
Кажуть, що талановита лю-
дина – талановита в усьому. 
Дивлячись на роботи моєї 
знайомої, Марії Філаретівни 
Нікітіч, із впевненістю можу це 
стверджувати. Починала вона 
з вишивки хрестиком, згодом 
практикувалася в бісеропле-
тінні, а тепер уже два роки як 
відкрила для себе техніку де-
купажу, роботами якого радує 
своїх рідних та знайомих. Про 
її власний творчий шлях ми 
цікавились у самої майстрині.

«А починала я з вишивки. 
Ще в школі на уроках праці вчи-
ли вишивати, в’язати, моделю-
вати та кроїти одяг. Дуже багато 
дали саме вони», — розповідає 
жінка. 

Ось те, творче, супроводжує 
пані Марію й до сьогодні, бо й 
освіту вибрала відповідну — 
музичну. Проте, зізнається, хо-
тіла спочатку бути перукарем, 
та, порадившись із батьками, 
обрала таки музичне училище. 
А коли ж їй було вже 32, закін-
чила  курси перукаря. 

ПЕРША ВЛАСНА 
ТВОРЧІСТЬ

«Творче постійно мене су-
проводжує: спочатку музичне 
училище, згодом робота в Лю-
бомльській музичній школі, 
куди мене направили після на-
вчання, а там заміжжя, діти. 
Коли росли мої малята, не 
можна було щось купити, тому 
шила для них речі – це була моя 
перша власна творчість. Після 
декрету працювала 14 років у 
Волинському хорі. Пошук ви-
шивки для костюмів учасни-
ків — це була моя робота. Але 
не та робота, за яку платили 
(Марія Філаретівна була учас-
ником хору. — Авт.), а та, яку 
мені хотілося виконати. Тепер 
із чоловіком відкрили власну 
фірму. Виготовляємо та прода-

ємо плівки для металочерепиці. 
Раніше займалися ще й прода-
жем дерев’яних дверей. Хотіла 
дуже двері з вишивкою. щоб їх 
побачити, навіть на фестивалі 
в Києві була. Та, як виявилося, 
їхня ціна не підйомна для пере-
січного волинянина, тому дове-
лося покинути цю ідею», — ді-
литься з нами своєю життєвою 
історією. 

Та додає, що робота на фір-
мі показала — це не її. Довело-
ся вчити фінанси, бухгалтерію. 
Одним словом – нудота. Поря-
тунком від сірих буднів став той 
день, коли в Інтернеті натрапи-
ла на техніку декупажу. Жінка 
зізнається, що це настільки її 
захопило, що відразу захотілося 
спробувати. 

«Я, здається, днів 3-4 читала 
всю теорію, дивилася майстер-
класи. І почала вчитись». 

ТЕХНІКА ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ 
ВМІЄ МАЛЮВАТИ

Про те, що таке «декупаж», 
жінка вже розповідає, як справ-
жній фахівець:

«Декупаж, або серветкова 
техніка, — це аплікація, покрита 
лаком, тому виглядає як розпис. 
Якщо не помиляюсь, дослівно 
«декупаж» — вирізати, в нашо-
му випадку — це прикрашання 
якогось предмета за допомогою 
вирізаних паперових малюнків. 
Малюнки можна брати з сер-
ветки чи роздрукувати щось з 
Інтернету. Також можна поєд-
нувати кілька картинок в одній 
композиції. Тому я називаю її 
технікою для тих, хто не вміє 
малювати, бо малюнки вже го-
тові. Завдання автора — вдало 
підібрати палітру та оригіналь-
но домалювати ті прогалини 
виробу, на які не вистачило ма-
люнка. До прикладу, це може 
бути тон поверхні».

Яка саме річ, виготовлена 
власноруч декупажем, і стала 

«першовідкривачкою», жінка 
не пригадує, бо вже так багато 
предметів зроблено. Має лише 
фото перших виготовлених 
скляних пляшок та дощечок.  

Загалом на виготовлення 
однієї пляшечки йде близько 
5-6 днів, дощечки — 4-5. Розпо-
відає, що є фахівці, які роблять 
швидше, але Марія Філаретівна 
старається дотримуватися всіх 
«норм Інтернету» цієї техніки, 
тобто, якщо вказано, що саме 

таку кількість годин має сохну-
ти лак, вона суворо цього до-
тримується. 

«Часто буває, що за робо-
тою не помічаю, що вже давно 
перевалило за північ. І тільки 
дивуюсь, як швидко йде час за 
улюбленою справою», — з по-
смішкою пригадує численні не-
доспані ночі. 

Сьогодні майстриня ви-
готовляє і на замовлення, але 
коли тільки починала, то все 
роздарювала. Готова дощечка в 
середньому коштує 50 грн. Ціни 
жінка  встановлювала, орієнту-
ючись на ті, які бачила в про-
дажі чи знову ж таки в Інтер-

неті. Зізнається, що ніколи не 
рахувала собівартість. Бо таки 
не зручно вимірювати в грамах 
кількість затраченої фарби чи 
лаку для одного виробу.

У КОЖНОГО СВОЯ 
ТВОРЧІСТЬ

— Чи навчали техніці деку-
пажу своїх близьких? — запиту-
ємо.

— Те, творче, що закладене 

в мені, почало давати свої пагін-
ці у дітей. Донька зацікавилася 
моєю роботою, хоча не декупа-
жем (сказала, що це не її), впо-
добала вишивку бісером. Син, 
на диво, з народження, не три-
маючи пензля в руках, взявся 
малювати. 

Сьогодні єдині переживан-
ня і турботи жінки — її діти і 
внуки. І ще…

«Живучи із мамою, я досі 
відчуваю себе дитиною. Тому 
є безмежне бажання пожити, 
щоби мої кровиночки відчували 
себе дітьми якнайдовше». 

Любов ШЕКЕЛЬВишитий костюм майстриня зробила зі старих занавісок  
(на фото з чоловіком)

Майбутнє вишиванок у занавісках
Творчість
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Жителю Турійщини на дах 
будинку кинули бомбу
У момент вибуху господар і його сім’я були вдома. 
На щастя, ніхто не постраждав. О 2-й ночі 3 серп-
ня в чергову частину Турійського РВ УМВС на-
дійшло повідомлення від жителя с. Маковичі про 
те, що незнайомці кинули невідомий предмет на 
дах його оселі, внаслідок чого було пошкоджено 
покриття будинку. Правоохоронці виявили в даху 
отвір розміром 30х40 см, що утворився внаслідок 
вибуху невідомого предмета. Зараз з’ясовуються 
обставини та мотиви правопорушення.

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 10 серпня
06:30 «Українські сенсації»
07:20 «Маша і ведмідь» 
07:45, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
08:40 «Міняю жінку - 8»
10:00 «Чотири весілля - 2»
11:10 Х/ф «Темні лабіринти 

минулого»
15:10 «Не бреши мені»
16:10 «Сімейні мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
20:15 Т/с «Свати - 5» 
21:20 Т/с «Подвійне життя» 
23:20 Т/с «Місцеві новини» 
00:20 Х/ф «Померти молодим» 


02:20 «Great British Bake off - 2: 

Masterclass»
03:20 «Junior bake off»
04:45 «Служба розшуку дітей»
04:50 «Шість кадрів»

06:00 Х/ф «Самогонники»
06:20 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос. Само-
гонники»

06:30 «Мультфільм»
07:00, 08:00, 09:00 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Т/с «Спроба Віри»
13:30 Т/с «Одну тебе кохаю»
16:30 «Жди меня. Украина»
17:50 «Новини»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
23:40, 03:30 Т/с «Перше кохання»
02:05 Т/с «Зцілення любов’ю»

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 01:50 Події

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

09:15 Зірковий шлях
10:00, 21:00 Т/с «Лист очікуван-

ня» 
14:00, 15:30 Т/с «Я поруч» 
18:00, 04:35 Т/с «Королева 

гри» 
19:45, 02:35 «Говорить Україна»
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Шакал» 

06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 19:10 «Орел і Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Лицар Камелоту» 
23:50 Х/ф «Я ніколи не буду 

твоєю» 
01:30 Х/ф «Кохання та інші ката-

строфи» 
02:50 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
09:50 Т/с «Повернення Будулая»
14:45, 19:45 Т/с «Комісар Рекс»
16:25, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:05 Х/ф «Невідправлений 

лист»
23:05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
00:45 Своя роль
01:50 Кіноляпи
02:55 Саундтреки
04:25 Кінотрейлери

06:35, 16:00 «Все буде добре!»
08:20 «Зіркове життя. Підкаблучни-

ки за власним бажанням»
09:15 «Зіркове життя. Приречені 

на самотність»
10:15 Х/ф «У Бога свої плани» 
12:10 «Битва екстрасенсів»
13:05 «Х-Фактор»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
20:05 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:45 «Один за всіх»
02:20 Х/ф «Сватання гусара» 
03:30 Нічний ефір

06:05 Служба розшуку дітей
06:10 М/с «Пригоди мультинят»
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
07:40, 19:20 Надзвичайні новини
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Стоп-10
12:00 Провокатор
13:10 Х/ф «Перший удар»
14:45, 16:20 Х/ф «Містер Крутий»
16:55 Х/ф «Шпигун по сусідству»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Відчайдушний» 
02:10 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
04:15 Т/с «Рюрики»

06:00, 09:25, 11:20, 13:10, 17:40 
Comedy Club

06:30 Пробуддись
07:05 Ситком «Сышишь-шоу» 
10:20 «Разрушители мифов»
12:15, 04:15 «Раздолбаи»
12:45 Раздолбаи. Взрывная волна
14:10, 20:40 Т/с «Универ-4» 
14:45, 21:40 Т/с «Универ-5» 
15:40 Т/с «Универ 2» 
16:40 Т/с «Универ 3» 
17:05 Т/с «ОНЛАЙН»
19:40 Comedy Woman
22:40 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:00 Т/с «Сышишь-шоу» 
23:25 М/с «Биба и Боба» 
00:00 Х/ф «Оттепель» 
01:45 Т/с «Хроники будущего» 
02:25 «ГАРАЖ»
04:40 Мамахохотала шоу

05:40, 06:45 М/ф «Гномео і 
Джульєта»

05:42 М/с «Губка Боб»
06:47 Т/с «Друзі»
07:45 Х/ф «Останній день»
11:30 Х/ф «Годзилла»
13:55 Х/ф «Дружина напрокат»
16:05 Х/ф «Свекруха-монстр»
18:00, 00:10 Абзац!
19:00 Весільні битви
20:30 Х/ф «Війна наречених» 
22:15 Х/ф «Цунамі» 
01:10 Т/с «Моя нянька вампір»
02:20 Служба розшуку дітей
02:25 Зона ночі
04:05 25-й кадр

06:00, 00:20 Несподівані злочинці
06:50, 22:40 Жертви природи
07:40, 16:40 Правила життя
08:30, 15:50 У пошуках істини
09:20 Шукачі
10:00, 17:30 Містична Україна
10:50, 18:20 Секретні території
11:40 Путівка до пекла
12:30 Дикі острови
13:20, 21:00 Він і вона. Бій за життя
14:10, 20:00 Зброя: сімейна справа
15:00, 19:10 У пошуках пригод
21:50 Сила зграї
23:30 Покер
01:20 Бандитський Київ

06:05 Х/ф «Принцеса на бобах» 
08:05 «Правда життя». Гуляють усі!
08:35 «Агенти впливу»
09:30 «Народний кухар»
10:20 «Розсміши коміка»
12:05 Х/ф «Грифон» 
13:40 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
15:15 Т/с «Полювання на Вер-

вольфа»
19:00, 21:30, 02:20, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Хлопці зі сталі»
22:00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
23:45 Т/с «Елементарно - 2» 
00:40 Т/с «Банши» 
02:50 Х/ф «Атака Юрського 

періоду» 
04:40 «Випадковий свідок»

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


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Каспер» 
11:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:35 Панянка-селянка
15:35 Рятівники
16:30, 20:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 19:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Т/с «Два батька і два 

сина» 
23:00 Бійцівський Клуб
23:55 Т/с «Ангел або Демон» 
01:00 Профілактика

06:10, 07:30 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:55, 15:00 Квадратний метр
09:50 Мультфільми 
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:05 Моя правда
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці їжі
20:50, 23:40 Зайві 10 років
21:40 Зіркове життя
22:40 Без жертв
00:40 Телефон довіри
01:25 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 08:40 Ескулап
07:35, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 Мультфільм
10:00, 14:30 Т/с «Таємниця старо-

го мосту»
10:50 Д/ф «Північ. Париж про-

кидається»
11:50 Д/ф «Загублені у виноградній 

лозі»
13:15 Вікно в Америку
13:35 «Маестро тиші». Гія Канчелі
15:20 Х/ф «Новий кінотеатр 

«Парадізо»
18:15 Час-Ч
18:50, 21:40 З перших вуст
19:00 Дорогі депутати

19:30 Перша шпальта
19:55 Д/ф «Корея. Неможливе 

об’єднання»
21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:35 Телевистава «Чорна Пантера 

та Білий ведмідь» 
04:15 Як ваше здоров’я?

06:00 Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
08:15 Т/с «Пригоди Мерліна-4»
12:15 Х/ф «Пірати семи морів: 

Чорна борода»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
18:50 «Люстратор 7.62»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Таксі: Бруклін»
21:20 Х/ф «Книга Ілая»
23:50 «Реал-Бодріт»
00:20 Х/ф «Щелепи»
02:00 Х/ф «Все перемагає любов»

Книга на замовлення (музична тематика)

Затримано чергову партію 
контрабандних цигарок
У вівторок вночі прикордонники відділу «Грабове» 
Луцького загону під час спільних заходів з пред-
ставниками УСБУ у Волинській області затримали 
гужовий транспорт, завантажений цигарками на 
загальну суму близько 220 тисяч гривень. Керу-
вав ним 46-річний мешканець с. Заліси Шацького 
району. З його слів, невідомі попросили відвезти 
цигарки до берега річки та за допомогою гумових 
човнів переправити коробки на польський бік. Міру 
покарання правопорушникові вирішить суд.


