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Обранці волинської громади нарешті взялися за
виконання своїх обов’язків. Аж місяць після проведення
виборів довелося чекати оголошення першої сесії
Волинської обласної ради сьомого скликання. І ось 26
листопада новообрані депутати нарешті зібралися на
перше засідання в стінах головної адмінбудівлі області.

Інтереси волинян у Волиньраді в нинішній каденції
представлятимуть депутати від семи політичних сил:
партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», Блоку
Петра Порошенка «Солідарність», ВО «Батьківщина», ВО
«Свобода», Радикальної партії Олега Ляшка, Об’єднання
«Самопоміч» та партії «Наш край».

ІСТОРІЯ

ХТО КОГО?

ВОЛИНЬ МАТИМЕ НОВОГО
ГУБЕРНАТОРА?
АТОРА?
Між народним депутатом
епутатом
Ігорем Гузем і очільником
льником
иром Гунчиком
Волині Володимиром
пробігла чорна кішка.
ішка.
чне
Вимушене політичне
союзництво, схоже,
же,
м
стало нестерпним
для обох. Звідси
ж, здавалося
б на перший
погляд, і взаємні
звинувачення: з
боку Гузя – у неефективності Гунчика, з боку Гунчика – у
самопіарі Гузя.
Ми не писали б про це, якби губернатор Волині не
влаштовував лишень одного амбітного народного
депутата. Насправді Володимиром Гунчиком у
ролі очільника області незадоволені діячі із різних
громадських і політичних середовищ.
стор.
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ЗОЛОТО, ХОЛЕРА, ТАЙНОПИСИ:
ЩО ПРИХОВАЛИ ДОСЛІДНИКИ
Щ
Х
ХІХ СТОЛІТТЯ ПРО ЛУЦЬК
В історії ми часто стикаємося з загадками, таємницями,
наче літописець навмисно залишив недомовлене, розстана
вив натяки, аби майбутні покоління не втрачали інтересу
ви
до старовини. А що, коли вдається знайти втрачені крізь
століття відомості, факти, якими володіли давні покоління,
ст
але
ал
л не донесли їх до сьогодення? А що, коли ці факти залишилися в темних сховищах архівів та бібліотек,
ли
неймовірні факти, які чекають і колись
не
стор.
дочекаються кращих часів?
до
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ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ

ЗНАЙШЛИ LA FEMME
Секретарем Луцької міської ради 25 листопада під час
другого пленарного засідання сесії сьомого скликання
обрали жінку. Втім головна інтрига полягає аж ніяк не в
гендерних нюансах. Несподівано те, що представниця та
очільниця «Самопомочі» у місті Юлія Вусенко отримала
впливову та політично важливу посаду, маючи за
результатами голосування лише чотири депутатські
мандати із 42. Кому ж це вигідно?
стор.
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АТИ-БАТИ

ЄДИНЩИКІВ-СОЛДАТІВ
ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД
ПОДАТКІВ

Підприємці, які перебувають на спрощеній
системі оподаткування та були мобілізовані, на
весь період військової служби звільняються від
подання податкової звітності.

У Головному управлінні Державної фіскальної
служби у Волинській області повідомляють, що підставою для такого звільнення є заява особи та копія
військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом. У ньому
мають бути зазначені дані про призов такої особи
на військову службу під час мобілізації. Відповідні
документи подаються до органу контролю за місцем
податкової реєстрації фізичної особи-підприємця
протягом 10 днів після демобілізації.
Якщо демобілізована особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням
обов’язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого
відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення лікування.

ЗОЛОТІ РУКИ

ВОЛИНСЬКІ
ДОРОГОЦІННІ ЯЙЦЯ –
НАЙКРАЩІ В УКРАЇНІ

Унікальні вироби волинського майстра
потрапили до Книги рекордів України.
Його найбільшу колекцію яєчної шкарлупи,
оздобленої дорогоцінними металами, 26 листопада
зареєстрували як рекорд України, пише «ТСН».
Робота Анатолія Бойка не має аналогів в усьому світі. Фіксувати рекорд волинянина вирішили в
українському парламенті, аби можновладці змогли
оцінити талант народного умільця.
«Робити те, чого ще немає, але з того, з чого
роблять всі», – пояснив свою творчість Анатолій
Бойко.
Технологію майстер розробляв десятиліття. У
роботах іноді по кілька тисяч елементів.
Сам майстер каже, що треба добре знати точні
науки, аби все обчислити, а також мати хорошу
уяву. Для оздоблення використовує найрізноманітніші метали, а яйця – від перепелиних до страусових. Шкарлупи Бойко спершу носить до храму, аби
вони набралися енергетики, а вже потім робить із
них обереги.
Свої вироби здебільшого роздає у всі куточки
світу, однак є й такі, що не продасть за будь-які гроші.
Віднедавна «волинський Фаберже» мріє відкрити власну школу, а також хоче організувати
арт-терапію для бійців.

ТРАНСПОРТ

ЗАЛІЗНИЦЯ ДОДАЛА
КІЛЬКА РЕЙСІВ
З ЛУЦЬКА

З 13 грудня 2015 року на залізницях України
та країн СНД вводиться в дію графік руху
поїздів на 2015/2016 рік. У новому розкладі
«Укрзалізниця» призначила 53 пари нових
нічних поїздів у різні регіони України, зокрема і
з Ковеля.
Таким чином, із Ковеля (через Луцьк) дістатися
до Києва можна буде відповідно до розкладу, що на
сайті «Укрзалізниці», потягами, що відправляються
о 4:40, або ж о 22:03. Зі столиці у зворотному напрямку вони йдуть о 16:25 та 21:46 відповідно.
З Ковеля до Тернополя потяг рухатиметься вже
з 13 грудня 2015 року по понеділках, п’ятницях та
неділях о 5:02 (відправлення назад о 16:25 в аналогічні дні).
Окрім цього, залізниця пропонує додаткові
рейси з Києва, Одеси, Львова у різні міста України.

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ

ЛУЦЬКИМ ПЕРШОКЛАСНИКАМ
ВРУЧИЛИ ЇХНІЙ ПЕРШИЙ
ШКІЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ
П

ерший свій документ,
посвідчення учня,
а також пізнавальні
книги про рідне місто
отримали понад 80 учнів
однієї зі шкіл Луцька з нагоди
свята – Дня Букваря.
Урочисте дійство відбулося 1 грудня у Луцькій загальноосвітній школі № 16, повідомляє Інформаційне агентство
Волинські Новини.
Педагоги кажуть, головне –
зацікавити наймолодших учнів
процесом навчання і показати переваги у здобутті нових
знань. З нагоди свята заступник
директора ЗОШ № 16 Світлана
Рудник побажала своїм найменшим вихованцям, щоб вони
щодня переступали поріг школи здоровими і радісними, а
також знали, що їх тут люблять
та на них чекають.
Цьогоріч у школі на Вересневому за парти сіли понад 80 першокласників, для
них це свято – перша демонстрація своїх знань і творчих
талантів. Діти показали, що
за час навчання встигли не
лише вивчити букви, а відмінно запам’ятати вірші, пісні й
основні правила поведінки. А
от для батьків першокласників – це не лише радісна подія,

а й неабияка відповідальність
– їм бо слід подбати не лише
про знання, а й про належні
умови для навчання.
У ЗОШ № 16 батьківський
колектив за сприяння Фонду
Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
одним із перших наважився на
створення благодійного фонду при навчальному закладі.
Запевняють, що таке нововведення дасть змогу створити додаткові можливості для
розвитку школярів.
Мама першокласника Наталія Рубльова каже, що, створивши фонд розвитку при
школі, тут переймають досвід

ПРОБЛЕМА
Інформаційне агентство
Волинські Новини
Попри законодавче гарантування
забезпечення стомованих інвалідів
потрібними засобами, пацієнти з
Волині протягом цілого року не можуть
отримати необхідні для нормальної
життєдіяльності препарати. З місцевого
бюджету на людину виділяють 50 гривень
на рік за потреби у 1500.
Катерина Мельник очолює благодійну
організацію стомованих інвалідів «Астом–
Волинь» впродовж трьох років. За цей час
організації вдалося залучити на допомогу
три програми фінансування. Але і цього
надто мало для потреб таких людей.
«Ще коли раніше ціна препаратів засобів із догляду за стомою була невеличка,
три роки тому ми могли закупити 300-400
засобів. Цього року за цю суму змогли
тільки 100», – пояснює жінка.
Стомовані – це люди, які внаслідок
оперативного втручання в тіло мають
штучні отвори для виведення продуктів
життєдіяльності організму. Для цього користуються спеціальним засобом для догляду за цим отвором (стомою). Такі хворі
змушені опановувати нові для себе гігієнічні процедури та психологічно адаптуватися до змін у побуті.

НА ЗГАДКУ
У Луцьку студенти
університетів 1 грудня
провели Марш гідності,
на якому закликали
відповідні органи завершити
розслідування злочинів проти
учасників Євромайдану.
Участь в акції взяли студенти Східноєвропейського
національного університету
імені Лесі Українки та Луцького національного технічного
університету. Молодь пройшлась маршем від історичного факультету до прокуратури
області та Головного управління Національної поліції,
що на вулиці Винниченка.
Студенти вшанували й
пам’ять героїв Євромайдану,

європейських країн. Також
жінка зазначила, що на перше
спільне свято вирішили запросити тих, хто найбільше їм
допомагає.
«Вони (Фонд Ігоря Палиці
«Новий Луцьк». – Ред.) вже не
раз допомагали школі, сподіваюся, і надалі будуть. Знову
ж таки ми приємно вражені –
працівники Фонду прийшли
з подарунками для наших дітей», – зауважила пані Наталя.
Справді, уже тривалий
час школа провадить тісну
співпрацю із меценатами. А
тому на свято знань до навчального закладу запросили

представників Фонду. Цьогоріч завдяки сприянню Офісів
розвитку кварталу ініціативи
батьків втілилися в життя: у
школу придбали нову мультимедійну техніку та спільними зусиллями здійснили
ремонт шкільного інвентарю.
Головна ідея таких інвестицій
– розвиток нового покоління
лучан та забезпечення для
цього усіх умов.
Менеджер Офісу розвитку кварталу, депутат Луцької міської ради Борис Смаль
розповів, що співробітникам
Фонду приємно бачити результат своєї роботи та зауважив, що співпраця на цьому
не припиниться.
«Будемо допомагати, вивчати всі потреби. Свято буде ще
не одне!» – запевнив депутат.
День букварика став не
лише стартом до нових знань,
а й нагодою отримати перший
шкільний документ – посвідчення учня. А на додаток
до привітань кожен першокласник отримав від Фонду
Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
корисний подарунок – книги,
які краще ознайомлять дітей
з рідним містом і відкриють
нові горизонти у спілкуванні
іноземною мовою.

ВЛАДА НА ВОЛИНІ
КИНУЛА НАПРИЗВОЛЯЩЕ
СТОМОВАНИХ ІНВАЛІДІВ

Змінні засоби називають калоприймачами, вони і мають різну якість, яка
залежить від вартості. На місяць одному
хворому потрібно від 7 до 30 калоприймачів. Середня вартість одного становить 50
гривень.
Анатолій Дубовий каже, що міська
влада виділяє лише 50 гривень на рік, і
то – тільки після відповідного звернення.
Тоді коли для забезпечення відповідними
засобами потрібно близько 1500 гривень.
Також зауважує, що минулого року кошти
ще виділяли, а цьогоріч – припинили.
Пан Анатолій – житель ВолодимираВолинського, де немає мецената, який опікувався би стомованими хворими. Обіцяні волинською облрадою калоприймачі за
10 місяців так і не дійшли до хворих, хоча
з місцевого бюджету на їхні потреби виділили 200 тисяч гривень.
Дещо ліпша картина у лучан: 60 пацієнтів щомісячно отримують по 5 калоприймачів завдяки Фонду Ігоря Палиці
«Новий Луцьк». Заступник голови Фонду
та депутат Луцької міськради Ірина Кон-

станкевич вважає, що рада має простежити за реалізацією прав таких людей належним чином:
«Є належне законодавче забезпечення,
про яке мало хто знає. Відтак хворі не можуть користуватися своїми правами і, відповідно, не володіють інформацією про
те, що держава їм гарантує. Тому проблема гостра, потрібно зробити все для того,
щоб 2016 року всі тендерні процедури
були витримані і проведені вчасно».
Стомовані хворі на конференції, присвяченій реабілітації наслідків недуги, могли поставити свої запитання хірургу, представнику управління охорони здоров’я і
дистриб’юторам фірм-виробників калоприймачів та допоміжних засобів.
Новиною для стомованих виявилося
функціонування спеціального кабінету
для прийому в обласній лікарні, необхідність додаткової регулярної діагностики
і право на державне забезпечення потрібними засобами. Наразі ж організація
«Астом–Волинь» не має навіть приміщення для консультацій своїх членів.

ПОЛІСМЕНАМ І ПРОКУРОРАМ
ПОДАРУВАЛИ ІМЕННІ ШИНИ

навідавшись до могили Василя Мойсея та пам’ятника Небесній Сотні, що на меморіалі
«Вічна слава».
Брат загиблого Роман по-

казав студентський квиток Василя, що й досі закривавлений.
Це, пояснив він, символ того,
що злочинці, які вбивали людей у Києві, не покарані й досі.

Біля прокуратури Волинської області активісти
вручили прокурору Дмитру
Чепіжаку звернення з вимогою покарання винних у
злочинах проти учасників
Євромайдану. Студенти також залишили біля входу у
відомство велику шину з написом «Шокіну».
Представники ініціативної групи вручили відповідне
звернення начальнику Головного управління поліції Петру Шпизі, залишивши біля
входу до приміщення іменну
шину із написом «Авакову».
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ВЛАДА

НОВИЙ СКЛАД ВИКОНКОМУ:
СТАРІ Й НОВІ ОБЛИЧЧЯ
Н

овообраним депутатам
Луцької міської ради
пропонують затвердити
новий склад виконавчого
комітету. Відповідний проект
рішення з’явився на сайті міської
ради. Голосування відбудеться у
четвер, 3 грудня.

Як відомо, у місті склад виконкому має сягати 19 осіб.
Деякі входять до комітету у
зв’язку із посадою (наприклад, керівник міської поліції), інших же
обирають із числа громадськості.
У запропонованому проекті
складу виконкому не буде Лариси
Соколовської. Вона йшла за квотою заступника міського голови,
втім тепер їй цю посаду не пропонують. Відсутні директор фермерського господарства «Рідний сад»
Юрій Довгун, представник обласної виборчої комісії Микола Євтушин, підприємець Богдан Климчук, голова правління «Комітету
виборців України» Юрій Кресак,
заступник генерального директора ТзОВ «Пакко Холдинг» Олег
Крижанівський, голова правління
Асоціації об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків «Лучани» Юлія Сабатюк, підприємець
Юрій Циганюк.
Однак додаються нові імена.
Наприклад, Юрій Моклиця, Богдан Гончарук, які претендують
на посади заступників міського
голови. Сергій Григоренко, який
йшов за квотою секретаря міської
ради, також претендує на посаду
заступника Романюка. А по квоті
секретаря пропонують затвердити Юлію Вусенко. Також «новенькими» є Роман Бондарук, Андрій
Парфенюк, Сергій Романчук, Роман Романюк, Антон Сухомлин та
Ірина Чебелюк. Список не повний
та може бути змінений, адже слово
для затвердження – за депутатами.

ПОСАДИ

Бондарук Олег Володимирович
Бондарук Роман Анатолійович
Вусенко Юлія Василівна
Вербич Юрій Григорович
Григоренко Сергій Анатолійович
Гончарук Богдан Олександрович
Моклиця Юрій Володимирович
Муковоз Ігор Володимирович
Маховський Орест Георгійович
Парфенюк Андрій Степанович
Романюк Микола Ярославович
Романчук Сергій Анатолійович
Романюк Роман В’ячеславович
Сухомлин Антон Олександрович
Тиводар Олександр
Олександрович
Чебелюк Ірина Іванівна
Шараєв Олександр Леонідович
Щур Михайло Васильович
Яковлев Тарас Володимирович

КРИМІНАЛ

ЛУЦЬКІ
ПОЛІЦІАНТИ
ШУКАЮТЬ
ВЛАСНИКІВ
КРАДЕНОГО

приватний підприємець
голова Ради голів ОСББ Луцька
секретар міської ради
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами
виконкому
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області
виконавчий директор Фонду Ігоря Палиці «Новий
Луцьк»
адвокат
міський голова
представник громадської організації «Волинська
асоціація перевізників таксі»
помічник директора ДП «АТЗ № 1» АТ «АК «Богдан
Моторс»
заступник генерального директора з матеріальнотехнічного забезпечення, розвитку та продажів
товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізовані роздрібні системи»
заступник голови Волинської обласної організації
Української Спілки ветеранів Афганістану
юрист товариства з обмеженою відповідальністю
«Марк-Медіа»
генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Луцька картонно-паперова фабрика»
президент Волинського обласного благодійного
фонду Олега Чернецького
перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Луцький міський голова визначився з
кандидатами на посади своїх заступників.
Імена Микола Романюк назвав під час засідань
постійних депутатських комісій. Як відомо, склад
заступників переобирається після кожних
чергових місцевих виборів. Кандидатів міській
раді для затвердження пропонує саме мер.
Таким чином, на посаду першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих
органів міської ради запропоновано Тараса Яковлева. Нині він теж працює першим заступником.
Також, найімовірніше, збереже свою посаду Юрій
Вербич. Він і нині заступник та керуючий справами виконкому.
Ще одним заступником запропоновано Сергія
Григоренка, який, як відомо, нещодавно призначений радником міського голови. Григоренко
був депутатом міської ради шостої каденції від
«Батьківщини». Також нові посади, найімовірніше,
отримають нинішній помічник міського голови Богдан Гончарук та радник міського голови з
питань розвитку велоінфраструктури у Луцьку на
громадських засадах Юрій Моклиця, який балотувався від Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
Таким чином, заступників пропонують п’ять
замість чотирьох, як це було минулоріч. До слова,
члени постійної комісії з питань планування
соціально-економічного розвитку, бюджету та
фінансів запропонували, аби рішення про голосування за заступників приймалося не «пакетом»,
а по кожній кандидатурі окремо.

ЗА КОРДОН

ПІД ЯЛИНКУ – НОВІ
ПРАВИЛА В’ЇЗДУ В
РОСІЮ

НОВАТОРИ

У ЯЦЕНЮКА
ПІДІЙШЛИ ДО
ДІЛА З АЗАРТОМ

Луцькі поліціанти вилучили 114 одиниць
краденого майна під час обшуків. Нині
правоохоронці розшукують їх власників.
У рамках досудового розслідування
поліцейські провели п’ять санкціонованих обшуків у місцевих жителів, яких обґрунтовано
підозрюють у скоєнні крадіжок. Прес-служба
волинської поліції повідомляє, що майже всі
фігуранти раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.
Хлопці спеціалізувалися на крадіжках з
автомобілів за допомогою сканера. Загалом
під час проведення обшуків у спритників вилучили понад сто різноманітних речей.
«У правоохоронців є достатньо даних
стверджувати, що ці речі нажиті злочинним
шляхом, – розповів начальник Луцького
відділу поліції ГУНП у Волинській області
Ігор Муковоз. – Якщо у когось із автомобілів
зникали речі, я просив би громадян уважно
подивитися список вилучених речей. У разі,
якщо серед перерахованих речей ви знайшли
свої, прошу звернутися до органів поліції.
Ваші речі вам повернуть», – звернувся до
громадян очільник луцької поліції.
Серед вилучених речей – мобільні телефони, електронні книги, гроші, інструменти,
флеш-карти, ноутбуки, цифрові фотоапарати,
кілька ключів від авто, чоловічі шкіряні сумки
та гаманці, рації, планшети та навіть електроплита.

КОГО МЕР ОБРАВ
СВОЇМИ РУКАМИ

Міністерство фінансів розробило
законопроект «Про азартні ігри в
Україні», згідно з яким казино буде
легалізоване. Про це йдеться у
проекті закону, інформує «ТСН».
Передбачається, що закон буде
регулювати організацію та проведення букмекерської діяльності,
азартних ігор, казино, випуск та
проведення лотерей. Також автори
пропонують електронну систему
державного моніторингу, що буде
забезпечувати контроль в режимі
реального часу.
Організатором азартних ігор

може бути тільки юридична особа
зі статутним капіталом не менше
ніж 2 мільйони євро. Згідно з проектом, ринок лотерей пропонується регулювати на принципі єдиного оператора із застосуванням
міжнародних стандартів.
До участі в конкурсі допускаються юридичні особи, які до подання заяви проводили лотереї
не менш як п'ять років, мали загальний фінансовий обіг не менш
як 3 мільярди євро та працювали
як мінімум у трьох іноземних державах.
Щорічна вартість ліцензії для
казино пропонується у розмірі 300
тисяч євро у містах з чисельністю
населення менше 500 тисяч осіб,
600 тисяч євро з чисельністю населення більше 500 тисяч осіб, мільйон євро у Києві та 1,5 мільйона
євро для онлайн-казино.
Щорічний розмір загальної
плати за ліцензію на організацію та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах
становить суму, яка еквівалентна
1,5 мільйона євро. Нагадаємо, в
червні депутати заявляли, що планують легалізувати гральний бізнес, оскільки його тривала заборона не принесла очікуваної користі.

З 1 грудня Російська Федерація може
забороняти громадянам України в’їзд в країну
за порушення строків перебування. Про
це повідомляє прес-служба Міністерства
закордонних справ України.
«З 1 грудня 2015 року до громадян України,
які порушили або порушуватимуть у подальшому після в’їзду дозволений термін перебування
на території РФ (90 днів протягом 180 днів) і не
оформили дозвільні документи, будуть застосовуватися заходи адміністративного характеру, у тому
числі встановлення заборони в’їзду в Російську
Федерацію», – йдеться у повідомленні.
У МЗС також нагадали, що з 1 листопада
2015 року усі громадяни України, які вже перебували на території РФ більш як 90 днів і не мали
оформлених у встановленому порядку дозвільних
документів на продовження цього терміну, мали
до 30 листопада 2015 року звернутися до підрозділів ФМС РФ для визначення статусу свого
перебування в Російській Федерації та отримати
відповідні дозвільні документи (патент, дозвіл на
працевлаштування, дозвіл на проживання тощо)
або залишити територію РФ.
Виняток з цього порядку перебування зроблено тільки для українських громадян, які в масовому порядку прибули в РФ із південно-східних
областей України, стосовно яких продовжується
застосування пільгового міграційного режиму.
До 1 серпня 2015 року для громадян України діяв
тимчасовий пільговий міграційний режим, згідно з
яким дозволялося перебувати на території РФ безвиїзно без отримання відповідних дозвільних документів більше від зазначеного вище терміну.
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ЗДОРОВ’Я

НА ВОЛИНІ ОЧІКУЮТЬ

СПАЛАХ ГРИПУ

Лілія БОНДАР

же цієї зими медики
очікують на характерний
для нашої області спалах
захворюваності на грип. Однак варто
пам’ятати, що це лише сезонний
грип. Вірусу H1N1 у Волинській
області поки не виявлено.

У

ЧОМУ УКРОП
У ЛУЦЬКРАДІ
НЕ ДЕЛЕГУЄ
ПРЕДСТАВНИКІВ
У КОМАНДУ МЕРА?
Інформаційне агентство
Волинські Новини

Луцький міський голова
отримав усі можливості
й умови для реалізації
своїх передвиборчих
обіцянок. І підстав для
заяв про можливе
блокування роботи або
саботаж ініціатив у нього
сьогодні, на щастя, немає.
Натомість, кажуть фахівці,
це не означає, що він
може діяти, не враховуючи
думку громади.
Власне, про таку стратегію роботи мерії говорять
депутати Луцької міської
ради від фракції УКРОП.
Як відомо, під час виборів до Луцької міської
ради 15 мандатів отримали
кандидати від партії «Українське об’єднання патріотів
– УКРОП». Це найбільша
кількість депутатів від однієї політсили в міській раді.
Натомість вони не висунули
жодної пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря Луцькради, заступників
луцького міського голови.
Крім того, головування у
більшості депутатських комісій отримали депутати від
провладного БПП «Солідарність».
Так, секретарем обрали
представницю «Самопомочі» Юлію Вусенко, чию кандидатуру висунув міський
голова Микола Романюк,
демонструючи таким чином тандем «Солідарності» й «Самопомочі». Окрім
того, на посади заступників, яких планують затвердити під час чергової сесії
міськради,
пропонуються
також люди з колишнього
оточення Миколи Романюка
– його екс-заступники Тарас
Яковлев і Юрій Вербич, колишній секретар міськради
Сергій Григоренко, колишній радник міського голови
Богдан Гончарук. Відносно
новою людиною з усього списку можна назвати
лише Юрія Моклицю – екссамооборонівця, помічника нардепа Ігоря Лапіна від
«Народного фронту».
Микола Романюк отримав змогу сформувати новустару команду, і підстав для
заяв про блокування роботи
або саботаж ініціатив у нього сьогодні немає. Однак це,
своєю чергою, не означає
вседозволеність.
Депутат Луцької міської
ради від УКРОПу Ігор По-

ліщук сподівається, що депутати сьомого скликання
будуть більш ініціативними, аніж деякі з їхніх попередників, і працюватимуть
на благо громади й міста. А
ось міський голова з його
командою, маючи всі важелі та можливості, має бути
ефективним керівником, а
не представником інтересів
певних бізнесових кіл.
«Наша майбутня фракція, як і в минулій каденції
депутатська група «Новий
Луцьк», пропонуватиме проекти рішень, які покращать
життя лучан. Ми будемо
пропонувати нові підходи
до розв’язання нагальних
проблем. І якщо буде за що
критикувати міську владу
– міського голову, його заступників, яких ми оберемо,
начальників управлінь, департаментів – то і критикуватимемо. Висвітлюватимемо, якщо ті матимуть місце,
факти корупції, махінацій
чи зловживань», – зауважив
він.
Чи допоможуть створені
таким чином умови міському голові діяти в інтересах
громади, а не керуватися
підкилимними домовленостями, – покаже час. Водночас
проблеми міста обов’язково
озвучуватимуться в сесійній
залі. Адже депутатами міської ради стали працівники
Офісів розвитку кварталу
Фонду Ігоря Палиці «Новий
Луцьк» Юлія Дацюк, Тетяна
Янчук, Орися Залевська.
Зауважимо, Офіси розвитку кварталу вже кілька
місяців працюють і, фактично, виконують завдання
органів місцевого самоврядування: збирають інформацію про проблеми, які найбільше турбують місцевих
жителів, надають рекомендації, як правильно вчинити,
а також самі долучаються до
їх розв’язання. А працівники Офісів, які стали депутатами, постійно приймають
лучан не в окремі дні прийому, а з понеділка до п’ятниці,
протягом усього робочого
дня.
Відтак у депутатів уже є
чимало звернень від лучан.
Їх буде опрацьовано й винесено на розгляд комісій, а
згодом – і на сесії. Адже чимало звернень, з якими приходять містяни, – проблематика, яку можна вирішити
або ж лише через орган місцевого самоврядування, або
ж спільними зусиллями.

«Щороку в зимовий період спалахує вірус грипу, боїмося ускладнення
ситуації і цієї зими. Тому ще два місяці тому готували усі медзаклади до
зустрічі із інфекцією, – розповідає обласний позаштатний інфекціоніст Волинської обласної інфекційної лікарні
Галина Морочковська. – Цього року
передбачається повторення каліфорнійського грипу H1N1. Знаємо, що у
Києві вже було два випадки захворювання, які призвели до летальних наслідків. Також очікуємо на сезонний
грип AH3N2 і грип В. Поки що самого грипу H1N1 не зареєстровано. Але
респіраторні інфекції реєструються,
також ведеться моніторинг за кількістю хворих на вірусні інфекції, особливо на респіраторні. Моніторинг
показує, що їх кількість зростає, але
епідпоріг ще не настав».
Лікарка розповіла, що наразі за
цей період сезонні показники відповідають тенденції попередніх років.
Рівень захворюваності в кожному регіоні області не перевищує епідпорогу
і становить 43,1 на десять тисяч населення. Тобто є на 10 відсотків нижчим
від розрахункового порогу (розрахунковий поріг – 48,1 на десять тисяч населення).
«В області ще немає надто складної ситуації і ми не говоримо про те,
що треба бути повністю готовим до

виникнення грипу», – додала Галина
Морочковська.
Усього за попередній тиждень у
Волинській області зареєстровано 4
592 хворих, у Луцьку – 46 відсотків від
усіх хворих в області. Найвищий рівень захворюваності в обласному центрі, адже тут, наголошують медики,
найбільша кількість населення. На Волині вже зареєстровано 3136 випадків
гострих респіраторних інфекцій серед
дітей. Це 68 відсотків від загальної
кількості хворих. Діти хворіють значно частіше, ніж дорослі. Хоча летальних випадків на Волині зафіксовано
не було.
«У нашому медзакладі важких респіраторних захворювань зареєстровано не було. Але в окремих випадках є
ускладнення респіраторних інфекцій.
Це бронхіти та пневмонії», – додала
медик.

Аби не захворіти або перенести
хворобу без ускладнень, лікарі радять
зробити щеплення. За словами Галини
Морочковської, на 27 листопада було
прищеплено 1143 особи із групи ризику (38,3 відсотка).
«Люди мають себе захищати і купувати вакцину. Вона буде продаватися в аптеках. Кожен зможе зробити
щеплення, але тільки після огляду лікаря. У жодному разі не можна самому призначати собі вакцину. Летальні
випадки в Києві показали, що самолікування може тільки зашкодити. При
всіх вірусних захворюваннях треба
звертатися до лікаря. Пам’ятайте, що
будь-яке лікування має проходити під
контролем медика».
Щодо вакцинації, то її передусім
треба робити людям із групи ризику:
медикам, бо вони найчастіше контактують із хворими, дітям та дорослим,
які мають хронічні захворювання –
часто хворіють на бронхіти, захворювання легень, цукровий діабет.
«Інше населення може себе теж
захищати вакциною. Не обов’язково
мати багато захворювань, аби не робити щеплення. Треба пам’ятати, що
щеплення – це захист і обійдеться набагато дешевше, ніж саме лікування.
Раніше вакцина вартувала у межах 110
гривень. Грип – серйозне захворювання, яке дає тяжкі ускладнення. Краще
не ризикувати і не думати: а може,
мене обмине», – наголосила лікарка.
У період епідсезону лікарі радять
уникати масових скупчень людей. Адже
усі вірусні захворювання дуже швидко
поширюються. Велике значення має
загартування. Але це треба розпочинати не в час епідсезону, а проводити
його протягом року. Треба пам’ятати
про провітрювання кімнат та миття
рук. Якщо вдома є хворі, то інші мають
себе оберігати та носити маски. Велику
роль відіграє й харчування. Варто їсти
овочі та фрукти, особливо часник і цибулю, вони допомагають у зміцненні
імунітету. Є ще противірусні препарати, але їх також має призначити лікар.

РЕФОРМА

У ЛУЦЬКУ РОЗВІНЧАЛИ МІФИ
ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ

Лілія БОНДАР

Нині навколо питання
децентралізації в Україні шириться
безліч міфів та точиться багато
дискусій. Але основний зміст
цієї реформи полягає у передачі
повноважень на місця для того, аби
не центр, а громада вирішувала
долю свого району.
Про це столичні експерти розповіли у Луцьку студентам та викладачам
Східноєвропейського університету.
«Реформа децентралізації стає однією із політичних ігор та способом
маніпуляції. Прості люди не мають
жодного розуміння щодо реформи та
її результатів. У таких умовах безвідповідальні політики намагаються розповідати людям казки про децентралізацію. Тому ми почали їздити містами
України, аби розповісти про реформу
та про її переваги, донести людям, що
зміни, пов’язані із децентралізацією,
будуть успішними», – наголосив співкоординатор Реанімаційного пакету
реформ та менеджер групи «Публічні
фінанси» Остап Єднак.
Нардеп Вікторія Пташник розповіла, що основний зміст реформи полягає у передачі повноважень на місця

для того, щоб не центр, а громада вирішувала долю свого району. Наприклад, це питання, які стосуються доріг,
шкіл, садочків.
«З передачею повноважень планується і передача фінансів на місця.
Парламент уже прийняв відповідні
зміни до Податкового та Бюджетного
кодексів. На прикладі окремих районів уже видно позитивні результати –
їхні бюджети збільшилися вдвічі.
Також ще одним напрямком реформи є гарантування контролю за
тим, наскільки законно здійснюють
свої повноваження органи місцевого
самоврядування. Для цього передбачається введення інституту префекта. Потрібно, щоб на місцях був
представник державної влади, який
здійснюватиме нагляд за дотриманням закону органами місцевого самоврядування та слідкуватиме, щоб не
було виявів сепаратизму. Префектом
не може бути представник політичної партії. Планується запровадити
механізм ротації префекта: одна і та
ж особа не зможе обіймати цю посаду більше, ніж три роки», – роз’яснила
народний депутат.
Вікторія Пташник наголосила, що
префекти – це досвід Польщі та Фран-

ції, й вони принесли країнам позитивні
зміни.
«Аби уникнути маніпуляцій, у
Мінрегіонбуді розробляють новий законопроект про префектів та про усі
особливості здійснення місцевого самоврядування. Якщо законопроекти
будуть розроблені, то у жодного політика не залишиться шансів до маніпуляцій», – додала Пташник.
Експерти наголосили, що децентралізація надасть можливість невеликим населеним пунктам об’єднатися і
створити велику спроможну громаду.
На сім-десять сіл буде єдиний орган
управління. Це скоротить витрати на
утримання сільських рад та їхніх працівників.
У центрі об’єднаної громади будуть
всі державні органи: пенсійний фонд,
органи реєстрації, фонд соціального
захисту населення тощо. Також передбачається, що громадяни отримуватимуть всі послуги (субсидії, паспорт,
виписки, довідки) там, де проживають
– у громаді. Усі ці послуги мають стати
більш наближеними до місця проживання.
Громади також зможуть самостійно
встановлювати місцеві податки і збори,
таким чином отримати фінансову незалежність від району й держави та
право розпоряджатися землею на всій
своїй території, у тому числі за межами
населених пунктів.
Експерти
наголошують,
що
об’єднання фінансових, майнових ресурсів дозволить громаді покращити
інфраструктуру населених пунктів. А
місцеву владу на рівні району та області будуть представляти не призначені Президентом та урядом голови
адміністрацій, а обрані у громадах керівники.

ÍÀ ×ÀÑ²
ЖИТТЯ
Тетяна ГРІШИНА

же понад два роки
Луцьк не отримує
бланків посвідчення для
отримання статусу багатодітної
сім’ї. Місцеві чиновники
розв’язали проблему просто:
бланки замінили на довідки.
Утім таким папірцям у сусідніх
областях дивуються і не
завжди радо надають членам
багатодітних сімей заслужені
пільги.

У

Лучанка Ольга Магас два роки
тому стала щасливою матір’ю вже
третьої дитини. Окрім старшого синочка та донечки, жінка народила
ще одного козака. Оскільки частина
родини сім’ї Магасів живе за межами Волинської області, час до часу
доводиться їздити міжміськими
рейсами у гості.
Така ситуація була нещодавно.
Квиток із міста у сусідній Львівській області коштував 120 гривень. Маючи статус члена багатодітної сім’ї, її неповнолітній син
мав право на пільгу. Втім на автостанції попросили пред’явити посвідчення.
«Два роки тому, коли народився
меншенький, я звернулася до міської влади, аби отримати посвідчення багатодітної сім’ї. Натомість
мені пояснили, що бланків немає.
Згодом надали довідку багатодітної сім’ї. І коли я показала цю довідку на автостанції, то оператор
не могла зрозуміти, що це за документ та чи має право вона ним
скористатися, аби надати пільгу.
Доводити, що моя родина має право на неї, було доволі неприємно.
Якщо держава надала таку пільгу,
то чому не може забезпечити виконання її елементарних умов – надрукувати бланки?» – запитує співрозмовниця.

ЯК ОТРИМАТИ?
Відповідно до закону України
«Про охорону дитинства», багатодітною сім’єю вважається така, в
якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей,
у тому числі кожного з подружжя.
Або ж коли один батько чи одна

ДУХОВНІСТЬ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ
Підсумувати і обдумати всі
свої вчинки за рік людина має
змогу під час Різдвяного посту.
Він починається 28 листопада
за новим стилем і закінчується
7 січня. У цей час, згідно із
традиціями Православної Церкви
та церковного Уставу, християни
обмежують себе в їжі, а також
намагаються уникати в своєму
житті того, що віддаляє людину від
Бога, щоб духовно приготуватися
до зустрічі великого свята Різдва
Христового.
Про важливість і зміст посту
газеті «Хроніки Любарта» розповів ігумен Костянтин, намісник
Свято-Миколаївського чоловічого
монастиря Української православної церкви Київського патріархату
(село Жидичин Ківерцівського району).
– Взагалі для себе потрібно зрозуміти значення посту, його призначення, суть. Варто усвідомлювати,
що це не є буквальним приписом
стримувати себе від чогось, тобто
піст заради посту. Ми маємо для
себе зрозуміти, що піст Господь Бог
нам дарує як лікувальний засіб.
– Деякі люди в цей час пробують побороти якусь шкідливу
звичку чи зменшити її вплив на
себе. Таке ставлення є правильним?
– Ми всі є homo sapience. Але
будьмо чесними зі собою. Ми можемо помітити, що ніби вінець божого творіння, ніби розумні люди, що
мають свободу вибору, а оплутані
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«ПІЛЬГУ БАЧИШ?» –
«НІ…» – «А ВОНА Є!»

посвідчення. Втім наразі бланків
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї у Луцьку немає.

ДВА РОКИ –
НІ СЛУХУ НІ ДУХУ

мати виховує самостійно трьох дітей. До складу багатодітної сім’ї
включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання
у загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних
закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.
У відділі у справах сім’ї та молоді Луцької міської ради пояснюють: для того, щоб отримати статус
багатодітної сім’ї, потрібно звернутися до департаменту «Центр
надання адміністративних послуг
у місті Луцьку», що на вулиці Лесі
Українки.
Аби отримати посвідчення багатодітної сім’ї, потрібно надати такі
документи:
– заява;
– свідоцтва про народження малолітніх/неповнолітніх дітей (копії);
– паспорти батьків (копії 1, 2 та
сторінки з реєстрацією);
– свідоцтво про шлюб (крім матері/батька, які виховують дітей самостійно) (копія);
– рішення про встановлення
опіки/піклування (копія);
– довідка про склад сім’ї з ЖКП
(форма 3) або ОСББ за місцем реє-

ХРОНІКЕР
Статус багатодітної сім’ї протягом
2013-2015 років отримали
556 сімей (202 за 2013 рік, 314
за 2014 рік, 140 за 2015 рік).
Розбіжність у кількості виданих
посвідчень (254) та кількості
сімей, що отримали статус
багатодітних (202), викликана
тим, що посвідчення видавали
повторно (згуба, зміна анкетних
даних, зміна місця реєстрації,
продовження терміну дії), а
також деякі сім’ї втрачали статус
багатодітних.
страції;
– довідка про реєстрацію батька
чи матері (якщо вони зареєстровані
за різними адресами);
– довідка структурного підрозділу, місцевого виконавчого органу про те, що за місцем реєстрації
батька чи матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків у
різних населених пунктах);
– фотографії батьків та дітей
(віком від 6 до 18 років) розміром
30Х40 мм по 1 шт.
Після того як сім’я надала весь
пакет документів, їй мають надати

Виявляється, що у Луцьку немає
бланків уже два роки. Їх постачання має забезпечувати Міністерство
соціальної політики (раніше – Міністерство у справах сім’ї, молоді та
спорту). Бланки є документами суворої звітності і їх надають у Волинську
обласну державну адміністрацію,
яка відповідно до потреб здійснює
розподіл на місця та у райони.
«Протягом 2010-2013 років до
відділу у справах сім’ї та молоді надійшло, відповідно до розподілів,
здійснюваних управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації, 1458
посвідчень батьків із багатодітної
сім’ї, які були виготовлені протягом
2010-2011 років та розподілені між
структурними підрозділами областей, міст та районів. За 2013 рік до
відділу надійшло 205 посвідчень. За
цей же рік всього було видано 254
посвідчення батьків з багатодітної
сім’ї (49 посвідчень – залишок розподілу за 2012 рік). 16 грудня 2013
року було видано останнє посвідчення батьків з багатодітної сім’ї,
які надходили до відділу у справах
сім’ї та молоді. Із 16.12.2013 і до сьогодні не надходило жодного бланка
посвідчень батьків з багатодітної
сім’ї», – йдеться у відповіді відділу у
справах сім’ї та молоді Луцької міської ради.
Чиновники пояснюють, що писали відповідні листи про потребу
забезпечення бланками до облдержадміністрації. Та, своєю чергою,
до Міністерства. Попередньо їм
пояснювали, що протягом певного
часу не було проведено тендеру для
виготовлення бланків. Далі тривала
реорганізація Міністерства, а між
тим через усі ці перипетії звичайні
українці відчувають незручності.
«Хроніки» надіслали офіційний

ГОСПОДЬ ДАРУЄ НАМ ПІСТ
ЯК ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ

і полонені примітивними речами.
– Духовний бік посту важливіХтось не може кинути курити, хтось
ший, ніж тілесний?
не може відмовитися від зайвого
– Однозначно духовне важливішматка ковбаси і постійно їсть,
ше з однієї простої причини. Коли
хтось не може жити без інтернету.
йдеться про духовне, то йдеться не
Багато є таких речей, які можуть вопро якихось 60-70 років людського
лодіти розумною людиною. Той, хто
життя на Землі. Коли ми говоримо
це усвідомлює і має справді людську
про духовність, то йдеться про вігідність (не потрібно плутати з горчність. Тоді що вагоміше: вічність
дістю), розуміє: «Це неправильно,
чи 70 років?
щоб мною ковбаса володіла; непра– Напевне, і в розвагах варто
вильно, щоб мною інтернет володів;
себе обмежити: телебачення, мунеправильно мені бігти на повідку
зика, вечірки. Чи тут немає чітков таких дурниць». І людина запиго припису?
тує сама в себе, як
– Моя суб’єктивна
їй позбутися такої Священик
думка, можливо, не може
залежності. Просто
офіційною думкою
Александр Мень: бути
сказати: «Кинь куцеркви. Але я, на своє
рити, не переїдай». «Щоразу, коли
глибоке
переконання,
А зреалізувати в ми кажемо собі
вважаю, якщо людина
житті це досить
вміє веселитися, хай весетяжко. І тоді Гос- «ні», ми стаємо
литься. Але не безбожно,
подь пропонує нам сильнішими»
а нормально, як належить
як лікувальний залюдині. Якщо людина вміє
сіб піст: «Давай почнемо з тобою,
поводитися на дні народження чи
людино, боротися з твоїми слабоще на якомусь святі, і вона не втрастями».
чає пристойності, тоді не є проблеОтже, піст – запропонований
мою, коли вона десь вийде в люди.
Богом засіб, щоби хоча б трішки
Ну, звичайно, коли йдеться про Везменшити вплив на людину її шкідликий піст, то в цей час, мабуть, варливих звичок – гріхів. Перед початто відмовитися від розваг. Бо там ми
ком посту вона сама має проаналіхочемо глибше заглянути в себе.
зувати свої проблеми і зрозуміти,
– Інколи віряни не починають
з чим потрібно боротися. І попропостити, боячись, що в них не висити благословення в Господа. За
йде. Що можна їм порадити?
допомогою посту й молитви ми бо– Я завжди кажу одну просту
ремося з тим, що нами володіє. Ось
річ, це саме стосується посту. Коли
це є піст.
ми говоримо про ворога душ люд-

ських – Сатану, він насправді нічого
особливого не придумує. Усі люди
у 80-90% випадків грішать однаково. І гріхи в нас повторюються одні
й ті ж за принципом спіралі. Але
коли ми бачимо, що десь не можемо впоратися з якимось гріхом, це
не означає, що потрібно перестати
каятися перед Богом за цей гріх.
Коли я ходжу вулицею і вимазуюся, на мені з’являється бруд. Я ж не
кажу: «Навіщо йти вмиватися, якщо
все одно знову буду брудним?». Ні,
я іду й купаюся. Така ж ситуація з
постом. Звичайно, може щось не вийти, можемо десь зірватися. Нічого
страшного немає. Як кажуть, тисячу разів упав – тисячу разів вставай.
Сьогодні зірвався, сьогодні ж по-
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запит до Міністерства соціальної
політики, аби дізнатися причину
відсутності бланків, втім поки що
відповіді не надійшло.
«Прикро, що постійно доводиться пояснювати, що ти маєш
певну пільгу, що от сталася така бюрократична нісенітниця, що немає
на Волині бланків. Чому це маємо
пояснювати ми? Я не розумію політику влади, яка два роки не може
забезпечити бланками. Таке враження, що всім байдуже», – дивується Ольга.

ЧЕКАТИ Й
СПОДІВАТИСЯ
У міській раді пояснюють, що
статус багатодітної сім’ї надається
всім родинам, які звертаються до
мерії, і які мають потрібні для встановлення статусу документи, що
відповідають чинному законодавству України.
Вийти з ситуації вирішили,
створивши списки сімей, які звертаються по отримання посвідчень
батьків з багатодітної сім’ї. Відповідно до цих списків, інформація
про багатодітні сім’ї вноситься до
Єдиного автоматизованого реєстру
осіб, які мають право на пільги, чим
підтверджується статус багатодітної сім’ї, про що заявника повідомляють листом.
Тому структурні підрозділи
Луцької міської ради приймають
документи на встановлення статусу,
формують вказані списки та видають заявникам лист про встановлення статусу багатодітної сім’ї. З
цим листом заявник звертається до
департаменту соціальної політики
щодо нарахування пільг багатодітній сім’ї, а також до адміністрацій
дошкільних та загальноосвітніх навчальних заходів.
Аби зняти напругу у зв’язку з
вирішенням питання надання пільгового проїзду дітям з багатодітних
сімей за відсутності бланків посвідчень, голова облдержадміністрації
видав доручення про видання тимчасових довідок.
Коли ж Міністерство почне
працювати й таки надрукує бланки,
у Луцькій міській раді їх видаватимуть багатодітним сім’ям відповідно до черговості подання ними заяв
із 16 грудня 2013 року і до сьогодні.
Втім коли цей час настане, нині під
питаннями.
чинай по-новому свій подвиг. Але
для того, щоби десь уберегти, убезпечити себе від цих «падінь», святі
вчили, що у всьому потрібно бути
поміркованим. Був такий преподобний отець Антоній Великий, основоположник чернечого життя. Він
сказав гарну річ: «Добро без віри
перестає бути добром». Тобто якщо
я, будучи немічною людиною, не
навчився володіти собою, контролювати себе, поставлю собі занадто
високу планку, однозначно впаду.
Тому важливо підійти до духівника,
який вас знає і хоче вам допомогти.
Він вам порадить, з чого розпочати.
І це маленьке випробування, яке
ви витримаєте, стане для вас перемогою. А наступного посту людина
зможе підняти свою планку.
– Кому протипоказаний піст?
Церква дозволяє не постити дітям,
хворим і вагітним жінкам.
– Завданням посту є поборотися зі шкідливими звичками, які є в
мені. А чисте здорове тіло трошки
нам допомагає в цьому, додає сил.
Стосовно вагітної жінки. У неї ж в
лоні формується плід. Як вона може
обмежувати себе в їжі, якщо мусить
думати не тільки про себе, а й про
дитину, яка потребує вітамінів, поживних речовин? Так само стосовно дітей, які ще не розуміють багатьох речей. Не можна змушувати
їх постити. Ми доведемо їх до того,
що вони зненавидять піст. Десь
щось потихеньку вчити можна, але
ненав’язливо.
– Яку користь піст несе людині?
– Він навертає людину до Бога.
Допомагає оті забави, які неугодні
Богу, трошки розчистити. І людина
зустрічає Бога зі спокоєм, їй хочеться
жити, творити. Вона стає щасливою.
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Ірина КАЧАН

М

іж народним депутатом
Ігорем Гузем і
очільником Волині
Володимиром Гунчиком
пробігла чорна кішка. Вимушене
політичне союзництво, схоже,
стало нестерпним для обох.
Звідси ж, здавалося б на перший
погляд, і взаємні звинувачення:
з боку Гузя – у неефективності
Гунчика, з боку Гунчика – у
самопіарі Гузя.
Ми не писали б про це,
якби губернатор Волині не
влаштовував лишень одного
амбітного народного депутата.
Насправді Володимиром
Гунчиком у ролі очільника
області незадоволені діячі із
різних громадських і політичних
середовищ.

ВОЛИНЬ МАТИМЕ
НОВОГО ГУБЕРНАТОРА?

ГУЧНА ЗАЯВА
У минулому номері «Хроніки
Любарта» писали про різку заяву
волинського мажоритарника Ігоря
Гузя із трибуни Верховної Ради.
Нагадаємо, очільник «Народного фронту» Волині, народний
депутат Ігор Гузь 25 листопада
звернувся до Президента Петра
Порошенка з проханням-вимогою
звільнити Володимира Гунчика
з посади голови Волинської облдержадміністрації. Більше того,
нардеп заявив, що розпочинає публічну кампанію щодо звільнення
нинішнього губернатора області.
На думку Гузя, Волинь заслуговує на кращого керівника, оскільки
Гунчик, мовляв, не лише не може
впоратися зі своїми обов’язками,
конфліктує з громадським активом
і пресою, а й може бути причетним
до «бурштинової лихоманки». Крім
того, депутат заявив, що за півтора
року на посаді Володимир Гунчик
так і не зміг забезпечити динамічного розвитку області, залучити
інвестиції та взятися за серйозний
розвиток виробництва.
«Не можна все списати на війну та кризу. Управління областю –
це не управління заводом… Пане
Президенте, якщо не приймете кадрових змін, на Волині буде гаряче», – майже пригрозив Гузь.

РЕАКЦІЯ ГУНЧИКА
Ясна річ, що така поведінка
народного депутата не могла не
зачепити самого Володимира Гунчика. Уже ввечері наступного дня,
26 листопада, голова Волинської
ОДА озвучив свою версію такої
різкої поведінки Ігоря Гузя, з яким,
по суті, вони є політичними колегами, адже на нещодавніх місцевих
виборах представники «Народного
фронту» балотувалися в місцеві
ради під брендом БПП «Солідарність».
Гунчик назвав заяву Гузя політичним піаром і зізнався, що хоч і
сприймає таку поведінку депутата спокійно, проте йому від цього
вкрай неприємно.
«Ситуація досить банальна.
«Народний фронт» програв вибори на всіх фронтах і разом з
тим підставив Блок Петра Порошенка. Останньою краплею став
Любомльський район, де ми, за
особистим проханням Ігоря Гузя,
першим номером у списку «Солідарності» поставили Ігоря Торбу.
Хоча наперед чітко розуміли, що
якби він йшов по округах, то навряд чи пройшов би. Ну, але… Ігор
Гузь дуже наполегливий. І зрештою, я йому казав, що ми поставимо його першим у списку, а далі
як собі хочуть», – зауважив Володимир Гунчик.
«Після того як Блок Петра Порошенка пройшов у районну раду,
Ігор Гузь почав наполегливо вимагати у мене, щоб Ігор Торба став
головою райради. Ми вели досить
довготривалі переговори, дивили-

ся, як складається ситуація в майбутній районній раді. І аж ніяк не
виходило, щоб Торба був головою.
Але напередодні виборів голови
районної ради голова ОДА, так би
мовити, «наїхав» на всіх, на кого
тільки можна, з проханням, щоби
все-таки проголосували за Торбу.
І попросив Ігоря Гузя виїхати в
Любомльський район і зустрітися
з моїм радником Миколою Пархомуком і депутатом облради Володимиром Дибелем. Ця зустріч
відбулася. Сторони поговорили на
досить високих тонах і відправили
Ігоря в «мєста нє столь прібліжонниє», – додав голова ОДА.
Після цього, розповів Гунчик,
нібито Гузь пообіцяв помститися.
«Гузь приїхав до мене і сказав:
«Я тобі цього ніколи не прощу. Я
тобі буду мстить. Оголошую війну. І перше, що я зроблю, то це
виступлю на сесії Верховної Ради
про твоє звільнення, невідповідність обійманій посаді». І ось –
через тиждень виступ Гузя в парламенті», – зазначив Володимир
Гунчик.
На його думку, Ігор Гузь відчуває, що «настав час переходити
з влади в опозицію, відчуває зміни
в уряді і готується змінити чергову
партію».
Також очільник Волині запевнив, що цінує конструктивну критику, але «прилаштувати когось головою районної ради, а коли його
не обирають – за це відповідати»
– така ситуація його не може влаштовувати.
Володимир Гунчик пояснив,
що серед народнофронтівців, які
брали участь у виборах спільно з
БПП, у Волиньраду потрапив лише
єдиний – Михайло Бегаль із Ратного. Утім і його, вважає Гунчик, не
зовсім коректно асоціювати із «Народним фронтом».
Окрім того, голова ОДА повідомив, що Президент наразі не висловлював наміру його звільняти.
«Якщо Президент ухвалить рішення, що я маю покинути цю посаду, або призначить мене на якусь
іншу посаду, то волю Президента
я виконаю. Або ж я пишу заяву і
кажу, що не хочу працювати в цій
команді. Мені пропозицій від Президента, щоби написав заяву, не
надходило», – констатував посадовець.

АРГУМЕНТИ
ЕНТИ ГУЗЯ
Не забарилася і реакція Ігоря
Гузя. Нардеп 30 листопада скликав
у Луцьку прес-конференцію і вкотре пояснив, чому вважає Гунчика
негідним обіймати таку високу і
відповідальну посаду.
Більше того, волинський парламентар повідомив, що нині триває пошук кандидатур на посаду
голови Волинської облдержадміністрації. Гузь навіть поділився з
журналістами, як він сам зазначив, інсайдерською інформацію
про те, що Президент Петро Порошенко вже «майже ухвалив попереднє рішення» щодо звільнення Гунчика.
«За моєю інформацією, вже декілька людей відмовилися обійняти цю посаду», – зауважив нардеп.
Нині ж, за словами Гузя, завдання самого Петра Порошенка,
Адміністрації Президента і безпосередньо її керівника Бориса
Ложкіна – підшукати ту людину,
яка зможе налагодити ефективну
роботу в області, діалог з громадянським суспільством, майданівськими середовищами, волонтерами, громадськими організаціями,
народними депутатами.
Під час прес-конференції Ігор
Гузь розповів, що найбільшою
помилкою
голови
Волинської
облдержадміністрації Володимира
Гунчика вважає те, що той так і не
зміг налагодити діалог з громадськістю. Звідси, мовляв, і така конфліктність у спілкуванні з багатьма.
Зі слів очільника обласного осередку «Народного фронту», жодних
кандидатур на посаду голови ОДА
він не називатиме. Адже це виключна прерогатива Президента.
«Я прихильник того, щоб це був
волинянин. Не хотілося б, щоби в
область прислали сторонню людину. Хоча і таке може бути», – зауважив політик.
Ігор Гузь також розповів, що
роботою Володимира Гунчика не
задоволені чимало волинян.
«Є дуже багато людей в області,
які розділяють мою стурбованість
і моє бачення з цього приводу. Я не
буду приховувати, серед цих людей
– і працівники облдержадміністрації, які втомилися від дій цього високопосадовця», – заявив нардеп.
Аналізуючи роботу голови
ОДА, Ігор Гузь нагадав історію

«побігунчика», коли новопризначений губернатор Гунчик через
півміста намагався втекти від громадських активістів, а потім ці ж
активісти розбили йому на голові
яйце. Власне, звідси й виникло жартівливе прізвисько – «побігунчик».
Також нардеп згадав і про конфлікт
із середовищем волинського Євромайдану.
«Після приходу на посаду були
звільнені всі заступники голови
ОДА, які, власне, і були майданівцями. В тому числі це стосується
голів райдержадміністрацій. Усіх,
крім одного, було звільнено. Це
був неправильний політичний
підхід. Також всі знають про конфлікти із волонтерами, закритість
у спілкуванні зі ЗМІ. І нещодавній
конфлікт із «Волинською газетою»,
яка висловила недовіру Гунчику і
заявила про тиск, дуже красномовний», – зазначив Гузь.
Також Ігор Гузь нагадав, що 27
листопада виповнився рівно рік, як
розпочав роботу новий парламент.
Утім за весь цей час Володимир
Гунчик так і не зібрав за одним столом усіх волинських парламентарів, аби напрацювати спільну стратегію роботи.
«Гарантую, що я на таку зустріч
прийшов би. Бо незалежно від політичних переконань, у парламенті
мажоритарники мали би працювати спільно, лобіюючи інтереси регіону. Це великий мінус для області,
що немає такого спільного діалогу», – певен обранець громади.
Окрім того, Ігор Гузь звинуватив Володимира Гунчика в лобіюванні екс-регіонала Романа Микитюка на посаду голови Волинської
митниці.
«Гунчик лобіював цю посаду в
Києві, і рішення вже було ухвалено,
якби не дії мої і моїх колег, ми просто «збили» цю кандидатуру», – пояснив він.
«Також Гунчик на місцевих виборах лобіював інтереси політичних проектів «Наш край» і Аграрна
партія України. Таким чином був
розіграний сценарій, за якого регіонали не йшли в списках БПП,
а скеровувалися під указкою пана
Гунчика у ці дві політичні сили,
щоби пройти до обласної ради. І
хоча Аграрна партія не пройшла,
а «Наш край» ледь-ледь подолав

бар’єр, ці два проекти супроводжував Гунчик і всіляко сприяв у
виборчій кампанії», – наголосив
нардеп.
Також Ігор Гузь заявив, що саме
Володимир Гунчик несе найбільшу
відповідальність заа критичну ситуацію із нелегальним
нелегальни видобутком
бурштину.
заго«Ситуація з бурштином
бур
стрилася саме в липні-серпні
милип
нулого року, коли він
був призначений.
І саме
Гунчик як
са
очільник
області
очіл
відповідальний
за
відп
цей катаклізм. Винні також і правоохоронні
органи.
охор
Але повірте,
голова
п
обласної
обласно адміністрації
із сьогоднішніми
повновасьогодніш
шн
женнями, до реформи
деценре
тралізаційної, ввідповідальний
за те, що робить
робиться в області. З
адміністрації не
боку голови ад
було вжито жорстких
захож
дів. Він не впорався,
на його
впо
очах ці події відбувалися, а
– перереакція була запізніла»,
запі
конаний політик.
«Торік вперше за дев’ять років
проведення фестивалю
«Бандершфестива
тат», який вже ст
став візитівкою
Волині, не мало нормальної підтримки з боку обласної влади. Не
йшлося навіть про фінансову допомогу, а найперше про організаційну.
Навіть за Клімчука і Партії регіонів
сприяння було», – розповів Гузь.
А щодо реакції Гунчика на заяву із трибуни парламенту, то Ігор
Гузь вважає її не лише неаргументованою, а й смішною. Мовляв,
Гунчик як головний докір закинув
йому в мінус те, що й мають робити
політики. У цьому випадку – лобіювання Гузем свого однопартійця
на посаду голови райради.
«На жаль, Володимир Петрович
у своїх підходах, і це всі знають, не
зміг позбавитися оцього заводського принципу «Я начальник, а ти…».
Цю людину неможливо переконати
працювати по-іншому. Тому я й обрав таку позицію. Я не робив цього
раніше, бо все-таки сподівався, що
щось зміниться. Терпець увірвався.
Мій арсенал аргументів закінчився», – висловився Гузь і додав, що
сподівається на зустріч із відповідальними особами Адміністрації
Президента з цього питання.
«Але якщо я не бачитиму, що
питання вирішується, тоді будуть
активніші дії», – наголосив політик і презентував звернення до
Президента Петра Порошенка з
аргументацією неефективності Володимира Гунчика на посаді голови Волинської ОДА і з проханням
ухвалити кадрове рішення з цього
приводу.

***
І попри гучні заяви, публічні
та кулуарні старання політичних
опонентів, питання про звільнення Гунчика лишається відкритим.
Хтось певен, що навряд, адже Гунчика і Порошенка пов’язує давнє
знайомство по автомобільній корпорації «Богдан». Хтось же переконаний, що переможе здоровий
глузд і Президент таки ухвалить
рішення, якого чекає чимало волинян. Бо чи може керувати областю
людина, яка публічно зізнається у
тому, що подеколи доводиться «наїжджати» на людей задля ухвалення того чи того рішення і не може
побудувати аргументованого й переконливого захисту від нападок
політичних опонентів?

ÏÎË²ÒÈ×Í² ÐÅÀË²¯
Тетяна ГРІШИНА

С

екретарем Луцької міської
ради 25 листопада під
час другого пленарного
засідання сесії сьомого скликання
обрали жінку. Втім головна
інтрига полягає аж ніяк не в
гендерних нюансах. Несподівано
те, що представниця та очільниця
«Самопомочі» у місті Юлія Вусенко
отримала впливову та політично
важливу посаду, маючи за
результатами голосування лише
чотири депутатські мандати із 42.
Кому ж це вигідно?
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РАНОК ЗА ВЕЧІР МУДРІШИЙ?
Відповідно до регламенту роботи ради, право запропонувати
ім’я секретаря має міський голова,
тобто Микола Романюк. Цю посаду
може здобути лише хтось із діючих
депутатів, тобто особа мусить мати
мандат. Якщо ж пропозиція мера не
набирає потрібної кількості голосів,
то слово надається більшості ради,
яка озвучує свою кандидатуру.
На відміну від депутатів міської
ради, секретар – це штатна посада.
Він працює на постійній основі в
муніципалітеті, отримує за це кошти із міського бюджету, є чиновником. Робота секретаря полягає
в тому, аби координувати роботу
депутатського корпусу, сесійні засідання. Якщо ж говорити про
більш приземлені речі, то секретар
за лаштунками і під час засідань має
вміти порозумітися із депутатським
корпусом, тому посада багато в
чому вимагає вміння вести політичну гру. У деяких випадках секретар
навіть може здійснювати окремі повноваження міського голови.
Про ймовірних претендентів
на крісло секретаря заговорили у
кулуарах одразу опісля виборчої
ночі. Одним із кандидатів, про якого заявляли відкрито, був Микола
Федік, представник ВО «Свобода».
Утім 24 листопада увечері на
уже другій погоджувальній нараді з
лідерами партійних представництв
у міській раді Микола Романюк
безапеляційно та, за повідомленням джерела, без аргументів оприлюднив ім’я саме Юлії Вусенко.
Наступного дня відбулося голосування в міській раді, де, власне, Вусенко і обрали. Новообраний
секретар помітно нервувала і, до
слова, результат волевиявлення
був не таким вже й однозначним.
Голосування відбулося у таємному
режимі, обирали за допомогою бюлетенів, а не електронної системи.
Результати засвідчили, що за кандидатуру Вусенко проголосували
23 депутати із 42. Проти висловилося 16 обранців і ще три бюлетені
було визнано недійсними.
«Повноваження секретаря для
мене – це радше свідчення відповідальності, а не якісь привілеї. Коли
сьогодні я стою перед вами, то за кожним із вас, шановні депутати, бачу лучан і тих людей, які віддали свої голоси», – зазначила сама Вусенко.
Секретар додала, що легко увійде в потрібне русло, оскільки за
фахом доводиться розбиратися у
тонкощах законодавства.
Процесу обговорення кандидата
практично не було. Перчинку лише
додав депутат від «Народного контролю» Павло Данильчук, поцікавившись політичною позицією Вусенко.
Мовляв, депутатка представляє партію, що показує себе як опозиційну
до Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Тому виникає питання:
чому представник БПП (Микола
Романюк) запропонував саме представниці «Самопомочі» (Юлії Вусенко) таку важливу посаду.
«Сьогодні, коли ми говоримо
про секретаря, то забуваємо про
партійну приналежність. Секретар
– це та людина, яка бачить за вами
громаду. Для мене це основний аргумент», – пояснила Вусенко.
В експертному ж колі говорять
про прямі домовленості на місцевому рівні між міським головою і новообраним секретарем. Не секрет,
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Вусенко Юлія Василівна

Народилася 31 березня 1982 року, проживає у Луцьку.
Закінчила місцеву школу №3. Навчалася у
Прикарпатському національному університеті імені
Василя Стефаника, де отримала диплом магістра,
закінчивши юридичний факультет. У 2007-2011 роках
навчалася в аспірантурі Волинського національного
університету імені Лесі Українки, згодом закінчила
економічний факультет і отримала диплом спеціаліста
за спеціальністю «Фінанси». У 2012 році захистила
кандидатську дисертацію на тему «Правові відносини,
що забезпечують функціонування індивідуальних
трудових відносин», а у січні 2013 року отримала
диплом кандидата юридичних наук.
З 2004 року працює у Східноєвропейському
що мер не має більшості у міській
раді. Подібна ситуація була п’ять
років тому. Маючи ж безконтрольний, а багато у чому й опозиційний
до себе луцький парламент, Микола Романюк не зможе ухвалювати
чимало рішень. А оскільки «Самопоміч» не характеризується такою
дисциплінованістю та підконтрольністю між центром і периферією, як, скажімо, «Свобода», то
й може діяти більш ситуативно та
виходячи із місцевих політичних
інтересів.

СЕКРЕТАР ПІШОВ –
СЕКРЕТАР ЗАЛИШИВСЯ
Як відомо, до Вусенко посаду
обіймав Сергій Григоренко, який
за результатами виборів не здобув
мандата у міській раді, а отже, не
може бути секретарем.
Джерела повідомляли, що щодо
майбутньої посади Григоренка тривають перемовини. «Хроніки» писали, що йому мали би пропонувати
місце заступника міського голови з
гуманітарних питань. Адже, як відомо, коли перший заступник міського голови Святослав Кравчук пішов
з посади, то його місце посів Тарас
Яковлев. Квота ж Яковлева, тобто
заступника, залишилася вільною.
Сам Григоренко коментував цю
ситуацію вкрай обережно, обмежуючись тим, що «з оптимізмом
дивиться у майбутнє». 1 грудня
стало відомо, що «Хроніки» не
помилялися, і Сергію Григоренку
таки посаду запропонували.
А перед цим, 24 листопада,
міський голова видав розпорядження, яким призначив Сергія
Григоренка своїм радником. Цікаво, що цей метод міський голова
вже використовував для того, щоб
надати певну посаду певній особі

національному університеті на юридичному
факультеті. Є доцентом кафедри
ф др цивільноц
правових дисциплін. Очолила
лила одну із
двох ініціативних груп «Самопомочі»
мопомочі»
у Луцьку (іншою керував Тарас
Яковлев, віце-мер Луцька).. Втім
між двома лідерами почалася
ася
конфронтація щодо парламентських
ментських
виборів, адже Вусенко булаа вище
у списку за Яковлева. Зрештою,
штою,
Яковлев полишив посаду керівника
представництва і тепер
політсилу представляє саме
ме
Юлія Вусенко.
Заміжня, двоє дітей.

в обхід умов конкурсного відбору.
Тобто просто перевівши людину з
посади на посаду. Свого часу спочатку саме радником була Любов
Івевакова, яка потім працювала в
управлінні економіки Луцькради.
А Роман Крохмаль, побувши трішки радником мера, перевівся на
посаду новоствореного відділу для
боротьби з корупцією.

ПОДІЛИЛИСЯ –
НЕ ПОСВАРИЛИСЯ
Того ж дня, коли стало відомо
ім’я секретаря міської ради, депутати затвердили й склад постійних
депутатських комісій. Представники партії «Українське об’єднання
патріотів – УКРОП» не очолили
жодну з комісій.
Депутат Ігор Поліщук (УКРОП)
пояснює, що важливість посади
«голови комісії» значно переоцінена. Зрештою, це лише статус, який
тягне за собою бюрократичні моменти, тобто необхідність вести
засідання комісії. А на ділі рішення
залежить від думки більшості.
До слова, оскільки новий склад
міської ради менший за попередній
на вісім мандатів, то було ухвалено
рішення об’єднати комісії зі схожими тематиками. Тому до комісії
з питань генерального планування
та будівництва приєднали комісію,
пов’язану з транспортом, житловокомунальним господарством та
благоустроєм.
А до комісії з питань охорони
здоров’я – комісію з питань освіти,
науки. Обговорення щодо членства
у комісіях було недовгим, що свідчить про завчасні домовленості та
ретельне узгодження.
Єдина суперечність виникла із
депутатом Петром Бойком, який
є головою ОСББ. Його долучили

Однією із форм роботи депутата є участь у засіданнях
постійних профільних депутатських комісій. На них
розглядають проекти рішень перед тим, як винести їх
на розгляд сесії. Комісії є відкритими. Окрім розгляду
проектів, члени комісій мають контролювати їх
виконання. Перелік постійних комісій утворює рада.
Комісія діє у складі голови та членів комісії. Керівника
затверджує рада, а от решту питань (в тому числі
обрання заступника, секретаря) відповідна постійна
комісія вирішує самостійно.

до комісії, що опікується підприємництвом і торгівлею. Натомість,
як стверджував обранець, обговорювали його членство у комісії,
що опікується питанням житловокомунального сектору. Тут його
компетентності більш суттєві та
доречні. Тому рада вирішила поміняти Бойка місцями з депутатом
Сергієм Шкодою, який був запропонований для роботи у комісії з
питань підприємництва.
Отже, місця розподілили наступним чином.

1

Постійна комісія міської ради
з питань дотримання прав
людини, законності, боротьби зі
злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту
Голова: Микола Федік («Свобода»)
Заступник: Артем Запотоцький
(БПП «Солідарність»)
Секретар: Ігор Поліщук (УКРОП)
Члени комісії: Юлія Дацюк
(УКРОП), Олександр Волинець
(УКРОП)

2

Постійна комісія міської
ради з питань планування
соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів
Голова: Павло Данильчук («Народний контроль»)
Заступник: Сергій Була (Радикальна партія)
Секретар: Тарас Шляхтич («Самопоміч»)
Члени комісії: Андрій Покровський (БПП «Солідарність»),
Богдан Богонос («Свобода»), Олександр Кравченко (УКРОП), Борис
Смаль (УКРОП), Микола Дендіберін (УКРОП), Григорій Пустовіт
(«Батьківщина»)

3

Постійна комісія міської ради
з питань земельних відносин
та земельного кадастру

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними
перед нею. Депутати зобов’язані увійти у склад однієї з
постійних комісій, брати участь у її роботі. Відвідувати
комісії – прямий обов’язок обранців. Комісія ухвалює
рішення, рекомендувати чи ні раді підтримати певний
проект. Обранці можуть перевестися із однієї
комісії в іншу, але за рішенням ради. Питання про
переведення депутата в іншу комісію може ініціювати
мер, голова депутатської фракції (групи) та сам
обранець.

Голова: Євгеній Ткачук (БПП «Солідарність»)
Заступник: Валерій Бондарук
(«Батьківщина»)
Секретар комісії: Микола Петрович Романюк («Свобода»)
Члени комісії: Аркадій Соломатін (Радикальна партія), Микита
Рабан (УКРОП)

4

Постійна комісія міської
ради з питань генерального планування, будівництва,
архітектури та благоустрою,
житлово-комунального господарства, екології, транспорту та
енергозаощадження
Голова: Андрій Козюра («Батьківщина»)
Заступник: Віктор Ящук («Свобода»)
Секретар: Костянтин Петрочук
(Радикальна партія)
Члени комісії: Петро Бойко
(УКРОП), Сергій Балицький
(УКРОП), Микола Яручик (БПП
«Солідарність»)

5

Постійна комісія з питань
торгівлі, послуг та розвитку
підприємництва
Голова: Петро Нестерук (БПП «Солідарність»)
Заступник: Сергій Шкода
(УКРОП)
Секретар: Вікторія Побережна
(УКРОП)

6

Постійна комісія міської ради
з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму
Голова: Наталія Бунда (БПП «Солідарність»)
Заступник: Микола Собуцький
(«Самопоміч»)
Секретар: Андрій Авраменко
(БПП «Солідарність»)
Члени комісії: Олександр Лазука
(«Народний контроль»)

7

Постійна комісія міської ради
з питань комунального майна
та приватизації
Голова: Богдан Вавринюк («Свобода»)
Заступник: Сергій Савчук
(УКРОП)
Секретар: Олександр Козлюк
(БПП «Солідарність»)
Члени комісії: Юрій Безпятко (УКРОП), Орися Залевська
(УКРОП)

8

Постійна комісія міської ради
з питань соціального захисту,
охорони здоров’я, материнства та
дитинства, освіти, науки, культури
та мови
Голова: Алла Надточій («Самопоміч»)
Заступник: Майя Шостак («Батьківщина»)
Секретар: Анна Мовяк («Народний
контроль»)
Члени комісії: Тетяна Янчук
(УКРОП).
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Ірина КАЧАН

О

бранці волинської
громади нарешті
взялися за виконання
своїх обов’язків. Аж місяць після
проведення виборів довелося
чекати оголошення першої
сесії Волинської обласної ради
сьомого скликання. І ось 26
листопада новообрані депутати
нарешті зібралися на перше
засідання в стінах головної
адмінбудівлі області.
Інтереси волинян у Волиньраді
в нинішній каденції представлятимуть депутати від семи політичних
сил: партії «Українське об’єднання
патріотів – УКРОП» (17), Блоку
Петра Порошенка «Солідарність»
(13), ВО «Батьківщина» (12), ВО
«Свобода» (7), Радикальної партії
Олега Ляшка (6), об’єднання «Самопоміч» (5) та партії «Наш край» (4).
На перше пленарне засідання
прибули усі 64 депутати. До слова,
у минулому скликанні Волинь мала
аж 80 обранців громади. Однак
останні зміни у виборчому законодавстві змінили й кількісний склад
облради.
Хоча засідання було призначено
на десяту ранку, з пунктуальністю
у більшості депутатів не склалося.
Тільки по десятій у хол Волиньради, де тривала реєстрація, зайшли
представники найбільших фракцій
– УКРОПу і «Солідарності». Сміємо говорити про майбутні фракції,
хоча офіційно про їхнє створення
ще не оголошено.
Власне, після цього й відбулося певне пожвавлення у кулуарах, адже після ранкових нарад
з’явилися ті, кому прогнозують,
можливо, навіть досить жорстку
політичну конкуренцію.
У довгій черзі за депутатською
карткою довелося постояти навіть «зіркам» дня – губернатору
області Володимиру Гунчику, ексгубернатору Володимиру Бондарю
й одному з лідерів партії УКРОП
Ігорю Палиці. Поки тривала реєстрація, новообрані депутати спілкувалися між собою, знайомилися,
жартували. А деякі навіть перешіптувалися по закутках.
Засідання почалося майже по
половині десятої. Розпочали із гімну і вшанування пам’яті полеглих
за волю й незалежність України.
Голова обласної виборчої комісії
Георгій Тимощук взявся оголошувати результати виборів. Зачитування протоколу ОВК виявилося
напрочуд бюрократичною і нудною
процедурою, яка затягнулася на годину. А коли Тимощук почав зачитувати ще раз перелік новообраних
депутатів, але вже із зазначенням
дати народження, в сесійній залі
стало, як у вулику.
І ось нарешті деяке пожвавлення – перейшли до вручення депутатських значків і посвідчень. Уже
за кілька хвилин ця процедура теж
надокучила публіці. Однак гучне
й настроєве «Слава Україні!» від
російськомовного Василя Столяра
неабияк оживило присутніх. Най-

ПЕРША СЕСІЯ ВОЛИНЬРАДИ:

ДОВГО, НУДНО,
АЛЕ УСПІШНО
Заступниками новообраного голови Волиньради Ігоря Палиці
стали депутати з досвідом – свободівець Олександр Пирожик і
представник «Батьківщини» Роман Карпюк.

Лічильна комісія працювала ретельно, а тому довго.

кумеднішим у цій ситуації стало те,
що Столяр випередив із патріотичним виступом головного свободівця Волині Анатолія Вітіва, якому,
схоже, чи не вперше у житті стало
ніяково проголосити своє улюблене гасло.
По тому слово надали попередньому очільнику Волиньради Валентину Вітру, який цього разу не
став депутатом.
«Сьогодні відбувається дуже
важлива подія для Волині. Люди в
цій залі визначатимуть у найближчі роки напрямки розвитку нашої
області», – виголосив він і зачитав
вітальну грамоту від спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана.
Після урочистої частини взялися за проведення сесії. Згідно із
регламентом, п’ять політсил, що
отримали найбільше мандатів, висунули своїх представників у тимчасову президію, яка й організовувала роботу в перший сесійний

Журналіст і волонтер Мирослав Ватащук на потреби фронту зібрав
із кишень обранців громади три тисячі гривень. Вочевидь, вдалося
розкрутити і екс-нардепа Віктора Олійника (зліва) та депутата
Волиньради Анатолія Вітіва.

Екс-голови Волиньради Василь Дмитрук, Володимир
Блаженчук і Володимир Войтович (зліва направо) у якості
гостей спостерігали за роботою своїх наступників.

день. Відтак у президії опинилися
Вячеслав Рубльов від УКРОПу,
Володимир Бондар від «Солідарності», Роман Карпюк від «Батьківщини», Олександр Пирожик
від «Свободи» та В’ячеслав Богдан
від Радикальної партії. Головував
на засіданні Рубльов, партія якого
має найбільше представництво в
облраді. І почувався, до слова, досить упевнено. Готовий тобі голова
облради!
Найважливіші питання порядку денного – обрання голови обласної ради, першого заступника та
заступника голови обласної ради.
Цілком очікувано на посаду голови Волинської обласної ради висунули Ігоря Палицю й Володимира Бондаря, про яких говорили усі
в кулуарах. Кожен з претендентів
звернувся із трибуни до депутатів.
Ігор Петрович подякував за
довіру й пообіцяв, що у разі обрання не допустить у стінах обл-

ради політики й працюватиме на
об’єднання.
«Якщо мені буде довірено очолити облраду, то моє бачення таке:
з того моменту, як ми отримали посвідчення, має припинити існувати
політика. Якщо тут буде політика,
ми не зможемо дати того, що від
нас чекають виборці», – закликав
він колег.
Володимир Налькович натомість говорив про освячений
кров’ю українців Майдан і відповідальність в ухваленні рішень.
«Я хотів би консолідації в цій
залі, відповідальності перед людьми, які нас обрали. Бо ми представляємо не себе чи партію, а виборця.
Я хотів би, аби за будь-якого обрання голови ми знайшли б порозуміння, не забували про наших
солдатів та членів їхніх сімей», –
наголосив Бондар.
Після цього, коли годинник
показував обідню пору, оголосили

Президентська «Солідарність» у Волиньраді хоч і в меншості, проте солідна:
Володимир Гунчик, Володимир Бондар і Валерій Діброва (зліва направо).

про початок таємного голосування,
яке, щоправда, виявилося не зовсім
таким. Адже більшість депутатів
показували свої бюлетені і колегам,
і журналістам.
Уже за годину голова лічильної
комісії оголосив результати. Новим
головою Волинської обласної ради
став Ігор Палиця, за якого проголосувало 39 із 64 депутатів. Бондаря ж підтримало 25 обранців.
І хоча в кулуарах відчувалася напруга, й Володимир Бондар
прагнув перемогти не менше, ніж
Ігор Палиця, він все одно привітав
переможця, подякував за підтримку і закликав згуртуватися навколо
нового голови облради.
«Дякую всім, хто повірив мені.
З моїм обранням я буду робити усе,
щоб тут не було політики. Треба
працювати разом, якщо ж ні, то народ нас теж буде бити гуртом. Прошу від завтра звертатися із пропозиціями. Я вперше обраний головою
облради. Ще не вивчив регламент,
тому прошу пробачити за огріхи,
але буду вчитися. Я протягую руку
до співпраці усім, навіть тим, хто
був опонентом», – наголосив новообраний голова обласної ради.
По тому після перерви взялися
обирати заступників. І хоча представники «Солідарності» пропонували, аби в цій каденції був лишень
один заступник з метою економії
бюджетних грошей, їхню ініціативу не підтримали. А Ігор Палиця
заявив, що буде працювати без
заробітної плати. Більше того, пообіцяв знайти, як зекономити бюджетні кошти.
Зрештою на посаду першого
заступника запропонували Олександра Пирожика зі «Свободи»
і на посаду заступника – Романа
Карпюка із «Батьківщини». Після
тривалого голосування і ще довшого підрахунку голосів ці депутати
отримали нові посади. Щоправда, у
голосуванні взяли участь не 64 депутати, а 57, а проголосували за ще
менше – 47. Втім цього було більш
ніж достатньо.
Отож, Волиньрада нового
скликання у перший день роботи обрала і голову, і заступників.
А вже найближчим часом обранці громади мусять визначитися із
тим, в яких профільних комісіях
працюватимуть. Робота тільки починається…
Фото Олександра Котиса
та Інформаційного агентства
Волинські Новини

Як і більшість інших депутатів представниця
«Батьківщини», директор санаторію «Пролісок»
Валентина Касарда не намагалася голосувати таємно.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

УКРОП МІЦНО
ЗАКРІПИВСЯ
НА ВОЛИНІ

Соломія ДОБРОЛЮБОВА

ідтоді як УКРОПу повірили виборці та депутати,
має перестати існувати політика. Якщо ж політичні
баталії виникатимуть, не буде місця виконанню
обіцянок, що їх дали волинянам, які обрали УКРОП.
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МЕНШЕ ПОЛІТИКИ – БІЛЬШЕ ДІЛА

Н

овобранці Волиньради
усі як один твердять,
мовляв, тепер рада
запрацює конструктивніше. Бо
ж добре пам’ятаємо «потуги»
старого скликання, яке упродовж
останнього часу навіть не могло
зібратися на сесію, не кажучи вже
про ефективну роботу на благо
громади.
Депутат зі стажем Василь Столяр («Батьківщина») розповів, що
роботу в новій каденції розпочав із
прекрасним настроєм.
«Багато нових людей, хоча
оцінити їхню якісь зараз не можу.
Думаю, нормально буде – адже демократичних сил багато. Добре, що
нема Партії регіонів», – констатував він.
А от головний радикал Волині
Володимир Кучер пообіцяв, що не
кнопкодавитиме, чим завше грішили обранці Волиньради. Та й наслідувати ексцентричну поведінку
свого партійного шефа Олега Ляшка наче не планує. Каже, мовляв,
треба працювати.
Волонтер Костянтин Зінкевич
депутатом став уперше, та брак досвіду представника «Самопомочі»
не лякає.
«Цей склад обласної ради мені
видається досить позитивним. Думаю, що буде конструктив. У цьому складі ради у різних фракціях я
знайомий з різними людьми. І точно знаю, що вони хочуть працювати», – наголосив він.
Головний тренер ФК «Волинь»
Віталій Кварцяний зізнався, що
свою роботу у Волиньраді починає
із натхненням. Вірить, що, на відміну
від Луцької міської ради, депутатом
якої був у минулій каденції, тут таки
зможе принести користь громаді.
«У міськраді депутати працювали неконструктивно, більшість
була за мером. Думаю, що в обласній раді ситуація буде інша. Адже з
обранням Ігоря Палиці на посаду
голови облради волиняни відчують зміни на краще. Мене, ясна річ,
найбільше цікавлять питання підтримки і розвитку спорту, інфраструктури. А Ігор Петрович своєю
діяльністю довів, що йому це небайдуже. Я вважаю, що кожен райцентр мусить мати цивілізований

Футбольний тренер Віталій
Кварцяний, який представляє УКРОП,
непогано почував себе на самоті.

стадіон, басейн. Ми маємо забезпечити умови для розвитку різних
видів спорту», – резюмував депутат
від УКРОПу Віталій Кварцяний.
Не уявляє Волиньраду без Ігоря Палиці і його однопартійка, заступниця голови правління Фонду
«Новий Луцьк», завідувач кафедри
української літератури Східноєвропейського національного університету Ірина Констанкевич.
«Очолювана Ігорем Петровичем Волиньрада обов’язково буде
конструктивна, прогресивна і результативна. Іншого варіанту я просто не уявляю», – зауважила вона.
І навіть очільник волинської
«Свободи» Анатолій Вітів також
вважає, що в оновленій Волиньраді
політики поменшає.
«Думаю,
вирішуватиметься
більше проблем соціальних. Але
кожен депутат – це політик. І так
чи так виникатимуть політичні
дискусії. Гадаю, що тепер бюджет
не буде прийматися силовим методом, як це було за дві години при
попередній владі і навіть за час керівництва областю нинішнього губернатора. Усе має бути публічно»,
– наголошує свободівець.
А от на питання про те, яких депутатів бракуватиме, Вітів відповідає з гумором: «Ми є, і вже добре!».
Сергій Слабенко, який цього
разу пройшов у раду від «Бать-

ківщини», натомість додає, що
не вистачатиме багатьох колег із
попереднього скликання.
«Адже вони мали цінне – досвід. Думаю, треба буде рік часу,
щоби депутати навчилися і пристосувалися до роботи», – висловився обранець.
В новинку статус депутата і для
бізнесмена Сергія Леонтьєва, який,
щоправда, вже довгий час живе за
кордоном.
«Я люблю Волинь. І переживаю за цей народ. Сподівався на
Порошенка, думав, що йому таки
вдасться щось змінити. Але, очевидно, він на це не здатен. Тому
вирішив зробити свій внесок у розвиток рідного краю. Сподіваюся,
мій бізнесовий досвід і зв’язки допоможуть привести на Волинь нові
інвестиції», – зазначив укропівець.
У конструктиві переконаний і
вже не тимошенківець, а радикал
Анатолій Грицюк. До слова, він
єдиний – екс-голова облради серед
нинішніх депутатів.
«Думаю, робота буде конструктивна, виважена, в ім’я волинської
громади. Я ж бачу свою роботу в
бюджетній комісії. Маю вже досвід
і бажання цим займатися», – зауважив він.
За першим сесійним засіданням спостерігала ціла компанія колишніх голів Волинської облради.
Окрім останнього очільника ради
Валентина Вітра, прийшли Володимир Блаженчук, Володимир Войтович, Василь Дмитрук.
«Найперший і, мабуть, найдосвідченіший голова демократичного
скликання – Володимир Блаженчук.
Ми завжди на нього рівнялися», –
каже Володимир Войтович.
«У мене гарне враження від сьогоднішнього засідання. Воно проходить доволі спокійно і толерантно»,
– зауважує Василь Дмитрук, якого
тут же доповнює Войтович, мовляв,
так спокійно – аж нецікаво.
«Порівнювати є з чим. І в мене
виникає така думка, хоча вона може
бути помилкова, що нова обласна
рада буде працювати в іншому режимі – більш консолідованому. І
це добре», – зазначив Володимир
Блаженчук.

Екс-регіонали Роман Микитюк і Володимир Дибель, які тепер пройшли
в раду у лавах партії «Наш край», і свободівець Анатолій Вітів –
ідеологічні опоненти і колеги водночас.

У цьому переконаний член
політради партії, новообраний
голова Волинської облради, засновник Фонду «Новий Луцьк»
Ігор Палиця.
Більше того, у всіх радах області створюються фракції партії, а за кожним районом Волині
серед депутатів УКРОПу буде
закріплений так званий куратор,
який відповідатиме за той чи той
край.
Політична партія «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП»
на Волині представлена у всіх
рівнях рад. Зокрема, у Волинській обласній раді працюватиме
17 депутатів від УКРОПу, 30 – у
радах міст обласного значення
(Луцьку, Ковелі, ВолодимиріВолинському та Нововолинську),
79 – у районних радах, 20 – у
радах міст районного значення
(Горохівська,
Берестечківська,
Камінь-Каширська, Ківерцівська,
Любомльська та Рожищенська
ради).
За кількісними показниками
найбільша фракція укропівців
буде у Луцькій міські раді. Тут
громада довірила представляти
свої інтереси 15-ти депутатам від
«Українського об’єднання патріотів – УКРОП».
По 9 народних обранців від
УКРОПу також працюватиме у
Любешівській та Ратнівській районних радах, по 7 – у ВолодимирВолинській, Камінь-Каширській,
Ківерцівській, Іваничівській, по
5 – у Горохівській, Ковельській,
Любомльській, Старовижівській,
Турійській та Шацькій, по 4 – у
Локачинській, Маневицькій, Рожищенській райрадах.
Головами Шацької, Луцької та
Ратнівської районних рад також
обрали укропівців. Відповідно,
керівниками у цих районах стали
Сергій Карпук, Валентин Приходько та Михайло Макарук.
У Камінь-Каширському районі п’ятьма сільськими радами керуватимуть представники
УКРОПу: у Раків-Лісі – Володимир Ніщик, Піщаному – Ростилав Смаль, Грудках – Іван Іщик,
Гуті-Боровенській – Наталія Копець, Воєгощі – Наталія Ковальчук. Сільським головою також
обрано укропівця Андрія Міщука у Турі Ратнівського району,
а головою Луківської селищної
ради, що у Турійському районі,
став Анатолій Климук.
Загалом, політична партія
«Українське об’єднання патріотів
– УКРОП» на Волині отримала

Зліва направо: Ігор Палиця,
Вячеслав Рубльов,
Ірина Констанкевич

переконливу перемогу на виборах депутатів до обласної ради.
За УКРОП свої голоси віддали
21,91 % виборців. А це – перший
результат не лише в області, а й
по Україні. В облраді працюватиме 17 укропівців (загальна кількість обранців – 64).
Головою Волинської обласної
ради також обрали члена політради УКРОПу, засновника Фонду
«Новий Луцьк» Ігоря Палицю.
«Приємно, що мені та нашій
політичній силі повірили виборці й депутати, – говорить Ігор
Палиця. – З того моменту, як ми
отримали посвідчення, має припинити існувати політика. Якщо
тут буде політика, ми не зможемо дати того, що від нас чекають
виборці. Я працюватиму не над
політичним рейтингом чи політичними заявами для особистого
рейтингу. Працюватиму так, щоб
не червоніти за те, що обіцяв.
Бо завжди звик дотримуватися
обіцянок і тримати слово. Незалежно від фракцій, хочу, щоб
ми разом почали працювати над
комісіями, щоб ми стали одним
цілим і сперечалися тільки на
економічні теми».
За словами голови Волинської
обласної регіональної партійної організації політичної партії
«Українське об’єднання патріотів
– УКРОП» Вячеслава Рубльова,
наразі УКРОП активно працює
над розвитком партії.
«УКРОП створює фракції у
всіх міських, районних та обласній радах Волині, – каже Вячеслав Рубльов. – Найбільшу увагу,
звичайно ж, приділятимемо роботі з головами фракцій. Для нас
дуже важливо, аби ці люди розуміли суть поставлених перед
ними завдань, могли правильно
організувати роботу задля вирішення проблемних питань
громади. Ми плануємо побудувати систему роботи УКРОПу
так, аби кожен виборець міг без
проблем комунікувати зі своїм
депутатом. Звичайно, виникає
безліч питань. Передусім, в тому
аспекті, що, приміром, в облраді
УКРОП має 17 депутатів, а з них
12 пройшли від Луцька. Тому ми
вирішили за кожним районом
закріпити куратора з обласних
депутатів-«укропівців».
Переконаний, що така схема роботи
принесе тільки конструктивні
результати».
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ЩО ПРИХОВАЛИ ДОСЛІДНИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ ПРО ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

В

історії ми часто
стикаємося з загадками,
таємницями, наче
літописець навмисно залишив
недомовлене, розставив
натяки, аби майбутні покоління
не втрачали інтересу до
старовини. А що, коли вдається
знайти втрачені крізь століття
відомості, факти, якими
володіли давні покоління, але
не донесли їх до сьогодення? А
що, коли ці факти залишилися
в темних сховищах архівів та
бібліотек, неймовірні факти, які
чекають і колись дочекаються
кращих часів?
Ця розповідь саме про це. У
ХІХ столітті, яке називають епохою романтизму, стався справжній
вибух цікавості до луцької старовини. Дослідники, мандрівники,
художники, історики, археологи
– всі кинулися «копати» історію
цього міста і описували у своїх
працях цікаві знахідки. Писали про те, що бачили свого часу,
фіксували минуле, сьогодні давно
забуте. У ХІХ столітті Луцьк досліджували й описували не один
десяток авторів. Вони ділилися на
дві принципові групи: російські та
польські.
Як сприймали Луцьк і його історію автори того часу, які факти,
події вони описали, що думали про
це місто і його місце на глобальній
дорозі буття? Ми опишемо тут бачення російськомовних авторів імперії – те, що практично не можна
знайти в працях сучасних хронікерів. Те, що забула історія.

ЗАБУТА ІСТОРІЯ

На початку ХІХ століття ще не
було ані місць, з яких обиватель
міг почерпнути історію краю, ані
навіть намагань її якось дослідити. Зацікавлення минулим – те, що
дав Європі романтизм. У цей час
в Російській імперії, до якої належала тоді Волинь, виникло кілька
осередків, де збиралися небайдужі до старожитностей люди. Це
були звичайні «романтики», інколи священики, вчені, математики,
громадські діячі, письменники,
душа яких хвилювалася, коли вони
стикалися зі старовиною. Дехто з
них вирушав з Києва, Петербурга досліджувати Волинь, інші тут
же жили і починали цікавитися
минулим краю. Вони збирали відомості, систематизували архіви,
розпитували старожилів, описували побачене, а потім видавали
свої праці. Серед інтелігенції це
було дуже модно. Сьогодні ті роботи вважаються цінними першоджерелами.
Візантійське золото в замку
Любарта. Орест Левицький – натхненний дослідник минулого, член
Історичного товариства НестораЛітописця, написав багато праць.
Про Луцьк збереглося дві його роботи – «Луцкая старина» та «История одного древнего Волынского
храма». В останньому він описав
кілька розкопок, які проводили в
церкві Івана Богослова. Під час однієї з них знайшли золото XI століття, яке згодом зникло у невідомому
напрямку. Тут і далі мова цитат із
петровського правопису спрощена
до сучасного російського.
«В 1859 году солдаты копали
в замке яму. Место, где они копали, прилегало к восточной стороне древнего храма, к фундаменту
его алтаря. Случайно солдаты нашли епископскую гробницу и в
ней – золотые вещи весом в 20 лотов (приблизно 250 грамів. – О.К.).

Залишки церкви Івана Богослова

Костел Петра і Павла

Вещи эти были отобраны у солдат
и представлены по начальству.
Генерал-губернатор, кн. Васильчиков, препроводил их в университет с предложением приобрести
их для университетского музея.
Заведовавший музеем Волошинский дал о них неблагоприятный
отзыв, и университет отказался от
приобретения вещей. Тогда князь
Васильчиков отправил вещи в Императорскую археологическую комиссию. В последней вещи были
признаны предметами Византийской работы XII или XI века, но
для приобретения Императорским Эрмитажем непригодными.
Злополучные золотые вещи были
возвращены в Киев. На этот
раз князь Васильчиков передал
вещи Волынскому губернатору,
с тем чтобы последний поручил
судебным учреждениям решить
вопрос, кому отдать драгоценности – духовному ведомству или военному. Что сталось с этими вещами, куда они попали и где теперь
находятся, неизвестно».
Чому вежі костелу мають різну форму? У нинішній літературі
немає ніяких відомостей про те,
чому вежі костелу Петра і Павла мають різну форму. Але в ХІХ
столітті про це знали. Принаймні,
була версія. Лука Орда був викладачем у луцькій гімназії. Він
написав «Краткий исторический
очерк Луцка и памятники старины
поныне в нем сохранившиеся», виданий в Луцьку. Там він розповів
дуже цікаву історію. Дивно, але
сьогодні про це практично невідомо. Виявляється, провинився генерал ордену єзуїтів, який елементарно «завтикав» і підписав проект
з двома вежами різної форми. Як
це було, описує Орда.
«Причину
той
разности
объясняют так: на плане костела, деланном одним иезуитом,
были нарисованы башни в таком

виде, как теперь они есть. План в
таком виде представлен был генералу ордена на утверждение;
генерал должен был сам выбрать,
какие построить башни из двух,
представленных на плане типов.
Генерал, вероятно, не заметил
разницы башен и утвердил план в
таком виде, как был рисунок».
Вірші і склепи середньовічного монастиря. Якби наш сучасник, захоплений фантастичними
книгами про машину часу, заснув
і перемістився в ХІХ століття, його
вразила б неймовірна картина. Це
був дуже цікавий час, коли в місті
ще зберігалися залишки старезних
кладовищ – тих, які пам’ятали ще
князів. Часто ті кладовища були
просто покинутими місцями, з
проваллями і дірками, з яких зяяли старовинні склепи місцевої
еліти, монахів та іншого духовенства. Звичайно ж, романтизовані
мандрівники й дослідники минулого не могли стриматися від
огляду цих луцьких кладовищ. Ми
маємо чудовий збіг – один із таких
цвинтарів з розритими склепами
описано в літературі і нанесено на
привабливий кольоровий малюнок
з панорамою міста середини ХІХ
століття.
Яким Перлштейн – викладач
Острозького дворянського училища, член солідної Київської
археографічної комісії. Його фундаментальна праця «Луцк и его
древности» стала однією з перших,
адже видана в 1851 році у престижному виданні Імператорського
московського товариства історії і
старожитностей російських. Це Товариство було першим, яке почало
досліджувати історію імперії. Автор розповідає про залишки цвинтаря Пречистенського монастиря,
який розташовувався на Святій
гірці (зараз це вулиця Гаврилюка,
що тягнеться понад колишньою
заплавою Глушця). Монастир був

Велика синагога Луцька у книзі 1881 року підписана як «Малий замок»

православним жіночим, діяв ще з
часів Київської Русі. Перлштейн на
кладовищі знайшов могили монахинь і міської знаті, а в них – вірші
й написи на стінах склепу!
«Кладбище этой обители служило местом погребения православной луцкой знати. На нем и по
сие время лежит надгробный камень известного благодетеля Луцкого братства Кандыбы. На этом
камне написаны афув рок Мца ддн
и следующие замечательные вирши:
О смерти ровенсмы в сердце
жаломъ своим угодила.
Кдысме змылымъ малжонкомъ и
шестьма дѣвокъ (?) разлучила.
На этом же кладбище уцелели
пещеры или погреба, где хоронили
монахинь. В Луцких актах 1664 г.
под №29 заявлена жалоба игуменьи
этого монастыря Ярмолинской, на
какого-то Федора Волковича: за секретное его хождение в монастырь
и попытки искушать монахинь».
На стінах описаних печер були написи, але на той час їх уже важко
було розібрати.
Вензель Петра І на Омелянику. Одним із перших «трендових»
видань про історію наших місць
був альманах «Кіевлянинъ». У
першому ж номері 1840 року міститься праця викладача київського
Університету святого Володимира (тепер це КНУ імені Шевченка) Василя Домбровського з короткою назвою «Луцк». Пізніше
його прийняли у Копенгагенське
королівське товариство північних антикварів. Домбровський
описав історію міста і залишив
один цікавий факт. У час виходу альманаху біля Луцька в селі
Омелянику було старезне дерево,
на якому ще зберігався висічений
на корі знак, який залишив Петро
І, коли був у Луцьку на початку
XVIII століття.
«Мы не расстанемся однако
с этим городом, не сказавши несколько слов об Омельяниках. Так
называют прекрасную липовую
аллею вблизи Луцка, по дороге во
Владимир-Волынский. Некогда посреди этой аллеи стоял красивый
домик, но теперь и следов его незаметно. В том домике проживал
Петр Великий, находясь 1711 года
в Луцке, для свидания с Августом
II-м. В липовой роще, тогда еще
густой, незабвенный Монарх искал
прохлады в часы отдохновения, и
тою-же рукою, которою воздвигал
он громадное, величественное здание Империи, на одном из здешних
дерев начертал он вензель свой
и державной своей супруги. Вензель Преобразователя России еще
доныне заметен», – писав Домбровський.
Катерина Велика подарувала
євреям Малий замок. Оскільки
знання про історію були ще слабо

розвинені у той час, то іноді автори описували «факти», які потім було спростовано. Серед них
– факт, що ніби Катерина Велика
подарувала євреям Малий замок,
хоча насправді це була давня синагога, яку збудувала відповідна
громада. Попри наявність великої
єврейської громади в Луцьку, у неї
також не було відомостей про будівництво синагоги. Уже згаданий
Лука Орда так писав про Малий
замок:
«Здание, где теперь еврейская
синагога, также входило в черту крепости, которая называлась
«Малый замок». Это старинное здание кубической формы
под плоской крышей с такой же
четырехгранной башней более
уцелело, чем Высший замок. По
местным преданиям, Екатерина
Великая подарила его евреям».
Холерні поховання військових Угорської кампанії. Коли будували Феодосіївську церкву, що на
Володимирській, то у періодичному журналі «Волинські єпархіальні
відомості» протоієрей Костянтин
Максимович опублікував невелику
статтю про історію місця, де розповів про поховання військових, які
померли від холери.
«Храм построен на могилах
славных гренадер. В 1848 г. гренадерский корпус, направляясь в
Венгерскую кампанию, странно
пострадал от губительной болезни
«холеры» – по 8-10 человек клали в
одну могилу … не только в Луцке,
где временно стоял корпус».
Кам’яний стовп на місці смерті
князя. У 1868 році почали видавати перший том із серії «Памятники
русской старины в западных губерниях». Перші частини були присвячені Волині. У них містяться дуже
цікаві хромолітографії, а також
кілька забутих фактів. На Градній
горі біля східної околиці тодішнього Луцька, поряд із монастирем
бернардинів, стояв кам’яний стовп,
який символізував місце загибелі
князя Андрія Боголюбського. Насправді це не зовсім точне місце.
Пізніше дослідники шукали й так і
не знайшли, де загинув князь. Місце зі стовпом мало, як вважалося,
язичницьке призначення в дохристиянські часи.
«Пришлось князю Андрею Боголюбскому выдержать венгерцев,
поспешивших на выручку осаждаемого им Луцка, и когда неприятелям удалось овладеть его станом,
он успел спастись через болото р.
Стыри, благодаря быстроте и силе
своего коня. Еще и теперь виден
на противоположном берегу р.
Стыри, близ Бернардинского костела, каменный столб, с которым
местное предание связывает то
место, куда конь Боголюбского
вынес своего всадника».
Далі буде...
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В ЕФІРІ

УКРАЇНСЬКІ ОНЛАЙН-РАДІО: «АРИСТОКРАТИ»,

«ВІЛЬНІ ЛЮДИ» ТА «МАГІЯ РІЗДВА»

Анастасія ПЕРЕДРІЙ

Ж

арт про те, що Попов
винайшов радіо, увімкнув
його, а слухати нічого,
– уже неактуальний. Живемо у
такий час, що маємо вибір: завдяки
інтернету у світі з’явилися тисячі
різноманітних радіостанцій.
Онлайн-радіо уже надзвичайно
популярні у світі. Цікаво, що закордонний слухач обирає радіо в
інтернеті насамперед тому, що це
нові технології, це зручно для використання у повсякденному житті. В
Україні тренд онлайн-радіо радше
прихований. Це втеча слухачів від
FM-простору: аудиторія втомилася
від традиційного радіо, тому шукає
чогось нового.
Більшість українських радіо,
які транслюються в інтернеті, –
це переважно ретрансляція того,
що можна послухати в FM. Але є
успішні винятки.

«АРИСТОКРАТИ»

Радіо «Аристократи» працює з лютого 2014 року. Станцію
заснували люди, які «втекли» з
FM-простору – Ярослав Лодигін,
Валерія Чачибая та Данило Хому-

товський. Вони ведуть найбільш
популярну програму на «Аристократах» – «Ранкове шоу». Радіостанція збирає в ефірі кращих людей країни – аристократів нового
часу. Музика, яка транслюється в
ефірі Радіо «Аристократи», – неформатна для багатьох традиційних станцій.
Головна родзинка радіо – авторські проекти. Популярне авторське шоу Влада Фісуна. Журналіст,
діджей, мандрівник і життєлюб
Влад Фісун влаштовує гостям студії вечірку.
Авторські програми на «Аристократах» є у шоувумен Василіси
Фролової та редактора українського «Esquire» – Олексія Тарасова,
журналістки Наталки Гуменюк,
українського джазмена Олексія Когана. Ще «Аристократи» створюють україномовну версію крутого
британського шоу «The Selector».

діо транслюється у форматі Radio
Vision. Тобто все, що відбувається
в радіоефірі, можна побачити у відеотрансляції в інтернеті.
На «RTI» говорять про суспільно
важливі теми, запрошують цікавих
гостей, експертів, аналітиків. І, звичайно, куди ж без музики? Радіо почало працювати у квітні 2014 року.
Спільне в «RTI» із традиційними радіо – наявність новин. Інформаційні випуски тут розділені
тематично. Ще є вечірнє шоу «Серпом по…». Це обговорення гострих
питань, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

«SKOVORODA»

Перший
ефір
радіо
«SKOVORODA» цього року відбувся у вітрині книгарні просто посеред центру Львова. Зараз студія
мандрівного радіо перекочувала
до торгового центру. Засновники
станції – Володимир Бєглов, Андрій
Чемес, Мар’яна Романяк та Артем
Галицький – зупинилися на постаті
Григорія Сковороди, бо свого часу

АВТОРИТЕТНА ДУМКА

ВАДИМ КРАСНООКИЙ: «НАСТАВ

ЧАС КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»

Ірина КАЧАН

До Луцька знову завітали
талановиті музиканти із гурту
«Mad Heads». 26 листопада
вони презентувати волинській
публіці свій новий альбом «8».
Фронтмен Вадим Красноокий
тішиться із символічності назви
восьмого студійного альбому.
Каже, що вісімка у новій збірці
пісень символізує нескінченність
музики. А вона у житті хлопців
із «Mad Heads» направду стала
справою життя, адже сам гурт незабаром відзначатиме 25-річчя.
– Під час концерту ти сказав,
що настав час творити культурну революцію. Звучить пафосно, але в нинішніх реаліях
цей заклик цілком зрозумілий.
Тільки-от хто і як має робити
цю справу?
– Культурну революцію мають творити не лише митці, а й
усі навколо. Роль людей творчих
зрозуміла – кожен повинен робити свою справу щиро, талановито. Роль людей, які, здавалося б,
не мають стосунку до культури, в
тім, щоби принаймні цікавитися
українськими письменниками,
музикантами, ходити в театр, на
виставки, різноманітні дійства.
– А як же роль держави?
– Наша культура – це те, як
ми себе усвідомлюємо, і те, чим
ми відрізняємося від інших. Це
те, що об’єднує нас саме як українців. І справді, нашою бідою є те,
що держава тим ніколи не займалася і поки не готова займатися.
Бо ми ще не створили ту державу,
в якої було б розуміння важливості першочергової підтримки
культури, стратегічне бачення
розвитку цієї сфери. На сьогодні
чиновники від культури мислять
короткостроковими задачами і
що найгірше – найчастіше особистими інтересами, та хоча б
кар’єрними. Але це ж не означає,

«МІСЬКИЙ ПРОСТІР»

«ВІЛЬНІ ЛЮДИ»

Слоган радіо «RTI» – «Вільні
люди». Вільні – у всіх значеннях.
Вільні насамперед від традиційних
форматів та форм. Абревіатура RTI
означає «Radio, Tv, Internet». Ра-

він теж був таким новатором і навіть певною мірою хіпстером.
Радіо «SKOVORODA» формує
класичне уявлення про щось українське, модне та прогресивне. «У
нас вільний формат, будь-хто може
бути ведучим, це може бути звичайна людина, яка є цікавою. Тобто
наше радіо вільне від стереотипів,
кліше і форматів. І ми хочемо, щоб
українське ставало модним трендом», – кажуть про свою станцію її
засновники.
«FM ловив нас, та не впіймав», – перефразовують слова
відомого філософа творці радіо
«SKOVORODA».

Усе почалося із ресторану в
центрі Івано-Франківська. «Urban
Space 100» став першим українським рестораном, який міська
громада заснувала для розвитку
міста. 80 відсотків його прибутку
йде на розвиток міста. Згодом на
базі цього закладу вирішили створити радіо, яке повноцінно запрацювало з листопада 2015-го.
«Urban Space Radio» – живе
радіо з кількома стрімами, подкастами, онлайн ТБ. Жанрово – це

українська (але не обов’язково україномовна) сучасна якісна музика.
Радіо ставить собі за мету бути
медійним майданчиком для нової
української музики, яку ігнорують
мейнстрімові медіа, а в своїх ефірах
робити акцент на теми розвитку
міських середовищ.

«МАГІЯ СВЯТ»

«Різдвяне радіо» – єдине в Україні сезонне інтернетрадіо. Станція входить до складу
інтернет-радіостанцій
компанії
MJoy Multimedia. «Різдвяне радіо»
розпочинає роботу із грудня, а завершує у середині січня. Уперше
воно запрацювало 2009 року.
Цього року стартував уже сьомий сезон «Різдвяного радіо». Як
анонсують його творці, цього сезону вперше за сім останніх років на
«Різдвяному» не буде жодної версії
«Last Christmas».
В ефірі – спеціальні святкові
плейлисти і тематичні програми.
Одне слово, усе дуже атмосферно
і святково. Роман Заяць, керівник
MJoy Multimedia та радіоексперт,
відзначає, що слухач обирає радіо,
керуючись лише емоціями. «Різдвяне» – яскравий тому приклад.

ШОУБІЗ

ЛУЧАНИН MONATIK
СТАВ «ПРОРИВОМ РОКУ»
НА M1 MUSIC AWARDS
Ірина КАЧАН

29-річного лучанина Дмитра
Монатика визнали одним із
кращих артистів року.

що української культури нема, що
вона пропаща. Річ у тім, що вона
існує сама по собі.
– Звучить якось геть песимістично…
– Зовсім ні, адже нині ми
спостерігаємо неймовірну популярність національного одягу,
вишиванки вже не соромляться,
патріотична і державна атрибутика не є дивиною. Люди змінили своє ставлення до оцих, хоч і
дрібних, але таких важливих зовнішніх елементів національної
самоідентифікації.
– Один із найбільших пластів культури – музика, пісня. І
якщо з українською народною
піснею все добре, бо це вкрай
потужний і самодостатній пласт
культури, який був, є і буде, то з
сучасною все не зовсім так, як
хотілося б. Надто багато російськомовного…
– Сучасна музика тісно
пов’язана з інформаційним простором і шоу-бізнесом. А ці речі
у нас ніколи не були українськими, зорієнтованими на творення
національної культури. Це у нас
лишилося із радянських часів. Це
ціла система із центром в Москві,
яка успішно працювала і робила
нашу сучасну культуру меншовартісною. Туди стікалися всі гроші,

саме на Москву орієнтувалися всі
телеканали й радіостанції. Наші
люди отримували цей продукт і
були впевнені, що він кращий за
вітчизняний. Зрештою, наші медіа й так званий шоу-бізнес орієнтувалися на російський ринок.
Як наслідок – московські артисти
збирали аншлаги довгі роки, і в
Москву вивозилося до 90% гастрольних кас з усіх концертів, які
проводили в Україні. А решта 10%
– це заробіток українських артистів і всіх інших. Тепер же люди побачили, що таке Росія, як чимало
російських артистів оцінюють
війну. І тому сучасна українська
музика отримала шанс. Не треба
нікого наслідувати, треба творити своє. Звісно, ті ж радіостанції
не можуть різко змінити формат,
бо інерція триває. Але реалії почали змінюватися. Я бачу, що все
більше людей починають цікавитися українською музикою. Зараз
склалася унікальна ситуація, коли
люди ще слухають ті записи, але
вже не чекають, як раніше, тих артистів, бо не купують і не підтримують російського. А процес відкриття української музики тільки
починається. Власне, для цього ми
й почали всеукраїнський тур, аби
зробити свій маленький внесок у
цю культурну революцію.

У київському «Палаці спорту»
26 листопада відбувся гала-концерт
першої музичної премії M1 Music
Awards. Дійство зібрало найуспішніших, за версією телеканалу «М1»,
артистів нинішнього року.
На церемонії було оголошено
кращих із кращих у десяти номінаціях: співак, співачка, хіт, проект, гурт,
кліп, прорив року тощо. На кожну із
нагород претендувало по три номінанти.
У одній з найбільш інтригуючих
номінацій «Прорив-2015» перемогу
здобув мультиартист MONATIK.
«Я надзвичайно радію цій перемозі, адже прорив року можна забрати
лише раз, і нам це вдалося! Вдячний
усім, хто вірив і вболівав за нас, усім
шанувальникам нашої творчості»,–
поділився емоціями у «Facebook» артист.
Як відомо, Дмитро Монатик народився і виріс у Луцьку. Першу
популярність хлопець здобув завдяки успішній участі у телешоу
«Х-Фактор», «Танцюють всі» та «Зірковий ринг». Дмитра справедливо
називають мультиартистом, адже він
– і співак, і танцюрист, і композитор,
і автор пісень.
«До кінця року MONATIK збирає
заслужені плоди своєї наполегливої
і плідної роботи. Щойно мультиартист отримав нагороду як кращий
саунд-продюсер країни, як його визнали проривом року, що не викликало жодних сумнівів. За цей рік музикант записав дуети з Quest Pistols
Show, Анною Сєдаковою, створив
пісні топовим артистам, зібрав кіль-

Переможці премії M1 Music Awards
2015: 1) Хіт року – «Имя 505», гурт
Время и Стекло; 2) Співак року –
Макс Барських; 3) Співачка року –
Тіна Кароль; 4) Гурт року – Потап і
Настя; 5) Проект року – Quest Pistols
Show; 6) Прорив року – MONATIK; 7)
Кліп року – «Пора домой», LOBODA;
8) Альтернатива року – Іван Дорн;
9) Лідер переглядів на «М1» – «Сусіди»,
гурт DZIDZIO; 10) Спільна номінація
каналу «М1» і радіо «KISS FM» – «For the
first time», Omnia.feat.Tilde.

ка десятків аншлагів, став саундпродюсером українського фільму
«По той бік», – йдеться на сторінці
«PR agency YULA» у «Facebook».
Зазначимо також, на M1 Music
Awards відзначили і гурт «Скрябін»
в пам’ять про талановитого фронтмена колективу Андрія Кузьменка,
який трагічно загинув 2 лютого 2015
року.
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UA: Перший

ПОНЕДІЛОК 7 ГРУДНЯ

06.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Уряд на зв’язку з
громадянами
09.55, 03.30 Д/с «Мій новий
дім - Корея»
10.30 Богатирські ігри
12.00 «План на завтра» з
Анастасією Рінгіс

ВІВТОРОК 8 ГРУДНЯ

UA: Перший
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Мій новий дім Корея»
10.30 Богатирські ігри
11.40 Перша студія

СЕРЕДА 9 ГРУДНЯ

UA: Перший
06.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
07.50 Код безпеки
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.35 Реформуючи Україну
11.45 Етнографічні замальовки

ЧЕТВЕР 10 ГРУДНЯ

UA: Перший

П’ЯТНИЦЯ 11 ГРУДНЯ

ÒÅËÅÃ²Ä

Хроніки ЛЮБАРТА

06.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Мій новий дім - Корея»
10.30 Чоловічий клуб
11.00 Вікно в Америку
11.40 Війна і мир
12.25 Слідство. Інфо
13.15, 18.05, 01.45, 05.00
Час-Ч

UA: Перший
06.00, 08.00, 12.10, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35 На слуху
07.50 Код безпеки
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 18.55 Про головне
09.55, 04.45 Д/с «Мій новий
дім - Корея»
10.30 Вересень

СУБОТА 12 ГРУДНЯ

07.30 Вертикаль влади
08.10 АгроЕра. Підсумки
08.25 Код безпеки
08.40 Вперед на Олімп!
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 Хочу бути
09.45 Школа Мері Поппінс
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30 Музична зима на
Першому
11.35, 21.30 Поліція
12.25, 02.40 Біатлон. Кубок
світу. Гонка переслідування 10
км. Жінки
13.35 Богатирські ігри
14.35 Чоловічий клуб

НЕДІЛЯ 13 ГРУДНЯ

UA: Перший

06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.05 Як це?
09.25 5 баксів.net
09.50 Спогади
10.20 Твій дім
10.45 Фольк-music
12.10 Біатлон. Кубок світу.
Естафета 4 х 6 км. Жінки

UA: Перший

3 грудня 2015 року
1+1

12.30, 20.30 Зроблено в Європі
13.20 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Школа Мері Поппінс
14.20 Мультфільми
15.10 Х/Ф «НІМЕЧЧИНА 09»
17.35 Книга ua
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 Реформуючи Україну
19.40 Етнографічні замальовки
20.00 Перша шпальта
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Баскетбол. Чемпіонат
України. Миколаїв Волиньбаскет

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
07.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30, 10.50, 12.30 «Міняю
жінку - 2» 12.20 «10 хвилин з
прем’єр-міністром»
14.10 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
00.00 Х/Ф «НА МЕЖІ СУМНІВУ»
02.10 Х/Ф «ЗА МЕЖЕЮ»

12.30 «Prime-time» з
Мирославою Гонгадзе
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Мультфільми
15.05 Фольк-music
16.05 Подорожні
16.55 Д/ф
17.35 Суспільний університет
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.40 З перших вуст
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Х/Ф «НІМЕЧЧИНА 09»
04.00 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 03.10 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь »
09.30, 12.20 «Міняю жінку - 2»
14.00 Т/с «Сценарій долі»
15.05 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Новий інспектор
Фреймут -3»
00.00 Х/Ф «ЗА МЕЖЕЮ»
01.40 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
КВАРТАЛ»

12.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Мультфільми
15.05 Співає Оксана Пекун
16.30, 17.05, 02.25, 02.45 Д/ф
17.35 Суспільний університет
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слідство. Інфо
22.35 З перших вуст
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Уряд на зв’язку з
громадянами

06.00, 07.00, 08.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 03.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь »
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю
жінку - 2» 14.00 Т/с «Сценарій
долі» 15.05 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Одруження наосліп»
00.00 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
КВАРТАЛ»
01.50 Х/Ф «ВИКРАДЕНИЙ СИН:
ІСТОРІЯ ТІФФАНІ РУБІН»

1+1

1+1

1+1

13.45 Казки Лірника Сашка
15.20, 02.55 Надвечір’я. Долі
16.10 Світло
17.00 Церемонія нагородження
переможців Міжнародного
конкурсу «ADAMI MEDIA ПРИЗ2015»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з
Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.15 5 баксів.net
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.55 Д/ф
03.45 Т/с «Царівна»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь »
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю
жінку - 2» 14.00 Т/с «Сценарій
долі» 15.05 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Право на владу»
23.30 «Право на владу»
00.20 Х/Ф «ВИКРАДЕНИЙ СИН:
ІСТОРІЯ ТІФФАНІ РУБІН»
02.00 Х/Ф «ПРИНИЖЕННЯ»

11.35 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
12.25, 01.45 Біатлон. Кубок світу.
Спринт 7, 5км. Жінки
14.10 Віра. Надія. Любов
15.25, 03.10 Біатлон. Кубок світу.
Спринт 10км. Чоловіки
17.20 Театральні сезони
17.45 Як це?
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з
Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студія
22.45 З перших вуст
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь »
09.30, 11.00, 12.20 «Міняю
жінку - 2»
14.00 Т/с «Сценарій долі»
15.05 «Клініка »
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.40 «Світське життя»
23.40 Х/Ф «ПРИНИЖЕННЯ»
02.10 Х/Ф «РІЗДВЯНА
ПРИГОДА»

15.25, 03.30 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування 12, 5 км.
Чоловіки
16.25 Баскетбол. Чемпіонат
України. БК «Хімік» - БК
«Черкаські мавпи»
18.40 Х/Ф «СНІГОВИКИ»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
22.15 Інша музика з Олексієм
Коганом
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи.
Підсумки
01.20 Музичне турне
04.25 Д/с «Мій новий дім Корея»

06.45 «Гроші»
08.00, 19.30 «Телевізійна служба
новин»
09.00 «Світське життя»
10.00 Х/Ф «ВСЕ ОДНО ТИ
БУДЕШ МІЙ»
14.00 «Вечірній Київ 2015»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
23.15 «Що? Де? Коли? 2015»
00.30, 02.05 Т/с «Імперія»
03.30 «Шість кадрів»

14.05 Чоловічий клуб. Спорт
15.25 Біатлон. Кубок світу.
Естафета 4 х 7, 5 км. Чоловіки
16.55 Д/ф
17.50 Театральні сезони
18.25 Т/с «Білявка»
21.00, 01.20 Новини
21.30, 01.40 Прем’єр-міністр
України А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
02.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.50 «Маша і ведмідь» 10.05
«ТСН» 11.00, 12.10, 13.25 «Світ
навиворіт - 3: Танзанія, Ефіопія»
14.35 «Новий інспектор Фреймут
-3» 15.45 «Одруження наосліп»
17.00 «Розсміши коміка» 18.00
«Сказочная Русь»
19.20 «10 хвилин з прем’єрміністром» 19.30, 05.15 «ТСНТиждень» 21.00 Х/Ф «ІНША
ЖІНКА» 00.35 Українська
нова хвиля «Мандрагора» (2),
«В деревах» (2), «Листопад» (2),
«Алкоголічка» (2) 02.35 Х/Ф
«РІЗДВЯНА ПРИГОДА»

1+1

1+1

1+1

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом» 09.20 Х/Ф
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОХ»
12.25 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.45, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Заради кохання я все
зможу!»
22.55, 02.35 Т/с «Я повернуся»
02.00 Д/с «Легенди бандитської
Одеси»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
22.55, 02.35 Т/с «Я повернуся»
02.00 Д/с «Легенди бандитської
Одеси»

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
22.55, 02.35 Т/с «Я повернуся»
01.55 Д/с «Легенди бандитської
Одеси»

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.35,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.40
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується
кожного»
22.55, 02.35 Т/с «Я повернуся»
02.00 Д/с «Легенди бандитської
Одеси»

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Заради кохання я все
зможу!»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «БАЗА»
02.25 Х/Ф «ВАВІЛОН ХХ»

ІНТЕР
07.45, 08.40 «Школа лікара
Комаровського»
09.30 Х/Ф «ДІВЧАТА»
11.30 «Подорожі в часі»
12.00 «Любов з першого
погляду»
13.00 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.05 Х/Ф «БУДИНОК ДЛЯ
ДВОХ»
20.00, 01.20, 03.35 «Подробиці»
20.30, 04.15 Великий бокс на
ІНТЕРе. Олександр Усик - Педро
Родрігес
00.30 Х/Ф «ГАДЖЬО»
02.00 Х/Ф «ПРОПАЛА
ГРАМОТА»

ІНТЕР
08.15 «уДачний проект»
09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
11.00 «Орел і Решка»
12.00 Х/Ф «БУДИНОК ДЛЯ
ДВОХ»
13.35 Т/с «Сільський романс»
17.05 Х/Ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА»
19.00 Програма «Любов з
першого погляду»
20.00, 04.50 «Подробиці тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єрміністром»
21.40 Т/с «Спроба Віри»
02.00 Х/Ф «ДІВЧАТА»

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини
10.15 Т/с «Путьова країна»
11.30 Дивитись усім!
11.40, 13.20 Х/Ф «ПОДОРОЖ
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
13.55 Х/Ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»
16.20 Х/Ф «ЛЮДИНА
ЛИСТОПАДА»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова
00.25 Х/Ф «ДІВЧИНА З ТАТУ
ДРАКОНА»

ICTV
05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 20.20 Громадянська
оборона
11.00 Т/с «Далекобійники»
11.55, 13.20 Х/Ф «ЗАБІЙНИЙ
ФУТБОЛ»
14.25 Т/с «Код Костянтина»
15.25, 16.20 Патруль
16.50 Т/с «Прокурори»
17.45 Т/с «Путьова країна»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Володимирська, 15»
22.15 Т/с «На трьох»
23.10 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.10 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес»

ICTV
05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Громадянська оборона
10.55 Т/с «Далекобійники»
13.05 Х/Ф «ПЕРЕГОНИ
«ГАРМАТНЕ ЯДРО»-2»
15.25, 16.20 Патруль
16.45 Т/с «Прокурори»
17.45, 22.25 Т/с «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 15»
23.25 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2.
АПОКАЛІПСИС»
01.15 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес»

ICTV
05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Громадянська оборона
10.50 Т/с «Далекобійники»
13.05 Х/Ф «ГРОМОБІЙ»
15.25, 16.20 Патруль.
Самооборона
16.45 Т/с «Прокурори»
17.45, 22.25 Т/с «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Володимирська, 15»
23.25 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3.
ВИМИРАННЯ»
01.15 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес»

ICTV
05.55, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.05 Х/Ф «РОЗБІРКИ У
БРОНКСІ»
13.30, 16.20 Т/с «Три дні
лейтенанта Кравцова»
17.45 Т/с «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Володимирська, 15»
22.30 Дизель-шоу
23.35 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4.
ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ»
01.45 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес»

ICTV
08.35 Провокатор
09.30 Секретний фронт
10.30 Антизомбі 11.30 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська
оборона 13.45 Інсайдер
14.45 Т/с «Володимирська, 15»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Надзвичайні новини
20.10 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-5.
ВІДПЛАТА»
22.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4.
ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ»
23.55 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3.
ВИМИРАННЯ»
01.45 Х/Ф «ЗБИТИСЯ
З ДОРОГИ» 03.20 Х/Ф
«ЗАБІЙНИЙ ФУТБОЛ»

ICTV
05.45 Х/Ф «ГРОМОБІЙ»
08.40 Дивитись усім!
09.40 Т/с «Путьова країна»
11.40 Дизель-шоу
13.00 Х/Ф «ЧЕРВОНИЙ
КАПЕЛЮШОК»
15.00 Х/Ф «ВОЛОДАР ПЕРСНЯ.
ХРАНИТЕЛІ ПЕРСНЯ»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єрміністром України
20.35 Х/Ф «ДЖЕК РІЧЕР»
23.25 Х/Ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР.
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ»
02.50 Х/Ф «ПЕРЕГОНИ
«ГАРМАТНЕ ЯДРО»-2»

СТБ
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.25 «Все буде смачно!»
09.20 «Зіркове життя. У полоні
прокляття»
10.15 «Битва екстрасенсів 15»
12.25 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-5»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
00.05 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть
екстрасенси»
02.05 Х/Ф «АД’ЮТАНТ ЙОГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
03.25 «Найкраще на ТБ»

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55 Х/Ф «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»
10.55 «Битва екстрасенсів»
12.20 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-5»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
22.45 «Кохана, ми вбиваємо
дітей. Пост-шоу»
00.00 «Один за всіх»
01.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
01.55 Х/Ф «АД’ЮТАНТ ЙОГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10 «Зіркове життя.
Відчайдушні домогосподарки»
10.05 «Зіркове життя. Розплата
за гордість»
11.00 «Битва екстрасенсів»
12.35 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-5»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5»
01.15 «Один за всіх»
02.20 «Слідство ведуть
екстрасенси»

СТБ
08.10 «Все буде смачно!»
09.05 «Зіркове життя. Вбиті
молодістю»
10.00 «Зіркове життя. Сльози
клоуна»
10.55 «Битва екстрасенсів»
12.30 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-6»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі
- 5»
23.15 «Один за всіх»
00.25 «Слідство ведуть
екстрасенси»
01.20 Х/Ф «АД’ЮТАНТ ЙОГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

СТБ
06.40, 00.45 Х/Ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ»
08.05 «Зіркове життя. Війна за
спадщину 2»
09.00 «Зіркове життя.
Зацьковані батьками»
09.55 Х/Ф «Я НЕ ПОВЕРНУСЯ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 22.45 «Національне
талант-шоу «Танцюють всі!-8»
02.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»

СТБ
06.25 Х/Ф «НОВІ ПРИГОДИ
НЕВЛОВИМИХ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Зважені та щасливі - 5»
11.55, 22.05 Т/с «Коли ми
вдома»
15.20 Х/Ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 6» 23.00
«Х-Фактор - 6 Голосування»
00.05 «Національне талант-шоу
«Танцюють всі!-8»
02.30 «Слідство ведуть
екстрасенси»

СТБ
07.45, 10.50 «Х-Фактор - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
14.15 «МастерШеф - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.20 «Телетриумф»
01.30 Нічний ефір
02.00 Профілактика
05.10 Х/Ф «КОРОНА
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІІ, АБО
ЗНОВУ НЕВЛОВИМІ»

УКРАЇНА
06.50, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Події
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Мій коханий
геній»
18.00, 05.00 Т/с «Клан ювелірів.
Відплата»
21.00 Х/Ф «МІЙ БІЛИЙ І
ПУХНАСТИЙ»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ФОРСАЖ»
01.40 Профілактика
передавального устаткування

УКРАЇНА
06.00, 12.15 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
13.15, 15.30 Х/Ф «МІЙ БІЛИЙ І
ПУХНАСТИЙ»
16.00, 05.05 Глядач як свідок
18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелірів.
Відплата»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА «ПСЖ» - «Шахтар»
23.50 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину
Маямі»
02.00 Х/Ф «ФОРСАЖ»

УКРАЇНА
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.20 Т/с «Квиток на
двох»
16.00, 05.05 Глядач як свідок
18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелірів.
Відплата»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА «Динамо» - «Маккабі»
23.50 Події дня
00.10, 02.00 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Квиток на
двох»
16.00, 05.05 Глядач як свідок
18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелірів.
Відплата»
21.00 Х/Ф «ТАНГО МЕТЕЛИКА»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Х/Ф «ТАНГО
МЕТЕЛИКА»
16.00, 04.55 Глядач як свідок
18.00, 04.00 Т/с «Клан ювелірів.
Відплата»
21.00 Х/Ф «ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ
ЧОЛОВІКА»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

УКРАЇНА
06.45, 07.10, 21.40 Х/Ф
«ШУКАЮ ПОПУТНИКА»
07.00, 15.00, 19.00, 02.15 Події
08.50, 01.10 Відверто з Машею
Єфросініною
10.00, 00.10 Зірковий шлях.
Субота
11.00 Х/Ф «ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ
ЧОЛОВІКА»
13.00, 15.20 Т/с «Не відпускай
мене»
17.10, 19.30 Т/с «Мезальянс»
23.40 Жеребкування фінальної
частини ЄВРО-2016
03.00 Т/с «C.S.I.: Місце злочину
Маямі»

УКРАЇНА
06.50 Події
07.20 Реальна містика
09.20 Т/с «Не відпускай мене»
13.15 Т/с «Мезальянс»
17.10, 20.00 Т/с «Сила Віри»
19.00 Події тижня з Олегом
Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин з
прем’єр-міністром
22.20 Т/с «Квиток на двох»
02.25 Т/с «Клан ювелірів.
Відплата»
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6 КНИЖОК, ЯКІ НЕ ЗАЛИШАТЬ
МАЛЮКІВ БАЙДУЖИМИ ДО ЧИТАННЯ
У

сі батьки замислюються над
тим, як витягти дитину з-за
планшета й зацікавити книжкою.
Записуйте! «Хроніки Любарта» радять
найкращі дитячі книги, після яких
малюки читатимуть із задоволенням та
самостійно. Деякі зі згаданих книжок вже
зняті з продажу, тому це чудовий привід
записати своє чадо у бібліотеку.

«ДИВОВИЖНА ПОДОРОЖ КРОЛИКА ЕДВАРДА»

Кейт ДіКамілло

Якось бабуся Пелегрина подарувала
онучці Абілін дивного іграшкового кролика на ім’я Едвард
Тюлейн. Його зробили з найтоншої порцеляни, у нього був
цілий гардероб вишуканих шовкових
костюмчиків і навіть
золотий годинник
на ланцюжку. Абілін обожнювала свого кролика, цілувала його, наряджала і щоранку заводила його годинник. А кролик нікого, крім
себе, не любив. Якось Абілін із батьками вирушила в морську подорож, і кролик Едвард,
впавши за борт, опинився на самому дні
океану. Старий рибалка виловив його, приніс дружині. Потім кролик потрапляв у руки
різних людей – добрих і злих, шляхетних і
підступних. На долю Едварда випало безліч
випробувань, але що важче йому доводилося, то швидше м’якшало його черстве серце:
він вчився відповідати любов’ю на любов.

«ДРУЗІ НЕЗРАДЛИВІ»

Упорядник – Оксана Думанська
«Друзі незрадливі» – збірка творівпереможців конкурсу «Мі-мі-мі. Наші
улюбленці»,
який
проводив
Форум
видавців у Львові.
Під цією обкладинкою – оповідкибувальщини від різних авторів, що не
пошкодували часу й
натхнення розповісти
про своїх друзів незрадливих. Коти і пси, їжаки і рибки, пташки
і гризуни, і навіть рослина стали головними
персонажами, заслуживши таку честь своєю
любов’ю.
Усі, хто збирається завести домашнього
улюбленця, обов’язково прочитайте.

КОМПЛЕКТ КНИГ МАРТІНА
СОДОМКИ

Содомка Мартін

«Як змайструвати автомобіль» – історія
ру
р і горобця Зила,
двох друзів,
пацючка Арні
які надумали змайструвати
Д них приєдавтомобіль. До
нався жа
жабун Крістіан,
який вміє
роздобувати все, що
треба, тож
можна весело братися

до роботи. Наші герої живуть на околиці,
поблизу старих дворів, майстерень і великого звалища. У такому середовищі меткий
розум і гострий язик їм аж ніяк не зашкодять. Читаючи цю історію, сповнену пригод
і труднощів, ви зрозумієте, як влаштований
автомобіль і як він функціонує. Ви зможете
дізнатися, як працюють двигун, зчеплення,
гальма, а також – чимало цікавого.
У книжці «Як змайструвати літак» –
друзі-нерозлийвода горобець Зил і пацюк
Арні вирішили змайструвати літак, аби полетіти в мандри. Це завдання не з простих,
як, зрештою, і сконструювати автомобіль.
Але ж і це їм торік вдалося! Читачі книжки
не лише довідаються, з яких деталей літак
складається і як ним керувати, що таке підйомна сила і що потрібно для доброго польоту, але й пізнають цінність справжньої
дружби.

Сергій МАРТИНЮК

«ГОЛОС
ВУЛИЦЬ»

Чи знаєте ви Ларсонів? Ідеться про
хитрих Ларсонів, що
мешкають у норі –
про найбільшу, найхитрішу лисячу родину в цілому лісі, яка
складається з тата,
мами та чотирнадцяти лисенят. Наймолодший з них – Людвіг Чотирнадцятий.
Саме про нього ця історія…

(США, 2015)
Режисер: Фелікс Гері Грей
Ех… Той випадок, коли випадково закинутий на планшет
фільм в дорогу робить тобі настрій на цілий день. Частіше б
так! Історія культового американського
каліфорнійського
реп-угрупування N.W.A., яке
зробило справжню революцію
в жанрі і вуличній культурі тієї
епохи. Окрім, власне, музичної
складової, від якої, хочеш не
хочеш, але ритмічно качаєшся
в процесі перегляду. Стрічка Грея гостро валить по питаннях
расизму та устоїв поліцейської державності Штатів. А ще тут
перші кроки реп-легенд сучасності. Живих і спочилих. До
теми і стайлу можна ставитися по-різному, проте заперечити
той факт, що на виході глядачі отримали міцно збиту драму,
річ беззаперечна. Для мене. Раджу поціновувачам фільмів про
музику і добротного психологічного кіно. Сильно!

«14+»

(Росія, 2015)
Режисер: Андрій Зайцев
Ще одна досить колоритна
спроба майже фестивального
російського арт-хаусу виявилася симптоматично сучасним
дитячим кіно, без особливого
соціального хардкору і характерної для теми філософії «бєзисходності». Якраз із перспективами, світлом в кінці тунелю,
вірою в завтра і смаком юності
тут все в порядку… ;) Перед
нами історія старшокласників,
їх перших любовей, поцілунків, бійок з «ворогами» з інших
шкіл, соцмережі і дискотеки з танцями під Боярського (??!), а
ще романтика життя в спальних районах та обіймів у обписаних матами стінах рідних під’їздів. Світлий післясмак від доречності всього наявного у фільмі: юні актори і їх непрофесіоналізм, знайомі нам ситуації і теми. Раджу тим, хто все-таки
робить винятки в бойкоті російського культпродукту.

(США, 2014)
Режисер:
Девід Гордон Грін
Аль Пачіно продовжує
грати різного ступеня втраченості пенсіонерів, котрі розбираються зі своєю потрібністю
світу і напрямними подальшого руху світом. Нічим особливим непримітна історія
непримітного діда з багажем
помилок в минулому і безконечними дискусіями з совістю
у теперішньому не вирізняється. Видається мені, що всі
ці фільми можуть бути хорошою терапією для тих, хто
стикається зі старістю… для всіх нас, хто стикнувся вже і
хто стикнеться з нею в майбутньому. Сюжет і його лінійносталий розвиток липне до піднебіння, наче арахісове масло
– хочеться не то вимкнути стрічку Гріна, не то вже якось
допомогти її герою. Терпіння, тільки терпіння. Щастя витікає поміж пальцями, як роки… Дивіться, думайте, робіть
висновки. Можна, бо якісно і атмосферно!

«КРАХ»

(Великобританія,
Франція, 1992)
Режисер: Луї Маль
Молода Жюльєт Бінош –
чистий секс, збудження через
край, краса і потужна внутрішня харизма… Дякуючи фільму
Луі Маля, саме вона і стала для
мене відкриттям року. Вона в
своїй юній іпостасі. Концептуальна драма з початку 90-х
розповідає нам про відомого
дипломата-чиновника, який,
сам того не очікуючи, закохується в дівчину свого сина…
Таємні зустрічі, секс з елементами легкого БДСМ, передбачувано трагічний фінал і порожнеча. Сильно, притчево і
глибоко. Однозначно, займуся детальним вивченням раннього періоду творчості Бінош – шукатиму драми з надією знайти
справжні перли.

Із цієї книжки юні
читачі дізнаються про
дивовижні давні та
сучасні пам’ятки архітектури, збудовані
людством
протягом
історії, що їх відносять
до давніх і сучасних
чудес світу. В Україні
також безліч стародавніх
пам’ятників,
заповідників, церков,
якими можна пишатися та демонструвати їх усьому світові. Про
сім найкращих із них ви можете дізнатися із
цієї книжки.

Вільгельм Гауф

Ян Улоф Екгольм

«МАНГЛХОРН»

В. Г. Біляєва

«КАРЛИК
НІС»

«ЛЮДВІГОВІ ХИТРОМУ —
УРА, УРА, УРА!»

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

«ЧУДЕСА СВІТУ. ЧУДЕСА
УКРАЇНИ. ПІЗНАЄМО СВІТ
РАЗОМ»

Казки Гауфа цікаві не лише дітям,
а й дорослим. Адже
його казкові персонажі часом такі
схожі на нас самих,
наших друзів і недоброзичливців,
тут споконвічна боротьба добра і зла – перш
за все у площині людських стосунків. Тому
вони житимуть далі – століття за століттями.
Бо змінюються часи, а казки залишаються у
вічності.

АФІША

5, 6

ГРУДНЯ
ДО ЛУЦЬКА ЇДУТЬ
ЛЮБКА І КАПРАНОВИ

5 і 6 грудня до Луцька
завітають відомі
сучасники-літератори
Андрій Любка та
Віталій і Дмитро
Капранови.
Як повідомили у
мистецькому об’єднанні
«стендаЛь», Андрій Любка
зустрінеться зі своїми
шанувальниками, аби
презентувати роман
«Карбід».
Зустріч відбудеться у
суботу, 5 грудня, в клубі
«Сучасник» (вул. Конякіна, 14). Початок о 18:30. Ціна
вхідного квитка у передпродажі – 25 грн, у день заходу
– 35 грн. Придбати квитки можна у книгарні «Освіта»
(просп. Волі, 8) або за телефонами (095) 031-32-80, (097)
876-42-15.
А наступного дня, у неділю, 6 грудня, у пабі «ЛучеSк»
(вул. Крилова, 1) усі охочі матимуть змогу розважитися
на творчому вечорі Братів Капранових, які не лише
пишуть книги, а й чудово співають. Вартість квитка –
50 грн. Забронювати столик можна за телефоном (099)
540-55-35. Початок о 20:00.

ЛУЧАН ВРАЖАТИМЕ
ТЕАТР ТІНЕЙ

6

6 грудня у Луцьку виступить відомий у
ГРУДНЯ
Європі та світі театр тіней «Fireflies».
Творча група «Fireflies» відома своїми виступами у
фіналах телевізійних талант-шоу «Україна має талант»
(Україна), «Хвилина слави» (Росія), «MamTalent»
(Польща), «DasSupertalent» (Німеччина).
Дійство відбудеться у Палаці культури міста Луцька
(вул. Б. Хмельницького, 1). Початок о 18:00.
Вартість вхідного квитка – від 60 до 180 грн. Квитки
можна придбати в касі Волинського облмуздрамтеатру
(Театральний майдан, 2). Додаткова інформація за
телефонами: (0332) 72-54-60, (066) 435-67-88.
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ВОЛЕЙБОЛ

ЛУЧАНКИ НЕ
ПОЇДУТЬ У
СЄВЄРОДОНЕЦЬК
Назар ТРИКУШ
Головний тренер ВК «Континіум-ВолиньУніверситет» Богуслав Галицький заявив,
що його команда пропустить ігри
шостого туру Суперліги. Він це пояснив
тим, що не бажає наражати своїх гравців
на небезпеку. Адже матчі мали відбутися у
прифронтовому Сєвєродонецьку.
«Там стріляють, на розтяжках підриваються. Місцева міліція нездатна забезпечити порядку. Навіть у готель немає як
поселитися, бо вони всі зайняті або переселенцями, або військовими. Та й батьки
не відпускають своїх дітей на цей виїзд.
А в нашій команді всі або школярки, або
студентки», – сказав Галицький.
Згідно з регламентом змагань, окрім
технічної поразки у двох матчах, з луцького клубу знімуть ще два турнірні очки.
Зазначимо, ВК «Сєвєродончанка» у
цьому сезоні не провела ще жодного домашнього матчу через відмову суперників приїздити на їхній майданчик.

ДЗЮДО

У ЛУЦЬКУ ЧЕМПІОНІВ
НАГОРОДЖУВАВ
ПРИЗЕР ОЛІМПІАДИ

SHOW MUST ГОЛ ON

У МАТЧІ-«ПОБИТТІ НЕМОВЛЯТ» «ВОЛИНЬ» ОНОВИЛА
ВСІ МИСЛИМІ Й НЕМИСЛИМІ КЛУБНІ РЕКОРДИ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ПІСЛЯ 15-ГО ТУРУ
М Команда
1 Шахтар
2 Динамо
3 Зоря
4 Дніпро
5 Ворскла
6 ВОЛИНЬ
7 Карпати
8 Олександрія
9 Олімпік
10 Сталь
11 Металіст
12 Говерла
13 Чорноморець
14 Металург
«Волинь» потопталася по «Металургу».
Запоріжці дозволяли забивати, і
«хрестоносці» не знітилися...

Павло ФІЛОНЮК
ВОЛИНЬ (Луцьк) – МЕТАЛУРГ
(Запоріжжя) – 9:0 (6:0)

другій половині тайму. Шарпар і Герасимюк
били пенальті, причому, якщо перший вдарив у «дев’ятку», то Гєра мусив добити після
сейву Бабійчука. У проміжку між цим стався
ще один гол Коби.
У другому таймі шоу тривало, й арбітр Головков також увійшов в історію українського
футболу, як і Віталій Годулян, призначивши
четвертий у матчі пенальті. Його вдруге реалізував Матей. А потім Шарпар увігнав круглого в самісіньку дев’ятку воріт вже Тимофія
Шеремети – 8:0.
На трибунах гадали, чи зможе на табло
засвітитися нереальна «десятка», але «Металург» тримався дуже гідно. Голів довелося
чекати до останньої десятихвилинки. Хеттрик оформив Шарпар,
«Авангард» був, на
якого вивів на чисті ворожаль, напівпорожнім хота Кобахідзе – 9:0. Замість
лодного вихідного дня в
десятого голу господарів
Луцьку. А шкода, бо матч 3 грудня (четвер):
стався гол престижу гос«Волині» з безнадійно хво- «Шахтар» – «Карпати», 17.00
тей – Ігнатенко класно
рим «Металургом» умістив 4 грудня (п’ятниця):
вдарив на останніх се10 голів, чотири пенальті,
кундах матчу із 30 метрів
хет-трик, дубль, яскравий «Металург» – «Динамо», 19.00
і Кичак поглядом провів
перфоменс місцевої торси- 5 грудня (субота):
м’яча – 9:1.
ди й безлади від гостей.
Але не тільки роз«Ворскла» – «Зоря», 14.00,
Узагалі-то
Анатолій «Говерла» – «Олександрія», 17.00,
громний рахунок матчу
Чанцев заледве зміг на- «Дніпро» – «Волинь», 17.00.
«Волині» й «Металурга»
шкребти 11 людей в основу 6 грудня (неділя):
привернув увагу до луцьі чотирьох на заміну, вклюкого матчу. Наприкінці
чаючи воротаря. Орелесі, «Сталь» – «Олімпік», 14.00,
першого тайму на госСтарцев, Юсов, Ульянов, «Металіст» – «Чорноморець», 17.00. тьовому секторі почався
Гвілія, Корнєв, Платон,
справжній демарш – фаЖураховський – всі ці виконавці, які були в
нати із Запоріжжя кинули приблизно 20 фаєосновній обоймі МЗ восени, не зіграли або
рів. Десяток з них долетіли до поля, деякі – до
через проблеми з клубом, або через травми,
лінії штрафної площі «Металурга».
або через дискваліфікації.
Запорізькі фанати при цьому скандували
«Волинь» вирішила встановлювати свої
дуже неприємні слова на адресу своєї команрекорди з перших хвилин, бо всі її три старди. У перекладі на цензурну лексику вони
тові атаки завершилися голами. Восьмихвизводилися до того, що фанатам набридли
линний бліцкриг створили Козьбан, Кобабезвольні поразки.
хідзе і Матей (з пенальті). «Волинь» грала у
Після перших вогненних залпів з гостьофутзал, не випускаючи зовсім юних «козавої трибуни арбітр зупинив гру, а за справу
ків» за середину поля і розігруючи «стіночвзялися пожежники і стюарди. Нагадаємо,
ки» в їхній штрафній.
що цього літа на «Авангарді» поклали уль«Побиття немовлят» продовжилося і в
трасучасні легкоатлетичні доріжки (вони
Арбітр: Головков (Луганська обл.)
«Волинь»: Кичак, Жуніч, Богданов, Шабанов,
Польовий, Герасимюк (Чепелюк, 85), Політило
(к), Шарпар, Матей (Мемешев, 55), Кобахідзе,
Козьбан (Горопевшек, 75).
«Металург»: Бабійчук (Шеремета, 46),
Демченко, Татарков, Ігнатенко, Кузнецов
(к), Кулинич, Ковалевський, Іздебський,
Клименчук, Демідов (Стефурак, 46), Каплієнко
(Ключик, 79).
Голи: Козьбан (2), Кобахідзе (4, 23), Матей (7,
54 – обидва з пен.), Шарпар (37 – з пен., 58, 82),
Герасимюк (44) – Ігнатенко (90+2).
Нереалізований пенальті: Герасимюк (44).
Попереджено: Богданов (51) – Кузнецов (36),
Демченко (45+4), Шеремета (54).

12-й тур:

Чотири нагороди здобули волинські
дзюдоїсти на домашньому чемпіонаті
України (U-17) в Луцьку.
Єдине «золото» у скарбничку
команди-господаря поклав представник
Любомля Вадим Чернов. Він переміг у
ваговій категорії 55 кг.
«Я радий, що переміг в Луцьку, на домашньому чемпіонаті. Адже тут і стіни
рідні навіть допомагають. Відчував сильну підтримку друзів та близьких. Це неймовірне почуття, коли весь зал за тебе.
Але, звичайно, хочу подякувати своєму
тренеру Олександру Сікорському, який
мене добре підготував до змагань», – поділився враженнями Вадим.
Друге місце у категорії 57 кг у дівчат виборола представниця ОДЮСШ
«Колос» Алла Онищук. Її одноклубниці
Христина Янчук (в/к 52 кг) та Софія Сочинюк (в/к 40 кг) у своїх групах стали
третіми. У загальнокомандному заліку
Волинь посіла п’яте місце.
«Цим масштабним турніром ми закрили цьогорічний спортивний сезон.
2015 рік був дуже вдалим для нас. Ми
оновили багато своїх рекордів, маємо
багато нагород. Та й кількість дітей в
секціях постійно зростає. А це не може
не тішити», – сказав директор Федерації
дзюдо Волині Віталій Терешкевич.
Юних переможці привітав бронзовий
призер Олімпіади-2000 в Сіднеї Руслан
Машуренко.
«Луцьк як місто-господар зарекомендував себе дуже добре. На чемпіонат
приїхало багато учасників – майже півтисячі. Федерація дзюдо Волині багато
працює. Як результат, нині є дуже багато
перспективної молоді, яка сьогодні показала хороші результати. Тішить, що
є тенденція до розвитку. І спортсмени
навіть такого юного віку вже показують
вперту боротьбу і хорошу техніку. За такою молоддю – майбутнє українського
дзюдо», – запевнив Машуренко.

ХРОНІКЕР
9:1 – таким тепер є клубне досягнення
результативності «Волині» в чемпіонатах
України. До вчорашнього матчу із
«Металургом» лучани щонайбільше
вигравали у Вищій лізі чи Прем’єрлізі українського футболу із різницею
у чотири голи. Це сталося минулого
сезону в домашньому поєдинку з
донецьким «Олімпіком» (4:0).
21 вересня 2011 року «волиняни»
забивали й більше голів – сім, але
це було у кубковому матчі проти
«Іллічівця» (7:1).
Ще одним приємним досягненням
«Волині» став перший хет-трик у вищій
лізі українського футболу. Його автором
став В’ячеслав Шарпар.

І
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16-й тур: «Карпати» – «Олімпік» – 4:1,
«Олександрія» – «Металіст» – 2:0, «Зоря» –
«Сталь» Д – 2:1, «Волинь» – «Металург» З –
9:1, «Говерла» – «Шахтар» – 1:6, «Динамо» –
«Чорноморець» – 2:1, «Дніпро» – «Ворскла» – 0:2.
суттєво не постраждали, але косметичний
ремонт навесні не завадить зробити. – Авт).
Зі свого сектора заспокоювати гостей
прибігли і фанати «Волині», з якими у запорожців давні дружні стосунки. Поки тривали
«переговори», гра поновилася, але і в цей момент кілька фаєрів долетіло до лінії поля.
Після п’ятого пропущеного голу вболівальники «Металурга» разом з їхніми колегами з «Волині» покинули сектор. Як виявилося, більшість запорожців дивилися другий
тайм матчу в компанії з лучанами – на їхньому фанатському секторі. Цікаво, що саме
до нього після фінального свистка пішли на
розмову із своїми фанатами гравці «Металурга»… Порозуміння не вийшло, і після гри
запорізькі ультрас спробували заблокувати
виїзд клубного автобуса із «Аванграда», але
все обмежилося тільки шарпаниною із охороною та поліцією.

Матч супроводжувався безладами, бо
приїжджі вболівальники не вибачили своїм
хлопцям безвольної гри.

ТРЕТІЙ ТАЙМ
Віталій
Кварцяний:
«Попри те, що команда із
Запоріжжя має психологічні
та організаційні проблеми,
футболістам було сказано

незважаючи ні на що, грати
організовано, старанно.
...Хлопці, залиште в спокої єврокубки. Немає такого
завдання. Футболісти в більшості матчів грали на совість
і я позитивно ставлюся до
їхньої праці за ці півроку. У
другому колі я бачу не стільки
проблеми в грі чи в результатах, а щодо тягаря боргів,
який може позбавити команду і очок, й інших заборон».
Анатолій Чанцев: «Хочу
почати з того, що перед грою
до мене підійшов директор
матчу й передав, що до нього
телефонував Кочетов і про-

сив передати, що на матч поставлено 500 тисяч доларів. Я
цього зрозуміти не можу. Для
чого таке говорити?! Причому тут команда? У мене особисто до всіх повна довіра.
Ми є заручниками ситуації,
яка склалася в клубі. Беремо
в основну команду гравців із
дубля, деякі з них навіть не
потрапляли раніше в дубль.
Ми просто хочемо дограти
гідно осінню частину.
Менше з тим, перед виїздом до Луцька у нас відімкнули на базі електрику,
тому завданням №1 було не
захворіти моїм гравцям».

ÇÀÁÀÂÀ
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АНЕКДОТИ
– То ви бачили, як злочинець задушив вашу тещу?
– Бачив, пане суддя.
– Чого ж ви не кинулися на допомогу?
– Я хотів, але коли побачив, що він і
сам впорається, вирішив не втручатися.
Слухають справу про розлучення. Чоловік із дружиною ніяк не можуть домовитися стосовно трьох дітей. Дружина:
– Двох мені, одного тобі.
Чоловік:
– Мені двох, тобі одного.
Через годину дружина не витримує:
– Слухай, пішли додому. Наступного
року розлучимося, коли четверо буде.
– Сьомо, що ти робиш? – запитує
один приятель іншого.
– Вивчаю алфавіт Брайля.
– Навіщо?! Ти ж чудово бачиш!
– Тоді я зможу читати, не вмикаючи
лампу.

Олександр КОТИС

В

ірменська церква в Луцьку –
пам’ятка архітектури на вулиці Галшки Гулевичівни. Є відомості про те, що свою церкву вірмени
збудували у Луцьку в 1427 році. Проте
є інший факт – новий храм звели у XVI
столітті. Церква володіла кількома дворами та ділянками в місті, а також селом Цеперів. У 1585 році поряд із церквою розташовувався монастир, який

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

містив шпиталь та невеликий цвинтар.
Уся територія була обгороджена міцним парканом. Вулиця, де розташовувався храм, звалася Вірменською. Це
найдавніша її назва.
З якихось причин життя луцької вірменської громади занепало у XVIII столітті. Станом на початок століття в місті жили всього 11 вірменських родин.
Згідно з описом міста, у 1789 році вірменська територія була забудована
дворами шляхти невірменського похо-

дження. У 1820 році її забрали під склад
російської армії.
Під час великої пожежі міста 1845 року
храм постраждав, його кілька разів хотіли продати на будівельний матеріал, він
переходив від одного власника до іншого, але так і залишився стояти руїною.
У 1950-х роках давню вірменську церкву пристосували під житловий будинок.
Зробили перекриття між поверхами,
дах, відремонтували фасади і вселили
людей. Це й досі житловий будинок.

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97.
крісла Тел.:
Тел : (095) 418-49-08.
418-49-08
♦ Два дерев’яні крісла.
♦ Дерев’яні вікна засклені б/в, дерев’яну вішалку з тумбою для взуття і ковану шашличницю.
В хорошому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Швейну машинку Singer (1968 року) у робочому стані. Тел.: (096) 765-06-93.
♦ Швейну машинку «Орша» у робочому стані.
Тел.: (066) 873-21-36.
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбою та холодильник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095)
303-75-00.
♦ Економний обігрівач (15 коп/год). Тел.: (050)
135-44-52.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в.
Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Газову плиту «Грета» на 4 конфорки коричневого кольору. Б/в 1 рік. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напівавтомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.
♦ Продам мобільний телефон Samsung C-3312,
сенсорний, білого кольору. Ціна 400 грн. Тел.:
(050) 135-44-52.
♦ Нову пральну машину «Волна». Пере і віджимає білизну навіть за відсутності водогону.
Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.

♦ Холодильник б/в. Тел.: (050) 438-34-75.
♦ DVD-плеєр чорного кольору б/в
б/в, вставляєть-

♦ Виготовлення кованих виробів, продаж елементів сітка для огорожі,
огорожі зварна сітка
ментів,
сітка. Тел
Тел.::
(050) 672-24-55.
♦ Виконую різного спектру роботи з дерева:
реставрація (сходів, меблів, дверей, вікон),
монтаж та демонтаж дверей, врізка замків та
завісів. Тел.: (050) 553-30-27.
♦ Допомагаю у виконанні наукових, курсових
і дипломних робіт для студентів факультету
міжнародних відносин. Тел.: (050) 279-45-14.
♦ Приватний адвокат. Консультації, складання заяв, скарг, договорів. Захист у кримінальних справах (слідство, суд). Представництво у
цивільних, адміністративних, господарських
справах. Свідоцтво № 31 від 29.06.93 р. Тел.:
72-37-26.
♦ Виконуємо ремонтні роботи (шпаклювання
стін, стелі; вкладання плитки, ламінату; декоративна штукатурка). Досвід роботи. Тел.:
(097) 926-67-10, (096) 632-04-85.

ПРОДАЮ
♦ Сітку металеву для огорожі
огорожі, стовпчики та
фіртку. Тел.: (066) 233-86-51.

♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір.
Можливість доставки на замовлення. Тел.:
(050) 438-34-75.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна договірна. Тел.: (066) 408-29-36.
♦ Дитячу ванночку голубого кольору у хорошому стані (б/в). Тел.: (095) 360-09-96.
♦ Матрац пружинний двосторонній на односпальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Чоловічу шкіряну куртку на хутрі (розмір – 50,
ріст – 180). Ціна 400 грн. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Стелажі до гаража або складу. Тел.: (095)
543-45-12.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжкова. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Cервант нового зразка (колір махонь). Ціна
договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Килим, розмір 1,85х2,50 метра. Ціна 700 грн.
Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050)
438-34-75.
♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальтовий. Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 –
115 грн/м². Тел.: (050) 378-84-38.
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апаратуру, плати. Тел.: (096) 364-62-03.

♦ Б/в меблі у квартиру (після 2000 року виробництва) у будь-якому стані. Самі забираємо.
Тел.: 29-29-92, (095) 890-49-60, (096) 501-59-71.

ПОСЛУГИ
♦ Жінка 60-ти років шукає роботу по догляду
за дитиною або людиною похилого віку, з правом проживання. Тел.: (050) 865-15-79.
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Подати оголошення можна
за номером телефону:

788 – 005

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

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
від 26 листопада 2015 року
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Вовочка згадує:
– У школі я вчився погано, і мою
маму постійно викликали до директора. Потім я почав учитися краще, і мамі
з директором довелося шукати для зустрічей інше місце.

Âåäó÷à
… Â³íôð³

Ë³òíüîîñ³íí³é
çíàê
çîä³àêó

Ìóëüòèïë³êàòîð
¹1

КУПЛЮ
♦ Намисто, речі старовини і стару радянську

2

Òîé-òàêè Àññ³ÿãîðèöâ³ò ñêðè(áîò.) ïà÷êà

1

1

Óñòàíîâà,
çáèòêè
â³äøêîäîâóº

ся флешка. Ціна 200 грн. Тел.: (093) 927-01-25.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригінал. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і
170х170 та двері нові з коробкою, 2 шт. Тел.:
(098) 262-43-97.
♦ 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.
♦ Земельну ділянку під забудову в селі Лаврові Луцького району, 0,20 га. Вихід до озера, поруч церква, школа. Є газ і світло. Ціна договірна. Тел.: (095) 418-49-08.

– Донечко, ну чому ти не хочеш за
нього заміж?
– Мамо, він же рудий!
Батько з дивана:
– Та це ж дурниці, рік життя з тобою
– і він буде сивим!

Êðà¿íà,
ñòîëèöåþ
ÿêî¿ º
Äàìàñê

Ïåâíî,
íàéâ³äîì³øèé
Ê³àíó
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àáî?..
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ìàòèö³ âîðîæáèò

Îïòè÷íèé
ïðèëàä
Äîö³ëüí³ñòü íà
ôðàíöóçüêèé ëàä

Ïîð³âíÿííÿ:
«ìîêðèé,
ÿê ...»

2
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Під час підготовки номера використовувалися інформаційні
повідомлення та фотографії з сайтів:
pravda.lutsk.ua, vip.volyn.ua, simya.com.ua, volynnews.
com, volynpost.com, uk.wikipedia.org, hromadske.volyn.ua
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уреччина затримує російський
крейсер «Москва» на Босфорі…
А тим часом десь в Сирії. Сидять
всякі бородаті мужики, чистять пулімьоти,
чай п’ють, книжки читають… І тут з
динаміка: «Вниманию встречающих!»… Усі
посхвачувалися, насторожилися, квіти,
таблички з прізвищами…
– Российский крейсер «Москва» опаздывает
на один день по техническим причинам…
Повторяю: «Российский крейсер
«Москва»…»…
Знову посідали, давай чай пить… Лаються…
Бардак, кажуть… Скрізь бардак…
***
Російський військовий льотчик-штурман,
який лишився живим у збитому турецькими
ВВС бомбардувальнику, сказав, що хоче
лишитися в Сирії, щоб відімстити за загиблого
командира…
Пояснив би йому хто: якщо хочеш відімстити
за командира, то треба кидати бомби не на
села сирійських туркменів, а на резиденцію в
підмосковному «Ново-Огарьово», чи де там
той злобний гебешний карлик мешкає…
***
44-й президент США Хусейн Барак Обамамолодший налив віскі, кинув лід, витончено
подзенькав ним об стінки бокала, взяв
мобільника і почав обдзвонювати друзів і
просто знайомих… Він був чуйною людиною,
любив співчувати, а ще – ніколи не зважав
на різницю в часових поясах, бо міг собі це
дозволити…
– Алло, Франсуа, – казав Обама заспаному
Олланду. – Сумуємо з усією Францією,
сьогодні всі ми трохи французи…
Потім набрав сонного президента Туреччини
Реджепа Ердогана, який днями збив
російський бомбардувальник:
– Алло, Реджепе, – казав Обама Ердогану, –
переживаємо разом з тобою, сьогодні всі ми
трохи турки…
– Алло, Ібрагіме, – казав Обама невиспаному
Ібрагіму Бубакаму Кейту, президенту Малі,

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» В ІНТЕРНЕТІ

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ

«В 2016 году туристы, приехавшие в Крым,
удивятся сервису! Теперь во всех домах
отдыха отдыхающим будут выдавать нитки и
кипяток».
(Підсумовуючи, відзначимо, що до 2050 года,
возможно, треба очікувати радіо і умивальник
на кожному поверсі, як мінімум).

що постраждало від терористів… – Прийми
найщиріші співчуття, сьогодні всі ми трохи
малійці…
– Алло, Владімір! – додзвонився Обама до
президента Росії, який не міг заснути вже
місяць… – Ну що, збили твого лаха турки?
Ібо нєхрєн було випендрюваться, поняв,
придурок? Що ти там сопеш? Указ мій про
систєму «Платон» получив уже? Тепер жди
в гості дальнобойщиків… І удара в спину…
В смислі – трохи нижче… Дальнобойщики
– люди брутальні і рішучі… Всі ми сьогодні
трохи дальнобойщики, да, Володька?... –
завершив Обама, заржав і долив собі ще
трохи віскі…
***
«Комсомольський» НАПАЛМ:
«Комсомольська правда» про нові напрямки
кримсько-руського туризму.
«В Крыму света нет, но отдыхающие
этого даже не замечают», – говорит Иван
Коваленко, глава «Туристического совета
Крыма».

(Та дурню ясно, що «не замічають», болєє того
– нічого не замічають вообще – свєту ж нема, і
отдихающих нема).
«У 5-звездочных отелей есть свои генераторы,
и состоятельные путешественники, прежде
чем приехать к нам, уточняют: «Есть
генератор?»
(Це нові горизонти VIP-відпочинку! Без
генератора – вже не Luxury, а х…ня собача.
Бо в Туреччині «всьо включено», а в Криму всьо
виключено, ги-ги…)
«Жизнь постепенно налаживается, некоторые
библиотеки работают до 16:00 ежедневно».
(«Вася, в Крим хочу! В бібліотеку! На Новий
год»).
«Услугами отелей стали пользоваться не
только туристы, а и местные жители, которым
интернет нужен, или телефон зарядить».
(Бачте, все окей у них, а ви – клєвещете).
«Керченская переправа работает в штатном
режиме, а если и не работает – то из-за
плохой погоды».
(Мать-природа, яка ж ти безжалосна!)

***
Більшість політиків у країні – абсолютно тупі…
В смислі, повністю і безнадійно… От Микола
Мартиненко коментує Саакашвілі: «Опустився
нижче продавщиці з «Привозу»… От нащо
це? Шоб що? Кому?... Всі в цій країні знають, що
сам Мартиненко опустився нижче прилавка
«Привозу» років десять тому і більше звідти
не вилазив… Що це кому дало? Чергову
порцію коментів ненависті на адресу того ж
Мартиненка? От чим вони керуються? Якими
оцінками і критеріями?... Скільки виборців у
Мартиненка? Два? Чотири?...
Для таких, як Мартиненко, є лише одна
порада від політологів: «Сиди мовчки!...
Альтернативи відсутні!» Бо якщо посидіти
хвилину в абсолютній тиші, то почуєш, як десь
там в кутку шарудить всезагальна ненависть...
До таких, як ти...
***
Черкаська область, сільська «таверна». Вечір,
осінь, дощ…
– Ми сьогодні в десять закриваємся, бо у
нас завтра двоє поминок і свайба. Прічьом
одноврємєнно…
– А як це ви так зумієте – одночасно?
– Так у разних комнатах. Поминки в «розовій»,
а свайба – в «центральній»… Хотя воно,
конєшно, люди перемішуються, як курить
виходять… Як вип’єш добре, то воно вже всьо
равно – чи свайба, чи поминки… Буває таке,
що прийде людина на свайбу, а окажеться
на поминках, а буває наоборот: прийде на
поминки, а потом дивись – уже на свайбі
гуля…
«А навколо земля столочена, руда… Тут ходив
Сковорода»… (Павло Тичина)

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 4 – 10 ГРУДНЯ
ОВЕН (21.03 – 20.04)

Василь Столяр (11 квітня 1962 р.)
Депутат Волиньради
Вас буде важко чимось зацікавити. Навіть
те, чим ви захоплювалися раніше, не
викличе інтересу. Винятком можуть стати
іграшки із дитинства. Тому не дивуйтеся,
якщо вас раптом непереборно потягне до
брязкалець бурштинового кольору...

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961 р.)
Екс-голова Волинської ОДА
Щоб не потрапити в неприємну ситуацію,
постарайтеся заздалегідь подумати
про те, де ви будете міняти гроші під
час подорожі. Особливо, якщо країна
призначення – екзотична, мови ви не
знаєте, а місцеві купюри більше нагадують
фантики, ніж гроші. І не піддавайтеся на
спокусливі пропозиції поміняти гроші за
низьким курсом. Кидалово «ще те».

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)

Богдан Гончарук (4 червня 1981 р.)
Помічник міського голови Луцька
Радикально змініть коло спілкування.
Досить спілкуватися з одними і тими ж
людьми на одні й ті ж теми. Життя вимагає
оновлення. Нових знайомих вибирайте
за випадковим принципом, гуляючи
вулицями й підкидаючи монету. Орел –
познайомитися, решка – ігнорувати.

РАК (22.06 – 23.07)

Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)
Депутат Луцькради
Може статися так, що ви будете залежати
від своїх партнерів, тому, втілюючи
плани в життя, не забувайте про тих, хто
допомагав вам. Не призначайте цього
тижня важливих мітингів, пікетувань чи
брифінгів.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)

Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)
Директор департаменту ЖКГ Луцька
Навіть сідаючи на звичайний офісний
стілець, цього тижня краще пристібатися
(наприклад, з допомогою шарфа).
Адже ви не знаєте напевно, коли вас
зморить сон. Щоб не впасти на підлогу
і не забитися, краще підстрахуватися
реверансами.

Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)
Перший заступник голови Волиньради
«Первий, первий, я второй, прийом!».
Визначитеся із новим шефом у днях
прийому корвалолу чи адреналіну. За
кулісами розповідатимете про важке життя,
але матимете проблему із довірою.

ДІВА (24.08 – 23.09)

Сергій Григоренко (2 січня 1979 р.)
Радник міського голови Луцька
Ви, напевно, обрали для себе що-небудь
легке і невагоме – стрибки на батуті,
польоти на дельтаплані, ходіння по канату
з віялом. Майте на увазі, що поїдання
повітряних тістечок безе на швидкість або
позування в широкій газовій спідниці,
стоячи на решітці вентиляції, – не спорт, а
мистецтво!

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Міський голова Луцька
Болівар не стерпить п’ятьох. А якщо
ще вас додати шостим у цю кумпанію,
армагеддець якийсь передбачається…
Поміркуйте, кого «кинути», а кого на
пенсію відправити.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)

Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)
Депутат Волиньради
А ставочка не зайшла… Занадто довгий
«паровоз» подій ви хотіли сполучити.
Так не буває, щасливчик ви наш. Зорі
вважають, що ліпше ставити точково,
«ординарами», аби не зачерпнути ківш
лиха у ложку щастя.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)

Костянтин Зінкевич (8 листопада 1970 р.)
Депутат Волиньради
На Скорпіонів цього тижня чекають деякі
зміни. Опиратися їм не тільки безглуздо,
але й безвідповідально. Але ж ви разом із
любими друзями все-таки спробуєте. Дуже
цікаво, що з того вийде, і як ви будете з
цього викручуватися.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)

Олександр Терещук (11 лютого 1964 р.)
Екс-начальник УМВС Волині
Матимете чутливість до гарячої їжі і
ризикуватимете обпектися, або ж на вас
нападе гикавка від недобрих спогадів.
Вживайте страви, температура яких не
перевищує 36,6 градусів за Цельсієм.
Встромивши звичайний даішний жезл у
тарілку, ви легко визначите, чи це так.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Голова Волинської ОДА
Додайте трохи життя в середовище
навколо вас. Погляньте, як багато довкола
неживих предметів. А є ж ще діти, жінки,
кішки, квіти... Поверніться до них, і
річна норма зробленого вами добра
перевиконається.

