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ВІЙНА ТА ІНФЛЯЦІЯ: 
ДРУЗІ-НЕРОЗЛИЙВОДА

ЯКИХ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТОРІВ 
ПРИВАБЛЮЄ 
ВОЛИНЬ

ГРОШІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

стор. 8-9

А це вже було, було, 
було… Й не одного разу, 
і навіть не одного разу в 
Україні. Паніка, лихоманка 
цін, перекреслені мрії 
одних та спекулятивні 
прибутки інших, 
намагання «в’язати» 
гривню безпрецедентним 
збільшенням облікової 
ставки до 30%, 
скуповування продуктів, 
ще більше соціальне
розшарування 
суспільства...

БРАТИ КАПРАНОВИ:БРАТИ КАПРАНОВИ:  
«ТАК, ЯК НАС «ТАК, ЯК НАС 
ПРИЙМАЮТЬ ПРИЙМАЮТЬ 
НА ВОЛИНІ, НА ВОЛИНІ, 
НЕ ПРИЙМАЮТЬ НЕ ПРИЙМАЮТЬ 
НІДЕ»НІДЕ»

УКРАЇНЦЯМ ДОВЕДЕТЬСЯ 
БІЛЬШЕ  ПЛАТИТИ ЗА ГАЗ: 

ЯК, ЧОМУ І НА СКІЛЬКИЯК, ЧОМУ І НА СКІЛЬКИ

ЕРСПЕКТИВИ

стор. стор.   99
КОМУНАЛКА

БІЗНЕС НА СМІТТІ: ЧУЖИМ 
ВХІД ЗАБОРОНЕНО

стор. 7

Луцька мерія остаточно 
відфутболила переселенця 
з бізнесово-екологічною 
ініціативою, який у новому 
місті мріяв розпочати 
власну справу. «Хроніки 
Любарта» писали про 
початок цієї історії у номері 
від 5 лютого. Та нещодавно 
на сесії міської ради було 
ухвалено рішення, яке 
перекреслило наївні 
намагання переселенця 
побудувати взаємовигідну 
співпрацю з міською 
владою.

стор. 10

Від 
іноземних 
інвестицій 
залежить добробут волинян. 
Нові підприємства – це створення робочих 
місць, покращення рівня життя населення. Щоб іноземці 
були зацікавлені у розбудові свого бізнесу на волинських 
теренах, тут мають бути чесні суди, некорумповані  
органи контролю та представники влади. 

Х ІНО
СТОРІВ
АБЛЮЄ 

ИНЬ

ОЗЕМНИХ 

добробут волинян.
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БЛАГОУСТРІЙ

ЯКІ ВУЛИЦІ ВІДРЕМОНТУЮТЬ ЯКІ ВУЛИЦІ ВІДРЕМОНТУЮТЬ 
І ПІДЛАТАЮТЬ У 2015 РОЦІ? І ПІДЛАТАЮТЬ У 2015 РОЦІ? 

ПРОТИСТОЯННЯ

ЧЕРЕЗ ЛУЦЬК 
КУРСУВАТИМЕ ПОТЯГ 
ДО ТЕРНОПОЛЯ
Із 6 березня на Львівській залізниці розпочинає 
курсувати новий регіональний поїзд №792/793 
сполученням Ковель-Тернопіль-Ковель, який їздитиме 
через Ківерці, Луцьк, Рівне, Здолбунів, Красне.

Потяг вирушатиме щодня, починаючи із п’ятниці, 
6 березня, о 5:05 з Ковеля та прибуватиме в Тернопіль 
о 12:42. Зворотньо він також курсуватиме щоденно від 
6 березня о 16:13 з Тернополя та прибуватиме в Ковель 
о 23:50. У поїзді будуть лише місця для сидіння.

«ДЕЛЬТА БАНК» 
ПОПОВНИВ РЯДИ 
НЕПЛАТО СПРОМОЖНИХ
2 березня 2015 року правління Нацбанку України 
прийняло постанову про віднесення ПАТ «Дельта 
Банк» до категорії неплатоспроможних, пише 
«Економічна правда».

Як зазначають в НБУ, 94% усіх вкладників АТ 
«Дельта Банк» мають вклади в межах гарантованої 
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми 200 
тисяч гривень, отже, вони отримають свої вклади в 
повному обсязі.

«Кількість таких вкладників становить 554 тисячі 
осіб. Частина клієнтів зі значними обсягами вкладів 
(близько 6% від кількості усіх вкладників) отримають 
свої вклади в межах суми, гарантованої Фондом», – 
йдеться у повідомленні.

Головною причиною віднесення АТ «Дельта Банк» 
до категорії неплатоспроможних стало невжиття влас-
ником банку своєчасних, дієвих і достатніх заходів для 
поліпшення фінансового стану банку та приведення 
діяльності у відповідність до вимог законодавства 
України.

Головний акціонер та керівництво АТ «Дельта 
Банк» обрали високоризикову стратегію стрімкого 
зростання за рахунок придбання неякісних активів.

Як відомо, раніше голова НБУ Валерія Гонтарева 
заявила, що Нацбанк розглядав питання націоналіза-
ції проблемного «Дельта Банку».

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

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

Вартість передплати вказана 
без урахування послуг поштового зв’язкузку

4,294,29 грнгрн 
на на 33 міс. –  міс. – 13,4713,47 грн                   грн                  

на на 66 міс.  –  міс.  – 28,5928,59 грн грн

на на 1212 міс.  –  міс.  – 58,3858,38 грн грн

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

Передплатний Передплатний 
індекс –індекс –

4983149831

НЕПОПУЛЯРНІ РЕФОРМИ

Л

 ДОРОГІ ЗНАННЯ

ОТРИМАТИ ОТРИМАТИ 
ПУБЛІЧНУ ПУБЛІЧНУ 
ІНФОРМАЦІЮ ІНФОРМАЦІЮ 
СТАЛО СТАЛО 
ДОРОЖЧЕДОРОЖЧЕ
Відповідно до розпорядження луцького 
міського голови, яке оприлюднив сайт 
міськради, зросли ціни на копіювання та 
друк документів, які надаються за запитом на 
інформацію. 

Відповідно до закону України «Про доступ 
до публічної інформації», громадяни можуть 
отримати безплатно інформацію, роздруко-
вану на 10 сторінках. Фактично, відскановану 
інформацію, або інформацію в електронному 
вигляді, вони мають право отримувати без-
платно узагалі незалежно від обсягу. 

Якщо ж ідеться про копіювання або друк 
копій документів формату А-4 та меншого 
розміру (в тому числі  двобічний друк) у кіль-
кості понад 10 екземплярів, то встановлено 
ціну в 1,21 за аркуш (у попередньому роз-
порядженні ціна була 0,98 грн). Копіювання 
або друк копій документів формату А-3 та 
більшого розміру (в тому числі двобічний 
друк) коштуватиме 2,42 грн (було 1,96). А 
найдорожчим буде копіювання або друк ко-
пій документів будь-якого формату, якщо в 
документах поряд з відкритою інформацією 
міститься інформація з обмеженим доступом, 
що потребує її відокремлення, приховування 
тощо (в тому числі двобічний друк) – 6,05 грн 
(раніше було від 2,94 до 4,9 грн). 

ЗАЛІЗНИЦЯ

уцька міська рада 
визначила перелік 
вулиць та дворових 

територій, які будуть 
ремонтувати у 2015 році. 
Пріоритет надаватимуть тим 
вулицям, які були заплановані 
для ремонту чи капітального 
ремонту торік, втім роботи не 
відбулися через брак коштів. 

Таким чином, з минулого 
року в нинішній для проведен-
ня капітального ремонту пере-
ходять проспект Волі, вулиці 
Жуковського, Кременецька та 
тротуарне покриття вулиці Ко-
някіна й проспектів Відроджен-
ня і Молоді. 

Об’єктами незавершеного бу-
дівництва, які підлягають капре-
монту, затверджено вулиці Геть-
мана Дорошенка (в тому числі 
ремонт зливової каналізації), Гні-
давської, В’ячеслава Чорновола, 
Гетьмана Сагайдачного, Верес-
невої, Підгаєцької та проїжджої 
частини проспекту Соборності. 

Серед інших об’єктів для 
проведення капітального будів-
ництва – вулиці Володимирська 

(з’їзд  до річки Омелянівки), 
Бенделіані ( заїзд до центру пер-
винної медико-санітарної допо-
моги №1), Ветеранів, Карпенка-
Карого, Богдана Хмельницького, 
Крилова, Кривий Вал, проспект 
Грушевського (заїзд до стадіону 
«Авангард»), від просп.  Собор-
ності, 9 до просп. Відроджен-

ня, 55 (тротуарне покриття), 
вул. Карбишева на ділянці від 
вул. Конякіна до вул. Нали-
вайка, вулиці Кравчука, Героїв 
Крут, Андрія Марцинюка, заїзд 
до буд. №№ 1,3,5 з вул. Гулака-
Артемовського, заїзд до буд. на 
вул. Привокзальній, 1, просп. 
Перемоги, 21, 17, 13, вул. Люте-

ранської. Серед об’єктів поточ-
ного ремонту – 213 вулиць та 
проспектів. 

Щодо дворів, то в пріорите-
тах визначено об’єкти за такими 
адресами: просп. Молоді, 23, 11, 
просп. Соборності, 13, вул. При-
вокзальна, 15 – вул. Арцеулова, 
11, вул. Конякіна, 17, 19, 23, 25, 
вул. Конякіна, 10, 12, 12а, 12б, 
вул. Дубнівська, 12 – Київський 
м-н, 3, 5, 7, вул. 8 Березня, 33, 35, 
вул. Огієнка, 20, бульв. Дружби 
Народів, 8а, вул. Арцеулова, 1, 
3, 5, 7, 9, вул. Наливайка, 14, 14а, 
вул. Степана Бандери, 18, 20, вул. 
Гулака-Артемовського, 21, 23, 
бульв. Дружби Народів, 13а, вул. 
Потебні, 52. 

Ремонт фінансуватиметься 
за рахунок місцевого бюджету. 
Першочергово ремонтуватимуть 
ті вулиці, які вже почали латати 
раніше. До слова, департамент 
житлово-комунального госпо-
дарства під час укладання до-
говорів на виконання робіт на 
об’єктах капітального ремонту 
вулиць мають передбачити га-
рантійний термін не менш як 5 
років у випадку ремонту цілої 
вулиці.

Парламент 2 березня ухвалив 
закон, який передбачає скорочення 
пенсій працюючим особам на 15% і 
скасування спеціальних пенсій до 1 
червня 2016 року.

Непопулярне рішення депутати ухва-
лили з п’ятого разу після перерви. Рефор-
ми – одна з вимог Міжнародного валют-
ного фонду. 

Таким чином з 1 квітня обмежувати-
муть виплати усіх видів пенсій працюю-
чим пенсіонерам: вони отримуватимуть 
85% пенсій, але не менше ніж півтори ти-
сячі гривень.

Втім це не стосуватиметься виплати 
пенсії військовим, інвалідам І-ІІ категорії, 
інвалідам війни, учасникам бойових дій, 
сім’ям загиблих, незалежно від обійманих 
посад.

При цьому, якщо особа забажає, після 
звільнення з роботи їй виплачуватиметь-
ся повна пенсія, яка до цього обмежува-
лася. Багатодітних жінок, які виховали 
п’ятьох і більше дітей і виходять на пен-
сію незалежно від віку і трудового стажу, 
обмеження не стосуватиметься.

Закон передбачає обмеження виплати 
пенсій працюючим суддям, а також вста-
новлює максимальний розмір пенсій і ви-
хідної допомоги для суддів у розмірі 10 
мінімальних пенсій за віком.

Обмежувати не будуть у пенсіях вій-

ськовослужбовців, осіб рядового, на-
чальницького складу, працівників Мі-
ністерства оборони України, Головного 
управління розвідки МОУ, Міністерства 
внутрішніх справ, Апарату Ради націо-
нальної безпеки та оборони, Державної 
спеціальної служби транспорту, Служби 
безпеки, Служби зовнішньої розвідки, 
Державної прикордонної служби, Управ-
ління державної охорони, Державної 
пенітенціарної служби, Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації, Національної гвардії та ор-
ганів військової прокуратури до завер-
шення антитерористичної операції. Усі 
спецпенсії скасують до 1 червня. Запро-
ваджені законом обмеження діятимуть 
до 1 січня 2016 року.

ПЕНСІЇ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІЇ ПРАЦЮЮЧИМ 
ПЕНСІОНЕРАМ ПЕНСІОНЕРАМ 
СКОРОТИЛИСКОРОТИЛИ

р
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МАРШРУТКИ 
ДОВЕДЕТЬСЯ 
ЧЕКАТИ ДОВШЕ

Члени виконкому Луцької міської ради ухвалили 
рішення про зменшення кількості транспортних 
засобів на міських автобусних маршрутах у вихідні 
та святкові дні. 

Відповідне рішення було ухвалено на прохання 
перевізників, враховуючи нестабільний економічний 
стан в державі та різке зростання вартості палива, мас-
тильних матеріалів і запчастин, з метою утримання та-
рифів на послуги з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування на 
нинішньому рівні.

Профільне управління міськради має розробити 
нові графіки руху автобусів і провести корегування 
рейсів.

За словами начальника управління транспорту 
та зв’язку Анатолія Миронюка, це дасть можливість 
частково задовольнити як перевізників, так і паса-
жирів. У так званий «час пік» зменшення транспорту 
не відбудеться, а незначне збільшення інтервалу руху 
буде в часи, коли навантаження на транспортні засо-
би зменшується, проте це дасть змогу не підвищувати 
тариф на перевезення.

Серед пропозицій були зменшення кількості тран-
спорту на 50% у вихідні та святкові дні та на 20% у будні. 
Тобто планується збільшити інтервал руху транспорту. 
Як саме – пропозиції готуватимуть чиновники. 

НАВЕСНІ – ПРИЗОВ 
ДО ВІЙСЬКА

Упродовж квітня й травня лучан призиватимуть на 
строкову військову службу до Збройних Сил. 

Як ідеться у розпорядженні міського голови Луць-
ка Миколи Романюка, міська призовна комісія працю-
ватиме на призовній дільниці Луцького об’єднаного 
міського військового комісаріату в приміщенні Луць-
кого центру первинної медико-санітарної допомоги 
№3, що на вулиці Стефаника, 3а.

Під призов підпадають придатні за станом 
здоров’я чоловіки, яким до дня відправки у військові 
частини виповнилося 18 років. Братимуть до війська 
і старших, але тих, хто не досяг 27-річного віку і не 
має права на звільнення або відстрочку від призову на 
строкову військову службу.

Прибути на призовну дільницю потрібно з докумен-
тами, які засвідчують особу, сімейний стан та освіту.

ДОПОМОГА

НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ

ЯК ВІЙСЬКОВИМ ОТРИМАТИ ПІЛЬГУ?

БІЛЬШЕ ЧИ ДОРОЖЧЕ?

Військовослужбовці, призвані на 
військову службу по мобілізації, 
члени їхніх сімей, учасники 
антитерористичної операції та члени 
їхніх сімей, сім’ї, члени яких загинули 
під час проведення АТО, мають право 
на місцеву пільгу – звільнення від 
сплати за послуги з утримання будинків 
та прибудинкових територій. Ця пільга 
надається в межах соціальної норми 
житла, незалежно від форми власності 
житлового фонду за місцем реєстрації у 
місті Луцьку за рахунок коштів бюджету 
міста.

Аби отримати пільгу, потрібно подати 
заяву встановленого зразка до департаменту 
соціальної політики за адресою просп. Волі, 
4А, каб. 114, 105. До заяви варто додати такі 
документи: 

– копію паспорта військовослужбовця, 
учасника антитерористичної операції та чле-
на сім’ї, якщо заява подається останнім (1, 2, 
11, 12 сторінки);

– копію ідентифікаційного но-
мера (крім осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки плат-
ника податків та повідомили 
про це відповідний орган дер-
жавної податкової служби і 
мають відмітку в паспорті) 

військовослужбовця;
– довідку, що видана та скрі-

плена печаткою уповноважених органів 
(зокрема, Міністерства оборони України 
(військовими комісаріатами, військовими 
частинами тощо), Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій 
тощо або їх територіальними органами (на-
далі – уповноважені органи), про призов 
учасника антитерористичної операції на 
військову службу на виконання Указів Пре-
зидента України від 17.03.2014 № 303/2014 

«Про часткову мобілізацію», від 06.05.2014 
№ 454/2014 «Про часткову мобілізацію» та 
від 22.07.2014 № 607/2014 «Про часткову мо-
білізацію»;

– копію свідоцтва про шлюб, свідоцтва 
про народження дітей (якщо йдеться про 
членів сімей військовиків);

– копію свідоцтва про народження вій-
ськовослужбовця, призваного на військову 
службу по мобілізації, учасника антитеро-
ристичної операції;

– копію свідоцтва про смерть військовос-
лужбовця, призваного на військову службу, 
учасника антитерористичної операції (для 
членів сім’ї загиблих (померлих) під час учас-
ті в антитерористичній операції);

– будинкову книгу (для приватного жит-
лового фонду), довідку про склад сім’ї (для 
державного житлового фонду).

Під час подання копій документів заяв-
ники надають їх оригінали для огляду та за-
свідчення копій спеціалістом департаменту, 
який приймає документи від заявника.
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СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ 
КЕРІВНИЦТВО 

ВОЛИНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
ім’ї начальника УМВС у Волинській 
області Петра Шпиги (на фото)
та його заступників їздять на 

стареньких автомобілях і переважно не 
мали інших доходів, окрім зарплат.
Про це йдеться у деклараціях про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру керівників 
управління МВС у Волинській області за 
2013 рік, які отримав портал «Четверта 
влада».
Зауважимо, декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий 2014 рік нинішнє 
керівництво міліції має подати до 1 квітня 
2015 року. 

ПЕТРО ШПИГА
Згідно із майновою декларацією ниніш-

нього начальника волинської міліції Петра 
Шпиги (на посаді із квітня 2014 року), на мо-
мент звітування у лютому 2014 року і весь 
2013 рік він працював начальником відділу 
боротьби зі злочинами, пов’язаними з тор-
гівлею людьми управління МВС України 
у Волинській області. На цій посаді про-
тягом року він заробив понад 102 тисячі 
гривень. Усе – зарплата. Разом з тим, у його 
дружини та двох дочок жодних доходів не 
задекларовано.

Серед майна сім’я Петра Шпиги має квар-
тиру площею 44,6 кв. м, дві земельні ділянки 
для садівництва площами 0,12 та 0,06 гекта-
ра, а також за дорученням старенький авто-
мобіль «Ford Scorpio» 1990 року випуску.

Протягом 2013 року Петро Шпига випла-
тив понад 24 тисячі гривень кредиту та від-
сотків за ним.

АНАТОЛІЙ ПЕТРУШИН
Перший заступник начальника УМВС у 

Волинській області Анатолій Петрушин (на 
посаді з листопада 2014 року) у 2013 році 
працював на посаді заступника начальни-
ка слідчого управління УМВС у Волинській 
області. Відзначимо, що на той час началь-
ником слідчого управління був скандально 
відомий заступник начальника волинської 
міліції Михайло Руденко.

Отож, Анатолій Петрушин, будучи за-
ступником Михайла Руденка, заробив по-
заторік майже 88 тисяч гривень. Понад 81 
тисячу з цієї суми склала зарплата, ще 3648 
гривень – дивіденди, відсотки, 500 гривень – 
матеріальна допомога, а 2,5 тисячі гривень – 
дарунки, призи, виграші.

Доходи членів сім’ї міліціонера, серед 
яких дружина, син та дочка, задекларували 
менш як 6 тисяч гривень річного доходу, з 
яких майже 2 тисячі склали дивіденди, від-
сотки, а 4 тисячі гривень – дарунки, призи, 
виграші.

На рахунках у банках сім’я міліціонера 
на той час зберігала 30 тисяч гривень. Серед 
майна Анатолія Петрушина вказані квартира 
загальною площею 47,9 кв. м і старенький ав-
томобіль «Audi A6» 1998 року випуску.

ОЛЕКСАНДР БАЛИЦЬКИЙ
Майже 91 тисячу гривень у 2013 році 

заробив нинішній заступник начальни-
ка УМВС у Волинській області Олександр 
Балицький (на посаді з грудня 2014 року). 
Щоправда, на той момент він працював за-
ступником начальника управління карного 
розшуку УМВС у Волинській області. Усі за-
декларовані доходи Олександра Балицького 
– зарплата.

А от інформації про доходи членів сім’ї 
міліціонера в декларації немає. Вказана й 
причина – «відомостей не надано».

Серед майна в Олександра Балицького, 
його дружини, дочки та сина задекларовано 
квартиру, площі якої не зазначено, дачний 
будинок на 64 кв. м і два автомобілі: легковий 
– «Audi A6» 1999 року випуску та вантажний 
«Урал 5557» 1991 року випуску.

АНАТОЛІЙ ШУМИК
Ще один заступник Петра Шпиги Анато-

лій Шумик (на посаді з листопада 2014 року) 
у 2013 році працював начальником управлін-
ня громадської безпеки УМВС у Волинській 
області. Позаторік він отримав понад 93 ти-
сячі гривень доходу. Усе – зарплата. Ще 30 ти-
сяч гривень зарплати задекларовано у членів 
сім’ї міліціонера, серед яких дружина та дві 
дочки.

В Анатолія Шумика за 2013 рік задекла-
ровані будинок на 189,3 кв. м та квартира 
загальною площею 47,6 кв. м, у членів його 
сім’ї – гараж на 32 квадрати та автомобіль 
«Volkswagen T-5» 2008 року випуску.

ОЛЕКСАНДР ПОЛІЩУК
Майже 90 тисяч гривень доходу у вигляді 

зарплати в 2013 році отримав оперуповно-
важений відділу внутрішньої безпеки у Во-
линській області Департаменту внутрішньої 
безпеки МВС України Олександр Поліщук, 
який із липня 2014 року працює на посаді 
заступника начальника УМВС у Волинській 
області.

Члени сім’ї Олександр Поліщука у складі 
дружини, дочки та сина позаторік заробили 
48,5 тисяч гривень, з яких понад 35 тисяч 
склала зарплата, а трохи більш як 13 тисяч – 
інші види доходів.

Серед майна в сім’ї міліціонера задекла-
ровано земельну ділянку площею 25 соток, 
квартиру на 88,8 кв. м, два гаражі площами 
19,9 та 21,3 кв. м і автомобіль «BMW 5281» 
1999 року випуску на праві керування.
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ГАМАНЦІ 

НАЦБАНК УВІВ НОВІ 
ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ 

ДОРОГЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ЗА БУГОР ВІД ВОРОГА ПОДАЛІ

ЗНОВУ ЗА СТАРЕ 

4 Погашати кредити, які українці та 
компанії взяли за кордоном (у не-

резидентів), достроково заборонено, а 
лише не раніше строку, передбаченого 
договорами.

5 В одному банку протягом одного 
операційного (робочого) дня клі-

єнт може купити валюти чи банків-
ських металів на суму, що не переви-
щує в еквіваленті 3 тис. грн.

6 Перерахувати за кордон українці 
мають право не більше, ніж 15 тис. 

грн (в еквіваленті) протягом одного 
робочого дня. Із валютного рахунку – 
не більше, ніж 150 тис. грн на місяць. Є 
винятки щодо лікування за кордоном, 
транспортування хворих, оплати витрат, 
пов’язаних зі смертю громадян за кордо-
ном, навчання, пенсії, зарплати тощо. 

7 Банки зобов’язані обмежити вида-
чу готівкових коштів у національ-

ній валюті через каси та банкомати в 
межах до 150 тис. грн на добу на одно-
го клієнта.

8 Банкам забороняється надавати 
клієнтам кредити в національній 

валюті (у тому числі за відкритими 

кредитними лініями та шляхом про-
лонгації раніше наданих кредитів), 
якщо в забезпечення виконання 
зобов’язань за ними надаються майно-
ві права на кошти в іноземній валюті, 
що розміщені на рахунках у банках.

9 Уповноважені банки зобов’язані 
обмежити видачу (отримання) го-

тівкових коштів в іноземній валюті 
або банківських металів з поточних 
і депозитних рахунків клієнтів через 
каси та банкомати в межах до 15 тис. 
грн на добу на одного клієнта в екві-
валенті за офіційним курсом НБУ. За-
значена вимога поширюється на вида-
чу (отримання) готівкових коштів як у 

межах України, так і за її межами неза-
лежно від кількості рахунків клієнта в 
одному банку.

10 Видача готівкових коштів у 
межах України за електронними 

платіжними засобами, що емітовані 
як резидентами, так і нерезидентами, 
здійснюється тільки в гривнях.

11 Уповноваженим банкам забо-
роняється здійснювати опера-

ції з продажу банківських металів за 
безготівкові гривні юридичним осо-
бам/фізичним особам-підприємцям 
загальною масою, що перевищує про-
тягом одного календарного тижня у 
межах однієї банківської установи на 
одного клієнта 3,216 тройської унції 
золота (еквівалент цієї маси в інших 
банківських металах, перерахований 
за крос-курсом, визначеним згідно з 
офіційними курсами банківських ме-
талів, установленими НБУ). У бага-
тьох обмеженнях є винятки. Скажімо, 
щодо лікування за кордоном, тран-
спортування хворих, оплати витрат, 
пов’язаних зі смертю громадян за 
кордоном, навчання, пенсії, зарплати 
тощо.

Вартість оформлення паспорта для виїз-
ду за кордон нового зразка, яке розпочалося 
з початку 2015 року, може бути збільшена.

Про це повідомила заступник керівника 
Державної міграційної служби Тетяна Нікі-
тіна під час виступу на засіданні парламент-
ського комітету з євроінтеграції, відповіда-
ючи на запитання про можливість зниження 
цієї ціни, пише «Європейська правда».

«Вартість бланка закордонного паспорта 
визначає не Державна міграційна служба, 
а поліграфкомбінат «Україна», – нагадала 
представниця ДМС.

За її словами, до цього може призвести 
здорожчання витратних матеріалів.

«Вартість матеріалів, які поліграфкомбі-
нат використовує для виробництва бланків, 
зараз збільшується. Комбінат нас уже офі-
ційно поінформував з цього приводу, і це 
– дуже серйозне питання. Тому про здешев-
лення наразі не йдеться. Можливо, навпаки, 
буде здорожчання найближчим часом», – за-
явила вона.

Як відомо, наразі вартість бланка пас-
порта для виїзду за кордон, обладнаного біо-
метричним чипом, становить 261 грн.

Споживачі платитимуть упродовж 
12 місяців – саме на такий період буде 
розбито плату за теплопостачання, 
повідомляє УНІАН. 

Про це сказав міністр енергетики 
та вугільної промисловості Володимир 
Демчишин, повідомили в Кабміні.

Міністр зазначив, що спожива-
чі платитимуть упродовж 12 місяців 
– саме на такий період буде розбито 
плату за теплопостачання. «На 12 мі-
сяців розбивається оплата. Це буде 
середньоарифметична сума з подаль-

шим коригуванням. Повертаємося до 
тієї системи, яка була раніше»,– сказав 
Демчишин. 

Водночас він повідомив, що всі 
малозабезпечені родини, які потребу-
ють допомоги в оплаті за комунальні 
послуги, отримуватимуть субсидії від 
держави. Для цього Міністерством со-
ціальної політики розроблено новий, 
значно спрощений, механізм надання 
субсидій населенню.

«Той мільйон домогосподарств, 
які сьогодні отримували субсидії, й 

Україна в односторонньо-
му порядку зупиняє дію уго-
ди про малий прикордонний 
рух із Росією. Про це під час 
засідання уряду 4 березня за-
явив прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк. 

Із 16 березня можна буде 
перетинати кордон лише в 
пунктах міжнародного про-
пуску, які контролює україн-
ська влада.

За словами Яценюка, 
контроль за переміщенням 

громадян – питання націо-
нальної безпеки. Йдеться пе-
редусім про громадян Росії. 

«Контроль за переміщен-
ням громадян Російської Фе-
дерації, які, на жаль, не з ту-
ризмом сюди приїжджають, 
мають цікаві туристичні ав-
томобілі у вигляді російських 
танків і квитки російських 
військовослужбовців. Турис-
тичне агентство – Міністер-
ство оборони Російської Фе-
дерації», – висловися прем’єр.

країнцям і надалі можна 
купувати валюти не 
більше, ніж на три тисячі 

гривень на день в одному банку. 
Національний банк України ввів 
чергові обмеження на валютному 
ринку задля стабілізації гривні та 
економіки загалом. Нововведення 
діятимуть з 4 березня, інформує 
«ТСН». 

Деякі з обмежень не нові, регуля-
тор просто продовжив термін їх за-
стосування ще на три місяці, тобто 
до 3 червня включно. Наприклад, екс-
портери й надалі мусять обов’язково 
продавати 75% валютної виручки. 
Крім того, українці матимуть право за 
один день купити в одній банківській 
установі валюти чи металів не біль-
ше, ніж на 3 тисяч гривень. Є й нові 
обмеження:НБУ заборонив знімати 
валюту з карток. Зробити це можна 
лише в гривнях. 

Таким чином, з 4 березня до 3 черв-
ня 2015 року введено такі обмеження. 

1 Розрахунки за операціями з екс-
порту та імпорту товарів мають 

відбуватися у строк, що не перевищує 
90 календарних днів.

2 Юридичні особи обов’язково ма-
ють продавати на міжбанку 75% 

валютної виручки, що надійшла з-за 
кордону.

3 НБУ буде моніторити роботу бан-
ків щодо їхньої перевірки добро-

совісності платежів клієнтів. Якщо 
виявлять ризики та протиправні дії, 
вимагатимуть призупинити такі опе-
рації.

У

СВІТЛО 
ПОДОРОЖЧАЄ 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енер-
гетики і комунальних послуг України 
(НКРЕКУ) вирішила в п’ять етапів 
підвищити середньозважений тариф 
на електроенергію, що відпускається 
населенню, пише «ТВі».

Перше підвищення тарифу, згідно 
з рішенням, відбудеться в квітні 2015 
року, друге – у вересні цього ж року, 
третє – в березні 2016 року, четверте 
– у вересні 2016 року і п’яте (останнє) 
– у березні 2017 року.

Загалом до квітня 2017 року серед-
ньозважений тариф на електроенергію 
для населення підніметься в 3,5 раза – 
до 122,83 коп./кВт-год.

При цьому з квітня 2015 року для 
населення, яке споживає менш як 100 
кВт-год на місяць, тариф буде підви-
щено на 5,8 коп. – до 36,6 коп./кВт-год; 
від 100 до 600 кВт-год – до 63 коп./кВт-
год; понад 600 кВт-год на місяць – до 
140,7 коп./кВт-год.

Нагадаємо, в Україні з квітня під-
німуться ціни на газ для населення.

ЗА ТЕПЛО ПЛАТИТИМУТЬ ЗА 
НОВОЮ-СТАРОЮ СХЕМОЮ

УКРАЇНА ЗАКРИВАЄ 
МАЛИЙ ПРИКОРДОННИЙ 
РУХ З РОСІЄЮ

ЗАКОРДОННИЙ 
ПАСПОРТ МОЖЕ 
ПОДОРОЖЧАТИ

надалі будуть автоматично отримува-
ти. Будуть долучатися нові учасники – 
система дуже проста. На неплатежі ми 
не розраховуємо у великому обсязі», 
– запевнив міністр.
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
9 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

07.20 Х/Ф «МЕРІ ПОППІНС, 
ДО ПОБАЧЕННЯ»
10.10 Х/Ф «МАРЛІ ТА Я»
12.20 Х/Ф «МАРЛІ ТА Я -2»
14.00 «Вечірній квартал »
15.55 «Вечірній квартал. 8 
Березня»
17.50 «Восьме Березня у 
великому місті»
19.30 «Телевізійна служба 
новин»
20.30 Х/Ф «8 НОВИХ 
ПОБАЧЕНЬ»
22.15, 03.15 Х/Ф «ЛЮБОВ З 
АКЦЕНТОМ»
00.20 Х/Ф «ЩО ВИТВОРЯЮТЬ 
ЧОЛОВІКИ»
01.50 Х/Ф «ЗАХИСНИК»
04.55 «Шість кадрів»
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

06.30 «Мультфільм»
06.55 Концерт «Поговори зі 
мною, мамо»
08.20 Т/с «Горобини грона 
червоні»
11.30, 12.25 Х/Ф 
«НАЙЧАРІВНІША ТА 
НАЙПРИВАБЛИВІША»
12.00, 14.00, 16.00, 17.50 
Новини
13.30, 14.20 Х/Ф «ЛЮБЛЮ. 9 
БЕРЕЗНЯ»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 04.25 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
22.30 Т/с «Чорні кішки»
01.10 Х/Ф «ІДЕАЛЬНА 
ЗБРОЯ»
02.30 Т/с «Сусіди»

06.25 Служба розшуку дітей
06.30 М/с «Том і Джері»
07.35, 19.15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
08.30, 09.15 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
10.50 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином Стогнієм
11.40, 13.15 Х/Ф «ПОДВІЙНІ 
НЕПРИЄМНОСТІ»
13.50 Т/с «Опери»
15.30, 16.15 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова з Андрієм 
Куликовим
00.05 Х/Ф «ПОЧАТОК»
02.00 Х/Ф «БІЛЯФУТБОЛУ»
03.30 Х/Ф «НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА»

05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.25 «Моя правда. Родина 
Дудник: Як вибачити зрадника»
08.15 Х/Ф «ПРИБОРКАННЯ 
НОРОВЛИВОГО»
10.05, 01.00 Х/Ф «МЕДОВЕ 
КОХАННЯ»
13.40, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Моя правда. Альбано. 
Підступна фелічіта»
21.00 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.50 «Один за всіх»
04.05 Нічний ефір

06.05, 23.30 На слуху
06.30 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ, Я 
ВАША ТIТКА!»
07.25 Ера будівництва
07.30 Х/Ф «ЗДРАСТУЙТЕ, Я 
ВАША ТIТКА!»
08.45 Телемагазин
09.15 Х/Ф «ШОКОЛАДНІ 
ПОЦІЛУНКИ»
11.00 Т/с «Міс Марпл»
12.10 Утеодин з Майклом 
Щуром
12.50, 15.45, 20.00 Д/ф
13.50 Вікно в Америку
14.15 Казки Лірника Сашка
14.25 Мультфільм
14.50 Чоловічий клуб
15.20 Книга ua
16.45 Музична весна на 
Першому 1 ч.
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
21.00, 05.00 Новини
21.35, 23.15, 00.15, 05.35 
Спорт
21.55 Музична весна на 
Першому 2 ч.
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
00.30 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.20 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Гонка переслідування (жінки)
03.10 Х/Ф «ТАРАС 
ШЕВЧЕНКО»

06.00 Мультфільми (1)

06.20 «Нове Шалене відео по-

українські»

07.30 Х/Ф «ЗНАЙДИ МЕНЕ»

09.30 Т/с «Захист Красіна»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Розшук»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН»

00.00 Х/Ф «АРКТИЧНИЙ 

ВИБУХ»

02.00 Х/Ф «ВИГІДНИЙ 

КОНТРАКТ»

06.00, 02.10 Легенди 

бандитської Одеси

07.40 У пошуках істини

09.20, 21.30 Історія світу

12.00 Змова проти королеви

13.00 Витівки природи

14.00 Дива природи

15.00 Приховані королівства

18.00 Містична Україна

20.30 Смерть королеви-

коханки

23.30 Покер

00.20 Борджіа: історія клану

07.00, 15.00, 19.00, 05.30 Події

07.10, 21.00 Т/c «Навесні 

розквітає любов» 1

14.20, 15.25, 17.10 Т/c «Слід» 1

18.00 Т/c «Безсмертник. Нова 

Надія» 1

19.45 «Говорить Україна»

23.00 Події дня

23.30 Х/Ф «МУМІЯ 2: 

ПОВЕРНЕННЯ»

01.50 Профілактика

06.10, 07.40 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.45 Т/с «Татусеві дочки»
08.35 Єралаш
10.20 Х/Ф «БЛОНДИНКИ В 
ЗАКОНІ»
12.00 Х/Ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»
14.00 Х/Ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ 
2»
15.55 Уральські пельмені
17.55 Т/с «Вороніни»
19.00 Ревізор
21.15 Страсті за Ревізором
23.10 Х/Ф «ІСПАНСЬКИЙ 
АНГЛІЙСЬКИЙ»
01.40 Х/Ф «З 8 БЕРЕЗНЯ, 
ЧОЛОВІКИ»
03.30 Служба розшуку дітей
03.35 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ВІВТОРОК
10 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.00 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля». 14 с.
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00, 22.00 Х/Ф «МІЖ НАМИ, 
ДІВЧАТАМИ»
23.20 Х/Ф «8 НОВИХ 
ПОБАЧЕНЬ»
00.55 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
01.40 Х/Ф «ЩО ВИТВОРЯЮТЬ 
ЧОЛОВІКИ»

05.50, 12.25 Т/с «Земський 
лікар. Продовження»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Мамочки»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 04.25 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
22.30 Т/с «Чорні кішки»
01.15 Х/Ф «ПРАВОСУДДЯ 
СТОУНА»
02.40 Т/с «Сусіди»

05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.05 Т/с «Алькатрас»

11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»

14.30, 16.15 Т/с «Опери»

16.40 Т/с «Убивча сила»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Бригада»

23.15 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ»
01.40 Т/с «Апостол»

03.55 Т/с «Неправдива гра»

05.05 У пошуках істини
05.50, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Моя правда. Альбано. 
Підступна фелічіта»
09.05 «Правила життя. Як 
вилікувати алкоголіка»
11.55, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.50 «МастерШеф»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Моя правда. Тото 
Кутуньо. Любовний трикутник»
21.00 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.25 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф «КОРУПЦІЯ»
02.55 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 10.45, 18.55 Д/ф
10.00 Світло
11.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.35 Казки Лірника Сашка
13.45 Мультфільм
14.00 Школа Мері Поппінс
14.15 Хочу бути
14.40 Фольк-music
15.50 Euronews
16.15 Х/Ф «ІСТОРІЯ КІНО В 
ПОПЕЛАВАХ»
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
20.00 Про головне
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «БАРБІ»
04.30 Д/с «Неповторна Корея»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 14.55 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-4»
14.05 Д/п «Колеса країни 
порад»
15.55 Д/п «Автоентузіасти»
16.30, 19.00 Т/с «Розшук»
21.25 Ліга Чемпіонів. Реал 
Мадрид - Шальке 04
23.40 Про Лігу Чемпіонів + 
огляд ігрового дня
01.00 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Порту - Базель
02.40 Х/Ф «ВИГІДНИЙ 
КОНТРАКТ»

06.00, 02.10 Скарб.ua
06.50 Підроблена історія
07.40, 13.30 Охоронці Гітлера
08.30 Містична Україна
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10, 22.40 Витівки природи
11.00, 16.00 Найнебезпечніші 
тварини
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 16.50 Смертельний 
двобій
14.20, 19.20 У пошуках істини
15.10, 20.10 Правила життя
17.40, 18.10, 21.00, 21.30 
Скарби зі звалища
23.30 Війна всередині нас
00.20 Борджіа: історія клану

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/c «Погляд з вічності» 1
11.50, 19.45, 02.10, 03.10 
«Говорить Україна»
18.00, 04.00 Т/c «Безсмертник. 
Нова Надія» 1
21.00 Т/c «Навесні розквітає 
любов» 1
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Дорога на острів 
Пасхи» (2)

06.10, 07.55 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Щасливі разом»
15.55 Уральські пельмені
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.15 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Мажор»
23.10 Т/с «Вижити після»
02.05 Х/Ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»
03.30 Зона ночі
05.30 25-й кадр

БУРМАКА В ЛОНДОНІ 
ЗБИРАЛА ГРОШІ ДЛЯ АТО
Tablo ID

Співачка Марія Бурмака 
побувала у Великобри-

танії, аби зібрати кошти для 
військових, які нині перебу-
вають в зоні АТО. Артистці 
вдалося дати три концерти й 
зібрати понад 10 тисяч фунтів 
стерлінгів.

У День пам’яті Героїв Не-
бесної Сотні артистка заспі-
вала в лондонському Холланд 
Парк. Саме там пройшов вечір 
пам’яті, де українці зібралися 
вшанувати пам’ять героїв.

Марічка приїхала на запрошення кількох благодій-
них волонтерських організацій, що збирають кошти для 
українських солдатів. 

Наступного дня у Манчестері пройшов сольний 
концерт Бурмаки. На ньому зібралися сотні небайду-
жих, які готові були купівлею квитка зробити свій вне-
сок у допомогу воїнам в АТО.

«Знаєте, що сильно? Не просто зіграти концерти і 
допомогти зібрати на них сукупно біля 10 тисяч фунтів, 
а ще й зрозуміти, що у країні, в якій я ніколи не була 
раніше, стільки людей мене люблять!» – зазначила спі-
вачка.

Ще один концерт Марія дала прямісінько перед бу-
динком прем’єр-міністра Великобританії Девіда Каме-
рона на Даунінг стріт.

«Ідея концерту виникла спонтанно, бо якраз напе-
редодні з’явилася новина, що Великобританія сумніва-
ється в наданні військової допомоги Україні. Ми вирі-
шили спробувати достукатись до сердець британського 
керівництва через пісню. Поліція дала дозвіл на вста-
новлення апаратури не відразу, але дозвіл було отрима-
но. І ввечері 24 лютого українська пісня звучала в центрі 
Лондона. Я не знала, чи ми розтопимо серця британців, 
але спробувати було варто!» – зауважила Бурмака.

МУХАРСЬКИЙ РОЗЛУЧИВСЯ 
З ЄГОРОВОЮ
Tablo ID

Шоумен Антін Му-
харський заявив, 

що офіційно розлучив-
ся з актрисою та 
матір’ю трьох 
його дітей Сні-
жаною Єгоро-
вою. Про це 
він повідомив 
на сторінці у 
«Facebook» та 
виклав фото документу, що підтверджує розлучення.  
«Від 16 лютого НАШ ШЛЮБ НАРЕШТІ РОЗІРВАНО 
ОФІЦІЙНО. Про що сповіщаю вам з великою радістю», 
– зазначив Антін.

Після заяви Мухарського його нинішня пасія Ліза 
Бєльська виклала «мімімі-фото», на якому вони з Ан-
тіном удвох. 

ОВОЮ

Антін Му-
й заявив, 
озлучив-
та

ох 
-
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СЕРЕДА
11 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

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, 23.20, 03.25 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «МІЖ НАМИ, 
ДІВЧАТАМИ»
22.00 «Поверніть мені красу»
23.40 Х/Ф «НІДЕЛЯНДІЯ»
02.40 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
03.50 Х/Ф «МАРЛІ ТА Я - 2»

05.50, 12.25 Т/с «Земський 
лікар. Продовження»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Мамочки»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 04.25 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
22.30 Т/с «Чорні кішки»
01.15 Х/Ф «СВІДОК 
УБИВСТВА»
02.35 Т/с «Сусіди»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с «Алькатрас»
11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.30, 16.15 Т/с «Опери»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Україна. Код унікальності
21.20 Т/с «Бригада»
00.10 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ-2. 
РЕВАНШ»
02.30 Т/с «Апостол»
04.00 Т/с «Неправдива гра»

09.20 «Зіркове життя. Що 
приховують герої Маргоші?»
10.20 «Моя правда. Тото 
Кутуньо. Любовний трикутник»
11.10 «Моя правда. 
«Блестящие». Не все те золото, 
що блищить»
13.05, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.55 «МастерШеф. Невідома 
версія»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Моя правда. Хаял 
Алекперов. Кавказький 
полонений»
21.00 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.40 Х/Ф «ТРИВОЖНА 
НЕДІЛЯ»
03.00 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
17.45, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.40 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.05, 11.20 Д/ф
12.30 Зроблено в Європі
13.20, 17.20 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.30 Казки Лірника Сашка
14.40 Мультфільм
14.50 Як ваше здоров’я?
15.25 Euronews
15.40 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16.05 Чоловічий клуб. Бокс
17.30, 02.20 Новини. Світ
18.10, 02.50 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Індивідуальна гонка 
(жінки)
22.00 Слідство. Інфо
22.30 Слово
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
04.30 Д/с «Неповторна Корея»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 14.55, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-4»
14.05 Д/п «Снайперська зброя»
15.55 Д/п «Автоентузіасти»
16.30, 19.00 Т/с «Розшук»
22.00 Х/Ф «НА ГЛИБИНІ»
00.00 Х/Ф «ГОЛОД»
02.00 Х/Ф «ДО 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
ПРИСТУПИТИ. НАКЛЕП»

06.00 Скарб.ua
06.50 Підроблена історія
07.40, 13.30 Охоронці Гітлера
08.30 Містична Україна
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10 Вражаюча Атлантика
11.00, 16.00 Найнебезпечніші 
тварини
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 16.50 Смертельний 
двобій
14.20, 19.20 У пошуках істини
15.10, 20.10 Правила життя
17.40, 18.10, 21.00, 21.30 
Скарби зі звалища
22.40 Дива природи
23.30 Покер
00.20 Борджіа: історія клану
02.10 Гордість України

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.25, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00 Т/c «Погляд з вічності» 1
11.50, 19.45, 02.10, 03.10 
«Говорить Україна»
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 
Нова Надія» 1
20.40 Т/c «Навесні розквітає 
любов» 1
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА. «Баварія» (Німеччина) - 
«Шахтар» (Україна)
23.35 Т/c «Дорога на острів 
Пасхи» (2)

06.10, 07.55 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55 Уральські пельмені
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.15 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Мажор»
23.10 Т/с «Вижити після»
02.05 Служба розшуку дітей
02.10 Х/Ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ 
2»
03.35 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ЧЕТВЕР
12 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

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, 00.15, 03.05 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами - 4»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Х/Ф «МІЖ НАМИ, 
ДІВЧАТАМИ»
22.00 «Сказочная Русь 2015»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35, 03.35 Х/Ф 
«ТРИНАДЦЯТЬ»
02.15 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.50, 12.25 Т/с «Земський 
лікар. Продовження»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Мамочки»
11.05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.10, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 04.25 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»
22.30 Т/с «Чорні кішки»
01.15 Т/с «Життя, як цирк»
03.00 Т/с «Сусіди»

04.55 Студія Вашин´тон
05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с «Алькатрас»
11.45, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.25, 16.15 Т/с «Опери»
16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.20 Т/с «Бригада»
00.10 Х/Ф «БІЙ З ТІННЮ-3. 
ОСТАННІЙ РАУНД»
02.20 Т/с «Апостол»
04.35 Т/с «Неправдива гра»

06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя. Тіло на 
показ»
09.15 «Моя правда. Хаял 
Алекперов. Кавказький 
полонений»
10.10 «Моя правда. Олександр 
Барикін. Розірване серце»
11.00 «Моя правда. Нонна 
Мордюкова. Ненавиджу бути 
сильною!»
12.00, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.55 «МастерШеф - 2»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.10 «Таємниці зважених. 
Страшна таємниця Євгенії 
Мостовенко»
21.00 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.45 Х/Ф «ТИ - МЕНІ, Я - 
ТОБІ»

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
17.45, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10 Х/Ф «ВЕТЕРИНАР»
12.15 Слідство. Інфо
12.45, 22.25 Слово
13.20, 17.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.20 Надвечір’я
15.15 Euronews
15.30 Х/Ф «УСЕ ЙДЕ ЗА 
ПЛАНОМ»
17.30, 02.20 Новини. Світ
18.10, 02.50 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Індивідуальна гонка 
(чоловіки)
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
04.30 Д/с «Неповторна Корея»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ПЛАЩАНИЦЯ 
ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО»
12.35 «Відеобімба»
16.50 Х/Ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
18.50 17 Тур ЧУ. Карпати - 
Волинь
21.30 «Буде бій». WSB Всесвітня 
серія боксу: British Lionhearts 
(Великобританія) - Ukraine 
Otamans (Україна)
00.10 Х/Ф «ВІДКРИТИ 
ВОГОНЬ»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

06.00 Скарб.ua
06.50 Підроблена історія
07.40, 13.30 Охоронці Гітлера
08.30, 02.10 Містична Україна
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10 Червона панда: херувим 
у тумані
11.00, 16.00 Найнебезпечніші 
тварини
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 16.50 Смертельний 
двобій
14.20, 19.20 У пошуках істини
15.10, 20.10 Правила життя
17.40, 18.10, 21.00, 21.30 
Скарби зі звалища
22.40 Дива природи
23.30 Війна всередині нас
00.20 Борджіа: історія клану

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.45, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/c «Погляд з вічності» 1
11.50, 19.45, 02.30, 03.35 
«Говорить Україна»
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 
Нова Надія» 1
21.00 Т/c «Навесні розквітає 
любов» 1
21.55 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА «Евертон» (Англія) - 
«Динамо» (Україна)
00.00 Т/c «Дорога на острів 
Пасхи» (2)

06.10, 07.55 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Щасливі разом»
15.55 Уральські пельмені
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.15 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Т/с «Мажор»
23.10 Т/с «Вижити після»
02.05 Служба розшуку дітей
02.10 Х/Ф «БЛОНДИНКИ В 
ЗАКОНІ»
03.25 Зона ночі
05.25 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
ЛЕОНАРДО ДІ КАПРІО 
ГОТУЄТЬСЯ ДО ГОЛОВНОЇ 
РОЛІ СВОГО ЖИТТЯ ТА 
«ОСКАРА»
bilshe.com

Леонардо Ді Капріо зіграє головну роль у фільмі 
«Переповнена кімната». Це екранізація книги Де-

ніела Кіза «Множинні уми Біллі Міллігана». У стрічці 
актору доведеться перевтілюватися аж 24 рази, адже в 
його персонажа проблеми з психікою.

У мережі вже жартують, що така складна роль – 
це нова заявка на «Оскар». Що ж, сподіваємося, Лео 
і справді вдасться претендувати на статуетку з цим 
фільмом. Нова роль стане для ДіКапріо серйозним 
викликом, багато хто називає її найбільш складною у 
кар’єрі актора. Леонардо зізнається, що мріяв про цей 
проект 20 років.

«СМЕРТЕЛЬНО ЖИВИЙ» 
ПРИЙДЕ НАВЕСНІ 

navsi100.com

З 16 квітня український глядач зможе побачити на ве-
ликому екрані український повнометражний фільм 

«Смертельно живий» від режисера Максима Стецкова. 
Фільм «Смертельно Живий» знято у найкращих євро-
пейських традиціях жанру психологічний трилер, дра-
ма, детектив. Це один з найочікуваніших українських 
фільмів 2015 року. На початку січня «Смертельно Жи-
вий» презентовано на 65-му Берлінському міжнарод-
ному кінофестивалі в рамках Європейського кінорин-
ку, на якому трилер отримав добрі відгуки.

Сюжет трилеру «Смертельно Живий» обертається 
навколо містичних пророцтв, які протягом трьох років 
отримує через SMS відомий український письменник 
на ім’я Семен. І хай як діє головний герой фільму, пові-
домлення з невідомого номеру неодмінно збуваються. 
Усі спроби знайти автора пророцтв закінчуються по-
вним провалом. Семен і далі живе відносно спокійним 
життям доти, доки йому не надходить чергове повідо-
млення…

Ролі у «Смертельно Живому» виконали Вікторія Вар-
лей, Олександр Герелес, Максим Стецков, В’ячеслав До-
вженко, Михайло Кришталь, Олег Примогенов та інші.

ДЖЕЙМС ФРАНКО 
ПОЗМАГАЄТЬСЯ З 
ХЛОПЦЕМ СВОЄЇ ДОНЬКИ
kino-teatr.ua

Джеймс Франко не довго сидів без діла після скан-
дального «Інтерв’ю». Він уже почав переговори з 

босами студії «20th Century Fox» щодо своєї участі у 
комедійному проекті «Чому він?»

Режисер фільму – Джон Хамбург («А ось і Поллі», 
«Люблю тебе, чувак»). Він же разом з Ніколасом Стілле-
ром і Яном Хелфером виступили сценаристами картини. 
Продюсувати стрічку взялися Шон Леві та Бен Стіллер.

А тепер про сюжет. Герой, якого зіграє Франко, – 
виходець з американської глибинки. Разом з родиною 
він їде на Різдво у гості до доньки, яка навчається в 
престижному Стенфорді, і вплутується у безглузду й 
нещадну війну (закамуфльовану під змагання) з її но-
вим бойфрендом – молодим мільярдером, який зробив 
собі статок на інтернет-технологіях.

Нагадаємо, що цього року в прокат уже вийшов 
фільм «Йосеміті» з Джеймсом Франко в головній ролі, 
а також драма «Мене звуть Майкл» і біографічна стріч-
ка «Королева пустелі».
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Один житель Луцька лишає по собі 420-500 кг твердих побутових відходів на рік
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Ірина КАЧАН

уцька мерія остаточно 
відфутболила переселенця 
з бізнесово-екологічною 

ініціативою, який у новому місті 
мріяв розпочати власну справу. 
«Хроніки Любарта» писали про 
початок цієї історії у номері від 
5 лютого. Та нещодавно на сесії 
міської ради було ухвалено 
рішення, яке перекреслило 
наївні намагання переселенця 
побудувати взаємовигідну 
співпрацю з міською владою.

СТУКАТИ 
В ЗАЧИНЕНІ ДВЕРІ

Утікаючи від війни, Василь Фартуш-
ний разом із сім’єю став вимушеним 
переселенцем. У червні чоловік зали-
шив рідний Сєвєродонецьк і подався до 
Луцька шукати мирного життя. 

– Оселившись у Луцьку, почав зви-
кати до міста і одразу ж став міркувати 
про те, як тут далі жити. Помітив, що у 
Луцьку практично немає сміттєвих кон-
тейнерів для роздільного збору побуто-
вих відходів, зокрема і для пластикових 
пляшок. Проаналізував ситуацію, дуже 
ретельно вивчив тему й вирішив взяти-
ся за цю справу, – розповідає чоловік. – 
Ясна річ, що зі своєю ідеєю я пішов до 
муніципалітету, де мене спершу підтри-
мали. Далі звернувся до заступниці мера 
Лариси Соколовської, але отримав дуже 
розмиту й слабо аргументовану відмову. 

«Наразі триває будівництво полігону 
для захоронення твердих побутових від-
ходів у селі Брищі Луцького району. На 
полігоні проектом передбачено встанов-
лення сміттєсортувальної лінії, яка сор-
туватиме різні типи відходів. Зазначений 
полігон експлуатує СКАП «Луцькспецко-
мунтранс». Враховуючи це, наразі немає 
потреби у встановленні контейнерів…», 
– йшлося у відповіді пані чиновниці на 
пропозицію переселенця, який надумав 
придбати такі контейнери й збирати у 
них пластикові пляшки, аби збувати їх 
як вторинну сировину. 

– Від мерії мені потрібне було схва-
лення. Бо такі ініціативи підтримують 
європейські грантові організації. Є навіть 
грантова програма ООН для переселен-
ців, які хочуть розпочати власну справу, 
– пояснює Василь Фартушний. – Я хотів, 

БІЗНЕС НА СМІТТІ: 
ЧУЖИМ ВХІД ЗАБОРОНЕНО

щоб місто мені дало лист підтримки. Бо 
дозволів ніяких насправді не потрібно, 
але сприяння мені не завадило б. 

Чоловіка обурило те, що напередод-
ні його бажання взятися за роздільний 
збір пластикових пляшок цілком під-
тримали у департаменті ЖКГ Луцької 
міськради. 

«Оскільки в місті є нагальна по-
треба у впровадженні роздільного збо-
ру відходів, а вже реалізовані заходи 
мають зовсім незначний екологічний 

ефект, вважаємо, що пропозицію треба 
підтримати, надавши згоду Фартушно-
му В. Д. на цей вид діяльності та підго-
тувати лист підтримки від імені Луцької 
міської ради на доцільність такого про-
екту», – таку відповідь отримав Василь 
Фартушний у тій же мерії ще до відпис-
ки Соколовської. 

На початку лютого Василь Фартуш-
ний потрапив на прийом до міського 
голови Миколи Романюка. Після майже 
двадцятихвилинної розмови мер заспі-

вав ту ж пісню, що і його заступниця. 
Згодом переселенець отримав лист від 
міського голови, в якому наголошувало-
ся, що прерогатива у зборі пластикових 
пляшок надається комунальному під-
приємству «Луцькспецкомунтранс». 

Насправді, каже переселенець, жод-
них дозволів від міської влади на таку 
діяльність не потрібно, адже минулоріч 
було внесено зміни до законодавства. 
Згідно з ними, пластикова пляшка тепер 
не входить до переліку небезпечних від-
ходів, та й ліцензію на таку діяльність 
мати не потрібно. У законі про місцеве 
самоврядування чітко вказано, що влада 
має сприяти ініціативам громади щодо 
роздільного збору побутових відходів.

– Очевидно, комусь вигідно, аби 
«Луцьспецкомунтранс» возив 30% пові-
тря у Брище. Приблизно стільки займає 
пластикова пляшка від всього об’єму 
сміття, – міркує Василь Фартушний. – А 
якби цей пластик збирали роздільно, то 
не довелося б везти на полігон. І таким 
чином економилися б гроші лучан, бо 
тариф на вивезення сміття міг би бути 
трішки меншим. Тут усе просто: комусь 
так зручно, хтось «сидить» на звалищі й 
звідти забирає усю пляшку. Це бізнес.

УСЕ ВИРІШУЄТЬСЯ 
«НА ВЕРХАХ»

Для Василя Фартушного, як він сам 
каже, світло в кінці тунелю згасло, коли 
він дізнався про створення Луцькою 
міською радою ТзОВ «Луцьк ЕКО». Тоді 
зрозумів, що йому в цій сфері нічого не 
світить. 

Під час другого пленарного засі-
дання 71-ї сесії міськради 26 лютого 
депутати проголосували за створення 
спільного підприємства, що спеціалі-
зуватиметься на побутових відходах 
– сортуванні та збуті. Спільного, адже 
його засновники – комунальний «Луць-
кспецкомунтранс» й інвестор – ТОВ 
«Група компаній Екосорт». При чому 
все на умовах паритету – 50% на 50%.

За словами директора спеціалізо-
ваного автотранспортного підприєм-

ства «Луцькспецкомунтранс» Валерія 
Кузьмича, наразі у селі Брищі неподалік 
Луцька (де розташоване міське сміт-
тєзвалище) здається в експлуатацію 
друга черга полігону із захоронення по-
бутових відходів, з яким передбачена 
здача сортувальної лінії. Коштів на її 
придбання і встановлення у міському 
бюджеті немає, тому, мовляв, залучили 
інвестора.

Переговори щодо сміттєсортуваль-
ної лінії вели вже давно, а пропозиція 
інвестора нібито була єдиною, яку ре-
ально втілити в життя. 

За словами Михайла Турика, ін-
вестиції (по 1,3 мільйона гривень до 
статутного фонду внесуть «Луцькспец-
комунтранс» та «Екосорт») планують 
повернути протягом двох років. Пред-
ставник фірми-інвестора запевнив, що 
«Луцькспецкомунтранс» зароблятиме 
на цьому 500-700 тисяч гривень щороку.  

За рішення про створення ТзОВ 
«Луцьк ЕКО» не голосували депутати 
Роман Бондарук і Андрій Осіпов, пред-
ставники депутатської групи «Новий 
Луцьк» і свободівці. 

На запитання члена депутатської 
групи «Новий Луцьк» Ігоря Поліщука 
про те, хто ухвалював рішення про ви-
бір саме цієї фірми-інвестора для ство-
рення спільного підприємства та скіль-
ки було претендентів, мер відповів, що 
вирішував сам.

Якщо місто ефективно розв’язуватиме 
сміттєву проблему – це дуже добре, каже 
переселенець Василь Фартушний. Утім 
йому незрозуміло, чому міські владці від-
штовхують такі екологічно-бізнесові іні-
ціативи, як у нього. Тим паче, що наразі 
Луцьк не має дуже важливого документу 
– так званої схеми очищення міста, яка 
чітко регламентувала б усе, що стосуєть-
ся збору й вивезення сміття. Та найбіль-
ше обурює переселенця той факт, що такі 
важливі рішення ухвалюють дуже тихо 
та одноосібно.

Зрештою, питання роздільного 
збору сміття завдяки створенню ТзОВ 
«Луцьк ЕКО» аж ніяк не розв’яжеться. 
У Брище й надалі возитимуть «повітря» 
й саме там найцінніші відходи сортува-
тимуть для подальшого збуту. І навіть 
якщо обіцяну сміттєсортувальну лінію 
цьогоріч запустять, то про повноцінний 
роздільний збір у самому обласному 
центрі ніхто не говорить. Принаймні 
поки що все має саме такий вигляд. На 
жаль. 

Андрій ЛУЧИК

Луцька міська рада на своїй останній 
сесії ухвалила рішення утворити 
ТзОВ «Луцьк ЕКО» на змішаній формі 
власності, одним із засновників 
якого є комунальне підприємство 
«Луцькспецкомунтранс».  Іншим 
засновником нового підприємства 
стало ТзОВ «Група компаній «Екосорт». 
При цьому було вирішено, що внески 
учасників становитимуть по 1,3 млн 
гривень, тобто у форматі 50% на 50%.

ПАРТНЕР
Отож, статутний капітал ТзОВ «Гру-

па компаній «Екосорт» становить 1 000 
гривень. У товариства є троє засновни-
ків. Це Бадко Геннадій Юрійович (250 
грн), Поліщук Сергій Петрович (250 грн) 
та Турик Леонід Петрович (500 грн). 

Керівником цього підприємства є 
Турик Михайло Петрович, який, за ін-

формацією депутата Луцької міськради 
Андрія Осіпова, тривалий час керував 
філією «ОТП-Банк» у Луцьку.

За інформацією Осіпова, Геннадій 
Бадко балотувався у 2012 році до Вер-
ховної Ради України за списком партії 
пенсіонерів України під №9. Згідно із 
декларацією мав дохід за 2011 рік 5300 
грн та члени його сім’ї 2700 грн. При 
цьому в декларації вказане нерухоме 
майно (земельна ділянка –  1200 кв. м, 
житловий будинок – 440 кв. м) та ав-
томобілі («Porshe Caynne S 4800», 2011 
р. в.; «Toyota Camry 2400», 2011 р. в.). 
Пов’язаний із діяльністю ТзОВ «Аль-
фа сіті груп» (м. Київ) та ТзОВ «Альфа 
Жилбуд» (м. Київ).

Сергій Поліщук, згідно із повідо-
мленнями у відкритих джерелах, був 
пов’язаний із діяльністю підприємства 
«Луцьктеплоенерго», яке володіло ко-
тельнею на вул. Карбишева. Також 
Поліщук продавав нафтопродук ти   

через мережу автозаправок «Аргос».
Леонід Турик, згідно із повідомлен-

нями у відкритих джерелах, пов’язаний 
із діяльністю ТзОВ «ЛТЛ-Груп» (м. 
Київ), яке спеціалізується на оптовому 
продажі нафтопродуктів.

ПЛЮСИ
Зрозуміло, що тема сортування 

сміття – надзвичайно важлива для міс-
та. Завдяки вилученню з відходів втор-
сировини (папір, пластик, скло, метал), 
значно зменшується об’єм сміття, яке 
потрібно захоронювати на полігоні.  А 
отже, подовжується термін експлуатації 
полігону твердих побутових відходів. 
Більше того, сміття можна перебирати 
й зі старого, вже вщент заповненого по-
лігону.

Добре, коли приватний бізнес має 
такі функції, а міська влада може тільки 
регламентувати такі процеси.

Проте…

МІНУСИ
Проте в такому рішенні міськради є 

й багато незрозумілих речей. 
По-перше, приватний інвестор не 

надав бізнес-плану для ознайомлення. 
Яким чином воно має працювати, які 
доходи і витрати нестиме новостворене 
підприємство? Чи платитиме воно місту 
за використання сміття, що належить 
міській громаді, чи використовуватиме 
його безплатно? (Фактично кожен жи-
тель Луцька оплатив його вивіз у Брище, 
сплативши відповідний комунальний 
тариф).

По-друге, у формулі власності «50 
на 50» будь-яке рішення засновників 
(наприклад, щодо розподілу прибутку) 
має відбуватися на основі консенсусу. 
Жоден з учасників товариства не зможе 
ухвалити будь-яке рішення без згоди 
на те іншого учасника, адже не матиме 
більшості.

СМІТТЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ По-третє, відсутні реальні механіз-
ми контролю за діяльністю цього під-
приємства. Фактично воно є товари-
ством з обмеженою відповідальністю, 
тому ніхто, крім органів контролю та 
фіскальних органів, не зможе оцінити 
господарську діяльність товариства. У 
такому випадку дуже легко заснувати 
фірму-прокладку, яка вже повністю 
належатиме приватним інвесторам, 
на рахунках якої й осідатиме осно-
вний прибуток від сортування сміття 
у Брищі.

По-четверте, дивує закритість 
ухвалення такого рішення. Фактично, 
депутатів міський голова поставив пе-
ред фактом, що таке підприємство має 
бути створено. Чому не було оголошено 
публічно про намір створення спіль-
ного підприємства? Можливо, хтось із 
приватних інвесторів запропонував би 
більш вигідні умови для місцевої гро-
мади?

Зрештою, рішення ухвалено. Але 
тільки час покаже, чи було воно пра-
вильним.

Л
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В ЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ  
ПРИВАБЛЮЄ ВОЛИНЬ

2010 2011 2012 2013 на 31.12.2014

218,6  
млн $
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млн $ 271,8  
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАЛУЧЕНІ У МІСТО ЛУЦЬК 
ТА ВОЛИНСЬКУ ОБЛАСТЬ ПРОТЯГОМ 2010-2014 РОКІВ

ПППППППППППППППППППРЯМІ ІНО
ТА ВОЛ

 Польща –
160 582,3  тис. $

 Кіпр –
91 604,9 тис. $

 Австрія  –
16 552,1 тис. $

 Словаччина –
12 515,5 тис. $

 Німеччина –
3 240,5 тис. $

2010 рік

 Кіпр –
96 630,3  тис. $

 Польща –
31 172,9 тис. $

 Австрія  –
15 378,1 тис. $

 Словаччина –
12 203,6 тис. $

 Віргінські острови –

3 165,3 тис. $

2011 рік

Кіпр –
114 538,9  тис. $

 Польща –
31 165,5 тис. $

 Словаччина  –
22 583,5 тис. $

 Німеччина –
17 658,8 тис. $

 Велика Британія –
14 150,1 тис. $

2012 рік

 Кіпр –
124 156,7 тис. $

 Віргінські острови –
39 055,0 тис. $

 Польща  –
38 898,3 тис. $

 Словаччина –
22 638,1 тис. $

 Велика Британія –
14 412,5 тис. $

2013 рік

Мая ГОЛУБ 

ід іноземних інвестицій 
залежить добробут 
волинян. Нові 

підприємства – це створення 
робочих місць, покращення 
рівня життя населення. Щоб 
іноземці були зацікавлені у 
розбудові свого бізнесу на 
волинських теренах, тут мають 
бути чесні суди, некорумповані  
органи контролю та 
представники влади. 

Як пишуть «Волинські новини»,  у 
2014 році Волинь посіла сьоме місце 
серед регіонів  України за рівнем ін-
вестиційної привабливості. 

У Волинській обласній державній 
адміністрації повідомили у відповідь 
на інформаційний запит про те, скіль-
ки іноземних інвестицій було залуче-
но у область впродовж останніх п’яти 
років. 

У 2010 році  у Волинську область 
було залучено 332, 4 млн доларів США 
прямих іноземних інвестицій. У 2011 
році – 218, 6 млн доларів,  у 2012 році – 
291,4 млн доларів,  у 2013 році – 339, 3 
млн доларів, станом на 31 грудня 2014 
року – 271, 8 млн доларів.

В економіку міста Луцька в 2010 
році залучено 85, 0 млн доларів США 
іноземних інвестицій. Про це повідо-
мили у Луцькій міській раді. Основні 
інвестори-нерезиденти в 2010 році 
були з Польщі, Швеції, Кіпру, Словач-
чини, Віргінських островів, Великої 
Британії. У 2011 році інвестували в 
Луцьк 135 млн доларів США. У 2012-
му – 217, 2 млн доларів. У 2013 році 
– 164 млн доларів.  У 2014 році – 128 
млн доларів США.  Торік інвестиції 
здійснювали з 28 країн світу. Основні 
інвестори-нерезиденти – з Віргінських 
островів, Кіпру, Німеччини, Великої 
Британії, Польщі. 

Перше місце за іноземними інвес-
тиціями у Волинську область посідає 
Кіпр (124 156, 7 тис. доларів у 2013 
році). Саме на цьому острові є чима-
ло офшорних компаній. До списку 
лідерів-інвесторів також входять  Вір-
гінські острови (390 55,0 тис. доларів 
у 2013 році) та Польща (38898, 3 тис. 
доларів у  2013 році).

У Волинській області діє Регіо-
нальна програма залучення інвес-
тицій в економіку області на 2010 
– 2020 роки.  Програмою визначе-
но перелік інвестиційних проектів 
і пропозицій підприємств, установ 
та організацій області, які на період 
2010-2020 роки потребують залу-
чення понад 829 млн доларів США. 
Окрім того, діє Регіональна про-
грама розвитку транскордонного і 
міжрегіонального співробітництва 
на 2013 – 2017 роки, затверджена рі-
шенням облради.

Уже  є результати цієї програми. 
Зокрема, збільшення надходжень у 
2014 році прямих інвестицій (акціо-
нерний капітал) в економіку області 
удвічі порівняно з 2013 роком (у 2013 
році – 9, 3 млн доларів США, у 2014 
році – 18, 9 млн доларів США). 

За даними управління міжнарод-
ного співробітництва та європей-
ської інтеграції Волинської ОДА, у 
2014 році було створено близько 20 

робочих місць за рахунок міжнарод-
ної технічної допомоги.  Через євро-
пейську програму прикордонного 
співробітництва «Польща-Білорусь-
Україна»  в область залучено близько 
13 млн євро міжнародної технічної 
допомоги. 

У 2014 році відбулося збільшення  
обсягів експорту товарів на 9% порів-
няно з 2013 роком, у тому числі країн-
членів ЄС – на 12%. 

Виконавчим  комітетом Луцької 
міської ради та комунальними уста-
новами протягом 2012 – 2014 років ре-
алізовано низку проектів,  що співфі-
нансовані  в рамках фондів та програм 
Європейського Союзу. 

Зокрема,  «SOS – безпечне спів-
життя людей та безпритульних тва-
рин на польсько-українському при-
кордонні: Львів, Люблін, Луцьк та 
Івано-Франківськ (у 2012 році – 8 
630, 00 євро). У 2013 році – «Спільна 
мережа співпраці у сфері культури та 
соціального захисту з метою розви-
тку міст з польсько-українського при-
кордоння (26 178, 93 тис. євро). У 2013 
– 2014 роках – «Покращення надання 
адміністративних послуг населен-
ню транскордонних регіонів шляхом 
створення мережі центрів надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) та 
розвитку співпраці Луцького центру 
надання адміністративних послуг, 
Івано-Франківського ЦНАПУ та Лю-
блінського БОМ (у 2013 році – 71 145, 
75 євро, у 2014 році – 41 457, 12 євро). 
У 2014 році – «Модернізація зоопарків 
в Замості та Луцьку, а також опрацю-

вання концепції створення рекреацій-
ної зони в Жешуві з метою розвитку 
транскордонного природного туриз-
му» (408 016, 98 євро). 

У 2014 році – «Розвиток комуналь-
них послуг як складова сталого розви-
тку міст польсько-українського при-
кордоння» (48 913, 54 євро).  У 2013 
– 2014  роках – «Енергія для Східних 
мерів» (у 2013 році – 22 643 євро, у 2014 
році –  977 євро).  У 2014 році – «Тран-
скордонна взаємодія для  запобігання 
і лікування важких випадків опіків на 
польсько-українському кордоні» (133 
473, 61 євро). 

ІНВЕСТКЛІМАТ У ЄВРОПІ
За даними аналітиків Інформацій-

ної кампанії «Сильніші разом!», мо-
дель ведення бізнесу в європейських 
країнах більш ефективна, ніж, напри-
клад, у Росії, де корумпованість дер-
жавних інституцій та політична не-
стабільність компенсується імовірно 
більшими прибутками.

Яскравий приклад з європейського 
досвіду – Словаччина.  Ця країна ста-
ла успішною в автомобільній промис-
ловості. Там побудували заводи такі 
знані підприємства, як «Volkswagen», 
«Peugeot» і «KiaMotors». Це неабияк 
сприяло економічному розвитку кра-
їни, зниженню рівня безробіття на її 
заході. 

Інвесторам з європейських країн 
вигідно працювати в Україні завдяки 
географічному розташуванню. Держа-
ві залишається створити комфортні 
умови для інвесторів.  

ПІДПРИЄМСТВА 
З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ 
НА ВОЛИНІ

За даними Волинського обласно-
го центру зайнятості, серед лідерів 
з працевлаштування волинян такі 
підприємства з іноземними інвес-
тиціями:  ТзОВ «Кромберг енд Шу-
берт» (німецькі інвестиції),  СПТОВ 
«Модерн-Експо» (польські),  СП «Те-
ріхем Луцьк» (словацькі), а також  АТ 
«СКФ Україна»  публічне (шведські), 
«Волиньхолдинг» (швейцарські),  
«БРВ Україна»  (польські).

У німецькому підприємстві «Кром-
берг енд Шуберт» (м. Луцьк)  наразі 
працює  5200  осіб.  У 2014 році  серед-
ня зарплатня становила 5 759  гривень. 
Працівники виробляють електричні 
мережі до автомобілів брендів «Фоль-
ксваген», «Мерседес» «BMW», «Ауді».

За словами фінансового директо-
ра підприємства Олександра Шавар-
ського, «Кромберг енд Шуберт Украї-
на»  з владою Волинської області має 
традиційно партнерські відносини. 
Як зазначає пан Олександр, керівни-
цтво підприємства не нарікає на  увагу 
податкових органів, усе відбувається 
чітко і прозоро. 

На його думку, Волинь має свої 
переваги та недоліки для іноземних 
інвесторів.

«Серед аргументів «за» – високий 
кадровий потенціал: інтелектуальний, 
освічений, молодий персонал з ви-
щою освітою, націлений на кар’єру в 

європейській компанії  сприяє вибору 
інвестора і вигідно вирізняє Україну 
з-поміж низки інших країн, де розмі-
щено виробничі потужності «Кром-
берг енд Шуберт», – зазначає Олек-
сандр Шаварський. 

Серед аргументів «проти» – вкрай 
нестабільна політична ситуація у краї-
ні. І саме це може стати вирішальним», 
– додає він. 

З боку адміністрації підприємства 
«Кромберг енд Шуберт» є побажання 
до місцевої влади щодо розвитку інф-
раструктури. Наприклад, проведення 
освітлення території поблизу заводу 
та нанесення там дорожньої розмітки.

Підприємство «Модерн-Експо», 
що в Луцьку, орієнтується на європей-
ський ринок. У 1999 році компанія як 
інвестор прийшла на один з недобу-
дованих об’єктів у Волинській області 
– завод «Іскра». Подальший розвиток 
підприємства відбувався з Волині, де 
нині розташований головний офіс 
компанії.

Начальник відділу маркетингу 
компанії «Modern-Expo Group» (об-
ладнання для роздрібної торгівлі) 
Микола Жичук розповів, що в краї-
ни ЄС вони експортують торговельне 
обладнання – торговий та складський 
стелаж, касові бокси та системи про-
водки, обладнання з нержавіючої ста-
лі та POS-обладнання. 

У Луцьку на підприємстві працює 
1 703 особи, а загалом в компанії – по-
над 2 000 людей. Середня заробітна 
плата у Волинській області за 2014 рік 
– 6 145,17 грн.

Микола Жичук вважає, що держава 
поки не створила належних умов для 
покращення інвестиційного клімату.

На його думку, щоб покращити ін-
вестклімат у регіоні, потрібно якісно ви-
конувати свої професійні обов’язки гро-
мадянам та державним службовцям. 

На його думку, всі мають орієн-
туватися на міжнародні стандарти та 
працювати на результат. 

«Не треба робити вигляд роботи 
задля процесу, а ставити конкретні 
завдання, цілі, терміни. Потрібно по-
вністю подолати корупцію, виключи-
ти можливість втручання чиновників 
у економіку (звільнити принаймні по-
ловину держслужбовців), зменшити 
податкове навантаження (ПДВ, ЄСВ, 
податок на доходи тощо), зменшити 
кількість податків до мінімуму, відмі-
нити дозвільну систему», – зазначає 
Микола Жичук.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ ПОБАЧИВ 
«ПОКРАЩЕННЯ»

Заступник Луцького міського го-
лови Тарас Яковлев  розповідає, що 
наразі міськрада не має конкретних 
програм з приваблення інвесторів, які 
затверджували б на сесії Луцької міської 
ради та на які спрямовували б гроші. 

Одначе закиди представників біз-
несу пан Яковлев також відкидає.

«Щодо підприємств «Модерн-
Експо» та «Кромберг енд Шуберт», 

КРАЇНИ, 
З ЯКИХ 
НАЙБІЛЬШ 
ІНВЕСТУВАЛИ 
В  ЕКОНОМІКУ 
ВОЛИНІ 
ПРОТЯГОМ  
2010–2013 
РОКІВ

КРАЇНИ
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ГАМАНЕЦЬ ПО-НОВОМУ

УКРАЇНЦЯМ ДОВЕДЕТЬСЯ 
БІЛЬШЕ ПЛАТИТИ ЗА ГАЗ: 
ЯК, ЧОМУ І НА СКІЛЬКИ
Дарина ГОГОДЗА

аціональна комісія, що 
здійснює регулювання 
у сфері енергетики і 

комунальних послуг, 3 березня 
ухвалила рішення про підвищення 
ціни на газ для населення у 3,3 
рази. Ще раніше підняли ціни на 
газ для промисловості, а надалі 
для підприємств та бюджетних 
організацій. У кінці лютого 2014 
року виросла ціна на скраплений 
газ і, як свідчить тенденція, вона і 
надалі буде зростати. 

Як відомо, ціни на газ встановлює 
та регулює державний орган – Націо-
нальна комісія, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики і комуналь-
них послуг. Рішення ухвалюють на 
основі поданих розрахунків компа-
ній, що постачають та транспорту-
ють у цьому випадку газ. 

У НКРЕКП підкреслюють, що 
ціна газу для населення підвище-
на відповідно до Меморандуму між 
Кабінетом міністрів України з Між-
народним валютним фондом, який 
вимагає вирівняти ціну на газ для 
промисловості та населення. 

ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ – 
НА 285% ДОРОЖЧИЙ

У середньому ціна на газ для на-
селення підвищилася на 285%.  Аби 
покрити витрати соціально неза-
хищених споживачів, діятимуть так 
звані житлові субсидії. Нині ж низь-
ка ціна для побутового споживача із 
мінімальним рівнем зарплати та ба-
гатія однакова. На зазначені житлові 
субсидії Кабмін планує виділити 12,5 
мільярдів гривень для компенсації 
наслідків від підвищення цін. Зага-
лом підвищення цін на газ відбува-
тиметься поступово до 2017 року. 

Окрім цього, стурбованість низь-
кими тарифами спричинили і газо-
постачальні та газотранспортні кам-
панії восени 2014 року. Нині вже є 
інформація, поки що не підтвердже-
на, що їх вимоги таки задовольнять. 

Адже комісія мала переглянути 
ціну реалізації газу ПАТ «Укргазви-
добування» і тарифи на транспорту-
вання, розподіл і постачання газу.

Аргументи газовиків зводилися 
до наступного: рівень споживання 
газу порівняно з минулим роком 
впав на 14%, витрати для забезпечен-
ня життєдіяльності газотранспорт-
ної системи зросли, а тарифи зали-
шилися на минулому рівні. Востаннє 
їх змінювали в травні 2014 року. 

Таким чином, з 1 квітня встанов-
лено тільки два види роздрібної ціни 
на газ для населення. До цього було 
чотири категорії для споживачів. Що 

менше газу вони використовували, 
то менше платили. Відтепер таких 
категорій дві. Раніше діяла тарифна 
сітка на газ для населення з розбив-
кою на споживання до 2,5 тис. куб. м 
на рік – 1089 грн за тис. куб м, до 6 
тис. куб. м – 1788 грн за тис. куб м, 
понад 6 тис. куб. м на рік – 3645 грн 
за тис. куб. м. Ціна газу, що вико-
ристовується для приготування їжі, 
становила 1182 грн за тис. куб. м. Усі 
ці цифри – з урахуванням наявності 
лічильників.

Відтепер же мінімальна роздрібна 
ціна газу для населення становитиме 
3 600 грн за 1 тис куб. м. Разом з нею 
для побутових споживачів затвер-
джено також і звичайну ціна на газ, 
яка складе 7 188 грн за 1 тис куб. м. 

Мінімальна ціна застосовується 
тільки при розрахунках за газ, спо-
житий у розмірі до 200 куб. м на мі-
сяць. Для обсягу газу, що перевищує 
зазначений ліміт, застосовується зви-
чайна ціна 7 188 грн за 1 тис куб. м.

Два види роздрібних цін на газ для 
населення вводять для всіх категорій 
побутових споживачів, незалежно 
від того, чи використовують вони газ 
тільки для приготування їжі та піді-
гріву води, або ж енергоносій вико-
ристовується також і для обігріву.

За відсутності лічильників на-
селення платитиме за газ звичайну 
ціну 7188 грн за 1 тис куб. м, виходя-
чи із встановлених норм споживан-
ня на 1 кв. м.

СЕЗОН ЗИМИ 
ПРОДОВЖЕНО 

Мінімальна ціна на газ для на-
селення буде діяти на період опалю-
вального сезону, який в НКРЕКП 

вважають діючим з 1 жовтня до 30 
квітня включно. Як заявив голо-
ва НКРЕ Дмитро Вовк, рішення про 
встановлення опалювального періоду 
з 1 жовтня до 30 квітня означатиме не 
здійснення саме опалення, а лиш про-
довження дії пільгової ціни для насе-
лення, пише «Українська правда». 

«Це не період опалювальний. Це 
період застосування пільгової ціни в 
розмірі 3600 гривень за 1000 кубічних 
метрів. Насправді це для населення є 
плюс», – вважає посадовець.

Вовк додав, що назву «опалю-
вальний період» змінять на «період 
застосування пільгової ціни», щоб 
уникнути непорозумінь.

Своєю чергою, міністр енергети-
ки Володимир Демчишин додав, що 
теплокомуненерго будуть працювати 
відповідно до температурного режиму.

Він сказав, що за температури по-
над 8 градусів протягом трьох днів 
міністерство буде рекомендувати 
спільно з обласними адміністрація-
ми підприємствам теплокомуненерго 
припиняти подачі теплоносія спожи-
вачам.

Демчишин також додав, що, вра-
ховуючи теплу погоду, Міненерго 
незабаром звернеться до Кабміну з 
пропозицією скоротити опалюваль-
ний сезон як мінімум у південних об-
ластях, а може, і на більшій території 
України.

ДОРОЖЧАТИМЕ 
ВСЕ І ДЛЯ ВСІХ 

Для промисловості та бюджет-
них організацій газ уже подорожчав 
з 1 березня 2015 року і становитиме 
8 900 грн за 1 тис. куб. м, або на 56%. 
Вартість скрапленого газу виросте в 

ціні з 16 березня. За балон доведеться 
заплатити 220 гривень. 

Нині чимало українців уже під-
раховують власні витрати і з остра-
хом очікують квитанцій. За повідо-
мленням прес-служби «Волиньгазу», 
станом на 1 січня 2015 року забор-
гованість волинян за спожитий газ 
склала 80 мільйонів гривень. До по-
чатку опалювального сезону сума 
заборгованості була на 20,8 мільйо-
нів меншою.  За січень 2015 року від 
газопостачання було відключено 18 
споживачів, а за попередній 2014 рік 
– 2984 споживачі. В області найбіль-
ші борги за природний газ накопичи-
ли жителі Луцька і Луцького району 
– 26,6 і 14,5 мільйонів гривень відпо-
відно. Газовики побоюються, що нові 
ціни ще більше погіршать платіжну 
ситуацію. 

***
4 березня НКРЕКП оприлюд-

нило рішення щодо встановлення 
тарифів на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування, по-
стачання для потреб населення ДКП 
«Луцьктепло». Таким чином пропо-
нується встановити тариф на те-
плову енергію у розмірі 568,30 грн/
Гкал (без ПДВ). Скільки це кошту-
ватиме для лучан у «квадратному» 
еквіваленті, має затвердити місцева 
влада. Цікаво, що у самому рішенні 
закладено нульову рентабельність 
тарифу. 

Дивною є політика держави, 
яка, впроваджуючи зміни, не веде 
потрібної інформаційної кампанії 
з поясненнями, чому відбуваються 
реформи. Та й реформи рухають-
ся доволі повільно. Більшість із них 
мають змінювати законодавчу базу, 
саму систему енергозабезпечення та 
балансу. Допоки українців лише ля-
кають гаманцями. 

ЩО ДУМАЮТЬ 
ЛУЧАНИ? 

Борис, 34 роки 
«Я проживаю у двокімнатній 

квартирі, за яку виплачую щомісяця 
валютну іпотеку. Площа квартири – 
63 квадратні метри. Узимку ми в се-
редньому витрачаємо 200-300 кубів 
газу, влітку – 30-40. У квартирі вста-
новлено лічильник для газу і опа-
лення. Я підрахував, що за нових цін 
узимку мені доведеться платити 720 
гривень, використовуючи 200 кубів. 
Якщо 250, то 1080, влітку – близько 
300 гривень. Як виходити з цієї ситу-
ації? Плануємо взимку зменшувати 
температуру в кімнаті до 20-21 граду-
са з 23. Окрім цього, встановити те-
пловідбивальні плівки за батареями і 
домовитися з сусідами, аби утеплити 
фасади». 

то вони не в Луцьку зареєстровані, а 
в Луцькому районі. От  представники  
«Кромберг енд Шуберт»  пообіцяли, 
що вони частково профінансують 
будівництво тролейбусної мережі на 
вулиці Боженка, але потім від своїх 
слів відмовилися», – нарікає Тарас 
Яковлев. 

Натомість у «Кромберг енд Шу-
берт» пояснили, що спочатку плану-
вали провести тролейбусну лінію до 
заводу з перспективою укладення до-
говору з комунальним підприємством 
електротранспорту про довезення 
працівників на роботу. Але згодом 
вирішили, що рентабельніше для під-
приємства та  його працівників буде 
вдаватися до послуг приватних пере-
візників. 

Чиновник вважає, що територію 
поблизу «Кромберг енд Шуберт» мо-
жуть облаштувати підприємці й са-
мотужки.  За його словами, названі 
підприємства не сплачують податки 
в бюджет міста. Представник міської 
влади додає, що влада в принципі го-
това співпрацювати з ними бодай тому, 
що там працюють лучани. 

На думку Тараса Яковлева, інвес-
тиційний клімат  у Волинській області 
покращується, а численні дозволи не 
проблема, бо їх можна легко отрима-
ти в Центрі надання адміністративних 
послуг, який працює з 2013 року.

Для іноземців  у Центрі надання 
адмінпослуг створили інформаційно-
консультаційні пункти. Тарас Яков-
лев зазначає, що інвестор піде туди, 
де немає корупції, де не вимагають 
хабарів за будь-яку довідку, будь-яку 
заяву. Передусім створення таких 
умов – клопіт держави. По-друге, про-
зоре законодавство дає можливість 
чітко побачити, як має працювати 
суб’єкт господарювання і як швидко 
він «відіб’є» свої капіталовкладення. 
Має бути нормальна, якісна, прозора 
і нехабарна судова влада, щоб можна 
було захистити свій бізнес, щоб ніхто 
його не зміг забрати. Має бути роз-
роблена стратегія в місті, щоб під-
приємці бачили, в якому напрямку це 
розвивається.

«Разом з туризмом будують готелі, 
ресторани. Коли регіон орієнтований 
на промислове виробництво, мають 
бути створені технопарки, – «розпи-
сує» Тарас Яковлев «рецепт» прива-
блення інвестора. 

У міськраді запевняють: для по-
кращення інвестклімату роблять усе 
можливе. Один із нещодавніх кроків 
… створення нового відділу інвес-
тиційної політики у міськраді, який 
опікуватиметься «роботою з інвесто-
рами, які мають бажання інвестувати 
у Луцьк». Тарас Яковлев буде ставити 
завдання керівнику новостворено-
го відділу, щоб було розроблено по-
етапний план, «що інвестору роби-
ти», якщо він має намір інвестувати 
в Луцьк. Чиновник вважає важливим  
консультування потенційного інвес-
тора щодо того, що він має зробити, 
які заяви і куди має написати в подат-
ковій адміністрації, коли започаткову-
ватиме тут свій бізнес.

На думку заступника міського го-
лови, «інвестора мають нормально 
зустріти в податковій, зареєструвати, 
роз’яснити, які податки треба сплачу-
вати. Інвестор мусить бачити, що він 
має зробити  від ідеї і до заснування 
виробництва». 

Н
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РЕМАРК ПРО НІМЕЦЬКУ ІНФЛЯЦІЮ
…Ти приніс гроші? – Тільки маленьку валізку 
на сьогодні й на завтра на ранок. Асигнації по 
десять тисяч, по тисячі і навіть кілька пакетів 
любих старих сотень. Десь біля п’яти фунтів 
паперових грошей. Інфляція розвивається 
так швидко, що державний банк не встигає їх 
друкувати. Асигнації в сто тисяч марок з’явилися 
тільки два тижні тому, а вже, видно, доведеться 
друкувати папірці в мільйон марок. Коли ми 
дійдемо до мільярдів?
Де та чудова спокійна пора тисяча дев’ятсот 
двадцять другого року? Тоді за рік курс долара 
піднявся тільки з двохсот п’ятдесяти до десяти 
тисяч марок. А про двадцять перший рік нічого 
й казати – тоді долар піднявся всього на якихось 
нещасних триста процентів.

…Георг приносить з передпокою валізку з 
грошима, дістає з неї два пакети й кидає мені.
– Вистачить?
Я переглядаю пакети. Це здебільшого сотні.
– Дай ще з півкіло цих шпалер, – кажу я. – Тут 
щонайбільше п’ять тисяч. Спекулянти-католики 
кладуть стільки в церкві на тацю під час служби 
божої, та ще й соромляться, що вони такі скупі.
Георг шкрябає свій лисий череп. Потім 
простягає мені третій пакет.
– Слава Богу, що завтра неділя, – каже він. – 
Курс долара не підніметься. Єдиний день на 
тиждень інфляція стоїть на місці. Напевно, Богові 
й на думку таке не спадало, коли він створював 
неділю.
(Еріх Марія Ремарк, роман «Чорний обеліск»)

ВІЙНА ТА ІНФЛЯЦІЯ: ВІЙНА ТА ІНФЛЯЦІЯ: 
ДРУЗІ-НЕРОЗЛИЙВОДАДРУЗІ-НЕРОЗЛИЙВОДА

Юрій КОНКЕВИЧ

це вже було, було, було… Й не одного 
разу, і навіть не одного разу в Україні. 
Паніка, лихоманка цін, перекреслені мрії 

одних та спекулятивні прибутки інших, намагання 
«в’язати» гривню безпрецедентним збільшенням 
облікової ставки до 30%, скуповування продуктів, 
ще більше соціальне розшарування суспільства...

Так було, приміром, у змученій Німеччині піс-
ля Першої світової. Тієї, яку до сліз смішно й боля-
че описав у «Чорному обеліску» Ремарк. Пишучи 
про квітень 1923 року, геніальний німець вкладав 
у руки своїх героїв замість сірників десятимаркові 
асигнації, й вони припалювали ними з грубки си-
гари. Уранці курс долара сягав 30 тисяч марок, а 
опівдні 36! Нумо читати «Чорний обеліск», розло-
гіші цитати з якого ми подаємо нижче, бо Ремарк 
як про нас писав! 

Уже навіть сам термін «інфляція» з латиниці 
перекладається загрозливо-войовниче «підірвати 
або злетіти». За останні сто років гіперінфляція 
виникала у світі не один десяток разів. Хтось екс-
периментував з паперовою валютою, проводячи 
неправильну грошово-кредитну політику, хтось 
бавився у популізм. Але головним історичним 
провісником гіперінфляції найчастіше була ві-
йна. Вона руйнувала економіку, різко знижувала 
обсяги виробництва і вимивала ґрунт із джерел 
доходів бюджету. 

«Гіперінфляція завжди та всюди є політичним 
явищем. Вона трапляється після воєн і революцій, 
коли уряди змушені друкувати потрібні їм гроші, 
оскільки відсутні об’єкти для оподаткування – і 
саме це сталося в Україні», – зазначається у пові-
домленні професора Стіва Ганке з американського 
університету Джонса Хопкінса. Він оцінив рівень 
української інфляції у 272%. 

«Хроніки» вирішили згадати найважчі істо-
ричні випадки саме «військової» гіперінфляції, 
щоби побачити ймовірні сценарії розвитку цієї 
ракової пухлини економіки для сучасної України. 

РЕПАРАЦІЯ – ПОДРУЖКА ІНФЛЯЦІЇ
Власне після згадки про Ремарка розпочнемо 

нашу ретроспективу з Веймарської Німеччини. Тут 
гіперінфляція лютувала з серпня 1922 року до груд-
ня 1923-го. При тім щоденний темп інфляції складав 
17%, а ціни подвоювалися кожні три дні 17 годин. 

Причина №1 тогочасних німецьких проблем – 
поразка в Першій світовій війні кількома роками 
раніше. Мало того, що кайзер воював переважно 
за позичені гроші, то після поразки країна муси-
ла виплачувати величезні репарації переможцям. 
Причому платити не ослабленою за час війни 
паперовою маркою, а валютою. У сумі обсяг цих 
боргів перевищував ВВП країни. Улітку 1921 року 
настав час виплат і тиску на валютний ринок. Той 
не витримав і спровокував фактично некеровану 
гіперінфляцію, яку яскраво описав Ремарк. 

У 1923 році, коли Німеччина більше не могла 
виплачувати репарації, французькі та бельгійські 
війська окупували Рурську область, найбільший 
промисловий район Німеччини. Позбувшись цьо-
го важливого джерела доходу, уряд заходився ще 
більше друкувати гроші. Максимальний курс об-
міну долара на марки становив …80 млрд.

Деякі країни мусили послабили репараційний 
тягар, а німці запровадили нову валюту – рен-
тенмарку. Її забезпечили позиками на купівлю 
землі та промислового майна, і марка віднови-
ла стабільність. Через рік рентенмарку замінила 
рейхмарка, яка отримала еквівалент довоєнної 
золотої марки. 

Інший період катастрофічного злету цін при-
пав на закінчення Другої світової війни. Продук-
тові картки стають ціннішими за гроші, валютою 
стають цигарки, мило, тушонка та шоколад. По-
збавили німців цих злиднів план Маршалла та за-
провадження у 1948 році дойчмарки. 

ГРЕКИ ПОЧИНАЛИ З …ПРОФІЦИТУ
Грецьку інфляцію 1941 – 1945 рр. спровокува-

ли зовнішні причини. Країна, як тепер, була дуже 
залежною від торгівлі. Якщо у 1939 році її бюджет 
був профіцитним у 271 млн драхм (вочевидь то 
було востаннє в історії цієї країни. – Ю.К.), то че-

ВІЙСЬКОВІ КАТАКЛІЗМИ ЗАВЖДИ ПРИЗВОДИЛИ ДО ЗЛЕТУ 
ЦІН ТА ПАДІННЯ КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ

рез рік в казні було провалля у 790 млн драхм. При-
чина – згортання зовнішньої торгівлі та окупація 
Греції. Країна мусила платити з бюджету додаткові 
витрати, нав’язані «маріонетковим урядом» країн 
нацистського блоку, а також годувати 400 тисяч 
окупаційних військ. Оскільки достатньо податків 
країна не збирала, то центральний банк увімкнув 
друкарський верстат. Як наслідок, щоденний темп 
інфляції інколи сягав 18%, ціни подвоювалися 
щочотири дні. У 1944 році найбільшою банкно-
тою в країні став папірчик у …100 000 000 000 000 
драхм. Стабілізувалися грецькі гроші до середини 
1950-х тільки після двох деномінацій. 

АВСТРІЯКІВ ВРЯТУВАЛА ЛІГА НАЦІЙ
Сусідка Німеччини Австрія в результаті Пер-

шої світової війни отримала статус республіки. 
Спочатку у ній використовували австро-угорські 
крони, але без золотого забезпечення. Грошова 
маса паперових крон за 1920-1921 рр. збільшилася 
з 12-30 млрд до 147 млрд. У серпні 1922 року ціни 
на споживчі товари зросли в 14 000 разів порів-
няно з цінами до початку Першої світової війни. 
Врятували австрійські гроші позика від Ліги на-
цій (щось схоже на сучасні стабілізаційні кредити 
МВФ. – Ю.К.), утворення Банку Австрії та запро-
вадження шилінга замість знеціненої крони. 

– відзначилися двічі. З ними пов’язані максималь-
но зареєстрований рівень інфляції в сучасній істо-
рії, а також банкнота максимального номіналу. 

Друга світова війна спустошила країну. Крім 
того, що зруйнувалося чимало підприємств, під 
час війни економіка перелаштувалася суто на вій-
ськові рейки. До того ж, Гітлер ніколи не платив за 
надані угорцями товари. Після війни країна муси-
ла виплачувати величезні репарації, які склали 20-
25% бюджету. За неписаною звичкою увімкнувся 
друкарський верстат… 

Банкіри попереджали, що емісія до добра не 
призведе, але Радянський Союз, який очолював 
союзницьку комісію, покликану регулювати гро-
шову політику в країні, не чув думок спеціалістів. 
Дехто каже, що потурання розкручуванню гіпе-
рінфляції дозволило совітам економічно знищу-
вати середній клас в Угорщині, бізнес якого по-
терпав від збільшення цін.

Отже, якщо 20 серпня 1945 року один долар 
коштував 1320 пенге, то після початку неконт-
рольованої емісії до кінця року курс склав вже 128 
тисяч пенге. В обігу з’явилися банкноти в 10 міль-
йонів пенге. Щоденний темп інфляції доходив до 
207%, а ціни подвоювалися кожні 15 годин. 

Наступний рік став часом проанонсованих 
вище антирекордів. Уже в травні курс долара ста-
новив 59 млрд пенге. Незабаром інфляція виросла 
до 400% на добу, і це стало абсолютним світовим 
антирекордом. 

11 липня 1946 року було випущено банкноту 
в 100 квінтильйонів пенге. Для зручності рахун-
ку придумали нову грошову одиницю – мілпенге 
(1 мільйон пенге), а в обігу з’явилися купюри в 1 
млрд мілпенге. Коли ці папірці не могли вмісти-
ти на собі нуликів після одинички, уряд випустив 
білпенге (1 трильйон пенге). Зовсім весело угор-
цям стало тоді, коли з’явилася купюра в 100 млн 
білпенге, а випуск банкноти в 1 млрд білпенге зу-
пинила тільки грошова реформа. 

Інфляцію вдалося приборкати відновленням 
форинта, причому реформу в серпні 1946-го про-
вадила вже комуністична партія, яка на тоді при-
йшла до влади в країні. Форинт обмінювали на 
пенге за курсом 1 до 4*10 в 29 ступені.

Економісти кажуть, що угорську повоєнну 
інфляцію відносно швидко приборкали через те, 
що інфляції в країні вже нічого було руйнувати, а 
рівню життя людей нікуди було падати нижче. 

Лишається сподіватися, що українців такі ка-
таклізми оминуть. 

ЮГИ ВОЮВАЛИ З НУЛЯМИ
Югославія стала другим прикладом найвищо-

го рівня гіперінфляції у всесвітній історії – п’ять 
квінтильйонів відсотків на місяць. Між 1 жовтня 
1993 року і 24 січня 1994-го ціни тут подвоювали-
ся в середньому кожні 16 годин. Зрештою на по-
чатку 1994-го один новий динар коштував 1 300 
000 000 000 000 000 000 000 000 старих динарів, ви-
пущених до 1990 року.

До такої катастрофи призвела і війна, і влас-
не сам розпад Югославської федерації. Подальші 
етнічні війни згорнули торгівлю, слідом за цим 
знизився і обсяг промислового виробництва, а 
добило югів міжнародне ембарго на експорт. Воно 
доруйнувало виробництво й припинило приплив 
валюти в країну. 

Балканські війни торкнулися й Боснії та Герце-
говини. За рік – із 1992-го до 1993 року тут мусили 
домалювати на динарі шість нулів. У сербському ан-
клаві БіГу – Республіці Сербській – у 1993 році надру-
кували банкноти номіналом в 50 мільярдів динар. 

ПЕНГЕ, МІЛПЕНГЕ І БІЛПЕНГЕ
Угорщині, яка активно воювала у двох світових 

катаклізмах, довелося двічі приборкувати інфля-
цію. Але інфляція ще австро-угорської крони на 
початку 1920-х видається «квіточками» порівня-
но з тим, що відбулося із післявоєнною валютою. 
Пенге – так називалися гроші в Угорщині у ті роки 

Пенге після Другої світової встановив 
світовий рекорд девальваціїНімецька інфляція після Першої світової: 

купюрами топити піч було вигідніше, 
адже оберемок марок горів довше, 
ніж дрова, які за них можна було купити

1947 р.: угорський двірник замітає паперові пенге
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МУЗИЧНІ НОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
13 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.40 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка»
13.30, 14.05 Д/с «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 «Сказочная Русь 2015»
21.00 «Вечірній Київ »
22.50 «Світське життя»
23.55, 03.10 Х/Ф 
«ТАЛАНОВИТИЙ МІСТЕР 
РІПЛІ»
05.20 Телемагазин

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.50 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Мамочки»
11.10, 05.10 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
13.30 Т/с «Земський лікар. Життя 
заново»
14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Опівдні на пристані»
03.30 Т/с «Таємниця «Святого 
Патріка»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Студія Вашин´тон
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.40, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с «Алькатрас»
11.50, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14.30, 16.15 Т/с «Опери»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Бригада»
00.15 Х/Ф «АДМІРАЛЪ»
02.20 Т/с «Апостол»
05.25 Т/с «Неправдива гра»

05.20 У пошуках істини
06.05 Х/Ф «ЗМІЄЛОВ»
07.45 «Таємниці зважених. 
Страшна таємниця Євгенії 
Мостовенко»
08.35, 00.30 Х/Ф «СПОКУТА»
10.15 Х/Ф «ПРИВАТНЕ 
ЗАМОВЛЕННЯ»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 «Спецвипуск. Моя правда. 
Тетяна Катерновська. Мій рідний 
вбивця»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»
02.10 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 17.45, 
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 
Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.15, 20.00 Про головне
10.10 Х/Ф «ВЕТЕРИНАР»
12.15 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
12.40 Слово
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.20 Віра. Надія. Любов
15.15 Euronews
15.35 Театральні сезони
16.10 Музичне турне
17.30, 02.20 Новини. Світ
18.10, 02.50 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Естафета (жінки)
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
04.30 Як ваше здоров’я?

08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Х/Ф «ПЛАЩАНИЦЯ 
ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО»
12.35 «Відеобімба»
16.50 Х/Ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
18.50 17 Тур ЧУ. Карпати - Волинь
21.30 «Буде бій». WSB Всесвітня 
серія боксу: British Lionhearts 
(Великобританія) - Ukraine Ota-
mans (Україна)
00.10 Х/Ф «ВІДКРИТИ ВОГОНЬ»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

08.30 Містична Україна
09.20, 18.30 У пошуках скарбів
10.10 Таємниці Південного 
океану
11.00, 16.00 Найнебезпечніші 
тварини
11.50, 21.50 Шукачі 
неприємностей
12.40, 16.50 Смертельний двобій
14.20, 19.20 У пошуках істини
15.10, 20.10 Правила життя
17.40, 18.10, 21.00, 21.30 
Скарби зі звалища
22.40 Дива природи
23.30 Війна всередині нас
00.20 Борджіа: історія клану
02.10 Таємниці кримінального 
світу

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.20, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00 Т/c «Погляд з вічності» 1
11.50, 19.45, 02.05, 03.05 
«Говорить Україна»
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 
Нова Надія» 1
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Дорога на острів 
Пасхи» (2)

06.10, 07.55 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00, 18.00, 00.45 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15.55 Уральські пельмені
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 05.25 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/Ф «ПОДАРУНОК З 
ХАРАКТЕРОМ»
22.50 Х/Ф «КОРПОРАТИВ»
00.50 М’ясорупка
03.15 Зона ночі
04.55 25-й кадр

СУБОТА
14 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.10, 19.30 «ТСН»
10.00 «Світське життя»
11.00, 02.30 Х/Ф «Я ТЕБЕ 
НІКОМУ НЕ ВІДДАМ»
14.35 «Вечірній Київ »
16.30, 21.15 «Вечірній квартал 
2015»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 Х/Ф «ПРОЧИТАТИ І 
СПАЛИТИ»
01.05 Х/Ф «ЗАБОРОНЕНА 
РЕАЛЬНІСТЬ»

08.45 «Школа Комаровського»
09.30 «Новини»
11.00 Х/Ф «ПРИНЦЕСА НА 
БОБАХ»
13.05 Т/с «Опівдні на пристані»
16.35 «Бенефіс «Кроликів». 30 
років гумору»
18.05 Х/Ф «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
ТЕРМІН»
20.30 Т/с «Кохання несподіване 
нагряне»
00.15 Х/Ф «КАРНАВАЛ ПО-
НАШОМУ»
02.10 Т/с «Таємниця «Святого 
Патріка»

08.00 Україна. Код унікальності
08.55 Дістало!
09.50 Громадянська оборона
10.50 Інсайдер
11.45, 13.00 Т/с «Бригада»
16.50, 20.05 Т/с «Сильніше за 
вогонь»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином Стогнієм
21.55 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРІЛУ»
23.35 Х/Ф «ІНТЕРНЕШНЛ»
01.35 Х/Ф «ДЖЕЙСОН Х»
03.00 Т/с «Неправдива гра»

06.30 Х/Ф «ВАС ВИКЛИКАЄ 
ТАЙМИР»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕ БУТИ!»
13.25 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
15.15 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7»
21.40 Х/Ф «ZOLUSHKA. RU»
23.45 «Давай поговоримо про 
секс 2»
01.35 Нічний ефір

08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.10 Перша студія
10.10 Зроблено в Європі
10.30 Подорожуй першим
11.00 Книга ua
11.30 Нотатки на глобусі
12.05 Д/ф
13.00 Світло
13.30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14.00 Музична весна на 
Першому
15.45 Чоловічий клуб. Бокс
16.50 Чоловічий клуб
17.25, 02.20 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Естафета (чоловіки)
19.05 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День Янгола
01.20 Музичне турне
03.40 «Надвечір’я»

06.00 Мультфільми (1)
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Захист Красіна»
14.00 Т/с «Захист Красіна-2»
18.00 Х/Ф «КОД 
АПОКАЛІПСИСУ»
20.10 Х/Ф «ШВИДКІСТЬ»
22.25 Х/Ф «12 РАУДНІВ»
00.35 Х/Ф «ЧИСТИЛЬНИК»
02.15 Х/Ф «ДВІЙНИК»

06.00, 06.50 Д/ф
07.40 У пошуках істини
09.20 Смертельна зброя
11.00 Тауер: криваві таємниці
14.00 Дива природи
17.00 Неймовірний маг Гудвін
21.30 Середньовіччя зсередини
23.30 Як секс змінив історію
00.30 Борджіа: історія клану
02.00 Легенди бандитського 
Києва

06.10, 07.10, 04.40 Т/c 
«Дорожній патруль-9» 1
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 Події
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00 Х/Ф «ОДИНАКИ»
13.00, 15.20, 19.40 Т/c 
«Скасування всіх обмежень» 1
22.10 Т/c «Сила Віри» 1
01.45 Т/c «Дорога на острів 
Пасхи» (2)

07.45 М/с «Аватар, легенда про 
Корру»
10.00 Ревізор
12.15 Страсті за Ревізором
14.10 Т/с «СашаТаня»
18.40 Х/Ф «ПОДАРУНОК З 
ХАРАКТЕРОМ»
20.40 Х/Ф «ТЕМНИЙ СВІТ»
22.45 Х/Ф «НІХТО НЕ ЗНАЄ ПРО 
СЕКС»
00.55 Х/Ф «КОРПОРАТИВ»
02.30 Руді
03.40 Зона ночі
05.30 25-й кадр

НЕДІЛЯ
15 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

08.00, 08.35 М/с «Качині історії»
09.00 «Лото-забава» 09.40 М/ф 
«Ескімоска - 2» 09.45 «Маша і 
ведмідь» 10.35 «ТСН»
11.20 «Світ навиворіт: камбоджа»
12.20 «Принци бажають 
познайомитися 2»
13.25 «Поверніть мені красу»
14.50 Х/Ф «МІЖ НАМИ, 
ДІВЧАТАМИ» 18.30 «Українські 
сенсації» 19.30, 05.20 «ТСН-
Тиждень» 21.00 «Голос країни -5»
23.25 Х/Ф «13 РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ»
01.10 Х/Ф «КВАРТЕТ»

06.35 Х/Ф «ПРИНЦЕСА НА 
БОБАХ» 08.40 «Готуємо разом»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон» 10.55 «Бенефіс 
«Кроликів». 30 років гумору»
12.25 Х/Ф «ШУКАЙТЕ ЖІНКУ»
15.25 Концерт «День народження 
каналу Інтер» 18.10, 22.00 Т/с 
«Криве дзеркало душі»
20.00, 05.05 «Подробиці тижня»
23.45 Х/Ф «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
ТЕРМІН»
01.30 Х/Ф «ЖІНОЧА ДРУЖБА»

06.55 М/с «Том і Джері»
07.40 М/ф «Битва за Камелот»
09.10 Зірка YouTube
10.30 Дивитись усім!
11.30 Х/Ф «ПОДВІЙНІ 
НЕПРИЄМНОСТІ»
13.00 Т/с «Бригада»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ТРИ ІКСИ»
22.40 Х/Ф «ТРИ ІКСИ-2. НОВИЙ 
РІВЕНЬ»
00.25 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ 
«ВАЛЬКІРІЯ»
02.20 Х/Ф «ДЖЕЙСОН Х»

07.15, 01.30 Х/Ф «ОДРУЖЕННЯ 
БАЛЬЗАМІНОВА»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.50 Х/Ф «ПОСПІШАЙТЕ 
ЛЮБИТИ» 12.40 «Містичні 
історії-6 з Павлом Костіциним»
16.15 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.30 «Один за всіх»
21.45 «Спецвипуск. Моя правда. 
Тетяна Катерновська»
22.40 «Детектор брехні 7»
23.45 «Я соромлюсь свого тіла 2»
02.55 Нічний ефір

08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Школа Мері Поппінс
10.25 Мультфільми
10.50 Хочу бути
11.15 Х/Ф «УСЕ ЙДЕ ЗА 
ПЛАНОМ»
13.00 Православний вісник
13.30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14.25, 02.20 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Мас-старт (жінки)
15.15 Фольк-music
16.35 Д/ф
17.10, 03.05 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Мас-старт (чоловіки)
18.20 Театральні сезони
18.45 Х/Ф «ГАЛОП»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Наталки Онуки
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
04.10 Віра. Надія. Любов
05.30 Уряд на зв’язку

09.20 Х/Ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
11.00 «Люстратор 7.62» 12.00 
«ДжеДАІ» 13.00 «Бушидо»
14.00 «Буде бій». Бої за чемпіонські 
пояси за версією WBA, IBF та WBO. 
Сергій Ковальов - Жан Паскаль, 
В’ячеслав Глазков - Стів Каннінгем 
16.50 17 Тур ЧУ. Дніпро - Металург 
З 19.15 17 Тур ЧУ. Динамо - 
Іллічівець 21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/Ф «ШВИДКІСТЬ» 01.30 
Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» 03.05 Х/Ф 
«ПОСТРІЛ У ТРУНІ»

06.50 Неймовірний маг Гудвін

11.00 Середньовіччя зсередини

13.00 Дива природи

16.00 Динамо: як стати магом

17.50, 03.20 Містична Україна

20.30 Тауер: криваві таємниці

23.30 Як секс змінив історію

00.30 Смертельна зброя

02.00 Борджіа: історія клану

07.00 Події
07.40 Т/c «Навесні розквітає 
любов» 1
12.10 Т/c «Сила Віри» 1
16.00 Моє нове життя
17.00, 20.00 Т/c «Удівець» 1
19.00, 02.40, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою
21.50 Т/c «Слід» 1
23.15 Великий футбол
01.00, 03.30 Т/c «Дорога на 
острів Пасхи» (2)

06.00 М/с «Губка Боб Прямокутні 
штани»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
09.45 Уральські пельмені
11.40 Т/с «Мажор»
18.20 Х/Ф «ТЕМНИЙ СВІТ»
20.40 Х/Ф «ТЕМНИЙ СВІТ - 2»
22.40 Х/Ф «НІХТО НЕ ЗНАЄ ПРО 
СЕКС 2»
00.35 Х/Ф «НІХТО НЕ ЗНАЄ ПРО 
СЕКС»
02.25 Руді
03.35 Зона ночі

УКРАЇНСЬКА ГРУПА 
УВІЙШЛА В ШОРТ-ЛИСТ 
«BERLIN MUSIC VIDEO 
AWARDS»

Уперше за історію премії «Berlin Music Video Awards» 
її номінантом став кліп української групи з Криво-

го Рогу «Brunettes Shoot Blondes» «Knock Knock».
Нагадаємо, що «Brunettes Shoot Blondes» випусти-

ли свій нині культовий кліп у вересні минулого року. 
Він розповідає історію кохання за допомогою 14 мо-
більних пристроїв. А в середині лютого група предста-
вила дебютний міні-альбом «Bittersweet».

Як відомо, цього року фестиваль «Berlin Music 
Video Awards» оголосив особливі привілеї для учас-
ників з України. Остаточні результати конкурсу буде 
оголошено в травні.

У КИЄВІ ПРЕЗЕНТУЮТЬ 
«МУЗИКУ ГІДНОСТІ» 

2 квітня в «StereoPlaza» відбудеться масштабний фес-
тиваль героїчної пісні «Музика Гідності», ініціато-

ром якого виступив фонд «З Країни в Україну». Шіст-
надцять найкращих українських гуртів, серед яких 
«ЯрмаК», «Nesprosta», «Крихітка», «Dakh Daughters», 
Сергій Кузін, «Mad Heads», «Нумер 482», Катя Chilly, 
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, «OT VINTA», 
«Один в каное», «Vivienne Mort», «Мандри», «Телері», 
«Zapaska» спеціально до проекту «Музика гідності» го-
тують кавер-версії українських героїчних пісень часів 
повстанських рухів, які буде записано на концерті й 
передано в усі військові частини України.

Денис Блощинський, організатор фестивалю «Му-
зика Гідності», зауважив: «Для досягнення перемоги 
в цій страшній війні нам потрібні не тільки сучасна 
техніка, боєприпаси та амуніція на передовій, а й му-
зичні твори, які споконвіку надихали воїнів на подви-
ги і вселяли впевненість у перемозі. Об’їхавши майже 
всі військові частини на сході України з фестивалем 
«З країни в Україну», ми зустрілися з реальною про-
блемою – відсутністю української музики. І вирішили 
виправити це кількома способами. Один з них – запи-
сати кавер-версії української героїки, що її створили 
наші виконавці, і нарешті замінити «Батяня комбата» 
на ельзівску «Я не здамся без бою»!»

Крім цього, в рамках фестивалю пройде конкурс 
серед маловідомих авторів на пісні, присвячені Майда-
ну і АТО. Найкращі 20 композицій увійдуть в ще один 
CD для військовослужбовців.

«BRIT AWARDS 2015» 
НАЗВАЛА ПЕРЕМОЖЦІВ
У ніч на понеділок в Лондоні закінчилася церемонія 

«BRIT Awards 2015». «Британським співаком» став 
Ед Ширан. Після тріумфу на «Греммі» практично всі 
музичні журналісти були впевнені в перемозі Сема 
Сміта в номінаціях «Прорив року» та «Найкращий 
світовий успіх», що й сталося. Серед співачок виді-
лили Палому Фейт, яка торік випустила свій третій 
лонгплей. «Royal Blood» перемогли в номінації «Бри-
танська група». Композиція «Uptown Funk» у виконан-
ні Марка Ронсона і Бруно Марса стала «Британським 
синглом року». «Відео року» – «One Direction», «You 
and I». Британським альбомом року» став диск Еда 
Ширана «x». Серед продюсерів нагороди удостоївся 
Пол Епуорт, який співпрацював з Адель, Полом Мак-
картні і «Coldplay». «Міжнародною співачкою» стала 
американка Тейлор Свіфт, а співаком – Фаррелл Ві-
льямс. У категорії «Міжнародна група» перемогу здо-
були хлопці з «Foo Fighters».
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

ОРЕСТ ЛЮТИЙ ЗАСПІВАЄ 
ЛУЧАНАМ ПРО МОСКАЛІВ

У Луцьку відбудеться концерт відомого українського 
шоумена Антіна Мухарського, що із 2012 року виступає 
в яскравому образі професора антропології Ореста 
Лютого. 
Усіх шанувальників музично-культурологічного проекту 
«Лагідна українізація» запрошують 7 березня у паб «ЛучеSк» 
(вул. Крилова, 1). Початок о 19:00. Вартість квитків у 
передпродажі – 70 гривень. Деталі за телефоном (099) 540-
55-35.

LAMA ПОДАРУЄ 
ЛУЦЬКУ ВЕСНУ 
В ПІСНЯХ
У день прекрасної половини людства 
в Луцьку виступить романтична 
українська співачка Lama. 
Виконавиця представить свою нову 
програму «Там, де єднаються серця».
Концерт відбудеться 8 березня у 
пивному клубі «Карабас Барабас» 
(вул. Винниченка, 4), початок о 21:00. 
Ціна квитків – 150 гривень. Деталі за 
телефоном (066) 600-40-02.

ОДИН В КАНОЕ ПОТІШИТЬ 
МИЛОЗВУЧНОЮ ЛІРИКОЮ

Популярний львівський гурт «Один в каное» 
дасть концерт у Луцьку. 
Виступ запланований на 13 березня у Волинському 
обласному театрі ляльок (вул. Кривий Вал, 18). 

Початок о 19:00, вартість квитків – від 50 до 100 гривень. 
Деталі за телефоном (095) 70-50-100.

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«КОЧЕГАР» 
(РФ, 2010)
Режисер: Олексій Балабанов 
Фільм, який свого часу спричи-

нив серйозну полеміку між шану-
вальниками творчості режисера та 
тими, хто намагався після кожного 
творіння автора запроторити того 
до психушки. Втім така реакція зо-
внішнього світу супроводжувала 
ледь не кожен фільм режисера, до 
чого він, власне, був цілком гото-
вий, справно поставляючи людям 
відверто провокативний кіношний 
продукт. Кочегар – колишній вій-
ськовий, який нині працює в кочегарці, намагається писати книгу, 
тоді як за стінами його мікросвіту біснуються шалені 90-ті в кри-
мінальному Пітері. Типажі й актори, квартирні інтер’єри та міські 
ландшафти, діалоги та погляди… – все складається в тонку треше-
ву історію, в якій немає місця моралі – тільки прагнення вберегти 
свої зони комфорту. Можна! 

«ПРИБУТТЯ» 
(США, Мексика, 1996)
Режисер: Девід Туі
Продовжую копатися у фантас-

тиці епохи до 2000-х. Попри всі свої 
технічні нюанси тощо, деякі фільми 
викликають відверту ностальгію – 
пригадується дитинство, вихідні, 
коли могли показувати фантасти-
ку, реклама (на той час ще не така 
надокучлива) і моє юне сприйнят-
тя, коли вперто хотілося вірити у 
ЩОСЬ більше. «Прибуття» – один 
із тих фільмів… Невеликий бюджет, 
проте цікава історія, імпозантний 
Чарлі Шин, хоча і на фоні інших, не 
таких ефектних акторів – загалом 
перед нами непоганий трилер з 90-х, який трохи незаслужено за-
губився на фоні «днів незалежності» та інших «армагеддонів». Тут 
вам і вторгнення інопланетян, і глобальне потепління, і «вони дав-
но серед нас», і уряд, який веде свої таємні справи і … і спецефекти 
90-х. Для поціновувачів раджу.

«ХЛОПЦІ 
З ДЖЕРСІ» 
(США, 2014)
Режисер: Клінт Іствуд
Слідкую за тим, що останнє 

десятиліття видає світу Іствуд-
режисер. І дуже важко передба-
чити, про що буде його наступний 
фільм: про космонавтів, пристар-
куватих расистів чи все-таки му-
зикантів? Втім завжди цікаво, і 
цього разу не виняток, хоча екра-
нізована історія гурту «Th e Four 
Seasons» і вийшла надто розміре-
ною й подекуди без тієї фірмової 
гостроти, яка притаманна робо-
там Клінта. Можливо, мюзикли 
не до кінця його, проте… Фільм 
близький мені, бо досить яскраво 
ілюструє специфіку співіснування в одному колективі різних і по-
своєму амбітних людей, які або вживатимуться разом для користі 
загальної справи, або ставитимуть своє его вище за загальне бла-
го команди. Музикантам раджу особливо, загалом – ви можете не 
отримати для себе нічого від перегляду, тому майте на увазі.

«КРИХІТКА» 
(США, 2014)
Режисер: Лінн Шелтон
Добірна акторська компашка 

на екрані: Кіра Найтлі, Хлоя Мо-
рец, Сем Рокуелл, Марк Веббер та 
інші… – і майже хіпстерська істо-
рія про жінку, яка шукає любові, 
втікаючи від учорашнього мину-
лого в позавчорашнє з надією на 
нове майбутнє. Спокійне, грамот-
не і простяцьке кіно, яке зайде 
абсолютно різним людям, якщо у 
них немає протипоказань в осо-
бі Кіри Найтлі, яка, намагаючись 
зіграти «в дошку свою бабу», су-
сідку згори, колегу по роботі чи 
знайому продавчиню з хлібного 
кіоску, впадає ледь не в якусь фамільярність у діалозі з глядачем. 
Чи здалося. Можна!
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е історія про віддану любов 
і про геніальний розум. По 
суті, про дві непоєднувані 

речі. Адже, як відомо, зазвичай 
любов розумово відстала. Фільм 
заснований на реальних подіях. 
Це історія кохання між ученим-
фізиком Стівеном Хокінгом та його 
дружиною. 

Він зациклений на науці вчений, 
який і не думає про кохання. Атеїст, 
розумний, геній цифр і прораховує усі 
кроки наперед. Вона – красива і юна 
дівчина, яка щонеділі ранок проводить 
у церкві та вивчає культуру. Та одного 
прекрасного вечора їх щось поєднує. 
Це щось, мабуть, має назву випадок, 
який докорінно змінює життя обох. 

– Ти не згадував, чому не віриш у 
Бога.

– Фізик не може дозволити собі 
вплутувати в свої обчислення віру в 
надприродне.

– Це радше аргумент проти фізи-

ків, а не проти Бога.
Їх поєднала різність та водночас 

доброта. 
Щаслива красива пара вже мріє 

про майбутнє. Він досліджує теорію 
часу і готується стати мало не воло-
дарем Нобелівської премії. Втім в іс-

торію красивого кохання входить тра-
гедія, яка назавжди змінює плинність 
їхнього життя. У геніального вченого 
Стівена Хокінга виявляють невилі-
ковну неврологічну хворобу, яка па-
ралізує його тіло, втім не його почуття 
і мозок. Незважаючи на хворобу, його 

дружина, яку грає Фелісіті Джонс, ви-
рішує поєднати життя з Хокінгом. 

Головну роль у фільмі виконує Едді 
Редмейн, який не дозволяє ні на мить 
засумніватися в правдивості історії, 
дає змогу відчути внутрішній світ го-
ловного героя. Хоча до знімань Хокінг 
і Редмейн мали лише тригодинну роз-
мову, під час якої не прозвучало жод-
ного особистого питання. 

Дивовижно, як Редмейн передає 
міміку, жести, емоції головного персо-
нажа, стан здоров’я якого змінюється 
постійно. Кажуть, що задля знімань 
Едді навіть брав уроки танців, аби зу-
міти краще володіти власним тілом, а 
під час фільмування так горбився, що 
набув остеохондроз. 

Приголомшлива акторська гра, 
звідси і цілком заслужений «Оскар». 
Окремо варто відмітити гру Фелісіті 
Джонс, яка зображає дружину фізика. 
Вона, молода і здорова жінка, присвя-
чує своє життя коханому, який навіть 
їсти самостійно не може. 

І хоча в реальному житті їхня історія 
все ж закінчилася, оті роки відданості 

й любові заслуговують на захоплення. 
Підтримка чоловіка, облаштування за-
тишку, сімейного комфорту – все це теж 
можна відзначити, її персонажу взагалі 
варто ставити пам’ятник за таку відда-
ність і любов до чоловіка. Незважаю-
чи на хворобу Стівена, вона дбала про 
нього, про дітей, підтримувала його в 
усіх діяннях і прагненні до нових вер-
шин. Фелісіті давала відчути тяжкість 
вантажу дружини. У деяких моментах 
мало не до сліз. Фільм та історія життя 
варті того, аби її розповісти, відчути й 
чогось навчитися. 
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Музичний проект Братів Ка-
пранових – це потужна лірична 
нота і вишукана сучасна музика, 
сплетення репу із джазом, вико-
нане на кобзі та піаніці, засно-
ване на міцному національному 
фундаменті, що робить продукт 
унікальним для українського 
ринку. Брати Капранови назива-
ють свою музику кобза-репом, 
і у такому стилі роблять рок, 
джаз, біт, босанову, реґґі, блюз, 
народні пісні. Виконують пісні 
на слова Олександра Ірванця, 
Сергія Татчина, Марії Бурмаки, 
Тараса Шевченка, переспівують 
«Kozak System», «OT VINTA» і на-
віть «AC/DC». 

ХРОНІКЕР

Записала Ірина КАЧАН

рати-близнята Віталій 
і Дмитро Капранови – 
письменники, видавці, 

музиканти, громадські діячі. Автори 
десятка книжок, як то «Мальована 
історія Незалежності України», 
«Щоденник моєї секретарки», 
«Веселих свят!», «Приворотне 
зілля», «Кобзар 2000». Два 
роки тому літератори почали 
експериментувати із музикою й 
навесні планують тур українськими 
містами із музичною програмою 
«Любіть українок».
26 лютого в луцькому «Skybar» 
Брати Капранови на запрошення 
мистецького об’єднання «стендаЛь» 
зустрілися з волинськими 
журналістами й повідали про те, над 
чим працюють нині.

– Про братів Капранових тепер 
можна говорити не лишень як про 
письменників, а і як про музикантів. З 
чого почалося це ваше захоплення?

Віталій: – Будь-яка творчість по-
чинається з янголів. Так і наша перша 
пісня була про них. Якось ми підібрали 
мелодію до вірша Сергія Татчина, якого 
вважаємо одним із найкращих україн-
ських поетів. Вийшло дуже цікаво, і ми 
взялися бавитися з поетичними текста-
ми на межі репу й речитативу. До сло-
ва, більшість пісень у нас саме на вірші 
Сергія Татчина. 

Дмитро: – Ми подумали, що це – 
гарний спосіб нести людям поезію. А у 
нас дуже багато прекрасних поетів. Та 
біда в тому, що головний слухач поета 
– це зазвичай рідні й близькі. І ми ви-
рішили, що треба взятися за цю справу 
– прокладати шлях талановитій україн-
ській поезії до читача й слухача. Спершу 
використовували джазові стандарти, 
потім і самі спробували складати му-
зику, підбирати акорди, які пасували б 
до поезії. І таким чином з’явився жанр, 
який ми назвали «кобзареп».

Віталій: – Цей жанр ми ще називає-
мо вербальним джазом. Бо він передба-
чає жонглювання словами, так само, як 
джазмени жонглюють нотами. 

Дмитро: – А ще ми для себе відкри-
ли дуже цікавий жанр, який іменували 
«кобзабоссанова». У нашому репертуарі 
таких пісень кілька, в тому числі й на 
музику «AC/DC».

– Ви працюєте лише із поезіями 
сучасників?

Віталій: – Аж ніяк! У нашому ре-
пертуарі є й пісні у стилі «кобзаблюз» 
на слова Тараса Шевченка. Актуалізація 
його творчості завжди потрібна, бо Та-
рас – вічний. 

– Навесні ви запланували тур 
Україною. То у вас вже є ціла концерт-
на програма?

Віталій: – Саме тому ми й наважи-
лися на концертну діяльність, оскільки 
вже накопичилося достатньо матеріалу. 
Сподіваємося, що заклики підтриму-
вати українське мистецтво вже достат-
ньо проникли в душі українців, що вже 
українські артисти, музиканти й навіть 
письменники можуть собі дозволити їз-
дити з міста в місто і розраховувати на 
увагу публіки. 

– Ви родом із Миколаївщини, бага-
то подорожуєте Україною. Де вас най-
привітніше приймають?

Віталій: – Якось так сталося, що в 
Луцьку і Рівному живуть наші найкращі 
читачі й читачки. Ми тут не вперше, і не 
вдруге. І так, як нас приймають на Воли-
ні, не приймають ніде. На другому місці 
після Волині – Одеса. 

– Знаю, що ви буваєте і на фронті. 
Який тамтешній слухач?

Дмитро: – Буває, що виступаємо і 
для трьох бійців, і для десяти, і для кіль-
кох сотень. Люди ж воюють, вони не за-
вжди можуть приділяти увагу тим, хто 
приїхав їх розважити. Але ми переко-
нуємося, що це потрібно. Тому що дуже 
вдячний слухач. Здавалося б, там люди 
зайняті, по них стріляють, але все одно 
для них то велика розрада і підтримка. 

– Самі себе уже відчуваєте музи-
кантами, чи все-таки письменництво 
лишається справою життя? 

Віталій: – Ми лишаємося письмен-
никами і писатимемо далі. Тому що 
письменництво – це наша сродна пра-
ця. Головне – у нас вже сформувався 
свій читацький корпус, ми його активно 
формуємо. Тому щороку мусимо вида-
вати щось на-гора. До революції ми під-
готували свій подарунок – «Мальовану 
історію Незалежності України». До речі, 
до нас звернулися волонтери і сказали, 
що хотіли б цю книжку з історії. 

Дмитро: – Це «найтовстіша» книга 
з історії України – аж 80 сторінок. І там 
вся історія України – від археологічних 
культур до 91-го року з ілюстраціями, 
мапами, коміксами. 

Віталій: – Так-от, звернулися волон-
тери зі словами, що ця книжка потрібна 
солдатам, людям на звільнених терито-
ріях. Тому що у них виникає просте за-
питання – за що воюємо? І волонтери 
попросили таку саму книгу, тільки на 30 
сторінок, тому що не подужають друку-
вати такий обсяг. Ми зробили ще тоншу 
брошуру на 32 сторінки, теж з мапами, 
портретами. Виявляється, ця брошурка 
має великий попит, і навіть у ватників. 

Дмитро: – Спеціально для ватників 
було перекладено російською мовою, 
оскільки українській вони не довіряють 
як такій. 

– У мене є ця книга, і справді дій-
сно дуже доступна й цікава. Хоч з ви-
гляду – дитяча…

Віталій: – Наша перевага в тім, що 
ми – не історики. І не претендуємо на це. 
Ми письменники. Наше завдання – взя-
ти у істориків результати їхньої праці 
й викласти зрозумілою мовою, чого не 
вміють історики. Рецензенти цієї книж-
ки – науковці, дослідники історії. Тобто 
там нема жодної нашої вигадки.

– Чим порадуєте своїх шануваль-
ників найближчим часом? 

Віталій: – Восени збираємося в тур 
з новою книгою, яка поки в процесі на-
писання. Робоча назва цього роману – 
«Забута річка». Певною мірою це буде 
продовження «Щоденника секретарки», 
який розповідає про Помаранчеву ре-
волюцію. Ми вирішили, що потрібно 
розповісти й про період депресії імені 
Януковича. Дуже цікаво, звісно, як ми 
боремося, але нам захотілося дослідити, 
як ми дійшли до такого життя. І заодно 
вивчити феномен українського чоло-
віка. Якщо ще два роки тому сказати 
українській жінці, що наші чоловіки ві-
зьмуть в руки зброю і підуть воювати, 
то більшість сміялася б. Хто буде вою-
вати? Оці, що в танчики грають? Чи ті, 
що пиво п’ють? Чи ось ця інтелігенція? 
І от зараз працюємо над романом, який 
розповідає про українського чоловіка, 
але очима української жінки. Уперше 
в нашій творчості головною героїнею 
буде жінка. Це буде її життя, її спогади. 
Дуже складно авторам-чоловіками пе-

ревтілюватися у жінку, бо вони думають 
зовсім інакше. 

Дмитро: – Роман матиме потужну 
історичну частину, ми вирішили дослі-
дити не тільки сучасних чоловіків, а й 
їхніх батьків та дідів, які воювали у Дру-
гу світову. Власне історичну частину ро-
ману ми вже завершили, а сучасну саме 
зараз пишемо. До слова, частина подій 
відбувається на Волині. 

– Нині в суспільстві побутує дві дум-
ки: одні вважають, що події в державі 
спровокували сильний культурний 
сплеск, а інші кажуть, що культура нині 
не на часі. Як ваше видавництво «Зеле-
ний пес» почувається у цій ситуації?

Дмитро: – Теперішня війна великою 
мірою є війною за культуру. Насправді 
кожна культура вчить відрізняти добро 
від зла. Є традиційна культурна тради-
ція. От, наприклад, в Іспанії абсолютно 
нормально заколоти бика перед очима 
в тисяч людей, і всі будуть у захваті. Це 
по-їхньому добро. По-нашому – це не 
зовсім добро. 

Віталій: – І тут же простий приклад: 
у Росії брехати – це добре. Ми там жили 
десять років, знаємо, про що кажемо. 
Якщо ти брешеш заради чогось – то це 
добре. Заради «вєлікой руской історії», 
заради «руского міра», заради Путіна, 
заради Сталіна. Тобто у них є велика 
ідея, за яку можна вбити, можна бреха-
ти, і це не буде гріхом. І тому пам’ятники 
найбільшим брехунам і вбивцям – це 
норма для Росії. Для України це не нор-
ма. Для нас брехати – це гріх, убивати 
людей – гріх. І сьогодні «вата» й від-
різняється прихильним ставленням до 
брехні, сприймаючи її як абсолютно 
нормальну річ. 

Дмитро: – Будь-яка культура дає 
розуміння таких понять, як добро і зло 
тут і зараз. Абстрактно всі знають, що це 
таке. Але у нашій теперішній ситуації де-
сять заповідей не працюють. От що нині 
робити із заповіддю про не убий? А ми 
мусимо захищати свою землю. Власне 
культура і мистецтво актуалізують по-
няття добра і зла. Вони окреслюють цю 
межу. Інколи з боку зла, як-от Тарантіно, 
Достоєвський чи Набоков. Але дуже час-
то з боку добра. Дуже часто, враховуючи 
обидва боки. Але це повсякденна робо-
та. І ми використовуємо ці підказки. Бо 
ми читаємо, співаємо, дивимося і від-
різняємо гармонію від дисгармонії, кра-
су від потворності, добро від зла. От це 
робить мистецтво. А культура і мораль 
дають базові уявлення про це. 

– А що робити з тими «зірками», 
які свого часу засвітилися на антимай-
дані, а нині продовжують гастролюва-
ти? І часто це доволі низькопробний 
музичний продукт, як-от, скажімо, 
Наталія Бучинська…

Віталій: – Це питання інформаційної 
культурної гігієни. Це навіть не питан-
ня смаку. Уявімо, що у нас з вами, не дай 
Боже, епідемія чуми чи пропасниці. А ми 
хочемо збиратися разом на одному май-
дані й передавати один одному ці бактерії. 
Що в такому випадку скаже лікар? Ізо-
ляція. Те ж саме із Бучинською і їй поді-
бними. Якщо вона є рознощиком зарази 
– ясно, що її треба ізолювати. Це гігієна.

– Інша річ, що не усі знають про її 
«заслуги»…

Дмитро: – Тут мусять спрацювати 
інформаційні авторитети, вони мають 
роз’яснювати, що такі, як вона, довели 
нашу країну до крові. 18, 19, 20 лютого 
загинуло понад сто людей у мирному Ки-
єві, в тому числі й один працівник нашо-
го видавництва. Не можна знову давати 
їм цю «зброю» в руки. Ізоляція і бойкот 
таких «зірок» – це нині як самозахист, 
цензура тут ні до чого. Погані «герої» 
мають відповідати за свої вчинки.
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БРАТИ КАПРАНОВИ:БРАТИ КАПРАНОВИ:  
«ТАК, ЯК НАС «ТАК, ЯК НАС 
ПРИЙМАЮТЬ ПРИЙМАЮТЬ 
НА ВОЛИНІ, НЕ НА ВОЛИНІ, НЕ 
ПРИЙМАЮТЬ НІДЕ»ПРИЙМАЮТЬ НІДЕ»
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ІЗ ДНІПРА У ЧОРНЕ МОРЕІЗ ДНІПРА У ЧОРНЕ МОРЕ

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 15 12 3 0 36 - 7 39
2 Шахтар 15 11 1 3 35 - 8 34
3 Дніпро 15 9 4 2 30 - 11 31
4 Зоря 15 7 3 5 22 - 17 24
5 Металіст 14 6 4 4 22 - 20 22
6 Олімпік 15 6 4 5 15 - 31 22
7 ВОЛИНЬ 15 6 2 7 21 - 28 20
8 Ворскла 15 4 6 5 14 - 15 18
9 Чорноморець 14 3 7 4 13 - 13 16

10 Металург Д 15 3 6 6 16 - 20 15
11 Металург З 15 4 3 8 13 - 28 15
12 Говерла 15 1 6 8 9 - 21 9
13 Карпати 15 3 5 7 12 - 20 5
14 Іллічівець 15 0 4 11 12 - 31 4

* З ФК «Карпати» (Львів) знято очок: 9. Згідно 
з рішеннями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
ПЕРЕД 16 ТУРОМ

«ВОЛИНЬБАСКЕТ» 
ПІДНІМАЄТЬСЯ НА 
ШОСТУ СХОДИНКУ
Назар ТРИКУШ

«Волиньбаскет-WOG-Університет» – «За-
поріжжя» – 80:71 (18:23, 30:18, 17:15, 15:15) 
та 90:61 (21:12, 21:14, 21:19, 27:16)

«Тур видався досить приємним для нас через 
те, що все, що ми планували на тренуваннях, ви-
йшло», – після ігор сказав головний тренер БК 
«Волиньбаскет» Дмитро Чайковський.

І справді, волиняни провели хорошу під-
готовчу роботу перед іграми із «Запоріжжям». 
Як годиться, нову команду почали будувати 
зі захисту. Агресивна гра луцьких захисників 
значно вплинула на рахунок. Лучани програли 
лише першу чверть першої гри, а далі просто 
громили суперника. Різниця першого дня скла-
ла +9, а другого +29 на користь лучан.

Зазначимо, значно збільшився відсоток за-
битих триочкових кидків і особливо штрафних. 
21% у першій грі та 41%(!) у матчі-відповіді три-
очкових кидків потрапляли в кошик запоріжан. 
Показник реалізованих штрафних у першому 
матчі склав 79% і 72%  у другому.

Найрезультативнішим гравцем у складі во-
линян став Олег Рудаков – 38 очок за дві гри 
(18+20). «У мене виходило забивати вільні кид-
ки, йти в прохід і здобувати легкі очки, – роз-
повідає Олег. – Команда дуже добре побудувала 
гру від захисту. Напевно, цим ми трошки дезо-
рієнтували суперника. Добре, що в нашій ко-
манді вимальовується певна стабільність».

Після дев’яти турів «Волиньбаскет» посідає 
шосту сходинку турнірної таблиці Вищої ліги. 
Від першої четвірки його відділяє лише одне 
очко. Наступні ігри підопічні Дмитра Чайков-
ського зіграють в Харкові 14-15 березня проти 
місцевого «Авантаж-Політехніка».

РІВНЕНСЬКИЙ «ФАВОРИТ» 
ВИРИВАЄТЬСЯ В ЛІДЕРИ
У відкритому чемпіонаті Волинської області 
на Кубок Гербор – БРВ команди зіграли два 
тури. Турнірну таблицю очолив рівненський 
«Фаворит», ХК «Володимир» та ХК «Ковель» не 
мають жодного очка. Луцька  й нетішинська 
команди мають по три пункти.

Найболючішої поразки зазнав ХК «Ковель». 
У свої ворота дюжину шайб він отримав від 
луцької дружини. Зазначимо, лучанин Олек-
сандр Подзезей навіть оформив покер і тим 
самим очолив гонку бомбардирів за схемою 
гол+пас.

«Фаворит» здобув уже дві звитяги. Спер-
шу срібні призери минулого сезону перемогли 
«Володимир», хоча в останньому періоді воло-
димирці показали надпринципову гру. У дру-
гому турі рівняни не мали жодних проблем з 
нетішинською командою. В обох іграх «фаво-
ритівець» Валерій Стасюк забив п’ять шайб, що 
поки є найкращим показником у чемпіонаті.
«Фаворит» – «Володимир» – 9:6 (4:1, 4:2, 1:3)
«Луцьк» – «Ковель» – 12:2 (3:1, 4:0, 5:1) 
«Фаворит» – «Нетішин» – 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Матчі третього туру Чемпіонату Волині 
відбудуться 6-7 березня. На льодовій арені зі-
йдуться Луцьк з Нетішином та Ковель з Воло-
димиром.

БАСКЕТБОЛ

Павло ФІЛОНЮК 

ерший офіційний матч 2015 
року луцька «Волинь» із тріском 
провалила. Швидкий пропущений 

гол, травма на рівному місці основного 
голкіпера Неділька, недієздатні фланги 
захисту, інертні новачки, орендовані 
«Дніпром», непізнавані румуни, уже 
втомлений Бабатунде, незрозумілий 
новачок Петров на вістрі атаки – це невтішні 
висновки матчу з «Дніпром». Звісно, можна 
сказати, що до 0:5 призвели раптові кадрові 
проблеми «Волині» (захворіло чотири гравці 
основного складу). Але якби «Волинь» 
програла 1:3 або 2:4,  жодного лихого слова 
«хрестоносцям» не закинули б…

Перший домашній тур лучанам грати най-
ближчої неділі, 8 березня. О 14.00 вони схрестять 
шпаги з одеським «Чорноморцем». Матч відбу-
деться за порожніх трибун, тому вболівальникам 
доведеться стежити за ним із трансляції каналу 
«2+2». Так «Волині» гикається поведінка фанів 
під час матчу з «Металістом». 

«Волинь» зобов’язана брати очки у грі із 
ослабленим під час зимової паузи суперником. 
Фінанси у «Чорноморця» закінчилися після фак-
тичного банкрутства банку  президента клубу 
регіонала Клімова. 

Головна зимова втрата «Чорноморця» – це, 
звісно, її тренер. Роман Григорчук не витримав 
тиску фінансових проблем і поїхав тренувати 
азербайджанську «Габалу», прихопивши кількох 
лідерів. Загалом з команди пішли практично усі 
провідні гравці: Тейку, Фомін, Опанасенко, Без-
отосний, Бобко, Шиндер, Аржанов, Ковальчук, 
Назаренко. Сіваков, Гай, Зубейко. 

Це ціла команда! Відтак сьогоднішні лідери 
«моряків», на яких розраховує новий коуч оде-
ситів Олександр Бабич, – це кіпер Мартищук, 
вчорашні резервісти Балашов, Діденко та Гре-
чишкін. Перший весняний матч «Чорноморець» 
завершив сухою нічиєю 0:0. Поєдинок, який від-
бувався на всіяному склом газоні дніпропетров-
ського «Метеора», не прикрасив футбол як такий 
– команди мучилися, а не грали. 

Відзначимо, що у складі «Волині» грає поза-
вчорашній «моряк» Сергій Політило. Корінний 
«волинянин» довгий час вважався одним з ліде-
рів «Чорноморця» часів Григорчука, згодом пе-

ПІСЛЯ СТАРТОВОЇ ГАНЬБИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ «ВОЛИНЬ» 
ПРАГНУТИМЕ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ЛУЦЬКУ ПРОТИ «ЧОРНОМОРЦЯ»

рейшов у «Дніпро», звідки приїхав до Луцька як 
орендований гравець. 

* * *
Тим часом старт українського чемпіонату під-

кинув головного болю його організаторам. Услід 
за більшістю клубів УПЛ сходу та півдня країни 
футбольними «безхатьками» стали «Чорномо-
рець» та «Металіст».  Правоохоронці настійливо 
порадили їм не грати домашні матчі у Харкові 
та Одесі через небезпеку терактів. У самому ж 
«Металісті» почався страйк футболістів, яким 
клуб боргує зарплату за кілька місяців. Суперник 
«Волині» у наступному матчі чемпіонату не зміг 
вчасно зіграти чвертьфінал Кубка України проти 
«Дніпра», який мав відбутися у середу. Гру пере-
несено. І це трохи зле з огляду на те, що втомлені 
кубковим матчем «моряки» стали б смачнішою 
цукеркою для «Волині». 

Ймовірно, що увесь клубок проблем в укра-
їнському футболі буде розплутувати вже новий 
президент ФФУ. 6 березня дізнаємося його ім’я. 
Відтак результати звітно-виборчого конгресу 
Федерації стануть футбольною новиною №1 на-
ступного тижня. 

СТАРТУВАТИ ЧИ ФІНІШУВАТИ?  (бліц-опитування)

Артем Франков, головред журналу «Футбол»: 
«Грати треба. Мені достатньо одного мотиву: 
закінчити набагато легше, ніж потім почати 
заново. І ще одне практичне питання: а як бути зі 
збірною та єврокубками? Їх також закидати?»

Інго Петц, німецький журнал «11 freunde» (11 
друзів): «З того, що я бачу і відчуваю, вам краще 
грати, аби відчувати себе єдиною нацією, живою, 
здатною на емоції. Це було б дуже сильним 
символом – іти в ногу з часом, з усім світом, 
показувати йому, що ви не здаєтеся». 

Володимир Зверов, головред програми 
«Профутбол»:  «У ці часи все менше приводів 
радіти хорошим новинам, тому футбол 

залишається однією з тих розваг, які дають 
на кілька годин відключитися від поганих 
новин. Тим більше, наш футбол – це здорова 
пропаганда патріотизму. 

Костянтин Андріюк, журналіст «2+2»: 
«Шоу має тривати, і  життя має тривати! 
Чемпіонат, який вже розпочато, потрібно 
довести до кінця. Але зі збереженням порядку 
на стадіонах. Якщо була загроза теракту в 
Одесі, то треба перенести гру в інше місто. 
Так і з Харковом зробити. Інша справа, що 
багато футболістів не сприймають війну як 
внутрішній біль! Вони далекі від цього, і це 
жахливо!»

«ХРОНІКИ» ЦІКАВИЛИСЯ, ЧИ ВАРТО ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОВОДИТИ ЧЕМПІОНАТ

Останнє побачення «Волині» та «Чорноморця» вийшло дещо зіжмаканим. Лучани хоч 
і програли в Одесі 1:0, але мали гідний вигляд і забили чистий гол. Матей (він на фото) 
розрядив свою гармату в поперечину, м’яч залетів на півметра за лінію воріт, але арбітрам 
дружно «висліпило» цей момент, і гол не зарахували.

15 ТУР
Чорноморець – Іллічівець, 0:0, 

Зоря – Олімпік, 5:1, 
Шахтар – Ворскла, 3:0, 

Говерла – Металург З, 0:1, 
Дніпро – Волинь, 5:0, 

Металург Д – Карпати, 1:1, 
Динамо – Металіст, 3:0.

16 ТУР
7 БЕРЕЗНЯ

Іллічівець – Зоря, 14.00, «Футбол» 
Металіст – Шахтар, 17.00,  «Футбол»

Металург З – Металург Д, 19.30
8 БЕРЕЗНЯ

Олімпік – Динамо, 14.00,  «Футбол»
Волинь – Чорноморець, 14.00, «2+2»

Ворскла – Говерла, 17.00, «Футбол»
Карпати – Дніпро, 19.30, «2+2»

П

ХОКЕЙ
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 26 лютого 2015 року

АНЕКДОТИ

СУДОКУ

ПРАВИЛА
Ігрове поле складається з квадрата розміром 
9×9, розділеного на менші квадрати із 
стороною 3×3 клітинки. Таким чином, все 
поле налічує 81 клітинку. У деяких з них вже 
на початку гри розташовані числа (від 1 до 
9). Залежно від того, скільки клітинок вже 
заповнено, конкретну судоку можна віднести 
до легких або складних.
Мета головоломки – треба заповнити 
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці і в 
кожному малому квадраті 3×3 кожна цифра 
зустрічалася лише один раз. Правильна 
головоломка має лише одне рішення.

Варіанти виживання в найближчому 
майбутньому:

1. Підніжний корм.
2. Підшкірний жир.

  
Добре американцям – у них курс до-

лара стабільний. Завжди один до одно-
го...

  
– Не підкажете, почім зараз долар?
– А ви хочете продати чи купити?
– Посміятися!

  
– Куме, ви не знаєте, для чого це укра-

їнці накупили стільки цукру?
– А ви собі уявляєте, куме, скільки тре-

ба буде самогону на поминках Путіна?!
  

Із таким курсом гривні до долара ко-
рупція нарешті помре сама. Бо в доларах 
ніхто не дасть, а в гривні – ніхто не візьме...

  
Жителі України – найкультурніший 

народ у світі. Їхня заповітна мрія – по-
дивитися «Лебедине озеро» на всіх феде-
ральних телеканалах Росії!

  
Заходять двоє у кафе. Сумні й мов-

чазні. Один другому:
– Ну що? По 50?
– Тьху на тебе! Сплюнь!

  
От не можу зрозуміти: теща у мене 

хороша, тому що живе далеко, чи живе 
далеко, тому що хороша?

  
Буває так: збираєш, збираєш на «Фер-

рарі», а потім раптом зриваєшся – і купу-
єш проїзний на трамвай.

  
Парадокс: що менше грошей, то біль-

ше доводиться їх рахувати.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)
Солдат Її Величності
Велика ймовірність потрапити в хитросплетений 
капкан інтриг, а тому поспішайте повільно. Сконцен-
труєтеся на звітності та документації. Але за мемуари 
сідати ще ранувато. Жити і любить вам треба. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Юрій Корольчук (1 травня 1950 р.)  
Мерський депутат
Хтось може вирішити вас підставити, а тому не 
варто довіряти всім і кожному. Перш ніж сказати, 
подумайте. Люди, від яких залежить ухвалення рі-
шень, можуть бути не в найкращому настрої.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)  
Хворий комсомолець
Якщо ви досі духовно самотні – зустрінете рідну 
душу. Не будьте скептиком – збагнете, що навколо 
багато недолугих особистостей. Зорі просять не 
надто сильно тиснути на інших людей.

РАК (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний (19 червня 1953 р.) 
Вождь червоно-білих
З Парнаса зателефонують і заспокоять. Як завжди, 
ненадовго, як завжди, фальшиво обнадіють. Але 
муситимете працювати, незважаючи на палиці, які 
стирчать з коліс. Чи не сходити б вам до театру?

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.) 
Той, хто в жеку сидить
Гумор дозволить вам підтримати присутність духу. 
Доведеться більше часу приділити залагодженню 
господарських питань. Не варто зрання хапатися 
за голову. Спробуйте обмежитися чаркою.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)
І швець, і жнець, і на дуду грець
Аби не засмагнути на видноті публічності, схо-
вайтеся у звичну для вас тінь. Там тепло, зручно 
і мухи не кусають. Відвідаєте курси проходження 
між краплями дощу. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Олексій Златогорський (14 жовтня 1977 р.) 
«Гробокопатєль» 
Постарайтеся не перебільшувати своїх сил і мож-
ливостей. Довіртеся своїм відчуттям і подбайте 
про усунення тривожних симптомів. Від людини, 
яка погано почувається, толку мало.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Володимир Лис (26 жовтня 1950 р.) 
Золоте перо
Вас можуть перевіряти на міцність, а тому маєте 
бути у всеозброєнні. Не давайте себе в образу. Не-
має завдання, з яким ви не впоралися б. Головне 
– вміти домовитися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Олег Бровін (10 грудня 1964 р.) 
Піцейола
Не варто надавати значення випадковим погля-
дам і мимовільним висловам оточення. Вони не 
несуть для вас суттєвої інформації. Найближчі 
родичі та підлеглі можуть зіпсувати настрій.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь (11 січня 1982 р.) 
Вічний революціонер
Не бійтеся експериментувати. Але не варто пере-
вантажувати нервову систему. Сконцентруйтеся 
на спілкуванні з іншими людьми. Прихопіть на ро-
боту якийсь амулет – шмат вугілля або бурштину.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Святослав Кравчук (26 січня 1953 р.) 
Гуманітарний зам
Найближче оточення допоможе впоратися з кеп-
ським панікерським настроєм і візьме на себе час-
тину ваших обов’язків. Не варто скаженіти через 
дурниці.

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.) 
Автозаводівець
Чудовий тиждень для зустрічей і переговорів. Ви 
досягнете успіху, якщо прислухаєтеся не лише до 
голосу розуму, але й до своєї інтуїції. Головне – не 
хамити внутрішньому голосу.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 6 – 12 БЕРЕЗНЯ

ВІЙНА ПО МОРДОВОРОТУФутуристична легенда 
Сергія ІВАНЮКА

ведський король Карл XII 
сидів на своєму улюбленому 
похідному кріслі. Був час 

обіду. Монарх уважно вдивлявся 
удалечінь. Придворні лизоблюди з 
благоговійним  трепетом спостерігали, 
як геніальний полководець розглядає 
поле майбутньої битви. І лише 
підстаркуватий Іван Мазепа знав, що в 
долині, яку й не помітиш неозброєним 
оком, тече невеликий потічок, в якому 
полюбляють купатися  пишнотілі  
молодиці з околиць Полтави… 

– Вашмосць, маю до Вас справу дер-
жавної ваги.

– Кажи, гауптмане Іване, завжди ці-
ную твою мудру думку!

– Є у мене два дяки-винахідники. 
Вчилися у нашій Київській Могилянці. 
У латині та в риториці, не криюся, сла-
бенькі. Зате  кріпко понятливі у механі-
ці. Присягаються, вражі сини, що вига-
дали таку річ, яка допоможе будь-якому 
смертному чути і знати все, що у коро-
лівстві говорять. І не тільки у своєму, а 
й у чужому.

– О, це цікаво. Давай хутко їх сюди!
Гетьман махнув рукою, і хлопчик 

на побігеньках Пилип Орлик прожогом 
кинувся гукати умільців. Степан Жлоб  
та  Марко Цукор наблизилися до трону 
Карла. 

– Чи правда, достойні панове, що ви-
гадали таку цяцьку, яка допоможе знати 
всі настрої моїх підданих і цих навіже-
них московітів царя Петра?

– Так, ваше світлосте. Божим про-
мислом та власним розумом змайстру-
вали таку річ.

– І як же вона називається? 
– Мордоворот. 

Ш

Степан Жлоб витягнув зі скрині на 
колесах мідну  пательню. Обережно під-
няв кришку, на якій висіли десятки дріб-
несеньких дзвіночків. Таку ж пательню 
потягнув і Марко Цукор.

– Як це диво техніки працює? – по-
цікавився Карл.

– Зараз усе самі побачите! – з цими 
словами Марко схопив свою пательню й 
прожогом кинувся за ріг церкви.

За мить дзвіночки у пательні, яку 
тримав Степан, мелодійно задзеленча-
ли голосом Марка: «Ваша світлосте, ви 
мене не бачите, як і я Вас. Але зараз до 
вас вийде небіж гетьмана Юрко Война-
ровський». 

Карл вирячився на пательню. І вже 
зовсім очі полізли з орбіт, коли побачив, 
як пагорбом до них прямує задутий піс-
ля перепою Войнаровський, Мазепин 
племінник.

– Дастіш фантастік! – Карл підірвав-
ся на ноги, забувши про свої поранення. 
Мазепа завбачливо підтримав короля, і 
той знову грохнувся в трон. 

– Чи багато таких мордоворотів уже 
в моєму королівстві?

– Та трохи є. І в Польщі, і в Швеції, і 
в Московію кілька завезли.

– Я теж хочу мати мордоворот. І як 
же він працює?

Степан та Марко перезирнулися… 
– Грім його знає, вашмосць, –  щиро 

зізнався сміливіший Степан, – тілько 
ми помітили, що поряд обов’язково по-
винна бути церква чи костьол, або хоч 
протестантська кірха. А от від синагоги 
толку мало…

Мазепа мовив до Карла:
– Якщо ваша величність вподоба-

ли такий прилад, то я охоче подарую 
свій! Й Іван Степанович скинув парчу 

з подарунка, який завбачливо піднесли 
винахідники. Це була золота пательня, 
всипана дорогоцінними камінчиками. 
Зверху кришка була прикрашена доро-
гою емаллю, а під сподом виблискувало 
люстерко. Дзвіночки були зі срібла з ін-
крустацією.

* * *
Ранок 27 червня 1709 року Карл зу-

стрічав на своєму кріслі–ношах. Поряд 
на столику дзенькотав мордоворот.

«Це фельдмаршал Реншільд. Армія 
готова до бою». «Виступайте, вперед!» 
–  гаркнув Карл у пательню.

«Ах, май лібе! Це герцогиня Саксон-
ська, щойно говорила зі своїм Клаусом. 
Він каже, у них коні не чищені вже вось-
му годину! Як можна? Бідні тварини».  

Карл насупився і наказав п’ятому 
полку терміново їхати на лівий фланг 
чистити коней.

«О, Карле. Це твій давній товариш 
маркграф Курфюрстський. Ми тут об-
говорюємо за мордоворотом твої дії, і 
думаємо, що ти робиш усе неправильно! 
Генерала Росса потрібно було відправи-
ти направо. А запорожців – наліво».

«Господи, –  подумав Карл, – запо-
рожці завжди «наліво». Однак віддав на-
каз, як просили бойові товариші.

«Карлику! Це твоя мама. Говорила з 
кузеною Ельжбетою. Вона шокована. Ти 
відправив її коханого Густава у саме пе-
кло. Прошу тебе, врятуй її долю».

У полководця жовна заграли на ви-
лицях, і він наказав зупинити наступ 
драгунів, які вже влізли на російські ре-
дути.

«Це командир запорізьких добро-
вольців Степан Степанченко. Я вирішив 
застосувати хитру тактику. Іду в обхід. 

Нападемо завтра по обіді. З тилу. Слава 
героям».

«Це спілка ксьондзів волинського 
воєводства. Вимагаємо не вбивати бра-
тів наших. Брати тільки у полон. На кал-
миків не поширюється»

«Майн херц! Це сержант Карлсон. 
Нас зливають. Генерал Росс відступає 
до Будищанського лісу! Що робити? Це  
зрада!»

Карл навіть не встиг відповісти, що 
сам відправив туди Роса прикривати лі-
вий фланг. Він упав без свідомості. Від 
ганьби, безсилля, а найбільше –  від зло-
сті.

А мордоворот все дзеленчав і дзе-
ленчав...

***
На протилежному пагорбі стояв 

кремезний цар Петро. І спостерігав за  
безглуздим переміщенням шведських 
підрозділів.

– Они что, белены объелись? –  звер-
нувся цар до Меншикова.

– Нет, по мордовороту воюют, – за-
доволено усміхнувся царський злодюж-
ка. –  Я десяток дьячков-расстриг усадил 
за сковородами, что бы они уговари-
вали хохлов сдаться. А еще польский  
шляхтич-пьянюжка своим треплет, мол, 
русские уже под Варшавой. «Полудєр-
жавний властєлин» заржав, задоволений 
своєю вигадкою. 

– Ладно, пора кончать этот балаган. 
За находчивость – хвалю! Теперь по ко-
ням, и дело с концом!

* * *
До одинадцятої ранку Полтавська 

битва завершилася повним розгромом 
україно-шведської армії. 

До винаходу «Фейсбуку» залишало-
ся 285 років.

До початку україно-російської війни 
на Донбасі – 295 років.

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