
Про театральну реформу та контр-
акту систему, про особливості таких 
змін говорили у Луцьку 7 вересня 
під час конференції Львівського 
міжобласного відділення Націо-
нальної спілки театральних діячів 
України. На ньому були присутніми 
директори 28 театрів із 8 областей, 
також чекали і на міністра культури 
України В’ячеслава Кириленка. 

— У такому давньому мисте-
цтві, як театр, дурно запроваджува-
ти якісь новшества. А що ми зараз 
бачимо? Люди, які навіть ніякого 
уявлення не мають про те, що таке 
театр, як він працює, хочуть його ре-
формувати. — З таких слів розпочав 
своє вітальне слово народний артист 
України Федір Стригун. — Чиновни-
ки не розуміють, що нація розпочи-
нається з культури. Реформу хочуть 
впровадити для всіх театрів України 
на прикладах столиці. Але Київ — це 
не Тернопіль, Луцьк — не Львів. Та 
й про що вони там, у себе, «зверху», 
говорять: конкурсний відбір акто-
рів. Всі ж, хто працював у нашій сфе-
рі, і так знають, що знайти вакансію 
дуже складно, а звільняється тільки, 
не доведи Боже, коли хтось помер. 
Та невже тоді треба проводити кон-
курс, запрошувати акторів з інших 

театрів? А якщо в моєму арсеналі 
вже є ким замінити? То для чого той 
конкурс? Що він дасть? До того ж 
наші керівники відмінили художні 
ради, бо вважають, що таємним го-
лосуванням обирати акторів краще. 
Але як було добре раніше, коли при-
ймали молодого працівника, брали 
його на рік, два чи п’ять на випробу-
вальний термін, після проходження 
якого можна брати людину на по-
стійну основу...

Федір Миколайович також по-
яснив, у чому полягає славнозвіс-
на європейська система прийняття 
на роботу акторів. Якщо вона буде 
прийнята урядом, то театралів вла-
штовуватимуть на роботу тільки за 
контрактом, а значить — буде вказа-
но, на який термін. Тобто, «якщо ак-
тора запросили грати до Луцька на 
п’ять років, після закінчення угоди 
продовжили ще на 5, а тоді скажуть: 
«До побачення. Ви вже пропрацюва-
ли два терміни, а більше не можна». 
І що йому робити тоді? Куди дітися 
молодій людині, якій ще тільки пра-
цювати й працювати?»

Художній керівник Волинського 
облмуздрамтеатру Петро Ластівка 
вихід із цієї ситуації для усіх акто-
рів бачить тільки в запровадженні 
гільдії, яка б піклувалася про їхній 

соціальний захист після закінчення 
роботи в театрі, і зауважує, що зни-
щувати саму структуру українсько-
го стаціонарного театру є злочином 
проти всього мистецтва.

Під час конференції виступив 
також і директор Львівської опери 
Тадей Едер.

— У цілому світі ніхто не ходить 
на вистави, в оперу ходять на вико-
навця. А як ми його цінимо? Наша 
сцена має одну з найкращих акустик 
світу. І наш виконавець чотири з по-
ловиною години співає без права на-
віть на півмікрофона. Коли ж на га-
стролі приїжджає естрадна співачка, 
на ній прикріплено 42 мікрофони, а 
співає під фонограму. І теж «народ-
ная артістка». Якщо ми говоримо 
про культуру, то в Україні її немає. 
Не треба цій державі культура.

А сьогодні наша влада хоче пере-
вести всі театри на міський бюджет. 
Та ми і так ледь-ледь зводимо кінці 
з кінцями. А що буде тоді? Я спіл-
кувався з директором Варшавської 
опери з цього питання і він заува-
жив, що  кожного року від держави 
театри отримують 80 млн євро. А в 
нас? В опері кожна партія, кожна 
роль оцінюється по-різному, тіль-
ки наша держава зуміла порівняти 
оплату всім.

Наприкінці виступив голова На-
ціональної спілки театральних ді-
ячів України Лесь Танюк.

— Знаєте, недарма кажуть, кож-
на нова влада гірша від попередньої. 
Вкотре переконуюсь, що це правда. 
При Януковичу з Азаровим було до-
мовитися легше, бо ми тоді стояли в 
опозиції. І як би там не було, але нас 
хоч трохи боялися, знали, що ми ви-
ступаємо проти. Тоді Микола Яно-
вич таки виділяв щороку на спілки 
10 млн. Цього року при демократич-
ній владі ми отримали лише 5 млн.

Завершили конференцію дирек-
тори театрів Західної України Зая-
вою до міністра культури В’ячеслава 
Кириленка, який так і не приїхав до 
Луцька, — переглянути прийняття 
цієї реформи.

Любов ШЕКЕЛЬ

6 вересня в місті Детмольд (Ні-
меччина) Луцький міський го-

лова Микола Романюк та Лантрат 
краю Ліппе підписали Угоду про 
партнерство між містом Луцьк та 
краєм Ліппе (Німеччина). У рам-
ках цієї угоди передбачено співп-
рацю у сфері освіти, соціальної по-
літики, охорони здоров’я, екології, 
підтримку реалізації спортивних, 
культурних проектів. Крім того, 
планується приділити особливу 
увагу налагодженню контактів у 
сфері молодіжної політики через 
організацію наукових стажувань 
та професійних навчань, культур-
них обмінів. 

Міський голова Микола Ро-
манюк зазначив, що до цього іс-
торичного моменту ми йшли 
більше 20 років, адже, дякуючи 
голові спілки «Мости в Україну» 
Карлу-Герману Крогу, співпраця 
між Луцьком та Ліппе триває вже 
досить довго. Микола Ярославо-
вич подякував німецькому колезі 
за теплий прийом, а також за ту 

підтримку, яку вони надають нам 
у цей непростий час.

Під час перебування делегації 
з Луцька у Німеччині відбулася 
спільна зустріч партнерів: місто 
Луцьк, край Ліппе (Німеччина), 
Ходжєж (Польща) та Каунас (Ли-
товська Республіка). На зустрі-
чі обговорювали спільні шляхи 
співпраці міст, особливу увагу 
приділили майбутній реалізації 
молодіжних заходів, проектів, що 
пропагують європейську ідентич-
ність. Крім того, сторони домови-
лися співпрацювати в питаннях 
соціальної політики, а також на-
працювати проекти у сфері від-
новлювальних джерел енергії та 
ІТ-технологій.

Нагадаємо, що співробітни-
цтво між краєм Ліппе та Луцьком 
розпочалася вже давно, завдячу-
ючи саме Карлу-Герману Крогу, 
який у 1998 році організував пер-
ше стажування волинських сту-
дентів в установах, банках та на 
підприємствах Краю Ліппе. 

Між Луцьком та краєм Ліппе підписано 
угоду про партнерствоРеформа у «культурній» галузі 

На часі
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Колишній бойовик 
добровільно покинув 
терористів
Колишній бойовик добровільно звернувся до 
органів МВС України з відповідною заявою про 
свою участь у незаконних збройних формуван-
нях т. зв. «ДНР». Він зізнався в скоєному злочині 
та погодився надавати будь-яку допомогу 
слідству. У подальшому це може стати приво-
дом для звільнення чоловіка від кримінальної 
відповідальності.

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 14 вересня
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: «Телевізій-
на служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» (I)
09:30 «Чотири весілля 4»
10:50 «Міняю жінку - 3»
12:20 Х/ф «Діамантова рука» (II)
14:10 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене кохання» 

(I)
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (I)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Ромео і Джульєт-

та» (II)
02:05 Х/ф «Пагорби мають 

очі» (III)
03:45 Х/ф «Великий Гетсбі» (II)

05:55 Д/ф «Великі українці»
06:25 Мультфільми
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Бідна Liz»
11:20, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:45, 14:20 «Судові справи»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дім зразкового 

утримання»
00:05, 04:05 Т/с «Пілот міжнарод-

них авіаліній» (II)
01:50 Т/с «Скандал 3» (II)
03:15 Т/с «СБУ. Спецоперація»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:50 Події

09:15, 03:45 Зірковий шлях
10:15, 19:45, 02:35 «Говорить 

Україна»
12:40 Реальна містика
13:25, 15:30 Т/с «Сила кохання» 

(I)
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів. 

Таємниці» (I)
21:00 Х/ф «Жила - собі любов» (I)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Потрошителі» (II)

05:45 «Рецепти щастя»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» (I)
08:45, 17:10 «Розсміши коміка»
09:40, 15:30 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
14:00 М/ф «Ліло і Стіч» (I)
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. На краю світу»
20:00 «Орел і Решка. Ювілейний 

сезон»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Наречений напро-

кат» (II)
00:10 Х/ф «У коханні дозволено 

все» (II)
02:00 «Бійцівський клуб»
03:45 «Нічне життя»

05:45 Мультфільм СРСР
11:45 «Жарт за жартом»
12:20 Х/ф «Соло для слона з 

оркестром»
14:35, 19:45 Т/с «Комісар Рекс»
16:15, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:05 Х/ф «Загадка Ендхауза»
23:15 Т/с «Війна Фойла»
01:05 «Невідома версія»
01:45 «Своя роль»
02:25 Кіноляпи
03:25 Саундтреки
04:35 Кінотрейлери

06:00, 16:00 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50, 18:30 «За живе!»
10:05 «Зіркове життя. Не бійтеся 

народжувати»
11:00 «Битва екстрасенсів»
12:00 «Україна має талант!-4»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55, 22:45 «Хата на тата»
23:10 «Детектор брехні 7»
00:20 «Один за всіх»
01:30 Х/ф «Любов земна» (I)
03:15 Нічний ефір

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Пригоди мультинят»
06:00, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:00 Труба містера Сосиски
11:00, 13:20 Х/ф «Джуманджи»
13:35 Х/ф «Няньки»
15:30, 16:20 Х/ф «Месники»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Інший світ. Повстання 

ліканів» (II)
02:00 Х/ф «Шосе смерті» (II)
03:55 Т/с «У полі зору»

06:30 Пробуддись
07:20 Т/с «Сышишь-шоу» (II)
09:35 «Разрушители мифов»
11:45, 19:00 Comedy Club
12:45, 16:00 Comedy Woman
13:40, 21:00 Т/с «Универ-4» (II)
14:15, 21:35 Т/с «Универ. Новая 

общага» (II)
15:00 Т/с «Универ-2» (II)
15:35 Т/с «Универ-3» (II)
17:00 Т/с «Онлайн 4.0» (II)
18:00 Comedy Баттл. Без границ
20:00 Т/с «Сышишь-шоу-2» (II)
23:00 Х/ф «Почти беременна» (II)
00:50 М/с «Пыхчево» (II)
01:15 «ГАРАЖ»
03:10 Мамахохотала шоу
04:40 Раздолбаи

06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/c «Боб Губко - Прямокутні 

Штани»
07:05 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Х/ф «Поліцейська академія 

4»
14:45 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

вовк 2»
16:05 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 03:15 Абзац!
19:00 Ревізор
21:15 Дешево та сердито
23:20 Х/ф «Артур. Ідеальний 

мільйонер» (II)
01:25 Х/ф «Будинок з паранор-

мальними явищами 2» (II)
04:10 Служба розшуку дітей
04:15 Зона ночі

06:00 Злочини століття
07:00 Таємничий світ термітів
07:50 Вижити в світі людей
08:40, 15:00 Вижити попри все
09:30 Поплічники Гітлера
10:20, 16:50 У пошуках істини
11:10, 17:40 Правила життя
12:00, 18:30 Наука
12:30 Містична Україна
13:20, 19:50 Секретні території
14:10, 19:00 У пошуках пригод
15:50, 20:40 Скарби зі сховищ
21:40 Бути комахою
22:40 Таємниці Африки
23:30 Покер
00:20 Таємниці кримінального 

світу
04:30 Таємниці століття

05:30 Х/ф «Живе такий хлопець» 
(I)

07:05 «Правда життя». Диво-люди
07:35 «Агенти впливу»
08:30 «Народний кухар»
09:20 Т/с «Коломбо» (I)
11:05 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
12:45 Т/с «Той, що читає думки 

- 2»
14:25, 15:15 Т/с «Лігво змія»
15:00, 19:00, 21:30, 02:35, 04:30 

«Свідок»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Королівство» (II)
00:40 Т/с «Бестія» (III)
03:05 Х/ф «Кривава хвиля» (III)

06:00 Малята-твійнята
06:20 Зоо фактор
06:45 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 

(I)
07:10, 10:05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» (I)
07:35 М/с «Ча´інгтон» (I)
08:00 Мульт MX (I)
10:35 М/с «Каспер» (I)
11:00 Обережно, діти!
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (I)
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» (II)
23:00 Дайош молодьож
00:50 Т/с «Помста» (II)
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 Дамочки рулять
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:00 Що для вас корисно?
06:30 Телеторгівля
07:30, 09:35, 15:00 Квадратний 

метр
08:10 Ульотні тварини
08:40 Мультфільми (I)
10:50 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:00 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» (I)
14:05, 21:40 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці їжі
20:50, 23:40 Зайві 10 років
22:40, 01:05 Без жертв
00:20 Смачне побачення
02:00 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25, 00:25 Від першої 

особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:20, 18:50 Про головне
10:20 Перша студія
11:00 Д/ф «Дорогами Саксонії»
11:40 Д/ф «Найбільший китайський 

ресторан у світі»
12:25 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
13:15 Вікно в Америку
13:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
15:20 Казки Лірника Сашка
15:30 М/с «Друзі-янголи»
15:45 Хто в домі хазяїн?
16:10 Музичне турне

17:15 Д/ф «На крилах андського 
кондора»

18:15 Час-Ч
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:35 Віра. Надія. Любов
02:25 Телевистава «Мати-най-

мичка»
04:05 Д/ф «Склодовська - Кюрі»
04:35 Д/с «Палітри»

06:00 Мультфільми
06:45 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:45 «Облом.UA»
08:45 «Помста природи»
09:50 Х/ф «Аутсайдер»
11:45 Х/ф «Сталінград»
14:35 «Вайпаут»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Скоріон»
21:15 Х/ф «Відкрити вогонь»
00:00 Х/ф «Розумний сумнів»
02:00 Х/ф «Вінчання зі смертю»

Директор Львівської опери Тадей Едер

СБУ виявила на Закарпатті 
дві схованки зі зброєю та 
боєприпасами
У лісі поблизу обласного центру в двох місцях 
було приховано протитанкові гранатомети РПГ-
22, протитанкові димові завіси, світлові гранати 
на розтяжки, гранати Ф-1, РГД та запали до них. 
Також виявлено велику кількість патронів калібру 
5,45 мм, 7,62 мм, 12,7 мм і патрони до ручного ку-
лемета «ВОГ-17». Управління СБУ в Закарпатській 
області продовжує оперативно-слідчі дії.

або Що буде з акторами після узаконення контрактної системи?


