову школу, може кинути дуже добре і добре зі-
грати на підборі. Артем однозначно підсилить 
нашу команду», – переконаний Ганс-Петер.

Шелуха також зрадів підписанню контр-
акту з німецьким клубом і розповів про свої 
цілі в команді, перше враження від колективу.

«Атмосфера в команді дуже позитивна. 
Разом з новими товаришами по команді дуже 
добре працюємо на тренуваннях, і ми нетер-
пеливо чекаємо нового сезону. Я щасливий, 
що став частиною такої команди. Люблю бас-
кетбол і хочу мати багато ігрової практики. У 
Бохумі будуватиму своє майбутнє», – сказав 
Шелуха.

Професійну кар’єру Артем розпочинав у 
рівненському «Пульсарі», а останнім місцем 
прописки гравця була львівська «Політехні-
ка». Між тим гравець шість сезонів відіграв за 
луцький «Волиньбаскет».

ВОЛИНЯНКА ПЕРЕМОГЛА 
ПЕРШОГО НОМЕРА 
СВІТОВОГО РЕЙТИНГУ
У місті Сараєві (Боснія та Герцоговина) відбув-
ся Чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів. У зма-
ганнях взяло участь 475 спортсменів з 59 країн 
світу. Україну представляло 12 спортсменів. До-
сягнення «синьо-жовтої» дружини на світовій 
першості – одне «золото» та дві «бронзи».

Любомльчанка Анна Кухарук після вда-
лого виступу на Чемпіонаті Європи в болгар-
ській Софії довела, що і на світовій першості 
вона теж може претендувати на медалі. У ва-
говій категорії 63 кг вона у малому фіналі ви-
грала «бронзу», зробивши «ваза-арі» в сутичці 
з литовкою Дариною Піскуновою. Зазначимо, 
що на турнірному шляху Анна поборола тоді 
першого номера світового рейтингу – австра-
лійку Мейв Кохлен.

«Анна цього року стала для нас відкрит-
тям. За один місяць вона перевершила всі 
досягнення волинських дзюдоїстів. Спершу 
на Чемпіонаті Європи здобула «срібло», те-
пер – «бронзу» на ЧС. Зазначу, що вихованці 
волинської школи ще ніколи не вигравали на-
город на світовій першості. Анна Кухарук до-
стойно завершила свої виступи у віковій групі 
«кадети». Велика заслуга у цьому її тренера 
Олександра Сікорського. Не хочу ображати 
інших наших тренерів, адже і їхні вихованці 
також виграють багато медалей, та на Волині 
зараз 80% нагород приносять підопічні саме 
любомлської школи дзюдо», – розповів вико-
навчий директор Федерації дзюдо Волині Ві-
талій Терешкевич.

Після Сараєва Кухарук вирушила на під-
готовчі збори до Кубка Європи, який старту-
ватиме 22 серпня в Румунії.

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

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
ПІСЛЯ 2 ТУРУ

ДЗЮДО

«ВОЛИНЬ» НЕ ДОТИСНУЛА «МЕТАЛІСТА»

4-Й ТУР: Волинь – Металіст 2:2, Говерла 

– Металург 1:1, Карпати – Чорноморець 4:0, 

Олександрія – Сталь 0:1, Зоря – Олімпік 4:0, 

Ворскла – Шахтар 2:2, Дніпро – Динамо 1:2.

ЛУЧАН ЗАПРОШУЮТЬ НА ВІДКРИТТЯ ЛУЧАН ЗАПРОШУЮТЬ НА ВІДКРИТТЯ 
МАЙДАНЧИКІВ STREETWORKOUT МАЙДАНЧИКІВ STREETWORKOUT 

ІНІЦІАТИВА 

У Луцьку відбу деться відкриття семи вуличних 
спортивних майданчиків для занять фізичною 
культурою у стилі  StreetWorkOut. 

Перший такий майданчик презентували на-
весні 2015 року в Центральному парку культури та 
відпочинку імені Лесі Українки. Встановили та об-
лагородили такий майданчик за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк». 

Опісля Фонд оголосив конкурс серед жителів 
міста на встановлення таких майданчиків у дво-
рах. Таким чином, майданчики StreetWorkOut 
презентуватимуть у наступній послідовності:

17 серпня, 18:15 – відкриття на вул. Рівнен-
ській, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87;

19 серпня, 18:15 – 19:30 – відкриття на вул. 
Зацепи, 8, 10, 12; 

20 серпня, 18:30 – 19:30 – відкриття на бульв. 
Дружби Народів, 8, 10, 12; 

21 серпня, 18:30 – 19:30 – відкриття на вул. 
Січовій, 5; 

26 серпня, 18:30 – 19:30 – відкриття на просп. 
Волі, 10, 12, вул. Луговій, 2; 

27 серпня, 18:30 – 19:30 – відкриття на вул. 
Гордіюк, 41, Кравчука, 2, 4; 

28 серпня, 18:30 – 19:30 – відкриття на вул. 
Січовій, 10. 

Лучан запрошують прийти на відкриття 
та долучитися до занять фізкультурою про-
сто неба. Під час презентації майданчиків на 
гостей очікують показові майстер-класи, по-
дарунки та конкурси, повідомляють у прес-
службі Фонду.  

Павло ФІЛОНЮК

«ВОЛИНЬ» – «МЕТАЛІСТ» – 2:2
«Волинь»: Шуст, Насонов, Жуніч, Шабанов, 
Польовий (Шіш, 35), Горопевшек, Кравченко, 
Герасимюк (Політило 67), Матей, Кобахідзе 
(Мемешев, 71), Діденко.
«Металіст»: Погорілий, Рижук, Полянський, 
Путівцев, Соболь, Ковальчук (Назаренко, 75), 
Довгий, Рудика, Чурко (Нойок, 89), Льопа, 
Беседін (Куліш (90+2)
Голи: Матей (2, з пен.), Діденко (34) – Путівцев 
(33), Чурко (79).
Попередження: Насонов (36), Шіш (68) – 
Погорілий (2), Довгий (21), Рудика (54), Бесєдін 
(86).
Вилучення: Довгий (65, 2 жк)

ПОВЕРНЕННЯ 
БЛУДНОГО СИНА

Програма 4-го туру переповнена цікавими 
матчами. З недавніх часів поєдинки «Волині» та 
«Металіста» стають чи не матчами туру. Забіги 
ім. Кутакова в грудні, 3:3 в Харкові у квітні… А 
цього разу «Волинь» уже в день матчу анонсува-
ла з’яву двох новачків. Про фактурного центрбе-
ка Міху Горопевшека, який прийшов із друго-
лігової польської «Легіоновії», робити висновки 
ще зарано. А от другого новачка лучан назвати 
таким не повертається язик – вихованець «Воли-
ні» Олег Герасимюк втретє повертається до свого 
клубу. Причому робить це після затяжного скан-

далу, пов’язаного з колишніми зарплатними бор-
гами клубу (і не тільки «Волині», ще й «Говерла» 
йому ані копійки не сплатила. – П.Ф.). У якийсь 
незвіданий спосіб домовилися сторони, що во-
рогують, одна з яких навіть 6 очок втратила за 
підсумками минулого чемпіонату, а друга дов-
го добивається правди в органах футбольного 
правосуддя. До речі, «Гєра» і Міха відразу ж ви-
йшли в основі, але обидвом ще слід притертися 
до «хрестоносців».

БЕЗ ЦЕНТРУ ПОЛЯ
Видовищний поєдинок зіграли команди. По-

чаток – епічний для гостей. Кобахідзе втік по 
центру воріт від захисту «Металіста» на поба-
чення з Погорілим, і той ногою зачепив хавбека. 
Пенальті, жовта картка воротарю і вирок з 11 ме-
трів виконав Матей – 1:0. 

Не скажеш, що цей гол вибив гостей із рівно-
ваги. Вони надовго закрили господарів на їхній 
половині поля. Не забили Довгий та Бесєдін, але 
Чурко ще раз ідеально навісив на 11 метрів, звід-
ки Путівцев головою увігнав кулю в кут воріт 
Шуста – без шансів для Богдана – 1:1.

Доки гості святкували подумки гол, Кобахі-
дзе підхопив м’яча трохи далі від центру поля у 
своїй зоні лівого хава і, як ніж в масло, увірвався 
в штрафну, обігравши у цьому слаломі чотирьох 
«металістів». Коли поле почало закінчуватися, 
Сандро викотив пас на дальній кут штрафної Ге-
расимюку, той в дотик відпасував Діденку, який 
чергував на хокейному «п’ятачку» біля воріт. 

Толя п’ятою (!) переправив м’яча у ворота – 2:1!
Але знову не занепали духом гості. Початок 

другого тайму був за ними, і Шусту довелося 
кілька разів рятувати своїх. Погорілий у боргу 
не залишився, відбивши божевільний удар Ма-
тея із рикошетом від ноги Полянського. Ще був 
на старті тайму суперечливий момент біля воріт 
«Волині», коли суддя Лісенчук мав призначати 
пенальті у ворота лучан…

На 63-й хвилині «Волинь» залишилася у біль-
шості і здалося, що наші доведуть матч до пере-
моги. Але зламався «двигун» «Волині» у цьому 
матчі Кобахідзе, і «Металіст» відсунув гру від 
власних воріт.

Наприкінці гри команда Севідова відігра-
лася. Чурко сильно пробив під поперечку воріт 
Шуста – 2:2. До кінця матчу залишалося 10 хви-
лин, але господарі своїх фанів ще раз порадувати 
не встигли.

КВАРЦЯНИЙ ЗАМУЧИВСЯ
«Наші гравці зіграли найгірший матч за 

останні роки… Без логіки, без нічого, – про-
коментував Віталій Кварцяний матч на прес-
конференції. – Я завжди у тренерській зоні на-
магаюся щось підказувати, але сьогодні вони 
настільки вимотали мене, що дуже важко знахо-
дити слова. Вони зовсім не такі, з якими варто 
говорити про якусь комбінаційну гру, завзятість, 
бійцівські якості. Команда була готова не до та-
кого футболу. Чому не грали?! Я вже розгубився 
і не знав, кого замінювати. Можна три заміни, а 
треба було будь-кого! Уже замучився так змушу-
вати команду грати. Щось не спрацьовує…»

ДЕКОМУНІЗУВАТИ «СТАЛЬ»
Наступний матч «Волинь» зіграє на виїзді у 

Дніпропетровську проти «Сталі». Новачок Ліги 
Парі-матч дуже непогано стартував, хоч і грає 
домашні матчі не вдома, а на «Метеорі» в Дні-
пропетровську. У «Сталі» грають двоє колишніх 
«волинян», які не підійшли «Волині». Це захис-
ники Сергій Воронін та Роман Карасюк. 

Початок матчу – в неділю 16 серпня о 17:00. 
Трансляцію дивіться на каналі «Футбол».
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

1895 році приміщення 
колишнього 
бернардинського 

монастиря передали у відання 
Міністерства народної освіти 
для влаштування там гімназії. 
Протягом літа тривали підготовчі 
роботи для розміщення в 
колишній келіях навчальних 

кабінетів. У вересні цього року 
навчальний заклад відкрили. 
Тоді це була прогімназія, тобто 
неповний середній навчальний 
заклад. Він був призначений 
тільки для чоловіків. Спочатку 
прогімназія була чотирикласною, 
а через три роки стала 
шестикласною. 
Як зазначають історики, 

гімназію утримували за 
кошти благодійного фонду 
доктора медицини Івана 
Лернета. За умовами фонду, 
четверо найбідніших студентів 
отримували стипендію. А 
в 1902 році у прогімназії 
запровадили стипендію імені 
Урбана Рафаїловича Богуша 
для бідного учня польського 

походження. У 1908 році 
навчальний заклад перетворили 
на повноцінну восьмикласну 
гімназію з підготовчими курсами. 
У цей час тут вчився Михайло 
Кравчук, який згодом став 
відомим математиком, чиї праці 
використовують і досі. Після 
Першої світової війни гімназія 
перестала існувати.

У

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 6 серпня 2015 року
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

ПРОДАЮ
♦ Путівку в санаторій «Червона калина». Ціна 280 
грн/1 доба (включаючи проживання, лікування, 
харчування). Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Путівку в санаторій «Карпатські Зорі» м. Труска-
вець. Ціна 200 грн/1 добу (включаючи проживан-
ня, харчування, лікування). Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальтовий. 
Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 – 115 грн/м². 
Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбочкою та холо-
дильник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095) 303-75-
00.
♦ Стелажі до гаража або складу. Тел.: (095) 543-
45-12.
♦ Нову пральну машину «Волна». Чудовий варіант 
для сільської місцевості. Адже машина сама пере 
і віджимає білизну навіть за відсутності водогону. 
Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір. Мож-
ливість доставки на замовлення. Тел.: (050) 438-
34-75.

♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригінал. 
Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050) 
438-34-75.
♦ Стіл, шафу з антресоллю, два крісла дерев’яні і 
вішак на одяг та взуття. Ціна договірна. Тел.: (050) 
804-89-30.
♦ Підсвічник настільний з латуні, точений, на 7 сві-
чок. Ціна: 800 грн. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Міні-прихожу (вішак, тумба для взуття). В хоро-
шому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна дого-
вірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Матрац пружиний двосторонній на односпальне 
ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Холодильник б/в. Тел.: (050) 438-34-75.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжкова. В 
хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Cервант сучасної модифікації. Колір махонь. 
Ціна договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Підсвічник на 7 свічок. Ціна договірна. Тел.: (050) 
804-89-30.

♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезону. 
Тел.: (050) 642-14-50.
♦ 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, вул. Дубнівська). Пов-
ний пакет документів. Гараж у відмінному стані. З 
оглядовою ямою та трьома підвальними окреми-
ми приміщеннями. Ціна договірна. Тел.: (050) 522-
28-07, (050) 951-82-98, (097) 901-32-58. 
♦ Земельну ділянку під забудову в селі Лаврів 
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.
♦ Земельну ділянку 0,19 га в с. Лаврів (поряд шко-
ла, озеро, церква). Комунікації поруч. Ціна договір-
на або обмін на автомобіль. Тел.: (095) 418-49-08.

ПОСЛУГИ
♦ Фірма «Пліт». Виготовлення кованих виробів, 
продаж елементів, сітка для огорожі, зварна сіт-
ка. Тел.: (050) 672-24-55.
♦ Виготовлення інформаційних стендів для 
шкільних та дошкільних закладів, вузів, коле-
джів та інших навчальних та адміністратив-
них установ. Тел.: (099) 732-85-98, (098) 919-
40-01.
♦ Приватний адвокат. Консультації, складання 
заяв, скарг, договорів. Захист у кримінальних спра-
вах (слідство, суд). Представництво у цивільних, 
адміністративних, господарських справах. Свідо-
цтво № 31 від 29.06.93 р. Тел.: 72-37-26.

ПРОДАЮ
♦ Путівку в санаторій «Червона калина» Ціна 280

♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригінал. 
Тел : (095) 543-45-12

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

ПОСЛУГИ
♦ Фірма «Пліт» Виготовлення кованих виробів

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

Подати оголошення можна 
за номером телефону: 

788 – 005 
або написати нам на поштову скриньку: 

hroniky.reklama@gmail.com

  
Завтра – це те міфічне місце, де ти бі-

гаєш щоранку, живеш повним життям і 
залагоджуєш свої життєві проблеми.

  
Не зліться, якщо ваш малюк розбу-

див вас криком о третій годині ночі. Ско-
ро ви будете раді, що він узагалі в цей час 
удома!

  
– Поглянь на себе! Скільки років ти 

живеш за мій рахунок, у моїй квартирі, 
я, не отримавши від тебе ні копійки, тебе 
годую, одягаю, обпираю, не кажучи вже 
про те, що з тобою сплю!

– І ти ще називаєш мене невдахою?!
  

Для росіян настали такі часи, коли 
радує вже не успішний запуск ракети, а 
те, що вона впала у безлюдному місці.

  
Батько копає яму. П’ятирічний сино-

чок запитує:
– Тату, що ти робиш?
– Що роблю? Яму копаю, буду буряк 

на зиму заготовляти!
Хлопчик подумав і каже:
– Тату, а киньмо туди москаля.
Батько, втираючи сльозу розчулення:
– Таке мале, а вже господар!

  
Агента 007, якого британська розвід-

ка скерувала в Росію, там швидко зне-
шкодили агенти 0,7 і 0,5.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук (7 квітня 1970 р.)

Депутат Луцькради
Розбиратиметеся й надалі зі своїми 
крамницями та іншими гострими 
шпицями в репутації. Зорі підозрюють: 
що ближче до зими, то гарячіше буде у 
вашому провладному прокрустовому ложі. 
Стережіться адвокатів, які дари приносять.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Сергій Дружинович (11 травня 1979 р.) 

Керівник «Правого сектору» Волині
Не поспішайте з різкими оцінками і 
далекоглядними висновками, хоч інколи 
й хочеться взятися за зброю. Сміливо 
реалізовуйте свої ідеї. Покладайтеся тільки на 
власні сили, бо партнери припинять про вас 
турбуватися.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)

В.о. директора «Укрспирту»
Відвоювати улюблені народом бренди 
завадять конкуренти, але борітеся – 
поп’ємо! Зорі натякають громовицями у 
вашій голові, що варто і про місцеву казну 
згадати, не заощаджувати на потребах 
людей. Скоро настане «от-от повна сила».

РАК (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук (1 липня 1988 р.)

Депутат Луцькради
Є тенденції до самоспрацювання ваших 
особистих тривожних кнопок. Будьте 
пильними на пульті часу. Зорі обіцяють 
винагороду за важку працю – доведеться 
захищати найближчого соратника. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)

Начальник «комунального» департаменту мерії
Показушних справ майстер не дріматиме 
цього тижня – саме час взяти під козирок 
і запустити програму відбілювання себе 
красивого і патрона сивого. Не шкодуйте 
дармової соляри, у серпні саме час щось 
там косити, поливати й обрізати.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Луцький міський голова
Клопотів буде стільки, що аж задумаєтеся 
– навіщо мені все це? Усе таке немиле в 
рідному місті – опоненти, проектанти, 
депутати... А як любо в братів-лукашенків! 
Матимете нагоду щось підрихтувати якраз 
під дату в календарі.    

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Сергій Кошарук (22 вересня 1973 р.)

Заступник голови Волинської ОДА
Реваншистські зацікавлення політикою. Усе 
частіше почуватиметеся здатним до більшого 
в тіні недолугого шефа. Ймовірно, хтось 
підбурюватиме вас до підкилимних ігор на 
кілька фронтів. Це цікаво, але з огляду на 
історичний шлейф за вами, ще й небезпечно. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко (26 жовтня 1981 р.)

В.о. головного лісівника Волині
Щуку вже навіть не шубовснули, а втопили 
у річці. Тобто у лісі. Відбиватиметеся від 
надокучливих опонентів не на самоті, 
матимете прикриття. Воно, щоправда, 
саме ледь тліє в народній уяві. Попервах не 
рубатимете, а тільки надломлюватимете. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Михайло Щур (25 листопада 1972 р.)

Член виконкому Луцькради
Найкращий спосіб розв’язати проблему – 
вийти із зали, погомоніти, а в цей час важке 
питання саме розсмокчеться. Зорі радять 
вам так само вчиняти щоразу, коли йдеться 
про моральний вибір. Голосуйте й обраними 
будете.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Сергій Григоренко (2 січня 1979 р.)

Секретар Луцькради
Майстру незрозумілих справ буде що робити 
цього тижня. Боротьба з червоним атавізмом 
у розпалі, тому зорі радять перегорнути 
кілька підручників, зустрітися з істориками 
– і вперед до антикомуністичних буднів!

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін (7 лютого 1951 р.)

Депутат Луцькради
Мусі-пусі з нинішньою владою скоро минуться 
і вас поведе у бій поклик крові. Енергетично 
сприятливий тиждень, але утримайтеся 
від будь-яких енергетичних втрат, не 
перевантажуйтеся розумово та фізично, 
відпочивайте, відвідайте лазню, не нервуйте. 

РИБИ (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк (8 березня 1950 р.)

Володимир-Волинський міський голова
До снів про конкурентів не слід ставитися 
серйозно. Вони слабкі й непевні. Ймовірний 
захід у ваш куточок чужака. От про це 
варто подбати наперед. Зможете запобігти 
конфлікту, який підлаштували опоненти. 
Зберіть нову команду, щоб легше давати 
раду труднощам.
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ПАЛИ ЖРАТВУ, РЯТУЙ РОСІЮ!ПАЛИ ЖРАТВУ, РЯТУЙ РОСІЮ!
Олесь ГАВРИЛОВ

«С сегодняшнего дня 
ввезенная на территорию 
Российской Федерации 
сельскохозяйственная продукция, 
сырье и продовольствие, страной 
происхождения которых является 
государство, принявшее решение 
о введении экономических 
санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических 
лиц или присоединившееся 
к такому решению, и которые 
запрещены к ввозу на территорию 
России, подлежат уничтожению». 
(З повідомлень російських 
інформагенцій, серпень 2015 р.)

Ну ось, із дна знову постукали. Де 
вже те дно, питаю я у вас?! Росія вко-
тре намагається довести всьому сві-
тові, що її народ буде ситий дешевим 
патріотизмом, а не якісними харчами. 
Так-так, ми виживемо без вас, обами-
меркелі, от хіба ще трішки зі смітників 
підгодуємося…

Тайно ночью ел лазанью? Cидеть 
будешь под Рязанью!

Увесь світовий імперіалізм нер-
вово курить у куточку, вражений не-
поколєбімостью російського керів-
ництва, яке з принципу спалює чи 
закатує катком на кордоні санкціонні 
товари. Гейропа шокована, що їхні 
пармезани і моцарелли можна знищи-
ти іншим шляхом, аніж як поїданням. 
Українці не дуже здивовані такими 
вибриками колишніх добрих сусідів. 
Їм в очі на…и, вони скажуть, що то 
Божа роса. А от бездуховному Захо-
ду не втямити, як патріоти, пропахлі 
від вух до п’ят рускім духом, можуть 

терпіти знущання голодом, не їсти ані 
грама гейропської їжі, яка сама напро-
силася на санкції від патріотів… 

Сегодня пармезаном угостился, а 
завтра с Родиной простился!

Неабияка ланцюгова реакція про-
гнозується: у 2014 році в ДНР-ЛНР 
люди поїдали залишки цукерок із міс-
цевих кондфабрик, а в 2015 році дя-
кують уклінно будь-якій нормальній 
гуманітарці (крім російської, з боє-
припасами на борту). Виходить, що 
харчовий сказ в Росії у 2015 році при-
зведе до якоїсь пармезанської чуми в 
році 2016-му?..

Не любишь щи и кулебяку? Рас-
стреляем как собаку! 

Я дуже чекаю, коли друг Пуйла бай-
кер Залдостанов та його мотоциклетна 
братія показово, на зло загниваючому 
Заходу виїде в широкий донецький 
степ, заспіває щось про велікій народ 
і могучую Русь, чиркне сірником і під-
палить свої піндоські харлеї та япон-
ські хонди. Здере по тому всі заклепки 
на шкіряних голландських куртках і 
потопить заморські прикиди в яко-
мусь Міусі чи Азові… Якщо не доче-
каюся такої картинки від Лай-ньюз, 
вважай, що Залдостанов – зрадник, бо 
не підтримує Пуйла. 

Говоришь, что «патриот»? Не 
клади оливку в рот!

Так, любі мої, патріотизм треба 

підкріпляти справами, а не балакани-
ною. Уже в Україні щось замовкли про 
бойкот москальських кави й чаю. А от 
я чекаю, що рускі, які підтримують по-
літику рідного лідера, скоро все нена-
висне, зроблене не в Росії, спалять та 
одягнуться в рідні ватніки, взуються в 
кирзяки та пересядуть на вітчизняні 
«Урали», бо «Жигулі» спочили в Бозі.  

І чиновники отямляться кремлів-
ські. Якщо вже імпортний харч пали-
ти, то й мерси доведеться з ескорту на 
«чайки» раритетні замінювати, годин-
ники дорогі знімати і  під бульдозер… 
Я чекаю…

Скушал «Костромской» сырок – 
значит, Родине помог!

Але ж що буде із світовою економі-
кою? Ще кілька таких публічних спалень 
європейського хавчика – і затрусяться 
коліна у Гейропи. Росіяни із задоволен-
ням нічого не вирощували в себе, зате 
любили купувати імпортну їжу. Виру-
чить усіх Новоросія. Вона, миролюбива, 
запропонує усім угоду із совістю. 

Умови прості, як «Град» серед сте-
пу: Європа, щоб врятуватися від краху 
своєї піндосно-гейської економіки, по-
стачатиме свої омари і колу в Донецьк. 
Новороси переклеюють європейські 
етикетки, перебивають це маркуван-
ня, одягають трушний ярличок «Мейд 
ін Новораша» замість «Мейд ін Джер-
мані». Етикеточки правдиві – дама в 
кокошнику. І вантажівочки з брат-
ського гумконвою, щоб назад порож-
няком не гнати, завантажуємо всяки-
ми там джинсами, сирами і хамонами. 
У Ростові скидаємо, рятуючи рускіх 
від голоду продуктами із спасьонної 
ними Новорашки. І все путьом – Росія 
і Гейропа врятовані, а Новоросія стри-
же купони. Усе законно і приємно. Як 
у Придністров’ї. 

Любил в «МакДональдс» захо-
дить? Люби и лес в тайге валить! 

Враховуючи живописну вигоду 
для всіх сторін, Новоросія почне на-
віть тиснути на Європу, аби швидше 
укладати таку ось угоду із совістю. Бо 
ж хавчик псується і їсти всім хочеться, 
а середньовічні вогнища інквізиції за-
грозливо палають по той бік буцімто 
кордону. Отож, якомога швидше пере-
водьте війну у ринкові стосунки. Будь 
ласка… Захарченко й куплені ФСБшні 
налигачі обіцяють навіть не збивати 
літаки з пармезаном. 

Нашли у сына «Кока-Колу»? Ищи 
ему другую школу!
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