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ЦІНА ДОГОВІРНА

ФОКУС ІЗ БОРЖНИКАМИ: ФОКУС ІЗ БОРЖНИКАМИ: 
ЯК ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» ЯК ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» 
МАНІПУЛЮЄ ЦИФРАМИ ТА СКІЛЬКИ МАНІПУЛЮЄ ЦИФРАМИ ТА СКІЛЬКИ 
НАСПРАВДІ ВИННІ ЛУЧАНИНАСПРАВДІ ВИННІ ЛУЧАНИ
Питання відсутності гарячої води у Луцьку є чи не найбільш Питання відсутності гарячої води у Луцьку є чи не найбільш 

наболілим для жителів міста. 21 травня лучани 
прокинулися і не виявили її у своїх кранах. Для 

більшості це стало несподіванкою. Та ще 
більшою несподіванкою стало те, що 
гарячу воду відключили через борги 
ДКП «Луцьктепло» перед НАК «Нафтогаз 
України», які сягнули 57,1 мільйона 
гривень. Принаймні такі суми було 
вказано в офіційному повідомленні 

прес-служби ПАТ «Волиньгаз», 
оприлюденому в день відключення 
гарячого водопостачання.

ВІКТОР ВАЛЬЧУК: ВІКТОР ВАЛЬЧУК: 
«РАБСТВО У СУЧАСНОМУ «РАБСТВО У СУЧАСНОМУ 
СВІТІ БЛИЖЧЕ, НІЖ СВІТІ БЛИЖЧЕ, НІЖ 
ЗДАЄТЬСЯ»ЗДАЄТЬСЯ»
До проблеми сучасного До проблеми сучасного 
рабства найчастіше ставляться рабства найчастіше ставляться 
як до фільму жахів, до чогось як до фільму жахів, до чогось 
страшного й недосяжного. страшного й недосяжного. 
Кожен думає: «Ні, тільки не я. Кожен думає: «Ні, тільки не я. 
Зі мною такого не станеться». Зі мною такого не станеться». 
Тим часом кожні 30 секунд Тим часом кожні 30 секунд 
ще одна людина стає ще одна людина стає 
жертвою найприбутковішого жертвою найприбутковішого 
кримінального бізнесу  в світі. кримінального бізнесу  в світі. 
Торгівля людьми набагато Торгівля людьми набагато 
ближче, ніж усім ближче, ніж усім 
нам здається. нам здається. 

НА ЧАСІСОЦІАЛКА

стор. 7

стор. 6

ІСТОРІЯ

ПОДОРОЖ

стор. 10

ЧЕРЕЗ ЗЛИДНІ ЧЕРЕЗ ЗЛИДНІ 
ДО БАРОКО:ДО БАРОКО: ІСТОРІЯ  ІСТОРІЯ 
ЛУЦЬКИХ БЕРНАРДИНІВЛУЦЬКИХ БЕРНАРДИНІВ
Якщо прогулюватися горбистими луцькими околицями і, маючи Якщо прогулюватися горбистими луцькими околицями і, маючи 
хороший «зум», фотографувати центр міста, то практично з будь-хороший «зум», фотографувати центр міста, то практично з будь-
якого боку буде відкриватися вигляд на собор Святої Трійці. якого боку буде відкриватися вигляд на собор Святої Трійці. 
Храм з високопосадженими куполами відіграє вагому роль у Храм з високопосадженими куполами відіграє вагому роль у 
формуванні образу міста. Та сьогодні ми зробимо іншу мандрівку формуванні образу міста. Та сьогодні ми зробимо іншу мандрівку 
– у його барокове минуле.  Шикарний бароковий оборонний – у його барокове минуле.  Шикарний бароковий оборонний 
монастир із підземними ходами!монастир із підземними ходами!
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ПРОБЛЕМА

ФАЛЬШИФЕ ДОБРО

АФЕРИСТИ МАСКУЮТЬСЯ 
ПІД ВОЛОНТЕРІВ

ЧИСТО НЕ ТІЛЬКИ ТАМ, ДЕ НЕ 
СМІТЯТЬ, А Й ТАМ, ДЕ ПРИБИРАЮТЬЧИ ДОВІРЯЮТЬ 

ЛУЧАНИ ВОЛОНТЕРАМ?
а сході країни точиться війна. Волонтери 
просто заполонили Луцьк. Годі спокійно 
пройти вулицею Лесі Українки, щоб не 

підійшов хтось зі скринькою з написами «На 
лікування хворому братику», «На АТО» і не 
попрохав грошей. Добродійників у людних 
місцях так багато, що закрадається думка: чи 
насправді ці люди є волонтерами? «Хроніки 
Любарта» вирішили запитати у лучан, чи 
довіряють вони волонтерам, як часто кидають 
гроші у скриньки та чи запитують у волонтерів 
документи, коли дають пожертви.

Наталя, 23 роки, вчитель: 
– Довіряю лише тим волонте-
рам, які мають із собою потріб-
ні документи. Не скажу, що даю 
гроші надто часто, бо, на жаль, 
у мене немає такої матеріаль-
ної можливості. Проте коли 
бачу кошики в супермаркетах, 
завжди намагаюся купити 
трошки продуктів і поклас-
ти туди. Телефонувала на 565, хоча не впевнена, 
що гроші йшли за призначенням. Долучалася до 
переказу одноденного заробітку на потреби АТО. 
Готова підтримати і відгукнутися на інші прохання 
й допомагати у силу своїх можливостей. Єдині, 
кому не кидаю грошей, – це люди зі скриньками 
на вулицях, адже серед них багато аферистів. За-
галом, вважаю, що кожна свідома людина має хоч 
якось мінімально підтримати солдатів – грошима, 
продуктами, одягом. Адже вони, крім нас, більше 
нікому не потрібні, держава про них часто забуває, 
тому хто ж, як не ми?

Андрій, 29 років, 
підприємець:
– Нині у людей «збивають» дуже 
багато грошей – усім і на все. 
Тому не зовсім довіряю волонте-
рам. Бо усім відомо, що велика 
кількість волонтерської діяль-
ності, якщо йдеться про великі 
масштаби, побудована на власній 
наживі. Це чийсь бізнес. Гроші не 
даю, але жертвую речі, безплатно 

встановлюю вікна та жалюзі у лікарнях. 

Марія, 63 роки, 
працівниця музею:
– Довіряю волонтерам. Ніко-
ли не перевіряю у цих людей 
документів. Працюю у краєз-
навчому музеї, там часто стоять 
скриньки з пожертвами на АТО. 
Тому завжди стараюся кидати 
туди гроші. 

Ірина, 19 років, студентка: 
– Довіряю і часто даю людям 
гроші. Скільки маю, стільки й 
кидаю: дві гривні, п’ять чи де-
сять. Навіть якщо гроші підуть 
не за потребою, то це буде на 
совісті шахраїв. Не уявляю, як 
можна стояти осторонь, коли у 
країні таке робиться. Як можна 
заробляти гроші на війні? Це 

огидно і низько. У людей біда. Все це могло трапи-
тися із нашими близькими. 

Світлана, 45 років, 
підприємець: 
– Не усім людям, які представ-
ляються волонтерами, довіряю. 
Завжди запитую та перевіряю у 
них документи. Даю пожертви 
тільки в тому випадку, якщо 
знаю, куди підуть насправді ці 
кошти. 

Вікторія, 16 років, 
студентка:
– Довіряю, але не усім. Бо зараз 
розвелося дуже багато псев-
доволонтерів, які обдурюють 
людей. Коли іду вулицею Лесі 
Українки і бачу, що волонтери 
збирають гроші на потреби ар-
мії, то стараюся давати хоч якісь 
кошти. Про документи  ніколи 

не запитувала, зазвичай волонтери самі представ-
ляються та показують документи. 

П’ЯТЬ КОПІЙОК
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Н Лілія БОНДАР

онад два місяці вулицю Гулака-
Артемовського, 17 «прикрашають» 
купи скошеної трави. Про це 

«Хронікам Любарта» повідомила читачка 
Людмила Шумська. Жінка розповідає, що траву 
біля її будинку викосили ще перед травневими 
святами, згорнули у купи й так залишили. 

«Я живу в будинку на вулиці Гулака-
Артемовського, 17. Тут два місяці тому ско-
сили траву. Але не вивезли її на сміттєзвали-
ще, а залишили гнити у дворі, – обурюється 
мешканка будинку. – Де таке бачено, щоб 
досі та трава тут лежала? Люди почали зно-
сити сюди сміття та викидати недопалки. Я 
телефонувала у ЖКП №3, розмовляла з дис-
петчером. Він відправив мене до майстра. А 
звідти мене знову попросили зателефонувати 
диспетчеру. На цьому коло замкнулося. Піс-
ля того, як мій терпець увірвався, звернулася 
у Луцьку міську раду, де мене знову ж таки 
відправили у ЖКП. Футболять людей від од-
нієї структури до іншої, а купи сміття лежать 
і гниють». 

«Хроніки Любарта» вирішили перевірити, 
як виконує свою роботу житлово-комунальне 
під приємство №3. Поблизу будинку насправді 
лежить кілька куп сіна. Видно, що воно тут 
не перший тиждень, бо уже виросла отава, 
яку треба знову косити. Люди перетворили 
ці купи на невеличкі смітники, почали ви-
кидати сюди різний непотріб та недопалки. 

«Тут лежить шість куп, – каже Людмила 
Шумська. – На вулиці Арцеулова була така 
ж сміттярка, але її прибрали. На Гулака-
Артемовського, 15 та 19 теж прибрали. А ми 

У РАЙОНІ ВОКЗАЛУ ДВА МІСЯЦІ НЕ ПРИБИРАЮТЬ СКОШЕНУ ТРАВУ

СМАЧНА ІДЕЯ

Дмитро УРБАН

Минулими вихідними до 
мене приїхали друзі з Києва. 
Звісно, для бажаних гостей 
хотілося створити найкращі 
умови відпочинку, а заодно 
– показати все найкраще і 
найцікавіше у древньому 
Лучеську, щоб після візиту в 
них залишилися тільки приємні 
враження. 

Певна річ, що не забув я й про 
маленькі подарунки для друзів 
зі столиці. Проте, що презентувати 
як сувенір так, щоб було і приємно, і 
недорого водночас, довелося трохи по-
мізкувати.

Обрати наліпки на холодильник із 
зображенням Луцька – банально про-
сто, тож варіант відпав одразу. На жаль, 
серед іншої глиняно-дерев’яної сувенір-
ної продукції не знайшлося нічого, що 
асоціювалося б із містом і стало вдалим 
подарунком. 

Можна було б подарувати пляшку во-
линської медовухи, відомої своїми нату-
ральними інгредієнтами і гарним смаком, 
але не тільки Волинь славиться медами. 

Як варіант, думав вибрати щось із со-
лодощів. Торт, приміром, підійшов би. Та 
колись найпопулярніший «Жіночі примхи» 
вже давно не новинка, а серед інших вироб-
ників годі й обрати.

Думав, зрештою, презентую двісті гривень 

в 
ємні 

й про 
друзів 
ентувати

приємно, і 
я трохи по-

лодильник із 
анально про-
разу. На жаль, 
в’яної сувенір-
ося нічого, що
і стало вдалим 

ку во-

із Луцьким замком на звороті. Ніби цікаво, але 
який же з того сувенір?

І тут пригадав, що недавно бачив у хліб-
ному кіоску «ТЕРЕМНО» гарну білу коробку 
з написом «Луцький сувенір». Вирішив дізна-
тися, що це таке, тож придбав на пробу і не 
прогадав.

Виявляється, «Луцький сувенір» – це со-

лодкий пряник з натуральним медом та пря-
нощами у складі, завдяки яким смаколик 
дуже ароматний, а абрикосовий конфітюр 
усередині надає йому смачної кислинки. А 

ще пряник направду є солодким сим-
волом нашого міста, адже на ньому 
зображено логотип Луцька. Хочеш 
спробувати солодкий смак нашого 
міста? Тоді гайда по «Луцький су-
венір»!

Як я з’ясував, придбати та-
кий смаколик можна у мережі 
супермаркетів «Салют», у гіпер-
маркеті «Там Там» та у мережі 
хлібних кіосків виробника 
«ТЕРЕМНО ХЛІБ».

Вихідні закінчилися, 
друзі поверталися додому 
з гарним настроєм, приєм-
ними спогадами і смакували 

запашні пряники «Луцький су-
венір».

Тож якщо й до вас завітають друзі чи ро-
дичі і ви захочете подарувати їм смачний на-
стрій Луцька, можете сміливо презентувати 
пряники від «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

«Луцький сувенір» стане не лише при-
ємним сюрпризом для ваших близьких, а й 
завжди смачною та свіжою пам’яткою про 
Луцьк. 

П

ПРИВІТПРИВІТ ІЗ ЛУЦЬКА

Луцькі активісти днями спіймали 
псевдоволонтерів із фонду «Люди сильні 
духом», що має львівську прописку.

Цих фальшивих «добродіїв» ловили на 
гарячому й раніше у справі фонду «Дітям Ге-
роїв». 

«Волонтери» живуть поблизу Жовкви, 
на час збирання коштів вони проживають у 

орендованій квартирі. З їхніх слів, у Рожи-
щі. Сплачує за проживання фонд», – повідо-
мив у соцмережі «Facebook» активіст Сергій 
Абрам.

«Мені подзвонив Діоніс Афоніч, роз-
повів, що ці аферисти знову у Луцьку. Ви-
їхавши на вказане місце, ми їх там не зна-
йшли. Однак через 30 хвилин ми зустріли 
їх біля ЦУМу у маршрутці №8. Викликали 

міліцію по спецлінії 102. Приїхав дільни-
чий інспектор і забрав на опорний пункт. 
Там написав пояснення та заяву з приводу 
шахрайських дій з боку цих аферистів», – 
розповідає активіст та нагадує лучанам, 
що справжні волонтери не збирають гроші 
у громадському транспорті та на вулицях, 
а також закликає довіряти лише перевіре-
ним волонтерам».

що, прокажені? Чому у нас ніхто не приби-
рає?».

Прибиранням цієї території опікуєть-
ся житлово-комунальне підприємство №3. 
Директор підприємства Руслан Юлдашев 
розповів, що нічого не знав про це сміття, 
а жодних скарг від мешканки будинку йому 
не надходило. Чоловік сказав, що відправив 
туди свого майстра, але той сміття так і не 
знайшов. Чи, може, не захотів знайти. Після 
цього директор зателефонував до редакції і 

сказав, що сміття вивезли ще два тижні тому. 
Але на ремарку, що можна вислати йому що-
йно зроблені фото із купами трави, відповів, 
що сам усе перевірить. І таки перевірив. 

«Там всього кілька невеличких купок із 
сміттям було, – обурювався Руслан Усмано-
вич. – Це ж треба було заради цього в газету 
телефонувати! Уже все прибрали і зачистили 
територію».  

Р. S. Що ж, можете, коли захочете. От 
тільки щоразу доводиться тицяти паль-
цем… 
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БЮРОКРАТІЯ

ЗАКОНОДАВСТВО

В УКРАЇНІ 
ПИВО 
ПРИРІВНЯЛИ 
ДО ГОРІЛКИ
Від 1 липня пиво вважається алкогольним 
напоєм, хоча раніше його відносили до 
слабоалкогольних. 

Про це йдеться у законі про внесення змін до 
Податкового кодексу, повідомляє видання «Корес-
пондент».

Так,  тепер до алкогольних напоїв належать про-
дукти, отримані шляхом спиртового бродіння цукро-
містких матеріалів або виготовлені на основі харчових 
спиртів з вмістом етилового спирту понад 0,5% (а не 
1,2%, як раніше) об’ємних одиниць, а також з вмістом 
етилового спирту 8,5% об’ємних одиниць і більше.

До того ж, слабоалкогольними напоями, вино-
градними винами, вермутами й іншими збродже-
ними напоями (наприклад, сидр) будуть вважатися 
алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 
0,5%, а не 1,2%, як було раніше.

Відповідно до закону, з 1 липня, аби торгувати пи-
вом, суб’єктам господарювання треба буде отримати 
ліцензію на право торгівлі алкогольними напоями. 
Акцизний податок сплачується у розмірі 5% від суми 
реалізованих підакцизних товарів.

Крім того, у заяві про видачу ліцензії на роздрібну 
торгівлю алкогольними напоями тепер додатково 
доведеться вказати адресу місця торгівлі, перелік 
реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку 
розрахункових операцій), що перебувають у місці 
торгівлі, а також інформацію про них. 

ПРОЇЗД У ЛУЦЬКИХ 
ТРОЛЕЙБУСАХ 
ПОДОРОЖЧАВ 

Окрім того, підвищаться ціни і на проїзні 
абонементи.

Тож, згідно із нововведеннями, з 1 липня 2015 
року тариф на разовий проїзд одного пасажира в 
міському електротранспорті (тролейбусі) становити-
ме 1,75 гривні. 

Вартість разового квитка на проїзд в міському 
електричному транспорті для учнів загальноосвітніх 
шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, 
студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації становитиме 1 гривню. 

Вартість місячного проїзного квитка в тролей-
бусах для підприємств, установ, організацій – 105,00 
гривень, для населення – 90,00 гривень, для учнів за-
гальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчаль-
них закладів, студентів вищих навчальних закладів 
І-IV рівнів акредитації – 50,00 гривень.

Шановні читачі!Шановні читачі!
Якщо ви не отримуєте газетуЯкщо ви не отримуєте газету

у поштову скриньку, у поштову скриньку, 
її можна передплатитиїї можна передплатити

Вартість передплати вказана 
без урахування послуг поштового зв’язкузку

7,967,96 грнгрн 
на на 33 міс. –  міс. – 23,8823,88 грн                   грн                  

на на 66 міс.  –  міс.  – 47,7647,76 грн грн

Увага!Увага! Вартість  Вартість 
передплати на місяць –передплати на місяць –

Передплатний Передплатний 
індекс –індекс –

4983149831

НОВОВВЕДЕННЯ

ГАМАНЕЦЬ

ГРОШІ

ВІЙСЬКОВИМ НА ФРОНТІ
ЗАБОРОНИЛИ КОРИСТУВАТИСЯ 
МОБІЛЬНИМИ БЕЗ ДОЗВОЛУ 
КОМАНДИРА 

РАДА ЗАБОРОНИЛА 
ВИМАГАТИ ДОКУМЕНТИ 
ПІД ЧАС ОБМІНУ ВАЛЮТ

У зв’язку зі зміною постачальника 
природного газу з 1 липня 
споживачам треба укласти 

новий договір і в подальшому проводити 
розрахунки за реквізитами нового 
товариства, повідомляють у прес-службі 
ПАТ «Волиньгаз».

Такі зміни відбулися у зв’язку з прий-
няттям постанови Національної комісії, що 
здійснює регулювання у сферах енергетики і 
комунальних послуг, від 28 травня 2015 року 
№ 1640. 

Згідно з документом, з 1 липня 2015 року 
для ПАТ «Волиньгаз» анулювали ліцензію на 
право провадження господарської діяльності 
з постачання природного газу на території Во-
линської області.

Її надали ТОВ «Волиньгаз збут», яке тепер 
виступає гарантованим постачальником газу 
для побутових споживачів Волинської області. 

Для споживачів це означає, що кожен 
лучанин, який користується природним га-
зом, має укласти новий договір про надання 
послуг з газопостачання, сторонами якого 
будуть споживач, постачальник природного 
газу (ТОВ «Волиньгаз збут») та газорозпо-
дільне підприємство. 

Нову тристоронню форму типового до-

говору про надання населенню послуг з га-
зопостачання затверджено постановою Каб-
міну від 2 березня 2015 року. 

Для укладення договору про надання на-
селенню послуг з газопостачання або внесен-
ня змін до нього споживач має пред’явити:

✓ документ, що посвідчує особу спожи-
вача (для громадян України – паспорт грома-
дянина України або тимчасове посвідчення 
громадянина України (для осіб, недавно прий-
нятих до громадянства України); для інозем-
ців та осіб без громадянства – національний 
паспорт або документ, що його замінює);

✓ довідку про надання ідентифікаційного 
коду (за наявності);

✓ технічний паспорт на будівлю;
✓ довідку про зареєстрованих осіб у квар-

тирі, приватному будинку (довідка про склад 
сім’ї) або будинкову книгу тощо;

✓ документ, що підтверджує право влас-
ності на квартиру, приватний будинок або 
користування ними (договір купівлі – прода-
жу, обміну, дарування, свідоцтво про право 
на спадщину тощо);

✓ документ, що підтверджує право на 
отримання пільг;

✓ технічний паспорт газового обладнан-
ня (за наявності);

✓ технічний паспорт лічильника газу (за 
наявності).

Незалежно від того, укладено тристорон-

ній договір чи ні, починаючи з 1 липня 2015 
року у кожного споживача буде новий осо-
бовий рахунок. Побутовий споживач, який 
не уклав тристоронній договір про надання 
послуг з газопостачання, може дізнатися про 
новий особовий рахунок з квитанції (рахун-
ку) на оплату за газ, через call-центр (0332) 
280-104 чи за номером телефону абонент-
ського відділу свого газового управління.

Окрім цього, з 1 липня 2015 року опла-
та вартості послуг з газопостачання, в тому 
числі погашення заборгованості станом на 
30.06.2015 р., буде здійснюватися на поточ-
ний рахунок зі спеціальним режимом вико-
ристання нового постачальника природного 
газу – ТОВ «Волиньгаз збут».

Аби уникнути розбіжностей в части-
ні розрахунків за спожитий природний газ 
станом на 30.06.2015 року, ПАТ «Волиньгаз» 
просить протягом 30 червня – 2 липня по-
відомити показання газового лічильника на 
кінець червня у будь-який зручний спосіб: 
через call-центр (0332) 280-104 чи за номером 
телефону абонентського відділу вашого газо-
вого управління.

Банківські реквізити ТОВ «Волиньгаз 
збут» для зарахування оплати послуг з га-
зопостачання: р/р 26030302637745, ТВБВ № 
10002/03 філії Волинське обласне управління 
АТ «Ощадбанк», МФО 303398.

БЮРОКРАТІЯ говору 
зопостач

ЛУЧАНИ ЗМУШЕНІ ЛУЧАНИ ЗМУШЕНІ 
ПЕРЕУКЛАСТИ ПЕРЕУКЛАСТИ 
«ГАЗОВІ УГОДИ» «ГАЗОВІ УГОДИ» 
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Верховна Рада заборонила 
вимагати посвідчення особи для 
купівлі-продажу іноземної валюти, 
повідомляє УНІАН. 

Така норма міститься у Законі «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг», за який 
проголосували 248 народних депутатів 
із 346 зареєстрованих у сесійній залі.

Ця норма була передбачена в зако-
нопроекті № 1088 і вона залишилася до 
другого читання, тобто не була вилуче-
на під час підготовки до другого читан-

ня, хоча не озвучувалася у сесійній залі 
ВР.

Як повідомляє УНІАН, чистий про-
даж (перевищення продажу над купів-
лею) валюти населенням у червні стано-
вив 174 мільйони доларів. 

Директор департаменту відкритих 
ринків Національного банку України 
Сергій Пономаренко зазначив, що на-
селення продає банкам більше валюти, 
ніж купує, що свідчить про стабілізацію 
на готівковому валютному ринку. 

«За червень банки придбали у насе-
лення 214 мільйонів доларів, продали 40 
мільйонів доларів, сальдо – 174 мільйо-
ни доларів», – наголосив Пономаренко. 

За ухвалення запропонованого 
Кабміном законопроекту 
проголосували 244 депутати.

«Військовослужбовцям, які виконують 
обов’язки військової служби, забороня-
ється користуватися особистими засобами 
мобільного зв’язку: у районах проведення 
антитерористичної операції; в умовах над-

звичайного стану чи під час дії особливого 
періоду на територіях, де ведуться бойові 
дії», – йдеться у законі.

Дозвіл на користування телефонами 
буде давати командир військової частини.

Уряд вважає, що цей закон посилить 
контроль за витоком інформації, зокрема, 
з районів проведення антитерористичної 
операції.

Депутати Верховної Ради звільнили від 
призову на військову службу під час 
мобілізації деяких викладачів вишів та 
наукових співробітників, повідомляє «ТСН».

За відповідний закон про внесення змін 
до закону «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію» (щодо звільнення від призо-
ву на військову службу під час мобілізації 
викладацького складу вищих навчальних за-
кладів та наукових співробітників) проголо-
сувало 266 народних обранців. 

Зокрема, у документі зазначається, що 
від призову на військову службу в особливий 
період звільняються студенти, аспіранти та 
докторанти, які навчаються на денній формі 
навчання; наукові працівники, науково-
педагогічні працівники вищих навчальних 
закладів, наукових установ та організацій, які 
мають вчене звання та/або науковий ступінь, 
педагогічні працівники загальноосвітніх 
навчальних закладів за умови, якщо вони 
працюють за основним місцем роботи не 
менше ніж на 0,75 ставки в таких навчальних 
закладах, наукових установах і організаціях.

НАУКОВЦІВ 
ТА ВИКЛАДАЧІВ 
ВИШІВ ЗВІЛЬНИЛИ 
ВІД ПРИЗОВУ

МОБІЛІЗАЦІЯ
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ЗНАХІДКА

У

ВИМУШЕНА РЕСТАВРАЦІЯ:  
  У ЛУЦЬКУ МОЖУТЬ ВІДНОВИТИ   У ЛУЦЬКУ МОЖУТЬ ВІДНОВИТИ   
   ІСТОРИЧНУ «ТРИЛІНКУ»

Олександр КОТИС

середині червня цього 
року на вулиці Крилова 
серед історичної забудови 

Луцька почався капітальний 
ремонт вулиці. За планами, 
підприємство «БетонБрукСервіс» 
мало викласти нові тротуари 
плиткою та повністю замінити 
покриття проїжджої частини. 
Роботи вже почалися, але тут свою 
роль у повороті подій відіграла 
історія.

Щоб викласти нове покриття на 
вулиці, зазвичай здирають попереднє. 
Це і зробили працівники. Виявилося, 
що під шаром асфальту збереглася у 
чудовому стані бруківка 1930-х років. 
А трохи далі по вулиці – залишок пер-
шої водоканалізаційної мережі Луцька 
1920-х років. Дуже гарні знахідки, які 
неабияк додають історичної атмос-
ферності не тільки вулиці, а й усьому 
історичному ареалу забудови. Крім 
того, такі артефакти можна вважати 
музейними експонатами просто неба.

Поки відбувалися роботи на Кри-
лова, знахідки оглянули представники 
громадськості – члени робочої групи 
при постійній комісії міської ради з 
питань міжнародного співробітни-
цтва, інформаційної політики, молоді, 

спорту та туризму. Після засідання 
комісії наступного дня міський голо-
ва Микола Романюк виніс доручення 
«максимально зберегти частину до-
роги на вулиці Крилова, яка має істо-
ричну цінність». Власне, роботи зараз 
проводяться тільки на тротуарній час-
тині вулиці.

Що ж такого цінного знайшли 
працівники підприємства під час ро-
біт? Знявши асфальт, вони виявили 
так звану бруківку Трилінського, шес-

тикутну та прямокутну. Власне, це не 
бруківка у чистому вигляді, а плити з 
суміші бетону й каміння. Спосіб виго-
товлення шестикутних і прямокутних 
кам’яно-бетонних плит запатентував 
варшавський інженер Владислав Три-
лінський у 1936 році. У той час Луцьк 
активно замощували такими плита-
ми. У місті є кілька вулиць, де збере-
глася така бруківка не під асфальтом. 
Наприклад, Братковського та Пушкі-
на. На них вимощені шестикутники. 

Оригінальність знахідки на Крилова у 
тому, що значна частина – прямокутні 
плити Трилінського. Такі можна поба-
чити в місті лише на повороті з вулиці 
Богдана Хмельницького на Даргомиж-
ського навпроти міської ради. Якщо 
доручення міського голови виконають, 
то будуть такі плити і на Крилова.

Інша знахідка – кришка венти-
ля першого міського водогону, який 
закладали у 1925 році. Це кришка з 
написом польською мовою Zasuwa 

wodna. Її і раніше можна було спосте-
рігати на вулиці, проте тепер праців-
ники дістали її повністю, чим, імовір-
но, пошкодили «ще польські» труби, 
які тягнуться під поверхнею вулиці.

Бруківка та люк насправді дуже 
гарні й додадуть шарму місцевості. 
Саме збереження історії в усіх її фор-
мах і є хорошим кроком до розвитку 
туризму. Зауважимо, що більшість 
забудови вулиці Крилова також нале-
жить до міжвоєнного періоду.
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На Волині можуть притягнути до кримінальної 
відповідальності жінку, яка на своїй сторінці в соціальній 
мережі активно закликала підтримувати терористів, 
повідомляє прес-служба УСБУ у Волинській області. 

Волинянка поширювала в інтернеті відеоролики з 
відвертою антиукраїнською пропагандою та наголо-
шувала на тому, аби змінити межі території України й 
створити так звану «Новоросію». 

Матеріали перевірили в Українському науково-
дослідному інституті спеціальної техніки та судових екс-
пертиз Служби безпеки України. За висновком фахівців, 
їхній зміст суперечить низці конституційних положень. 

Жінці інкримінується вчинення злочинів за ч.2 
ст.109, ч. 1 ст.110 Кримінального кодексу України. На-
разі триває слідство. 

КРИМІНАЛ

КРОКОМ РУШ

ОТАКОЇ

 НА ВАРТІ

КЕРІВНИКУ ЛУЦЬКИХ 
МУНІЦИПАЛІВ ПОБИЛИ МАШИНУ 
Й ПОГРАБУВАЛИ ЖИТЛО 

ПІД ЧАС ШОСТОЇ ХВИЛІ 
ХОЧУТЬ МОБІЛІЗУВАТИ 
ПІВТОРИ ТИСЯЧІ ВОЛИНЯН 

ВОЛИНЯНКА 
ЗАКЛИКАЛА 
У СОЦМЕРЕЖАХ 
ПІДТРИМУВАТИ 
ТЕРОРИСТІВ 

РАЗОМ – ПРОТИ 
ГРАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ

Невідомі спочатку 
перевернули догори дриґом 
житло, викрали речі, а 
потім потрощили авто в. о. 
начальника місцевого відділу 
муніципальної дружини 
Луцької міської ради Юлії 
Сиротинської. 

Про це на своїй сторінці у 
мережі «Фейсбук» повідомила 
сама посадовець і виклала фото-
графії.  

«ЖАХ! Це я застала, повер-
нувшись додому з Любліна! Усе 
розтрощено, розкидано, роз-
тащено! На емоції уже відсутні 
сили! Сподіваюсь, що цих «тва-
рюк» знайдуть. Відчуття, наче 
залізли тобі у душу і там нага-
дили. Зараз в оселі важко навіть 
знаходитись», – прокоментувала 
побачене жінка. 

Та вже наступного дня з Си-
ротинською сталася ще одна 
прикрість: їй побили скло в авто. 

У 2014 році правоохоронці у сфері грального бізнесу 
розпочали 15 кримінальних проваджень і склали 46 
адміністративних правопорушень.

Міліціонери й далі продовжують здійснювати 
комплекс заходів, спрямованих на викриття та припи-
нення функціонування нелегального грального бізнесу. 

Аби назавжди викорінити всі осередки азартного 
бізнесу на території регіону, керівництво УМВС Укра-
їни у Волинській області звертається до всіх небайду-
жих громадян.

«Шановні волиняни! Якщо у вас є будь-яка інфор-
мація про діяльність закладів, які надають послуги 
грального бізнесу, просимо негайно повідомити про це в 
міліцію на лінію 102 або звернутися в найближчий відділ 
міліції», – наголошують в обласному управлінні МВС.

Шоста хвиля мобілізації, яка стартувала 
19 червня, набирає обертів, повідомляє 
прес-служба Волинської ОДА. 

За інформацією тимчасового виконува-
ча обов’язків військового комісара обласно-
го військового комісаріату Романа Кулика, 
на Волині мають мобілізувати 1 тисячу 461 
військовозобов’язаного, із яких 123 офіцери. 
Окрім того, нині ремонтують сім одиниць 
техніки.

«Пріоритет надається тим громадя-
нам, які проходили військову службу, які 
добровільно зголошуються йти захищати 
Батьківщину, й тим, які тимчасово не пра-
цевлаштовані», – розповів Роман Кулик.

Військові комісари запланували опові-
стити 9 тисяч 641 особу. Нині оповіщено 
лише 942 військовозобов’язаних. А на ме-
дичний огляд з’явилося 244 чоловіки. Якщо 
ж говорити у розрізі районів, то непогані 
результати на Любешівщині та Маневич-
чині, де й раніше констатували виконання 
мобзавдань. Є зрушення і в Любомльському 
та Шацькому районах.

План волиняни виконали на 100% і щодо 
строкової служби. До військових частин від-
було 480 військовозобов’язаних. Варто наго-
лосити, що строковиків не скеровуватимуть 
у зону АТО.

Як повідомила речниця 
УМВС України у Волинській об-
ласті Оксана Блищик виданню 
«Район. Луцьк», уже відкрито 
кримінальні провадження за 
фактами вчинення правопору-
шень.

«По квартирі: відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 3 
ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана 
з проникненням у житло, інше 
приміщення чи сховище або що 
завдала значної шкоди потерпі-
лому, карається позбавленням 
волі на строк від трьох до шести 
років). По машині: звідти нічого 
не вкрали, тільки розбили скло. 
Тому кваліфікація тут – дрібне 
хуліганство (ст. 173 КУпАП)», – 
повідомила Блищик.
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ПОЛІТИЧНЕ БРАТАННЯ «ВЕЛИКИЙ» ПОЛІТИКУМ 
У МАЛЕНЬКОМУ МІСТІ 

Тетяна ГРІШИНА 

«Хроніки Любарта» вже 
писали про зміну партійної 
приналежності депутатів Луцької 
міської ради з початку каденції. 
Деякі обранці встигли поміняти 
кілька депутатських груп та 
навіть політичних партій. Звісно, 
за великим рахунком, нічого 
страшного у зміні політичного 
вектору немає: хтось помиляється, 
хтось змінює погляди і часом ця 
зміна навіть на користь. 

Втім часто у містечковому вимірі 
йдеться не про зміну саме політичних 
переконань, а ситуативну зміну кон-
фігурації, що часто пов’язана з бізнес-
інтересами, впливом на управління 
процесами. Це доводить, що голосу-
вати, керуючись партійним брендом, в 
українських реаліях часто-густо марне 
заняття. 

«Хроніки» на основі власних 
суб’єктивних спостережень, інсай-
дерської інформації та судячи з ре-
зультатів голосувань у міській раді, 
спробували з’ясувати, як неофіційно 
поділена міська рада. 

НА ПЕРШИЙ-ДРУГИЙ 
ПОДІЛИСЬ 

На початку каденції більшість у 
міській раді була у фракції ВО «Бать-
ківщина», яка й мала квоту посади 
секретаря та керівників у багатьох ко-
місіях. Тоді біло-сердечні здобули 48% 
голосів виборців. Власне, у 2010 році й 
сама політична сила мала значну під-
тримку серед громади. Чимало депу-
татів, які пройшли в раду за мажори-
тарним принципом, виграли вибори, 
завдячуючи багато чим саме бренду. 
Іншими потужними гравцями була 
фракція «Свобода», що мала 16% го-
лосів, свою частку мали «За Україну», 
«Фронт змін» (по 8%). Регіони тоді 
набрали 6% голосів, ще 4% мали їхні 
сателіти «Сильна Україна», а «Наша 
Україна» здобула теж 4%.  Європей-
ська партія мала один мандат. 

Упродовж каденції відбулося кіль-
ка додаткових виборчих кампаній у 
зв’язку з дочасною смертю депутатів 
Леоніда Лаби та Андрія Калахана. 

У зв’язку з подіями у країні, змі-
ною політичних реалій Києва в місь-
кій раді Луцька теж відбулися мета-
морфози. Наприклад, зникли фракції 
партій «Сильна Україна», «Наша Укра-
їна», Партії регіонів. 

Перманентно нині у міській раді є 
дві фракції – «Свобода» та «Батьків-
щина». До «Свободи» входять семеро 
депутатів, з яких двоє пройшли по ма-
жоритарних округах. Зокрема, Руслан 
Ніколайчук виграв вибори у 19 окру-
зі (частина проспекту Соборності та 
Молоді), а Сергій Сівак переміг у 15 

окрузі (район Балки). Решта депутатів 
виграли у багатомандатних округах. 
Стосовно депутата Миколи Яручика, 
який також ішов на вибори від «Сво-
боди» в окрузі №3 (район ДПЗ), то 
нині він офіційно позафракційний.

Якщо відкинути мандри сесійним 
залом Миколи Яручика, фракція «Сво-
боди» демонструє дисциплінованість 
та одностайність у рішеннях. Мож-
на сказати, що курує роботу міської 
фракції нардеп минулого скликання 
Анатолій Вітів. Судячи з голосувань, 
роботи в комісіях, «свободівці» у бага-
тьох питаннях є компромісними. 

Щодо фракції «Батьківщина», офі-
ційно вона має 15 депутатів, з яких 9 
– мажоритарники. Більше того, всере-
дині самої фракції є своєрідний поділ 
на дві групи – частину можна вважа-
ти сталими прихильниками бренду 
«Батьківщини», а частину, судячи з 
результатів голосування, прихильни-
ками позиції міського голови. Втім 
про це далі. Депутатів, що не входять 
до жодної з фракцій, не мало не багато 
– 28, що є більшістю. Тому голос кож-
ного у ключових питаннях надзвичай-
но важливий і може вирішувати фінал 

доленосних рішень. Оскільки партій-
ної дисципліни вони не відчувають, на 
фракції не збираються, то їхнє голосу-
вання – найбільша інтрига у раді. 

Судячи з політичної ситуації та 
голосувань у раді, незалежну позицію 
має депутат, представниця Європей-
ської партії України Олена Голєва, яка, 
зрештою, чимало засідань протягом 
останнього року пропустила. Багато 
засідань ігнорував і депутат Андрій Ра-
зумовський (балотувався від «Сильної 
України»), який публічно не примикає 
ні до однієї з сил. Не можна надати 
опозиційний чи промерський статус 
депутату Олександру Плісецькому 
(йшов від «Фронту змін»), який нині 
пробує себе в команді «Самопомочі». 
Опозиційним до міського голови у ба-
гатьох питаннях є Павло Данильчук, 
що нині бере участь у проекті «Народ-
ний контроль», а балотувався він від 
бренду «За Україну». Можна сказати, 
що і в опозиції до Миколи Ярославо-
вича його попередник Богдан Шиба. 

Самостійну гру без догоджан-
ня міському голові нині веде секре-
тар міської ради Сергій Григоренко. 
Часто-густо, наприклад, під час засі-

дань виконавчого комітету, він навіть 
перетягує на  себе ковдру головуючо-
го. Джерела повідомляють, що свого 
часу між ним та Миколою Романюком 
буцімто був конфлікт. Він полягав у 
тому, що мер втручався в роботу фрак-
ції та фактично розколював її. Зовніш-
нім вираженням цих дій стало виклю-
чення з лав «Батьківщини» депутатів 
Наталії Бунди, Артура Василевського 
і Катерини Мельник. Нині вони де-
факто підконтрольні мерській позиції, 
чого і варто було очікувати, зважаючи 
на те, що Василевський працює у ДКП 
«Луцьктепло», а Бунда очолює управ-
ління туризму та промоції міста Луць-
кради. За великим рахунком, міський 
голова їхній шеф. Така ж ситуація ще 
з низкою депутатів, які працюють в 
органах місцевого самоврядування. 
То про яку опозицію, а по-простому – 
іншу позицію може йтися? 

Аналогічно підтримку Романю-
ку в голосуванні висловлюють Ганна 
Кравчук з «Батьківщини», яка очолює 
міську поліклініку, Іван Корчук, що 
очолює КП «Луцькводоканал». 

ГРУПУВАННЯ 
Щодо офіційних промерських та 

опозиційних до мера формувань, то 
можна говорити про дві депутатські 
групи. 

Депутатська група «Рідне місто» 
підконтрольна міському голові Мико-
лі Романюку. Вона створена у серпні 
2011 року. Як відомо, Романюк балоту-
вався у міські голови від партії «Силь-
на Україна». Будучи міським головою, 
він не мав у раді достатньої підтримки 
з боку депутатського корпусу і воче-
видь таким чином вирішив посилити 
свої позиції. Це міському голові вда-
лося. По суті, судячи з результатів го-
лосувань та інсайдерської інформації, 
нині у міській раді близько 25 депута-
тів готові підтримувати і підтримують 
міського голову у вигідних йому пи-
таннях. Натомість номінально у групі 
«Рідне місто» є лише семеро депутатів. 
Очолює її депутат Євгеній Ткачук, 
який пройшов до ради, як і Микола 
Романюк у своє крісло, завдяки брен-
ду Сергія Тігіпка «Сильна Україна». 

Людьми мера, які часто захищають 
його позицію, є Анатолій Пархом’юк 
(балотувався від «Нашої України»), 
Олександр Пиза (прийшов з «Фронту 
змін»), Іван Корчук та Роман Рома-
нюк (висунуті партією «За Україну!»), 
Анатолій Бірюков (пройшов завдяки 
«Батьківщині»»), Микола Яручик (ба-

лотувався від «Свободи») та Євгеній 
Ткачук («Сильна Україна»). До слова, 
частина з них перейшла до лав про-
президентської політичної сили. Де-
факто захищають позицію Романюка 
Рустам Дячук, Антон Сосновський, 
що балотувалися від «Батьківщини», 
та нинішні біло-сердечні Валерій Бон-
дарук, Олександр Семенюк, Василь 
Гриб. Судячи з результатів голосувань, 
підтримують позицію Романюка й ко-
лишні регіонали – Тетяна Дементьєва, 
Ірина Комлик та Іван Смоленг.  

З січня 2014 року діє також де-
путатська група «Новий Луцьк», яка 
пов’язана з діяльністю однойменного 
фонду, засновником якого є Ігор Пали-
ця. По суті, вона є в опозицією до місь-
кого голови, а відповідно, її сприймають 
як опозиційну і частина прихильних до 
мера депутатів. До групи входять обран-
ці Андрій Осіпов, Тарас Бас, Петро Сав-
чук (балотувалися від «Батьківщини»), 
Микола Дендіберін, Віталій Кварцяний 
(балотувалися від «Фронту змін»), Іри-
на Констанкевич, Ігор Поліщук. 

Найбільше «гострі кути» у погля-
дах на міський розвиток відчуваються 
у питанні діяльності комунальних під-
приємств і розподілу комунального 
майна. Наприклад, відомо, що Андрій 
Осіпов був і залишається активним 
противником продовження оренди 
землі під луцьким ринком для облспо-
живспілки. Натомість промерський 
Євгеній Ткачук – активно за. Болісно 
і без бажання сприймає більшість іні-
ціативу «Нового Луцька» дослідити 
діяльність керівництва КП «Луцькте-
пло», хоча проблеми з відсутністю га-
рячої води відчули тисячі лучан.  

Часом така конфронтація до опо-
зиційної Романюку групи набуває до-
сить комічних і безглуздих варіацій – 
із опери «Баба Яга проти». Наприклад, 
коли сесійна зала не підтримує проек-
ти рішень чи навіть депутатські запи-
ти членів групи «Новий Луцьк», які не 
суперечать позиції мера та стосуються 
елементарних речей, як-то благоустрій 
міста, ремонт абощо. 

Ясна річ, управляти містом для 
міського голови, який не має підтрим-
ки в раді, завдання не з простих, тому 
він працював над створенням біль-
шості різними способами. Утім ситуа-
ція, яка склалася на кінець каденції, 
ще раз підтверджує, що виборець 
мусить бути вкрай уважним, а керува-
тися лише політичними брендами чи 
створювати собі політичного кумира 
– позиція наперед програшна.

ОСВІТА

У ЛУЦЬКУ «ОПОРА» ЗАФІКСУВАЛА ПОРУШЕННЯ 
ПРАВ СПОСТЕРІГАЧІВ ПІД ЧАС ЗНО
Лілія БОНДАР

Громадянська мережа «ОПОРА» 
підвела підсумки громадського 
спостереження за проведенням ЗНО.

Під час прес-конференції коорди-
натор Дмитро Безвербний та спостері-

гачі «ОПОРИ» розповіли про найбільш 
типові порушення учасників ЗНО та 
працівників пунктів тестування на Во-
лині.

Цьогоріч «ОПОРА» спостерігала 
за проведенням ЗНО з чотирьох пред-
метів: українська мова та література, 

англійська мова, математика та історія 
України. Громадянське спостереження 
охопило вісім населених пунктів Волин-
ської області та 21 пункт тестування.

Серед основних порушень з боку 
учасників ЗНО – було знайдено мо-
більні телефони за допомогою метало-
шукача. Зафіксовано лише чотири та-
ких випадки. Три з них сталося під час 
тестування з української мови, а один 
– під час тестування з математики. Та-
кож під час складання ЗНО абітурієнти 
користувалися олівцями, хоч це забо-
ронено.

Щодо порушень з боку працівни-
ків – тестування розпочалося на сім 
хвилин пізніше, бо абітурієнт не зміг 
знайти аудиторію, а працівник йому 
не допоміг, а також один інструктор 
покинув аудиторію без дозволу відпо-
відального за пункт тестування. А на 
одному із пунктів черговий користу-
вався книгою.

Були й порушення прав самих спо-

стерігачів. Наприклад, у Луцькій гім-
назії №4 спостерігачеві заборонили 
виходити з аудиторії та користуватися 
мобільним телефоном на пункті тесту-
вання.

«Спостерігачам забороняли корис-
туватися мобільними телефонами, хоча 
в положенні чітко прописано, що спо-
стерігачі можуть усе фіксувати на теле-
фон», – наголосив Дмитро Безвербний. 
– Нам просто було потрібно виходити 
на коридор, щоб перевірити, чи немає 
там шпаргалок, а також слідкувати за 
тим, щоб учасники тестування не зали-
шали шпаргалок у туалеті. Адже іноді 
такі випадки трапляються».

Під час проведення ЗНО були й 
нестандартні ситуації, які стосували-
ся інструкторів: в аудиторному пакеті 
бракувало стрічки зі штрих-кодами 
для кодування бланків, або ж інструк-
тори забували наклеювати наліпки чи 
приносити їх взагалі.

Але є й позитивні тенденції цього-
річного складання ЗНО. Серед осно-
вних – це висока явка учасників на 
тестування з української мови та літе-
ратури. Також не зафіксовано жодного 
випадку подання апеляції та спізнення 
абітурієнта чи з’яви учасника тесту-
вання без потрібних документів.

Важливо, що на ЗНО у Волинській 
області були зареєстровані учасники 
з Донецької та Луганської областей. 
Однак жоден з них на тестуванні не 
з’явився. Лише у Луцькій гімназії №21 
склали ЗНО п’ять російськомовних 
абітурієнтів.

«Загалом ЗНО проходить спокій-
но. Хоч є певні проблеми, але вони не 
впливають на саме тестування, – за-
певнив координатор «ОПОРИ». – Дея-
кі абітурієнти хочуть нас перехитрити, 
але їм це не вдається. Ще одна пробле-
ма: персонал не дуже кваліфікований, 
але це стосується не усіх».
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Д
– Вікторе, наскільки «торгівля 

людьми» актуальна для українців?
– Найчастіше потрапляють у раб-

ство громадяни країн третього світу, 
а Україна є лідером Східної Європи за 
кількістю постраждалих від торгівлі 
людьми. За оцінками Представництва 
Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) в Україні, починаючи з 1991 
року, понад 120 000 громадян постраж-
дали від торгівлі людьми. 

Найчастіше це трудова експлуата-
ція та сексуальне рабство. Але це ще й 
використання людей у порнобізнесі, в 
жебрацтві, вилучення органів, прове-
дення дослідів над людиною без її зго-
ди, використання у збройних конфлік-
тах, втягнення у злочинну діяльність, 
примусова вагітність, усиновлення, 
удочеріння з метою наживи. Злочинці 
не сидять на місці та вигадують усе нові 
й нові схеми. Загалом, торгівля людьми 
посідає третє місце в світі з прибутко-
вості після торгівлі зброєю та наркоти-
ками. 

– Літо – сезон не лише відпочинку, 
а й заробітку в Польщі для багатьох 
лучан. А у вас із настанням теплої 
пори року роботи стало більше?

– Цього літа почастішали випадки 
шахрайства. Відбувається це приблиз-
но так: людині пропонують сплатити за 
дорогу 170 злотих плюс 100-200 гривень 
на робочу візу. Водій збирає кошти, за-
вантажує 15 людей у свій автобус, пере-
возить їх у Польщу, висаджує на авто-
вокзалі та каже, що зараз по них приїде 
роботодавець. Через півгодини люди 
телефонують водієві, але той просто 
зникає. Дорогою він ще бере таких са-
мих заробітчан, що повертаються вже 
в Україну. От вам і новий вид шахрай-
ства: 2000 злотих із повітря лише в один 
бік. 

Але потрібно відрізняти торгівлю 
людьми від випадків шахрайства, коли 
трудовим мігрантам не заплатили чи 
заплатили менше, ніж обіцяли. Заробіт-
чанин має на руках паспорт і в скрутну 
годину може зателефонувати в кон-
сульство, піти в поліцію та повідомити 
про свою проблему. У випадку торгівлі 
людьми вчиняється фізичне й психоло-
гічне насильство та позбавлення прав 
людини. Щодо проживання в нелюд-
ських умовах,  асоціалізації, невиплати 
заробітної плати, то це може відбувати-
ся в обох випадках. 

Жертв торгівлі людьми шантажу-
ють боргом, надуманими штрафами, 
погрожують, що поки не відпрацюють 
проїзд, візу, запрошення тощо – «пас-
порт не повернемо і нікуди не підеш». 
Використовують будь-які механізми, 
аби затримати людину на місяць, два, 
три. Це раніше людей тримали довго, а 
зараз вистачає й місяця, бо на їхнє місце 
потрапляють інші. Коли такий заробіт-
чанин повертається додому, нікуди й не 
звертається, бо, як свідчить практика, 
довести в судовому порядку факти тру-
дової експлуатації, та ще й за кордоном, 
майже нереально. 

– Хто найчастіше може стати жерт-
вою торгівлі людьми? 

– Жертвою може стати будь-хто, 
незалежно від віку, соціального стату-
су,  освіти чи ще чогось. Але є групи 
ризику з 90-відсотковою імовірністю, 
що ці люди можуть потрапити в катего-
рію постраждалих від торгівлі людьми. 
Це малозабезпечені, матері-одиночки, 

матір лежить з інфарктом, то куди ти 
поїдеш?

– З’являється інформація, що 
наші зниклі безвісти бійці та полонені 
потрапляють у рабство в Чечню, Ади-
гею, Осетію. Чи можливо витягнути 
людину звідти живою? 

– Як на мене, то наразі це немож-
ливо, тому що це дані правозахисних 
опозиційних російських організацій, 
які виявляють усі ті факти. Якщо люди-
ну продали, то вже її нереально повер-
нути. Ми з цим зіштовхнулися ще під 
час чеченської війни, коли російських 
солдатів продавали у рабство. Поверну-
лися лише десятки із сотень, коли про-
сили викуп за російських солдатів. А 
решта? Їх просто використовували там 
стільки, скільки можна людину катува-
ти й використовувати. Вивозять туди 
і українських бійців, і жінок, і дітей, 
і місцевих чоловіків, які залишились 
на сході, але так і не погодилися з тим 
режимом – їх продають, і повернутися 
звідти нереально, тому що ніхто не під-
твердить, що вони там справді є. 

– Як українці можуть себе захис-
тити від торгівлі людьми?

– Звичайнісінька справа – перевіри-
ти, куди їдеш. Можна відкрити Google-
мапу  та переглянути місцевість: що це 
за фабрика чи селище, де найближчий 
магазин, де найближча зупинка? Усі ці 
дані треба залишити рідним. Закордон-
ний паспорт, візу та проїзні документи 
оформляйте особисто. Не підписуйте 
договорів, які містять слова «виконання 
роботи на вимогу роботодавця», «вико-
нання інших робіт за потреби» тощо. 
Залиште рідним чи близьким копії сво-
їх документів – паспорта громадянина 
України, закордонного паспорта, візи, 
контракту, проїзних квитків, а також 
нещодавно зроблену фотографію. Від-
скануйте всі свої документи і пере-
шліть скани на свою електронну пошту. 
Якщо ви потрапили за межами України 
у скрутне становище, звертайтеся по 
допомогу до посольства (консульства) 
України. Також можна попросити до-
помоги у громадських і благодійних 
організацій. Домовтеся з рідними про 
якесь кодове слово, почувши яке, вони 
зрозуміють: з вами щось сталося і треба 
«бити в усі дзвони». 

– Як держава допомагає тим, хто 
постраждав від торгівлі людьми? 

– 20 вересня 2011 року Верховна 
Рада України прийняла Закон «Про про-
тидію торгівлі людьми». З 29 січня 2012 
року роботу з особами, які постражда-
ли від торгівлі людьми, покладено на 
Міністерство соціальної політики Укра-
їни. На Волині функції протидії торгівлі 
людьми з 1 січня 2014 року покладено 
на Департамент соціального захисту 
населення та відповідних працівників у 
кожній місцевій держадміністрації, які 
оформлюють опитувальний лист, пода-
ють документи для отримання статусу 
постраждалого від торгівлі людьми до 
Мінсоцполітики. У статті 16 ЗУ «Про 
протидію торгівлі людьми» вказано, 
що особи, які отримали цей статус, 
мають право на безоплатне одержання 
інформації щодо своїх прав та можли-
востей; тимчасове розміщення у разі 
відсутності житла в закладах допомоги 
для осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, на строк до трьох місяців; від-
шкодування моральної та матеріальної 
шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, 
у порядку, встановленому Цивільним 
кодексом України; одноразову матері-
альну допомогу у порядку, встановле-
ному Кабінетом міністрів України (1218 
гривень); допомогу в працевлаштуван-
ні, реалізації права на освіту та про-
фесійну підготовку; на БЕЗПЛАТНУ 
медичну, психологічну, соціальну, пра-
вову та іншу допомогу.

На Волині ще жодна людина не 
отримала цей статус, в Україні його 
оформили лише кілька десятків людей. 
Причини – засудження оточення, страх 
бути впізнаним та недовіра до держав-
них структур. Часто людина, зіткнув-
шись із бюрократичною системою в 
нашій країні, вже не вірить, що може 
отримати від держави якусь допомогу. 
Але я радив би не нехтувати своїм пра-
вом, бо постраждалі від торгівлі людь-
ми мають право на безплатне медич-
не обстеження та лікування. Це дуже 
важливо, бо я ще не зустрічав жодної 
людини, яка була б здоровою фізично 
та психологічно після перебування у 
сучасному рабстві. До того ж, допомогу 
надають незалежно від того, хоче люди-
на співпрацювати з правоохоронними 
органами чи ні.

ВІКТОР ВАЛЬЧУК: 
«РАБСТВО 
У СУЧАСНОМУ 
СВІТІ БЛИЖЧЕ, 

НІЖ ЗДАЄТЬСЯ»

Перед виїздом за кордон та після повернення можна 
отримати додаткову інформацію за телефонами 
Національної «гарячої лінії» з протидії торгівлі 
людьми та консультування мігрантів: 

0 800 505 501 
(безплатно зі стаціонарних телефонів);

527 (безплатно з номерів «Київстар», 
«МТС», «Life»);

У Луцьку – (0332) 72 71 98
В екстрених випадках телефонуйте 
на «гарячу лінію» Робочого 
апарату Національного 
центрального бюро Інтерполу 
– (044) 254 98 36 (цілодобово).

Наталя СКОРОХОД

о проблеми сучасного рабства найчастіше ставляться як до фільму 
жахів, до чогось страшного й недосяжного. Кожен думає: «Ні, тільки 
не я. Зі мною такого не станеться». Тим часом кожні 30 секунд ще 
одна людина стає жертвою найприбутковішого кримінального 

бізнесу  в світі. Торгівля людьми набагато ближче, ніж усім нам здається. Для 
того щоб потрапити в пастку, навіть не обов’язково виїжджати за кордон – 
це явище вже живе серед нас. Не вірите? Запитаймо в експерта. Керівник 
Волинської обласної правозахисної громадської організації «Асоціація 
місцевого розвитку «Велес» та юрисконсульт ГО «Волинські перспективи» 
Віктор Вальчук (на фото) працює над цією проблемою вже майже 10 років. 

багатодітні сім’ї та вихідці з них, без-
притульні діти та діти з неблагополуч-
них сімей, наркозалежні, алкозалежні, 
безробітні. Часто вербувальники їздять 
селами. Варто зайти в будь-яку хату – й 
за півгодини матимеш інформацію про 
кожного: чи є в селі робота, хто живе 
сам, хто з мамою старенькою, хто п’є, 
хто має кредит, хто свариться з дружи-
ною. Жертви насильства в сім’ї  їдуть 
за кордон, щоб врятуватися від агре-
сора, розірвати насильницькі стосунки 
та заробити грошей дітям на освіту, на 
кредити, на лікування тощо. Людей з 
обмеженими можливостями (інвалідів) 
залучають до жебрацтва. 

– А переселенці потрапляють до 
групи ризику? 

–Так, але ж зараз вони мовчать, 
бо ще сподіваються повернутися до-
дому. Та треба жити тут і тепер: дітей 
виховувати, себе якось реалізовувати 
і на життя заробляти. Дуже часто чую 
від переселенців: «Я не хочу бути спо-
живачем чи прохачем, я вмію щось ро-
бити та хочу себе зреалізувати». От і 
виникають міграційні наміри – з цією 
категорією й треба працювати. Зараз 
люди адаптуються, але пізніше почнуть 
вилазити факти трудової експлуатації, 
сексуальної експлуатації, втягнення в 
збройні конфлікти. 

– Українські жінки потрапляють 
в сексуальне рабство. У які країни не 
варто їздити, аби не потрапити у паст-
ку?

– Жодним чином ніхто не заборо-
няє їхати! Проте, виїжджаючи в певні 
країни, треба більш ретельно забез-
печити власну обізнаність та безпеку. 
Це Об'єднані Арабські Емірати, Італія, 
Португалія тощо. Найчастіше вербу-
вальники шукають матерів-одиночок, 
дівчат і молодих жінок з багатодітних 
сімей, неблагополучних сімей, дівчат-
підлітків. Людина може навіть знати, 

що їде працювати повією, але їй обіця-
ють, що вона буде медично забезпечена, 
матиме харчування, безплатне прожи-
вання і отримуватиме п’ять тисяч дола-
рів за місяць. Жінка погоджується. А де 
вона тут заробить п’ять тисяч доларів? 
А якби її ще спочатку попередили: «Ви-
бач, але ми тебе ще на наркотики поса-
димо, будемо об тебе цигарки гасити, 
трохи різати й душити», то я не впевне-
ний, що жінка з будь-якої сім’ї погоди-
лася б на таке. Хто схоче повернутися 
з такого «заробітку» з венеричними 
захворюваннями, наркозалежністю та 
слідами катувань? 

Деякі жінки навіть не знають, куди 
вони їдуть. Їдуть на полуниці, на огір-
ки, на помідори, а після приїзду під 
час вечері-знайомства їм підливають 
седативні, психотропні препарати. 
З’являються «друзі» господарів, ґвалту-
ють жінок, увесь цей час ведеться фото- 
та відеознімання. А на ранок з кожною 
проводять бесіду: «От паспорт – їдь 
додому. Але поки ти доїдеш, усе село 
(район, місто, вулиця) буде обклеєно 
твоїми фотографіями. Або ти не будеш 
збирати полуницю, а надаватимеш сек-
суальні послуги протягом терміну, на 
який приїхала, за 200-300 доларів на мі-
сяць». Через місяць жінка повертається 
з грошима, але має психологічну трав-
му на все життя. Псуються стосунки з 
чоловіком, зривається на дітей. 

Добре, якщо вона може відсторо-
нитися від ситуації, знайти внутрішні 
сили та ресурси й намагатися забути «ті 
заробітки». Але в більшості випадків 
постраждалі від сексуального рабства 
можуть вкоротити собі віку, почати 
вживати алкоголь чи наркотики. 

Є ще одна проблема: «А що скажуть 
люди?» Бо в селі, якщо дізнаються, що 
людина була у сексуальному рабстві, 
то вона буде вигнанцем на все життя. 
Кілька років тому молода вчителька 

поїхала за кордон підзаробити та по-
трапила у сексуальну експлуатацію. Че-
рез деякий час повернулася додому, але 
ситуація, в яку вона потрапила, дуже 
її гнітила. Вирішила сповідатися свя-
щенику. Той поділився з матушкою. А 
матушка – секретар сільради. До обіду 
знало все село. Чоловік, коли прийшов 
додому, побачив, що жінка повісилася. 
Почав розбиратися, його ледве зупини-
ли, щоб не вчинив самосуду. А батюшка 
зараз має інший приход в іншому селі, в 
іншому районі.

– А в які пастки потрапляють чо-
ловіки?

– Росія є лідером із трудової експлу-
атації. Туди потрапляють чоловіки, що 
їдуть заробляти на будівництві. Кожен 
чув історії, коли заробітчани поверта-
лися із Росії без грошей та розповідали, 
що їх обікрали або гроші скоро наді-
шлють на картку. Тут можна на відсо-
тків 90 бути впевненим, що насправді 
вони перебували в рабстві і добре, що 
взагалі повернулися живі. Найчастіше 
про те, в яких умовах вони перебували 
там, не знають навіть рідні та близькі. 

– Вікторе, але в країні війна. Не-
вже й досі їдуть до Росії?

– Хай як це дивно, в Росію чолові-
ки й далі виїжджають. Причому всіма 
шляхами. На автостанції кілька днів 
тому зустрів знайомого, який ремонтує 
квартири. Їхав до Росії через Білорусь. 
Каже, що працюють собі там, нікуди не 
ходять, ні з ким не спілкуються та отри-
мують за роботу гроші. Тобто війна 
війною, а годувати родину та платити 
кредити треба. Я не уявляю, що буде 
далі. Повернуться зі сходу мобілізова-
ні воїни із села, а тут нема роботи. Що 
далі робити? Їхати заробляти. Куди? До 
того, проти кого воював?

– Якщо у мирній Україні людям 
нема де заробляти, то що казати про 
окуповані території, де людям ство-
рюють такі умови, коли працювати та 
заробляти ще десь, крім як у окупан-
тів, годі?

– Це і є найяскравіший приклад 
торгівлі людьми. Мине рік після війни, 
і люди почнуть розказувати, як їх екс-
плуатували: жінок використовували 
як сексуальних рабинь для втіх опол-
ченців, чоловіків змушували будувати 
блокпости та зброю в руках тримати, 
тому що погрожували розправою над 
дітьми, над родиною. Якщо обіцяють 
300 доларів на день і перший тиждень 
платять, люди погоджуються, бо інших 
шляхів заробити там просто нема. Звіс-
но, можна виїжджати звідти, але бува-
ють різні ситуації. Хтось боїться лиши-
ти котика чи собачку, а якщо, скажімо, 
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Український стяг побував разом із 
Олександром на найвищих вершинах 
Америки, Африки, Європи  

Біла тиша і неймовірні пейзажі 
Фінляндії 

Дарина ГОГОДЗА

льпініст, майстер спорту 
та затятий мандрівник 
Олександр Оришко не 

уявляє свого життя без подорожей. 
Його перша далека мандрівка була в 
загадкову Японію, а вже нині в нього 
на рахунку 28 країн, сходження 
на вершини Монблан, Мак-Кінлі, 
Кіліманджаро, Ельбрус, велопоходи, 
піші мандрівки українськими 
Карпатами. Навесні нашому 
співрозмовнику вдалося вирушити у 
лижний похід на північ Скандинавії. 

– Наша поїздка була в Лапландію, 
на північ Фінляндії, де сходяться три 
країни: Швеція, Норвегія і Фінляндія. 
Це місце, де вони з’єднуються, вважа-
ється туристичною Меккою, яку від-
відують чимало мандрівників. Фактич-
но, можна сказати, що на цій території 
перебуваєш одночасно у трьох країнах. 
Похід був на лижах, третьої категорії 
складності.  

– Якою була протяжність маршру-
ту? 

– Цей шлях сягав 180 кілометрів. 
Ми подорожували десять днів, ночува-
ли посеред снігу, у наметах. Усе носили 
з собою, адже навколо не було жодного 
населеного пункту, і, відповідно, харчі, 
речі, треба було брати в наплічник.

Лижний похід був фінальною части-
ною нашої мандрівки. Ми діставалися 
до Лапландії скандинавськими країна-
ми, де вдалося провести час, прогуля-
тися, побачити, чим і як живуть місцеві 
люди. Загалом за поїздку побували у 
семи країнах: у Литві, Латвії, Естонії, Бі-
лорусі, Фінляндії, Швеції та Норвегії.

– Хто входив у команду? 
– Наша група була інтернаціональна. 

З Луцька, окрім мене, були Юрій Гаври-
люк та Ігор Случик. Також було п’ятеро 
друзів із Вільнюса. До слова, у Вільнюсі 
якраз відбувався щорічний триденний 
фестиваль «Казюкаса». Це масштабне 
дійство, яке проходить уже майже 400 
років, своєрідна зустріч весни у місті. 
На нього збираються ремісники зі всієї 
країни, вуличні музиканти, на вуличках 
встановлюють кав’ярні, закусочні, го-
тують національні страви. Куштували 
національний литовський хліб, надзви-
чайно смачний, який славиться здавна і 
не втрачає своєї репутації. Майстри тор-
гують виробами власного виробництва, 
багато ручної роботи, унікальної. Цього 
року протяжність ярмарки по Вільнюсу 
сягала близько 11 кілометрів. Ми всти-
гли, мабуть, пройтися лише невеликою 
частинкою. Масштаби свята, його орга-
нізація вражає. Загалом Вільнюс – дуже 
гарне місто. Відчувається, що Луцьк був 
частинкою Литви. Місцеве населення 
дуже гарно ставиться до українців, адже 
країна свого часу, на початку 90-х, сама 
пережила революційні події. 

– Вочевидь, ви не оминули тему 
політики. Як ваші литовські друзі 
ставляться до подій в Україні? 

– Так, ми говорили про політику. 
Вони дуже переймаються подіями в на-
шій державі, підтримують Україну. І на-
віть кажуть, що ми менше переживаємо 
через те, що робиться у нас, аніж вони. 
Говорять, що в Литві за останній час 
змінилися підходи до армії, вона від-
новлюється, набирає потужності, кіль-
кісного складу. Готуються до будь-яких 
ситуацій. 

– Якою мовою ви спілкувалися? 
– Взнаки дається минуле, і старше 

населення гарно знає російську мову, а 
от молоде – ні. 

– Скандинавські країни дорогі? 
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твоєї групи, на відстані щонайменше 70 
кілометрів навколо немає нікого. Час до 
часу лише зустрічаєш когось. Мобільний 
чи інтернет-зв’язок там недосяжний. 

– А на соло-похід наважився би? 
– Думаю, що колись-таки я це зро-

блю, адже така ідея мене не покидає вже 
тривалий час. Ми зустрічали двох «соль-
ників». Це був чоловік-швед та жінка з 
Норвегії, яка йшла в компанії своєї со-
баки. У жінки ніби вже й не соло, бо з 
псом, але компанія цікава і оригінальна. 
Собака тягнула сани, жінка допомагала, 
і таким тандемом вони мандрували. 

– Ви жили у наметах. А чи є на 
маршруті притулки? 

– Так, але вони платні і їх потрібно 
заздалегідь бронювати, брати ключі у 
певних місцях і потім їх повертати. Ці-
кава система, де туристу просто вірять 
на слово, що він, зареєструвавшись, ві-
зьме ключ у певному місці, переночує 
і покладе його назад. А вже потім він 
каже, мовляв, був там і там, хочу опла-
тити ночівлю. Тобто оплата відбуваєть-
ся за фактом. 

– Ти кажеш, ви відхилялися від 
маршруту, аби піднятися на гори. Які 
це вершини? 

– Гори тут не дуже високі: 1400-1500 
метрів. Але стрімкі, гарні й дозволяють 
побачити неймовірні краєвиди. В один 
із днів вітер сягав понад 80 кілометрів  
на годину. За всю мою практику я впер-
ше їхав на лижах під гору з санками, не 
штовхаючи себе.    

– Ти свою мандрівку в соцмережах 
назвав «У пошуках північного сяйва». 
І ви таки його знайшли... 

– Так. Колись під час мандрівки 
Аляскою я сподівався його побачи-
ти, але тоді був не сезон. А ось під час 
цього походу нам пощастило побачити 
це унікальне явище наживо. Північне 
сяйво видно за зоряної, безхмарної, яс-
ної погоди. Ми бачили його фактично 
через ніч. Враження? Захоплює подих. 
Важко повірити, що це реальність, яку 
бачиш на власні очі. Передати це через 
відео чи фото годі, його треба побачи-
ти наживо. Найгарніше – це не просто 
кольори, картинка, а те, як сяйво бігає 
небом, міниться. 

– Поїздку на відео знімав Ігор Слу-
чик. Але, знаю, не всі кадри вдалося 
зберегти. 

– Так, частину кадрів було безпово-
ротно втрачено, бо Ігор Случик у Хель-
сінкі в морозну погоду у Фінській затоці 
22 березня відкрив купальний сезон. На 
щастя, все обійшлося і здоров’ю Ігоря 
це не зашкодило. А кадри – це не так і 
важливо. Ігор документує мандрівки й 
монтує потім міні-фільми. Тому він ви-
рішив сфотографуватися на понтоні, де 
причалюють човни. Але не розрахував, 
що палиця, до якої прив’язують човен, 
нестабільна, тоне у воді. І коли став 
на неї, то хлюпнувся у воду. На вулиці 
було сонячно, але майже п’ять градусів 
морозу. Ігор був повністю мокрий, як і 
камера.   

– Які ще кумедні випадки трапля-
лися під час мандрівки? 

ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ 
У ПОШУКАХ У ПОШУКАХ 
ПІВНІЧНОГО ПІВНІЧНОГО 
СЯЙВАСЯЙВА

– Фінляндія дуже дорога країна.  
Хоча риба там дешева і якісна, оселе-
дець дешевший за наш удвічі. Зрештою, 
ми не витрачали багато грошей, бо на-
перед розраховували на власні продук-
ти, економили, не харчувалися в кафе.

– Знаю, що ви діставалися прак-
тично усіма можливим способами. 

– З Вільнюса ми поїхали через Лат-
вію на Таллінн, де мали квитки на па-
ром до Хельсінкі. Пливли приблизно 
дві години. Паром коштує близько 480 
євро. Це загальна сума для перевезен-
ня і нашого авто, і команди. Пароми 
вважаються популярним транспортом. 
І вже з Хельсінкі ми їхали поїздом на 
північ Фінляндії – у крайню точку, куди 
взагалі ходять поїзди. Уже звідти майже 
300 кілометрів їхали ще північніше, в 
село Кільпісіярві. 

– Якою погодою вас зустріла Ла-
пландія? 

– Температура була вже приблизно 
10 градусів нижче від нуля. Багато сні-
гу, вітер. Але погода змінювалася: день 
– мороз та сонце, день – вітер і сніг. 

– Яке ви мали спорядження? 
– Кожен ішов з наплічником і сан-

ками. Тобто на кожного було приблиз-
но 30-35 кілограмів. Усю їжу ми брали 
з собою, адже навколо немає сіл із ма-
газинами. Окрім цього, несли теплий 
одяг, намети, спальники, тобто все по-
трібне спорядження. 

– Чим харчувалися під час походу? 
– Практично тим, що і за звичайних 

умов: кашами, м’ясом, овочами. Єдина 
відмінність – запаси продовольства були 
заморожені та висушені перед тим. 

– Та все ж така подорож виснажує 
і забирає багато сил. Сильно схуд? 

– Не сильно, приблизно на 5-6 кіло-
грамів. 

– Таких, як ви, охочих піти на край 
Європи, де тільки сніг і тиша, було ба-
гато? 

– Туристів було небагато, хоча цей 
маршрут популярний. Є такий шлях, 

який називається «Північна дорога», 
і усі скандинави, які, можна сказати, 
себе поважають, мають його пройти на 
лижах або проїхати на снігоходах. Це 
щось на кшталт Монблану для францу-
зів чи Говерли для українців. 

– Якщо навколо був лише сніг, як 
ви орієнтувалися, аби не заблукати? 

– По-перше, у нас була карта, а 
по-друге, GPS-навігатор. Окрім того, 
маршрут промаркований, тому не над-
то складний. Коли ми відступали від до-
роги, аби зайти на якусь гору абощо, то 
треба було використовувати навігатор. 

– Ти кажеш, що це легкий марш-
рут, але які небезпеки можуть очіку-
вати туристів? 

– Можна заблукати, замерзнути. 
Якщо відступати від маршруту, то мож-
на травмуватися, впасти в тріщину. Та й 
поїздка на лижах може бути травмоне-
безпечною, десь не так ногу поставив – і 
вивих. Та, на щастя, у нас все обійшлося. 

– Чи є якісь вимоги від місцевої 
влади повідомляти про свій маршрут? 

– Ні, такого немає. Ми реєстру-
валися лише у Литві в Організації 
мандрівників. Це аналог українського 
туристичного товариства. Повідомля-
ли, коли виходимо на маршрут і коли 
сходимо, аби у випадку надзвичайної 
ситуації або якби ми протягом певно-
го часу не вийшли на зв’язок, нас було 
легше знайти. Хоча така реєстрація не 
є обов’язковою, а суто задля власної 
страховки. 

– Коли навколо немає нічого, окрім 
білосніжних просторів і льодяного ві-
тру, про що думаєш, як йдеш? 

– Різні думки лізуть в голову. Зазви-
чай я просто милуюся красою, велични-
ми масштабами природи, недоторканіс-
тю. Зрештою, починаєш собі помаленьку 
розуміти, де ти є і як далеко від дому. А 
це було більш як 2,5 тисячі кілометрів 
від Луцька. І ще ти розумієш, що, окрім 

– Цікава історія відбулася знову ж 
таки з Ігорем. Коли ми їхали у поїзді, то 
він забув у вагоні свій «документ-бег», 
маленьку сумку для документів, яку 
вішають на шию. Там були гроші, пас-
порт. Він згадав про неї, коли ми їхали з 
Фінляндії до аеропорту в місті Тромсо, 
що на півночі Норвегії. Там ми забира-
ли одного з учасників експедиції. Між 
країнами є кордон, де ніби і не переві-
ряють документи, але часом митники 
можуть зупинити машину. Переїж-
джаючи кордон, я пожартував: приго-
туйте паспорти. І тут Ігор зрозумів, що 
документів він не має. Що робити? Як 
вернутися в Україну? Жартували, що 
Случик поживе деякий час у фінських 
друзів, якраз сезон полуниць почнеть-
ся. Або ж у литовських друзів поживе 
до того, як новий паспорт зробимо. 
Зрештою, вирішили заїхати на кінцеву 
станцію нашого поїзда. Виходить до нас 
чолов’яга у гумових чоботях, схожий на 
звичайного робітника. На наш подив, 
це був начальник станції, який, вислу-
хавши розповідь про нашу ситуацію, 
виніс нам усі наші документи. Сумка 
пролежала на станції 13 днів, її ніхто 
не зачіпав. Гроші, паспорт – усе було на 
місці. Тому, коли Ігор впав у воду, ми 
жартували, що він таки хоче залишити-
ся у Фінляндії: як не згубити паспорти, 
то їх втопити. На щастя, все обійшлося. 

– Куди прямуватимеш далі? 
– Найближчим часом планую в ав-

томобільній мандрівці з друзями про-
їхати десять балканських країн, дев’ять 
вершин. 

– Скільки загалом коштував тобі 
лижний похід? Створюється вражен-
ня, що твої мандрівки є недешевим 
задоволенням. 

– Двотижнева поїздка у Фінляндію 
мені обійшлася в 400 євро. Це усі витра-
ти. Часто запитують, де я беру гроші на 
подорожі. Мені важко відповідати, бо я 
не знаю, про що люди фантазують, коли 
говорять про мандрівку за кордон. Ми 
дивимося на ці речі під різними кутами. 
Насправді чимало людей таких мандрі-
вок, в які їжджу я, не хотіли б, або й не 
змогли би пережити, отримати задово-
лення або повторити. Бо ми не їздимо в 
подорожі за типом «all inclusive», де вас 
нагодують, приберуть, заберуть з аеро-
порту, поселять, хоча це теж гарний 
відпочинок, мабуть. Ми часто живемо 
в наметах, дешевих готелях, друзів шу-
каємо, знайомих. Їжу купуємо і веземо 
з собою, не ходимо в кафе, ресторани, 
магазини. Плануємо мандрівки заздале-
гідь, обираємо дешевші маршрути. Чи-
мало людей просто ліниві й не хочуть 
планувати подорож самостійно. Хтось 
це назве жартома «бомжо-туром», але, 
на мою думку і з мого досвіду, таким чи-
ном більше пізнаєш країну. А по-друге, 
гроші, які заробляю, я витрачаю на по-
дорожі, а не на машини чи інші дорогі 
речі, блага. У кожного своя філософія. 
Мені подобається подорожувати.
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ФОКУС ІЗ БОРЖНИКАМИ: ФОКУС ІЗ БОРЖНИКАМИ: 
ТО ЗВІДКИ ЦИФРИ?..

Розшукуючи найбільших борж-
ників, які живуть на проспекті Со-
борності, кореспондентам вдалося 
поспілкуватись з власницею квартири 
№ 110 у будинку № 30а, яка також по-
трапила в злощасний список боржни-
ків «Луцьктепла». Зокрема, у переліку 
вказується, що мешканці квартири  
заборгували комунальному підприєм-
ству за гарячу воду та опалення 17 508 
гривень. Від такої суми 60-річна жінка 
ледь не посивіла.

«Ви що, звідки в мене могла взя-
тись така сума?! Так, в мене є забор-
гованість, але не більш як три тисячі. 
Звідки у вас така сума? Звідки «Луць-
ктепло» накапало таку заборгованість? 
Як я сама могла б стільки використати 
води? Завтра буду з’ясовувати, звідки 
вони дописують такі суми», – обури-
лася власниця квартири.

Таким чином, стає зрозуміло, що 
дані, які наводить ДКП «Луцьктепло» 
у своїх списках боржників, ніхто на-
справді не перевіряє. Суми заборго-
ваностей по квартирах вочевидь не 
актуалізовуються, а списки боржни-
ків не відповідають дійсності. Адже як 
можна пояснити те, що низку квартир 
на перших поверхах багатоквартирних 
будинків вже давно виведено з житло-
вого фонду, проте вони фігурують у 
переліку з десятитисячними боргами? 
В той же час власники сплачують за 
комунальні послуги за іншою тарифі-
кацією – як комерційні структури. 

Звісно, є низка приміщень, за 
якими числиться заборгованість. Та 
вочевидь заради «гарної картинки» 
ДКП «Луцьктепло» вносить їх одра-
зу до кількох списків боржників – і 
як власників окремо взятих квартир, 
і як юридичних осіб. У результаті 
з’являється чималенька сума загаль-
ного боргу, якою легко аргументувати, 
чому державне комунальне підприєм-
ство відключило гарячу воду. 

Так, за останніми даними, 374 
юридичні особи заборгували «Луць-
ктеплу» в загальній сумі 7,5 млн 
гривень за послуги з опалення та га-
рячого водопостачання. Серед них 
найбільшими боржниками є аж ніяк 
не приватні підприємці, а саме дер-
жавні структури.

Стосовно самих лучан, то вияв-
ляється, що станом на 15 червня 2015 
року загальна сума боргу по квар-
тирах становила 34 млн гривень. У 
переліку боржників майже 13 тисяч 
помешкань, які користуються центра-
лізованим опаленням і гарячим водо-
постачанням.

***
Очевидно, що НАК «Нафтогаз» 

припинив постачати блакитне пали-
во у Луцьк через борги, однак стає 
зрозуміло, що не всі борги лежать 
на плечах споживачів. Тоді як міська 
влада звинувачує населення у виник-
ненні 50-мільйонної заборгованості 
та каже, що саме це стало причиною 
відключення гарячого водопостачан-
ня,  керманичі замовчують, скільки 
мільйонів не дійшло до «Нафтогазу» 
з вини самого ДКП «Луцьктепло». За-
для «окозамилювання» адміністрація 
комунального підприємства підта-
совує суми поквартирних боргів, аби 
сформувати катастрофічну ситуацію, 
записуючи найбільших боржників 
одразу на кілька списків. У результаті 
зробили винним саме населення, яке 
вже звикли «шити в дурні». 

Разом з тим, ані старе, ані нове 
керівництво ДКП «Луцьктепло», та й 
навіть сам міський голова Луцька Ми-
кола Романюк не спромоглися повідо-
мити населенню правдиву зведену ін-
формацію щодо боргів та роз’яснити, 
хто, кому та скільки винен. Вочевидь 
вони  не бажають зізнаватися, що ку-
дись зникло 10-15 мільйонів гривень 
людських грошей, і пояснювати гро-
маді, через кого ці кошти зависли в 
повітрі.

ЯК ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» МАНІПУЛЮЄ ЦИФРАМИЯК ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» МАНІПУЛЮЄ ЦИФРАМИ  
ТА СКІЛЬКИ НАСПРАВДІ ВИННІ ЛУЧАНИТА СКІЛЬКИ НАСПРАВДІ ВИННІ ЛУЧАНИ

За матеріалами «Під прицілом»

Питання відсутності гарячої води у 
Луцьку є чи не найбільш наболілим 
для жителів міста. 21 травня лучани 
прокинулися і не виявили її у своїх 
кранах. Для більшості це стало 
несподіванкою. Та ще більшою 
несподіванкою стало те, що гарячу 
воду відключили через борги ДКП 
«Луцьктепло» перед НАК «Нафтогаз 
України», які сягнули 57,1 мільйона 
гривень. Принаймні такі суми було 
вказано в офіційному повідомленні 
прес-служби ПАТ «Волиньгаз», 
оприлюденому в день відключення 
гарячого водопостачання.

«ЛУЦЬКТЕПЛО» – 
НА «ЛІЧИЛЬНИКУ»?

Аргументація полягала в єдино-
му – ДКП «Луцьктепло» не розрахо-
вується з державною компанією НАК 
«Нафтогаз України» за спожитий газ. 
В той же час міська влада поквапилася 
обґрунтувати заборгованість, послав-
шись на те, що у відключенні винні 
самі лучани, які не розраховуються 
вчасно за використану гарячу воду та 
опалення. Мовляв, борг з’явився суто 
через злісних неплатників.

Попри це, з’ясувати реальну суму 
боргу виявилося досить складно. Тоді 
як влада і «Волиньгаз» повідомляли 
про борг у розмірі 57,1 мільйони гри-
вень, НАК «Нафтогаз України» звітує 
зовсім про інші суми. Так, наприклад, 
у щотижневому звіті державної ком-
панії від 19.05.2015 року по заборго-
ваності підприємств-боржників перед 
НАК «Нафтогаз України» йдеться, що 
ДКП «Луцьктепло» завинило за газ, 
спожитий для виробництва теплової 
енергії, 65,7 мільйонів гривень, з яких 
40,7 мільйонів гривень – заборгова-
ність за 2015 рік. Таким чином, на 19 
травня рівень оплати за нинішній рік 
склав 62%. Cтаном на 10 червня сума 
невиплати ДКП «Луцьктепло» знизи-
лась до 56 мільйонів гривень.

Та вже останній звіт із заборгова-
ності підприємств перед НАК «На-
фтогаз України», оприлюднений 17 
червня 2015 року, просто вражає. За 
даними державної компанії, осно-
вна сума боргу ДКП «Луцьктепло» за 
спожитий газ, попри відсутність опа-
лювального сезону та екстрене від-
ключення гарячої води, зросла. Таким 
чином, станом на 17 червня заборго-
ваність становила 60,2 мільйона гри-
вень замість попередніх 56 мільйонів. 
У результаті невиплата за газ збільши-
лася на 4 мільйони гривень.

Інтернет-видання «Під прицілом» 
спробувало з’ясувати у керівництва 
ДКП «Луцьктепло» причини виник-
нення нових боргів. Однак за три дні 

їм так і не вдалося «достукатись» до 
керівництва комунального підприєм-
ства. Зокрема, заступника директора 
з фінансово-економічних питань Ва-
лентину Малютіну ніяк не можна було 
застати на робочому місці. Нарешті, 
зателефонувавши до заступника ди-
ректора ДКП «Луцьктепло» Артура 
Василевського, який майже півроку 
виконував обов’язки директора під-
приємства і мав би оперувати інформа-
цією, лише почули, що в телефонному 
режимі він нікому нічого не комен-
туватиме. Посадовець запропонував 
зустрітись, коли у нього буде вільний 
час. Однак, як свідчить попередній 
досвід, коли журналісти намагалися 
отримати від Артура Василевського 
коментарі, він у будь-який спосіб на-
магався уникнути спілкування. 

ВИННИМИ 
ПРИЗНАЧИЛИ ЛУЧАН

Щойно відбулося відключення га-
рячого водопостачання, і керівництво 
ДКП «Луцьктепло», і міська влада по-
спішили заявити, що заборгованість 
перед НАК «Нафтогаз України» ви-
никла передусім з вини самих же спо-
живачів. Мовляв, лучани погано роз-
раховуються за використане під час 
опалювального сезону теплопостачан-
ня та гарячу воду. В той же час, у дер-
жавному комунальному підприємстві 
і далі нарікали на злісних неплатників 
– лучан, які мають по 5, 10, а то й 20 
тисяч гривень боргу. Буцімто саме че-
рез таких боржників «Луцьктепло» не 
може розрахуватися з НАК «Нафтогаз 
України» за газ, використаний під час 
минулого опалювального сезону 2014-
2015 років та на підігрів води. Разом з 
тим, варто зауважити, що керівництво 
державного комунального підпри-
ємства вже давно взяло за практику 
публікувати на офіційному сайті в 
окремому розділі списки найбільших 
боржників. Такі списки також розкле-
юють і на під’їздах будинків. Вочевидь 
цими методами керівництво «Луць-
ктепла» намагається не лише «про-
звітуватися» перед громадськістю, а й 
натиснути на совість споживачів, аби 
вони активніше сплачували за кому-
нальні послуги.

«Під прицілом» спробувало пере-
вірити, чи насправді мешканці квар-
тир та юридичні особи мають такі 
великі суми боргів. Наприклад, ко-
респонденти інтернет-видання взяли 
на опрацювання споживачів тепла та 
гарячої води на проспекті Соборнос-
ті, яких обслуговує котельня на вул. 
Карбишева, 2. Не новина, що 33-й та 
40-й житлові мікрорайони Луцька є 
одними з найбільш густонаселених в 
місті, а тому тут і найбільша кількість 
боржників. Та окрім житлових будин-
ків, тут також є багато дрібних фірм та 

торгових закладів. Більшість підпри-
ємств, які працюють на проспекті Со-
борності, здебільшого «осіли» на пер-
ших поверхах багатоповерхівок, тож 
це значно ускладнило ідентифікацію 
адрес і пошук власників приміщень, 
які числяться серед найбільших борж-
ників. Так, зокрема, з парного боку 
проспекту Соборності від ринку «Пів-
нічний» до ТЦ «Ювант» будинки густо 
заселені торговими магазинами, апте-
ками, ломбардами, банками та іншими 
комерційними структурами. Відповід-
но, за звичним порядком перші повер-
хи дев’ятиповерхівок стандартного 
планування на чотири квартири ма-
ють сталу нумерацію: І під’їзд – квар-
тири №1, 2, 3, 4; ІІ під’їзд – квартири 
№37, 38, 39, 40; ІІІ під’їзд – квартири 
№ 73, 74, 75, 76; IV під’їзд – квартири 
№109, 110, 111, 112 і так далі (за на-
явності більш як чотирьох під’їздів). 
Однак на місці журналісти зіштовхну-
лися з тим, що через «тотальну окупа-
цію» перших поверхів підприємцями 
нумерація квартир змінена. Окремі 
приміщення вже виведено з житлово-
го фонду і виявилося, що один і той 
самий боржник фігурує одразу в двох 
списках – і як власник квартири, і як 
юридична особа.

КВАРТИРИ-ПРИВИДИ
Так, наприклад, у будинку № 6 не 

змогли відшукати квартиру № 149, за 
якою числиться борг у розмірі 14,7 ти-
сяч гривень.

У під’їзді на першому поверсі за-
мість чотирьох дверей виявили лише 
троє. Тож очевидно, що квартиру було 
віддано комерційній структурі, яка за-
мурувала попередній вихід і з вулиці 
облаштувала власний. Та власники 
магазину заявили, що приміщення 
переплановувалося дуже давно і нара-
зі вони навіть не знають, коли об’єкт 
було виведено з житлового фонду. 
Тож автоматично постає питання: 
чому ДКП «Луцьктепло» вписує борг 
комерційної структури до списку 
квартирних боржників?

Та ж сама ситуація з квартирою № 40, 
яка розташована в будинку № 24 на 
проспекті Соборності. За власником 
квартири числиться борг за опалення 
та гаряче водопостачання у розмірі 24 
тисячі гривень. Та як повідомили су-
сіди, квартира вже давно виведена з 
житлового фонду і там уже кілька ра-
зів робили перепланування під офісне 
приміщення.

У будинках № 30, 32 квартири на 
перших поверхах вже дуже давно ви-
ведені з житлового фонду. Відповідно 
– більшість структур, які тут працю-
ють, сплачують за комунальні послуги 
як споживачі-юрособи. Проте було й 
кілька випадків, коли боржники чис-
лилися одразу в кількох списках, які 

оприлюднило ДКП «Луцьктепло». 
Зокрема, у третьому під’їзді будинку 
№ 38 на проспекті Соборності не вда-
лося розшукати одразу три квартири 
– № 74, 75, та 76. Двері виявилися на-
глухо замуровані.

Разом з тим, з фасаду будинку жур-
налісти виявили одразу три входи. Тут 
на першому поверсі розташувався сто-
матологічний кабінет, комп’ютерний 
центр без вивіски та одне з відділень 
всеукраїнської кур’єрської служби. 

Це приміщення, яким ДКП «Луцьк-
тепло» понині нараховує плату за гаря-
чу воду та опалення як для звичайних 
квартир. Саме за цими квартирами, 
які потрапили в перелік боржників, 
числяться несплати в розмірі 18 554 
грн, 3 185 грн, та 22 111 грн відповідно.

Редакція видання в жодному ви-
падку не посягає на репутацію струк-
тур, які розташовуються в цих при-
міщеннях, а лише підкреслює, що 
вказані квартири давно вже не є квар-
тирами, хоча досі числяться в перелі-
ку квартир-боржників, які подає ДКП 
«Луцьктепло».

За словами сусідів зверху, свого 
часу приватний стоматолог викупив 
квартиру і почав облаштовувати тут 
приватний кабінет. Поспілкуватися з 
ним, на жаль, не вдалося, оскільки два 
дні поспіль двері стоматології були 
зачинені. Разом з тим, адміністрато-
ри комп’ютерно-ігрового закладу та 
кур’єрської служби лише спромоглися 
повідомити, що вони є орендарями 
і хто є фактичним власником, їм бу-
цімто невідомо. Показати розрахунки 
за комунальні послуги вони також не 
змогли, пославшись на те, що відділен-
ня служби доставки має центральний 
офіс, який справно сплачує за оренду 
приміщень та комунальні послуги. У 
телефонній розмові власник, який не 
побажав називатися та особисто спіл-
куватись з кореспондентами видання, 
повідомив, що ці приміщення справді 
свого часу були житловими кварти-
рами під номерами 74, 75 та 76. Од-
нак уже багато років тому відбулося 
перепланування з добудовою виходів 
назовні. Тож двері з під’їздів було за-
муровано. Разом з тим, він запевнив, 
що відтоді ці приміщення на першо-
му поверсі, які були квартирами, було 
виведено з житлового фонду. Він не 
заперечував, що має певну заборгова-
ність за комунальні послуги, однак в 
межах кількох тисяч гривень.

Втім у електронному реєстрі жите-
лів усієї України значиться, що у цих 
квартирах проживають особи з пріз-
вищами Лавринок, Лащук, Карплюк, 
Горохова та Возняк. Та вочевидь вони 
вже давно продали свої помешкання 
під офісні приміщення. Попри це, до-
нині «Луцьктепло» виписує рахунки 
на квартири «без дверей і людей».
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ІННОВАЦІЇ ПО-ЛУЦЬКИ: ІННОВАЦІЇ ПО-ЛУЦЬКИ: 
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ПЛАНШЕТИ ЗА КОШТИ ГРОМАДИПЛАНШЕТИ ЗА КОШТИ ГРОМАДИ

Д
Марко НЕБЕСНИЙ

епутатам Луцької міської 
ради, а також членам 
виконавчого комітету  за 

кошти міського бюджету цього 
року закуплять  сучасні планшети 
на суму майже у 100 тисяч гривень.

Відповідне рішення депутати 
Луць кої міської ради ухвалили у квітні 
2015 року. Відтоді громадськість поча-
ло цікавити, навіщо таке нововведен-
ня у роботі міських чиновників, які 
моделі планшетів отримають обранці 
громади, а також скільки коштів із бю-
джету Луцька на це витратять.

Головним ініціатором закупівлі 
сучасних ґаджетів для членів викон-
кому та депутатів Луцької міської ради 
став секретар міськради Сергій Гри-
горенко. У квітні за його поданням до  
проекту рішення «Про внесення змін 
до бюджету міста Луцька на 2015 рік» 
було включено питання про виділен-
ня 99 900 гривень для придбання 
комп’ютерної техніки виконавчо-
му комітету Луцької міськради.

Сергій Григоренко розповів 
журналісту «Хронік Любарта», 
що закупівля планшетів для ви-
конавчого органу міської ради 
дасть змогу зекономити чимало 
бюджетних коштів. На його думку, 
витрачені на планшети гроші вже 
за два роки окупляться.

«Ми обирали не найдешевші 
планшети. Їхня ціна коливається в 
межах трьох тисяч гривень. Вони  
матимуть діагональ екрану 7 дюй-
мів, працюватимуть на операційній 
системі Windows. Також у них має 
бути об’ємна оперативна пам’ять, по-
тужний процесор, аби усі програми 
працювали коректно і потрібні до-
кументи відкривалися у пристрої без 
жодних проблем. На сьогодні одна із 
фірм, яка, мабуть, і постачатиме план-
шети, надала нашим комп’ютерникам 
зразок потрібного пристрою. Наші 
«технарі» його протестують і нададуть 
свої висновки щодо цього планшета», 
– зазначив Григоренко.

«Хронікам Любарта» стало відомо, 
що планшети, якими користувати-
муться обранці громади, мають назву 
«MY TAB Garda» (U80GT), і коштує ця 
модель  3294 гривні. Принаймні таку 
ціну готова заплатити за один при-
стрій  Луцька міська рада.

Працює ґаджет на операційній 
системі Windows 8.1, має один гіга-
байт оперативної пам’яті, а також 
вбудовану 16-гігабайтну пам’ять, се-
мидюймовий екран з IPS матрицею, 
працює на чотириядерному процесорі 
Intel Baytrail-T Z3735 (з частотою 1.83 
ГГц). Окрім того, у нього є вмонто-
ваний 3G-модуль, GPS-навігатор і 
акумулятор – 4 500 мА, що дає змогу 
користуватися пристроєм в автоном-
ному режимі майже вісім годин.

Планують, що за кошти міського 
бюджету закуплять більш як 30 таких 
пристроїв, два з них будуть резерв-
ними. Планшети,  за попередніми да-
ними, отримають 23 депутати міської 
ради й 13 членів виконавчого комітету. 
Решта обранців громади зголосилися 
придбати планшети власним коштом.

МІСЬКА РАДА БІЛЬШЕ 
НЕ ДРУКУВАТИМЕ 
ДЕПУТАТАМ ДОКУМЕНТИ 
«НА ХАЛЯВУ» 

Проекти рішень для депутатів та 
членів виконкому розсилатимуть на 
їхні персональні електронні пошти, 
як це робили й раніше. У встановлені 
регламентом терміни депутати отри-
муватимуть порядок денний сесії, а 
також проекти рішень. Якщо ж обра-
нець громади матиме бажання отри-
мати ті чи ті документи у паперовому 
вигляді, то це він робитиме самостій-
но і поза межами міської ради. 

Такі зміни, на думку секретаря 
Луцькради, дозволять не ризикувати 
здоров’ям працівників  установи,  які 
змушені постійно друкувати на принте-
рах величезну кількість документації.

«Наші співробітники витрачають 
майже два дні, аби надрукувати вели-
чезну масу проектів рішень та додат-
кової документації. У приміщенні, де 
стоять принтери, відчувається запах 
фарби, а це негативно може впливати 
на дихальні шляхи людей», – зазначив 
секретар міськради.

Григоренко також  заявив, що 
щойно  з’являться планшети, у сфері 
обслуговування депутатів міськрада 
повністю перейде на електронний до-
кументообіг. Тільки в голови міськра-
ди будуть паперові оригінали проектів 
рішень, а депутати всю інформацію 
матимуть в електронному вигляді.

Крім того, кожен депутат, який заба-
жав отримати у користування планшет, 
напише розписку про те, що він несе від-
повідальність за зберігання пристрою і 
у разі поломки та втрати зобов’язується 
компенсувати витрати. Планшети бу-
дуть службовим майном, яке видають 
депутату на час його каденції і після 
складання депутатських повноважень 
він зобов’язується його повернути.

ПЛАНШЕТИ ПРИДБАЛИ 
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ 
ЖОДНИХ ТЕНДЕРІВ 

Враховуючи те, що сума, передба-
чена у міському бюджеті для закупівлі 
планшетів, не перевищує 100 тисяч 
гривень, то жодного тендеру прово-
дити не будуть. Адже законодавством 
України передбачено, що дотендерною 
сумою коштів (до ста тисяч гривень) 
міська влада може розпоряджатися на 
власний розсуд. 

Відомо також, що три луцькі 
комп’ютерні фірми, а також один при-
ватний підприємець виявили бажання 
стати постачальниками планшетів для 
міських чиновників. Зокрема, ПП «Фір-
ма Парана», ТзОВ «ІТ – ІНТЕГРАТОР», 
ФОП Олексій Філюк а також ТзОВ 
«Лафіт», яке і обрала міська рада для 
постачання планшетних пристроїв.

Зазначимо, що приватна фірма де-
путата Луцької міської ради Миколи 
Яручика, яка спеціалізується на про-
дажу оргтехніки, навіть і не подавала 
пропозиції бути потенційним продав-
цем планшетів для обранців грома-
ди. За словами Григоренка, депутату 
Яручику пропонували, аби його фірма 
внесла свої пропозиції щодо закупівлі 
ґаджетів, але той навідріз відмовився.

Для того, аби дізнатися точну 
суму коштів платників податків, яку 
витрачають на різні канцелярські по-
треби міської ради, а також яка фірма 
заробить майже 100 тисяч гривень на 
постачанні планшетів, «Хроніки Лю-
барта» звернулися з офіційним запи-
том до керівника справами виконкому 
Юрія Вербича.

Ми з’ясували, що в середньому 
міська рада у 2013 і 2014 роках витра-
тила близько 70 тисяч гривень на за-
купівлю лише одного паперу. Станом 
на червень 2015 року  було витрачено 
майже 37 тисяч гривень. Проте на фар-
бу для принтерів  йде значно менше 
коштів. Наприклад, у 2013 році на це 
витратили близько 25 тисяч гривень, у 
2014-му – 21 тисячу гривень.

Якщо ж говорити про кількість 

паперу, яку щороку «з’їдають» відді-
ли Луцької міської ради, то у 2013 році 
було закуплено 1592 пачки паперу по 
500 аркушів. У 2014-му трохи менше 
– 1393 пачки. Постачальником паперу 
для держслужбовців та депутатів місь-
кради є фізична особа, приватний під-
приємець Олена Феоктістова. 

Тож, якщо порахувати щорічні ви-
трати на папір та фарбу для принтерів, 
то загалом виходить та сама сума, яку 
збираються витратити на закупівлю 
планшетів.

Попри усі переваги використання у 
роботі обранців громади планшетних 
пристроїв, є ризик того, що депутати 
міської ради відволікатимуться під час 
важливих обговорень, граючи в ігри 
або «блукаючи» інтернет-простором. 
Григоренко визнав, що такий ризик 
дійсно є і не виключає, що після емо-
ційного  обговорення певного питан-
ня та словесної баталії депутат захоче 
зняти напруження  і «розкинути кар-
тішки». Але все ж секретар Луцької 
міської ради сподівається, що обранці 
громади цього не робитимуть.

ЩО КАЖУТЬ ПОТЕНЦІЙНІ 
ВЛАСНИКИ КОМУНАЛЬ-
НИХ ПЛАНШЕТІВ

Крім того, варто зазначити, що у 
Луцькій міській раді є кілька депутатів, 
яких обирають уже десятки років по-
спіль, і для яких може бути проблема-
тично опанувати керування сучасним 
ґаджетом. Але, за словами Григоренка, 
для усіх депутатів буде проведено не-
величке навчання із користування ко-
мунальним планшетом.

Ми поцікавилися в кількох різних 
за віком обранців громади,  чи готові 
вони замість паперових документів 
використовувати планшети під час 
сесії, чи підтримують ідею купувати 
планшет за кошти луцької громади, а 
також чи вміють користуватися сучас-
ними ґаджетами.

66-річний депутат міської ради 
Василь Гриб зазначив, що рішення про 
закупівлю планшетів для обранців 
громади та членів виконкому підтри-
мував, адже ініціатором був його од-
нопартієць Сергій Григоренко.

«Нам не потрібні стоси паперів, які 
не поміщаються в одну папку. План-
шет дасть змогу депутатам без зайвих 
витрат на папір ознайомитися з усіма 
документами в електронному вигляді 
і ухвалювати за ними рішення», – ска-
зав депутат.

На запитання журналіста, чи вміє 
обранець громади користуватися та-
ким пристроєм, Василь Гриб відповів, 
що для нього сучасні ґаджети не є ди-
ковинкою і він користуватиметься ко-
мунальним планшетом «одною лівою».

Натомість його колега, 58-річний 
свободівець Юрій Вега проти того, 
аби планшетні пристрої купували за 

кошти місцевої громади і не розуміє, 
чому хтось хоче нав’язати депутатам 
роботу не з оригіналами документів, а 
з їхніми електронними копіями.

«Планшети треба купувати за ко-
шти тих депутатів, які вважають це за 
потрібне. Громада не має за це плати-
ти. Тим більше, працюючи з планше-
том, ти маєш на руках не оригінал до-
кумента, а електронні копії проектів 
рішень, що не мають жодної юридич-
ної сили», – зауважив депутат.

Також Юрій Вега зазначив, що він 
не голосував за виділення коштів на 
планшети і переконує, що ніхто сило-
міць не змусить його працювати із су-
часним ґаджетом. Він не має власного 
планшетного пристрою і тим паче, не 
хоче його отримати від громади.

Головний опозиціонер міської 
ради 38-річний Андрій Осіпов у ко-
ментарі «Хронікам Любарта» повідо-
мив, що питання закупівлі планшетів 
для обранців громади можна було б 
розглядати лише тоді, коли україн-
ський народ не був би таким бідним і в 
країні не було б кризи. На його думку, 
ця тема викличе більше осуду з боку 
громади, яку буде важко переконати в 
тому, що ґаджети стануть корисними 
для міськради й допоможуть заоща-
дити кошти на папері.

«На жаль, для багатьох громадян 
планшет асоціюється із предметом 
розкоші. На мою думку, це питання 
не на часі, я голосував проти тако-
го рішення і вже написав заяву про 
те, що планшет, придбаний за кошти 
громади, мені не потрібен. У такому 
випадку мені доведеться придбати та-
кий пристрій, але вже за власні кошти. 
Мені не відомо, чи після ухвалення 
цього рішення секретаріат більше не 
друкуватиме проекти рішень, але це 
може стати проблемою. У нас в раді є 
депутати, які не знають навіть, з якого 
боку вмикається комп’ютер. Тому для 
цього скликання міської ради запро-
ваджувати електронний обіг докумен-
тів є недоцільно», – вважає Осіпов.

А 35-річний депутат Луцької місь-
кої ради Микола Яручик заявив, що 
має власний планшет, а тому для нього 
не є актуальним питання про закупів-
лю таких ґаджетів за бюджетні кошти.

«Я голосував за цей проект рі-
шення. Але враховуючи те, що до за-
кінчення нашої каденції залишилося 
кілька місяців, вважаю, що це питання 
вже не на часі. Я знав, що нормального 
планшета, який коштує доларів 300-
400 нам ніхто не купить, та мені навіть 
і не хочеться, аби витрачали таку суму 
з міського бюджету. Я як продавець 
комп’ютерної техніки скажу, що план-
шет, куплений за 120 доларів, довго не 
пропрацює», – сказав Яручик.

Він підтвердив, що до нього справді 
звертався Григоренко із пропозицією, 
аби його фірма була постачальником 
ґаджетів для міської ради. Але депутат 

відмовився від цього, мотивувавши це 
тим, що у разі поломки планшетів, які 
коштують трохи більш як 100 доларів, 
винним буде постачальник.

У КІЛЬКОХ УКРАЇНСЬКИХ 
МІСТАХ ДЕПУТАТИ ВЖЕ 
«ЮЗАЮТЬ» НА СЕСІЯХ 
ПЛАНШЕТИ

Для порівняння ми з’ясували, чи 
була практика заміни паперових до-
кументів на електронні в інших містах 
України й чи виникали ідеї запрова-
дження планшетів для ефективної ро-
боти депутатів інших місцевих рад. 

Торік депутати Київради теж за-
хотіли закупити за бюджетні кошти 
планшети з метою економії паперу і 
зменшення витрат на нього.

Депутат Київради Олександр Па-
бат на своїй сторінці у «Facebook» 
повідомив, що пакет документів для 
депутата, а це папка на 500 сторінок 
(проекти рішень, пояснювальні запис-
ки, супровідні документи), обходиться 
в 60-70 гривень за одиницю. Крім 120 
примірників для депутатів, щоразу го-
тують додаткові 10-20 пакетів для за-
ступників голови міськадміністрації, 
для Кабміну і Верховної Ради.

Також ще у 2012 році депутати 
Черкаської міськради, знову ж таки 
задля економії паперу, вирішили при-
дбати за кошти міського бюджету 
планшети. Черкаський міський голова 
Сергій Одарич ще тоді пояснював, що 
практично всі проекти рішень сесії де-
путати отримують в друкованому ви-
гляді, на що витрачається чимало ко-
штів. Багато паперів при цьому просто 
не переглядають і викидають. Депутат, 
який отримує планшетний комп’ютер, 
відмовляється від отримання проектів 
рішень на папері. Три роки тому на таке 
нововведення з міського бюджету Чер-
кас мали витратити 150 тисяч гривень.

Рішення про закупівлю планшетів 
для роботи обранців громади у 2012 
році ухвалили депутати Харківської 
міської ради. Але вони  вирішили не об-
межуватись бюджетними планшетни-
ми кoмп’ютерами, адже захотіли, щоб 
їм за кошти громади придбали недеше-
ві планшети марки «Apple» – «Ipad 2». 

Директор Департаменту інфор-
маційно-комп’ютерного забезпечення 
харківської міськради Олександр Фе-
тісенко пояснював це так: «Головне за-
вдання цих нововведень – відійти від 
паперового документообігу, тому що 
з бюджету міста витрачаються вели-
кі кошти на закупівлю паперу, фарби 
для принтерів тощо для підготовки 
проектів рішень сесії. Пристрої за-
куплять у рамках створення системи 
електронного робочого місця депута-
та міськради. Крім того, у сесійній залі 
міської ради збільшать кількість точок 
доступу Wi-Fi».

Утім жоден з ініціаторів закупів-
лі планшетів для депутатів Луцької 
міської ради не може гарантувати, що 
робота обранців громади буде ефек-
тивною і ніхто з політиків не грати-
ме в ігри під час сесії. Журналісти і 
волинських, і всеукраїнських видань 
неодноразово ловили депутатів різних 
рівнів за недобросовісним виконан-
ням обов’язків, коли сучасні ґаджети 
були важливіші для політиків, аніж 
голосування за проекти рішень. 

Але в Іспанії знайшли спосіб, як 
боротися з такими депутатами. За ігри 
на планшетах народних обранців іс-
панського парламенту штрафувати-
муть на 300 євро. Таке рішення уряд 
Іспанії ухвалив через випадок, коли 
одні парламентарі під час засідання 
обговорювали закон про податки, а 
інші бавилися в ігри на своїх планше-
тах і телефонах. Можна цей приклад 
взяти на олівець, чи не так?

На завершення зазначимо, що вже у 
липні цього року обранці громади отри-
мають на руки планшети і ще до місце-
вих виборів матимуть змогу попрацюва-
ти з ними кілька сесій міської ради.
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ЧЕРЕЗ ЗЛИДНІ ДО БАРОКО: 
ІСТОРІЯ ЛУЦЬКИХ БЕРНАРДИНІВ

Олександр КОТИС

кщо прогулюватися 
горбистими луцькими 
околицями і, маючи хороший 

«зум», фотографувати центр міста, 
то практично з будь-якого боку буде 
відкриватися вигляд на собор Святої 
Трійці. Храм з високопосадженими 
куполами відіграє вагому роль у 
формуванні образу міста. Та сьогодні 
ми зробимо іншу мандрівку – у 
його барокове минуле.  Шикарний 
бароковий оборонний монастир із 
підземними ходами! Як мало сьогодні 
про це згадують. Та історія цього об’єкта 
настільки ж багата, наскільки він височіє 
у наш час над усім містом. Факти і події 
в монастирській кліо написані доволі 
непогано, тож можна складати детальну 
хронографію історії. Що з цього 
розповісти сучасникам? Ми оглянемо 
найцікавіше з того, що стосується 
костелу бернардинів до перероблення 
його на православний собор.

КОЗАКИ ГРАБУВАЛИ – 
ШЛЯХТА БУДУВАЛА

«І нехай воздасть нам Бог сили 
піднятися з руїн, і запанувати миро-
ві та добру над пристанищем святого 
Бернардина», – так закінчив свою мо-
литву священик без монастиря Анто-
ній Янишевський, тікаючи з міста. По-
думки він стояв уночі над попелищем 
спаленого монастиря, яким доручили  
керувати. Напередодні великий ґвалт 
зчинився в Луцьку: мов темна орда, 
сунувся розлючений натовп від храму 
до храму і грабував місто, спалював 
усе на своєму шляху. Сріблястий пів-
місяць пробивався крізь нічні хмари 
над Луцьком, заливав світлом розпач 
священика. І вже не руки у молитві, а 
тільки обгорілі стовпи, з яких мимо-
волі ще сходив дим, були простягнуті 
до неба в усій своїй немочі. Тоді в місті 
була суцільна ніч.

Події 1648 року надовго відбилися 
на історії Луцька, на його жителях, а 
особливо на католицьких святинях. 
Християни та юдеї – усі разом захи-
щали місто від нападу розгнузданих 
козаків і їхніх помічників татар. У 
коловороті безкарності, кажуть, до ва-
таг приєдналися деякі жителі навко-
лишніх сіл. Під час нападу на Луцьк 
постраждало дуже багато людей і 
храмів. Костел же бернардинів, якому 
вже потім надали міцності і ролі бути 
захисником-фортом міста, ущент роз-
грабували. Винесли усе майно, забра-
ли навіть балясини зі сходів. Монас-
тир пограбували й підпалили, меблі 
та вівтар костелу порубали, забрали 
дзвони, ікони, інші коштовності…

Ченці ордену бернардинців осе-
лилися в Луцьку десь на початку XVII 
століття. Завдяки підтримці місцевої 
шляхти почали тут свою діяльність і 
отримали в користування дерев’яний 
костел святого Христа. А от храм цей є 
справжньою загадкою, бо таки невідо-
мо, з якого часу він існував. Є відомос-
ті, що костел з таким посвяченням був у 
Луцьку вже в XV столітті. А це ще часи 
Великого князівства Литовського. Часи 
минали, бернардини з’явилися у місті, 
і в 1640-х роках Агнєшка Станішев-
ська, дружина луцького земського суд-
ді,  фундувала шмат землі біля костелу 
святого Христа та гроші на побудову 
монастиря. Тут же заснували шпиталь 
для убогих. Він діяв протягом віків аж 
до закриття монастиря в ХІХ столітті.

СКУПІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
В ДЕРЕВІ

Осідок отців-бернардинів був поза 
містом на горі. Розташування було 
вдалим, бо з висоти оглядалося все 
місто. З іншого ж боку, монастир був 
поза оборонними міськими валами 
при самій дорозі на схід, отже, відкри-
тий для ворогів. Потихеньку монахи 
починали розгортати діяльність. Піс-
ля подій 1648 року вони оговтували-
ся поволі, з часом придбали орган. 
Окремих земель десь поряд з містом 
монастир не мав. Проте ченцям було 
надано землю від монастиря до річки 
Глушець – тут вони розбили фрукто-
вий сад. Поруч з монастирем був му-
рований будиночок, використовува-
ний під пекарню. Відомо також і про 
бернардинську броварню. Тримати її 

Я

було зручно і вигідно, оскільки придо-
рожнє розташування монастиря дава-
ло можливість добре торгувати з при-
їжджими. Саме дорога і подорожні й 
визначили подальшу долю монастиря.

Якщо гуляти вулицею Лесі Укра-
їнки, то можна побачити, що в районі 
перетину з вулицею Кривий Вал вона 
має вигин. Історія дає певні здогади, 
звідки взявся цей вигин. Попід сами-
ми монастирськими вікнами прохо-
дила дорога, що дуже не подобалося 
ченцям. У 1673 році вони подали скар-
гу до польського сейму з клопотанням 
перенести дорогу. Клопотання задо-
вольнили. Імовірно, основна дорога з 
міста на схід тепер стала оминати мо-
настирську територію з боку сучасно-
го розташування Театрального майда-
ну. Тож і лінія нинішньої вулиці Лесі 
Українки «вигнулася» в бік майдану 
від напрямку на храм.

Минуло лиш півстоліття відтоді, як 
козаки розорили обитель, коли одного 
серпневого дня 1696 року настоятель 
монастиря Сильвестр Славочевський 
грюкав у двері мешканців околиць 
міста. Він вимагав чимскоріше бігти з 
повними води відрами до монастиря 
і гасити його. Та ні міські сторожові, 
в чиї обов’язки входив нагляд за по-
жежною безпекою, ні монастирська 
братія, ні налякані вогнем міщани ні-
чого не могли вдіяти. Вогонь усе роз-
горявся і дуже швидко дерев’яне при-
міщення костелу зайнялося повністю. 
Встигли винести деякі богослужбові 
речі. Люди безпорадно метушилися 
навколо вогнища, а за ними спокійно 
спостерігав чорний ворон, який сидів 
на цвинтарних пам’ятниках непода-
лік. У той момент він уособлював силу 
і незворушність стихії, яка прирекла 
костел на повну руйнацію.

Біда прийшла з того боку, з яко-
го ніхто її не очікував. Як з’ясували 
в процесі слідства, костел підпалили. 
Палієм виявився органіст костелу. Він 
зізнався, що затіяв пожежу, аби при-
ховати крадіжку. Після цього шлях-
тичі Гораїни і Ліновські пожертвували 
кошти на будівництво нових монасти-
ря й костелу, також дерев’яних. 

Далі – усе, як в Умберто Еко. Мало-
відомий рукопис «Опис міста Луцька 
і Волині», що його склав чернець дав-
нього монастиря, був би вже загубле-
ним, якби його не опублікував кон-
серватор Збігнєв Ревський у луцькому 
суспільно-науковому місячнику «Зніч» 
у 1930-х. Минули десятиліття, і відо-
мості про працю ченця опублікував 
дослідник Богдан Колосок. Що ж тако-
го цікавого повідав невідомий монах? 
А розповів він одну історію, як луцькі 
бернардини через скупість настоятеля 
позбулися дуже щедрого дарування.

Якось із Поділля на Волинь ман-
дрував скарбник (той, хто завідував 
фінансами) із Брацлава Павло Майков-
ський. Їдучи до Луцька, він дізнався, що 
бернардини не мали власного мурова-
ного костелу. Скарбник вирішив свої 
гроші віддати «на хвалу Божу», щоб 
ченці могли збудувати величний храм. 
Майковський не став наближатися до 
монастиря бернардинів своїм великим 
екіпажем, а підійшов пішки, одягнений, 
мов бідняк. 

«Пустіть мене на спочинок, я вам 
щедро віддячу», – закликав подорож-
ній недавніх погорільців. Та настоя-
тель монастиря Феліціан Сєкєрський 
звелів дати йому тільки шматок хліба 
і кухоль пива. Така «щедрість» не спо-
добалася багатому скарбнику і він пі-
шов теперішньою вулицею Лесі Укра-
їнки вниз – туди, де був маленький і 
напівдерев’яний монастир тринітарів. 
Ті його щедро погодували, хоча самі не 
мали достатньо коштів. За такий при-
йом Майковський вирішив гроші, спо-
чатку призначені для бернардинів, від-
дати тринітаріям. Так останні отримали 
можливість побудуватися, а бернарди-
ни залишилися «в дереві». Фундував їм 
Майковський щотижня булку хліба, а 
щомісяця – бочку пива на віддяку.

Такий стан справ головної пробле-
ми не залагоджував. Найбільший ка-
толицький орден Речі Посполитої, осі-
док якого розташовувався при в’їзді в 
коронне місто Луцьк, вимагав чогось 
величнішого і монументальнішого. І 
деякі люди вже виношували плани... 

ТРОЯНДА У ПІДКОВІ 
Бароко. Стиль, який заполонив 

усю Європу від Альбіону до Дніпра. 
Відповідь католицького світу «усім 
цим протестантам». Явище, яке несло 
загальні цінності доби в кожен регіон 
і, переймаючи місцевий колорит, вті-
лювалося у різноманітні варіації сти-
лю. Бароко! Велична епоха шедеврів 
архітектури, малярства і музики.

«Як вони могли намалювати вуль-
гарного бідняка у храмі? Що це за 
корзина, яка от-от упаде зі столу? Хто 
узагалі допустив цього маніяка Ка-
раваджо до церкви? Я такого не при-
ймаю! І що це за такі гнуті лінії на 
фасаді нового Петрівського храму? 
Хто це все вигадав?!» – так собі думав 
традиційних поглядів італієць, який 
чи не першим у світі стикнувся з но-
вим явищем, що захопить півпланети 
на найближчі півтора століття.

Бароко не залишає байдужим. 
Воно звертає на себе увагу, кричить, 
здіймає ґвалт, проникає у глибини 
душі, змушує відчувати, співпере-
живати, дивуватися, обурюватись і 
захоплюватися. Твори бароко ніби 
«розуміють» людину, інтерферують 
з її відчуттями, творячи естетичну 

Костел. Фото другої половини ХІХ століття

Загальний вигляд комплексу. Фото другої половини ХІХ століття

сутність. «Я буду великим, величним 
і завоюю прихильність мас», – так са-
мозакохано, гучномовно, але зовсім не 
голослівно заявляло про себе бароко, 
і на прикладі майбутнього комплексу 
бернардинів у Луцьку це буде видно 
дуже переконливо.

На початку XVIII століття група 
шляхтичів на чолі з Радзивіллами ви-
рішила, що луцьким бернардинам тре-
ба щось нове і сучасне. Вони замовили 
й оплатили проект нового мурованого 
оборонного барокового комплексу мо-
настиря та костелу. У 1720 році почали-
ся будівельні роботи. Планувалося, що 
комплекс має вражати своїм розміром 
і бути свого роду воротами в Луцьк, 
маючи при цьому й оборонне значен-
ня. Кароль Радзивілл виділив 56 тисяч 
злотих на будівництво комплексу. 

Дуже цікава задумка комплексу: 
мурований монастир у плані є підково-
подібним з «вушками» на краях підко-
ви. У центрі розташовується великий 
мурований костел у формі троянди. 
Ідея була настільки цікава і «пропіа-
рена», що потрапила на карту Руської 
провінції ордену бернардинів як сим-
вол Луцька. Мапа називається «Tabula 
chorographica Provinciae Russiae» й ви-
дана десь усередині XVIII століття. На 
ній – зображення комплексу луцьких 
бернардинів – троянди у підкові. 

Проте щось пішло не так. Як свід-
чить давній літописець в «Описі міста 
Луцька…», бернардинському керів-
ництву не сподобався заламаний дах 
«трояндового» костелу, тож вони за-
просили архітектора Павла Гіжицько-
го переробити проект храму. Підково-
подібний монастир не чіпали. А тим 
часом фундаменти троянди вже було 
закладено, монастир уже практично 
збудовано, оскільки роботи тривали 
ще з 1720 року. Настоятель монастиря 
Григорій Михайловський наказав ро-
зібрати фундаменти. На їхньому місці 
стали закладати фундамент того кос-
телу, який для бернардинів намалював 
Павло Гіжицький. Не було б це баро-
ко, якби справи розгорталися лінійно. 

Гіжицький, архітектор-єзуїт, ство-
рив простіший, але не менш витон-
чений костел на основі хрестової ідеї 
храму. Фактично, замість троянди у 
підкові вийшов хрест у підкові. Будів-
ництво завершили аж у 1789 році. У 
храмі висіли портрети жертводавців. 
Загалом всередині було 10 вівтарів з 
живописними полотнами XVII-XVIII 
століть. У головному вівтарі містився 
образ святого Франциска (варто вка-
зати, що бернардини – східноєвропей-
ське відгалуження ордену францис-
канців), написаний у Римі.

ПІДЗЕМНІ ХОДИ Є І ДОСІ
Комплекс бернардинів вийшов 

справді дуже гарним і величним. Крім 
того, невідомий архітектор троянди 
у підкові за ідеєю Кароля Радзивілла 
вміло врахував природний рельєф – 

він дугою описав пагорб і помістив 
усередині високий костел як домінан-
ту над усією заплавою річок Стир та 
Глушець.

Проте мав комплекс і інше значен-
ня – він був оборонним. До оборонної 
функції творці підійшли комплексно. 
На зовнішній стороні вигину примі-
щення монастир має дві вежі, з яких 
планувався обстріл ворога. Крім того, 
обстріл передбачили і з кінців підко-
ви, які мали виступи. Поряд із комп-
лексом був насипний пагорб, з якого 
вели спостереження за околицями і 
замком. У пагорбі були влаштовані 
муровані приміщення для солдатів на 
випадок воєнних дій. 

Та найзагадковіший оборонний 
об’єкт – три підземні ходи, які вели від 
комплексу бернардинців. Два з них по-
чиналися від монастиря. У 1936 році їх 
дослідили. Вони мали довжину по 120 
метрів й висоту 1 метр. Тягнулися в 
бік річки Глушець і під нинішньою ву-
лицею Парковою з’єднувалися в один 
хід. Бачили ці ходи і в 1967 році. Тоді, 
на жаль, їх частково знищили. Проте 
є і третій хід. Його влаштували для 
проходу в іншому напрямку – від спо-
стережного пагорба в бік міської бра-
ми – нинішньої вулиці Кривий Вал.  
За деякими свідченнями, під час спо-
рудження будинку зв’язку на перетині 
Лесі Українки і Кривого Валу в кот-
ловані бачили давню споруду, схожу 
на хід. Проте досліджень не провели. 
Це ще одна загадкова сторінка масиву 
луцьких підземель.

ЛУЦЬКИЙ ЗРАЗОК 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ

З часу побудови комплекс бернар-
динів вражав своїх сучасників. Його 
згадували у своїх творах чи не всі ман-
дрівники, які приїжджали в місто зі 
східного напрямку. У той час не було 
такої густої високої забудови, як за-
раз, тож із пагорба, де розташований 
монастир, відкривався вигляд на все 
місто. Зрозуміло, що монументальний 
комплекс на пагорбі виднівся здалеку 
і на під’їздах до міста. Шотландський 
священик Ебенезер Гендерсон подоро-
жував Російською імперією і відвідав 
Луцьк у 1821 році. Комплекс бернар-
динців вразив шотландця, він назвав 
його «чудовим і величним палацом 
біля східного в’їзду в місто» і заува-
жив, що комплекс поряд із церквами 
інших католицьких орденів «разом 
із обширним і старим романтичним 
замком додають атмосферу величі 
місту».

Костел і монастир бернардинів 
малювали як сам, так і вигляд на міс-
то, який відкривався з його пагорба. 
Відомі твори різних авторів, зокрема 
Наполеона Орди, який зробив аква-
рельний вигляд комплексу від річки 
Глушець, а також змалював каплицю 
Скорботного Христа на фоні міста.

«Будівля Гіжицького у Луцьку тим 
цікава, що давній костьол і кляштор 
бернардинів належить до найбільш 
видатних архітектурних композицій 
пізнього бароко в Польщі», – відгуку-
вався луцький польський дослідник 
міжвоєнного часу Збігнєв Ревський.

А дослідник історії архітектури 
Луцька наших часів Богдан Колосок так 
писав про пам’ятку: «Вміле врахування 
природних умов і багатство архітектур-
ного задуму в дусі найкращих європей-
ських зразків ставлять луцький Бернар-
динський комплекс у ряд найкращих 
ансамблів України. Він належить до 
найвизначніших не лише в Україні, а 
має і європейську значимість».

Ми неодмінно повернемося на 
сторінках нашої газети до історії цієї 
пам’ятки луцької старовини, щоб 
зрозуміти, як костел бернардинів пе-
ретворився на православний Свято-
Троїцький собор, адже в середині ХІХ 
століття його барокова історія завер-
шилася.
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Ч АНДРІЙ ГОРДІЙЧУК: «ЗАБЕРІТЬ 
ВІД КВАРТЕТУ МЕТУ – КВАРТЕТ 
РОЗПАДЕТЬСЯ»

Оксана ПУНЯК

оловічий вокальний квартет 
«Акорд» уперше вийшов на 
сцену у 1995 році.  У червні 

цього року колектив відсвяткував 
двадцятиріччя. Зараз до складу 
квартету входять заслужені артисти 
України Олег Гонтар, Микола Палій, 
Віктор Мрочко та Андрій Зарицький. 
За час свого існування «Акорд» під 
керівництвом Андрія Гордійчука  був 
учасником понад тисячі концертів 
та літературно-музичних свят в 
Україні, Польщі, Німеччині, Білорусі, 
Литві, Естонії, став лауреатом різних 
міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів і фестивалів та записав 
чотири аудіоальбоми. Виконавці на 
чолі зі своїм керівником розповіли 
«Хронікам Любарта» про те, як 
народжувався квартет, чому музикантів 
довгий час не сприймала рідна Волинь 
та якої музики бракує в Україні. 

Андрій Гордійчук: «Усі учасники 
квартету – це студенти Інституту мис-
тецтв першого набору, склад колективу 
з 1995 року змінився. З першого складу 
залишилися Микола Палій і Олег Гонтар, 
Андрій Зарицький прийшов на другий 
рік нашого існування, а Вітя Мрочко – 
11 років тому. У такому,  як є, складі ми 
працюємо вже 11 років. Мені захотіло-
ся мати щось своє. На той час здавало-
ся, що найпростіше зробити чоловічий 
квартет. Хоча  жіночий я теж започат-
кував, але з ними пропрацював недовго: 
не пішли мені жінки на душу і на твор-
чість. А з хлопцями працюємо вже фак-
тично 20 років. Власних творів не було, 
півроку ми працювали із запозиченими. 
Згодом з’явилися власні аранжування, 
які виправдали себе більше, аніж ті, що 
ми запозичували. У репертуарі є близь-
ко 300 творів. Тематика квартету різно-
бічна:  класична, автентична українська 
музика, маємо інструментальну музику, 
оперну, духовну».

ХОТІЛОСЯ Б ТРОХИ 
ПОБУТИ БЕЗ ЗВУКІВ, 
АЛЕ БЕЗ НИХ – НІЯК

 «Назва «Акорд» утворилася випад-
ково. Були різні варіанти, але чомусь 
зупинилися на «Акорді». Саме ж визна-
чення акорду – це співзвуччя. Можливо, 
це пішло від процесу  творчості. Навіть 
трохи банальна назва. Найбільш ужива-
ний у нас є септакорд  (чотиризвучний 
акорд. – Ред.), тобто чотири людини, чо-
тири звуки, які більш-менш відобража-
ють нашу гармонійну сутність».

***
«За професією ми музиканти, отже, 

музика – це наше життя. Свідомо-
несвідомо, але все одно музика звучить. 
Хай там як, можливо, вона нам інколи 
набридає. От, наприклад, збираємося 
десь – і одразу «заспівайте!».  Але ж ма-
тематики, фізики не розв’язують задач 
за столом. А вона (музика) нам часом  
під серцем муляє, бо хочеться відпочи-
ти від звуків. Хтось з великих сказав: «Я 
люблю тишу».   Ми теж любимо тишу. Є 
таке визначення мертвого часу у філосо-
фії:  хотілося б трохи побути без звуків, 
але без того – ніяк. Якщо навіть це не 
наша робота, то все одно є фонова, зо-
бражальна музика, яку ми відчуваємо, 
можливо, навіть на рівні підсвідомості. 
Але вона є».

***
«У нас бувають конфліктні ситуації, 

але вони суто психологічні, через твор-
чість ми не сваримося, а на рівні побуто-
вому все може бути. Ми простіші у сто-
сунках зі своїми друзями, ми знаходимо 
компроміс. Але основне – це наша твор-
чість. Заберіть від квартету мету – квар-
тет розпадеться. Або, буває, музиканти 
отримали певне визнання і гальмували у 
своєму розвитку. У нас так не буде». 

***
«Важким було становлення, осо-

бливо на Волині. У 1999 році ми вже 
були визнаними у Луганській області, 
Тернополі,  Франківську,  Рівному, на-
віть у Києві, Львові. А Волинь нас не 
сприймала.  Ми, мабуть, чиюсь творчу 
нішу забрали. І до нас так ставилися з 
осторогою. А перелом у нашій творчості 
відбувся у 2001 році, прийшло визнання 
на звіті Волинської області, коли ми під-
няли повстанську тему. На Волині було 
дуже тяжко «пробиватися». Ми спо-
чатку працювали у районному будинку 
культури, потім відчули, що себе там ви-
черпали, нас запросили до філармонії не 
на постійну роботу, а за сумісництвом. 
І до цього часу ми там. А місце про-
живання наше тут (Інститут мистецтв. 
– Ред.). Ми маємо свою студію, можемо 
записуватися, робить аранжування наш 
друг Роман Сорока». 

УКРАЇНЦІ – НАЙСПІВУЧІША 
НАЦІЯ, А ТАК ЗБІДНІЛА 
У СПІВІ

 «У всіх країнах добре сприймають 
музику. Люди люблять класику, у них 
великий культурний рівень. Дуже гарно 
приймали нас у Білорусі. От німці лю-
блять класичну музику, і взагалі вони 
у культурному плані дуже розвинені 
люди. Але на співочому рівні ми пере-
вершуємо всю Європу.  Європа,  як  і ми, 
любить професіоналізм».

Можеш співати три пісні, але перша – 
завжди хвилювання». 

***
«Казуси є практично на кожному 

великому концерті. Це нормальне яви-
ще. На нещодавньому концерті було 
так, що не розрахували час, і на сцену не 
вийшла Таня Ціхоцька, а ми заспівали 
одну пісню зайву, на ходу вирішили яку. 
Колись було, що перепад напруги був, і 
вимкнулася фонограма, ми доспівували 
акапельно. А було, що світло взагалі по-
вністю зникло, і ми доспівували у цілко-
витій темряві: величезний зал і люди зі 
свічками, з телефонами».

***
«Плануємо записати п’ятий диск: 

інше бачення, досвід, звук інший. Ди-
вишся на попередні записи – і хочеться 
чогось нового. Досконалості немає меж, 
як кажуть».

***
«Ми зробили біля десяти концертів, 

продали кілька картин і отримали понад 
15 тисяч гривень для допомоги бійцям. 
Паралельно працювали кілька груп, які 
поза квартетом це робили. Особисто 
ми теж організовували виступи, одя-
гом, продуктами, медикаментами до-
помагали. І ніколи не думали над тим, 
скільки зробили. Також ми співаємо в 
хорі «Оранта» у соборі. Коли привозили 
хлопців і хоронили, душа боліла. Перші 
рази це було дуже тяжко».

***
«Складно зараз з репертуаром, бо 

ми вже у багатьох напрямках себе спро-
бували, треба шукати щось нове. У нас 
репертуар складається з Білаша, Кос-
Анатольського, Тиможинського, Май-
бороди, народної пісні, а осучаснених 
дуже мало. Нема наразі цензорів ні на 
музику, ні на слова».

***
«Щиро вдячні своїм слухачам. Наді-

ємося на майбутнє, хочемо працювати 
для людей. А без фінансової підтримки 
дуже важко працювати: десь допомогла 
влада, у чомусь – філармонія. Підтрим-
ку надав і Фонд Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк», який допоміг нам з одягом. Ба-
жаємо всім людям слухати щось хороше 
у всіх сенсах цього слова».

ВЕЛОІНІЦІАТИВА У ЛУЦЬКУ ГРУЗИН У ЛУЦЬКУ ГРУЗИН 
  ЗАКЛИКАВ ДО МИРУ  ЗАКЛИКАВ ДО МИРУ

Велотур «Всі за мир!» Нодар Бері-
дзе розпочав 26 червня, у день свого 
народження. Оскільки, за його сло-
вами, те, що він нестиме людям мир, 
– для нього найкращий подарунок. 
Україною велотур проїжджає вже 
вдруге. Зараз Нодар їздить один, зго-
дом він планує зібрати волонтерську 
сотню і вже разом з нею 24 серпня ви-
рушити у міжнародний тур.  

У кожному місті до організато-
ра долучатимуться дві-три людини. 
Як зазначає активіст, це не моло-
ді люди, а ветерани. Міжнародний 
велотур триватиме близько двох 

місяців за маршрутом Київ-Мінськ-
Москва-Київ. 

«Якщо ми всі разом захочемо ска-
зати слова «за мир» чи «війні – ні», 
у нас щось вийде.  Я не воїн, ніколи 
не воював. Я бачив, що відбувалося 
у нас в Грузії, бачу, що відбувається 
в Україні, і вважаю, що нам потрібно 
разом виступати за мир. Хочу, щоб 
в Україні щодня була п’ятихвилинка  
або година миру, бо це багатостраж-
дальний народ», – зазначив організа-
тор акції. 

Активіста попереджали про те, що 
у Росії велосипедистів можуть не при-

Керівник чоловічого вокального 
квартету «Акорд» Андрій Гордійчук

Чоловічий вокальний квартет «Акорд»

***
«Якщо ти хочеш дізнатися про по-

літичну, економічну ситуацію, про діє-
вість влади, – дослухайся до тієї музики, 
яка в  основному звучить. Легше вихо-
вати людство у грубості, безкультур’ї. 
Спробуйте виховати одну людину. Це 
проблема психологічна і педагогічна. 
Зараз є багато вульгарної музики, але 
це результат того, що виконавці почали 
все підлагоджувати під смаки публіки. 
Низький рівень культури породжує 
низький рівень музики. Є попит, фор-
мат. Музиканти йдуть на повідку. Одна 
з причин невизнання: на перших етапах 
нашого існування ми поставили собі за 
мету зовсім інше, у нас немає розважаль-
ної музики. Так, ми можемо це зробити, 
але основна мета  для нас – виховна. Ми 
виховуємо хороший художній смак, ми 
налаштовані на культурне виховання, 
музичне, естетичне, і що найцінніше 
для нас – виховання патріотичне. Най-
співучіша нація, а так збідніла у співі. 
Місія наша дуже тяжка».

***
«Держава не фінансує хороші про-

екти, бо це не формат. На радіо не мож-
на – це не формат, на ТБ не можна – не 
формат. Хороші проекти є, люди працю-
ють, але все це закривається на рівні фі-
лармоній і театрів. Ці люди, колективи 
«не просовуються», не популяризують-
ся, бо немає фінансування».

***
«От у Німеччині вмикаємо радіо – 

там нема такої музики, як у нас, навіть 
у сусідній Польщі на радіо зовсім інша 
музика, є якийсь свій фольк. У нас  суто 
електронна, дискотечна музика або му-
зика на рівні «стьоба» – все. За кордом 
є культурних каналів багато, а у нас 
«Радіо Культура» – єдиний, і то його не 
слухають, бо нема культурного рівня. У 
людей він не з’явиться сам собою, його 
потрібно розвивати із самого дитинства. 
Нічого не маю проти  Потапа, але це не 
музика. Примітивний мотив, дорога фо-
нограма на дорогій апаратурі  – і все».

***
«Ми не перечимо,  музика має по-

бутувати всяка, але кожній – своє міс-
це. Це непогано, що є така музика, але 
погано, що немає балансу. Люди, якби 
й хотіли послухати щось хороше, то 
його немає, бо воно ніде не заохочува-
не. Наприклад, за кордоном багато що 
прищеплює церква. Здебільшого там 
католицькі церкви, у яких співають. У 
Польщі ти магазин не побачиш, щоб він 
до 12:00 у неділю був відчинений,  – це 
вже виховання. Людина знає, що їй по-
трібно в цей час іти до церкви. Часом 
треба навіть нав’язати думку. Таланту 
треба допомагати, бездарність сама про-
лізе. Хоча ми маємо свого слухача».

***
«Наш ефір, наші газети заповнені 

дурницями. Культура пішла у напрям-
ку вульгарщини. У нас преса заповне-
на тим, у що хтось з популярних людей 
одягнений, чому розлучається, що їсть. 

Люди самі не хочуть того слухати, але їм 
то нав’язують, воно повсюди. Питання 
моралі є визначальним для суспільства. 
Ми ж не можемо з життя зробити одну 
забаву, це бридко.  Це безвихідь держа-
ви – її неспроможність встояти. Має 
бути щось вище, цінніше».

***
«Навіть взяти до уваги афіші, які 

бачиш за кордоном: Джош Гробан, Бре-
гович, Сафіна – люди, що співають, і 
репертуар відповідний, Бейонсе – це 
вже більше танцювальна музика, але це 
якість. Дурнички там не проходять. Ві-
зьміть наші «Лісапетні батальйони» чи 
Дзідзьо… Навіть при всій повазі до ньо-
го, бо це талановитий музикант, ну така 
ніша випала. Але що наші люди ковта-
ють? Безумовно, таке теж має бути, але 
не настільки масово».

***
«Є хороша музика і є погана. У кож-

ному жанрі, стилі, напрямі є щось хоро-
ше. Треба вміти це віднайти.  Ми тут в 
інституті намагаємося навчити людей 
правильно слухати, правильно оціню-
вати і себе, і когось, навчити отримува-
ти хороші емоції».

ДОВОДИЛОСЯ СПІВАТИ У 
ЦІЛКОВИТІЙ ТЕМРЯВІ, 
А НАВКОЛО – ЛЮДИ ЗІ 
СВІЧКАМИ ТА ТЕЛЕФОНАМИ

«Зараз у нас було три роки перерви, 
застою. Ми працювали, але з фрагмен-
тами, давали сольні концерти, але не у 
Луцьку. А бували роки, коли ми давали 
по три сольні програми на рік. Це вели-
ка робота – організувати сольний кон-
церт, і фінансово це досить важко. Залу-
чаються люди, люди – це гроші. Добре, 
що нас ще п’ятеро, кожен щось окреме 
робить під час організації. І фізично це 
важко, бо у нас була програма на 70% 
акапельна. Витримати без фонограми – 
велике навантаження на голос».

***
«Перед сценою страху немає, є здо-

рове хвилювання. Після одного, другого 
конкурсу нас вже визнали, і ми переста-
ли переживати, бо ми вже є хтось, нас 
вже знають, люди сказали добрі слова. 
Коли ти бачиш, що публіці подобаєть-
ся твоє виконання, то хвилювання стає 
драйвом. Хвилювання – це перша пісня. 

йняти. Однак Норад Берідзе запевнив, 
що люди готові їх зустріти. 

«Я думаю, це буде історичний крок 
від українського народу. Велотур – за 
мир, велосипедна сотня – за мир. Я 
не їду напружувати ситуацію чи щось 
критикувати, тут і так всім зрозуміло, 
в чому річ. Ця місія буде присвячена 
тому, щоб припинилася стрілянина», 
– заявив учасник велотуру. 

Основна мета міжнародного вело-
пробігу – налагодити відносини між 
народами. Як зазначив Нодар, краще у 
змаганнях показати один одному, хто 
сильніший, аніж у війні. 

До слова, захід відбувається та-
кож на честь грузинського спортсме-
на, 14-кратного рекордсмена «Книги 
рекордів Гіннеса», заслуженого діяча 
спорту, посла захисту природи ООН, 
інженера-кібернетика, лауреата дер-
жавної премії Грузії Джумбера Лежа-
ви, який виступив ініціатором і засно-
вником цього велотуру.

Основний учасник акції «Всі за мир!»  грузин Нодар Берідзе 
планує відвідати всі обласні центри України. До Луцька він 
приїхав 30 червня.  У такий спосіб активіст намагається закликати 
громадськість до миру в Україні і у світі загалом.
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UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00, 02.20, 05.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.15, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.15 На слуху
08.45 Телемагазин
09.00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15.00 Вікно в Америку
16.00 Утеодин з Майклом 
Щуром

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 «ТСН»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 Т/с «Асі»
13.20, 13.55 «Ворожка»
14.20 «Сліпа»
14.55 «Не бреши мені»
15.50 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.20, 22.20 Т/с «Скліфосовський 3»
23.35 «Мінкульт»
00.05 Х/Ф «ТАЄМНЕ ЖИТТЯ 
БДЖІЛ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новини
07.15, 08.10, 08.35 «Ранок з 
ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ТАРИФ «ЩАСЛИВА 
РОДИНА»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25 «Судові справи»
13.25, 14.20 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Чекай на мене»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
22.50 Т/с «Перше кохання»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»

05.25 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
«Загадка»
06.05, 19.25 Надзвичайні новини
06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
09.55 Т/с «Батл Крік»
12.35, 13.10 Паралельний світ
13.50 Провокатор
14.40, 16.20 Х/Ф «МЕДАЛЬЙОН»
16.50 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РИБА-МЕЧ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.20 Х/Ф «КОБРА»
01.55 Т/с «Неправдива гра»

08.00 «Зіркове життя. Самотність 
перших красунь - 2»
09.05 «Зіркове життя. Прокляття 
Майстра та Маргарити»
10.00 «Зіркове життя. Перемогти 
рак»
11.00 Х/Ф «КОЛЬЄ ДЛЯ СНІГОВОЇ 
БАБИ»
12.50 «Хата на тата»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»
00.40 «Один за всіх»
01.30 Х/Ф «ДАВНІЙ ЗНАЙОМИЙ»

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Події
09.15 Реальна містика
10.00 Т/с «Життя розсудить»
13.45, 15.30 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Королева гри»
19.45, 05.00 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНІ 
ПЕРЕГОНИ»
01.40 Профілактика 
передавального устаткування

16.35 Х/Ф «ДІВЧИСЬКО»
18.15 Час-Ч
19.00 Дорогі депутати
19.30 Перша шпальта
20.00, 01.20 Про головне
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00, 00.00 Підсумки
00.15 Домашня скарбничка
02.45 Телевистава «Лючія де 
Ламмермур»
04.10 Д/ф
05.45 Вічне

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.15, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 На слуху
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 Мультфільм
09.40 Хочу бути
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.55 Подорожні

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 03.00 Т/с «Асі»
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 4»
13.20, 13.55 «Ворожка»
14.20 «Сліпа»
14.55 «Не бреши мені»
15.50 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Скліфосовський 3»
00.20, 03.40 Х/Ф «НЕ ВІДПУСКАЙ 
МЕНЕ»

05.30, 22.50 Т/с «Перше кохання»
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 «Здрастуй, мамо»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.30 «Судові справи»
13.35, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 8»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02.25 Т/с «Наложниця»

05.20, 14.50 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
09.50 Т/с «Батл Крік»
11.50, 13.20, 16.20 Т/с «1941»
13.50 Паралельний світ
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Розвідники»
23.20 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»
01.30 Х/Ф «ЗНИКЛІ»
03.10 Т/с «Неправдива гра»
03.50 Т/с «Досягни мети»

06.15, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя. Б’є - значить 
любить?»
10.50 «МастерШеф - 4»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01.25 «Один за всіх»
02.40 Х/Ф «...НА ПРІЗВИСЬКО 
«ЗВІР»
04.20 Нічний ефір

06.05, 14.20, 15.30, 00.20 Т/с 
«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.10, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.00 «Говорить 
Україна»
12.25 Х/Ф «СМОКІНГ ПО-
РЯЗАНСЬКИ»
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.30 Дорогі депутати
13.20, 18.15 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
16.10 Фольк-music
17.30 Перша студія
19.00 Перші на Першому
19.30 Авторський проект. 
Вересень
21.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади
00.15 Домашня скарбничка
01.20, 03.45, 04.15 Д/ф
02.40 Т/с «Злочин із багатьма 
невідомими»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.15, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 Мультфільм
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.00, 03.05 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.00 Т/с «Асі»
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 4»
13.20, 13.55 «Ворожка»
14.20 «Сліпа»
14.55 «Не бреши мені»
15.50 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Скліфосовський 3»
00.20, 03.30 Х/Ф «АМЕЛІЯ»
02.20 Т/с «Терпкий смак кохання»

05.30, 22.50 Т/с «Перше кохання»
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 «Здрастуй, мамо»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.30 «Судові справи»
13.35, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 8»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02.25 Т/с «Наложниця»

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Студія Вашин´тон
05.20, 14.50 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
09.50, 03.15 Т/с «Батл Крік»
11.35, 13.20, 16.20 Т/с «1941»
13.50 Паралельний світ
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Розвідники»
23.20 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНА 
ЛЮДИНА»
01.10 Х/Ф «КОБРА»
02.35 Т/с «Неправдива гра»

05.40, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Зіркове життя. Найбажаніші 
наречені світу»
09.05 «Зіркове життя. Не відступати 
і не здаватися»
10.00 «Врятуйте нашу сім’ю»
11.35 «МастерШеф - 4»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про секс»
00.30 «Один за всіх»
01.55 Х/Ф «ПРОЩАВАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦЬКА»
03.50 Нічний ефір

06.05, 14.20, 15.30, 00.20 Т/с 
«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.10, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.00 «Говорить 
Україна»
12.25 Х/Ф «ТАМ, ДЕ Є ЩАСТЯ ДЛЯ 
МЕНЕ»
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

10.55, 01.20 Як ваше здоров’я?
12.35 Нотатки на глобусі
13.20, 18.15 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.50 Війна і мир
16.45 Книга ua
17.20 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00 Підсумки
23.15 Тепло.ua
00.15 Домашня скарбничка
01.50, 03.45, 04.15 Д/ф
02.40 Т/с «Злочин із багатьма 
невідомими»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.15, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Тепло.ua
07.30, 23.15 На слуху
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 Мультфільм
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.00, 03.05 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.00, 02.20 Т/с «Асі»
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 4»
13.20, 13.55 «Ворожка»
14.20 «Сліпа»
14.55 «Не бреши мені»
15.50 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Скліфосовський 3»
00.20, 03.30 Х/Ф «ШАЛЕНЕ СЕРЦЕ»
05.15 Телемагазин

05.30, 22.50 Т/с «Перше кохання»
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 «Здрастуй, мамо»
11.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
12.30 «Судові справи»
13.35, 14.20 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Завжди говори «Завжди» 8»
16.15 Т/с «Завжди говори «Завжди» 9»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02.25 Т/с «Наложниця»

05.15 Студія Вашин´тон
05.20, 15.00 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 04.10 Т/с «Батл Крік»
11.50, 13.10 Т/с «1941»
14.00 Паралельний світ
16.20 Т/с «1942»
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Розвідники»
23.20 Х/Ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»
01.10 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНА 
ЛЮДИНА»
02.45 Т/с «Неправдива гра»

05.55, 18.00, 22.00 Вікна-Новини
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя. Невідомі діти 
відомих батьків»
09.10 «Зіркове життя. 
Найскандальніші зіркові 
розлучення»
10.15 «Вагітна у 16»
11.10 «Доньки-матері»
12.05 «МастерШеф - 4»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.30 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «РІДНЯ»

06.05, 14.20, 15.30, 00.20 Т/с 
«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.10, 05.20 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.00 «Говорить 
Україна»
12.25 Т/с «Мій коханий геній»
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

10.50 Світло
12.00 Авторський проект. 
Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.15 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.50, 01.20 Надвечір’я
16.55 Д/с «Замки Європи»
17.45 Зроблено в Європі
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.25 KIEV FASHION PARK
23.00, 00.00 Підсумки
00.15 Домашня скарбничка
02.40 Т/с «Злочин із багатьма 
невідомими»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Агровектор
06.25, 08.25 Від першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.15 На слуху
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 Мультфільм
09.40 Школа Мері Поппінс
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 02.20 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.00 Т/с «Асі»
12.20 Т/с «Свати - 4»
13.20, 13.55 «Ворожка»
14.20 «Сліпа»
14.55 «Не бреши мені»
15.50 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ »
23.00 «Світське життя»
00.00, 02.45 Х/Ф «ВАТЕЛЬ»
04.35 «Шість кадрів + телемагазин»

05.30 Т/с «Перше кохання»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з 
ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.30 «Судові справи»
13.35, 14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 9»
18.05 «Стосується кожного»
20.00, 03.10 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
04.00 Д/с «Легенди бандитської 
Одеси»

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Студія Вашин´тон
05.20, 14.50 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 04.15 Т/с «Батл Крік»
11.50, 13.20, 16.20 Т/с «1942»
13.50 Паралельний світ
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Розвідники»
23.20 Х/Ф «ТІНЬ ЯКУДЗА»
01.10 Х/Ф «ЕМПАЙР СТЕЙТ»
02.45 Х/Ф «ЗНИКЛІ»

05.40 Х/Ф «АХ, ВОДЕВІЛЬ, 
ВОДЕВІЛЬ»
06.40 Х/Ф «РІДНЯ»
08.35 Х/Ф «МОЛОДА ДРУЖИНА»
10.25 Х/Ф «КАТЕРИНА.СІМ’Я»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.50 Х/Ф «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»
22.35 Х/Ф «КАВКАЗЬКА 
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ ПРИГОДИ 
ШУРИКА»
00.15 Х/Ф «МЕРІ ПОППІНС, ДО 
ПОБАЧЕННЯ!»
03.00 Нічний ефір

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Адвокат»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.30, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.15 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 02.15, 03.15 «Говорить 

Україна»

12.25 Т/с «Мій коханий геній»

18.00, 04.45 Т/с «Королева гри»

21.00, 23.30 Т/с «Чужа жінка»

23.00 Події дня

старого мосту»
10.50 Віра. Надія. Любов
12.25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.50 Театральні сезони
16.25 Спогади
17.05 Д/ф
18.05 Перші на Першому
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00 Підсумки
00.15 Домашня скарбничка
01.20 Музичне турне
02.45 Х/Ф «ДАЛЕКИЙ ГОЛОС 
ЗОЗУЛЬКИ»

06.00, 07.30 Підсумки
06.20 На слуху. Підсумки
07.55 У просторі буття
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.00 Казки Лірника Сашка
09.10 Мультфільм
09.40 Нотатки на глобусі
10.00 Зроблено в Європі
10.30 Книга ua
10.55 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
12.05, 17.50 Д/ф

06.30, 20.15 «Українські сенсації»
07.10, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Маша і ведмідь» 1
09.15 «Світське життя»
10.15, 01.00 Х/Ф «НАЙКРАЩИЙ 
ДРУГ СІМ’Ї»
14.05 «Сказочная Русь»
14.45 «Вечірній Київ»
16.35, 21.10 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
23.05 Х/Ф «НІЧ У МУЗЕЇ - 2»
04.10 «Шість кадрів»
05.20 Мультфільм

06.20, 20.00, 02.35 «Подробиці»
07.10, 04.35 Д/ф
08.40 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 Х/Ф «КАВКАЗЬКА 
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ ПРИГОДИ 
ШУРИКА»
11.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
14.45 Т/с «Фродя»
18.20, 20.30 Х/Ф «КОХАННЯ З 
ВИПРОБУВАЛЬНИМ ТЕРМІНОМ»
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо»
03.05 Х/Ф «МІЙ ЧОЛОВІК - МІЙ 
ІБИВЦЯ»

06.55 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
«Загадка»
07.35 Паралельний світ
08.35 Провокатор
10.20 Секретний фронт
11.15 Антизомбі
12.10 Дістало!
13.20 Громадянська оборона
14.20 Інсайдер
15.15 Т/с «Розвідники»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/Ф «ХАННА»
22.10 Х/Ф «ВІДЛІК УБИВСТВ»
00.25 Х/Ф «ТІНЬ ЯКУДЗА»
02.10 Х/Ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»

06.25 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ 
ЖИТТЯ!»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 Х/Ф «МОЛОДА ДРУЖИНА»
12.40 Т/с «Коли ми вдома»
14.05 Х/Ф «КАВКАЗЬКА 
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ ПРИГОДИ 
ШУРИКА»
15.50 Х/Ф «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»
18.00 Х/Ф «НЕ БУЛО Б ЩАСТЯ»
22.15 Х/Ф «ДВІ ІСТОРІЇ ПРО 
КОХАННЯ»
00.20 «Давай поговоримо про секс»
02.05 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»
03.50 Нічний ефір

06.15, 07.15 Т/с «Адвокат»
07.00, 15.00, 19.00, 01.35, 03.45 
Події
10.00, 04.25 Реальна містика
10.50 Х/Ф «СТРАШНА КРАСУНЯ»
12.50, 15.20 Т/с «Чужа жінка»
17.00, 19.40 Т/с «Анютине щастя»
21.45 Х/Ф «ПРЯНИКИ З 
КАРТОПЛІ»
23.50, 05.30 Таємний код зламано. 
Піраміди
00.45 Таємний код зламано. Вампіри
02.15 Таємниці зірок

13.00 Світло
14.10 Д/с «Замки Європи»
15.15, 02.20 Чоловічий 
клуб. Міжнародний турнір з 
кікбоксингу
19.10 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.15 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
23.10 День Янгола
00.15 Домашня скарбничка
01.20 Музичне турне
05.30 Вікно в Америку
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1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНАUA: Перший
06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.10 Агровектор
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.00 Як це?
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.45 Школа Мері Поппінс
10.00 Хочу бути
10.40 Спогади
11.15 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»

08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці»
09.45 «Маша і ведмідь» 1
10.15 «Телевізійна служба новин»
11.00, 12.15 «Світ навиворіт: 
Латинська Америка»
13.15 «Інспектор Фреймут»
14.50, 02.10 «Територія обману»
15.45 «Поверніть мені красу»
16.55, 18.05 «Чотири весілля 4»
19.30, 05.25 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/Ф «ЙОГО ЛЮБОВ»
00.20 Х/Ф «КОХАНЦІ»
02.55 Х/Ф «КОХАНЦІ»

06.40 Х/Ф «КАВКАЗЬКА 
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ ПРИГОДИ 
ШУРИКА»
08.10 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
11.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
14.35 Х/Ф «КОХАННЯ З 
ВИПРОБУВАЛЬНИМ ТЕРМІНОМ»
18.00, 21.30 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
20.00, 02.55, 04.15 Х/Ф 
«БЕЗУИСТВО В ПЕРЕДМІСТІ»
23.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
05.25 Х/Ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ ТА 
ЧОЛОВІКА»

05.55, 12.45 Факти
06.30 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 
«Загадка»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
09.25 Зірка YouTube
11.50 Дивитись усім!
13.25 Х/Ф «КОСМІЧНИЙ ДЖЕМ»
15.05 Х/Ф «ПРИГОДИ ПЛУТО 
НЕША»
16.55 Х/Ф «ДІАМАНТОВИЙ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ШИРОКО КРОКУЮЧИ»
21.55 Х/Ф «СТУКАЧ»
00.00 Х/Ф «ШВИДШЕ КУЛІ»
01.50 Х/Ф «ЕМПАЙР СТЕЙТ»

06.15 Х/Ф «МЕРІ ПОППІНС, ДО 
ПОБАЧЕННЯ!»
08.50 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
10.45 Х/Ф «НЕ БУЛО Б ЩАСТЯ»
15.10 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла»
00.35 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ 
ЖИТТЯ!»
02.10 Нічний ефір

06.15 Таємний код зламано. Вампіри
07.00 Події
07.40 Т/с «Просте життя»
15.00 Х/Ф «ПРЯНИКИ З 
КАРТОПЛІ»
17.10, 20.00 Т/с «Мій коханий геній»
19.00, 01.35 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.00 Х/Ф «СТРАШНА КРАСУНЯ»
00.00 Зірковий шлях
02.20 Т/с «Королева гри»

13.35 Фольк-music
15.00, 02.20 Чоловічий 
клуб. Міжнародний турнір з 
кікбоксингу
17.40 Т/с «Новели Мопассана»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.20 Альтернативна музика
23.10 День Янгола
00.15 Домашня скарбничка
01.20 Музичне турне
05.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами
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У ЛУЦЬКУ ОБИРАТИМУТЬ 
ВОЛИНСЬКУ КНЯЖНУ
12 липня на території  Луцького замку вже вдруге 
відбудеться фестиваль історії, краси й жіночності 
«Волинська княжна».

Основою фестивалю стане конкурс середньовічної 
краси. Участь у ньому зможуть взяти усі жінки – 
незалежно від віку, статури чи статусу. Головним 
критерієм цього конкурсу буде їхня власна фантазія і 
бачення свого образу в контексті стародавньої краси. 
У результаті оберуть і коронують переможницю  –  
волинську княжну.

Також обиратимуть найкращий дитячий 
середньовічний костюм.

Дійство буде супроводжуватися концертом, у 
якому візьмуть участь музичні та вокальні колективи 
стародавньої, народної та сучасної творчості.  
Заплановано показ власних колекцій відомих місцевих 
дизайнерів,  відбуватимуться театралізовані вистави та 
лицарські бої.

Упродовж фестивалю функціонуватиме ремісницький 
ярмарок-виставка, де проводитимуть майстер-класи та 
частування. 

До того ж, відзначатимуть свято Івана Купала.  
Учасниці конкурсу разом із усіма охочими пройдуть 
урочистою процесією від замку до річки Стир, аби 
спустити на воду святкові вінки.

До участі у фестивалі запрошують дизайнерів, творчі 
колективи, митців, реконструкторів  та фотографів. 

ПОДІЯ

Сергій МАРТИНЮК

«10.000 КМ: 
ЛЮБОВ 
НА ВІДСТАНІ» 
(Іспанія, 2014) 
Режисер: 
Карлос Маркус-Марсет 
Розмірена історія любові 

на відстані від молодого іс-
панського режисера,  дебютна 
робота якого сповнена інтим-
них камерних настроїв та про-
никливої портретності «неіде-
альних» персонажів з життя. 
Історія любові, між якою про-
ліг океан, егоїзм, амбіції, не-
певність в собі та гора ін-
шого емоційно-особистісного 
мот лоху, що завжди стоїть на 
перешкоді звичайному людському щастю. І тільки інтернет, який 
тримає ламкі стосунки двох, втримує на плаву шлюпку багаторіч-
них стосунків героїв. Ще одне ситуативне дослідження природи 
чоловічої, яка з поступовим дорослішанням все глибше і глибше 
повертається до капризно-егоїстичного дітвацтва. Фільм аж ніяк 
не для всіх, але хто засмакує, в програші не лишиться точно. Спро-
буйте.

«ПІЛІГРИМ: 
ПАУЛО 
КОЕЛЬЙО» 
(Іспанія, Бразилія, 2014)
Режисер: Даніел Аугусту
Ніколи не був шануваль-

ником творчості Коельйо, 
хоча і читав свого часу кілька 
його книг.  Втім стрічка вида-
лася, як на мене, драматично 
досить сильною. Біографія 
письменника, від ранніх років 
до днів теперішніх, крізь при-
зми строкатих життєвих ви-
кликів – як своєрідна сповідь. 
Так, фільм прийшовся до душі 
аж ніяк не всім, проте є в ньо-
му щось свіже у плані подачі 
сюжету та висвітлення обра-
зів на екрані. Ця «свіжість» 
ледь вловима і важко окреслюється в слова та кіношні поняття, 
проте присутня. Поціновувачам постаті Коельйо фільм буде ціка-
вий у будь-якому випадку, зважаючи, що картина жодним чином 
не рекламувалася у наших широтах. Можна.

«ПРИГОДИ 
ПАДДІНГТОНА» 
(Великобританія, 
Франція, 2014)
Режисер: Пол Кінг
Не минуло і півроку з 

часу перегляду фільму, як я 
вирішив відписатися з при-
воду стрічки Кінга) – впевне-
но можу сказати, що це один 
з ліпших дітвацьких фільмів, 
які мені доводилося бачити 
за життя. Атмосфера, сюжет, 
історія, персонажі, кольори, 
настрій, емоції – перфектно, 
легко, ненав’язливо, потішно. 
Ідеальне кіно для сімейного 
перегляду з морозивом. Теплі 
хвилі ностальгії обіймають 
і забирають глядача у світ, 
де ведмеді вміють говорити, 
їдять бутери з апельсиновим джемом та знаходять друзів на вули-
цях Лондона. Рекомендую всім. Воно того варте! 

«ДОКТОР 
ЖИВАГО» 
(США, Італія, 
Великобританія, 1965) 
Режисер: Девід Лін 
Після прочитання нобе-

лівського шедевру Пастерна-
ка вирішив ознайомитися і з 
екранізаціями твору. Розпо-
чав з найстарішої інтерпре-
тації роману, яка є в безлічі 
різних кінотопів, має добрий 
стос відзнак та тисячі до-
бротних рецензій від митців. 
Відчувається, що класика, 
але якось я вже казав – у аме-
риканців ніколи не вийде зі 
своїми акторами-типажами, 
мисленням та світоглядом 
передати психологічні реалії 
життя ні українців, ні росіян. 
І це той випадок, коли попри круту, як на олдове кіно, картинку, до 
останньої хвилини стрічки ти вперто не можеш повірити в те, що 
відбувається на екрані. І річ не тільки в косметично гладких облич-
чях героїнь, які грають стражденних жінок лихої епохи, а в між-
текстуальному нерозумінні акторами глибини катастрофічності 
подій, які вони намагаються зобразити на екрані. І все. Більше без 
коментарів. 

«LUTSK FOOD FEST. PICNIC»«LUTSK FOOD FEST. PICNIC»  
ЗІБРАВ У ЗАМКУ ЛЮБАРТА МАЙЖЕ СІМ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙЗІБРАВ У ЗАМКУ ЛЮБАРТА МАЙЖЕ СІМ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ

ПОДІЯ

Галина ТЕРНОВА

обласному центрі 
Волині завершився 
гастрономічний фестиваль 

«Lutsk Food Fest. Picnic». 28-29 
червня у стінах замку Любарта 
зібралося майже сім тисяч людей.

Упродовж двох днів понад два де-
сятки закладів із Луцька та інших міст 
України частували відвідувачів різно-
манітними стравами та напоями. На 
фестивалі були представлені україн-
ська, болгарська, угорська, італійська, 

мексиканська кухні. Окрім того, гості 
зі Львова привезли на Волинь страви 
австрійської польової кухні. 

Участь  у фестивалі взяли й ку-
лінари-любителі. Для них організува-
ли спеціальну старт-ап зону.

Перший день запам’ятався благо-
дійним аукціоном страв від відомих 
лучан, під час якого вдалося зібрати 
3400 гривень, «Музичною кухнею» 
від ведучого Андрія Куликова, гуртів 
«Lori», «Фіолет» і «Асса», а також ре-
кордною п’ятиметровою ковбасою від 
ТМ «Забіяка». 

Другий день фестивалю, окрім 
смачної їжі, потішив гостей dj-cетами, 
флешмобом від «Happy Fest Picnic», 
виступами брейкерів та запальними 
танцями.

Упродовж двох днів наймолодших 
учасників розважала агенція святкових 
подій «Фа-Фа». Для малят проводили 
конкурси, розіграші та майстер-класи. 

Організатори розповідають, що 
за час фестивалю продали 5900 вхід-
них квитків, а також запевняють, що 
«Lutsk Food Fest. Picnic» матиме про-
довження. 

«Цей фестиваль дуже корисний для 
нашого міста, – каже перший заступ-
ник міського голови Тарас Яковлев. – 
Бо Луцьк – це місто із гарною історією, 
але, на жаль, у нас мало пам’яток архі-
тектури. Туристи, які приїздять до нас, 
не затримуються більше, ніж на один 

день. За цей час вони обійдуть усі ту-
ристичні цікавинки, а потім утікають з 
Луцька. Наше завдання – змусити ту-
риста залишитися хоч на кілька днів. 
Завдяки таким фестивалям місто стає 
привабливим для туристів та дозволяє 
гостям залишитися в Луцьку більше, 
ніж на один день». 

Тарас Яковлев наголосив, що луча-
ни та гості міста передусім цікавлять-
ся гастрономією, а вже потім насоло-
джуються історичними пам’ятками. 

«Фестиваль дав можливість поєд-
нати гастрономію з культурою та істо-
рією, – каже Яковлев. – Упевнений, що 
багато лучан не були в замку, але під 
час цього фестивалю туди все ж таки 
завітали. Вважаю, що захід пройшов 
дуже вдало, адже люди приїжджали 
відпочивати сюди не лише з Волин-
ської, а й з інших областей України». 

В
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У змаганні взяли участь рекордні півсотні спортсменів

Наразі новим капітаном «Волині» є 
уродженець Нововолинська Сергій 
Політило

КАЛЕНДАР 
МАТЧІВ 
«ВОЛИНІ» В 
УПЛ У 2015 
РОЦІ

18 липня
Ворскла – Волинь

25 липня 
Волинь – Шахтар

1 серпня 
Металург З – Волинь

8 серпня 
Волинь – Металіст

15 серпня 
Металург Д – Волинь

29 серпня 
Волинь – Олімпік

12 вересня 
Чорноморець – Волинь

19 вересня 
Волинь – Динамо

26 вересня 
Карпати – Волинь

3 жовтня 
Волинь – Зоря

17 жовтня 
Олександрія – Волинь

24 жовтня 
Дніпро – Волинь

31 жовтня 
Волинь – Говерла

7 листопада 
Волинь – Ворскла

21 листопада 
Шахтар – Волинь

28 листопада 
Волинь – Металург Д

СТРІТБОЛ

НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ 
ПЛОЩІ ЛУЦЬКА ГРАЛИ 
В БАСКЕТБОЛ
Назар ТРИКУШ

Усе більшої популярності набуває нова версія 
баскетболу, де, на відміну від класичного, 
грають троє людей в команді і закидають 
м’ячі в одне кільце.  Баскетбол 3х3 чи стрітбол 
знаходить багато прихильників і на Волині. 
Довів цей факт турнір з баскетболу 3х3 
«Lutsk Streetball Cup 2015», що на День молоді 
відбувся у Луцьку.

«За такими масовими й простими змаган-
нями майбутнє. Правил і тактики – мінімум, 
зате є більше техніки та емоцій. Дуже багато 
уваги до баскетболу 3х3 було прикуто на пер-
ших Європейських Олімпійських іграх, що 
відбулися в Азербайджані. Там збірна України 
виборола друге місце. Баскетбол 3х3 стає все 
популярнішим у світі, тому і Волинь не має 
права відставати від спортивних тенденцій», 
– розповів головний суддя змагань Дмитро 
Чайковський.

У луцьких стартах взяло участь 19 команд, 
серед яких і дві жіночі. Заявити свій колектив 
міг будь-хто, від школярів-аматорів до профе-
сійних гравців, що виступають за вищолігові 
та суперлігові клуби. Були навіть дві жіночі 
команди.

«Ми не ставили жодних обмежень, тому 
смак спортивного свята кожен міг відчути не 
тільки як вболівальник, а й як учасник. Моло-
ді цікаво було зіграти з нашими вже знаними 
баскетболістами. Слабші команди мають сти-
мул розвиватися далі. Вони зрозуміли свій 
рівень, побачили, як грають професійні бас-
кетболісти, – сказав Чайковський. – Командні 
ігрові види спорту і у всьому світі, і в Україні 
приваблюють багато вболівальників. Такі тур-
ніри мають на меті залучати масовість і гро-
мадськість. Дивлячись на зацікавлення лучан 
змаганнями, можна сказати, що баскетбол 
у нашому місті люблять і грати, і дивитися. 
Дякую нашим партнерам – торговим маркам 
«Ярич», «Забіяка», «Добра вода», «Дядя Піца» і 
Володимиру Павліку, що допомогли організу-
вати це спортивне свято».

У фіналі турніру прогнозовано зустрілися 
дві найсильніші команди – рівненський «Ла-
вісс» та луцька «Шарашкіна контора». Аби 
дійти всю турнірну сітку, командам довелося 
перед тим зіграти по шість матчів на пекучому 
сонці, тому обидва колективи мали втомлений 
вигляд. Проте рівненчани використовували 
четвертого гравця, тоді як лучани весь день 
грали незмінним складом: Едуард Федчук, 
Дмитро Швагринський та Артем Шелуха. Усі 
троє – відомі своїми виступами за БК «Во-
линьбаскет».

Отож, у фіналі лучани поступилися з різ-
ницею у п’ять очок, та забий вони сім нереалі-
зованих штрафних, картина могла бути зовсім 
іншою. «Бронзу» змагань виборола команда, 
яка складалася з молодих гравців вищолігово-
го «Волиньбаскета» – Андрія Дмитрука, Петра 
Глушка та Іллі Бедлінського.

Зазначимо, луцьке баскетбольне тріо 
Швагринський-Федчук-Шелуха цими вихід-
ними поїде до Львова, де зіграє відбірні матчі 
Української стрітбольної ліги. У столиці Гали-
чини команди західного регіону боротимуться 
за потрапляння у фінальну частину чемпіона-
ту, матчі якої зіграють на центральній площі 
країни – Майдані Незалежності – 24 серпня.

ЗБОРИ ПІД ГРИФОМ «ТАЄМНО»ЗБОРИ ПІД ГРИФОМ «ТАЄМНО»

ВОЛЕЙБОЛ

ЗНАЙ НАШИХ 

ЛУЧАН ЗАПРОШУЮТЬ ГРАТИ 
У ПАРКОВИЙ ВОЛЕЙБОЛ

ПОБИЛИ РЕКОРД, ЩО ТРИМАВСЯ НА ВОЛИНІ 20 РОКІВ 
Алла САДЕЦЬКА

Традиційні змагання зі 
спортивної ходьби «Луцька 
десятка» 28 червня увінчалися 
новим рекордом. Волинянин 
Іван Лосєв пройшов відстань 
в 10 кілометрів за 39 хвилин 
22 секунди, що є найшвидшим 
подоланням дистанції за усю 
історію змагань. 

Серед учасників «Луцької десят-
ки» було 50 учасників різного віку 
і спортивної майстерності, гості з 
Білорусі, Житомирської, Сумської, 
Тернопільської, Закарпатської об-
ластей. Змагалися і жінки, і чоло-
віки на дистанціях у 5 та 10 кіло-
метрів. Серед жінок найкращою 
стала Надія Боровська, титулована 
спортсменка, учасник Олімпійських 
ігор, неодноразова чемпіонка Укра-
їни. Вона подолала дистанцію за 44 
хвилини 19 секунд.

Загалом волинські спортсмени 
здобули перше та третє місця серед 
чоловіків та перше і друге серед жі-
нок, чого не було раніше. 

Голова Федерації легкої атле-
тики Волині Володимир Рудюк на-
голошує, що спортивна ходьба на 
Волині розвинена на досить висо-
кому рівні. Адже нещодавно збірна 
команда Волині зі спортивної ходь-
би посіла перше місце в чемпіо-
наті України. Результати «Луцької 

десятки» також доводять високий 
клас спортсменів. 

Долучився до проведення заходу 
і Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк», 
який надав фінансову допомогу для 
нагородження учасників змагання. 
Володимир Рудюк зазначає, що у та-
кий складний час спорт підтриму-

ють справді небайдужі люди, яким 
важлива здорова нація. Він нагадав, 
що нині започатковується спільний 
проект Федерації легкої атлетики 
України та Федерації легкої атлети-
ки Волині з Фондом «Новий Луцьк». 
Ідеться про реконструкцію стадіону 
«Авангард», що дасть можливість 
в подальшому проводити змагання 
високого рівня. 

«У спорті дуже важливо, коли 
є стимул, коли захід кращий, аніж 
інші альтернативи. Аби підтягнути 
людей у спорт, заходи мають бути 
гарними. Щоб забрати з кафе й ба-
рів молодь, треба спортивні події 
робити на найвищому рівні. Тому ті 
люди, які вкладають і фінансують ці 
заходи, показують своїм прикладом, 
що лише здорова нація має майбут-
нє», – зазначає Рудюк.   

Змагання «Луцька десятка» від-
булися в рамках фестивалю «Мо-
лодь – за здоровий спосіб життя», 
який присвячений Дню молоді та 
Олімпійському дню. Окрім «Луцької 
десятки», відбувалися забіги дітей 
різного віку та людей із особливими 
потребами.

Павло ФІЛОНЮК

«Хрестоносці» знову полетіли до 
Туреччини. Навіть влітку під пекучим 
сонцем «Волинь» вирішила саме 
тут провести літній збір. Команда 
зібралася в Луцьку 22 червня і, 
не дочекавшись приблизно 10 
виконавців, які грали у минулому 
сезоні, через тиждень вилетіла у 
гірську місцину Туреччини.

Інформації про команду обмаль. 
Можливо, через те, що похвалитися 
підопічним Віталія Кварцяного нара-
зі особливо нічим. Із «Волині» пішли 
або не поспішають повертатися лідери 
команди. У Бікфалві закінчився конт-
ракт. Шарпар, Бабенко, Новак, Воронін, 
Шуст шукають нові команди. А Матей 
і Бабатунде висунули клубу ультима-
тум: заборговані гроші вперед! Після 
цього провідні легіонери можуть по-
вернутися в команду. Хорват Жуніч, у 
якого закінчився однорічний контр-
акт, може опинитися в клубі Бундесліги 
«Дармштадт»! Єдина радість – у клубі 
погасили частину боргів, і в команді за-
лишаються орендовані «дніпряни» Ко-
бахідзе, Польовий і Політило. Усі троє 
навесні були в кістяку «Волині».

У таких умовах Кварцяний змуше-
ний підтягувати молодь. Її на зборі в 
Туреччині чимало. Тренуються «хрес-
тоносці» у звичному режимі – тричі на 
день! Плюс спаринги. Про них клуб ні-
чого не повідомляє чомусь…

Перший спаринг «Волині», про який, 
до речі, стало відомо із дописів гравців 
команди у соцмережах, відбувся у середу, 
1 липня. Суперником «хрестоносців» був 

свіжоспечений чемпіон Грузії – команда 
«Діла» з міста Горі, яка скоро гратиме в 
кваліфікації Ліги чемпіонів. «Волиняни» 
програли грузинам 2:3. Голи в лучан за-
бивали гравці на перегляді.

Сподіваємося, через тиждень про 
збір «Волині» стане відомо більше... 

Назар ТРИКУШ

Луцька молодь – спортивна. 
День молоді усі прихильники 
літаючого м’яча відсвяткували 
на відновленому майданчику 
в Центральному парку міста. У 
Луцьку провели другий турнір з 
паркового волейболу.

Участь у змаганнях взяли шість 
аматорських команд – «UA Брук», 
«Олюртранс», «СКФ Україна», 
«Удар» (усі Луцьк), «Енергія» (Мли-
нів, Рівненська область) та «Борід-
ка» (Ковель).

Перемогли хлопці з Млинова. У 
фіналі «Енергія» здолала луцький  
ВК «Олюртранс» – 2:0 (22:20, 22:20). 
У маленькому містечку на Рівнен-
щині волейбол у великій пошані – є 
два пляжні та один парковий май-
данчик. Тому млинівська «Енергія» 
завжди у бойовій формі. Зазначимо, 
нещодавно млинівські волейболіс-
ти перемогли на всеукраїнському 
турнірі в Києві.

«Наша команда побудована на-
вколо любові до волейболу. Ми ви-
ступаємо не перший рік, і з досвідом 
додаємо у якості. Найголовніше, 
що в нас є, – бажання. Щоразу ми 

радо приїжджаємо до Луцька і весь 
час стараємося тільки перемагати. 
Працювати потрібно над своїми 
помилками й вивчати гру суперни-
ків», – розповідає Олег Покотило з 
команди «Енергія» (Млинів).

Бронзові нагороди луцьких 
стартів виборола ковельська ко-
манда «Борідка».

«Для нас це не просто гра, а 
велике свято. Улюблена гра що-
раз дарує нам нагоду для зустрічі. 
Дуже радий бачити всіх хлопців, 
приємно і грати, і спостерігати за 
класними іграми. Волейбол нас усіх 
об’єднує», – пояснює Євген При-
ступчук, гравець ВК «Борідка» (Ко-
вель).

Цього літа у Луцьку планують 
провести ще хоча б два турніри з 
паркового волейболу. А просто по-
грати з друзями можна приходи-
ти щовівторка і щочетверга після 
18:00 та в неділю після 11:00. 

«Тричі на тиждень на нашому 
майданчику збираються по три-
чотири команди. І неважливо, чи 

ти професійно граєш, чи тільки не-
щодавно вивчив правила. Головне 
– бажання. Так ми популяризуємо 
парковий волейбол. Тут простіші 
правила, ніж у класичному волей-
болі. Можливі навіть змішані чоло-
вічі та жіночі команди. Немає зон, 
як у класичному, і розстановки. 

Правила максимально спрощені. 
Грубо кажучи, можна подати і йти 
ставити блок. Цей волейбол є більш 
варіативним і мобільним. Саме 
своєю простотою та видовищністю 
він завойовує все більше прихиль-
ників», – розповідає організатор 
змагань Сергій Обертас.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

рхітектура шістдесятих років цікава 
духом пошуків нової стилістики, коли 
жорстка необхідність сталінського 

ампіру більше не тиснула адміністративним 
впливом на архітекторів. Задекларовані 
принципи розвінчання культу дали 
можливість проектувальникам зазирнути за 
фасади кордону і дихнути вільною думкою 
світової архітектури. Звичайно, не можна 
переоцінювати вплив європейського й 

американського модернізму на радянську 
архітектуру шістдесятих, але саме в той час 
вона якнайкраще відобразила дух розвитку 
архітектурної думки середини ХХ століття.
У 2015 році виповнилося б 50 років луцькому 
ЦУМові. Його запроектувала група архітекторів 
на чолі з Євгеном Ходаківським. Прямокутний 
паралелепіпед зі скла, бетону й металу став 
однією із кількох масивних споруд, які почали 
формувати Театральний майдан. Загалом 
у місті збудували понад 10 будівель у стилі 

радянського модернізму. Десь вдало, а десь 
невдало розміщені, вони все ж суттєво 
оновили Луцьк, підтримуючи міську архітектуру 
на рівні тогочасних тенденцій.
Яку роль вони грали протягом півстоліття 
у місті, чи заслуговують на увагу і чи 
стали вже предметами нашої культурної 
спадщини? Це актуальне питання нинішньої 
загальноукраїнської дискусії про роль 
радянського минулого і його долю в 
майбутньому. 

А

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 25 червня 2015 року
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

  

Хлопець – дівчині:
– Ти найгарніша була на своєму дні 

народження.
– Дякую! Я старалася!
– Спеціально гостей підбирала?

  

Дві подруги пліткують про життя.
Одна:
– А мені тут недавно заміж пропону-

вали вийти...
– Вітаю! А хто?
– Батьки...

  

Скажемо «ні» зарплаті в конвертах! 
Скажемо «так» зарплаті в мішках.

  

Із розмови двох студентів: 
– Слухай, Андрію, а ти вже знаєш, що 

тебе вчора відрахували? 
– Так?! От нещастить… А я хотів сьо-

годні прогуляти пари.
  

– У чому секрет вашого довголіття?
– Немає грошей на похорон.

  

– Тату, а за що тобі гроші на службі 
платять?

– Ну, за посаду, за звання, за вислугу 
років...

– А за роботу?!
– А за роботу, синку, я догани отри-

мую!
  

– Синку, навіщо ти всім розповів про 
те, як фізрук з Марією Іванівною цілува-
лися?

– Вона сама про це попросила.
– Як сама?
– Сказала мені «Петрику, ти чого там 

на задній парті смієшся? Ану розкажи 
нам всім, ми теж посміємося!»

  

М’яч ще летів у вікно директора, а 
діти вже грали в хованки...

  

– Синку, піди в магазин за продукта-
ми.

– А чарівне слово?
– Здача твоя.

  

ОГОЛОШЕННЯОГОЛ

Подати оголошення можна за номером телефону: 

788 – 005 
або написати нам на поштову скриньку: 

hroniky.reklama@gmail.com
Оголошення приймаються з понеділка 

по п’ятницю з 10:00 до 17:00 год., 
(останній день подачі в номер – вівторок)

Ви можете розмістити 
приватні оголошення

Відтепер на сторінках

ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ
Розміщуйте рекламу та оголошення! 

ПРОДАЮ
♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезону. 
Тел.: (050) 642-14-50.
♦ Квартиру в центрі Луцька (просп. Волі), 52 м2, ве-
лотренажер. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Приватизовану ділянку, дачний кооператив «Озер-
це», 0,06 га. Ціна договірна. Тел.: (095) 893-67-81.
♦ Приватизовану земельну ділянку (0,13 га) в с. 
Кульчин. Комунікації поруч. Тел.: (068) 790-17-12.
♦ Безфосфатний пральний порошок (0+ міс.) для 
дитячої білизни та одягу! Гіпоалергенний та клініч-
но протестований. Повністю виполіскується і не за-
лишається на одязі та пральній машинці. Ціна 300 
грн за 4 кг (концентрат). Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Стільці офісні сірого кольору, 10 штук. Ціна – 100 
грн (за штуку), торг.  Тел.: (050) 960-99-46.
♦ Весільну сукню 44-48 розміру з корсетом у хоро-
шому стані. Ціна – 1000 грн. Можливий торг. Тел.: 
(099) 228-77-79.

КУПЛЮ
♦ Б/в меблі: дивани-малятка, розкладні крісла, м’які 
куточки, півтораспальні ліжка, кухні, дитячі стінки 
(після 2000 року виробництва). Комісійний магазин 
«Плюшкін». Тел.: 72-73-90, (095) 045-31-88.
ПОСЛУГИ
♦ Виготовлення інформаційних стендів для 
шкільних та дошкільних закладів, вузів, коледжів 
та інших навчальних та адміністративних уста-
нов. Тел.: (099) 732-85-98, (098) 919-40-01, пош-
та: sf_marchuk@ukr.net.
♦ Приватний адвокат. Консультації, складан-
ня заяв, скарг, договорів. Захист у кримінальних 
справах (слідство, суд). Представництво у цивіль-
них, адміністративних, господарських справах. 
Свідоцтво № 31 від 29.06.93 р. Тел.: 72-37-26.
РІЗНЕ
♦ Віддам гарних кошенят (хлопчик і дівчинка). Неви-
багливі до їжі, привчені до лотка. Тел.: (097) 167-71-44.

ПРОДАЮ КУПЛЮ

♦  ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ                       ♦  ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Юрій Вега (16 квітня 1957 р.)

Депутат Луцької міськради
Зірки пророкують туманні розмови про не 
менш туманні перспективи. В авральному тем-
пі доведеться опановувати новітні технології, 
щоб потім не дивитися як овен на нові план-
шети.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Артур Василевський (21 квітня 1961 р.)

Депутат Луцької міськради
Для чого Тельцям гаряча вода, якщо літо й так 
щедре на дощі? Можливі непорозуміння на ро-
боті – ліміт дурнів у місті доходить краю. Але 
не переймайтеся. Хіба що тільки домашніми 
клопотами. 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Антон Кривицький (8 червня 1945 р.)

Екс-мер Луцька
Хоча Близнята в позиції низького старту, але 
люди сприйматимуть вас як у приказці про 
старого коня, який і борозни не зіпсує, але й 
глибоко не виоре. Не забувайте систематично 
ділитися своїм досвідом із молодшими колега-
ми.

РАК (22.06 – 23.07)
Анатолій Вітів (22 липня 1960 р.)

Очільник волинських «свободівців»
Туга за публічними виступами дається взнаки. 
Спілкування через екран монітора не прино-
сить такої насолоди та адреналіну, як колись. 
Але час усе виправить. Проте зорі радять зро-
бити щеплення проти популізму.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)

Ректор СНУ імені Лесі Українки
Леви зіштовхнуться з внутрішнім конфліктом: 
відпочинок чи робота? Звісно, можна відпо-
чивати на роботі або працювати в теплих кра-
ях. Але з приходом новорічних свят дилема 
розв’яжеться сама собою. Приділіть увагу пер-
сональному іміджу.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк (22 вересня 1977 р.) 

Керівник Фонду «Новий Луцьк» 
На старт, увага, руш! Не забувайте промовля-
ти ці слова, прокинувшись уранці, навіть коли 
настрій зовсім не наполеонівський. Бо якщо в 
інших опускаються руки, то у вас навпаки – ба-
жання йти у бій і перемагати зростає в стократ. 
А нині у вашому житті саме такий період. Будь-
те вимогливим і жорстким передусім до себе 
самого. Доля неодмінно оцінить ваші зусилля.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Валерій Ковалюк (15 жовтня 1956 р.) 

Директор ТзОВ «М.Ж.К.»
Протягом тижня тривожитимуть неспокійні 
сни: то тут трубу прорвало, то там знову забу-
ли сміття вивезти. Приділіть увагу ДБНам та 
СНиПам. Більше відпочивайте в позаробочий 
час. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич (26 жовтня 1959 р.)

Заступник мера Луцька
Зорі рекомендують Скорпіонам більше заоща-
джувати, адже незабаром доведеться викласти 
кругленьку суму на непередбачувані витрати. 
Зверніть увагу на гігієну підписування різних 
договорів.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Юрій Конкевич (21 грудня 1975 р.)

Прес-аташе ФК «Волинь» 
Зірки змушені затикати вами дірки. Тому не ди-
вуйтеся, якщо хтось раптом змінить хід історії 
та відкоригує день вашого народження. Потре-
нуйтеся у польській мові й зливайтеся з інши-
ми трударями у лінгвістично-пролетарському 
екстазі.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Екс-мер Луцька
Козороги рвуться в бій. Концентруйтеся на по-
будові власного позитивного іміджу, але й не 
забувайте про конструктивну критику опонен-
тів. Намагайтеся не перебільшувати свої мож-
ливості у справах, які стосуватимуться власної 
цілеспрямованості.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р.)

Народний депутат
Найближчим часом настане край вашим ваган-
ням: бути чи не бути. Однозначно краще бути 
(і пошкодувати про це), аніж шкодувати про 
те, чого так і не трапилося. Перегляньте став-
лення до методів залагодження суперечливих 
питань.

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

Мер Володимира-Волинського
Недоброзичливці та злостивці очікуватимуть 
вашої найменшої помилки. Хмари над вами 
згущуватимуться. Очікувана гроза наступить 
вже за кілька місяців. Прихопіть із собою пара-
солю – можливий дощ із зеленки.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 3 – 9 ЛИПНЯ

ЧИТАЙТЕ «ХРОНІКИ ЛЮБАРТА» У FACEBOOKwww.facebook.com/hroniky.lubarta

www.facebook.com/
vitalii.chepynoga

ДЕПУТАТСЬКЕ
Депутатам тоже непросто, рібя-

та… Нас не любить ніхто, і є за шо… 
Вірніше – нема за шо… Але нам багато 
чого не можна з того, що дозволено 
нормальному чєловєку… Напрімєр, 
нам категорично не разрішається по-
зіхать, чесаться і колупаться в носі… 
Навіть коли хочеться… Бо журналіс-
ти, камери і ложа преси… А це дуже 
непросто, мєжду прочім, – не позіхать, 
не чесаться і не колупаться... Самі по-
пробуйте...

Также не можна дивиться жур-
нал «Плейбой» з голими тьолками і 
каталоги машин… Бо журналісти, 
камери і ложа преси… Можна тіль-
ки передовицю «Голосу України» про 
уровєнь надоєв в Кіровоградській об-
ласті…

Ще доводиться іногда їздить в Ко-
ростень або в Пирятин… Буквально 
на пару днів… Перед Сейшелами або 
Мальдівами. Щоб потім, коли спита-
ють: «А де ви відпочивали?» спокойно 
відповісти: «В Коростені… І ще десь, 
не помню точно… По-моєму, в Пиря-
тині»…

Коли до вас підходить на вулиці 
явний довбень і каже, що його вже 
сім років тайно осіміняють тузем-
ці з Альфа-Центавра, то ви можете 
сміло йому сказати: «Пішов до дідь-
ка, придурок»… А депутат не може 
так сказать… Депутат має сказати: 
«Розберемся, шановний… Зараз 
створимо комісію, не переживай-
те… Слєдствєнну»… Бо це ізбіра-
тєль, а не обичний довбень з Альфа-
Центавра…

Але саме страшне – це мобільна 
связь… Не дзвонить, не передавать, 
не есемесить… Нікогда і при жодних 
условіях!!! Стільки людей уже пого-
ріло на цьому… Я, напрімєр, вообще 
мобільною связзю не користуюся в 
коридорах законодавчої вєтві… Бо 
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все сфотографірує і прочитає з балко-
на преса… У них там такі камери спе-
ціальні з об’єктивами-телевіками…

Кроме того, я переіменував усі 
контакти… Кум у мене, наприклад, в 
списку контактів: «фракція»… Тому 
іногда «фракція» пише: «Приїжджай, 
ящик розового привезли»… То ти зду-
ру і по забивчивості їдеш на ту фрак-
цію, а там тільки фракція і ніякого 
розового…

ОРДІН
Тут нєкоторі в коментах пи-

тають, що я думаю з приводу 
нагородження Порошенком ор-

деном Ярослава Мудрого Охен-
довського... Так я про це нічого 
не думав, бо воно мені нафіг не 

інтірєсно, єслі чесно... Як і більшості 
нормальних людей... Але коли людям 
цікаво, то я вніматєльно ізучив це 
питання. Я прочитав про орден і по-
бачив там вопіющу несправедливість. 
Напрімєр, орден Ярослава Мудрого 
першої стєпені вручається на такому 
спеціальному цепу і носиться на шиї, а 
всі інші стєпєня – просто на заколці... 
Почіму так? – Хто його зна...

В общим, нєкоторим дєятєлям я 
вручав би тільки цеп, без ордену... І 
тугенько затягував на горлі...

***
Про вєчний братственний союз пі-

сатєлєй і політологов…
19 років тому, 28 червня 1996-го 

(ахрєнєть – уже 19!!!!) ми встали вран-
ці і почули, що парламент прийняв 
уночі Конституцію… Парламент на 
чолі з Морозом тоді вважався оплотом 
демократії, а Кучма вважався сатрапом 
і діктатором, хоча воно реально було 
– один хрен. Але Кучма поставив уль-
тіматум і пообіцяв розпустить парла-
мент, якщо Конституцію не приймуть 
до ранку. А парламент перелякався, 
взяв і прийняв… Тіпа як Золушка…

То ми, конєшно, всі на радостях на-
пилися… Ну, ми напилися б всьо рав-
но, даже якби ніякої Конституції і не 
було… Бо ми якраз тоді від’їжджали 
від будинку Спілки письменників в 
Ірпінь – на семінар молодих поетів, 
письменників та політологів… А по-
ети, письменники і політологи тоді 
якраз сильно пили, особенно моло-

ді… Як і всігда, впрочєм… А напи-
лися ми разом з Андрієм Кокотюхою, 
Жаданом, Гаврильченком та прочими 
уважаємими елітами страни…

Пісатєлі і політологи тоді чогось 
не дружили і не уважали друг друга… 
Тіпа, як разні класи і касти… Але на 
раннє-раннє утро я поїхав на «Нивки» 
по пиво. Времена тоді такі були – тя-
жолі. Пиво постоянно заканчувалося, 
а в Ірпіні його чогось не було. А без 
пива було сумно і нерадосно… На 
Нивках я зустрів Кокотюху, він там 
був по ділам… В смислі – водку шу-
кав… Пісатєлі пива не пили, бо були 
бідні, як прийнято у пісатєлєй, і вва-
жали цей напиток роскош’ю і гнилим 
міщанством…

В общим, ми зробили свій «шоп-
пінг» і поїхали разом далі на семінар в 
Ірпінь. А по дорозі випивали і цитува-
ли напам’ять Довлатова… Великими 
кусками… 

Водітєлєм у нас був Ян з Терно-
поля. А машиною була якась неуста-
новлена модель італьянського проіз-
водства времьон раннього Муссоліні. 
Ян не був ні пісатєлєм, ні поетом, ні 
політологом… Він був алкоголіком. 
А тому підходив і тим, і тим по всім 
параметрам… А ще він знав напам’ять 
«Гамлєта» Подерв’янського, і цим ці-
нився в любому обществі…

Увечері ми на тій машині упали в 
річку з мосту. Вона трохи побулькала 
і втонула… «Ну й чорт з нею», – сказав 
Кокотюха… – «Та, чорт з нею», – уточнив 
Жадан… І я з ними согласився… А по-
том ми пішли купаться, бухать, пригать 
через вогонь і залицяться до молодих по-
етес… Купаться і пригать через вогонь, 
а також поетеси нам скоро обридли… І 
тільки любиме дєло осталось…

В общим, з тих пір пісатєлі і по-
літологи в Україні дружать… От така 
поучітільна історія…

МОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИМОНОЛОГИ ЧЕПИНОГИ

А всі інші контакти в мене 
записані тільки так: «Гройсман» і 
«Юрій Віталійович Луценко»… Дуже 
удобно… В мене навіть Дарина (до-
чка) записана під «Юрій Віталійович 
Луценко»… Єдина проблєма: ти іно-
ді забуваєш, що під цим контактом 
– не той контакт… І тоді трохи буває 
стрьомно, коли «Юрій Віталійович 
Луценко» пише тобі вдруг: «Ми ви-
пили твоє вино, ізвіняємся»… Або: «Я 
сьогодні у подружки ночуватиму, до-
бре?»… Тю, думаєш, та добре, ночуй 
собі де хочеш… Я тут прі чьом? 
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