
стор. 11

ІНФОГРАМИ ЛУЦЬКИХ ІНФОГРАМИ ЛУЦЬКИХ 
ОРДЕНІВ: ПИВО, ОРДЕНІВ: ПИВО, 
КУЛЬТИ, ІНТЕЛЕКТКУЛЬТИ, ІНТЕЛЕКТ
Чи хотіли б ви спробувати у Луцьку домініканського 
пивця і бернардинського хлібця? А як щодо ліків доби 
Відродження з єзуїтської аптеки? Чи, може, хотіли 
б полікуватися у солідному шпиталі сестер-
шариток? Сміливо відправляйте своїх дітей в 
колегіуми Луцька: даю гарантію на пристойне 
виховання дочки у шляхетській школі 
бригідок, а віддати сина до колегіуму 
Товариства Ісуса – найкращий 
вибір батьків XVII-XVIII 
століть.

ІСТОРІЯ

ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК

ПОЛІТИКА

стор. 5

ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП 
ПРЕДСТАВИВ КАНДИДАТІВ У ПРЕДСТАВИВ КАНДИДАТІВ У 
ДЕПУТАТИ ДО МІСЦЕВИХ РАДДЕПУТАТИ ДО МІСЦЕВИХ РАД

Головна ставка партії 
УКРОП на місцевих 
виборах – молоді 
люди з досвідом. Такий 
принцип формування 
команди невипадковий, 
стверджують лідери 
політсили. Як пояснив 
член політради партії 
УКРОП Ігор Палиця, 
молодь – це ті, хто 
творитиме майбутнє 
України, люди, які «не 
мають у голові 
СРСР».

НОВІ МОЖЛИВОСТІ НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ОСББ ЛУЦЬКАДЛЯ ОСББ ЛУЦЬКА
СПІЛЬНА СПРАВА ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
«НОВИЙ ЛУЦЬК» І АСОЦІАЦІЇ ОСББ «ЛУЧАНИ»

САМ СОБІ ГОСПОДАР

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

стор. 6

стор. 8-9

ВИБОРИ НА НОСІ:ВИБОРИ НА НОСІ:
ЯКІ ВЕРШКИ НАЗБИРАЛИ ЯКІ ВЕРШКИ НАЗБИРАЛИ 

ПОЛІТИЧНІ СИЛИ НА ВОЛИНІ?ПОЛІТИЧНІ СИЛИ НА ВОЛИНІ?

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Усе більше лучан за мислюється над створенням 
об’єднань багатоквартирних 

будинків. Проте відсутність 
найелементарніших знань 
про ОСББ, відсутність 
сприяння з боку міської 
влади породжують 

невпевненість серед 
людей, гальмуючи 
направду потрібну 
справу.стор. 10

ЗМОВНИК

АДАМ МІХНІК:АДАМ МІХНІК:  
«АНДЖЕЙ «АНДЖЕЙ 
ДУДА – ЛЯЛЬКА ДУДА – ЛЯЛЬКА 
В РУКАХ В РУКАХ 
КАЧИНСЬКОГО»КАЧИНСЬКОГО»
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ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ 

ВИЩЕ, ШВИДШЕ, СИЛЬНІШЕ

 ТРАНСПОРТ

«ВОЛИНЬГАЗ» НЕ
        ГАЗУЄ, А ГАЛЬМУЄ

БУДІВНИЦТВО 
ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ 
НА СОБОРНОСТІ 
ПОЧНЕТЬСЯ У 2016 РОЦІ
Будівництво підземного переходу на проспекті 
Соборності біля торгово-розважального 
центру «ПортCity» розпочнеться у другому 
кварталі 2016 року. 

Про це повідомили у ТОВ «Порт сіті Груп» у 
відповіді на інформаційний запит. 

Загалом спорудження переходу передбачалося 
містобудівними умовами і обмеженнями зведен-
ня гіпермаркету «Там Там», оскільки тут складна 
транспортна ситуація, яка зі зведенням гіпермарке-
ту ще погіршилася. 

Втім забудовник чомусь вирішив відкласти цей 
процес до зведення наступних черг будівництва, 
тобто ТРЦ «ПортCity». Раніше повідомлялося, що 
підземний перехід мали би побудувати до кінця 
2015 року.

«У процесі розробки проекту переходу виникла 
потреба розробки проекту винесення тепломе-
реж за межі забудови, що призвело до збільшення 
часових рамок розробки проектної документації 
самого переходу. Проект перенесення тепломереж 
наразі розроблений та погоджений в необхідних 
інстанціях. Повністю проектні роботи будуть за-
вершені до кінця 2015 року», – повідомили у ТОВ 
«Порт сіті Груп».

Будівельні роботи обіцяють розпочати в друго-
му  кварталі  2016 року. До слова, у січні 2015 року 
компанія оголошувала онлайн-голосування, аби 
користувачі інтернету вибрали найкращий варіант. 
За словами забудовника, переміг варіант №1 (на 
фото) зі співвідношенням 30/70. 

НЕДОТУАЛЕТ-
НЕДОКАФЕТЕРІЙ І ДАЛІ 
В ПРОЕКТІ МІСЬКРАДИ  
Неробочий туалет і 
далі може залишатися 
в оренді у підприємця, 
який хоче збудувати 
над ним кафе і 
виставкові зали.

Таке рішення ухва-
лили депутати Луцької 
міської ради на сесії 30 
вересня.

Як розповів депутат 
Богдан Шиба, орендар 
мав з 2013 року забезпечити роботу вбиральні. 
Цього не зробив. На підставі умов договору, він має 
бути розірваний, бо орендар не виконує цих умов. 
У січні 2016 року термін завершується.  Тому про-
довження суборенди дасть можливість «недобросо-
вісному орендарю», як назвав його Шиба, мотиву-
вати в суді, що він може і далі орендувати майно.

Депутат Євгеній Ткачук закликав проголосувати 
за дозвіл продовження оренди, бо тоді начебто буде 
можливість орендарю узятися за реконструкцію.

Депутат Роман Романюк закликав обранців 
«рухатися в Європу» і проголосувати за до-
звіл оренди. Він вважає, що підприємець Роман 
Патлашинський може забудувати цю ділянку, аби 
запрацював туалет.

Спочатку більшість депутатів були проти на-
дання дозволу, проте після виступів про «Європу» 
і будівництво кафе частина передумали. На пере-
голосуванні більшість голосів були «за». Рішення 
дозволити продовження оренди підтримали.

Нагадаємо, що у лютому 2013 року відділ 
управління майном міської комунальної власності 
на основі рішення виконкому міської ради уклав 
угоду з Романом Патлашинським про оренду не-
житлових приміщень, що розміщені на Театраль-
ному майдані, 8. Втім ані будівництва, ані діючого 
туалету, який працював би, на цьому місці немає. 
Незважаючи на це, міська рада вирішила продо-
вжити договір оренди. 

У ЛУЦЬКУ ВИЗНАЧАТЬ ОЛІМПІЙСЬКУ 
ЗБІРНУ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

ЛУЧАН ВОЗИТИМЕ 
ЕЛЕКТРОМАРШРУТКА

Через спустошений 
фонд оплати праці 
єдина газотранспортна 
компанія Волинської 
області змушена скоротити 
робочий тиждень з почат-
ком опалювального сезону.

Чотириденка для усіх 
служб, крім аварійно-
диспетчерської, розпочина-
ється з 1 жовтня. На такий 
вимушений крок довелося 
піти через важкий фінансовий 
стан підприємства. ПАТ «Во-
линьгаз» уже протягом трьох 
місяців отримує лише 1,5% 
грошових надходжень, які 
сплачують споживачі за газ, 

що не покриває жодних витрат 
підприємства. За таких умов 
підготовка до опалювального 
сезону відбувалася за рахунок 
ентузіазму і відповідальності 
самих працівників.

Несправедливий алго-
ритм розподілу коштів – не 
єдиний негативний чинник. У 
ПАТ «Волиньгаз» вважають, 
що уже кілька років поспіль 
надає газотранспортні послу-
ги при економічно необґрун-
тованому тарифі, який по-
криває витрати лише на 65%. 
З підняттям ціни на газ для 
населення, що відбулося на-
весні, ситуація не змінилася, 
а тільки стали масовими не-

У Луцьку вперше в Україні 
випустили на маршрут пов-
ністю електричний автобус. 
Маршрутне таксі з 24 вересня 
курсує  за рейсом № 2, а про-
їзд в ньому коштує 1,5 гривні.

Директор компанії-пере-
візника «Санрайз» Юрій Де-
віцький зазначив, що най-
довшим виявився процес 
замовлення акумуляторних 
батарей для автобуса – їх че-
кали декілька місяців, повідо-
мляє Інформаційне агентство 
Волинські Новини.

Для живлення електро-
двигуна автобуса використо-
вують ферум-літієві батареї, 
ресурс яких становить близь-
ко 10 років. На повному за-
ряді автобус може проїхати 
у міському циклі до 250 кіло-
метрів. Для того аби повніс-

тю відновити заряд батареї, 
знадобиться 8 годин, якщо 
заряджати їх від мережі 220 
вольт, або ж 5 годин, якщо від 
мережі в 360 вольт.

Водій автобуса зазначив, 
що в керуванні електромарш-
рутка суттєво легша за зви-
чайний автобус. Адже замість 
ручної коробки передач тут 
встановили варіатор (щось на 
кшталт автоматичної КПП).

В автобусі лише дві педа-
лі: газ та гальма, що суттєво 
спрощує керування в місько-
му циклі. До слова, електро-
автобус в рази тихіший, ніж 
автобус з двигуном внутріш-
нього згорання.

У салоні встановлено сис-
тему автоматичного опові-
щення про зупинки громад-
ського транспорту, а також 

екран, на якому транслюва-
тимуть новини, погоду тощо. 
Окрім того, працює безпро-
відна мережа 3G Wi-Fi.

Виготовляли автобус ен-
тузіасти на базі підприємства 
«Санрайз». Пан Девіцький 
зауважує, що розробка не має 
нічого спільного з корпораці-
єю «Богдан», окрім марки ав-
тобуса, який взяли за основу. 
Аж ніяк не новий «Богдан» 
дещо відреставрували та мо-

дернізували, перетворивши 
на електроавтобус.

Щодо вартості проекту, то 
його розробники не назива-
ють конкретних цифр. Лише 
зазначають, що перетворен-
ня звичайної маршрутки на 
електроавтобус вартує вдвічі 
менше, ніж один новий тро-
лейбус. Разом з тим, це об-
ходиться суттєво дорожче за 
покупку нового дизельного 
«Богдана».

Виконавчий комітет Федерації легкої 
атлетики України ухвалив рішення 
про те, аби провести в Луцьку на 
стадіоні «Авангард» змагання для 
формування олімпійської збірної. 

Про це 25 вересня під час відкриття 
Чемпіонату України з легкої атлетики 
повідомив президент Федерації легкої 
атлетики України, перший заступник 
Міністра молоді та спорту України Ігор 
Гоцул. 

«Учора виконком Федерації ухвалив 
рішення про те, що тут відбудеться най-
головніший Чемпіонат України серед до-

рослих, де буде формуватися наша олім-
пійська збірна», – зазначив Гоцул. 

Він зауважив, що є плани проводи-
ти саме на стадіоні у Луцьку навчально-
тренувальні збори різних вікових груп, 
включаючи олімпійську збірну, а також 
міжнародних змагань. 

«Щонайменше в 2017 році Луцьк по-
бачить досить серйозні змагання євро-
пейського рівня. Це справжнє свято для 
всіх», – відмітив посадовець. 

Ігор Гоцул запевняє, що відкриття 
легкоатлетичного комплексу дасть но-
вий поштовх розвитку міста, адже буде 
сприяти розвитку відповідної інфра-

структури Луцька. В Україні це другий 
стадіон такого рівня. Подібний комплекс 
є у Кіровограді. 

«Проведення змагань і зборів має не 
лише соціальне, а й серйозне економіч-
не значення. Десять років тому у Сумах 
побудували легкоатлетичний манеж. На 
той час це було досить провінційне міс-
то, де важко було знайти готель. Завдяки 
цьому манежу і тим спортивним заходам 
розвинулася серйозна інфраструктура. 
Те саме має відбуватися тут», – навів 
приклад посадовець. 

Нагадаємо, що в Луцьку відбувся 
Чемпіонат України з легкої атлетики. 
Видовищні змагання відбувалися 25-
26 вересня на стадіоні «Авангард». Ви-
значити, хто кращий, приїхали коман-
ди з усіх куточків України – понад 500 
спортсменів. 

Загалом вартість робіт з реконструк-
ції «Авангарду», які профінансував Фонд 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк», – більш як 
9 мільйонів гривень. Сюди входить, зо-
крема, облаштування бігових доріжок із 
сучасним високоякісним синтетичним 
покриттям, майданчики для стрибків у 
висоту та довжину, сектор для метань та 
інші об’єкти.

КРИЗА

платежі, і область заходить в 
опалювальний сезон з боргом 
понад 150 мільйонів гривень. 
Усе це відбувається на фоні 
скорочення споживання газу 
(до 35%), а отже, скорочення 
тарифної виручки, яка є осно-
вним джерелом прибутку під-
приємства. 

«У таких умовах підпри-
ємство не в змозі повноцінно 
нести покладену на нас відпо-
відальність за безпеку і без-
перебійність газопостачання, 
зокрема, і здійснювати модер-
нізацію мереж. На сьогодні 
ми вимушено скорочуємо ро-
бочий тиждень, аби не скоро-
чувати персонал», – розповів 
голова правління ПАТ «Во-
линьгаз» Мирослав Коротя.

Ці та інші питання делега-
ція профспілкової організації 
працівників ПАТ «Волинь-
газ» озвучила 24 вересня на 
конференції працівників га-

зорозподільних підприємств. 
На конференції було прийня-
то звернення до Президента, 
уряду, профільного мініс-
терства, НКРЕКП з прохан-
ням невідкладно ухвалити 
рішення щодо встановлення 
економічно обґрунтованих 
тарифів на розподіл при-
родного газу, захистити за-
робітну плату працівників та 
інтереси споживачів природ-
ного газу, розробити програ-
му розвитку та модернізації 
газових мереж на наступні 
п’ять років.

Довідка: Єдиний вид ді-
яльності ПАТ «Волиньгаз» 
– транспортування природ-
ного газу. Підприємство об-
слуговує 7,6 тис. км розпо-
дільних газопроводів, 1,8 тис. 
газорегуляторних пунктів (з 
них 478 одиниць ГРП, 1341 
ШРП), 51,9 тис. будинкових 
регуляторів тиску газу.

АЛОГІЧНІ РІШЕННЯ 
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ПРИЙШОВ 
У БІБЛІОТЕКУ – 
ПОДИВИВСЯ КІНО   
Щочетверга у луцькій бібліотеці для дітей, що 
на проспекті Грушевського,1, відбуватимуться 
вечірні кінопокази. 

У книгозбірні повідомляють, що кінопокази 
почали влаштовувати ще у 2013 році. Така ініці-
атива віднайшла своїх шанувальників – читачів-
глядачів.

«Відтепер ми відновлюємо кінопокази і що-
четверга у вечірній час запрошуємо до бібліотеки.
Для першого цьогорічного перегляду ми запропо-
нували фільм режисера Сергія Параджанова «Тіні 
забутих предків», який цього року мав ювілейну 
дату – 50 років з дня виходу на екран. Як альтерна-
тива цьому фільму відбувся перегляд кінострічки 
режисера Любомира Левицького та оператора 
Марка Еберлі, відомого за фільмом «Тіні незабу-
тих предків: Таємниці Мольфара». Це український 
молодіжний містичний трилер, заснований на 
древній гуцульській легенді», –  йдеться у повідо-
мленні організаторів заходу.

Саме на показі української класики та сучас-
ного кіно буде сформовано репертуар. У програмі 
вечірніх показів заплановано цикл зустрічей з 
місцевими авторами документальних та анімацій-
них фільмів, спілкування, дискусії про проблеми 
сьогодення і про добрі справи, зазначають бібліо-
текарі.

ПРИЙШОВ ЖОВТЕНЬ 
– ВМИКАЙ ФАРИ   

З 1 жовтня на заміських дорогах транспортні 
засоби мають рухатися з увімкненим світлом 
фар у денну пору доби. Про це інформують у 
прес-службі ДАІ.

«Ця норма в Україні діє з 1 жовтня до 1 травня. 
У цей період у зв’язку зі скороченням світлового 
дня та погодними умовами виникає потреба у під-
вищенні видимості автомобіля для пішоходів та 
інших учасників руху», – зазначають у ДАІ МВС. 

Водіям нагадують, що ця вимога є обов’яз-
ковою для виконання, тому за її ігнорування 
передбачено штраф.

НАРДЕПИ 
ЗАСЛУГОВУЮТЬ 
БІЛЬШОГО, – СПІКЕР    
Народні депутати мають отримувати «гідну 
заробітну плату», оскільки офіційний заробіток 
нардепа в розмірі близько 5 тисяч гривень 
«виливається у мільйонні, якщо не мільярдні 
втрати».

Про це заявив спікер ВР Володимир Гройсман, 
пише «Українська правда». 

При цьому він не уточнив, про яку суму для 
«гідної» зарплати йдеться. 

Говорячи про зарплати народних депутатів, 
спікер ВР зазначив: «Ми маємо розуміти, що все 
те, що недоплачено чиновнику, потім виливається 
в мільйонні, а може, й мільярдні втрати від благо-
получчя нашої країни».

«Просто хтось це визнає, а хтось ні. Це все 
робиться корупційним шляхом. Тому потрібно все 
перевернути з голови на ноги, і тоді країна буде 
нормально розвиватися. Думаю, що українські 
громадяни з розумінням поставляться до того, що 
депутати Верховної Ради будуть отримувати гідну 
заробітну плату», – додав Гройсман.

КУЛЬТУРА В МАСИ 

ПО ЗАСЛУГАХ 

SOS!

ХТО ДОПОМОЖЕ ВОЛИНСЬКІЙ ХТО ДОПОМОЖЕ ВОЛИНСЬКІЙ 
«САМОПОМОЧІ»?«САМОПОМОЧІ»?
Андрій ЛУЧИК

25 вересня в Луцьку було спекотно 
не тільки на вулиці. У конфе ренц-
залі готелю «Україна» зібралися 
представники місцевої ініціативної 
групи «Самопомочі» під керівництвом 
Тараса Яковлева, які обіцяли 
розповісти про те, що насправді 
криється під гарною обгорткою цієї 
чи то громадської організації, чи то 
політичної сили. 

Відразу зазначу, що перед початком 
заходу присутнім журналістам роздали 
напівпрозорі папки з документами, в 
яких також лежали ще й три шоколадні 
цукерки.

«Підкупити надумали», – перше, що 
спало мені на думку. Але яким же було 
моє здивування, коли одна з цукерок ви-
явилася лише обгорткою…

– Не дивуйся, так задумано. Ніякої 
помилки в цьому немає, – заспокоїв мене 
ще перед початком заходу заступник 
Яковлева по «Самопомочі» Петро Вер-
зун. – Просто хочемо наочно продемон-
струвати, чим насправді виявилася ця 
політична сила.

А основною претензією до «Самопо-
мочі» стала теза про недотримання цією 
ж політичною силою принципів, які вона 
декларує публічно.

Як зазначив Тарас Яковлев, він 
близько року брав участь у заходах «Са-
мопомочі» й визнає, що це було цікаво. 
Проте з наближенням місцевих виборів 
почали відбуватися дивні речі.

У Луцьку діяли дві ініціативні групи. 
Одна – під керівництвом Тараса Яковле-

ва, інша – під проводом Юлії Вусенко. Що 
ближче до місцевих виборів, то частіше 
звучали тези, що «Самопоміч» має піти 
на вибори у Луцьку об’єднаною коман-
дою цих ініціативних груп.

Яковлев зазначив, що першим три-
вожним дзвіночком для нього стала реє-
страція Луцького міського та Волинського 
обласного осередку «Самопомочі», про які 
він дізнався зі ЗМІ. Далі – невключення 
багатьох людей з його ініціативної групи 
до списків на місцеві вибори.

«При формуванні списків людей 
було проведено відбір, який не врахував 
потенціал і внесок тих, хто працював у 
моїй ініціативній групі», – вважає Тарас 
Яковлев.

Також він стверджує, що у списках 
«Самопомочі» до обласної та міської рад 
є багато незаповнених округів, а окремі 
кандидати представлені в обох списках.

Зрештою, Тарас Яковлев відмовився 
балотуватися в депутати обласної ради 
та склав із себе повноваження голови 
громадської організації «Самопоміч» у 
місті Луцьку.

Його заступник Петро Верзун більш 
детально розповів про оголошені крите-
рії відбору кандидатів у списки партії на 
місцеві вибори, а також проаналізував 
осіб, які зараз потрапили до них. Зокре-
ма, він зазначив, що вагомою вимогою, 
яку декларувала «Самопоміч», мала бути 
публічність кандидатів. Натомість, за 
його словами, багато осіб, які потрапили 
до цих списків, не мають жодної згадки в 
пресі про них.

«Ми не ставимо під сумнів добро-
чесність кожної особи в списку. Ми го-

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА «САМОПОМОЧІ» У ЛУЦЬКУ ПІД 
КЕРІВНИЦТВОМ ТАРАСА ЯКОВЛЕВА ПРИПИНИЛА ІСНУВАННЯ

Петро Верзун розкритикував списки 
місцевої «Самопомочі»

воримо про не дотримання критеріїв, які 
проголошувалися», – акцентував Петро 
Верзун.

До слова, на подію завітали активіс-
ти ініціативної групи «Самопомочі» під 
керівництвом Юлії Вусенко. Пізніше пі-
дійшли також сама Вусенко та народний 
депутат Олег Березюк, який цього дня 
був у Луцьку.

Березюк порівняв групу Тараса Яков-
лева із троянським конем і заявив, що цю 
прес-конференцію готували цілий рік.

Натомість Петро Верзун назвав таку 
заяву абсурдом.  

А щодо закидів про те, що він бало-
тується до Луцької міської ради за спис-
ками «Солідарності», то Петро Верзун 
попросив вибачення у людей, яких він 
агітував за «Самопоміч».

«Я несвідомо обманював людей, тому 
що був сам обманутий. Партія – тільки 
інструмент. І якщо він виявився фальши-
вим, то ми шукаємо інший інструмент», – 
сказав Верзун.

ГАМАНЕЦЬ

К

ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЙ: 
СПРОБА НОМЕР ТРИ

абінет Міністрів 
України уже 
втретє ухвалив 

нові правила оформлення 
субсидій. Відтепер субсидію 
може оформити людина, 
на яку не оформлений 
особовий рахунок на 
сплату послуг ЖКГ, 
інформує «ТСН». 

Таким чином правила 
оформлення стали більш 
спрощені, повідомив заступ-
ник міністра соціальної полі-
тики Віталій Мущинін.

Це вже треті зміни від 
початку дії (1 травня) при-
значення субсидій за новою 
системою.

Отож, відтепер при 
оформленні субсидій:

1. Скасовано необхідність 
обо в'яз кового оформлення 
особових рахунків на спла-
ту житлово-комунальних 
послуг на особу, що зверта-
ється по субсидію. Відтепер 
її призначатимуть одній 
із зареєстрованих у житлі 
осіб, незалежно від того, чи 
відкрито на неї особовий 
рахунок на сплату послуг. 
Зокрема, орендарям житла 
субсидію призначатимуть 
без необхідності відкриття 
на них особових рахунків – 
лише на підставі договору 
оренди. Дотепер орендарі не 
могли оформити особові ра-
хунки на себе, бо власники 
житла не давали відповідної 
згоди, що унеможливлюва-

ло призначення субсидій, 
зокрема, внутрішнім пересе-
ленцям.

2. Визначено вичерп-
ний перелік документів, які 
враховуються комісією при 
ухваленні рішення про при-
значення субсидії з урахуван-
ням лише осіб, що фактично 
проживають у помешканні. 
Скасовано необхідність об-
стеження домогосподарства у 
разі наявності одного з таких 
документів. Тобто віднині не 
враховуватимуть осіб, які за-
реєстровані, але фактично 
не проживають. Крім того, 
комісії надано право при-
значати субсидію на підставі 
кількості осіб, що фактично 
проживають, у разі відсут-
ності документів, що підтвер-
джують непроживання осіб 
з числа зареєстрованих. Таке 
рішення ухвалюють після об-
стеження умов проживання 

сім'ї. Ця новація дозво-
лить отримати субсидію, 
приміром, пенсіонерці, 
з якою зареєстровані до-
рослі діти, які виїхали за 
кордон чи не підтримують 
зв'язки з родиною.

3. Надано можливість 
призначати субсидію сім'ям, 
які мешкають окремо у жит-
ловому будинку, розділеному 
на дві половини. 

4. Надано змогу при при-
значенні субсидії дитячим бу-
динкам сімейного типу і при-
йомним сім'ям враховувати 
кількість дітей, які фактично 
проживають, але не зареє-
стровані.

5. У разі розбіжності в 
даних про склад зареєстрова-
них осіб і про кількість осіб, 
яким нараховується плата за 
послуги, для розрахунку суб-
сидії використовуються дані 
про склад зареєстрованих. 

-
, 
і, 
о-
за 
ють 

вість
м'ям,
жит- Це нововведення 

суттєво прискорить на-
дання субсидій.

6. Приведено у відповід-
ність до законів перелік до-
ходів, які не враховуються 
для призначення субсидії: 
доходи учасників АТО; до-
ходи від роботи у виборчій 
комісії.

7. Якщо субсидія призна-
чена рішенням комісії, то на 
наступний термін її призна-
чають на підставі того ж рі-
шення, якщо у сім'ї не відбу-
лися зміни. Тобто питання не 
виносять знову на комісію.

АВТО
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 НОВІ ОБЛИЧЧЯ

ОСВІТА 

КРЕДИТКРЕДИТ

мови прийому до вищих 
навчальних закладів 
України в 2016 році 

розробило Міністерство освіти і 
науки. Текст проекту документа у 
своєму «Facebook» оприлюднив 
міністр освіти і науки Сергій Квіт. 
Про це йдеться на сайті Osvita.ua.

Документ містить низку нова-
цій, які після їх громадського обго-
ворення можуть стати нормами, що 
встановлять правила вступної кам-
панії у 2016 році.

Зокрема, проектом документа 
передбачено, що абітурієнти, які 
вступатимуть до українських ви-
шів для здобуття ступенів молод-
шого бакалавра, бакалавра, а також 
магістра і спеціаліста медичного, 
фармацевтичного або ветеринар-
ного спрямувань, на основі повної 
загальної середньої освіти на денну 
форму навчання, подаватимуть за-
яви про вступ тільки в електронній 
формі.

Загалом, абітурієнти матимуть 
можливість подати до п’ятнадцяти 
заяв на п’ять спеціальностей, на яких 
передбачено прийом за державні 
кошти. Подання заяв в електронній 
формі на освітні програми, на яких 
не передбачається прийому за дер-
жавні кошти, обмежуватися не буде.

Усі інші категорії вступників 
зможуть подавати заяви тільки в па-
перовій формі. Вони подаватимуть 
їх не більше ніж до п’яти вищих на-
вчальних закладів України та не біль-
ше ніж три заяви у кожному з них.

У 2016 році Міністерство освіти 
і науки пропонує зберегти систему 
пріоритетності заяв абітурієнта, яка 
виправдала себе цього року. Зокре-
ма, під час подання заяв про участь у 
конкурсному відборі на денну фор-
му навчання вступник зазначатиме 
пріоритетність кожної заяви віднос-
но інших поданих ним заяв.

Також проектом Умов вступу 
передбачено, що вищі навчальні за-
клади прийматимуть у абітурієнтів 
сертифікат зовнішнього незалежно-
го оцінювання, виданий лише у 2016 
році.

НОВІ ПРАВИЛА ГРИ 
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ-2016: 
ПРОПОЗИЦІЇ І ОБГОВОРЕННЯ 

ПРЕДСТАВНИЦЬ ОФІСІВ 
РОЗВИТКУ КВАРТАЛУ ВИСУВАЮТЬ 
У ДЕПУТАТИ МІСЬКРАДИ

Інформаційне агентство 
Волинські Новини

Офіси розвитку кварталу 
Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк», а їх у місті вже вісім, 
– це нововведення, про яке 
всі говорять, утім до кінця 
не розуміють, що ж входить 
в обов’язки персоналу, який 
працює у рамках проекту.

А усе – досить просто. Почути 
лучан, допомогти впоратися із про-
блемою побутового чи практично-
го характеру, втілити актуальну 
ідею чи ініціативу, знайти способи 
та засоби втілення тих чи тих ідей, 
які зможуть покращити якість міс-
та як такого.

Фактично робота, яка триває, 
– така собі реалізація обов’язків, 
які мала б виконувати міська рада 
й депутати, проте суттєво набли-
жена до лучан. Тут працюють з 9:00 
до 18:00, консультації надають опе-
ративно, допомагають висвітлити 
ту чи ту проблему у ЗМІ, у разі по-
треби спрямовують до центральної 
приймальні Фонду. 

Одначе для розв’язання бага-
тьох питань потрібне сприяння 
міської влади, власне, подання за-
питів на розгляд сесій, участь у ко-
місіях та спільне ухвалення рішень, 
контроль діяльності владців тощо. 
Саме з цих причин представниць 
Офісів розвитку кварталу вису-
вають кандидатами у депутати до 
Луцької міської ради. Таких іні-
ціативних лучанок, які перебува-
ють у постійному контакті з жи-
телями міста, сьогодні вже сім. До 
мерії їх висуває політична партія 
«УКРОП».

У Фонді Ігоря Палиці, який є 
членом політради згаданої партії, 
переконують: Офіси – не політ-
структура, а організація, яка про-
вадить господарську діяльність 
міста.

Планується, що локально вони 
перебуватимуть в Офісах розвитку 
кварталу, утім активно провадити-
муть депутатську діяльність у рам-
ках свого округу та міста.

Мотиваційним моментом та-
кої ідеї є те, що робота потенцій-
них депутатів оплачуватиметься 

Фондом у межах виконання ними 
обов’язків керівників Офісів. 

Ініціатори проекту наголо-
шують, мовляв, робота депутата 
будується на громадських засадах, 
обранці громади часто не мають 
ентузіазму та фінансового заохо-
чення розв’язувати ті чи ті питан-
ня містян. Натомість представниці 
Офісів, отримуючи офіційну заро-
бітну плату від Фонду, не матимуть 
спокус брати участь в корупційних 
схемах, а максимально працювати-
муть на результат для усього міста.

Так, дотримуючись нових ви-
мог виборчого законодавства 
щодо гендерної рівності у радах, 
коли фактично кожен третій депу-
тат має бути жінкою, в Луцьку від 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» на посади депутатів 
Луцької міської ради будуть про-
понувати кандидатури 14-х жінок, 
7 з них – фахівці Офісів розвитку 
кварталу. Їх наразі активно готу-
ють до професійної депутатської 
діяльності.

Отже, суть проекту в тому, що 
в Офісах розвитку кварталів, а це 
фактично у всіх районах Луцька, 
одночасно працюватимуть депу-
татські приймальні. Тут, як ішлося 
раніше, лучани можуть дізнатися, 
як впливати на зміни, спрямовані 
на розвиток свого кварталу; обго-
ворити проблеми міста та знайти 
шляхи їх розв’язання; дізнатися, 
як захистити права споживачів; 
оформити пенсії, субсидії та інші 

види соціальних допомог тощо.
Лучан також навчать, як ство-

рювати об’єднання співвласників, 
вуличні та квартальні комітети у 
своїх будинках; нададуть консуль-
тації щодо заповнення документів 
зі створення благодійних фондів 
у дитсадках; проведуть спеціальні 
тренінги та семінари щодо підготов-
ки консультантів з енергозбережен-
ня; нададуть консультації з приводу 
сімейних та побутових питань.

Варто зауважити, що ОРК пра-
цюють з 9:00 до 18:00 з понеділка до 
п’ятниці.

Як пояснив голова правлін-
ня Фонду Олександр Товстенюк, 
якого під час заходу представили 
кандидатом на посаду міського го-
лови від УКРОПу, незалежно від 
результатів виборів, ОРК працю-
ватимуть, обрані депутати також. 
А одним із завдань кожного об-
ранця громади буде контроль ді-
яльності міського голови – хай хто 
ним стане.

«Якщо нам вдасться завести до 
Луцької міської ради трьох, п’ятьох, 
а то й сімох жінок, ми матимемо у 
їхній особі депутатів міської ради, 
які, окрім того, є керівниками Офі-
сів розвитку кварталу. Отже, в кож-
ному районі міста працюватиме 
депутатська приймальня. Це дуже 
цікавий проект. Переконаний, що 
він вдасться. І ці люди, які працю-
ють в Офісах розвитку кварталу, 
– ці депутати – й будуть контролю-
вати роботу луцького міського го-

У

лови, незалежно від того, хто ним 
стане. Вони стимулюватимуть його 
до роботи, доповідатимуть у між-
сесійний період та під час сесій про 
те, що найбільше хвилює людей», – 
резюмував голова правління Фон-
ду «Новий Луцьк».

З його слів, представниці Офі-
сів, потенційні депутати, у межах 
своєї роботи особливу увагу при-
ділятимуть захисту прав спожива-
чів, сфері, яка на сьогодні, на жаль, 
зведена нанівець. Зокрема, спри-
ятимуть висвітленню тих чи тих 
проблем у ЗМІ, допомагатимуть 
лучанам відстоювати свої права 
у різних інстанціях. Не лишаться 
осторонь і такі гострі актуальні 
проблеми, на які не звертає увагу 
влада, як приватизація квартир, 
боротьба із самовільними забудо-
вами тощо.

Приймальні комісії здійснювати-
муть перевірку достовірності даних, 
поданих вступником за допомогою 
Єдиної електронної бази з питань 
освіти. Передбачається, що підста-
вою для відмови в участі у конкурс-
ному відборі може стати письмове 
підтвердження технічного адміні-
стратора Єдиної бази або директора 
УЦОЯО про недостовірність інфор-
мації, поданої вступником.

Також у 2016 році Міністер-
ство освіти і науки планує змінити 
принцип розміщення державного 
замовлення. Зокрема, планується 
розміщувати держзамовлення у ви-
щих навчальних закладах, що мають 
статус державної, комунальної чи 
приватної установи.

Вищі навчальні заклади у своїх 
правилах прийому встановлювати-
муть перелік та кількість сертифіка-
тів ЗНО, рівень складності (базовий 
або поглиблений) завдань зовніш-
нього незалежного оцінювання, 
результати виконання яких будуть 
використовувати для обрахування 
конкурсного бала, вага кожного з 

яких має становити не менш як 20 
відсотків конкурсного бала.

Разом з тим, Умовами вступу пе-
редбачено, що для конкурсного від-
бору осіб, які вступають до вищих 
навчальних закладів для здобуття 
ступеня бакалавра, зараховувати-
муться бали сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання (результати 
вступних екзаменів, творчих кон-
курсів) з трьох (чотирьох) предметів. 
При цьому один предмет може вста-
новлюватися на вибір вступника.

Для конкурсного відбору осіб, 
які вступають до вищих навчаль-
них закладів для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста та ступеня молодшого ба-
калавра, будуть зараховуватися бали 
сертифіката зовнішнього незалежно-
го оцінювання з двох предметів.

Один з предметів буде замі-
нюватися конкурсом творчих або 
фізичних здібностей, якщо він пе-
редбачений для вступу на певну 
спеціальність. Обов’язковим кон-
курсним предметом у 2016 році буде 
українська мова та література.

Вага середнього бала документа 
про повну середню освіту має стано-
вити від 0 до 10 відсотків конкурс-
ного бала.

Вага бала за конкурс творчих або 
фізичних здібностей, у разі його про-
ведення, має становити не більш як 
25 відсотків конкурсного бала, крім 
творчого конкурсу при вступі на під-
готовку за спеціальностями галузей 
знань «Культура і мистецтво» і «Ар-
хітектура та будівництво», вага бала 
яких може становити не більш як 50 
відсотків конкурсного бала.

Вага бала за особливі успіхи або 
за успішне закінчення підготовчих 
курсів вищого навчального закладу 
може коливатися у межах від 0 до 5 
відсотків конкурсного бала.

Строки прийому заяв та доку-
ментів, конкурсного відбору та за-
рахування на навчання у 2016 році 
особливих змін не зазнають.

Зокрема, прийом заяв та доку-
ментів у паперовій або електронній 
формі від вступників на денну форму 
навчання на основі базової та повної 
загальної середньої освіти має розпо-
чатися 11 липня і закінчитися о 18:00 
28 липня.

Традиційно раніше, 21 липня, 
закінчиться прийом документів від 
абітурієнтів, які вступатимуть до 
вишів на основі вступних екзаменів, 
творчих конкурсів або за результа-
тами співбесіди. Відповідно, спів-
бесіди, конкурси та вступні екзаме-
ни буде проведено з 22 липня до 28 
липня.

Рейтинговий список абітурієн-
тів, які вступають до вишу для здо-
буття ступеня молодшого бакалавра 
та бакалавра, а також магістра і спе-
ціаліста медичного, фармацевтично-
го або ветеринарного спрямувань, 
із зазначенням рекомендованих до 

зарахування буде сформований не 
пізніше 12:00 2 серпня. Списки міс-
титимуть повідомлення про отри-
мання чи неотримання вступника-
ми права здобувати вищу освіту за 
кошти державного бюджету. Вступ-
ники, які отримають рекомендації, 
повинні будуть виконати необхідні 
вимоги до зарахування.

Зарахування вступників на ден-
ну форму навчання на основі базо-
вої та повної загальної середньої 
освіти за кошти держбюджету відбу-
деться 10 серпня, за кошти фізичних 
та юридичних осіб – не пізніше 15 
серпня.

Проектом документа також пе-
редбачено, що постраждалим учас-
никам акцій громадянського про-
тесту в період Революції Гідності, 
які отримали інвалідність, військо-
вослужбовцям, демобілізованим із 
зони проведення антитерористич-
ної операції та особам, які закінчили 
загальноосвітні навчальні заклади 
до 2011 року включно, може бути за-
рахований бал сертифіката зовніш-
нього незалежного оцінювання з 
тесту загальних навчальних компе-
тентностей.

Вступники, які подаватимуть 
сертифікат з тесту загальних на-
вчальних компетентностей, допус-
катимуться до участі у конкурсі не-
залежно від кількості балів у ньому.

Проектом Умов прийому до ви-
щих навчальних закладів України 
в 2016 році також унормовано інші 
особливості проведення майбутньої 
вступної кампанії.

Зауваження та пропозиції до 
Проекту можна надсилати до Мі-
ністерства освіти і науки до 8 жов-
тня 2015 року на електронну адресу 
d_kumkov@mon.gov.ua.
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ВОЛИНСЬКИЙ УКРОП 
ПРЕДСТАВИВ КАНДИДАТІВ 
У ДЕПУТАТИ ДО МІСЦЕВИХ РАД

Інформаційне агентство 
Волинські Новини

оловна ставка партії 
УКРОП на місцевих 
виборах – молоді 

люди з досвідом. Такий 
принцип формування команди 
невипадковий, стверджують 
лідери політсили. Як пояснив 
член політради партії УКРОП 
Ігор Палиця, молодь – це ті, хто 
творитиме майбутнє України, 
люди, які «не мають у голові 
СРСР».

Про це він заявив під час офі-
ційного представлення потенцій-
них кандидатів у депутати місцевих 
рад від «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП». Дійство від-
булося 26 вересня у Волинському 
облмуздрамтеатрі.

Першим номером у списках до 
Луцької міської та Волинської облас-
ної рад є член політради партії Ігор 
Палиця. Він пояснив, що рішення 
очолити списки було свідомим.

«Я погодився і вирішив очоли-
ти списки. Для мене це означає ве-
лику особисту відповідальність пе-
ред волинянами за тих, хто пішов зі 
мною в одній команді. У разі пере-
моги УКРОПу на виборах до облас-
ної та міської рад, я оберу обласну 
раду, але нестиму відповідальність і 
за місто, і за область. Але й команда 
має розуміти, що відповідальність 
також буде колективною: ми маємо 
дотримуватися обіцянок, бо люди 
наступного разу нам не повірять. 
Я ж, коли щось обіцяю, роблю це. 
Якщо в команді хтось помилиться 
і не зможе виправити помилку, то 
ми публічно виправимося, але цієї 
людини не буде в нашій команді», – 
пояснив  політик.

Ігор Палиця зауважив: осно-
ву команди складають молоді, але 
досвідчені люди, які не словами, а 
своїми справами довели власний 
патріотизм.

«Це ті люди, які хочуть, щоб 
Україна жила краще. І дивлячись 
на ваші обличчя, я впевнений, що 
все вийде. Ми переможемо, і народ 
буде оцінювати нас за справами, які 
зроблено. У нас є унікальний шанс 
зробити пілотний проект і почати 
будувати Європу тут, на Волині», 
– звернувся до присутніх на заході 
однопартійців Ігор Палиця.

А вже під час прес-конференції 
Ігор Петрович пояснив напрямки, 
згідно з якими планують будува-
ти європейське майбутнє краю. 
Так, найперші проблеми, які по-
требують розв’язання: якісні до-
роги, прозорі бюджети найперше 
на науку й медицину, турбота про 

У складі професійної команди, яку УКРОП пропонує до міської та обласної рад, – також претендент на посаду мера Луцька Олександр Товстенюк.

здоров’я нації, підтримка культу-
ри, залучення на Волинь інвести-
цій, розвиток туристичної галузі.

Під час офіціозу на сцену спер-
шу запросили 64 потенційних кан-
дидатів у депутати до Волинської 
обласної ради.

«Я хотів би побажати, щоб у та-
кому повному складі 30 жовтня ми 
всі стояли в приміщенні обласної 
ради. Вийде у нас – вийде у Волині. 
Ми маємо обійти людей і довести 
їм, що хочемо зробити і що зро-
бимо. І ніяких грошей, ніяких під-
купів, ніякої гречки», – наголосив 
Ігор Палиця.

Слово під час представлення 
взяв і голова обласного осередку 
УКРОПу Вячеслав Рубльов.

«Ми сьогодні – одна команда, у 
нас всіх єдина мета – процвітання 
волинського краю і країни загалом. 
Ми готові працювати на Волині за-
ради волинян», – запевнив він.

Варто зауважити, що з-поміж 
потенційних кандидатів у депутати 
(які днями будуть офіційно заре-
єстровані) як до обласної, так і до 
Луцької міської рад майже немає 
представників депутатського кор-
пусу попередніх каденцій.

Як пояснив Ігор Палиця, спо-
чатку він хотів запропонувати 

чинним депутатам приєднатися до 
партії, посилаючись на їхній досвід 
роботи в органах місцевого само-
врядування. Та в процесі дискусій 
з колегами з’ясувалося, що близько 
75% нинішніх депутатів не мають 
права представляти громаду. Бо, зі 
слів Ігоря Палиці, саме вони роз-
крадали землю, набивали кишені, 
часто перефарбовувалися в інші 
партійні кольори. Відтак ухвалено 
рішення висувати молодих канди-
датів, які зможуть показати, як тре-
ба владі працювати. Це ті, хто тво-
ритиме майбутнє України, люди, 
які «не мають в голові СРСР». Але 
їх також обирали за принципом 
«довіряй, але перевіряй», оскільки 
обманути очікування волинян не 
мають права.

Окрім того, відбулося представ-
лення і 43 потенційних кандидатів 
у депутати до Луцької міської ради 
та кандидата на посаду міського 
голови Луцька. Остаточні списки 
УКРОП представить після реєстра-
ції кандидатів, а на посаду міського 
голови балотуватиметься голова 
правління Фонду Ігоря Палиці «Но-
вий Луцьк» Олександр Товстенюк, 
якого громадськості представили 
ще 14 вересня на всеукраїнському 
партійному з’їзді у Києві.

До слова, він повідомив, що 
семеро з імовірних кандидатів – 
працівниці Офісів розвитку квар-
талу, що діють з ініціативи і за фі-
нансової підтримки Фонду «Новий 
Луцьк». Вони щоденно дізнаються 
про проблеми й потреби лучан. 
Більше того, вони є фахівцями 
своєї справи.

«Вони готувалися до цього як 
професіонали, знають, як оформи-
ти допомоги, субсидії, пенсії, при-
ватизувати квартиру, як боротися 
із самовільними забудовами, на 
що сьогодні не звертає уваги влада. 
Це – професіонали, грамотні юри-
дично і економічно. Це не родичі й 
не близькі друзі, це люди, які про-
йшли жорсткий відбір на посаду 
в Офісах розвитку кварталу. Спо-
діваюся, вони пройдуть у міську 
раду. Відтак будуть сигналізувати 
про проблеми лучан міському го-
лові, хай хто це буде. У нас є чітке 
розуміння, що і як треба робити в 
місті, таким чином ми хочемо імп-
лементувати Фонд у міську раду», 
– пояснив Олександр Товстенюк.

Він переконує, що твердження 
«Товстенюк прийде в міську раду 
і всіх працівників повиганяє» – не 

Г

Серед волинських укропівців – військові, волонтери, чинні депутати і чимало 
молодих людей, які ніколи раніше не були в політиці.

Ігор Палиця наголошує, що 
несе особисту відповідальність 
за команду, яку веде в органи 
місцевого самоврядування.

що інше, аніж міф. Адже, на його 
переконання, професіоналізм не 
залежить від партійної прина-
лежності чи особи попереднього 
керівника.  Місто ж заслуговує на 
компетентних чиновників. 

Зауважимо, член політради 
партії Ігор Палиця стверджує: ба-
гатьом працівникам бюджетної 
сфери пропонували доєднатися 
до УКРОПу, але їхнє керівництво 
пригрозило звільненнями у разі 
вступу до лав об’єднання патрі-
отів. Більше того, з його слів, не 
випадково, що більшість нинішніх 
міських голів вступають до пре-
зидентської партії «Солідарність», 
якщо хочуть балотуватися на по-
вторний термін. Палиця ствер-
джує, що багатьом натякають на 
майбутні обшуки прокуратури і 
СБУ в разі відмови від вступу до 
президентської партії, а місцевим 
адміністраціям дано чітку вказівку 
забезпечити на виборах перше міс-
це «Солідарності».

Ігор Палиця пояснив і те, з яки-
ми політичними силами УКРОП 
готовий співпрацювати у місцевих 
радах. З його слів, нині УКРОП 
не веде жодних переговорів з ін-
шими політичними силами щодо 
об’єднання.

«Дуже не хотілося б 
об’єднуватися з БПП, але ми може-
мо їх закликати приєднатися до нас 
шляхом голосування. Не хотілося 
б об’єднуватися зі «Свободою», бо 
це сьогодні став комерційний про-
ект. Їхнього однопартійця Олега 
Махніцького так і не покарали за 
те, що випустив колишніх керівни-
ків країни, які втекли з мільярдами. 
Можна було б про щось говорити з 
«Батьківщиною», але я не розумію, 
чому вони, перебуваючи у складі 
коаліції, кричать про зміну тарифів, 
але нічого не роблять, не виходять з 
коаліції і не відкликають своїх міні-
стрів», – резюмував Ігор Петрович.

Зрештою, він зауважив: патріо-
ти є не лише в складі УКРОПу. Від-
так усіх, хто прагне працювати на 
благо Волині, для її процвітання, 
будуть радо вітати у колі соратни-
ків. Адже головне – не політична 
сила, а люди, які прийдуть у місцеві 
органи влади представляти інтере-
си громади.
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Голова правління Фонду «Новий Луцьк» Олександр Товстенюк і очільниця Асоціації ОСББ «Лучани» Юлія Сабатюк своїми підписами закріпили 
угоду про співпрацю та організацію взаємовідносин

ХРОНІКЕР
Верховна Рада України 14 травня прийняла розро-
блений Міністерством регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства 
України проект закону «Про особливості здійснен-
ня права власності у багатоквартирному будинку». 
За відповідне рішення проголосувало 256 народних 
депутатів. 8 червня законопроект підписав Прези-
дент Петро Порошенко. 1 липня 2015 року закон на-
був чинності. 
Метою закону є реформування житлово-
комунального господарства та забезпечення ефек-
тивного управління спільним майном багатоквартир-
них будинків.
Новий закон уточнює правовий статус ОСББ як не-
підприємницького товариства і змінює принципи 
утворення ОСББ. 
Ухвалення цього закону дає можливість вільно ви-
бирати форму та спосіб управління багатоквартир-
ним будинком, а саме: самостійно, шляхом створення 
ОСББ або шляхом передачі всіх або частини функцій 
на підставі договору фізичній особі-підприємцю чи 
юридичній особі – управителю.
Співвласникам дається можливість протягом року 
визначити форму управління для свого будинку. У 
разі невизначення протягом одного року співвласни-
ками форми управління будинком, орган місцевого 
самоврядування на конкурсних засадах призначить 
управителя строком на один рік. 
У такому разі ціна послуги з управління багатоквар-
тирним будинком визначається згідно з методикою, 
яка затверджується центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування держав-
ної житлової політики і політики у сфері житлово-
комунального господарства, а договір з управителем 

від імені співвласників підписує уповноважена осо-
ба відповідного виконавчого органу місцевої ради, за 
рішенням якого призначено управителя.
Проте у будь-який момент співвласники будинків мо-
жуть відмовитися від призначеного управителя та са-
мостійно ухвалити рішення щодо способу та форми 
управління будинком.
Згідно з законом, права на ділянку, де розташовано 
сам будинок та належні до нього будівлі, а також при-
легла територія, належать до загального майна бу-
динку. Також закон регулює права спільної сумісної 
власності чи постійного користування цією ділянкою 
та спільним майном будинку. 
Цей закон, як стверджують його розробники, вра-
ховує інтереси всіх співвласників, визначає їхні пра-
ва, обов’язки і відповідальність щодо утримання та 
управління багатоквартирним будинком. 
Зокрема, він передбачає, що найважливіші рішення 
щодо розпорядження та управління спільним май-
ном ухвалюватимуться більшістю голосів співвлас-
ників. При цьому запроваджується принцип пропо-
рційності голосів співвласників відповідно до їхньої 
частки у спільному майні та процедури письмового 
опитування водночас із процедурою скликання за-
гальних зборів. 
Розподіл відповідальності та витрат співвласників на 
утримання будинку відбуватиметься також пропо-
рційно до їхньої частки у спільному майні.
Загалом закон створює ринок послуг з управління 
житлом та сприяє проведенню термомодернізації 
житлового фонду країни.
Отож, нині мешканці багатоквартирних будинків бу-
дуть самі вирішувати питання, пов’язані зі здійснен-
ням права власності.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОСББ ЛУЦЬКА
Ірина КАЧАН

се більше лучан 
за мислюється 
над створенням 

об’єднань багатоквартирних 
будинків. Проте відсутність 
найелементарніших знань про 
ОСББ, відсутність сприяння з 
боку міської влади породжують 
невпевненість серед людей, 
гальмуючи направду потрібну 
справу.

ПРИНЦИП «ЗРОБІТЬ 
УСЕ ЗА НАС» – 
НЕСПРАВЕДЛИВИЙ

Як же створити ОСББ? З чого 
розпочати? До кого можна зверну-
тися по допомогу? Як взяти участь 
у державній програмі кредитуван-
ня енергозберігальних заходів? 
Як правильно обрати підрядника? 
Як зрештою переконати своїх су-
сідів і наважитися на створення 
об’єднання?

Ці та подібні питання невипад-
ково все частіше турбують укра-
їнців, адже незабаром мешканці 
багатоповерхівок мусять визначи-
тися – чи створювати ОСББ, чи по-
кладатися на управителя. Цього ж 
бо вимагає ухвалений парламентом 
закон, що вступив у дію 1 липня.

На заваді головно стоїть про-
блема необізнаності громадян з 
приводу юридичних тонкощів 
створення ОСББ, а подекуди й не-
розуміння практичної користі від 
таких кардинальних змін.

Допомогти розвіяти скепсис 
і полегшити процес переходу до 
ефективнішого управління будин-
ками багатоповерхової забудови 
вирішили у Фонді Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк». 

Так, за ініціативи Фонду не-
щодавно розпочали роботу Офіси 
розвитку кварталу у різних мікро-
районах міста. Тут, власне, й нада-
ватимуть консультативну, юридич-
ну і, що найважливіше, фінансову 
допомогу об’єднанням співвласни-
ків багатоквартирних будинків. 

Крім цього, ОСББ, що потребу-
ватимуть термінових фінансових 
ресурсів, відтепер матимуть змо-
гу отримати поворотні кошти на 
розв’язання невідкладних питань із 
так званого револьверного фонду. 

Свої наміри сприяти розвитку 
ОСББ Фонд Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» спільно із Асоціацією ОСББ 
«Лучани» офіційно задокументува-
ли 23 вересня, підписавши угоду 
про співпрацю та організацію вза-
ємовідносин.

Згідно з умовами договору, 
на базі Офісів розвитку кварталу, 
яких нині у Луцьку уже створено 
вісім, представникам об’єднань ба-
гатоквартирних будинків надава-
тимуть кваліфіковану допомогу.

«Ми вчитимемо лучан, як 
створити ОСББ, надаватимемо 
фінансову допомогу на реєстра-
цію об’єднань, будемо пояснювати 
керівникам організацій, як розби-
ратися в рахунках, кваліфіковані 
юристи консультуватимуть з усіх 
питань, що виникатимуть у лю-
дей», – розповів голова правління 
Фонду «Новий Луцьк» Олександр 
Товстенюк.

До слова, робота в цьому на-
прямку вже триває. Так, праців-
ники Офісів розвитку кварталу 
посприяли у створенні нового 
ОСББ мешканцям будинку №18 
на проспекті Грушевського. Намір 
створити об’єднання у цих людей 
виник давно, утім лучани довго 
зважувалися на такий крок, не зна-
ючи багатьох юридичних нюансів. 

Дізнавшись, що в Офісах роз-
витку кварталу надають консуль-
тації та проводять навчання щодо 

СПІЛЬНА СПРАВА ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ «НОВИЙ ЛУЦЬК» І АСОЦІАЦІЇ ОСББ «ЛУЧАНИ»
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створення ОСББ, лучани одразу 
звернулися до працівників Офісу 
на вулиці Шухевича.

«Звернувшись до Офісу розви-
тку кварталу, отримали повноцінну 
консультацію. Нам надали вичерп-
ну інформацію щодо усіх питань, 
які нас цікавили. І от вже сьогодні 
ми створили ОСББ. Відтепер по-
чнемо змінювати свій будинок», – 
зазначила голова новоствореного 
об’єднання Ольга Герасимюк.

Варто зауважити, що Фонд 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк» бере 
на себе всі витрати, пов’язані з 
реєстрацією ОСББ. В Офісах, як 
показала практика і обіцяють 
представники Фонду, усім охочим 
нададуть консультації щодо ство-
рення ОСББ, проведуть відповідне 
навчання, а також за потреби допо-
можуть із вибором підрядників для 
виконання ремонтних робіт. Окрім 
того, Фонд готовий працювати з 
ОСББ на умовах співфінансування. 
Приклади такої співпраці уже є.

Так, після звернення ОСББ 
«Луцьк. Кравчука» Фонд «Новий 
Луцьк» виділив 56 тисяч гривень 
на проведення ремонтних робіт 

у проблемній багатоповерхівці. 
Шляхом співфінансування вдалося 
відремонтувати вхідні козирки у 
під’їздах та вхідні дашки у підвали. 
Олександр Товстенюк пояснює: ви-
ділені кошти – це 80% усіх витрат, 
ще 20% (тобто 14 тисяч гривень) 
профінансувало ОСББ. 

Тепер же, після підписання уго-
ди між Асоціацією ОСББ «Лучани» 
та Фондом, ця робота стане значно 
системнішою та більш ефектив-
ною.

«Тривалий час працюючи у 
Фонді, ми зрозуміли: можна виді-
лити кошти і залатати діри, але не 
всі, на жаль, це цінують. Тому ми 
переорієнтовуємо стратегію робо-
ти Фонду на більш просвітницьку. 
Будемо вчити людей, спонукати-
мемо. Коли лучани вкладатимуть 
у спільну справу власні кошти, тоді 
вони більше цінуватимуть спіль-
не майно. Але до співфінансуван-
ня підхід буде індивідуальний та 
диференційований, залежно від 
статктів мешканців того чи того 
будинку. Ми готові розглядати 
пропозиції від 20% і до 50-60% 
щодо співфінансування. Принцип, 

мовляв, зробіть усе замість нас – це 
несправедливо. І навіть ті люди, які 
з недовірою ставляться до ОСББ, 
відчують перевагу тільки тоді, коли 
отримають платіжку і побачать ре-
альні витрати», – пояснює голова 
правління Фонду «Новий Луцьк» 
Олександр Товстенюк.

РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД – 
УНІКАЛЬНА НОВАЦІЯ

Зі слів Олександра Товстенюка, 
за кілька місяців, після детального 
вивчення ситуації, стане відомо, 
чого потребують луцькі ОСББ. 
Власне, після цього і буде названо 
суму, яку Фонд витратить на про-
граму підтримки ОСББ Луцька. 
Так, наприкінці року формува-
тиметься новий бюджет Фонду, в 
якому будуть враховані потенційні 
витрати на таку діяльність.

До слова, за чотири роки існу-
вання Фонду Ігор Палиця на по-
треби міста витратив близько 180 
мільйонів гривень. Зі слів Олексан-
дра Товстенюка, попередньо лише 
на 2016 рік планується бюджет у 
100 мільйонів гривень, частина з 

цієї суми орієнтована на розвиток 
ОСББ. 

«Усім слід збагнути: сьогод-
ні жеки абсолютно непотрібні. Їх 
треба негайно позбуватися. Місь-
кий голова мав би давно ухвалити 
вольове рішення, аби ліквідувати 
ці пережитки минулого як неефек-
тивні та непрогресивні. І незалежно 
від результатів виборів (Олександр 
Товстенюк має намір балотувати-
ся на посаду міського голови Луцька. 
– ХЛ), ми, наші депутати, будемо 
ініціювати, аби в міському бюджеті 
2016-го не передбачалося коштів на 
жеки. Тим паче, що ухвалено відпо-
відний закон. А їхні приміщення 
можна буде продати з аукціону або 
ж здавати в оренду й наповнювати 
таким чином міську казну», – наго-
лосив Олександр Товстенюк.

Крім того, резюмував голо-
ва правління Фонду, протягом 
жовтня-грудня на промоцію руху 
створення ОСББ у місті «Новий 
Луцьк» виділить 250 тисяч гривень. 
Усе це – аби спонукати лучан ство-
рювати об’єднання.

Щодо започаткування Фондом 
цікавої і вигідної для ОСББ Луцька 
новації – револьверного фонду – то 
це направду унікальна для України 
річ, стверджує очільник обласної 
ради голів ОСББ Петро Лавринюк.

Під час створення об’єднань 
співвласників часто трапляється 
так, що частину коштів треба спла-
тити наперед, хоча мешканці ще 
не встигли зібрати потрібну суму. 
Це так званий касовий розрив. Та 
завдяки револьверному фонду но-
востворені ОСББ матимуть змогу 
взяти на певний період поворотні 
кошти, на які не будуть нарахову-
ватися відсотки, адже це не кредит.

Окрім того, частою проблемою 
для ОСББ у перші роки, зазначає 
Петро Лавринюк, є несподівані 
аварії у будинках, які негайно тре-
ба ліквідовувати. На ці потреби 
теж можна взяти поворотні кошти 
у револьверному фонді. 

«Тільки-но ОСББ почало пра-
цювати, ще немає достатньо ре-
сурсів, люди ще приглядаються, чи 
платити, чи не платити, не впевне-
ні, чи буде краще з ОСББ. І в цей 
час можуть траплятися аварійні 
випадки. Власне, у таких ситуаці-
ях терміново на невеликий термін 
можна буде отримати кошти в ре-
вольверному фонді, а потім повер-
нути. Це своєрідна внутрішня каса 
взаємодопомоги, яка реально пра-
цює», – пояснює Петро Лавринюк. 

Ще одна перевага револьвер-
ного Фонду полягає у можливості 
погашення кредитів на енергозбе-
реження, отриманих згідно з дер-
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ХРОНІКЕР
Перелік послуг, мінімально потрібних для утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій
1. Прибирання прибудинкової території
2. Прибирання сходових майданчиків
3. Прибирання підвалів, технічних поверхів
4. Технічне обслуговування ліфтів
5. Технічне обслуговування та поточний ремонт 
внутрішньобудинкових систем загального користування
6. Дератизація (за наявності підвалів у будинках)      
7. Дезінсекція
8. Обслуговування димовентиляційних каналів
9. Поточний ремонт конструктивних елементів
10. Освітлення місць загального користування, підвалів
11. Енергопостачання ліфтів
Примітка: перелік послуг може бути доповнений та додатково розрахо ваний 
за результатами проведення громадських слухань щодо кожного будинку.

Н

Перелік робіт Періодичність
робіт

Прибирання прибудинкових територій: підмітання 
тротуарів, проїздів, майданчиків, прибирання газонів 
від сміття, вивезення змету
(літній період з 6.00 до 14.00,
зимовий – з 7.00 до 15.00)

3 рази на тиждень

Очищення приямків, відмосток від сміття, бур’янів 1 раз на місяць
Догляд за зеленими насадженнями весняно-осінній період
Прибирання листя в осінній період 3 рази на тиждень
Підмітання і зсування снігу, очищення асфальтного 
покриття від нальоду

у зимовий період в міру 
атмосферних опадів

Посипання піском тротуарів, дворових перехідних 
доріжок, зовнішніх сходів та майданчиків на них

у зимовий період в міру 
атмосферних опадів

Вологе підмітання сходових майданчиків і маршів 
першого поверху 2 рази на тиждень

Вологе підмітання сходових майданчиків і маршів 
вище за перший поверх 2 рази на тиждень

Миття сходових майданчиків і маршів першого по-
верху 1 раз на тиждень

Миття сходових майданчиків і маршів вище за пер-
ший поверх 1 раз на квартал

Вологе протирання поручнів на сходових майданчи-
ках і маршах 1 раз на тиждень

Вологе протирання дверей, підвіконь, віконних 
огорож, опалювальних приладів, поштових скриньок, 
зовнішніх поверхонь електрощитів

1 раз на квартал

Обмітання пилу, павутиння зі стель 1 раз на місяць
Очищення приямків з металевою решіткою при вході 
в під’їзд 2 рази на місяць

Підмітання майданчиків перед входом у під’їзд 2 рази на тиждень
Очищення підвалів, горищ та технічних поверхів від 
сміття 1 раз на рік

Вивезення прибраного сміття 1 раз на рік
Періодичний огляд, перевірка наявності тяги, прочи-
щення вентиляційних каналів ( за наявності гарячого 
водопостачання)

1 раз на рік

Періодичний огляд, перевірка наявності тяги, про-
чищення вентиляційних каналів (за наявності газових 
колонок)

2 рази на рік

Періодичний огляд, перевірка наявності тяги про-
чищення димових каналів 2 рази на рік

Ремонт оголовків і димовентиляційних каналів У міру потреби

Перелік  і  періодичність робіт, які виконує  двірник 
на прибудинкових територіях

ПІД КОНТРОЛЕМ: ПІД КОНТРОЛЕМ: 
ЯК І ЗА ЩО МИ ЯК І ЗА ЩО МИ 
ПЛАТИМО ЖЕКУ?ПЛАТИМО ЖЕКУ?
Тетяна ГРІШИНА 

а під’їздах луцьких 
багатоквартирних 
будинків не так 

давно почали розклеювати 
повідомлення з інформацією 
про те, куди нібито пішли 
гроші, які мешканці сплачують 
за утримання будинків та 
прибудинкової території. 
«Хроніки» вирішили нагадати 
лучанам, як відповідно до 
затверджених норма тивних актів, 
мають надаватися послуги та що 
робити, якщо послу гу надають не 
у повному обсязі. 

ХТО КОМУ Й ЗА ЩО 
ПЛАТИТЬ? 

Отримуючи квитанцію за 
оплату житлово-комунальних 
послуг, лучани платять чималу 
суму за послугу «утримання бу-
динку». Тариф встановлюється 
рішенням виконавчого комітету 
Луцької міської ради відповід-
но до розрахунків, які надають 
житлово-комунальні підприєм-
ства. Останнє рішення виконав-
чого комітету Луцької міської 
ради про зміну тарифу прийняте 
5 червня 2013 року. 

Відповідно до нього, лучани 
платять від 0,41 до 2,52 гривень за 
квадратний метр. Попередній та-
риф становив від 0,2912 до 1,9826 
гривень. Тариф визначається для 
кожного окремого будинку  за-
лежно від пакету послуг. 

Наприклад, якщо  будинок 
має ліфт, підвальне приміщен-
ня, то, відповідно, утримання 
будинку буде дорожче. Утім є 
затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України типо-
вий договір, який включає певні 
невід’ємні послуги. 

У роз’ясненні Міністерства 
юстиції йдеться, що при укладанні 
договорів слід звернути увагу на 
те, що договір, який має бути під-
писаний із споживачем, не може 
передбачати менший обсяг прав, 
обов’язків сторін та якості житлово-
комунальних послуг, аніж той, що 
передбачений типовим договором. 
У договорі слід обов’язково визна-
чати права, обов’язки та відпові-
дальність сторін.

Крім того, слід зазначити, 
що закон покладає на виконав-
ців обов’язок укладати із спо-
живачами договори на надання 
житлово-комунальних послуг. 
Одначе підприємства нерідко цим 
грішать. Тому перше, що радять 
юристи, – закріпити цивільно-
правові стосунки з надавачем по-
слуг письмово. 

До слова, вивчаючи практику 
судових спорів щодо неналежно-
го надання послуг у сфері ЖКГ в 
Луцьку, або ж стягнення забор-
гованості, вбачається, що такі 
письмові угоди між споживачами 

та надавачем послуг часто відсут-
ні. У цьому випадку суд врахо-
вує, чи був факт існування самих 
цивільно-правових відносин. 
Тобто чи надавали вам послугу. 

ЯК ЧАСТО МАЮТЬ 
ПРИБИРАТИ ПІД’ЇЗД 

На сайті Луцької міської 
ради розміщено перелік послуг, 
який має надавати житлово-
комунальне підприємство. Тут 
же розписано періодичність на-
дання послуг. Наприклад, приби-
рання прибудинкових територій, 
підмітання тротуарів, проїздів, 
майданчиків, прибирання газо-
нів від сміття, вивезення сміття 
має відбуватися тричі на тиж-
день. З такою ж періодичністю 
нині, восени, двірники мали би 
прибирати листя. Двічі на тиж-
день мали би прибирати майдан-
чики перед входом до під’їзду. 

У будинку вологе підмітання 
на сходових майданчиках має 
відбуватися двічі на тиждень, 
а ось миття – лише один раз на 
квартал. При цьому йдеться не 
лише про миття першого повер-
ху, а усього під’їзду. 

Один раз на рік житлово-
комунальні підприємства мали 
би очищувати підвали та тех-
нічні поверхи й вивозити звідти 
сміття. 

Не секрет, що житлово-ко му-
нальні послуги з такою система-
тичністю не надаються. У ЖКП 
пояснюють, що заробітні плати 
двірників маленькі, а з об’ємами 
робіт працівники не справля-
ються. Втім рахунки за надані 
послуги все ж таки приходять. 

Останні новації в українсько-
му законодавстві, які вступили у 
дію у зв’язку із прийняттям Зако-
ну «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартир-
ному будинку», підштовхують 
українців до зміни ставлення до 
спільного майна громади і, відпо-
відно, його утримання. Адже лу-
чани мають тепер обрати форму 
управління будинком: створити 
ОСББ, передати управління бу-
динком управителю або ж чекати, 
доки такого призначить міськра-
да. Теоретично, якщо мешканці 
задоволені своїм ЖЕКом, то вони 
зможуть залишити його управи-
телем свого будинку. Якщо ж ні, 
то треба виявити ініціативність і 
самим обрати господаря. 

ЯК ОФОРМИТИ 
ПРЕТЕНЗІЮ? 

Утім навіть створивши ОСББ 
чи найнявши управителя, тре-
ба вміти контролювати надання 
комунальної послуги. Відповідно 
до українського законодавства, 
споживач має право одержува-
ти вчасно та відповідної якості 
житлово-комунальні послуги 
згідно із умовами договору на 

жавною програмою, поки триває 
процедура погодження повернен-
ня грошей.

«Компенсація за державними 
програмами надходить через три 
місяці. А кошти треба сплатити 
уже цього місяця, щоби не було 
пені, штрафних санкцій», – пояс-
нює Лавринюк. 

До слова, банки-учасники 
держ програми також зацікавле-
ні у співпраці. Нещодавно навіть 
відбулася зустріч працівників дер-
жавних банків та лучан, ініційова-
на Фондом «Новий Луцьк», під час 
якої обговорили кредитування на 
енергозберігальні заходи в рамках 
державної програми. Крім того, в 
Офісах розвитку кварталу можна 
буде організовувати зустрічі пред-
ставників ОСББ з працівниками 
банків, там же надаватимуть всю 
потрібну інформаційну і правову 
допомогу щодо згаданих кредитів. 
За бажання – допоможуть їх офор-
мити.

Названі проблеми і є тими ва-
гомими причинами, через які чи-
мало ОСББ відкладають процес 
створення.

«Такий механізм, як револь-
верний фонд, запроваджується 
вперше в Україні. І на сьогодні в 
нашій державі він не має аналогів. 
Це гарний шанс для мешканців ба-
гатоквартирних будинків. І чи ско-
ристаємося ним – залежить тільки 
від нас самих. Ми починаємо нову 
сторінку в діяльності ОСББ Луць-
ка. Револьверний фонд стане під-
ручником, за яким вчитимуться 
голови ОСББ інших міст. А вчите-
лями будуть лучани. Досягнення 
Луцька у сфері ОСББ можуть стати 
ще одним брендом нашого міста. 
А завдяки допомозі Фонду Ігоря 
Палиці ми можемо легко і успішно 
стартувати», – наголошує керівник 
обласної ради голів ОСББ Петро 
Лавринюк.

На думку голови Асоціації 
ОСББ «Лучани» Юлії Сабатюк, 
дуже доречною для розвитку 
об’єднань співвласників у Луцьку 
є діяльність Офісів розвитку квар-
талу, де можна отримати вичерпну 
інформацію про ОСББ. 

Також вона розповіла, що нині 
у Луцьку створено 160 ОСББ. І хоча 
це доволі мало, але на фоні інших 
українських міст Луцьк – у лідерах.

«Багатоповерхової забудови у 
Луцьку – 1700 будинків. Коли вони 
всі дійдуть до ОСББ, то ситуація 
із благоустроєм, станом наших бу-
динків стане кардинально іншою. 
Головне – Луцьк має чудовий по-
тенціал у цій справі. На нас рівня-
ється уся Україна», – висловилася 
вона. 

Разом з тим, Юлія Сабатюк 
розповіла, що така важлива зако-
нодавча новація дещо гальмується 
з подачі самого профільного мініс-
терства. Річ у тім, що закон набув 
чинності ще 1 липня, проте підза-
конні акти досі не підписані. І хоча 
з боку громадськості уже все пого-
джено, урядовці зволікають. 

А от тим, хто скептично ста-
виться до створення об’єднань 
співвласників багатоповерхівок, 
Юлія Сабатюк радить поцікавити-
ся платіжками своїх знайомих, що 
вже відчули на власному гаманці 
вигоду від діяльності ОСББ. Усі 
такі скептики зрештою приходять 
до одностайного висновку, що слід 
розпрощатися із жеком і починати 
самостійно наводити лад у своєму 
домі.

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

надання житлово-комунальних 
послуг. Якщо ж це право порушу-
ється, потрібно розв’язувати це в 
цивільно-правовій сфері. 

Юрист та депутат Луцької місь-
кої ради Ігор Поліщук зазначає, що 
змусити комунальні підприємства 
відшкодовувати не надані послуги 
із утримання будинку надзвичайно 
важко. Це можливо зробити лише 
у судовому порядку і за наявності 
відповідних доказів. Простіший 
шлях – просто відмовитися від пев-
ної послуги, яку не надає житлово-
комунальне підприємство. Але і 
для цього потрібна згода сусідів. 

Наприклад, якщо ви помічаєте, 
що двірники вашого ЖЕКу не при-
бирають ваш під’їзд, або роблять 
це украй рідко, треба спільно із су-
сідами написати заяву про відмову 
від цієї послуги. 

Судова практика свідчить, що 
коли з жителів через суд кому-
нальні підприємства намагаються 
стягнути кошти, то довести, що 
таку послугу не надавали, досить 
складно. У Єдиному реєстрі судо-
вих рішень вдалося знайти кілька 
справ, коли мешканці все ж дово-
дили свою правоту. 

У цих випадках ЖКП не могло 
довести самого факту надання та-
ких послуг або ж споживач надавав 
належні докази неякісного надання 
послуги. Тому у випадку, якщо по-
слуги належним чином не надають-
ся, потрібно це задокументувати. 

Як же скласти претензію до 
виконавця? Закон України «Про 
житлово-комунальні послуги» пе-
редбачає, що споживач має право 

викликати представника ЖКП 
для складення та підписання акта-
претензії споживача, в якому за-
значаються строки, види, показни-
ки порушень тощо.

Представник виконавця має 
з’явитися на виклик споживача не 
пізніше строку, визначеного дого-
вором. Акт-претензію складають 
споживач та представник вико-
навця і скріплють його своїми під-
писами. У разі неприбуття пред-
ставника виконавця в погоджений 
умовами договору строк або необ-
ґрунтованої відмови від підписан-
ня акта-претензії він вважається 
дійсним, якщо його підписали не 
менш як два споживачі.

Акт-претензію споживача по-
дають виконавцю, який протягом 
трьох робочих днів вирішує пи-
тання про перерахунок платежів 
або видає споживачу обґрунтовану 
письмову відмову в задоволенні 
його претензій.

Самі ж спори щодо задоволен-
ня претензій споживачів вирішу-
ються в суді. 

Звіти про витрату коштів оприлюд-
нені й на сайті Луцької міської ради. 
Аби ознайомитися із ними, варто 
зайти на сайт мерії та натиснути на 
банер «Витрати на виконання ро-
біт із утримання будинків», що зліва. 
Далі – обрати ЖКП, яке вас обслу-
говує, і, відповідно, знайти будинок. 
Ми закликаємо читачів зробити це 
і повідомити нам, чи справді послу-
ги, на які перераховувалися кошти, 
було виконано. 
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Андрій ЛУЧИК, 
Тетяна ГРІШИНА

ибори до місцевих 
рад відбудуться 25 
жовтня 2015 року. Це 

можливість для лучан обрати 
нову стратегію розвитку міста та 
новий депутатський склад, адже 
ми визначатимемо не лише 
обранців громади, а й міських 
голів. Коротко про нові правила 
гри і основних гравців «Хроніки» 
розповідатимуть далі.  

ЯК ОБИРАТИМЕМО?  
В Україні так часто міняється 

виборче законодавство, що за но-
ваціями не встигають навіть самі 
політики, не кажучи вже про ви-
борців. Яким же ж чином нам за-
пропонували цього разу обирати 
нових депутатів місцевих рад та 
міських голів? 

У 2015 році ми обиратимемо 
міського голову за системою аб-
солютної більшості. Тобто пере-
могу отримає той кандидат, який 
отримає 50% голосів виборців і +1 
голос. Якщо цього не відбудеться, 
тобто жоден із кандидатів такої 
підтримки не отримає, то через три 
тижні після виборів мають оголо-
сити повторне голосування, тобто 
так званий другий тур. 

Експерти у Луцьку говорять 
про два тури виборів у місті, од-
нак, як показує практика, уміння 
населення згуртуватися, побачити 
можливості для міста та все ж таки 
прийняти одностайне рішення за 
першим разом – таки можливе. Це 
зекономить і нерви, і кошти, які 
буде змога використати більш ра-
ціонально, аніж на передвиборчу 
агітацію.

Отож, право висування канди-
датів на посаду сільського, селищ-
ного, міського голови, старости ре-
алізується виборцями у відповідних 
єдиних одномандатних виборчих 
округах через місцеві організації 
партій або шляхом самовисування. 

Що ж до виборів депутатів 
Луцької міської ради, то і тут є 
свої нюанси. Якщо раніше депута-
тів було 50, то тепер закон перед-
бачив, що у містах, де проживають 
від 100 тисяч до 250 тисяч вибор-
ців – ця квота становить 42 депу-
тати. У Волинську обласну раду – 
64 депутати. 

Але на відміну від кандидатів у 
мери, кандидати у депутати мають 
право висуватися лише через полі-
тичні партії. Та й мажоритарна сис-
тема, що існувала на виборах разом 
із пропорційною, скасовується.  

Вибори депутатів проводяться 
за пропорційною виборчою систе-
мою в багатомандатному виборчо-
му окрузі за виборчими списками 
місцевих організацій політичних 
партій із закріпленням кандидатів 
за територіальними виборчими 
округами, на які поділяється бага-
томандатний виборчий округ. 

Аби пройти у раду, партії мають 
набрати не менше 5% голосів. Але і 
це не все: окрім виборчої квоти, за-
конодавець встановив ще одну: пар-
тії повинні набрати ще й мінімальну 
кількість голосів, потрібних на 1 
мандат. Її вирахують за результата-
ми виборів, поділивши усі голоси 
на кількість депутатів у раді. Таким 
чином ваша улюблена партія може 
набрати 5%, але не проходитиме, бо 
відсутні голоси за 1 мандат. А може 
й бути така ситуація, коли кандидат 
голоси набрав, а от партія – поза 
п’ятивідсотковим бар’єром. 

Єдиним гарантовано «прохід-
ним» кандидатом у партії, що по-
долала п’ятивідсотковий бар’єр, є 

та особа, яка йде першою у спис-
ку партії. Команду їй складуть ті 
представники партії, які набрали 
найбільше відсотків голосів на сво-
їх округах.

Проте для Луцька подолання 
партією п’ятивідсоткового бар’єру 
означатиме отримання щонаймен-
ше двох депутатських мандатів. 
Якщо ж голосів, відданих за партії, 
що його не подолали, буде багато, – 
то й на всі три мандати.

Зрештою, це не є мажоритарна 
система виборів, і потрібно усві-
домлювати, що громадяни обира-
ють не представника свого округу, 
а представника певної політичної 
сили. Таким чином законотворці, 
стверджують, намагалися подолати 
корупцію, коли проходили у ради 
лише вершки партій. Тепер же не-
відомо, який із кандидатів набере 
більше відсотків на своєму окрузі 
порівняно з іншими партіями. 

Окрім того, має місце нововве-
дення: у статті 4-й закону йдеться, 
що представництво осіб однієї ста-
ті у виборчих списках кандидатів 
у депутати місцевих рад у багато-
мандатних виборчих округах має 
становити не менше 30% загальної 
кількості кандидатів у виборчо-
му списку. Втім, закон як дишло. 
Адже як пояснити постанову ЦВК, 
де зазначено, що відсутність ген-
дерної квоти не є підставою для 
відмови в реєстрації кандидата в 
депутати. 

До слова, 28 вересня партія «Са-
мопоміч» подала до суду, аби той 
визнав таку постанову протиправ-
ною, і 30 вересня, за повідомленням 
політсили, суд позов задовольнив. 

ЩО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ 
В ДЕНЬ ВИБОРІВ? 

25 жовтня 2015 року, у неділю, 
стартують місцеві вибори. Голосу-
вання триватиме з 8:00 до 20:00 без 
перерви. Де відбудеться голосу-
вання, виборець зможе дізнатися, 
отримавши не пізніше як за десять 
днів до дня голосування іменне за-
прошення. Вже нині можна переві-
рити себе у списках виборців, звер-
нувшись до виборчої комісії. 

Виборцю, який внесений до 
списку виборців на дільниці, але за 
віком, у зв’язку з інвалідністю чи 
за станом здоров’я не здатний пе-
ресуватися самостійно, дільнична 
виборча комісія надає можливість 
голосувати за місцем перебування. 
Таке голосування відбуватиметься 
на основі витягу зі списку вибор-
ців. Потрапити до такого списку 
можна подавши відповідну заяву 
та медичну довідку особисто, по-
штою або через інших осіб до ДВК 
не пізніше 20-ї години останньої 
п’ятниці перед днем голосування. 

Виборчий бюлетень заповню-
ється виборцем особисто в кабіні 
для таємного голосування. За 5 
хвилин до 20:00 голова дільничної 
виборчої комісії оголошує про за-
кінчення голосування та зачинен-
ня виборчої дільниці. Виборці, які 
станом на 20:00 прийшли до діль-
ниці для голосування, мають право 
проголосувати.

Виборець матиме право голо-
сувати на тому окрузі, на якому він 
зареєстрований. У день голосуван-
ня лучанин отримає три бюлетені: 
один – зі списком кандидатів на 
пост міського голови, і ще два – з 
кандидатами у депутати до міської 
та обласної рад. 

Якщо ситуація з кандидатами 
на пост міського голови зрозуміла, 
то у «депутатських бюлетенях» буде 
список партій. У дужках після на-
зви політичної сили буде зазначене 
прізвище, ім’я та по батькові канди-
дата, що є першим у списку партії. 

В

Його не закріплюють за округом, а 
далі слідуватиме ім’я кандидата, за-
кріпленого за округом. Втім, не усі 
політичні сили мають кандидатів у 
кожному окрузі своїх кандидатів, 
тому там може вказуватися лише 
ім’я лідера. 

НОВЕНЬКІ 
Переглядаючи попередні спис-

ки кандидатів, які затвердили кон-
ференції партій, можна зробити 
висновок, що більшість партій ви-
користали можливість цьогорічної 
кампанії та продублювали кандида-
тів як у міську, так і у обласну ради. 
Зрештою, як не в місті, то, може, 
в області вигорить. Чимало імен у 
списках нові і невідомі. Це поясню-
ється тим, що на політичній арені 
з’явилися партії-новачки. 

ОБ’ЄДНАНІ ПАТРІОТИ
Серед найяскравіших новачків 

цьогорічної кампанії, яких вже на-
зивають основними конкурентами 
Блоку Петра Порошенка, – партія 
«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП». Об’єднання молоде, 
втім проводить активну рекламну 
кампанію, його кандидати трива-
лий час працюють у місті, а очіль-
ники – знані на всю Україну. 

Характерною особливістю для 
УКРОПу на Волині є підтримка 
ідей політичного об’єднання та 
власне членство у політраді на-
родного депутата шостого-сьомого 
скликань,  інвестора Ігоря Палиці, 
який сам родом з Луцька та добре 
відомий у місті. 

До слова, він є першим номе-
ром у списках до Луцької міської та 
Волинської обласної рад. 

А загалом осередок партії ви-
сунув 42 кандидати у депутати до 
Луцької міської ради та 64 кандида-
ти до облради. Представив УКРОП 
і свого кандидата на посаду мера 
Луцька. Ним став бізнесмен Олек-
сандр Товстенюк, який відомий у 
місті як очільник Фонду «Новий 
Луцьк». 

Серед кандидатів до міської 
ради – вже діючі депутати Луць-
кради Віталій Кварцяний, Ігор 
Поліщук, Ірина Констанкевич, Та-
рас Бас, Микола Дендіберін, Петро 
Савчук. А також – учасник АТО та 
волонтер Олександр Кравченко, 
керівник ГФ «Варта порядку» та 

член виконкому Олександр Ти-
водар,  прес-секретар організації 
«Варта порядку» Олександр Воля-
нюк, декан інституту економіки та 
менеджменту СНУ Любов Ліпич, 
доктор економічних наук ЛНТУ 
Ірина Вахович, керівник Волин-
ської спілки ветеранів воїнів-
інтернаціоналістів Григорій Пав-
лович, директор Палацу культури 
міста Юрій Войнаровський,  юрист 
Микита Рабан та інші. 

До слова, кандидатами в депута-
ти до міської ради стали працівниці 
Офісів розвитку кварталу – про-
екту, що реалізовує Фонд «Новий 
Луцьк» для спільного з мешканця-
ми вирішення проблем лучан, реа-
лізації їхніх ініціатив тощо. 

Як пояснюють у Фонді, пере-
буваючи на посадах керівників 
Офісів, вони вже є максимально 
інформовані про потреби лучан, а 
поєднуючи цю роботу із потенцій-
ною діяльністю у якості депутатів, 
зможуть доносити проблематику 
та ініціювати її вирішення на рівні 
міста. Більше того, їх роботу опла-
чуватимуть у Фонді.

Що стосується кандидатів до 
Волинської обласної ради, то серед 
них – президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області Воло-
димир Рудюк, колишній заступник 
голови Волинської облдержадміні-
страції, радник керівника Фонду 
Ігоря Палиці Олександр Курилюк 
та інші.

СТАРІ-НОВІ ОБЛИЧЧЯ
Скромно, однак не без відомих 

імен, представлено списки партії 
«Сила людей». Зокрема, список до 
Луцькради очолює міський обранець 
громади та очільник депгрупи «Но-
вий Луцьк» Андрій Осіпов. У міські 
голови поки що політик не йде.

А от партія «Наш край» почала 
активну рекламну кампанію задов-
го до офіційного старту. Експерти 
пов’язують її з політичною силою 
Порошенка, звідси можна і поясни-
ти великий фінансовий ресурс. 

До слова, Ігор Палиця під час 
прес-конференції у Луцьку зазна-
чив, що ця політична сила й узага-
лі  зародилася в сепаратистському 
середовищі, а саме як рух за неза-
лежність Бесарабії в той час, коли 
Палиця працював головою Одесь-
кої облдержадміністрації. Більше 
того, одним із засновників «Нашо-

го краю», зауважив він, був Антон 
Кіссе – компаньйон Івана Аврамо-
ва та Юрія Іванющенка (Юри «Єна-
кіївського»).

Отож, список із 30 кандидатів 
до міської ради очолив член політ-
сили, колишній двічі мер Луцька 
Антон Кривицький. Серед інших 
відомих імен – справжня солянка 
прихильників у різні часи різних 
політичних сил: Петро Гоцалюк 
(колишній заступник міського го-
лови Луцька), Святослав Кравчук 
(екс-віце-мер Луцька), Геннадій 
Кожевніков (колишній очільник 
управління захисту прав спожива-
чів), Оксана Лєщинська (головний 
лікар дитячої поліклініки), Ярослав 
Плакса (у минулому балотувався 
від партії Наталії Королевської).

Позаяк виборчий закон за-
бороняє комуністам брати участь 
у виборах, прихильники ідей 
марксизму-ленінізму усім колгос-
пом вирішили балотуватися від 
партії «Нова держава».

На Волині представників кому-
ністичної ідеї, готових відстоювати 
свою позицію у радах, виявилося 
негусто: 9 кандидатів до обласної 
та 3 кандидати до Луцької міської 
рад. Першим номером у цих спис-
ках значиться скандально відомий 
комсомолець Олександр Кононо-
вич. Він же ж балотуватиметься у 
мери Луцька.

Варто зауважити, що комуніс-
ти таки спромоглися внести чи-
маленьку заставу як для простих 
робочих і селян за реєстрацію ви-
борчих списків до Волинської об-
ласної (37 664 грн) та Луцької міської 
рад (7 647 грн). У разі неподолання 
партією п’ятивідсоткового вибор-
чого бар’єру, ці кошти перейдуть у 
дохід бюджетів різних рівнів.

Нечисельною колоною балоту-
ються до місцевих рад і представ-
ники «Опозиційного блоку».  До 
Волинської обласної ради в стані 
колишніх регіоналів зголосилися 
взяти участь у виборах десятеро 
кандидатів, серед яких депутати 
облради Світлана Вакулка, Андрій 
Мельник, Надія Поліщук та Вален-
тин Скуба. Очолив список колиш-
ній губернатор Олександр Башка-
ленко.

Натомість до Луцької міської 
ради балотуватиметься всього 
п’ятеро кандидатів.
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КОНТРОЛЕРИ
Однією з нових партій, пред-

ставлених на політичній карті Укра-
їни, став «Народний контроль». 
Експерти розглядають цей проект 
як «анти-Садовий», тобто такий, що 
відтягне частину електорату «Само-
помочі». 

Як і «Самопоміч», «Народний 
контроль» починався у Львові як 
журналістсько-громадський рух. 
Від початку була антикорупційна 
телепрограма журналіста Дмитра 
Добродомова на телеканалі «ZІК». 
У 2014 році Добродомова було об-
рано народним депутатом. 

На Волині цю політичну силу 
очолив Павло Данильчук, який 
раніше очолював «Правий сек-
тор». Також до команди увійшли 
політолог Михайло Шелеп, авто-
майданівець Олег Бондарук, до-
броволець у складі «Азова» Сер-
гій Мерчук та інші. Не всі округи 
до Луцької міської та Волинської 
обласної рад мають своїх пред-
ставників «Народного контр-
олю», кандидати інколи дублю-
ються.

Обидва списки очолює Павло 
Данильчук. Він же висунутий на 
посаду луцького мера.

БУВАЛІ 
ПОЗИЦІОНЕРИ
«Громадянська позиція» Ана-

толія Гриценка вже не вперше ба-
лотується до органів влади. Більше 
того, під час президентської кампа-
нії Гриценка оцінювали як одного 
з реальних кандидатів, який, що-
правда, не мав достатньо фінансо-
вого ресурсу, широкої рекламної 
кампанії. 

Що стосується актуальних ви-
борів, то цілі цієї сили оцінюють 
як такі, щоб «не випасти з обо-
йми». Утім передвиборча кампа-
нія політсили на місцях – досить 
активна. 

Під час місцевих виборів «Гро-
мадянська позиція» представила 
не лише кандидатів до місцевих 
рад, а й кандидата на пост міського 
голови Луцька – Олександра Кра-
люка. Кандидат – відданий пар-
тієць, свого часу був помічником 
нардепа Анатолія Гриценка. У місті 
відомий тим, що заснував мережу 
таксі «Морячок», а згодом очолю-
вав комунальне підприємство «Ав-
топарксервіс», був активним учас-
ником бойових дій на сході, адже є 
військовим за професією. 

Першим же номером у списку 
по Луцьку від ГП є підприємець 
Сергій Чуріков, голова обласної 
організації. 

У списку є досить відомі публі-
ці кандидати. Наприклад, голова 
профкому ДКП «Луцьктепло» Не-
оніла Слюсар, екс-депутат Луцької 
міської ради від блоку Юлії Тимо-
шенко Вадим Вітинський. Ще один 
депутат, втім діючий, який також 
зайшов у міську раду від «Бать-
ківщини», Рустам Дячук на цей 
раз балотуватиметься від партії 
Гриценка. Свого часу він очолював 
підприємство «Луцьктепло» і, до 
речі, пройшов до ради, як депутат-
мажоритарник. Балотується до 
міськради і колишній начальник 
управління охорони здоров’я 
Луцькради Федір Кошель.

СВОБІДНІ 
Луцька «Свобода» поповнилася 

новими обличчями, але й не забула 
про перевірених бійців. Так, список 
до міської ради очолює голова місь-
кої організації Микола Федік. А ось 
кандидатами у депутати Луцької 
міської ради висувають вже діючих 
депутатів: лікаря Любов Сербу, по-
літика Святослава Боруцького (що-
правда, нині він депутат в обласній 
раді), хірурга Сергія Сівака, під-
приємця Руслана Ніколайчука, на-
чальника відділу персоніфіковано-
го обліку Пенсійного фонду Луцька 
Андрія Буя,  підприємця Вік тора 
Ящука, заступника головного ін-
женера КП «Луцькводоканал» 
Юрія Вегу та Олександра Магеров-
ського, який працює у приватній 
компанії. Окрім цього, до міської 
ради балотується і заступник голо-
ви облради, журналіст Олександр 
Пирожик, член виконкому Луцької 
міської ради Михайло Щур. 

Загалом до міської ради «Сво-
бода» представила 43 кандидати. 
У тому числі й назвала кандидата 
на пост луцького міського голо-
ви. Ним став колишній заступник 
очільника Волинської облдержад-
міністрації Сергій Кудрявцев. До 
обласної ради першим номером 
йде Анатолій Вітів, який був на-
родним депутатом сьомого скли-
кання і депутатом обласної ради. 
Серед інших публічних осіб – той 
же Сергій Кудрявцев, згаданий вже 
Олександр Пирожик, прес-аташе 
партії Петро Герасименко, депута-
ти міської ради Серба та Сівак, де-
путат облради Олександр Бик.  

ПОМІЧНИКИ
«Самопоміч», яка вже засві-

тилася на виборах до парламенту, 
нині назбирала чималу команду і 
до місцевих рад. Хоча тут не обі-
йшлося без скандалів.  Як відомо, 
існує дві організації: ініціативна 
група «Самопоміч», яку очолює 
викладач СНУ Юлія Вусенко, та 
ГО «Об’єднана «Самопоміч», яку 
очолював віце-мер Луцька Тарас 
Яковлев. Втім, між двома лідерами 
почалася конфронтація з парла-
ментських виборів. Адже Вусенко 
була вище у списку за Яковлева. 
Зрештою, коли в жовтні мину-
лого року Юлії Вусенко невідомі 
спалили авто, вона звинуватила у 
причетності до подій Тараса Яков-
лева. А у вересні 2015-го Яковлев 
полишив посаду керівника пред-
ставництва громадської органі-
зації «Об’єднання «Самопоміч» у 
Луцьку.  

Його заступник Петро Верзун 
й узагалі балотується від Блоку 
Петра Порошенка. До слова, саме 
Верзун розкритикував списки 
«Самопомочі», зазначивши, що 
вагомою вимогою, яка деклару-
вала «Самопоміч» мала бути пу-
блічність кандидатів. Натомість, за 
його словами, багато осіб, які по-
трапили до цих списків, не мають 
жодної згадки в пресі про них.

«Ми не ставимо під сумнів до-
брочесність кожної особи в списку. 
Ми говоримо про недотримання 
критеріїв, які проголошувалися», – 
закцентував Петро Верзун.

З тих, хто все-таки відомий, 
у списку до Волинської обласної 
ради – Галина Федоренко, головний 

ЯКІ ВЕРШКИ ЯКІ ВЕРШКИ НАЗБИРАЛИ 
ПОЛІТИЧНІ СИЛИ 
НА ВОЛИНІ?НА ВОЛИНІ?

редактор газети «Відомості.UA», 
журналістка Ольга Бузулук (до 
слова, була прихильницею «Гро-
мадянської позиції» Гриценка), 
згадана Юлія Вусенко, во-
лонтер Костянтин Зінке-
вич, директор департа-
менту інфраструктури і 
туризму облдержадміні-
страції Іван Мирка, гро-
мадська активістка Алла 
Надточій, діючий депутат місь-
кради Олександр Плісецький, ак-
тивіст Євромайдану, журналіст 
Богдан Пташник, діючий депутат 
Волинської обласної ради Олексій 
Приходько, член Самооборони 
Волині Сергій Рижков, викладач 
СНУ Валентин Малиновський. 

До слова, деякі кандидати хо-
чуть не лише у обласну раду, а й не 
проти стати депутатами Луцької 
міської ради. Наприклад, до Луць-
кої міської ради також балотується 
все ті ж Бузулук, Вусенко, Надто-
чій, Федоренко, нотаріус Тетяна 
Валянська, директор ПП «Студена» 
Віталій Захарчук. Серед кандидатів 
є відомі імена. Наприклад,  дирек-
тор ТзОВ «Волиньторгхліб» Віталій 
Бобир, заступник директора зі збу-
ту електроенергії ПАТ «Волиньо-
бленерго» Віктор Гуменюк, адвокат 
Олександр Лавренчук. 

ЗЕЛЕНІ І НЕ ДУЖЕ
Один із найбільших аксакалів 

цьогорічних виборів – Партія зе-
лених України – теж представила 
досить об’ємний список кандида-
тів. Зокрема, 35 – у обласну раду та 
41 – в обласну, хоча деякі імена ду-
блюються. Списки містять багато 
молодих людей, а очолює «зелених» 
не такий вже і зелений у політиці 
Василь Байцим, який свого часу 
був заступником луцького місько-
го голови та нині є депутатом об-
ласної ради. До слова, Василь Бай-
цим балотуватиметься і на пост 
міського голови.  

А ось справжніми політични-
ми метаморфозами порадувала 
Радикальна партія Олега Ляшка. 
Зокрема, під її вітрилами до об-
ласної ради намагатимуться про-
йти чинні депутати Волинської 
обласної ради Анатолій Грицюк 
та Олександр Свирида. Інтрига в 
тому, що обидва, здавалося б, від-
дані бютівці. 

Першим номером піде Володи-
мир Кучер, очільник обласної ор-
ганізації. Також балотуватиметься 
керівник виборчого штабу Микола 
Буліга. Будуть кандидати, які брали 
участь у парламентських виборах, 
як-то:  Віктор Ярема, В’ячеслав Фе-
дін, Тетяна Кучер, Костянтин Петро-
чук. 

Від Європейської партії Укра-
їни на посаду луцького міського 
голови балотуватиметься Олена 
Голєва. Це вже не перша спроба 
політика, втім з огляду на неве-
лику рекламну кампанію, спроба 
швидше для підтримки політичної 
форми. 

БІЛО-СЕРДЕЧНІ ПЕРИПЕТІЇ
Висунула список до Волинської 

обласної та Луцької міської рад 
парторганізація ВО «Батьківщи-
на». Щоправда, в цих списках тра-
пилася дивна рокіровка: першим 

номером у списку до облради ви-
явився колишній віце-губернатор 
Роман Карпюк, його тодішній шеф 
і очільник обласної організації 
біло-сердечних Григорій Пустовіт 
іде першим номером до Луцької 
міської ради, а очільник міської 
організації «Батьківщини» Сергій 
Григоренко закріплений за одним 
із луцьких округів і сподіватиметь-
ся, що відсоток, відданий за пар-
тію, в його окрузі буде вищим, аніж 
в сусідів за списком.

При цьому до обласної ради йде 
чимало теперішніх депутатів: Ва-
лентина Блінова, Валентина Касар-
да, Василь Столяр, Андрій Турак, 
Ігор Лех та інші. За цим же списком 
балотуватимуться й голова Волин-
ської облради Валентин Вітер та 
міський голова Ковеля Олег Кін-
дер, член Луцького міськвиконко-
му Юрій Бондарук.

Депутат Луцької міської ради 
Аскольд Пекарський пробуватиме 
свої сили відразу в обласну та місь-
ку ради. Разом з ним пробивати-
муться в представницький орган 
міста депутати Валерій Бондарук, 
Сергій Волик, Юрій Корольчук, 
Юрій Мишко, Олександр Семенюк 
та Андрій Козюра. Усі ці кадри у 
2010 році були обрані від «Бать-
ківщини», і лише Андрій Козюра 
представляв тоді «Нашу Україну».

Натомість на посаду луцько-
го міського голови в середовищі 
«Батьківщини» не знайшлося жод-
ного достойника. 

СОЛІДАРНА СОЛЯНКА
Партія Петра Порошенка 

«Солідарність» – чи не найціка-
віша солянка із заклятих друзів та 
вірних ворогів, які йдуть на місцеві 
вибори. І це не дивно, адже відпо-
відну квоту у цьому списку отри-
мали УДАР та «Народний фронт», 
які самостійно не беруть участі у 
перегонах.

Звідси у списках з’явилися люди 
з «Народного фронту», які раніше 
жорстко критикували президент-
ську вертикаль на Волині та її по-
літичних прихильників. Натомість 
зараз змушені миритися з таким 
сусідством у виборчому списку.

Не зовсім задоволений учас-
тю представників «Народного 
фронту» в списку «Солідарності» 
й перший номер до обласної ради, 
губернатор Володимир Гунчик. Ось 
як він це прокоментував у інтерв’ю 
партійні газеті:

«У процесі підготовки команди 
ми наступили на ті ж граблі вдруге. 
Мають бути однодумці, люди, які 
чітко, починаючи з 2014 року, спо-
відували програму Президента Пе-
тра Порошенка. Якщо з «УДАРом» 
більш-менш усе зрозуміло, й співп-
раця вимірюється двома роками, 
то стосовно людей від «Народного 
фронту» є питання. Дехто з потен-
ційних кандидатів різко змінив по-

літичну орієнтацію. А це 
– свідчення нестабіль-
ності «Народного фрон-

ту» як політичної сили. 
Тож бажання будь-якою ціною по-
трапити в депутатське крісло пре-
валює над розумінням програми, 
завдань і відповідальності. Мені 
це не подобається. І я реально 
оцінюю ситуацію: доведеться 
відповідати й за людей з інших 
політсил, які приєднуються до 
Блоку Петра Порошенка «Солі-
дарність».

До слова, відмову «Народного 
фронту» від участі у виборах як 
окремої політичної сили нещодав-
но прокоментував член політради 
УКРОПу Ігор Палиця, який, як 
значилося вище, очолює списки від 
цієї партії. 

З його слів, команда Президента 
вирішила все «звалити» на політси-
лу Прем’єра – на партію «повісили» 
усі невдачі нинішньої влади.

«В уряді 90% людей Президен-
та, а 10% – Яценюка. Вони всі не-
вдачі звалили на Прем’єра. Тарифи, 
здорожчання – усе це вина Яценю-
ка і «Народного фронту». Мовляв, 
ми не винні, голосуйте за «Солідар-
ність». Вони грають з нами в ігри й 
думають, що ми дурні. Але нічого 
не вийде, і цей картковий будино-
чок рано чи пізно розвалиться», – 
пояснив він.

«Ви ж бачите, що нині всі мери 
міст вступають в партію Президен-
та. До цього вони не розуміли, що 
є така партія, а нині вже розумі-
ють і вступають у «Солідарність». 
Знаєте чому? Бо їм усім сказано: 
«Хочеш, щоб до тебе прокуратура, 
СБУ та міліція не ходили в гості? 
Роби так, як скажуть: вступай у 
«Солідарність», – констатував по-
літик.

До слова, більшість кандидатів 
зі списків «Солідарності» значаться 
як позапартійні. 

Депутатами обласної ради зно-
ву хочуть стати Валерій Діброва, 
Валентин Кошельник, Віктор Шум-
ський, Володимир Латковський, 
Володимир Бондар, Михайло Бе-
галь, Віктор Прокопчук, Василь 
Пецентій та Ігор Чорнуха. Нато-
мість Олександр Пиза та Роман 
Романюк хочуть підвищити рівень 
свого представництва з міста до 
області.

До Луцької міської ради бало-
туються чинні депутати, які вхо-
дять у групу «Рідне місто» і на яких 
має вплив міський голова Микола 
Романюк. Зокрема, це Анатолій 
Бірюков, Наталія Бунда, Артур Ва-
силевський, Іван Корчук, Катери-
на Мельник, Анатолій Пархом’юк, 
Микола Яручик, а також місцеві 
очільники «Солідарності» Роман 
Романюк та Євгеній Ткачук.

Обидва списки «Солідарності» 
не дотримали вимоги про 30% ген-
дерної квоти.

Кандидатом на пост луцько-
го міського голови від партії По-
рошенка балотуватиметься чинн 
ий мер Микола Романюк, який на 
минулих виборах був висуванцем  
тігіпківської «Сильної України».

сті.UA»,
лук (до
ю «Гро-
ценка), 
во-

-

літичну орієнтацію. А це
– свідчення нестабіль-
ності «Народного фрон-

ту» як політичної сили.
Тож бажання будь-якою ціною по-
трапити в депутатське крісло пре
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Ч

ЦІКАВІ ФАКТИ

Поза увагою залишилося кілька ціка-
винок про монахів різних орденів.

✓ ✓ Щоп’ятниці Луцьком ходили ченці-
боніфратри й збирали пожертви на при-
тулок для божевільних.

✓ ✓ Луцькі бернардинці вважали, що кос-
тел кармелітів був найгарнішим храмом 
міста до пожежі 1800 року.

✓ ✓ У 1950-х роках під спорудами комп-
лексу бригіток було виявлено похован-
ня знатної особи з цінними прикрасами. 
Від нього вів до річки підземний хід. Ві-
домо також про підземелля і в спорудах 
домініканців, єзуїтів, бернардинів, три-
нітарів.

✓ ✓ У приміщенні монастиря тринітарів 
після його ліквідації діяв Окружний суд. В 
міжвоєнний час тут відбулося кілька гуч-
них процесів над комуністами, які висвіт-
лювали в європейській пресі. 

✓ ✓ У дворі монастиря тринітарів, коли 

тут уже був суд, спорудили бронзовий 
перший в Луцьку пам’ятник – імперато-
рові Олександру ІІІ, який свого часу від-
відав місто. 

✓ ✓ У домініканському монастирі була му-
зична капела, яка налічувала до 40 осіб.

✓ ✓ У XVI столітті луцькі домініканці від-
крили папірню, яка була першим осеред-
ком паперового виробництва на Волині. 
А у XVIII столітті ченці відкрили дру-
карню.

✓ ✓ У 1630 році єзуїти відкрили в місті 
власну аптеку.

✓ ✓ У Луцьку було три годинники, які по-
казували час для жителів. Один – на Ка-
федральному костелі Святої Трійці, а в 
XVIII столітті такі встановили на вежах 
єзуїти і домініканці.

✓ ✓ Ченці у своїх келіях підпільно трима-
ли заборонену літературу, яку привози-
ли з різних європейських міст.

ІНФОГРАМИ ЛУЦЬКИХ ОРДЕНІВ: ІНФОГРАМИ ЛУЦЬКИХ ОРДЕНІВ: 
ПИВО, КУЛЬТИ, ІНТЕЛЕКТПИВО, КУЛЬТИ, ІНТЕЛЕКТ

Олександр КОТИС

и хотіли б ви спробувати у 
Луцьку домініканського пивця 
і бернардинського хлібця? 

А як щодо ліків доби Відродження з 
єзуїтської аптеки? Чи, може, хотіли 
б полікуватися у солідному шпиталі 
сестер-шариток? Сміливо відправляйте 
своїх дітей в колегіуми Луцька: даю 
гарантію на пристойне виховання дочки 
у шляхетській школі бригідок, а віддати 
сина до колегіуму Товариства Ісуса 
– найкращий вибір батьків XVII-XVIII 
століть.

Католицькі монастирі Луцька: що ми про 
них знаємо і чим ці знання можуть бути ці-
кавими й корисними сьогодні?

Упродовж історії в місті вели більш 
чи менш активну діяльність 10 римо-
католицьких орденів. Із них шість чоловічих 
та чотири жіночих. Представниці останніх 
двох і досі присутні в Луцьку. Вони зали-
шили по собі чималенький спадок – мате-
ріальні об’єкти й нематеріальні артефакти 
культури. Історія орденів у Луцьку так тісно 
переплелася з розвитком самого міста, що не 
просто на нього впливала чи була частиною, 
а навіть формувала «обличчя міста», яким 
його могли сприйняти люди минулого: різні 
письменники, дослідники, художники, ман-
дрівники.

Суцільний монастир – так можна охарак-
теризувати Луцьк часів XIII-XVIII століть, а 
це 500 років історії. «Малий Рим Сходу» – ще 
один опис про місто з давніх століть. Багато 
церков, багато монахів, православних і ка-
толицьких, – ось ще один вагомий факт про 
Луцьк минулого.

Вісім католицьких орденів, які заснува-
ли свої осідки в Луцьку, – це бернардинці, 
боніфратри, бригідки, домініканці, єзуїти, 
кармеліти, тринітари і шаритки. Три подані 
зображення наочно показують основні фак-
ти про їхні монастирі, внутрішню діяльність 
і взаємодію з суспільством.

ЧЕНЦІ ТРИМАЛИ КОРЧМИ, 
ДЕ ПРОДАВАЛИ 
ВЛАСНЕ ПИВО

Щоб монастир міг існувати, його наділя-
ли маєтками і фінансами. Дуже часто ченці 
самі вели господарство. Щонайменше чо-
тири католицькі монастирі варили власне 
пиво, два – тримали корчму. Були у монахів і 
свої сади. Не гребували розводити й домаш-
ніх тварин. Це на першому малюнку.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ 
ЖИТТЯ

Згромадження об’єднувалися певними 
правилами чи місією, записаними у статутах. 
Наприклад, тринітари працювали заради 
викупу християн із мусульманської неволі. 
До речі, Сервантес написав твір про приго-
ди дона Кіхота і Санчо Панси після того, як 
представники цього католицького ордену 
викупили його з неволі в Алжирі. А орден 
боніфратрів постав задля догляду за хвори-
ми та бідними. 

Найцікавіше, що монастирі різних орде-
нів були осередками інтелектуального життя 
старовинного Луцька. Саме тут відкривали 
школи, засновували колегіуми, діяли вели-
кі й потужні бібліотеки, друкували книжки. 
Можна сміливо стверджувати, що монастирі 
католицьких орденів були опорою освіти Лу-
чеська. І не обов’язково було бути католиком, 
аби відвідувати школи. Наприклад, єзуїти і 
кармеліти навчали усіх християн (а кармелі-
ти, мабуть, і юдеїв). Правда, саме для юдеїв  
шлях у такі школи був практично закритим. 
Та вони й не скаржилися – в місті від певного 
часу діяла єшива (вища школа для підготов-

ки священиків) і школа для дітей при Великій 
синагозі.

Орденські школи Луцька також могли 
відвідувати діти різних соціальних прошар-
ків і статей. Наприклад, бригідки тримали 
школу для шляхетських дівчат. Єзуїти ж і 
тринітари взагалі заснували  колегіуми, де 
викладали широкий спектр різних дисци-
плін, писали твори та навіть друкували їх. У 
XVIII столітті луцькі домініканці відкрили 
друкарню, де випускали книги різними мо-
вами.

Крім того, ордени були осередками меди-
цини. Відомо про щонайменше чотири ор-
денські шпиталі, а були ще й інші.

Друге зображення подає основні галузі 
інтелектуальної, медичної і культової вза-
ємодії з суспільством, а також наявність ін-
ституцій у різних монастирях.

Зрозуміло, тут відображено не все. 
Наприк лад, не було сенсу наносити на зо-
браження бібліотеки, оскільки вони були чи 
не в кожному монастирі. Найбільша – зви-
чайно, єзуїтська, яка після скасування орде-
ну в 1773 році стала Великою капітулярною 
бібліотекою з тисячами томів. 

У монастирях дуже любили різні тео-
логічні практикуми. В Луцьку було кілька 
братств розарію, які дотримувалися певних 
правил молитви і роздумів. Шляхта й міща-
ни жертвували окремі кошти на діяльність 
розаріїв. Домініканці, відомі своїм томіз-
мом, любили практики томістичних роз-
думів, щоп’ятниці здійснювали спеціальну 
месу, присвячену святому Томі. Здійснюва-
ли і містичні практики. А єзуїти періодич-
но виконували медитаційні духовні вправи 
Ігнатія Лойоли.

Особливою віхою діяльності монасти-
рів стали розповсюджувані ними культи 
святих та ікон. У Луцьку були щонайменше 
дві католицькі чудотворні іконі. Одна з них 
– ікона Луцької Богоматері у домініканців, 
інша – Богородиця у кармелітів.

АРХІТЕКТУРНА 
СПАДЩИНА

Християнські ченці були важливою 
складовою європейських міст минулого. 
Якщо глянути на старовинні панорами, то 
відразу в око впадатимуть церкви та кос-
тели – «опорні пункти» міських силуетів. 
Зазвичай більшість тих об’єктів належали 
різним орденам. 

Те саме було і в Луцьку. На відомій іконі 
святого Каетана середини XVIII століття 
найвищі шпилі – з веж замкової уніатської 
кафедри (переробленої з православного 
собору Івана Богослова), Дмитрівської 
церкви, католицької кафедри і костелу 
єзуїтів. 

Першими в Луцьку з’явилися домі-
ніканці. Точніше, їхнє відгалуження, яке 
називалося Товариство братів-пілігримів 
заради Христа. За найновішими даними, 
вони прибули в місто у 1370-х роках, а вже 
за двадцять років почали будувати мурова-
ний монастир із костелом. Бо дістали під-
тримку від князя Вітовта й польського ко-
роля Ягайла. Потім монастирі орденів стали 
з’являтися один за одним аж до ХІХ століт-
тя. У середині ХІХ століття вікова традиція 
заснування орденських осідків у Луцьку 
перервалася.

На третьому зображенні  – інформація 
про час з’яви орденів у Луцьку, чисельність, 
збережність спадщини та чернечий габіт. 
Розрізняти монахів на вулиці могли саме за 
їхнім одягом. 

У колонці про чисельність дані про бер-
нардинців, кармеліток і шариток відсутні. А 
пропущені позначки напроти боніфратрів 
та кармелітів у колонці спадщини означа-
ють, що від їхніх монастирів у Луцьку нічо-
го не збереглося. 
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АДАМ МІХНІК: 
«АНДЖЕЙ ДУДА – 
ЛЯЛЬКА В РУКАХ 
КАЧИНСЬКОГО»
Лілія БОНДАР

ауреат премії «За 
свободу» французького 
ПЕН-клубу, Міжнародної 

премії «Еразмус», премії 
спільноти Європейських 
журналістів, публіцист, 
дисидент, політв’язень, 
активіст профспілкового руху 
«Солідарність», засновник 
і головний редактор 
впливового польського 
видання «Ґазета Виборча» 
Адам Міхнік розповів про 
теперішню ситуацію в 
Польщі, про перемогу на 
президентських виборах 
Анджея Дуди та про новий етап 
українсько-польських стосунків. 

– Нині в Україні складний 
час. Ми втратили Крим, на сході 
війна. Але й Польща також тепер 
переживає певну кризу. Адже 
до влади прийшла консерватив-
на партія «Право та справед-
ливість». Чому так сталося і що 
пішло не так?

– Скажу відверто, що краху не 
було, але буде. Те, що нині відбу-
вається, – це відбувається не тіль-
ки у Польщі, а й у різних країнах 
Центральної та Східної Європи. 
Це нова хвиля специфічного по-
пулізму. З одного боку, це етніч-

ний націоналізм, нетолерантність, 
ксенофобія, а з іншого – жага до 
авторитаризму. У Польщі це спе-
цифічна роль католицької церк-
ви, яка надала повну підтримку 
на президентських виборах Дуді. 
Треба сказати відверто, що пере-
міг не Анджей Дуда, а Ярослав 
Качинський. Це як колись у Росії, 
коли прем’єром ставав Путін і всі 
знали, хто керуватиме державою. 
Так і в Польщі. Цілком можливо, 
що Качинський зможе-таки ста-
ти президентом. Тепер я бачу два 
варіанти розвитку подій, один – 
такий, що за своєю природою є 
русофобським. У тому сенсі під-
тримує політику проукраїнську, 
не тому, що любить і поважає 
Україну, не тому, що розуміє, хто 
така Україна, і не з цікавості до 
України, а тому, що є смертель-
ний ворог Росія. І це недобре, бо 
русофобія не є чимось хорошим. 
Але другий ще гірший – бо може 
зробити у Варшаві Будапешт. А 
що таке Будапешт? Це Віктор Ор-
бан, який 25 років тому був лібе-
ралом та демократом. Я пам’ятаю, 
як на головній площі у Варшаві в 
червні 1989 року він сказав, щоб 
радянські військові пішли із Угор-
щини. Але потім сталася якась 
зміна.  Нині він поводиться не 
тільки не толерантно, а ще й від-
чинив двері для ворогів. Це вже 
навіть не нацизм, а справжній фа-
шизм угорського типу. Тому для 
польських демократів то будуть 
досить важкі роки, це вплине на 
обличчя Польщі в Європі. Я не до 
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кінця впевнений, що Качинський 
захоче східної політики. Нині Ор-
бан – це перший союзник Путіна 
у світі, незважаючи на різні ідео-
логії. Можливо, що його скепти-
цизм буде настільки сильним, що 
він скаже Качинському, що той 
дегенерат, педераст чи наркоман. 
Але незважаючи на все, політика 
польського націоналізму ніколи 
не була антиросійською. 

Щодо втрат, то я сказав би так: 
якось у нашій газеті один литов-
ський журналіст спитав, чому ми 
не звинувачуємо себе за Пілсуд-
ського, бо через нього Польща 
взяла Вільнюс і це те ж саме, що 
Путін зробив з Кримом. Я йому 
відповів: «Нема жодного поляка, 
який сказав би, що Вільно – це 
не польське місто, нема жодного 
росіянина, який сказав би, що Се-
вастополь – це місто українське».

– Чому тоді перемогла партія 
«Право і справедливість»?

– Тому, що у «Громадянської 
платформи» не було ідеї. Але за-
вдяки «Громадянській платформі» 

Польща була нормальною стабіль-
ною країною. А польська політика 
була передбачуваною. Тепер ніхто 
не знає, що буде далі. Так, поляки 
не дуже любили «Платформу», 
вони хотіли змін. Тому підтрима-
ли Дуду. 

– Що ви думаєте про агресію 
Путіна?

– Я все ще думаю, що Путін 
уже доспівав свою пісню до кінця. 
Він уже нічого не вигадає. У нього 
навіть нема пасивного сценарію. 
Немає можливості зробити щось 
із Кримом. Не розумію, що ста-
лося із кримськотатарським на-
селенням. Це велика драма цього 
народу.

– Ви казали, що Анджей Дуда 
– русофоб. То чому це погано? 

– Я дуже хотів би, щоб він був 
хорошим президентом для Поль-
щі. Як на мене, то він не самостій-
ний, він лише лялька у руках Ка-
чинського. Тому в моїй душі дуже 
мало оптимізму з приводу нашого 
нового президента. Я кажу це без 
симпатій і мені не подобається 
таке казати, адже у нього демо-
кратичний мандат. Ви ж знаєте, 
що в Україні теж був президент із 
європейським мандатом, який не 
був хорошим для України. 

– Україна та Польща мають 
спільних ворогів… Яке може 
бути позитивне розв’язання 
спірних питань між ними?

– Так, але у Польщі немає та-
ких ідіотів, які додумалися б пе-
реглядати кордони. Навіть дурні 

ХРОНІКЕР

Адам Міхнік – польський громадсько-
політичний діяч, журналіст, видавець, 
дисидент і політв’язень часів Польської 
Народної Республіки. Один із ідейних 
натхненників «Солідарності». 
У 1976–1977 роках жив у Парижі, після 
повернення до Польщі приєднався 

в квітні 1977 року до діяльності 
Комітету оборони робітників, однієї з 
найвідоміших польських опозиційних 
організацій 70-х років. З 1977 року став 
одним з найактивніших членів Комітету 
суспільної самооборони «КОР». Був також 
одним з ініціаторів, засновників і лекторів 
Товариства наукових курсів.
У 1977–1989 роках він був редактором 
або співробітником самвидавних 
часописів, входив до керівництва 
найбільшого тогочасного польського 
нелегального видавництва «NOWA». 
До кінця 70-х років був загалом 
близько ста разів заарештований, 
також неодноразово побитий. У 1980–
1981 роках був діячем профспілки 
«Солідарність». Після введення 
воєнного стану 13 грудня 1981 року 
його інтернували, а потім, після 
відмови добровільно залишити країну, 

посадили в тюрму за звинуваченням у 
«спробі повалити соціалістичний лад». 
В ув’язненні перебував без вироку до 
1984 року, де провів багатотижневе 
голодування, вимагаючи анулювання 
його справи і визнання його як 
політичного в’язня. У 1988 році він 
став радником неформального 
Координаційного комітету Леха Валенси. 
Брав активну участь у підготовці та 
роботі Круглого столу в 1989 році. 
Після цього отримав від Леха 
Валенси завдання організувати велику 
загальнонаціональну щоденну газету, яка 
мала бути органом Комітету громадян 
на майбутніх парламентських виборах. 
Цю газету, відповідно до домовленостей 
Круглого столу, було названо «Gazeta 
Wyborcza». За версією «Financial Times», 
Міхнік – один із 20 найвпливовіших 
журналістів світу. 

Як на мене, то Анджей 
Дуда не самостійний, 
він лише лялька у руках 
Качинського. Тому в моїй 
душі дуже мало оптимізму 
з приводу нашого нового 
президента.

розуміють, що цього робити не 
варто. Позитивне розв’язання 
усіх спірних питань між поляка-
ми та українцями – це майбутнє 
України в ЄС. З цієї точки зору то 
буде спільна Європа, де знайдеть-
ся місце і для України, і для Поль-
щі. Це позитивний сценарій від-
критого суспільства. Однак таке 
суспільство має своїх ворогів – це 
шовіністи, прихильники автори-
таризму та союзники Путіна. 

– Чи покращилася нині вза-
ємодія поляків та українців?

– Взаємодія Польщі та Украї-
ни суттєво покращилася. Україна 
для поляків у радянський час була 
невідомою. Ми знали її як землю 
Шевченка і Франка в радянській 
інтерпретації. Так, проблеми ви-
никатимуть далі, адже і в Польщі, 
і в Україні є зацікавлені сторони, 
є багато людей, для яких націо-
нальна неповага – це як професія, 
і нам з цим треба боротися.

– На якій стадії нині 
українсько-польський кон-
флікт?

– В України довга та складна 
історія, бо в ХІХ столітті поля-
ки та росіяни однаково вважа-
ли, що української нації немає, 
що українці – це росіяни та по-
ляки. А для українців поляки 
були колонізаторами. Для поля-
ка сказати, що Львів не польське 
місто, було годі. Потім стався 
конфлікт на Волині, і це знову 
ж таки мало різне тлумачення з 
двох сторін. З польської точки 
зору – це був голокост поляків в 
Україні. Говорили, що повстанці 
вбивали усіх, навіть жінок та ді-
тей. Українці відповідали, що це 
громадянська війна між сусіда-
ми, адже поляків убивали не в 
Польщі, а на українській землі. 
Однак усі сучасні дискусії на-
вколо цього – це справа рук «пу-
тінської п’ятої колони». Нині ця 
тема залишається і вже у повніс-
тю самостійній Україні будуть 
нормальні дебати. Тільки тоді 
польські історики скажуть точку 
зору польської демократії, а не 
польського шовінізму. 

Проблеми виникатимуть 
далі, адже і в Польщі, і 
в Україні є зацікавлені 
сторони, є багато людей, 
для яких національна 
неповага – це як професія, 
і нам з цим треба 
боротися.

Усі сучасні дискусії навколо 
українсько-польського 
конфлікту – це справа рук 
«путінської п’ятої колони». 
Нині ця тема залишається і 
вже у повністю самостійній 
Україні будуть нормальні 
дебати.

Те, що нині відбувається, – 
це відбувається не тільки 
у Польщі, а й у різних 
країнах Центральної та 
Східної Європи. Це нова 
хвиля специфічного 
популізму. З одного боку, 
це етнічний націоналізм, 
нетолерантність, 
ксенофобія, а з іншого – 
жага до авторитаризму. 

Л



12 ÒÅËÅÃ²ÄХроніки ЛЮБАРТА
№38 (239)  1 жовтня 2015 року

П
О

Н
ЕД

ІЛ
О

К
 5 

Ж
О

ВТ
Н

Я
ВІ

ВТ
О

РО
К

 6 
Ж

О
ВТ

Н
Я

СЕ
РЕ

ДА
 7 

Ж
О

ВТ
Н

Я
Ч

ЕТ
ВЕ

Р 
8 

Ж
О

ВТ
Н

Я
П

’Я
ТН

И
Ц

Я 
9 

Ж
О

ВТ
Н

Я
С

УБ
О

ТА
 10

 Ж
О

ВТ
Н

Я
Н

ЕД
ІЛ

Я 
11

 Ж
О

ВТ
Н

Я

UA: Перший 1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНА

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

UA: Перший

06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00 КАНАЛУ
15.00 Вікно в Америку
15.35 Казки Лірника Сашка
15.45 М/с «Друзі-янголи»
16.25 Чоловічий клуб. Спорт
17.30 Чоловічий клуб

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1» 07.00, 
08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.15 «ТСН» 07.35, 08.35 «Маша і 
ведмідь» 1 09.30 «Чотири весілля 
4» 10.45 «Міняю жінку - 3» 12.20 
Х/ф «Джентльмени удачі» 14.10 
«Сліпа» 14.45 «Не бреши мені 
- 4» 15.45 «Сімейні мелодрами 
-3» 17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» 20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
22.00 «Гроші» 23.30 «Мінкульт» 
00.00 Х/ф «Із пекла» 02.15 
Х/ф «Побічний ефект» 03.55 
«Супергерої» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «ПОГАНА СУСІДКА»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Червона королева»
00.10, 04.00 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»
02.10 Т/с «Своя правда 3»
03.35 Д/с «Легенди 
бандитського Києва»

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»
06.00 Надзвичайні новини
06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.00 Труба містера Сосиски
11.00 Х/Ф «ЖАГА ЗОЛОТА»
13.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ГРА ТІНЕЙ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова

06.00, 15.50 «Все буде добре!»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55, 18.30 «За живе!»
10.10 «Зіркове життя. Покарані 
за роль»
11.10 «Битва екстрасенсів 15»
13.40 «Україна має талант!-6»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
19.55 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
00.00 «Один за всіх»
01.10 Х/Ф «ВОНИ БИЛИСЯ ЗА 
БАТЬКІВЩИНУ»
02.45 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Події
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45, 05.00 «Говорить 
Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Печалі-радості 
Надії»
18.00 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
21.00 Т/с «Королева бандитів»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «СТІЙ! АБО МОЯ 
МАМА СТРІЛЯТИМЕ»
01.30 Профілактика 
передавального устаткування

18.05 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.30 Ексклюзивне інтерв’ю 
Артура Лафера, Голови 
Ассоціації Лаффера та компанії 
Laff er Investments
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.45 Телевистава «Як чоловіки 
про жінок говорили»
02.25 Т/с «Польські свята»
04.40 Д/с «Палітри»
05.45 Вічне

06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
10.05 Подорожні
10.50 Перша студія
11.35 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.05 Час-Ч

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля 4»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25 Т/с «Між нами, дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»
00.00 Х/Ф «ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ»
02.00 Х/Ф «МАЙСТЕР»
04.10 «Супергерої»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Червона 
королева»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
00.10, 04.00 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»
02.10 Т/с «Своя правда 3»
03.35 Д/с «Легенди 
бандитського Києва»

01.00 Х/Ф «ПАРФУМЕР. 
ІСТОРІЯ ОДНОГО УБИВЦІ»
03.45 Т/с «Революція»
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.00 Антизомбі
11.05, 23.15 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»
13.15 Т/с «Код Костянтина»
14.10, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Снайпер-3. Останній 
постріл»

05.20, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
05.55, 15.50 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.05 «Зіркове життя. Як 
забували зірок-3»
11.00 «Битва екстрасенсів»
12.45 «Україна має талант!-6»
19.55, 22.50 «Врятуйте нашу 
сім’ю - 4»
00.10 «Один за всіх»
01.20 Х/Ф «ВОНИ БИЛИСЯ ЗА 
БАТЬКІВЩИНУ»
02.50 Нічний ефір

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с 
«Королева бандитів»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі 3 сезон»
02.15 Х/Ф «СТІЙ! АБО МОЯ 
МАМА СТРІЛЯТИМЕ»

13.25 Т/с «Минають роки, 
минають дні»
14.25, 04.40 Д/ф
14.55 Казки Лірника Сашка
15.05 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Хочу бути
16.05 Фольк-music
17.15 Богатирські ігри
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.40 Т/с «Минають роки, 
минають дні»
02.40 Т/с «Польські свята»

06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35, 23.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 ДебатиPRO
11.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе
12.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.25, 01.40 Т/с «Минають роки, 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25 Т/с «Між нами, дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Життя без обману»
00.00 Х/Ф «МАЙСТЕР»
02.30 Х/Ф «НА МЕЖІ СУМНІВУ»
04.20 «Супергерої»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Червона 
королева»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
00.10, 04.00 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»
02.10 Т/с «Своя правда 3»
03.35 Д/с «Легенди 
бандитського Києва»

05.15 Студія Вашин´тон
05.20 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
09.55 Антизомбі
11.00, 23.15 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»
13.10 Т/с «Код Костянтина»
14.05, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Снайпер-3. Останній 
постріл»

05.45, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.20, 15.50 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15, 18.30 «За живе!»
10.45 «Зіркове життя. Весілля - 
ліки від старості»
11.45 «Битва екстрасенсів»
13.10 «Україна має талант!»
19.55, 22.50 «МастерШеф - 5»
00.50 «Один за всіх»
01.55 Х/Ф «БАЛАДА ПРО 
СОЛДАТА»
03.35 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с 
«Королева бандитів»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі 3 сезон»
02.15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»

минають дні»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.10 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Як це?
16.05 Музична перерва
17.10 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.30 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло. Ua
03.00 Т/с «Польські свята»

06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Війна і мир
11.00 Вікно в Америку
11.30 Ексклюзивне інтерв’ю 
Артура Лафера, Голови 
Ассоціації Лаффера та 
компанії Laff er Investments
11.55 Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25 Т/с «Між нами, дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Міняю жінку - 10»
00.00 Х/Ф «НА МЕЖІ СУМНІВУ»
02.10 Х/Ф «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ»
04.10 «Супергерої»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Червона 
королева»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного»
00.10, 04.00 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»
02.10 Т/с «Своя правда 3»
03.30 Д/с «Легенди 
бандитського Києва»

01.00 Х/Ф «У СМЕРТЕЛЬНІЙ 
НЕБЕЗПЕЦІ»
06.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 Антизомбі
11.10, 23.15 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»
13.20 Т/с «Код Костянтина»
14.15, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Снайпер-3. Останній 
постріл»

05.00, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
05.35, 15.50 «Все буде добре!»
07.20 «Все буде смачно!»
08.20, 18.30 «За живе!»
09.50 «Зіркове життя. Помилки 
молодості”(1)
10.30 «Битва екстрасенсів»
13.50 «Україна має талант!»
19.55, 22.50 «Зважені та щасливі 
- 5»
00.50 «Один за всіх»
01.50 Х/Ф «БІЛОРУСЬКИЙ 
ВОКЗАЛ»
03.45 Нічний ефір

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с 
«Королева бандитів»
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі 3 сезон»
02.15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»

13.25, 01.20 Т/с «Минають роки, 
минають дні»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.05 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Хто в домі хазяїн?
16.05 Надвечір’я. Долі
16.55 Світло
17.35 Книга ua
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45 Гандбол. Ліга Чемпіонів. 
«Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцарія) - «Мотор» 
(Запоріжжя)
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.40 Т/с «Польські свята»

06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
10.10 Гандбол. Ліга Чемпіонів. 
«Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцарія) - «Мотор» 
(Запоріжжя)
11.25 Д/ф
12.00 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
13.15 Час-Ч
13.25, 01.45 Т/с «Минають роки, 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «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
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25 Т/с «Між нами, дівчатами»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.15, 04.50 «Шустер live»
00.15 Х/Ф «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ»
02.55 «Гроші»

05.35, 20.00, 02.35 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Червона 
королева»
13.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
00.00 Х/Ф «ВАНІЛЬНЕ НЕБО»
03.20 Д/с «Легенди 
бандитського Києва»

01.00 Х/Ф «ЗАБОРОНЕНИЙ 
ПРИЙОМ»
05.20 Провокатор
06.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05, 20.20 Антизомбі
11.10, 23.15 Т/с «Морська 
поліція. Спецвідділ»
13.20 Т/с «Код Костянтина»
14.15, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Снайпер-3. Останній 
постріл»

05.50, 01.50 Х/Ф «ДО ЧОРНОГО 
МОРЯ»
07.05 «Зіркове життя. Слава в 
обмін на родину»
08.10 «Зіркове життя. Зірки із 
небайдужим серцем»
09.10 Х/Ф «НА КРАЙ СВІТУ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми 
вдома»
19.55, 22.50 «Національне 
талант-шоу «Танцюють всі!-8»
03.05 Нічний ефір

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.55, 05.10 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Королева 
бандитів»
18.00, 04.20 Т/с «Клан ювелірів. 
Зрада»
21.35 Футбол. Відбірковий 
матч до Євро 2016. Македонія 
- Україна
23.50 Події дня
00.10 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі 3 сезон»
02.50 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»

минають дні»
14.35 Казки Лірника Сашка
14.45 Школа Мері Поппінс
15.00 М/с «Друзі-янголи»
15.35 Спогади
16.00 Театральні сезони
16.35 Віра. Надія. Любов
17.30 Д/с «Повернення видів». 
«Рожевий фламінго»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади
02.40 Т/с «Польські свята»

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 М/с «Друзі-янголи»
09.55 Хочу бути
10.30 Книга ua
11.15, 12.15, 02.10 Д/ф
12.05 Етнографічні замальовки. 
Грузія
13.00 Світло

09.50 «Світське життя»
10.50, 02.25 Х/Ф «ТРАВНЕВИЙ 
ДОЩ»
12.45, 03.55 Х/Ф «МАША»
14.40 «Вгадай ящик»
15.40 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.00 «Ліга сміху. Чемпіонат 
України з гумору»
00.10 Х/Ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЕ»
05.40 Мультфільм (1)

05.55, 20.00, 02.20 «Подробиці»
07.20 «Жди меня. Украина»
08.40 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30, 03.35 Х/Ф «БЕРЕЖІТЬ 
ЖІНОК»
12.15 Програма «Кохання з 
першого погляду»
13.15 Т/с «Генеральська 
невістка»
17.00 «Щастя з пробірки. Через 
9 місяців»
18.00, 20.30 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
22.25 Т/с «Фродя»
02.50 Д/ф

01.10 Х/Ф «У СМЕРТЕЛЬНІЙ 
НЕБЕЗПЕЦІ»
06.15 Х/Ф «КАНІКУЛИ 
ПЕТРОВА І ВАСЄЧКІНА»
07.30 Стоп-10
08.20 Провокатор
10.05 Секретний фронт
11.05 Антизомбі 12.00 Дістало!
13.15 Громадянська оборона
14.15 Інсайдер 15.15 Т/с 
«Снайпер-3. Останній постріл»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.05 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-3»
22.10 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-2. 
СУДНИЙ ДЕНЬ»

06.10, 01.25 Х/Ф «МІМІНО»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00, 00.10 Т/с «Коли ми 
вдома»
10.55 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
14.50 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
22.05 «Хата на тата»
03.10 Нічний ефір

06.00, 07.15 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
07.00, 15.00, 19.00, 02.10, 04.20 
Події
08.50, 01.00 Відверто з Машею 
Єфросініною
10.00, 00.00 Зірковий шлях. 
Субота
11.00 Х/Ф «ІВАНКО»
13.00, 15.20 Т/с «Господиня 
великого міста»
17.10, 19.40 Т/с «А сніг кружляє»
22.00 Х/Ф «ВІЧНА КАЗКА»
03.00 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі»

13.35 Музика єднає нас
14.35 Д/с «Повернення видів». 
«Рожевий фламінго»
15.25 Богатирські ігри
16.20 Чоловічий клуб
16.45 Т/с «Вікендові історії»
20.00 З Росії з готівкою
21.00, 05.05 Новини
21.40 На пам’ять
22.10 ГОГОЛЬ FEST 15
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. 
Підсумки
01.20 Надвечір’я. Долі
02.40 Т/с «Польські свята»
04.35 Д/с «Палітри»

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ УКРАЇНАUA: Перший
06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.00 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.00 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Т/с «Вікендові історії»
14.20 Фольк-music

06.30, 03.15 Х/Ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ»
08.05 «Українські сенсації»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 «Маша і ведмідь» 1
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.15 «Інспектор Фреймут 2»
13.40 «Міняю жінку - 10»
15.00, 16.25 «Чотири весілля 4»
17.40 М/ф «Альоша Попович і 
Тугарин-Змій»
19.20 «10 хвилин з прем’єр-
міністром»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.20, 00.20 «Світське життя»
01.20 Х/Ф «ВИШНЕВI НОЧИ»

06.45 Х/Ф «ВІЙ»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 Х/Ф «ДВА ІВАНИ»
15.00 Х/Ф «КОХАННЯ 
З ВИПРОБУВАЛЬНИМ 
ТЕРМІНОМ»
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.40 «10 хвилин з Прем-єр-
міністром»
22.00 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЬСЬКА 
НЕВІСТКА»
01.55 Х/Ф «ВАНІЛЬНЕ НЕБО»

04.05, 07.20 Х/Ф «АР-ХІ-МЕ-ДИ»
06.00 Х/Ф «КАНІКУЛИ 
ПЕТРОВА І ВАСЄЧКІНА»
09.00 Зірка YouTube
10.20, 13.00 Дивитись усім!
11.15 Труба містера Сосиски
12.45 Факти
13.30 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-2. 
СУДНИЙ ДЕНЬ»
16.40 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-3. 
ПОВСТАННЯ МАШИН»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20.35 Х/Ф «ТЕРМІНАТОР-4. 
НЕХАЙ ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ»
22.55 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН»

04.30, 03.00 Х/Ф «ПРИНЦЕСА 
ЦИРКУ»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Майдані»
11.25 «МастерШеф - 5»
15.50 «Х-Фактор - 6»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.20 «Один за всіх»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»
02.00 «Детектор брехні 7»

06.40 Події
07.30 Реальна містика
09.15 Т/с «Господиня великого 
міста»
13.10 Т/с «А сніг кружляє»
17.00, 20.00 Т/с «Щастя є»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19.40 10 хвилин з прем’єр-
міністром
22.00 Х/Ф «ІВАНКО»
00.00 Зірковий шлях
01.50 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці»
05.10 Т/с «Клан ювелірів. Зрада»

15.25, 16.50, 02.10, 05.30 Д/ф
15.45 Чоловічий клуб. Бокс
17.45 Театральні сезони
18.20 Т/с «Білявка»
21.00, 05.05 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 ГОГОЛЬ FEST 15
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Віра. Надія. Любов
02.40 Т/с «Польські свята»
04.35 Д/с «Палітри»
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА
Сергій МАРТИНЮК

«УЛЬТРА-
АМЕРИКАНЦІ» 
(США, Швейцарія, 2015)
Режисер: Німа Нурізаде 
Нурізаде, який свого часу 

зняв досить знакову для бага-
тьох екстрим-комедію «Про-
ект Х», презентував громад-
ськості фільм, сценарій до 
якого міг спокійно написати 
Чак Паланік, з його уявою, 
схильностями до системного 
трешу та глибокої соціальної 
сатири. Втім «Ультраамери-
канцям» ніколи не стати та-
кими культовими, як, наприклад, тому ж «Бійцівському клу-
бу» – бракує йому характеру, глибинної  ідеї та «правильної» 
легенди. Проте все це цілком компенсує неймовірно гармо-
нійний акторський тандем Джессі Айзенберга – Крістен Стю-
арт.  Віриться, що попереду в пари ще досить багато цікавих 
екранних іпостасей. Це не означає, що другий фільм Нурізаде 
дивитися не потрібно: він, як мінімум, смачно знятий і епізо-
дами дуже гарно справляється з ефектом твоєї присутності в 
гущі закручених подій сюжету стрічки. Можна! 

«ЗАГНАНІ 
КОНІ» 
(США, 2015)
Режисер: Відху Вінод 
Чопра 
Індус Чопра разом зі 

своїми земляками вирішили 
злегка поекпериментувати, 
замішавши в одній не надто 
об’ємній посудині класичний 
індійський «сімейний» драма-
тизм та настроєво традицій-
ний американський вестерн. 
І знаєте що? Вийшла прекрас-
на кінопритча, яка пролетіла 
повз кінотеатри, масового 
глядача та очі критиків. Від-
так моє захоплення роботою Чопри зростає в рази. А додати 
сюди ще один прекрасний акторський дует – Антон Єльчин та 
Кріс Маркетт – і ми отримаємо фільм, якому віриш, бо брат-
ську історію на екрані виконавці ролей пережили більш ніж 
переконливо. До того ж, неймовірно тішишся наявності акто-
рів не першого ешелону, які там майстерно дають раду власним 
екранним місіям – за такими майбутнє. А фільм рекомендую 
любителям розмірених кримінальних драм. І театру. 

«КРАСУНІ 
В БІГАХ» 
(США, 2015)
Режисер: 
Енн Флетчер
Буду категоричним, 

але то один із найгірших 
фільмів Різ Уізерспун з 
числа тих, які я бачив. 
І це при тому – увага! 
– що роль її, персонаж 
і всі супутні «технічно-
емоційні» характерис-
тики на висоті. А так 
– зшита з самих кліше 
кримінальна комедія про 
нелегкі мандри двох дуже 
різних жінок – закомп-
лексованої поліцейської, 
яка виросла на задньому сидінні батькового «бобика» та світ-
ська левиця, яка носить взуття за десятки мільйонів баксів. Їм 
і порозумітися треба, і дупи свої врятувати, і хитрих бандю-
ганів з як завжди продажними полісменами вивести на чисту 
воду… Дивитися чи ні – вам вирішувати. Як бонус на екрані 
присутні приємні для ока бюстові об’єми Софії Вергари. 

«ЧОЛОВІК, 
ЯКОГО 
НАДТО 
СИЛЬНО 
ЛЮБИЛИ» 
(Франція, 2014)
Режисер: 
Андре Тешине
Проблема чи навпа-

ки – перевага (кому як, а 
мені особисто вперто не 
зрозуміло як) французь-
кого кіно в притаман-
ному йому шармі, який 
навіть відверто ніяку іс-
торію перетворює ледь 
не на класичний зразок 
сучасного мистецтва. Фільм Тешине поганим не назвеш, і іс-
торія, викладена в ньому, для любителів екранних та життє-
вих драм буде цікавою та в дечому навіть свіжою. Окрім того, 
Катрін Деньов, Гійом Кане та низка інших акторів додають 
стрічці ваги продуманої, грамотно зробленої та елітної виста-
ви. Одне слово, поціновувачам жанру має сподобатися. А я 
поки розбиратимуся з шармами – як перевагою чи… чи все-
таки проблемою. 

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛІВ 
«МАНДРІВНИЙ ВІШАК»
Фестиваль театрів за межами театру «Мандрівний 
вішак» удруге відбудеться в Луцьку.
3-4 жовтня до міста  з’їдуться творці українського 
театру, яких об’єднує гостре відчуття нашого часу 
та прагнення до пошуку, повідомляє театр-студія 
«ГаРмИдЕр».
Відповідно до концепції «театр за межами театру», 
колективи виступатимуть у непристосованих для 
показу спектаклів місцях.
Театрали з Луцька, Києва, Харкова, Дрогобича покажуть 
сім вистав. Фестивальна програма побудована таким 
чином, аби найвідчайдушніші шанувальники живого 
театру змогли переглянути всі вистави, повідомляють 
організатори.
Вхід на фестиваль вільний. 

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
3 жовтня, субота
12:30 – неурочисте відкриття фестивалю біля Палацу 
культури м. Луцька, вул. Б. Хмельницького, 1;
«АУ! Театр!!!» (променад-перформанс);
«Люстро» (перформанс), О. Максимов, м. Дрогобич.
15:30 – збір біля церкви Святого Миколая Чудотворця, 
просп. Відродження, 46 (орієнтир – ТЦ «Глобус»);
«На полі крові» (драма Лесі Українки);
театр «ГаРмИдЕр», м. Луцьк, мова: українська.
18:00 – підземелля Волинського технікуму 
Національного університету харчових технологій, 
вул. Кафедральна, 6;
«Північне сяйво» (вистава-медитація);
театр «Котелок», м. Харків, мова: російська, вистава у 
повній темряві, +14.
21:00 – підземна парковка ТРЦ «ПортCіty»,
вул. Сухомлинського, 1;
«Мій Джонатан» (вистава-фантазія за Річардом Бахом);
театр «SPLASH», м. Київ, мова: російська.
4 жовтня, неділя
13:00 – Центральний парк культури і відпочинку 
імені Лесі Українки, вул. Глушець, 4 (поруч із церквою 
«Благодать»);
«Епіфанії» (філософські оповідки Імантса Зіедоніса);
театр «ГаРмИдЕр», м. Луцьк, мова: українська.
16:00 – колишній швейний цех фабрики «Лучанка»,
вул. Мельнична, 13 (орієнтир — Волинська обласна 
друкарня);
«Липень» (моновистава за Іваном Вирипаєвим);
театр «Котелок», м. Харків, мова: російська, 
УВАГА! Присутня нецензурна лексика, +16.
18:00 – Палац урочистих подій, просп. Соборності, 18; 
«Ведмідь» (опера-жарт за водевілем Антона Чехова); 
проект «Опера у валізі», м. Київ, мова: російська.
Церемонія нагородження. Закриття фестивалю.

ЗАРАДИ МИСТЕЦТВА

АФІША 

У ЛУЦЬКУ СТАРТУВАВ У ЛУЦЬКУ СТАРТУВАВ 
МІСЯЦЬ БЕЗПЛАТНИХ ВИСТАВМІСЯЦЬ БЕЗПЛАТНИХ ВИСТАВ

Алла САДЕЦЬКА

оціновувачів театрального 
мистецтва у Волинському 
обласному академічному 

музично-драматичному театрі імені Т.Г. 
Шевченка 25 вересня зібрав Фонд Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк».

Цього вечора мелодрамою «Сурогатна 
мама» стартував місяць безплатних вистав.

«Сурогатна мама» – історія за п’єсою 
Володимира Винниченка, у якій ідеться про 
драму подружжя, яке стає чужим через не-
можливість мати власних дітей.

Окрім цієї вистави, найближчим часом 
охочі матимуть змогу переглянути ще чоти-
ри постановки: «Три ідеальних подружжя» 
(2 жовтня), «Ханума» (9 жовтня), «Неймовір-
ні пригоди в готелі класу «LUX» (16 жовтня), 
«Дуже проста історія» (22 жовтня).

Такий перегляд ініціював Фонд Ігоря Па-
лиці «Новий Луцьк» у рамках довготривалої 
і комплексної програми «Культура і духо-
вність – багатство лучан», яка спрямована 
на підтримку осередків інтелектуального і 
духовного розвитку лучан.  

Варто зауважити, що у Фонді «Новий 
Луцьк» не вперше ініціюють подібні про-
екти. Так, навесні лучанам безплатно пока-
зали виставу, створену за мотивами роману 
волинського письменника Володимира Лиса 
«Століття Якова».

За словами директора театру Анатолія 
Гливи, Фонд «Новий Луцьк» співпрацює із 
облмуздрамтеатром уже понад три роки. 

«Усі пам’ятають нашу виставу «Назар Сто-
доля», яку повністю профінансував Фонд Іго-
ря Палиці «Новий Луцьк», а саме – придбання 
костюмів, декорацій та інші витрати, потрібні 
для вистави. Крім того, ми відчуваємо вели-
ку підтримку і щодо оплати, як-от сьогодні, 
квитків на наші вистави. І нас тішить, що в 
місті є такий Фонд і є такий Ігор Палиця», – 
виступив перед публікою директор театру. 

Засновник «Нового Луцька» Ігор Палиця 
пояснив, що Фонд викупив квитки на п’ять 
вистав, аби відвідати театр змогли ті люди, 
які не можуть собі дозволити такого культур-
ного відпочинку.

«І одразу хочу вас запевнити, що вибори 
тут ні до чого. Ми працюємо постійно. На 
жаль, дехто тільки сьогодні, на 24-му році 
Незалежності, починає розуміти, що любити 
державу, жити в державі, бути українцем – це 
не стоячи співати гімн чи казати гарні слова з 
телеекранів. Любити державу і бути українцем 
– це робити такі справи, які роблять ці люди. 
Як-от директор театру, трупа, які насправді 
працюють за копійки, як і багато хто із при-
сутніх у залі – вчителів, лікарів, бібліотекарів. 
І ці люди, отримуючи тих півтори-дві тисячі 

гривень, все-таки виконують свій обов’язок», 
– звернувся до присутніх Ігор Петрович. 

«Сильною Україна буде тоді, коли вона 
буде здорова, спортивно розвинута, освічена 
і культурно збагачена. Це той принцип, яким 
керується наш Фонд у своїй роботі. Власне, 
ініціатива Фонду із безплатним показом ви-
став – це сприяння культурному збагаченню 
наших громадян. Усім нам потрібно дивити-
ся вистави, написані за творами наших відо-
мих українських авторів. Нам треба навчати 
людей любові до України, до всього україн-
ського», – додав він.  

До слова, на виставі було присутньо чи-
мало луцьких бібліотекарів, які 30 вересня 
відзначали професійне свято. 

«Напередодні свята хочу привітати біблі-

отекарів. Людей, які радять, що варто по-
чинати, які допомагають культурно розви-
ватися і дітям, і дорослим. Ми допомагаємо 
чим можемо, але, на жаль, не скрізь можемо 
замінити старі книжки на сучасні. Прошу 
вас: радьте своїм читачам правильні книги, 
такі, де написано лише правду. Тому що від 
правди залежить наш світогляд і те, якою ми 
будемо будувати нашу країну», – зауважив 
Ігор Палиця. 

Варто зазначити, що попередніми ро-
ками працівники бібліотек Луцька насоло-
джувалися відпочинком у Буковелі. Цього 
ж року з нагоди їхнього професійного свята 
Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» організо-
вує дводенний відпочинок на базі «Гарт», що 
на Світязі. 

Як повідомили у прес-службі Фонду 
«Новий Луцьк», у обласному центрі діє 43 
бібліотеки різних рівнів: від шкільних, ло-
кальних  до обласних. Фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» підтримує бібліотеки міста 
упродовж чотирьох років діяльності.

Йдеться про придбання оргтехніки – 
комп’ютерів, принтерів, сканерів, закупівлю 
літератури – і класики, і  друкованих новинок 
– саме того інтелектуального продукту, що 
його вимагає час і духовна потреба читачів. 

Лише цього року три найбільші книгозбір-
ні міста – Обласна публічна наукова бібліотека 
імені Олени Пчілки, бібліотека для юнацтва і 
дитяча обласна – отримали матеріальну допо-
могу оргтехнікою та художньою, навчальною 
і науковою літературою на суму 30 тисяч гри-
вень (по 10 тисяч на кожен заклад).

Деталі щодо отримання квитків на 
безплатні вистави – за номером телефону 

(0332) 78-22-07.

П
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ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ

І так було увесь матч: «Карпати» не встигали за «Волинню»

3 жовтня (субота)
«Металіст» – «Сталь» 14.00

«Шахтар» – «Чорноморець» 17.00
«Металург» – «Олімпік» 19.30

4 жовтня (неділя)
«Говерла» – «Карпати» 14.00

«Дніпро» – «Олександрія» 17.00
«Волинь» – «Зоря» 19.30

«Ворскла» – «Динамо» 19.30

10-й  тур

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 9 8 1 0 18 - 2 25
2 Шахтар 9 7 1 1 22 - 7 22
3 Дніпро 9 5 2 2 17 - 11 17
4 ВОЛИНЬ 9 5 2 2 13 - 11 17
5 Зоря 9 4 4 1 17 - 4 16
6 Ворскла 9 3 6 0 11 - 8 15
7 Сталь 9 3 1 5 9 - 9 10
8 Карпати 9 3 1 5 8 - 14 10
9 Говерла 9 1 6 2 7 - 10 9
10 Олександрія 9 2 3 4 7 - 10 9
11 Металіст 9 1 5 3 8 - 13 8
12 Олімпік 9 1 1 7 6 - 16 4
13 Чорноморець 9 0 4 5 6 - 17 4
14 Металург 9 0 3 6 3 - 20 3

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
ПЕРЕД 10 ТУРОМ

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

ВИДОВИЩНІ ЗМАГАННЯ І НОВИЙ РЕКОРД

Павло ФІЛОНЮК 

Карпати – Волинь – 0:2
27 вересня, 9 тур Ліги Парі-Матч, Львів, 
стадіон «Україна», 4848 глядачів.
«Карпати» (Львів): Мисак, Мірошніченко, 
Гітченко (к), Пластун, Костевич, Чачуа (Кльоц, 
46), Даушвілі, Голодюк (Кравець, 66), Карноза, 
Худоб’як, Кожанов (Страшкевич, 46).
Запасні: Підківка, Ксьонз, Новотрясов, Гуцуляк.
«Волинь» (Луцьк): Шуст, Насонов, Жуніч, 
Шабанов, Польовий, Кравченко, Політило (к), 
Герасимюк (Мемешев, 68), Матей, Шарпар, 
Діденко (Логінов, 90+2).
Запасні: Неділько, Козьбан, Горопевшек, Шіш.
Арбітри матчу: Ю.Мосейчук (Чернівці), 
А.Мотика (Тернопіль), В.Висоцький 
(Запоріжжя)
Голи: Кравченко (27), Гітченко (79, с.в.).
Попереджені: Гітченко (54), Страшкевич (84) – 
Польовий (17), Шабанов (37).

«КЛАСИЧНЕ» ДЕРБІ
Цей затятий матч можна назвати кла-

сичним дербі більше через те, що «Волинь» 
здобула перемогу не перепрацьовуючи, а на 
класі. У тому сенсі, що побігати довелося всім 
багато, але команда Кварцяного була на голо-
ву вищою в організації, тому й забила двічі, а 
власні ворота зберегла недоторканими. 

«Волинь» витримала стартовий штурм 
«Карпат», провела кілька кинджальних атак, 
одна з яких завершилася голом Кравченка, ней-
тралізувала єдиний в матчі гольовий момент 
господарів, а в другому таймі не припинила 
атакувати і забила вдруге. Добити львів’ян міг 
В’ячеслав Шарпар, але його гарматний удар з 
25 метрів струсонув поперечину.

«Волинь» учетверте в чемпіонаті виграє 
на виїзді і застрибує на четверте місце у тур-
нірній таблиці. 

Оцінки гравцям «Волині» (максималь-
но – 8):

Шуст – 7,0. Богдан, як і зазвичай, уосо-
блював надійність та спокій. Єдиний гольо-
вий момент «Карпат» він нейтралізував, на 
виходах не помилявся, а обороною голосно і 
суворо керував.

Насонов – 6,0. Роботи в Олександра не 
було багато, хоч без традиційної для нього 
нервозності не обійшлося. Загалом провів 
хороший матч, критичних помилок у його 
зоні не було.

Жуніч – 6,5. Коли супротивник підходив 
до штрафного «Волині», не знав, що робити 
з м’ячем, бо перед ним виростав Жуніч. Івіца 
виграв усю верхову боротьбу (на пару з Ша-
бановим). 

Шабанов – 6,0. Кращий матч з-поміж 
решти останніх, але саме позиційна невпев-
неність Артема заледве не коштувала його 
команді голу у випадку з ударом Кожанова. 

«ВОЛИНЬ» І «ЗОРЯ» НАЙБЛИЖЧОГО ВІКЕНДУ ВИРІШАТЬ, 
ХТО ОЧОЛИТЬ ПЕРЕГОНИ ЗА МІСЦЕ В ЛІЗІ ЄВРОПИ

Ще кілька разів «Шаба» нервував, утім в дру-
гому таймі усе в нього налагодилося. Мінус 
– непотрібна картка, яка не дозволить йому 
зіграти у неділю проти «Зорі».

Польовий – 7,0. Блискучий матч. Воло-
димир може відвоювати в такий спосіб місце 
у складі в Шіша. Жодних шансів у «Карпат» 
на фланзі Польового, регулярні підключення 
й удари по воротах Мисака. 

Кравченко – 7,5. Сергій взяв участь в 
обох голах своєї команди. Перший – резуль-
тат його підключення «другим темпом» на 
сильний простріл Матея, другий – комбіну-
вання з Мемешевим. У центрі зв’язав атаку та 
оборону «Волині». 

Політило – 6,0. Виграв більшість єдино-
борств у суперників, більше діяв на руйнування. 

Герасимюк – 6,0. Хороший матч Олега, 
якому багато дісталося по ногах від супер-
ників. Нагнітав на фланзі, один з тих, хто під 
час матчу найменше отримав на горіхи від 
тренера. 

Матей – 7,0. Після не надто виразного 
першого тайму, в якому запам’яталися тільки 
два хороші паси на Кравченка (один з них – 
гольовий). 

Шарпар – 6,5. Один з ветеранів «Волині» 
був ніби двожильним у матчі. Слава добре 
знає, що таке напруга західноукраїнського 
дербі, тому попрацював у грі на атаку та у 
відборі м’яча. 

Діденко – 6,0. Нічого зайвого і нічого 
надзвичайного Анатолій не робив. Чіплявся, 
приймав, скидав, боровся, штовхався, заро-
бляв штрафні. Змушував центрбеків «Кар-
пат» помилятися. 

Мемешев – 6,0. Разом із Козьбаном міг по-
силити атаку «Волині» у момент, коли рахунок 
був ще хитким. Цілком виправдав надії тре-
нерів і вболівальників, вийшовши на заміну. 
Здійснив кілька забігів, один з яких виявився 
результативним – Гітченко саме після про-
стрілу Редвана зрізав сферу у власні ворота. 

Логінов – на оцінку награти не встиг. 

НА «ЗОРЮ» ІЗ НОВАЧКАМИ?
У календарі «Волині» тепер надважливий 

матч. Найближчої неділі їй час зустрітися із 
дуже неприємним суперником, який цього 
сезону встиг відібрати очки в «Динамо» та 
«Дніпра». Луганська «Зоря» – молода суто 
українська команда, яка змітає всіх на шляху 
і також прагне посісти місце в зоні єврокуб-
ків. Власне, злі язики кажуть, що якби не такі 
амбіції гравців та тренера Вернидуба, луган-
чан давно припинив би фінансувати нардеп 
Геллєр.  

Хай там як, але у неділю, 4 жовтня, о 19:30 
на «Авангарді» відбудеться центральний по-
єдинок 10-го туру Ліги Парі-Матч. 

Статистика матчів між суперниками свід-
чить про безкомпромісність їхніх стосунків. 
Із 24 поєдинків у вищій та Прем’єр-лігах чем-
піонатів України 9 виграли лучани, 11– луган-
чани, в чотирьох фіксувалася нічия. Різниця 
голів однакова: 37:38. Цікаво, що жодного 
разу у матчах між цими суперниками не фік-
сувалася суха нічия – голи були завжди.

«Волинь» готуватиметься дати бій «Зорі» 
із двома новачками, щойно заявленими у 
команду. Перший – це відомий українець 

ХРОНІКЕР

Віталій Кварцяний на 
запитання, чи поба-
чить Луцьк єврокубки:
– Я вже немолодий. Хо-
тілося б, щоб так 
склалося. Ми не такий 
сильний клуб, але хо-
тілося б потрапити 
туди, щоб лучани від-
чули запах цих зустрі-
чей, щоб збільшився 
уболівальник. На та-
ких матчах ростуть 
емоції. Тисячі людей по-
іншому полюбили б 
футбол.

Андрій Богданов, вихованець «Динамо», 
який зробив кар’єру в «Арсеналі» та «Ме-
талісті», викликався у національну збірну 
країни. Андрій підписав контракт до кінця 
року і зміцнить центральну зону півзахис-
ту. Причому ймовірність його виходу у грі 
проти «Зорі» дуже висока, адже дискваліфі-
кований центральний захисник Артем Ша-
банов. Інший новачок «Волині» – легіонер. 
Це справжня «темна конячка» з Нігерії. Про 
нього нещодавно обмовився Віталій Кварця-
ний на прес-конференції. Габріель Окечукве 
потрапив до Луцька за протекцією колиш-
нього гравця «Волині» Майкла Бабатунде. 
Швидкий та атлетичний нападник може 
стати ще однією удачею знаменитої селекції 
Кварцяного. Утім, «Габі», який тренується з 
«Волинню» кілька тижнів, ще сируватий і в 
найближчому матчі не допоможе «хресто-
носцям».

Дарина ГОГОДЗА

У Луцьку вперше за останні 
тридцять років відбулися 
національні змагання з легкої 
атлетики.

Півтисячі спортсменів зі всіх 
куточків України приїхали до об-
ласного центру Волині 25-26 ве-
ресня, аби на оновленому стадіоні 
«Авангард» довести свою першість. 
Щоправда, не вдалося дістатися до 
Луцька легкоатлетам із Криму.

У ході змагань визначали най-
кращих бігунів на довгі дистанції, 
спринтерів, метальників, стрибу-
нів. Таких чемпіонатів наочно лу-
чани на стадіоні «Авангард» досі не 
бачили. Серед найвидовищніших 
видів  змагань – біг із перешкода-
ми, де у фінальній частині спортс-
мен долає водну перешкоду, та ме-
тання молота.

«З 1982 року ми вперше бачимо 
у Луцьку таке дійство. Згодом розі-
груватимемо олімпійські ліцензії. 
Уже подали заявку для проведення 
на стадіоні чемпіонату Європи у 
2017 році. Скажу чесно, цей стадіон 
за останні 22 роки бачив зазвичай 
футболістів: 22 спорт смени бігають, 
з них 50%, на жаль, іноземці. Це ці-
каво. Але особисто мені цікавіше 
бачити ваші обличчя, тисячі людей, 
які будуть тренуватися, і резуль-
тат, який ви будете давати. Сильна 
країна – це сильна і здорова нація. 
Все – у наших руках», – зазначив у 
вітальному слові засновник Фонду 
«Новий Луцьк» Ігор Палиця.   

Як відомо, у вересні відбулося 
відкриття легкоатлетичного комп-
лексу на стадіоні «Авангард». Зага-
лом вартість робіт з реконструкції 
об’єкту, які профінансував Фонд 
«Новий Луцьк», склала понад 9 
мільйонів гривень. 

Усі умови на стадіоні – як на 
європейських чемпіонатах, на-
голошує головний суддя змагань 
Володимир Яловик. Для того аби 
змагання відбувалися чесно та 
прозоро, працювала команда ква-
ліфікованих суддів, волонтери, 
охоронці. 

«Те, що зроблено тут, – це 
зроблено зусиллями ентузіастів, 
небайдужих до потреб спорту. 
Міністерство молоді та спорту  і 
Федерація легкої атлетики України 
дуже вдячні Фонду «Новий Луцьк» 
і особисто Ігорю Палиці та Олек-
сандру Товстенюку, а також всім 

людям, які долучилися до цієї ро-
боти. Той громадянський вчинок, 
який зробив Фонд і Ігор Петрович 
Палиця, – це приклад відповідаль-
ного бізнесу, ставлення до того міс-
та, де ти народився, жив і живуть 
небайдужі тобі люди», – поділився 
враженнями перший заступник 
Міністра молоді та спорту України 
Ігор Гоцул.

Посадовець каже, що змагання 
такого рівня – це приклад, завдяки 
якому сотні дітей прийдуть у спор-

тивні секції, стануть здоровими 
громадянами, достойними людьми.

Голова Федерації легкої атлети-
ки Волині Володимир Рудюк своєю 
чергою зазначив, що проекти на 
стадіоні не завершуються, а розви-
ваються.

«Зробити стадіон – це одне, а 
наповнити життям, провести націо-
нальні змагання – кропітка робота. 
Ми ставимо високу планку – про-
водити міжнародні чемпіонати», – 
резюмував Володимир Рудюк.

Голова правління Фонду «Но-
вий Луцьк» Олександр Товстенюк 
під час відкриття чемпіонату висло-
вив сподівання, що на «Авангарді» 
відтепер встановлюватимуться нові 
рекорди, а спортивні заходи стануть 
популярними серед лучан. Прове-
дення таких змагань, на думку голо-
ви правління, дозволить місту роз-
вивати інфраструктуру, залучати 
приватних інвесторів.

Слова Олександра Товстеню-
ка виявилися напрочуд влучними, 
адже броварчанка Аліна Шух, брон-
зова призерка Чемпіонату світу в 

Колумбії 2012 року, встановила но-
вий рекорд України із семиборства 
серед юнаків та неофіційний сві-
товий рекорд. Попередній рекорд 
України серед юнаків становив 6039 
очок, його свого часу поставила 
сама ж Аліна. Проте згодом втрати-
ла першість. А вже за результатами 
першого дня змагань виявилося, 
що на першості у Луцьку вона ви-
борола 6079 очок, чим знову повер-
нула собі титул рекордсменки.

Як розповіла її сестра Уляна 
Шух, неофіційний рекорд світу із 
нових снарядів для семиборства на-
лежить Сарі Лагер – 6058 очок. Вод-
ночас жителька Броварів набрала 
на 21 очко більше, чим переверши-
ла результат. Проте світовий рекорд 
Аліни Шух є неофіційним, оскільки 
використовувалися нові снаряди.

Уляна Шух каже, що дуже пе-
реживала за сестру, адже долю її 
майбутнього рекорду вирішував 
останній забіг на 800 метрів. Проте 
дівчині не завадила навіть травма, 
яку вона отримала у день змагань – 
Аліна пошкодила сідничний м’яз.

«Напевне, в мене серце било-
ся в той момент ще швидше, ніж 
у сестри, яка бігла дистанцію. Не-
зважаючи на те, що вона молодша 
за мене, Аліна дуже вольова і ціле-
спрямована», – каже Уляна.

Сама ж рекордсменка зізнаєть-
ся, що на такий високий результат 
не сподівалася. Проте задоволена 
собою та змаганнями загалом.
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КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

Олександр КОТИС

уцькі казарми почали будувати на-
прикінці ХІХ століття. Вони розта-
шовувалися навпроти першого 

вокзалу. Сьогодні це вулиця Стрілецька, 
тоді – Вокзальна. За кілька років тут збу-
дували до 10 будівель. Багато декорова-
ні орнаментом з червоної та жовтої цегли, 
вони стали чи не найкращим прикладом 
архітектури цегляного стилю в місті.

Поряд із казармами у 1898 році урочис-
то відкрили церкву. Цікаво, що її збудува-
ли як пам’ять про відвідини Луцька росій-
ським імператором Олександром ІІІ. 
Окрім цікавої реалізації декору цегляного 
стилю, будинки примітні іншими історич-
ними особливостями. На одній із казарм 
збереглися написи часів Другої світової ві-
йни, які свідчать, що в них була організа-
ція, яка збирала інформацію про членів 

Вермахту. У багатьох місцях також збере-
глися сліди від обстрілів. 
Оригінальним є інтер’єр казарм, який у 
деяких будинках не втрачений. Привер-
тають увагу металеві сходи з візерунками, 
популярні в будинках кінця ХІХ – почат-
ку ХХ століть. Захоплюють також дерев’яні 
старі двері. Сама конструкція під’їздів і 
стелі – також нетипова для нашого часу, а 
від того незвична і цікава. 

АНЕКДОТИ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 24 вересня 2015 року
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД

ПРОДАЮ
♦ Безфосфатний пральний порошок (0+ міс.) 
для дитячої білизни та одягу. Гіпоалергенний 
та клінічно протестований. Повністю виполіс-
кується і не залишається на одязі та праль-
ній машинці. Ціна 300 грн за 4 кг (концентрат). 
Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Земельну ділянку під забудову в селі Лавро-
ві Луцького району, 0,20 га. Вихід до озера, по-
руч церква, школа. Є газ і світло. Ціна договір-
на. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Приватизовану ділянку, дачний кооператив 
«Озер  це», 0,06 га. Ціна договірна. Тел.: (095) 
893-67-81.
♦ Дерев’яний будинок у селі Луковичах, Івани-
чівський район. Опалення газове і пічне. Є 
вода, хлів, гараж, льох цегляний, садок і го-
род (60 сотих), все приватизоване. У селі є 
церква, садочок, амбулаторія, школа, буди-
нок культури, сільська рада, два бари та ма-
газини. Є річка та ставок, за 700 м – молодий 
сосняк. Ціна договірна. Тел.: (097) 97-69-521, 
або (068) 768-78-99.
♦ Квартиру в центрі Луцька (просп. Волі), 52 м2. 
Тел.: (095) 543-45-12.

♦ Квартиру в центрі Луцька, 52 м2. Тел.: (063) 
451-40-68.
♦ Приватизованний цегляний гараж з утепле-
ним перекриттям у гаражному кооперативі 
«Стир-3» (район Електроапаратного заводу, 
вул. Дубнівська). Пов ний пакет документів. Га-
раж у відмінному стані. З оглядовою ямою та 
трьома підвальними окремими приміщення-
ми. Ціна договірна. Тел.: (050) 522-28-07, (050) 
951-82-98, (097) 901-32-58. 
♦ Швейну машинку «Чайка» з тумбою та хо-
лодильник «Дніпро-2». Тел.: 71-10-82, (095) 
303-75-00.
♦ Меблі: шафа, диван, сервант, шафа книжко-
ва. В хорошому стані. Тел.: (063) 451-40-68.
♦ Нову пральну машину «Волна». Пере і від-
жимає білизну навіть за відсутності водогону. 
Ціна помірна. Тел.: (050) 716-15-04.
♦ Нову пральну машинку «Ауріка 101» (напів-
автомат) та кольоровий телевізор «Фотон» у 
хорошому стані. Тел.: (095) 602-01-72.
♦ Телевізор «Електрон», диван та кухню б/в. 
Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Зерновий комбайн MF-186, готовий до сезо-
ну. Тел.: (050) 642-14-50.

♦ Дерев’яні вікна засклені б/в, дерев’яну вішал-
ку з тумбою для взуття і ковану шашлични цю. 
В хорошому стані. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Матрац пружиний двосторонній на одно-
спальне ліжко. Тел.: 23-31-24.
♦ Ракетку для великого тенісу Dunlop, оригі-
нал. Тел.: (095) 543-45-12.
♦ Шкіряні дивани у хорошому стані. Тел.: (050) 
438-34-75.
♦ Велосипеди з Німеччини, великий вибір. 
Мож ливість доставки на замовлення. Тел.: 
(050) 438-34-75.
♦ Вікна дерев’яні нові розмірами 130х100 і 
170х170 та двері нові з коробкою 2 шт. Тел.: 
(098) 262-43-97.
♦ Бруківку-камінь (шашку), чорний, базальто-
вий. Розмір 5х5, 7х7, 10х10х5 см. Ціна 90 – 
115 грн/м². Тел.: (050) 378-84-38.
♦ Весільну сукню 44-48 розміру з корсетом у 
хорошому стані. Ціна – 1000 грн. Можливий 
торг. Тел.: (099) 228-77-79.
♦ Підсвічник настільний з латуні, точений, на 7 
свічок. Ціна: 800 грн. Тел.: (095) 418-49-08.
♦ Шашличницю ковану ручної роботи. Ціна до-
говірна. Тел.: (066) 408-29-36.

♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97.
♦ Cервант нового зразка (колір махонь). Ціна 
договірна. Тел.: (050) 995-39-71.
♦ Продаю стіл, шафу з антресоллю, два крісла 
дерев’яні і вішак для одягу та взуття. Ціна до-
говірна. Тел.: (050) 804-89-30.
♦ Стелажі до гаража (складу). Тел.: (095) 543-
45-12.

ПОСЛУГИ
♦ Приватний адвокат. Консультації, складан-
ня заяв, скарг, договорів. Захист у криміналь-
них справах (слідство, суд). Представництво у 
цивільних, адміністративних, господарських 
справах. Свідоцтво № 31 від 29.06.93 р. Тел.: 
72-37-26.
♦ Багетна майстерня «Рамка» пропонує 
оформлення в рами вишивок, картин, фото, 
дзеркал, постерів, подяк. Тел.: (066) 470-60-
90, (099) 628-54-00.

ПРОДАЮ
Б ф ф й й (0 і )

♦ Квартиру в центрі Луцька, 52 м2. Тел.: (063) 
451 40 68

♦ Дерев’яні вікна засклені б/в, дерев’яну вішал-
з бою з і о а а ю

♦ Клей ПВА вагою 10 кг. Тел.: (098) 262-43-97.
♦ C ( і ) Ці

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

90,, (0(( 99))) 628 54 00.

Подати оголошення можна 
за номером телефону: 

788 – 005 
або написати нам на поштову скриньку: 

hroniky.reklama@gmail.com

Л

Тільки сівши на підлогу в позу ло-
тоса і розслабившись, розумієш прості 
речі: треба помити під шафою і он куди 
поділася зарядка від телефону.

  
Не враховуючи лінію фронту, нічого 

не розділяє два братні народи.
  

Фрази типу «А тепер я покажу вам 
наш сімейний альбом!» або «Подивіться, 
як вчиться наш син!» значно економлять 
продукти та випивку.

  
– Інспекторе, як ви без алкотестера 

дізналися, що я сів за кермо п’яним?
– Переїхавши лежачого поліцейсько-

го, ви намагалися надати йому першу 
допомогу.

  
Воронеж, 1 вересня, Урок Миру.
– Вовочко, назви дату звільнення на-

шого міста від фашистів.
– Ну, точно ще не знаю, але сподіва-

юся, до наступного вересня укропи впо-
раються.

  
Лист із дитячого спортивного табо-

ру: «Дорогі батьки, живу я добре. Учора 
в нас були змагання з боксу. Зубну щіт-
ку, пасту та інші непотрібні предмети 
висилаю додому».

  
Жерар Депардьє більше не відвідує 

Московію, бо боїться, що його на кордо-
ні сприймуть за французьку свинину й 
знищать.



16 ÑÊÐÈÍß ÏÀÍÄÎÐÈХроніки ЛЮБАРТА
№38 (239)  1 жовтня 2015 року

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Богдан Колісник (3 квітня 1952 р.) 
Депутат Волиньради
«Йолкі» вставлятимуть «палкі» в 
колісниці, які летять на всіх парах до 
перемоги. Не звертатимете уваги на 
сумнівність коней, що тягнуть воза. 
Власне, й самі Овни в очах громади не 
надто пухнасті. Дибатимете ви й вас.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Юрій Моклиця (5 травня 1982 р.)
Громадський активіст
До подій тижня варто поставитися як 
до військової стратегії, застосовуючи 
тактику несподіваних акцій та стійкої 
оборони. Відстоюйте свої права й позиції 
– так ви розчистите шлях до намічених 
цілей. Якщо допоможете слабким, вам 
повернеться сторицею і кінцевими 
протоколами.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Роман Микитюк (15 червня 1970 р.)
Депутат Волиньради
Поліпшити карму ваші нові тілоколивання 
не зможуть, але попсувати настрій 
ворогам здатні. У «бій підуть тільки старі», 
а ще – суперстарі. Утім «зірки» можуть і 
сходити, і падати одночасно.

РАК (22.06 – 23.07)
Олександр Свирида (8 липня 1967 р.)
Депутат Волиньради
Не варто чекати ні від кого вдячності. 
Ймовірне розчарування в коханні – воно 
наставить вила. Тиждень дарує успіхи в 
риториці, ви будете у хорошій формі. У 
фінансових питаннях особливих зрушень 
не очікується.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцькій (29 липня 1959 р.)
Начальник департаменту ЖКГ Луцька
Спрощена карта буття, складена знаннями 
жерців Стародавнього Єгипту, відкриває 
нові життєві нитки, змішуючи минуле, 
сьогодення та майбутнє... Читаючи 
інтерпретації карми, відчуєте, як нитки 
вашого попереднього втілення вплетені в 
сьогоднішнє життя.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Луцький міський голова 
За нинішніх часів складних випробувань 
і надій, які для більшості залишаються 
нездійсненними, достеменно зрозуміло, що 
ви мусите скористатися правом, даним нам 
від народження, і завдяки цьому оновити 
себе, своє життя й наш світ у міру розвитку 
нових сил. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.)
Депутат Волиньради
Фінансові можливості тимчасово відсутні, 
починання в цьому напрямі будуть 
безперспективними. Зате вам трохи 
пощастить у громадському житті. Люди, 
які мають вищий статус, будуть прихильні 
до вас і допоможуть розв’язати проблеми. 
Обережно із публічними акціями!

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Іван Корчук (11 листопада 1958 р.)
Депутат Луцькради
Напружене спілкування з клієнтами й 
природні несподіванки заберуть сили, але 
ситуація складатиметься на вашу користь. 
Бажано не мати справ із документами й не 
підписувати будь-яких зобов’язань.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)
Бізнесмен, меценат, політик
Настав час прислухатися до власної 
внутрішньої сили та зрозуміти, яка ж 
вона. Відкрити отриманий при народженні 
й визначений долею потенціал, який 
зашифрований у нашому гороскопі. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Сергій Рижков (14 січня 1976 р.)
Громадський активіст
Час вдало взаємодіяти з начальством, 
людьми, які стоять при владі. Громадські 
та політичні заняття будуть успішними. У 
решті справ імовірно багато несподіванок 
– вони не принесуть шкоди, але змусять 
підкоригувати плани й віднімуть багато 
часу.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Роман Карпюк (31 січня 1964 р.)
Депутат Волиньради
Невеличка переможна війна закінчилася 
успішно, тепер матимете можливість 
легально забезпечувати собі хліб з маслом, а 
при хорошому попиті на авто – ще й ікорку. 
Утім можливі й перипетії із Фемідою, не все 
так переможно, як здається. 

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Голова Волинської ОДА
Ситуація складатиметься одночасно добре 
й погано. Оточення руйнівно впливає на 
раніше складені плани, всі починання та 
взаємини. Остерігайтеся травматизму 
на роботі. Несприятливий тиждень для 
романтичних знайомств на природі.
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У
Панас СМИРНИЙ, pravda.lutsk.ua

новенькому конверті, через 
руки поштаря, штири аркуші 
затерті надіслали до Царя. 

Хай читає вседержитель про щасливі 
будні людські, як радіє кожен житель, 
що він мешкає у Луцьку. Щире слово 
і правдиве ще й подяка ось така – то 
емоцій щедра злива до М.Я. Раменяка:
«Пишуть вам прості лучани, вдячні 
всі за світлий день, коли сонце 
вранці встане – вам співаємо пісень. 
Ваша ініціатива посилать до нас 
лучі: ми живемо всі щасливо, мов на 
тепленькій печі. Тільки сонечко не 
гріє в трубах зимну рідину, кожен з нас 
давно вже мріє про гарячу дивину. Травень 
згадуєм із цвітом і з приємним кип’ятком, 
нам прислав тепленьке літо городський 
міськвиконком. В цьому ваша є заслуга, бо 
на плечах голова, вас ми маємо за друга, 
вам – подячнії слова.
У відсутності водички є нам користь 
і резон, бо з холодною п’янички краще 
гонять самогон. Холодильна установка 
брагу в спирт переганя і виходить 
все так ловко, первак капає щодня. А 
холодною водою спирт розбавимо в 
момент і травневою росою шлемо меру 
комплімент.
Особливе вам спасибі від лучанки 
Катерини, що зробила гарний вибір і 
вродила нам дитину. Тільки чорне, наче 
нічка, народилось хлопченя, темна в 
нього дуже пичка, одне слово – негреня. 
Чоловік тієї жінки був чотири дні у стресі, 
взяв дитиночку-вуглинку й розібрався 
у процесі. Лікар мудро, професійно все 
розставив на місця: «Усе сталось не 
стихійно – не помили ви…кінця. Не було 
водички в крані, а нагріти було лінь, ви 

вогонь, той, що без диму. Ми за газ платили 
ніби та впаяли нам борги, сидимо тепер без 
хліба, самі собі вороги. Знаємо ясну причину 
наших праведних проблем, винні в бідах всі 
мужчини, терпимо за тих нікчем. 
Вам коня дали навзаєм, просто так, зветься 

коник той «Хюндаєм», а ви справжній там 
козак. Роз’їжджаєте по місту, по дворах 

і по мостах, щоб було усюди чисто, 
всі стояли на постах. Хай так буде 

і надалі, хай жує конячка сіно, 

, 
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з жоною на дивані спрацювали на тінь-
тінь… Непомитий ваш мутатор хай 
приймає вся рідня, ви є справжній біо-
тато, хоч дитина – негреня».
Дали довідку в роддомі, штампи, підпис і 
печать, аргументи всі вагомі, їх сприймає 
Катя-мать. Хоче меру благодарность 
написати у міськраду, вийшло все 
правдиво й гарно, краще мамі вже 
не нада. Тільки в метриках хлопчину 
записала чомусь Білом, мабуть, є на те 
причина, бо на чорне каже «біле».
Є із кого приклад брати і продовжувать 
почин – є у місті біла мати, є у мами 
чорний син.

А щоб далі не плодити негреняток в 
древнім місті, усіх хочуть нас помити  (є 
такі приємні вісті). Влада після літа й 
спеки всіх запросить на майдан і помиє 
всіх із глека: чи то пані, чи то пан. Правда, 
для жінок джакузі приготує голова, всіх 
лучанок по заслузі сам із шланга полива…
Хто з колишніх комсомолок та й зберіг 
свого квитка – буде мити спину голу 
колишній власник партквитка. Всіх на 
чисту тягне воду, ще й на теплу, як колись, 
всім гарантія свободи, щоби мрії всі 
збулись.
Щира дяка вам отдєльно за тепло на 
люту зиму, за розпродані котельні, за 

вам дадуть за це медаля, а нам 
– пива в «Буратіно». Треба жити 

економно, гривню вміло берегти, 
поважаєм вас за скромність, за 

оновлені мости. Бо найкращий жовтень 
місяць для ремонту всіх доріг, розчин із 
асфальтом місять, бо вже вибори вгорі. 
По оновлених дорогах на заправленій 
«Сонаті» будем мати ми всі змогу 
жити так, як ви у златі. Ми зазначим 
в бюлетені щиру істину просту: все 
у жовтні нам до фєні, як кататись по 
мосту! Бо було там справді тісно і 
вибоїни-рови, славим голову ми прісно, 
що дороги обновив. 
Покататись по дорогах можна навіть без 
дівок, бо заправитись є змога із труби 
концерну «Вок». 
Слово праведне і щире варте слави за 
діла, хай звучить воно з ефіру, переконує 
вола. Бо воли, худібка щира, все життя 
несуть ярмо, та приходить враз зневіра, 
як свій голос віддамо. А у яслах (там, 
де сіно) вітер свище, як колись, йди, 
батраче, в «Буратіно», за останній гріш 
вколись…
Хтось будує хату й віллу, все, принаймні, 
гарно ззовні – а воли і не ревіли б, якби 
ясла були повні.
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