
стор. 7

МІЛЬЙОНИ 
ДЛЯ БАТАЛЬЙОНІВ

Хоча в Україні офіційно 
військовий стан не 
оголошували, втім військові 
дії активно тривають. Близько 
двох місяців українські 
чоловіки, в тому числі й 
волиняни, перебували на 
навчанні, а нині частина з них – у 
«гарячих точках» держави.

МОЛДОВА: 
ОДНІЄЮ НОГОЮ В ЄС
Кожна людина має свої методи поповнення запасів 
щастя. Подорожі – найкращі ліки тоді, коли серце з 
душею не в спокої. Вони дарують нових людей, емоції, 
кухню, дозволяють побачити, «як там у них», й порівняти 
з власною буденністю. Навіть з найкоротшої мандрівки 
можна привезти додому стільки яскравостей, що 
відігрітися вистачить навіть у найхолоднішу зиму з 
найлютішими морозами. стор. 4 стор. 10

«ВЕСЕЛІ ГІРКИ» 
КОМАНДИ КВАРЦЯНОГО

«Волинь» вдруге поспіль закінчила 
сезон тринадцятою з-поміж 
15 команд Прем’єр-ліги. 
Хоча ще вранці 20 травня 
була дванадцятою. Але 
рішенням контрольно-
дисциплінарного комітету 
ФФУ у лучан відібрали 
три очки – за заборговану 
зарплату колишньому гравцю 
Олегу Герасим’юку – і «Волинь» 
опустилася нижче від «Говерли».

ПІДСУМКИЦІНА БЕЗПЕКИ ПОДОРОЖІ

ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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«ГОЛКА – «ГОЛКА – 
ПЕНЗЛИК, ТІЛО 
– ПОЛОТНО»

КОРОТКИЙ ПУТІВНИК КОРОТКИЙ ПУТІВНИК 
ВИБОРЧИМ БЮЛЕТЕНЕМВИБОРЧИМ БЮЛЕТЕНЕМ

ТАТУ-МАЙСТЕР АНДРІЙ 
ЛУКОВНІКОВ ПРО 
ЖИВОПИС НА ШКІРІ 
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КОРУПЦІЯ

ПОЇХАЛИ! 

ЗАПЛЯМОВАНІ ПОГОНИ ЗА ҐРАТИ

МІЛІЦІОНЕРИ 
ПРИТОРГОВУВАЛИ 
НАРКОТИКАМИ

ВИКРАДАЧІ АВТО 
РОЗПЛАТИЛИСЯ СВОБОДОЮ
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«ВЕЛИКА СПРАВА» ЕКС-ГУБЕРНАТОРА ВОЛИНІ ЕКС-ГУБЕРНАТОРА ВОЛИНІ 
НЕ ПУСТИЛИ НА СЕСІЮ ОБЛРАДИ НЕ ПУСТИЛИ НА СЕСІЮ ОБЛРАДИ олишнього голову 

Волинської 
облдержадміністрації 

Бориса Клімчука 15 травня не 
пустили на друге пленарне 
засідання сесії Волинської 
обласної ради. 

Як відомо, Клімчук є де-
путатом облради. Біля входу 
до приміщення облдержадмі-
ністрації його зустріли пред-
ставники «Правого сектору», 
«Автомайдану України» та «Са-
мооборони Майдану». 

Вони закликали колишньо-
го губернатора скласти депу-
татські повноваження, оскільки 
він представляв Партію регі-
онів, а відповідно, належав до 
колишньої владної верхівки. У 
пам’ять про це активісти пода-
рували колишньому чиновнику 
шину та пляшку з займистою 
сумішшю. Згідно з сайтом Во-
линської обласної ради, Клім-
чук і досі входить до фракції 
Партії регіонів. 

«Я можу не ходити на сесії, 

але мандат я собі залишу в сей-
фі як пам’ять», – зазначив у від-
повідь Клімчук.

Також, як пише видання 
«ВолиньPost», Клімчук запев-
нив, що не претендуватиме на 
владні посади, коли прийде нова 
влада після виборів Президента 
України. Мовляв, його політич-
на кар’єра уже закінчилася.

«Я не хочу бути ні послом, 
ні радником, ні губернатором», 
– сказав Клімчук.

Також він спростував чут-
ки, що ніби неформально пра-
цює у виборчому штабі Петра 
Порошенка. Проте, зазначив, 
що багато людей на Волині, на 
його думку, підтримають саме 
цього кандидата.  Окрім цього, 

екс-губернатор засудив дії Вік-
тора Януковича. 

«Лихо до нього ставлюся. 
Він не тільки український народ 
підставив, він підставив тих лю-
дей, які з ним працювали», – до-
дав Клімчук.

Водночас, керівник во-
линського осередку «Правого 
сектору» Павло Данильчук по-
відомив, що такі дії силових 
структур майдану є громадян-
ським обов’язком і потребою 
революції, яка ще триває. 

«Відсьогодні ми беремо під 
громадську охорону приміщен-
ня обласної ради і будемо при-
сутні на кожній сесії обласної 
ради. Бо це наш громадський 
обов’язок, аби такі щурі, як 
Клімчук і Башкаленко, сюди не 
потрапляли. А якщо будуть по-
трапляти, то ми будемо їх з се-
сійної зали викидати», – додав 
Данильчук. 

НЕБЕСНА СОТНЯ ПРОКУРАТУРА ПРОСИТЬ ВОЛИНЯН 
ДОПОМОГТИ ШУКАТИ ПРАВДУУ прокуратурі Волині свідків лютневого 

кровопролиття на Майдані закликають 
звертатися до правоохоронців.

Нині розслідування чисельних вбивств 
ускладнено, зокрема, тим, що багато потер-
пілих та осіб, які були свідками чи очевид-
цями тих злочинів, володіють залишками 
знарядь їх вчинення (гільзи, кулі, світло-
шумові пристрої, зброя, кийки, щити, за-
соби захисту, тощо), іншими речами (одяг, 
пошкоджені речі, предмети, транспортні 
засоби, тощо), а також фото-, відеоматеріа-

лами, на яких зафіксовано факти вчинення 
злочинів. Усе це залишється невідомим для 
органів досудового розслідування, кажуть 
у прокуратурі Волині.

У межах розслідування низки кримі-
нальних проваджень слідчий відділ проку-
ратури Волинської області проводить слідчі 
(розшукові) дії, спрямовані на встановлення 
осіб, які потерпіли від цих злочинів, свідків, 
очевидців вказаних подій, власників речей, 

документів, відео- та фотоматеріалів, ін-
ших матеріальних та фактичних даних, що 
можуть мати значення для встановлення 
об’єктивної істини тих подій.

Усіх, хто володіє інформацією, корис-
ною для слідства, просять невідкладно 
звертатися до слідчого відділу прокуратури 
Волинської області за адресою: м. Луцьк, 
вул. Кривий Вал, 29, або телефонувати на 
номери: 72-22-22, 77-19-69, 77-19-70.
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МІЛЬЙОННИЙ МІЛЬЙОННИЙ 
ХАБАР ЗА ХАБАР ЗА 
СПОКІЙНИЙ БІЗНЕС СПОКІЙНИЙ БІЗНЕС 
Заступника голови Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій спіймали на хабарі. 
За сприяння у здійсненні підприємницької 
діяльності чиновник вимагав мільйон гривень. 

У прес-службі СБУ повідомляють, що 14 травня 
директор приватної комерційної фірми у приміщен-
ні службового кабінету заступника голови ДСНС 
передав чиновнику неправомірну винагороду. Гроші 
давав за підписання актів прийняття в експлуа-
тацію систем протипожежного захисту торгово-
розважального центру в Луцьку. 

Частина хабаря – близько 200 тисяч гривень 
– була схована в портфелі під особистим столом 
чиновника у його службовому кабінеті. Загальна 
сума, яку вимагав посадовець, мала скласти 1 міль-
йон гривень, решту суми підприємець мав передати 
найближчим часом.

За матеріалами СБУ, працівники Дарницької 
військової прокуратури розпочали кримінальне 
провадження за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 Кримінального 
кодексу України. Тривають слідчі дії. Справа пере-
буває під особистим контролем голови СБУ.

Як відомо, 17 травня у Луцьку з розмахом від-
крили ТРЦ «ПортCity», фактичними власниками 
якого є депутати Верховної Ради, співвласники гру-
пи компаній «Континіум» Ігор Єремеєв та Степан 
Івахів. Це єдиний торгово-розважальний центр у 
Луцьку, який розпочав роботу в один час з коруп-
ційним скандалом в ДСНС.

МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА: МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА: 
ДІСТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ ДІСТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ 

Тетяна ГРІШИНА 

Луцька міська рада впродовж літа планує дати лад у 
роботі маршруток, що йдуть з вулиці Володимирської. 

Про це 20 травня повідомив заступник луцького 
міського голови Тарас Яковлев під час засідання постій-
ної комісії з питань освіти, науки, культури та мови. 

Депутат міської ради Ірина Констанкевич за-
уважила, що є чимало скарг від жителів вулиці Во-
лодимирської. Зранку, в час пік, з 7:20 до 7:40, вони 
не можуть доїхати до роботи та навчання, оскільки 
маршрутки переповнені. 

«Збільшувати кількість маршруток №25 ми поки 
що не плануємо», – зазначив Яковлев. 

Він каже, що проблема пов’язана з тим, що лише 
одна маршрутка з трьох, що їдуть  Володимирською, 
повертає на вулицю Винниченка. Доїжджаючи до 
Володимирської, вона вже переповнена жителями 
села Забороль. 

Як один з варіантів розв’язання проблеми, який 
називає Яковлев, – обмежити маршрут №25 вули-
цею Володимирською, а до села Забороль пустити 
маршрутку №29. Втім це поки що лише пропозиція. 
Остаточну схему чиновники планують розробити до 
осені. Влітку, переконують, проблема не буде такою 
актуальною, бо кількість пасажирів зменшується.  

Троє волинських правоохоронців незаконно 
зберігали й збували наркотичні засоби й психотропні 
речовини. Тепер міліціонери можуть поплатитися за 
свою «чесність» власною свободою. 

Наркоділків при погонах «вичислили» спільними зу-
силлями прокуратури Волині та обласного управління СБУ. 
Мова йде про службових осіб підрозділу по боротьбі з неза-
конним обігом наркотиків Луцького міськвідділу міліції.

Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, ці 
правоохоронці систематично фальсифікували докази вину-
ватості осіб у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обі-
гом наркотичних і психотропних речовин. Крім того, неза-
конно зберігали та збували наркотичні засоби і психотропні 
речовини, в тому числі й з метою їх подальшого вилучення.

Наразі трьом працівникам міліції повідомлено про під-
озру у вчиненні перевищення службових повноважень та 
зберігання й збуту наркотичних засобів. Вирішується пи-
тання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою. 

У ході досудового розслідування встановлено, що 
протиправні дії працівників СБНОН Луцького МВ УМВС 
України в області були системними. 

«Тому якщо хтось із громадян потерпів від неправо-
мірних дій працівників міліції чи йому відомі обставини 
вчинення цих або ж аналогічних злочинів, просимо пові-
домляти прокуратуру області за номером телефону (0332) 
72-35-96. Конфіденційність гарантовано», – йдеться в по-
відомленні прокуратури Волині.

К

Усі члени банди, яка викрадала автомобілі на Волині, сидітимуть за 
ґратами.  Таким є вирок Апеляційного суду Волинської області. 

Як відомо, влітку 2010 року волинянин організував групу зі ще 
шести чоловіків, які промишляли викраденням машин та їхнім про-
дажем, повідомили у прокуратурі Волині. 

Схема роботи угрупування була чітко налагодженою: зловмисники 
підшуковували автомобілі, які після аварій ставали непридатними для 
використання, та купували на них документи й номерні знаки. Далі під-
шуковували авто потрібної марки та спритно переробляли їх у майстер-
ні. Загалом протягом 2010-2012 років банда викрала 29 автомобілів. 

Як з’ясувало досудове слідство, організована група діяла за прин-
ципом розподілу ролей: особи заздалегідь знали, яку машину будуть 
красти, тому підбирали відповідні документи, після чого машину пе-
ререєстровували.

Між тим, вирок Луцького міськрайонного суду виявився надто 
м’яким: трьох із них, серед яких і ватажок, було звільнено від від-
бування покарання з іспитовим терміном, один відбувся штрафом і 
лише двох учасників схеми засудили до 6 і 7 років ув’язнення.

З таким вироком не погодилися і постраждалі, й прокуратура. 
Апеляційний суд Волинської області дав одному учаснику угрупуван-
ня 2 роки, іншим – від 7 до 8 років.
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СЛАВА УКРАЇНІ!

10 КОПІЙОК 10 КОПІЙОК 
НА ДОБРОНА ДОБРО
Спільний проект із назвою 
«10 копійок на добро» презентували 
ПАТ «Теремно хліб» та благодійний фонд 
«Стопрак». 
Допомогти онкохворим діткам відтепер може кожен, 
придбавши хліб зі спеціальною наклейкою.

У благодійній акції бере участь  лише один вид хліба 
– «Родинний». Вартість буханки – 4 гривні 30 копійок. 
З них 10 копійок ітиме на допомогу дітям зі страшним 
діагнозом.

СИНЬО-ЖОВТИЙ ЛУЦЬКСИНЬО-ЖОВТИЙ ЛУЦЬК
ПАТРІОТИЧНА МОЛОДЬ ПАТРІОТИЧНА МОЛОДЬ 
РОЗМАЛЮВАЛА В’ЇЗНИЙ РОЗМАЛЮВАЛА В’ЇЗНИЙ 
ЗНАК З БОКУ РІВНОГОЗНАК З БОКУ РІВНОГО

У ЛУЦЬКИХ 
МАРШРУТКАХ 
ОБІЦЯЮТЬ WI-FI
Один із луцьких перевізників вирішив 
обладнати свої маршрутки безплатним Wi-Fi. 
Нині містом курсує лише один такий автобус за 
маршрутом №11. 

За словами директора «АТП №1» Олександра 
Шаміса, його підприємство взялося втілювати 
цю ідею не як експеримент, а як перспективну 
справу. Адже безплатний доступ до інтернету в 
громадському транспорті, каже він, є вимогою 
сучасності. 

«Саме тому ми вирішили власним коштом 
встановити обладнання для надання пасажирам 
безплатної послуги з підключення до інтернету. 
Якщо послуга стане популярною, то кількість авто-
бусів з безплатним Wi-Fi збільшиться», – ствер-
джує перевізник. 

СТРОЙОВИМ 
КРОКОМ РУШ!
Для перевірки стану здоров’я призовників 
Луцька віком від 18 до 25 років у травні-червні 
2014 працюватиме призовна дільниця Луцького 
об’єднаного міського військового комісаріату 
в  приміщенні  комунального закладу «Луцький 
центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 3» на вулиці Стефаника, 3а.

Призов стосується чоловіків 1989-1996 року 
народження, яким на момент несення служби ви-
повниться 18 років. Вони мають отримати повістку 
та прибути до дільниці з документами, які засвід-
чують їхню особу,  сімейний стан та освіту.

Відповідно до розпорядження луцького місь-
кого голови Миколи Романюка,  для централізо-
ваного виготовлення бланків, повного оформ-
лення  особових справ призовників, придбання 
канцтоварів,  потрібного інвентаря з міського 
бюджету виділять 4 тис. грн. Для забезпечення 
повноцінної роботи медичної комісії, закупівлі 
рентгенівських плівок, хімікатів для їх проявлен-
ня, хімікатів для проведення аналізів сечі та крові, 
медикаментів – 7 тис. грн.  

Відповідно до Закону України «Про військо-
вий обов’язок і військову службу», призовники, 
яким  надійшла повістка районного (міського) 
військового  комісаріату  на  прибуття  до  призо-
вної дільниці для проходження призовної комісії,  
зобов’язані прибути в  пункт  і  у строк, зазначені 
в повістці. У разі,  якщо  за  будь-яких  обставин  
повістка  не надійшла, громадяни  призовного  
віку  зобов’язані  з’явитися  до призовної дільниці 
в десятиденний строк з дня початку відповідного 
чергового призову. 

ПРОГРЕС

ПОПОВНЕННЯ

У ЛУЦЬКОМУ ЗООКУТОЧКУ – НОВИЙ ЖИТЕЛЬ

ЗНІМИ УНІКАЛЬНЕ 
ВІДЕО ПРО ЛУЦЬК

лопці й дівчата з громадської 
організації «Фундація 
регіональних ініціатив» 

приєдналися до всеукраїнської 
акції «Розфарбуй місто у національні 
кольори». Ентузіасти 18 травня 
розмалювати у синьо-жовті барви 
в’їзний знак «Луцьк» у рівненському 
напрямку.

Як розповіла одна із активісток Оксана 
Федорук, спочатку ФРІшники хотіли об-
рати інший знак, однак саме цей, з боку 
Рівного, виявився дуже облущеним. Тим 
паче, він є своєрідною «візитівкою» Луць-
ка – поряд розташована стела із мапою 
міста. 

«Тому ми вирішили, що набути патрі-
отичних кольорів має саме цей знак. А 
згодом його можна доповнити і красивим 
орнаментом, який уже встиг полюбитися 

Х

лучанам та гостям міста», – каже вона. 
Під час роботи активістів підбадьорю-

вали звичайні перехожі та водії, які сиг-
налили, проїжджаючи повз. У «Фундації 
регіональних ініціатив» переконані: такі 

своєрідні знаки підтримки засвідчують, 
що подібні ініціативи потрібно проводи-
ти задля піднесення патріотичного духу. 
Саме тому молоді активісти планують роз-
малювати ще кілька знаків.

я 2014 року

АХ 
WI-FI

ЧОЛОВІЧА СПРАВА 

КОНКУРС

У Луцькому зоопарку 
нещодавно оселився 
новий мешканець – самець 
антилопи нільгау. Звати його 
Радж, переїхала тварина із 
Рівненського зоопарку.

За словами директора луць-
кого зоокуточка Людмили Де-
нисенко, у перші дні Радж був у 
будиночку – приходив до тями 
після подорожі та звикав до но-
вих умов і людей.

«А вже зараз Раджик роз-
гулює вольєром, який, до сло-
ва, межує з вольєром нашої 
антилопи на ім’я Леді. Радж 
спокійний та доброзичливий. 
Він уже адаптувався, дає себе 
погладити, бере з рук їжу. А 
із сусідкою, антилопою Леді, у 
них взаємний інтерес», – роз-
повіла вона.

Працівники зоопарку за-
прошують усіх лучан та гостей 
міста познайомитися із новою 
твариною. Вартість квитків не 
збільшували. Як і минулого се-
зону, 12 гривень – квиток для 
дорослих, 7 гривень – для ді-
тей.

До слова, найближчим ча-
сом оголосять новий тендер на 
реконструкцію луцького зооку-
точка, який мали б вже осучас-
нювати за європейські кошти. 

Як пояснював раніше місь-
кий голова Микола Романюк, 
затримка із реконструкцією 
зоопарку виникла через заува-
ження європейської сторони 
до переможця тендеру – ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж № 536», 
власником якого є член вико-
навчого комітету Луцької місь-
кради Віктор Чорнуха. 

«Польська сторона замо-
вила аудит… Є зауваження, 
але не до процедури прове-
дення тендеру, а до підрядни-
ка. Мовляв порушення в тому, 
що Віктор Чорнуха є членом 
міськвиконкому. На жаль, 
вони не розуміють різниці 
між виконкомом і конкурсним 
комітетом, який власне й про-
водив тендер», – переконував 
луцький мер.

Триває конкурс на найкращий 
відеоролик про Луцьк. Роботи 
приймають до 15 червня. 

У луцькій мерії наголошують: про-
моційний відеоролик має викликати 
позитивні емоції та враження, пред-
ставляти обличчя міста, що супро-
воджуватиме бажання потенційних 
туристів відвідати його, а лучани ще 
більше гордитимуться ним. 

«Луцьк вражає не лише своєю іс-
торією, а й самобутністю, неповторною 
атмосферою, гостинністю, відкритістю, 
щирістю. В минулому тут жили й тво-
рили Великі князі литовські, відбува-
лися події світового значення, луцький 
кликун оповіщав новини, творили ви-
датні національного та світового масш-
табу особистості, а зараз місто розви-
вається у сучасному європейському 
напрямку», – кажуть у Луцькраді.

Конкурс проводитиметься у два 
етапи: І етап – з 15 березня до 15 черв-
ня – передбачає перевірку матеріалів 
на відповідність технічним вимогам до 
конкурсних робіт, ІІ етап – з 20 червня 
до 20 липня – громадське голосування 
за конкурсні роботи в інтернеті.

Переможця обіцяють нагородити у 
День міста грошовою премією з місь-
кого бюджету, а відеоролик викорис-
товуватиметься в рекламних, промо-
ційних та інших заходах, спрямованих 
на формування позитивного іміджу 
міста Луцька в Україні та за кордоном, 
популяризації культурного, соціально-
економічного, наукового та туристич-
ного потенціалу міста. 
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БУЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ

МІЛЬЙОНИ ДЛЯ БАТАЛЬЙОНІВ  
Анна РОСТОВА

оча в Україні офіційно 
військовий стан не 
оголошували, втім 

військові дії активно тривають. 
Близько двох місяців українські 
чоловіки, в тому числі й волиняни, 
перебували на навчанні, а нині 
частина з них – у «гарячих точках» 
держави.

На Волині формуються альтер-
нативні Збройним військам силові 
структури, хоча потреби, так би мо-
вити, традиційної армії – незабезпе-
чені. Про це свідчать військові, які 
у приватних розмовах кажуть, що 
отримали заледве тисячу гривень 
зарплати при тому, що багато з них – 
єдині годувальники у своїх сім’ях. У 
Волинському обласному комісаріаті 
матеріальне забезпечення дислоко-
ваних солдатів не коментують. 

Військові на Сході кажуть, що 
умови перебування – аж ніяк не 
найліпші. Подекуди відсутні най-
елементарніші медикаменти, засоби 
захисту та харчування. Вони побою-
ються стати гарматним м’ясом, хоча 
й переконують – будуть служити до 
останнього. 

«Хоча по нас стріляють, тут по-
ловина вже сивих, але звання учас-
ника бойових дій ніхто не дасть, бо 
в країні не оголошено військовий 
стан. Казали, що будемо служити 45 
днів, а тепер вже нічого не кажуть», 
– пише один з вояків. 

Підтвердженням цих слів є чис-
ленні звернення жінок та матерів 
військовослужбовців про неналеж-
не забезпечення українських захис-
ників.

З листа-прохання жінок військо-
вослужбовців частини 1141 Луцька, 
адресованого луцькому міському го-
лові Миколі Романюку: «Військовос-
лужбовці частини 1141 м. Луцька не 
забезпечені захистом відповідного 
рівня, що неможливо при залучені їх 
до подібного типу операцій». 

21 травня виконавчий комітет 
Луцької міської ради ухвалив рішен-
ня виділити 132 тисячі гривень на 
закупівлю 53 шоломів для військо-
вої частини, солдати якої на східних 
рубежах. Зі слів начальника управ-
ління фінансів та бюджету міської 

ради Лілії Єлової, шоломи матимуть 
червертий-п’ятий рівні захисту, тоб-
то найвищі. Вартість одного такого 
шолома –  2 495 гривень.

Водночас 16 травня, як писало 
«Еспресо.TV», заступник міністра 
оборони Богдан Буца зазначав, що 
Кабмін виділив на потреби армії 4,6 
мільярда гривень, а українці перера-
хували в рамках програми допомоги 
армії 122 мільйони гривень допомо-
ги, тобто в середньому кожен украї-
нець віддав 2,5 грн.

Разом з цим, депутати Волин-
ської обласної ради своїм рішенням 
15 травня підтримали «Програму 
матеріально-технічного забезпечен-
ня заходів розгортання в області 
першого батальйону територіальної 
оборони», якою передбачено виді-
лення  2,2 мільйонів  гривень.

Такі батальйони формують вій-
ськові комісаріати, керуючись вка-
зівками Міністерства оборони. Їх 
мають створити у кожній з областей 
для територіального захисту на міс-
цях. Деякі з них фінансуються при-
ватними структурами. Наприклад, за 

даними Міноборони, у Чернігівській 
області комплектування батальйо-
ну речовим майном здійснюється 
на кошти, які надійшли на рахунки 
військового комісаріату від благо-
дійників. Загалом ця сума становить 
1 мільйон 171 тисячу гривень.

«Головним завданням баталь-
йонів територіальної оборони буде 
охорона державного кордону, стра-
тегічно важливих об’єктів, а також 
забезпечення діяльності органів 
державного управління», – йдеться 
на сайті Міністерства.  

На Волині для потреб батальйо-
ну з обласного бюджету виділили 2,2 
мільйона гривень. За ці гроші плану-
ють закупити 430 бронежилетів (ціна 
одного майже 5 тисяч гривень), про-
стирадла (1720 штук), подушки (430 
штук), ковдри (430 штук), наволочки 
(860 штук), матраци (430 штук).

У Луцьку вже можна помітити 
чимало білбордів з закликами всту-
пати до лав батальйону. Поряд – 
символіка «Самооборони Майдану». 
Заступник координатора організації 
на Волині Богдан Климчук каже, що 

їхня роль – залучати добровольців. 
Батальйон територіальної обо-

рони створюється для оборони Во-
линської області на кордоні, каже 
Климчук. До його лав запрошують 
офіцерів, навчених людей, втім 
вступати туди можуть й інші охочі, 
які досягли 18-річного віку і які не 
старші за 40. Строї вже мають бути 
у готовності до кінця місяця і, зі слів 
самооборонівця, вже є близько 400 
добровольців. 

«Ми готуємося до «часу Ч». Якщо 
буде потреба, то ці люди захищати-
муть Волинь від загарбників», – роз-
повідає самооборонівець. 

Запис до силових 
лав відбувається через 
військовий комісаріат. 
Говорити про матері-
альні потреби такого 
батальйону можна 

буде детальніше 
після його фор-
мування. 

«Більш на-
гальні потреби є 
у військових, які 
на Сході, де наша 
волинська брига-

да. Там реально на 30 осіб 12 броне-
жилетів»,  – додає Климчук. 

Свій батальйон з людей, які не 
проходять за віком, формувати-
ме і «Самооборона».  Окрім цього, 
Волинська обласна рада звернула-
ся до центральних органів влади з 
проханням утворити загони народ-
ного ополчення. Звернення підго-
тував депутат Волиньради Василь 
Столяр. У документі до Верховної 
Ради України просять прискорити 
розгляд та прийняття проекту За-
кону України (реєстраційний но-
мер 4705) «Про Народне ополчен-
ня «Резервістська армія України», 
який вніс народний депутат Мико-
ла Катеринчук. 

Відповідно до документу, На-
родне ополчення є громадським 
об’єднанням зі спеціальним стату-
сом збройного формування, єдиною 
метою створення та діяльності якого 
є участь в обороні України, захисті її 
суверенітету, територіальної ціліс-
ності і недоторканості. Пропонуєть-
ся, аби воно було частиною Зброй-
них сил України, а його учасники 
– повнолітні добровольці, громадя-
ни України. 

Алла САДЕЦЬКА

Підприємство «Флора» ствер-
джує, що проти нього чиниться 
рейдерське захоплення, а суди, 
прокуратура та міліція – бездіють. 

Про проблему 15 травня у своєму 
депутатському запиті розповів депу-
тат Волинської облради Василь Сто-
ляр. Приватне підприємство «Фло-
ра» вирощує сільгоспкультури. Його 
директором та співвласником був 
Михайло Мигель. Проте в липні 2013 
року, підробивши документи, дирек-
тора зняли, а капітал, зокрема, сад – 

захопили, йдеться у запиті. Мигель 
звернувся до Волинської прокурату-
ри та міліції, втім реакції не було. У 
серпні 2013 року, також завдяки під-
робці документів, екс-директора по-
збавили частки в бізнесі. 

«Мене цікавить цинізм судів. У 
людини забрали 50%. Він іде у мілі-
цію, а його пресують, замість того, 
щоб допомогти. Прокуратура його 
пресує, а не допомагає. Суди дев’ять 
місяців справу розглядають», – ко-
ментує Столяр. 

«Намагаючись надати своїм діям 
видимості законності, злочинці на-

магалися узаконити їх шляхом спо-
нукання окремих посадових осіб дер-
жавних установ вчинити дії на їхню 
користь. І хай як парадоксально, їм 
це вдалося», – йдеться у запиті.

Столяр просить не лише пере-
вірити роботу слідчих органів, про-
куратури, а й судів, які невмотиво-
вано затягували справи, а керівники 
силових структур – прикривали дії 
підлеглих.

«Шановний пане прокурор! Ви 
ставите заступником головного ви-
нуватця в рейдерському захопленні 
підприємства «Флора», який виво-

зив Параку (екс-прокурор Волинської 
області. – ХЛ) у Білорусь», – зазна-
чив Столяр. 

«На Волині проводилася опе-
рація зі знищення бізнесменів, які 
мали прямий чи опосередкований 
стосунок до «помаранчевих». Я про 
це говорив чотири, три, два роки 
тому. Про Гузя (заступник голови 
Волиньради. – ХЛ) вони ніяк не мо-
гли сфабрикувати справу, на Козюру 
(депутат Луцької міськради. – ХЛ) 
був прес. Справи залишилися. То ви 
припиняйте це. Ви перевірте – і по-
бачите цілий ланцюжок корупції в 

органах юстиції, в міліції, в прокура-
турі. І не те, що звільнити з органів, 
вони мають відповідати за законом. 
Чому хтось цеглину вкрав і у тюрмі 
сидить, а той, хто більше вкрав, не 
сидить? Тому що грошей більше», – 
резюмував депутат. 

Зазначимо, що наступного дня 
після озвучення депутатського запи-
ту Головне слідче управління МВС 
України проводило обшуки в офіс-
ному приміщенні, де розташована 
депутатська приймальня Василя 
Столяра, а також у будинках, де жи-
вуть його дружина та син. 

Х

Матеріально-технічне забезпечення – 115 мільйонів гривень 
Польове обмундирування нового зразка – 37,2 мільйонів гривень
Кулезахисні шоломи – 22 мільйони гривень
Спальні мішки і підстилки – 15,2 мільйона гривень
Черевики з високими берцями – 12,3 мільйона гривень
Флотська форма одягу – 8,5 мільйона гривень
Маскувальні сітки – 3,5 мільйона гривень
Засоби зв’язку – 2,2 мільйона гривень
Простирадла – 2,1 мільйона гривень
Матраци – 1,8 мільйон гривень
Топографічні карти – 1,2 мільйона гривень 
Медичне забезпечення – 7,2 мільйона гривень.

РОЗПОДІЛ ПОЖЕРТВ УКРАЇНЦІВ 
(122 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ) Зап

лав в
війсь
Говор
альн
батал

б

ь

Ремонт і відновлення озброєння – 1,5 мільярда гривень
Придбання паливно-мастильних матеріалів – 1,5 мільярда гривень
Грошове забезпечення військових – 656 мільйонів гривень
Закупівля озброєння і військової техніки – 612 мільйонів гривень
Речове майно – 145 мільйонів гривень
Харчування – 89 мільйонів гривень
Забезпечення зв’язком – 71 мільйон гривень
Виплата добових і оплата перевезень – 52 мільйони гривень
Послуги лазні і пральні – 17 мільйонів гривень
Проведення навчань і зборів військовозобов’язаних – 15,7 мільйонів гривень. 

РОЗПОДІЛ УРЯДОВИХ 4,6 МЛРД ГРН

ПРАВООХОРОНЦІ «КРИШУЮТЬ» РЕЙДЕРІВ?
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ПОНЕДІЛОК
26 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
27 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКОВІ НОВИНИ
«PINK FLOYD» ПЕРЕВИДАСТЬ 
СВІЙ ОСТАННІЙ АЛЬБОМ, 
ЯКОМУ ВИПОВНИЛОСЯ 20 РОКІВ
Gazeta.ua

Британська рок-група випустить перевидання аль-
бому «Th e Division Bell», якому в 2014 році випо-

вниться 20 років, повідомляє офіційний сайт колек-
тиву. Там ідеться про те, що альбом надійде в продаж 
30 червня. У максимальну версію перевидання уві-
йдуть п’ять вінілових платівок, Blu-Ray і DVD-диски 
з альбомом, футболка, а також інша атрибутика, 
пов’язана з групою. У 1994 році оригінальна платівка 
розійшлася тиражем в 12 мільйонів копій.

ДЖЕННІФЕР ЛОПЕС 
ЗБИРАЄТЬСЯ ПРЕЗЕНТУВАТИ 
СВОЮ ПЕРШУ КНИГУ
ladynews.com.ua

Дженніфер Лопес написала книгу, яка вже у жов-
тні з’явиться на полицях і називатиметься «True 

Love». У ній Лопес розповідає про визначні моменти 
у своєму житті.

Видання буде виходити іспанською та англій-
ською мовами. Дженніфер опублікує в своїй дебют-
ній книзі багато фотографій, яких ще ніхто не бачив.

– Написання «True Love» було направду таким, 
що очищує, особистим і відвертим досвідом, – роз-
повідає співачка. – Якби не було тієї відваги й лю-
бові, що мені дарують діти, цієї історії не було б. 
Коли я роздумувала, чи публікувати цю книгу, то 
зрозуміла, що якщо вона зможе зачепити серце хоча 
б однієї людини, то це буде одним з найкращих по-
чинань у моєму житті.

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
ЗАКЛИКАЮТЬ БОЙКОТУВАТИ 
КОНЦЕРТИ АНІ ЛОРАК
ogo.ua

У соціальних мережах триває пропаганда проти 
української співачки Ані Лорак. Користувачі 

мережі влаштували бойкот її концертів у Західній 
Україні, які мають відбутися наприкінці травня і на 
початку червня.

На думку користувачів соціальних мереж, Ані 
Лорак використала події в Україні та на Майдані як 
піар. У її кліпі «Балада про Мальви» наводяться вій-
ськові кадри, які обурили публіку, повідомляє ivona.
bigmir.net. У зображенні, яке зараз популярне серед 
користувачів соціальних мереж, перераховано фак-
ти про Ані Лорак та її ставлення до подій в Україні. 
Сама співачка ніяк не коментує те, що відбувається.

У БЛУМА НОВА ЛЮБОВ
novostiua.net

Недовго красунчик Орландо Блум горював після 
розставання з дружиною Мірандою Керр. Уже 

на початку цього року стало відомо про роман ак-
тора з колегою Норою Арнезедер. Але якщо в січні 
про парочку лише ширилися чутки, то тепер, через 
чотири місяці, Орландо і Нора перестали ховатися 
від громадськості. 

Нагадаємо, Блум розлучився з дружиною-мо-
деллю Мірандою Керр восени минулого року. Після 
цього акторові приписували безліч романів з різ-
ними знаменитостями, але його вибір зупинився на 
Норі Арнезедер.  Дівчина родом з Парижа, але коли 
їй було два роки, сім’я переїхала в Екс-ан-Прованс. З 
14 років Нора жила на Балі. Через рік вона поверну-
лася в Париж, де вчилася співу і танців. Першу голо-
вну роль зіграла у фільмі Крістофа Барратьє «Париж! 
Париж!». Пісню «Loin de Paname», яку виконала ак-
триса у цій стрічці, було номіновано на «Оскар».

06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»
11.10 Х/Ф «КУР’ЄР З РАЮ»
13.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
15.40 «Зіркова хроніка»
16.45, 03.35 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
20.55 «Чистоnews»
21.10 Т/с «Свати - 6»
22.20, 04.00 «Гроші»
00.05, 01.05 Х/Ф «ВІКІНГИ 2»
02.05 Х/Ф «ІНОПЛАНЕТНА 
БУРЯ»
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 Х/Ф «В ОЧІКУВАННІ 
ВЕСНИ»
12.25, 14.20 Т/с «Прикмета на 
щастя»
14.50 «Сімейний суд»
15.25 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.40 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30, 04.40 Т/с «Скандал»
00.35 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦЬ»
03.25 Д/ф «Шосте відчуття. Дар 
чи прокляття?»
04.10 Мультфільми

05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Світанок
06.10 Надзвичайні новини. 
Підсумки
06.55, 08.15 Факти тижня
07.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
09.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
11.40, 13.15 Х/Ф «КАРАНТИН»
14.00, 16.15 Т/с «Бригада»
16.40 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.15 Свобода слова
00.15 Х/Ф «ДЕЙВ»
02.10 Т/с «Кістки»
03.40 Т/с «Офіс»

05.50 «Чужі помилки. Брат»

06.30, 16.00 «Все буде добре!»

08.20, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.15, 01.40 Х/Ф «НАВЧАЮ 

ГРІ НА ГІТАРІ»

12.55, 20.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.50 «Битва екстрасенсів 13»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»

22.35 «Детектор брехні - 5. 

Життя після сповіді»

00.35 «Один за всіх»

04.35 Нічний ефір

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.20, 02.20, 
03.45 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.30, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40 Гість студії
07.40 Ера бізнесу
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Рояль в кущах
10.40, 16.20, 19.40 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.40 Національні дебати
14.50 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50 Вікно в Америку
18.50 Час-Ч
19.00 Про головне
21.00, 04.40 Підсумки дня
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 Ера бізнесу. Підсумки
00.00 На слуху
00.30 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.40 Фольк-music
04.00 Д/ф «Раїса Кириченко. 
Діагноз - народна»

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Х/Ф «ДОЖИТИ ДО 

СВІТАНКУ»

08.35 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»

10.45 Т/с «Захист Красіна-2»

16.45 Д/п «Диверсанти 

Третього Рейху»

18.30 Новини 2+2

19.00 Т/с «Ментовські війни»

21.00 «ДжеДАІ»

21.25 Х/Ф «ТЮРЯГА»

23.35 Х/Ф «КОМАНДА А»

02.00 Х/Ф «ЗАХАР БЕРКУТ»

07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 Куля для генсека
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Вражаючі заповідники 
Австралії
12.50 Найнебезпечніші 
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 Провал Канаріса
20.20 Прямий ефір з Гітлером
21.10 Шукачі
22.00 У космос із соцтабору. 
Вкрадена слава
22.50 Південь Тихого океану
23.40 Тварини-генії
00.30 Покер
01.20 Олімпіада: дух перемоги
04.20 Олімпіада

05.30 Срібний апельсин
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.45 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.45, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00 Т/с «Волошки»
18.00 Т/с «Сашка»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Королева гри»
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «СУПЕРМАЙК»
01.35 Х/Ф «ВІДПУСТКА ЗА 
ОБМІНОМ»
04.30 Т/с «Глухар. Повернення»

05.50, 06.35 Kids’ Time
05.55, 06.40 М/с «Дак 
Доджерс»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
11.40 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ 
БОГА»
13.30 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ 
БОГА 2»
15.35 Х/Ф «ОБЛАДУНКИ 
БОГА 3»
18.00, 01.50 Репортер
18.20, 03.20 Абзац!
20.00 Ревізор
22.45 Ревізор постшоу
00.30 Педан-Притула шоу
01.55 Служба розшуку дітей
02.00, 02.50 Зона ночі
02.05 Драй Хмара. Останні 
сторінки
02.30 Таїнства Києво-
Печерської Лаври
02.55 25-й кадр

06.30, 20.40 «Секретні 
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «В мережі »
11.05, 20.55 «Чистоnews»
11.20, 12.20 «Сімейні 
мелодрами - 3»
13.20 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
15.35 Т/с «Татусі»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
21.10 Т/с «Свати - 6»
22.20 «Міняю жінку - 9»
00.15, 02.50 Х/Ф «ВІКІНГИ 2»
01.15, 03.35 Дженна Деван-
Татум у драмі «Надзвичайна 
п’ятірка» (2)
04.55 «Служба розшуку дітей»
05.00 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 Х/Ф «ЗОЛОТІ НЕБЕСА»
12.25, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Т/с «Земський лікар. 
Кохання всупереч»
23.30, 04.40 Т/с «Скандал»
00.20 Д/ф «Герої навіки»
00.50 Х/Ф «НА ЧУЖІЙ СМУЗІ»
02.55 Д/ф «Евтаназія»
03.40 Мультфільми

04.00, 07.45, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти
04.40 Світанок
05.40, 08.15 Свобода слова
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
09.45, 13.15 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.25 Дістало!
14.20, 16.15 Т/с «Надзвичайна 
ситуація»
16.45 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Т/с «Мисливці за 
головами»
22.15 Під прицілом
22.45 Х/Ф «ЗБИТОК»
00.55 Х/Ф «ДИЯВОЛИЦЯ»
02.30 Д/с «Злочини, що 
сколихнули Британію»
03.20 Т/с «Уся правда»

05.40 «Чужі помилки. Проклята 
вдова»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10, 18.30 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.40 «Зіркове життя. 
Самотність перших красунь»
10.35 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО 
ДРУГА»
12.35, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35, 01.05 «Зважені та 
щасливі - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
03.15 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.30 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.55, 18.50 Час-Ч
10.05 Українського роду
10.55, 16.35, 19.40 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.30, 02.40 Т/с «МонтеКрісто»
13.45 Дорослі ігри
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
19.00 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
03.45 Не вір худому кухарю
04.10 Секрети успіху

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Х/Ф «РИСЬ 

ПОВЕРТАЄТЬСЯ»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Т/с «Захист Красіна-2»

15.30 «Українські сенсації»

16.30 Т/с «Ментовські війни»

19.00 Т/с «Ментовські війни-2»

21.00 «ДжеДАІ»

21.25, 01.05 Х/Ф «БЕЗ 

ПРАВИЛ-2»

23.25 Х/Ф «ЗАХОВАНІ»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 Трагедія 9/11. Теорія 
змови
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Вражаючі заповідники 
Австралії
12.50, 23.40 Найнебезпечніші 
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 Хто стріляв у Леніна?
20.20 НЛО. Справа 
особливої??важливості
21.10, 01.20 Шукачі
22.00 Провал Канаріса
22.50 Південь Тихого океану
00.30 Земля: еволюція планети
04.20 Таємні знаки

06.15, 13.00 Т/с «ОСА»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

02.15 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 13.50, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слід»

10.00 Т/с «Плюс любов»

11.50, 19.45 «Говорить 

Україна»

18.00 Т/с «Сашка»

21.00 Т/с «Королева гри»

23.00 Події дня

23.30, 04.45 Т/с «Глухар. 

Повернення»

03.00 Х/Ф «СУПЕРМАЙК»

05.50, 06.35 Kids’ Time
05.55, 06.40 М/с «Дак 
Доджерс»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 16.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
10.55, 23.00 Т/с «Щасливі 
разом»
18.00, 02.30 Репортер
18.20, 00.00 Абзац!
22.00 Т/с «Молодіжка»
00.55 Х/Ф «І НАРОДИЛАСЯ 
ЗІРКА?»
02.35, 03.30, 03.50 Зона ночі
02.40 Катерина Білокур 
Послання
03.35 Скіфи (свідчення і версії)
03.55 25-й кадр
04.20 Здрастуйте, я ваша мама
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КІНОНОВИНИ
КАНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПІДКОРИЛИ КІНОСТРІЧКИ 
ПРО МАЙДАН
5.ua

Лазурний берег (Франція), де зазвичай прохо-
дить Канський кінофестиваль, потрясли укра-

їнські документальні картини про Майдан студії 
«Вавилон-13». Про це повідомляється на офіційній 
сторінці кінофесту.

Як зазначено, українські стрічки про зимову Ре-
волюцію гідності  настільки підкорили французів, 
що аж спонукали їх поприкріплювати синьо-жовті 
стрічки до одягу.

А 21 травня в Каннах відбулася презентація в 
повному метрі дебюту українця Мирослава Слабо-
шпицького «Плем’я» про життя в інтернаті, про без-
притульних і кримінальні розбірки.

У ЛОНДОНІ РОЗДАЛИ 
НАГОРОДИ НАЙКРАЩИМ 
СЕРІАЛАМ

У столиці Великобританії відбулася церемонія 
вручення телевізійних нагород «BAFTA-2014», 

яку Британська академія кіно і телевізійних мис-
тецтв щорічно роздає представникам національно-
го телебачення.

Так, подія зібрала під одним дахом чимало зі-
рок, серед яких були помічені Аарон Пол (на фото), 
Наомі Кемпбелл, Софі Елліс Бекстор, Хелена Бонем 
Картер та інші.

Справжнім тріумфатором вечора став серіал 
«Убивство на пляжі» – він удостоївся аж трьох ста-
туеток: «Найкращий драматичний серіал», «Най-
краща актриса» (Олівія Колман) і «Найкраща роль 
другого плану» (Девід Бредлі).

А ось найкращим міжнародним серіалом став 
«У всі тяжкі». Статуетка також дісталася серіалам 
«BBC1»: «Останнє танго в Галіфаксі» і ювілейний 
«Доктор Хто». Проекти «Під плоттю» та «Він і вона: 
Весілля» принесли заслужені премії каналу «BBC3». 

У БУДАПЕШТІ – ПРЕМ’ЄРА 
ФІЛЬМУ ПРО МАЙДАН 
ВІД ЗАКАРПАТСЬКИХ 
ТЕЛЕВІЗІЙНИКІВ

Під егідою Угорської Академії мистецтв (ММА) 
у Будапешті починається перегляд фільмів, які 

відзняли молоді режисери з країн Карпатського ба-
сейну.

Три дні в кінотеатрі «Уранія» відбуватимуться 
покази, а також обговорення різних кінопроектів у 
жанрі художнього, документального кіно, анімації 
тощо. На суд глядачів представлено 25 робіт – за-
галом 821 хвилина кіномистецтва на екрані.

Приємно відзначити, що у Будапешті представ-
лять свій фільм і закарпатці. Група закарпатських 
тележурналістів завершила документальний фільм 
під назвою «Майдан 2.0» – про події, що відбува-
лися в Україні з листопада 2013-го до лютого 2014 
року.   Мігай К. Дебрецені, Аттіла Штерр та Томаш 
Ваш працюють в угорській редакції Закарпатської 
ОДТРК (телеканал «Тиса-1»). Їхня команда постій-
но була в епіцентрі революційних подій у багатьох 
містах України – Києві, Ужгороді та Львові.

У результаті вийшов 52-хвилинний фільм, який, 
сподіваємося, буде цікавим як вітчизняним, так і за-
кордонним глядачам. 

«Ми намагалися відшукати відповіді на багато 
питань – чому люди вийшли на вулиці, чому ризи-
кували своїм життям, чому пішли на вірну смерть у 
Києві і чи відбулися після цих подій зміни в Україні 
тощо», – каже режисер Мігай К.Дебрецені.

СЕРЕДА
28 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
29 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 20.40 «Секретні 
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.55, 05.45 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.55, 20.55 «Чистоnews»
11.10, 12.10 «Сімейні 
мелодрами - 3»
13.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
15.35 Т/с «Татусі»
16.45, 03.05 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
21.10 Т/с «Свати - 6»
22.20 «Чотири весілля - 3»
00.20 Х/Ф «ВІКІНГИ 2»
01.20, 03.30 Сем Роквелл 
і Вєра Фармига у трилері 
«Джошуа» (2)
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Земський лікар. Кохання 
всупереч»
13.25, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.10 «Подробиці»
23.30, 04.40 Т/с «Скандал»
00.20 Х/Ф «ПІДОЗРІЛІ 
ОСОБИ»
02.40 Д/ф «Управління сном»
03.25 Мультфільми

04.00 Т/с «Офіс»
04.25 Служба розшуку дітей
04.30, 07.45, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти
05.15 Світанок
06.15 Т/с «Таксі»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
09.50, 13.15 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.40 Дивитись усім!
14.15, 16.15 Т/с «Надзвичайна 
ситуація»
16.50 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Т/с «Мисливці за 
головами»
22.15 Кримінальна Україна
23.10 Х/Ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
01.00 Х/Ф «ЗБИТОК»
02.45 Д/с «Злочини, що 
сколихнули Британію»

05.50 «Чужі помилки. 
Полювання на Зорро»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20, 18.30 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.50 «Зіркове життя. 
Самотність перших красунь - 2»
10.50 «Зіркове життя. Життя 
після самогубства»
11.45 «Зіркове життя. Контракт 
на любов»
12.40, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.25, 00.25 «Зважені та 
щасливі - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Хата на тата»
02.40 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.15, 03.25 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00 Включення з Кабінету 
Міністрів України
10.15 Кордон держави
10.40, 16.30, 19.40 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.30 Х/Ф «ДОЛЯ ГОСУДАРЯ»
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50 Шлях до Чемпіонату світу 
FIFA 2014. Бразилія
19.00 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
02.35 Дорослі ігри
03.40 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
04.15 Як це?

06.00 Мультфільми (1)
06.10 «Обережно, модерн!»
06.30 Журнал Ліги Чемпіонів 
УЄФА 2013-2014
07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ЧОРНИЙ ОКЕАН»
11.15 Д/п «Гості з космосу»
12.15 Д/п «Біологія життя»
13.15 Д/п «Таємниці часу»
14.00 Д/п «ВМФ СССР. Хроніка 
перемоги»
14.40 Д/п «Таємниці розвідки»
15.30 «Українські сенсації»
16.30, 19.00 Т/с «Ментовські 
війни-2»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25, 01.15 Х/Ф «ЕЛЕКТРА»
23.20 Х/Ф «ДЖУНГЛІ»

07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 НЛО: відхід під воду
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Вражаюча Атлантика
12.00 Вражаючі заповідники 
Австралії
12.50, 23.40 Найнебезпечніші 
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 У космос із соцтабору. 
Вкрадена слава
20.20 Прокляття 
американських президентів
21.10 Шукачі
22.00 Хто стріляв у Леніна?
22.50 Південь Тихого океану
00.30 Покер
01.20 Реальні злочинці
05.40 Легенди бандитського 
Києва

06.15, 13.00 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.50, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00 Т/с «Плюс любов»
11.50, 19.45 «Говорить 
Україна»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00 Т/с «Королева гри»
23.00 Події дня
23.30, 05.30 Т/с «Глухар. 
Повернення»
03.00 Х/Ф «ВІДПУСТКА ЗА 
ОБМІНОМ»
05.05 Срібний апельсин

05.50, 06.35 Kids’ Time
05.55, 06.40 М/с «Дак 
Доджерс»
07.00 Підйом
08.00, 10.55, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 16.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
15.00, 22.00 Т/с «Молодіжка»
18.00, 02.20 Репортер
18.20, 00.00 Абзац!
23.00 Т/с «Щасливі разом»
00.55 Х/Ф «ПРИВАТНИЙ 
КУРОРТ»
02.25 Служба розшуку дітей
02.30, 03.05, 03.45 Зона ночі
02.35 Райські сади гетьмана 
Сагайдачного
02.50 Зоряний час козацтва
03.10 Джерела Вітчизни
03.25 Братіє і дружино
03.40 Скіфи
04.00 25-й кадр
04.20 Здрастуйте, я ваша мама

06.30, 20.40 «Секретні 
матеріали»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45, 05.30 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.50, 20.55 «Чистоnews»
11.10, 12.10 «Сімейні 
мелодрами - 3»
13.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
15.35 Т/с «Татусі»
16.45, 02.55 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
21.10 Т/с «Свати - 6»
22.25 «Територія обману»
00.10 Х/Ф «ВІКІНГИ 2»
01.10, 03.20 Х/Ф «АСТРАЛ»
05.00 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Земський лікар. Кохання 
всупереч»
13.25, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.25 «Подробиці»
23.30, 04.40 Т/с «Скандал»
00.20 Х/Ф «СТАРИМ ТУТ НЕ 
МІСЦЕ»
02.55 Д/ф «Характер і хвороби. 
Хто кого?»
03.35 Мультфільми

04.15 Т/с «Офіс»
04.30, 07.45, 08.45, 12.45, 
15.45 Факти
05.10 Світанок
06.15 Т/с «Таксі»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
09.50, 13.15 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.20 Кримінальна Україна
14.15, 16.15 Т/с «Надзвичайна 
ситуація»
16.50 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Т/с «Мисливці за 
головами»
22.15 Клан
23.10 Х/Ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
01.00 Х/Ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
02.30 Д/с «Злочини, що 
сколихнули Британію»
03.15 Т/с «Уся правда»

05.35 «Чужі помилки. Кошмар 
на вулиці Фестивальній»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.05, 18.30 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.35 «Зіркове життя. Вітчими 
зірок»
10.40 Х/Ф «ДІД МОРОЗ 
МИМОВОЛІ»
12.05, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.00, 00.25 «Зважені та 
щасливі - 2»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
03.00 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.25, 03.35 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.55, 18.50 Час-Ч
10.05 Не вір худому кухарю
10.40, 16.25, 19.30 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.30, 02.45 Т/с «МонтеКрісто»
13.45 «Надвечір’я»
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.50 Як це?
19.00 Соціальні гарантії
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
04.15 Хто в домі хазяїн?

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.30 Х/Ф «ДАУРІЯ»
13.20 «Нове Шалене відео по-

українські»

16.25 «Облом UA. Новий сезон»

19.00 Т/с «Ікорний барон»

23.00 Жіночий американський 

футбол

00.00 Х/Ф «ЛИЦАРІ»
01.35 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ 
ТИТАНІВ»
03.00 Х/Ф «ЧОТИРИ ЛИСТИ 
ФАНЕРИ»

07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 НЛО. Справа 
особливої??важливості
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Жителі Чорної лагуни
12.00 Океани контрастів
12.50 Тварини-генії
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні 
історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 K-129
20.20 Трагедія 9/11. Теорія 
змови
21.10 Шукачі
22.00 Бомба для Японії. 
Врятувати Далекий Схід
22.50 Південь Тихого океану
23.40 Найнебезпечніші 
тварини
00.30 Земля: еволюція планети
01.20 Таємні знаки
05.40 Легенди бандитського 
Києва

06.15, 13.00 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.50, 15.20, 17.10 Т/с 
«Слід»
10.00 Т/с «Плюс любов»
11.50, 19.45 «Говорить 
Україна»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00 Т/с «Королева гри»
23.00 Події дня
23.30, 04.40 Т/с «Глухар. 
Повернення»
03.00 Т/с «Успіх 2»
04.25 Срібний апельсин

05.50, 06.35 Kids’ Time
05.55, 06.40 М/с «Дак 
Доджерс»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 16.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
10.55, 23.00 Т/с «Щасливі 
разом»
15.00, 22.00 Т/с «Молодіжка»
18.00, 02.30 Репортер
18.20, 00.00 Абзац!
00.55 Х/Ф «НАБРИДЛО 
ЦІЛУВАТИ ЖАБ»
02.35, 03.25, 04.30 Служба 
розшуку дітей
02.40, 03.30, 04.00 Зона ночі
02.45 Хто гоїв рани козакам?
02.55 Рідні стіни
03.10 Він врятував нас від чуми
03.35 Видряпатися на попа
03.50 Бий, хто цнотливий
04.05 25-й кадр
04.35 Здрастуйте, я ваша мама
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КОРОТКИЙ ПУТІВНИК КОРОТКИЙ ПУТІВНИК 
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механізми внутрішнього стримуван-
ня та політичної конкуренції».

Отож, рейтинг і Порошенка, і 
його партії «Солідарність» є фактич-
но мильними бульбашками, які лус-
нуть у перші ж місяці президентства 
Петра Олексійовича.

А щодо заклику обрати прези-
дента вже в першому турі – це зви-
чайна виборча технологія, поширена 
штабістами Порошенка. Така ж, яку 
в 2010 році поширювали штабіс-
ти Тимошенко: хто голосує «проти 
всіх», той голосує за Януковича.

Найкраще з цього приводу ви-
словився головний редактор сайту 
«Наші гроші», який моніторить дер-
жавні закупівлі, Олекса Шалайський: 
«Демократія – це коли голосуєш за 
кого хочеш, а не за кого треба».

Ми ж хочемо жити в демокра-
тичній країні?

ТИМОШЕНКО
Юлія Тимошенко – один з ан-

тирейтингів президентських пере-
гонів. Так, згідно із даними соціо-
логічного опитування, проведеного 
консорціумом служб СОЦІС, КМІС 
та «Рейтинг», 28,7% виборців за жод-
них обставин не проголосували б 
за Тимошенко. Це співмірно з анти-
рейтингами лідера комуністів Петра 
Симоненка (28%) та кандидата від 
Партії регіонів Михайла Добкіна 
(36,4%).

Багато хто не сприймає Юлю 
не лише через «супервигідні» газо-
ві контракти, підписані у 2009 році. 
Багатьом не подобається її подвійна 
мораль. Не подобається її справжнє 
обличчя, коли на нього не націлені 
об’єктиви камер. «Справжню» Тим-
ошенко багато хто пам’ятає за роли-
ком «Пропало всьо!», коли вона була 
переконана, що камери її не зніма-
ють.

Якою може бути Тимошен-
ко, нещодавно продемонстрували 
журналісти «Української правди», 
розповівши про підготовку в 2009 
році широкої коаліції між БЮТ та 
Партією регіонів, яка так і не стала 
реальністю. Нагадаємо, тоді  Віктор 
Янукович і Юлія Тимошенко, попри 
публічно задекларовану ненависть 

одне до одного, збиралися укласти 
політичний шлюб на 20 років. За 
кілька місяців до початку виборчої 
кампанії 2009 року вони узгоджу-
вали таємний договір про широку 
коаліцію, яка передбачала розподіл 
влади на двох – починаючи з по-
сад президента і прем’єр-міністра 
й закінчуючи районними радами у 
найвіддаленіших місцях України. 
Більше того, вони поділили Украї-
ну навпіл: 22 мільйони українських 
громадян потрапляли б під вплив 
Януковича, 23 мільйони – Тимошен-
ко. З боку Партії регіонів переговори 
тоді проводив Андрій Клюєв, з боку 
Юлії Тимошенко – кум Путіна Ві-
ктор Медведчук.

Тимошенко тяжко хвора на по-
пулізм. І часто вона говорить лише ті 
речі, які приємно слухати її електо-
рату, замість говорити гірку правду.

Після перемоги Євромайдану 
Юлія Тимошенко виходить на волю 
з в’язниці. Проте цей факт вона чо-
мусь сприймає як заклик іти в пре-
зиденти, а не на політичну пенсію.

ТІГІПКО
Сергій Тігіпко – кандидат, який 

має шанси поборотися за друге міс-
це в президентській гонці. Його ви-
борці зосереджені в основному у 
південних та східних областях Украї-
ни. Його люблять жінки. Але він має 
аж дві Ахіллесові п’яти: пенсійна ре-
форма та входження партії «Сильна 
Україна» в Партію регіонів.

Злиття з регіоналами, яке мож-
на пояснити намаганнями змінити 
владну команду зсередини, розчару-
вало його виборця, який у 2010 році 
голосував за молодого реформатора 
Тігіпка.

А ось пенсійну реформу, при всіх 
її мінусах та публічній критиці, мож-
на записати в актив кандидата. Адже 
вона назріла давно. І кожен рік від-
тягування реформування спричиняв 
би тяжкі наслідки для українського 
бюджету.

Заслуга Тігіпка в тому, що він 
виявився реформатором не лише на 
словах, а й на ділі. Подібно до хірур-
га, він вирішив здійснити болісну 
операцію, а не заспокоював пацієн-

та, що недуга минеться сама.
Зараз Сергій Тігіпко планує від-

родити свою партію «Сильна Укра-
їна». Після останнього походу до 
регіоналів сам кандидат каже, що 
змінився.

Але чи повірять йому люди знову?

ГРИЦЕНКО
Принциповий відставний полков-

ник Анатолій Гриценко інколи буває 
аж надто принциповим. Часто його 
сприймають як політичного персона-
жа із мультика «Баба Яга – против!»

Проте він – фахівець у військо-
вій сфері. Свого часу очолював 
Центр Разумкова, був керівником 
інформаційно-аналітичного штабу 
Ющенка у 2004 році. Згодом – міні-
стром оборони в урядах Тимошен-
ко та Януковича при президентові 
Ющенку. Зараз Україні не завадив 
би головнокомандувач, який фахово 
знається на питаннях безпеки.

Проте попри багато прогресив-
них ініціатив (ліквідація податкової 
міліції, відміна техогляду), у Грицен-
ка інколи проскакують нотки по-
пулізму (ціна на газ для населення, 
пенсійна реформа, 10-річне навчан-
ня в школах).

Але незважаючи на постійне 
зростання президентських рейтин-
гів Анатолія Гриценка, він досі не 
має повноцінної команди однодум-
ців. І в цьому його мінус.

ЛЯШКО
Епатажного політика Олега Ляш-

ка називають представником нетра-
диційної сексуальної орієнтації. У 
хорошому значенні цього слова.

Але попри всю клоунаду, він де-
монструє і владі, і своїм виборцям, 
що можна ефективно діяти в умовах 
війни. За це його електорат і любить.

За словами політтехнолога Сер-
гія Гайдая, Ляшко – єдиний з кан-
дидатів, який найбільш ефективно 
користується схемою формування 
рядів своїх прихильників: реальна 
дія (жест, вчинок, подія) – інфор-
мація (реакція в ЗМІ, громадське 
обговорення, розмови на кухнях) – 
реклама (ролики, зовнішня реклама, 
листівки). Натомість більшість кан-

Дмитро УРБАН

апередодні по-
особливому важливих для 
України президентських 

виборів «Хроніки Любарта» 
вирішили ще раз звернути увагу 
своїх читачів на тих, кого сучасні 
політичні реалії пропонують нам 
у президенти. За кого віддати 
голос, кому повірити з-поміж 
двох десятків кандидатів? Чого 
чекати від основних політичних 
гравців, що претендують на 
найвищу державну посаду?

ПОРОШЕНКО
Про ризики, які очікують Укра-

їну в разі обрання президентом Пе-
тра Порошенка, максимально точно 
написав журналіст «Української 
правди» Сергій Лещенко:

«Організація виборів Петра По-
рошенка висвітила слабкі місця най-
більш вірогідного переможця пре-
зидентських перегонів. Уже сьогодні 
видно проблеми, з якими він зіштов-
хнеться в разі обрання на посаду ке-
рівника держави.

По-перше – Порошенко не має 
своєї команди, через що змушений 
спиратися на ситуативних союзни-
ків, які часто є представниками ми-
нулої влади, автоматично стаючи за-
ручником чужих апетитів.

У такий спосіб Порошенко ото-
чує себе людьми сумнівних мо-
ральних якостей замість того, щоб 
зробити ставку на молодь або не-
заплямованих лідерів, що поста-
ли протягом революційних подій 
останніх місяців.

По-друге – Порошенко надовго 
пов’язаний політичним альянсом 
з Віталієм Кличком, який є вікном 
впливу групи Дмитра Фірташа та 
Сергія Льовочкіна.

Навіть якщо сам Порошенко не 
матиме жодних зобов’язань перед 
оголошеним у міжнародний розшук 
олігархом, стосунки Кличка з угру-
пуванням «РосУкрЕнерго» неминуче 
впливатимуть на політичну поведін-
ку Порошенка з огляду на розбудову 
ними політичного альянсу на пари-
тетних засадах.

По-третє – Порошенко де-факто 
не має власної партії, а «Солідар-
ність» є лише брендом без наповне-
ння. Відповідно, рейтинги цієї партії 
не мають під собою реальної основи 
та є ситуативним перетоком вибор-
ців в умовах кардинального пере-
розподілу виборчого поля.

Окрилений нинішнім рейтин-
гом, Порошенко невдовзі буде спо-
стерігати так само стрімке його 
зменшення, що створює для нього 
виклики – чи готовий він змиритися 
з втратою підтримки, наполегливо 
проводячи зміни, чи наслідуватиме 
Януковича та Тимошенко, які зга-
яли кредит довіри, що його мали у 
перші місяці роботи президентом та 
прем’єром, а згодом повністю удари-
лися у популізм.

По-четверте – партія Порошенка 
побудована за принципом бізнес-
корпорації, куди входять його бізнес-
партнери та підлеглі, прізвища яких 
нічого не скажуть громаді, але які 
будуть вірою та правдою служити 
своєму начальнику-акціонеру.

Такий принцип стосунків у коман-
ді наслідує звичаї, що панували у Ві-
ктора Януковича, та породжує ризики 
авторитаризму. У політичній структу-
рі Порошенка, яка будується за вож-
дистським типом, відсутні будь-які 

дидатів обмежуються тільки третім 
пунктом.

Пік популярності Ляшка при-
падає саме на час напередодні ви-
борів, «оргазмірующі» соцмережі, а 
головне – патріотично-революційні 
інтернет-спільноти – наївно вірять і 
прославляють. І це щиро, на відміну 
від істинних задумів творців проек-
ту «Ляшко». Адже від самого почат-
ку це був проект колишнього глави 
Адміністрації Президента Сергія 
Льовочкіна.

У 2010 році «Ляшко» створював-
ся як противага Юлії Тимошенко. За 
це й отримав від команди Юлі секс-
скандал, образ з якого переслідува-
тиме Олега Ляшка упродовж усієї 
його політичної кар’єри.

ДОБКІН
Михайло Добкін – офіційний 

спадкоємець Віктора Януковича і 
Партії регіонів у виборчих перегонах.

Мало хто сприймає серйозно 
людину, відому своїми екстрава-
гантними заявами та кумедними си-
туаціями. Свідчення цьому – елек-
торальний рейтинг Добкіна, який 
прямує до позначки статистичної 
похибки та найвищий антирейтинг 
серед усіх кандидатів у президенти.

Навіть у його базових регіонах 
Добкіну діставалося на горіхи від 
«вдячних» виборців.

Чого ж іще чекати кандидату, 
для якого «нємножко тєкст по-
дебільному напісан»?

ТЯГНИБОК
Подвійні стандарти та популізм 

опустили рейтинги «Свободи» та 
особисто Олега Тягнибока нижче від 
електорального плінтуса. Згідно з 
останніми результатами соціологіч-
них досліджень Центра Разумкова, 
проведеними 14-18 травня, рейтинг 
Тягнибока складає лише… 0,7%.

Частково це можна поясни-
ти приходом більш радикального 
«Правого сектору», який продемон-
стрував дію, а не лише слова під час 
подій на Євромайдані. Частково го-
лоси радикалів забирає Ляшко, який 
також демонструє дію, а не деклара-
ції про наміри.

Монополію «Свободи» на ідею 
українського націоналізму зруйнова-
но. І партія це відчує на прийдешніх 
парламентських та місцевих виборах.

Є багато щирих «свободівців», 
які вболівають за ідею. Але, за слова-
ми очевидців у Верховній Раді, зараз 
вище керівництво партії взяло курс 
на комерціалізацію. Рідко яке голо-
сування у ВР проходить без фінансо-
вого стимулювання членів фракції.

Корупційні скандали, які вини-
кають зі «свободівцями», також де-
далі частіше демонструють подвійне 
дно політсили.

І виборці відчувають фальш.
***

Ми, «Хроніки Любарта», в жод-
ному разі не агітуємо за жодного 
з кандидатів. Але закликаємо 25 
травня прийти на вибори й скорис-
татися правом вплинути на май-
бутнє своєї держави. Кому вже як 
підказує совість.

Н
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Тетяна ГРІШИНА  

лизько трьох тижнів 
журналіст видання 
«ВолиньPost» Сергій 

Шаповал був обмежений у 
пересуванні. Його близькі та 
колеги лише здогадувалися, 
що медійник перебував на 
Сході, ймовірно, у «гарячих 
точках». Зниклого репортера 
розшукували оперативні 
працівники карного розшуку 
УМВС у Волинській області, а 
з полону вивели неочікувані 
визволителі. 
Про те, що відбувалося з 
Сергієм протягом трьох 
тижнів, чому він вирішив 
поїхати у Донецьк та чи варто 
наражатися на небезпеку, 
Шаповал розповів 20 травня 
під час прес-конференції у 
Луцьку. 

САМОВОЛКОЮ 
В ОПОЛЧЕНЦІ 

Сергій Шаповал розповідає, що 
поїхав висвітлювати життя меш-
канців Східної України для тих, хто 
живе у Західній Україні, за грантові 
кошти видання «Телекритика». Спо-
чатку він попрямував до Харкова, 
де перебував кілька днів. А опісля, 
24 квітня, коли розпочалася актив-
на фаза контртерористичної атаки 
у Слов’янську, вирішив поїхати до 
Донецька.

«Я просто зрозумів, що найбільш 
цікаві та кричущі події відбувають-
ся у Донецькій області. І вирішив 
туди поїхати, аби написати матеріал. 
Мене ніхто нікуди не посилав. Це не 
було редакційне завдання», – розпо-
відає Шаповал. 

Розуміючи, що з українським 
журналістом, тим паче, з Заходу, ніх-
то говорити не буде, Сергій Шаповал 
вирішив прикинутися прихильни-
ком самопроголошеної Донецької 
Народної Республіки та записався 
у лави «Народного ополчення Дон-
басу», штаб якого розташовується у 
приміщенні Донецької облдержад-
міністрації. 

«Я справді народився і виріс у 
Дніпродзержинську Дніпропетров-
ської області, вільно розмовляю 
російською мовою, знаю їхню пси-
хологію, спосіб мислення цих лю-
дей. Перед тим я «прошерстив» їхні 
сепаратистські сайти, зрозумів їхню 
термінологію, як вони пояснюють 
свої дії, аргументацію. Тому, коли 
прийшов записатися, це не викли-
кало у них заперечень. Таким чином, 
25 квітня мене записали у ряди «На-
родного ополчення Донбасу». Один 
день я встиг побути бойовиком», – 
розповідає Шаповал. 

Потому йому видали матрац, по-
казали місце для ночівлі. Журналіст 
каже, що чекав ночі, оскільки саме 
тоді його мали би відправити патру-
лювати Донецьк. 

Б
речі у Шаповала відібрали, замість 
пошарпаної футболки йому вручили 
футболку ополченця з написом «На-
родное ополчение Донбасса». 

«Ці люди, які називають себе го-
дувальниками всієї України, вкрали 
навіть шкарпетки, півбанки гелю 
для душу та кульковий дезодорант», 
– констатує журналіст. 

Потому полоненого повезли до 
Донецького аеропорту, де на нього 
чекали народний депутат Нестор 
Шуфрич та очільник «Українського 
вибору» Віктор Медведчук. Зі слів 
Шаповала, Медведчук пояснив, що 
«давно займається звільненням за-
ручників». Мовляв, визволяв і берку-
тівців з КМДА, і активістів «Правого 
сектору» з Росії. Загалом журналіст 
був першим з 16 полонених, імена 
яких відомі владі.

Серед рецептів виживання у 
важких умовах від колишнього 
бранця – не відмовлятися від їжі, 
максимально тримати при собі всі 
речі, намагатися потоваришувати з 
охоронцями. 

«Я товаришував з одним хлоп-
цем, який зрештою дезертирував з 
тої організації. Ми спілкувалися на 
радикальні теми. Потоваришували 
аж до того, що він на поверсі збирав 
книжки і давав мені, аби я не нудьгу-
вав», – каже Шаповал. 

Скільки нині людей перебуває у 
полоні – невідомо. Як і те, чи звіль-
нять їх та чи залишаться вони жи-
вими. 

«У Слов’янську, наскільки мені 
відомо, бранців дуже багато. Під-
вали забиті. Їх там катують. Навіть 
ополченці бояться потрапити у 
підвали, бо їх за найменшу прови-
ну туди закривають. Їх катують ці 
«беркути». Що ж до Донецької ОДА, 
то я знаю, що був на поверсі не один. 
Час до часу я бачив людей, яких ве-
дуть коридором під дулом автомата 
і з ганчірками на голові. Я бачив осіб 
з 25, яких так заводили. Розумію, що 
їх більше, адже постійно я не слід-
кував під вікном», – розповідає Ша-
повал. 

* * *
Сам же журналіст вже нині розу-

міє, що краще репортеру на Схід не 
їхати, оскільки його швидко вичис-
лять. Найліпше знаходити «джере-
ла», що живуть у областях і можуть 
зсередини передати інформацію. 
Окрім цього, журналіст прогнозує 
численні затримання під час вибо-
рів президента, що відбудуться 25 
травня. 

«Після 11 травня, після цих 
втрат, у них величезний розбрат. 
Вони не знають, що робити. У них 
фактично поламалася картина світу. 
Вони думали, що оголошують До-
нецьку Народну Республіку – і все. 
Провести референдум виявилося 
нескладно, складно виявилося усіх 
змусити повірити у його результати. 
З’ясувалося, що ДНР існує лише у їх-
ній голові. Треба їх дотискати, вони 
будуть тікати, гризтися між собою, 
і так їх можна дочавити», – резюмує 
журналіст. 

У ПОЛОНІ ОПОЛЧЕНЦІВ 

РУЙНУВАННЯ ЛЕГЕНДИ 
Ближче до вечора командир 

Олександр Громов на псевдо Ведмідь 
разом з чоловіком, якого Сергій не 
впізнав, запросили на розмову ново-
прибулого ополченця. 

«По мові я зрозумів, що цей чо-
ловік колишній військовий, оскільки 
він достатньо казенно формулював 
свої фрази. Розмова була ввічливою, 
але я розумів, що насправді вони на-
магалися мене розколоти. Оскільки 
я достатньо добре придумав свою 
легенду, то вони не мали за що вче-
питися. Чотири години ми розмов-
ляли. Під час цього були й провока-
ції. Наприклад, заходили чоловіки у 
балаклавах з палицями і дивилися на 
мою реакцію», – продовжує Сергій. 

Такі допити ополченці влашто-
вують кожному, хто не має місцевої 
прописки, або за кого не можуть 
поручитися перевірені бійці. Не-
зважаючи на те, що компромату на 
Шаповала не знайшли, його завели 
у кімнату, яку ззовні забарикадували 
сейфами. Виявляється, хтось з опол-
ченців помітив, що новоприбулий на 
початку мав при собі наплічника.  

Сергій розповідає, що передав 
сумку одній дівчині на зберігання. 
Там була техніка, особисті речі, одяг. 
Ополченці, перевіривши повідомлен-
ня у мобільному телефоні Сергія, 
зметикували, що сумка у когось на 
зберіганні. Вони знайшли цю дівчи-
ну, розповіли їй, що Шаповал поїхав 
у Слов’янськ, а самі дослідили вміст 
сумки. Всередині виявилася акреди-
таційна карта для пропуску до Вер-
ховної Ради України. Таким чином, 
легенду про прихильника ополчення 
було зруйновано. Сергій Шаповал пе-
реконує, що з дівчиною все гаразд. 

БИЛИ СЛОВНИКОМ 
ПО ГОЛОВІ

Дізнавшись, що до їхніх лав хотів 
прибитися журналіст, ДНРівці роз-
лютилися та влаштували незваному 
гостю допит з катуванням. 

«Вони відвели мене у кабінет в 
Донецькій ОДА, де була редакція га-
зети «Жизнь». Мене катували в тій 
редакції. Тримали на стільці. На ліве 
плече клали мокру ганчірку й били 
електрошокером. З правого боку 
мені заламували руку й погрожува-
ли відрізати пальці. Орфографічним 
словником били по голові», – згадує 
журналіст. 

Окрім цього, Сергій Шаповал 
переконує, що впізнав своїх катів. 
Один з них є на фотографіях поруч 
з лідером самопроголошеної Доне-
цької Народної Республіки Денисом 
Пушиліним. Колишній полонений 
каже, що кати дістають задоволення 
від насильства і навіть знімають це 
на телефони. 

«Люди, які кажуть, що з Донба-
сом не говорять, які кажуть, що Дон-
бас ніхто не хоче чути, то вони самі 
нікого не хочуть чути. У них є лише 
один метод: закувати людину і пока-
тувати», – розмірковує журналіст.

«Під час катування хтось роз-
ляпав язиком, і інформація дійшла 
до журналістів каналу «СТБ», які 
дали у випуску новин інформацію 
про те, що у Донецькій ОДА є жур-
наліст, якого катують. Інший дурень 
виліз на сцену біля ОДА і сказав, що 
«наши ребята поймали диверсанта-
журналиста и сейчас с ним работа-
ют», – продовжує Шаповал. 

Злякавшись розголосу, ополчен-
ці вирішили записати відеозвернен-
ня полоненого про те, що з ним усе 

гаразд і перебуває він у Слов’янську 
з доброї волі. Цікаво, але записува-
ти відео, зі слів Шаповала, приїхали 
журналісти російського інтернет-
телеканалу «Anna News». 

ГОЛОС ДНР 
Тримати журналіста мали до ре-

ферендуму – 11 травня. Потому кати 
обіцяли посадити полоненого на по-
тяг додому. 

«Хтось із них придумав викорис-
товувати мене як журналіста, аби я 
писав для них матеріали. Власне, я і 
сам пропонував їм це», – пригадує 
Шаповал. 

У реальності бандити приноси-
ли репортеру роздруковані новини 
російського каналу «LifeNews», з 
яких той мав робити статті.  Шапо-
вал каже, що це був для нього шанс 
передавати рідним звістку про те, 
що живий, підказки про місце пере-
бування, а також давали можливість 
вимагати їжі. Окрім цього, заручни-
ку дозволяли півгодини після від-
правки матеріалу розмовляти теле-
фоном. 

Після 11 травня як журналіст 
Шаповал виявився непотрібним, 
оскільки кримського сценарію і при-
єднання до Росії не відбулося. Втім 
його і не відпустили. Останні вісім 
днів журналіст провів без зв’язку з 
рідними. Окрім цього, його дві з по-
ловиною доби не годували і не дава-
ли пити. 

БЕЗ РЕЧЕЙ НА ВИХІД
17 травня почалися зміни. Того 

дня у полоненого спитали його ім’я, 
а 18 травня – дали поїсти, помитися 
і повідомили, що домовилися його 
обміняти. Оскільки практично всі 
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«ВЕСЕЛІ ГІРКИ» КОМАНДИ 
КВАРЦЯНОГОКВАРЦЯНОГО

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 28 21 2 5 62 - 23 65
2 Дніпро 28 18 5 5 56 - 28 59
3 Металіст 28 16 9 3 54 - 29 57
4 Динамо 28 16 5 7 55 - 33 53
5 Чорноморець 28 12 10 6 30 - 22 46
6 Металург Д 28 12 7 9 45 - 42 43
7 Зоря 28 11 9 8 35 - 30 42
8 Ворскла 28 10 10 8 36 - 38 40
9 Іллічівець 28 10 4 14 27 - 33 34

10 Карпати 28 7 11 10 33 - 39 32
11 Севастополь 27 9 5 13 29 - 43 32
12 Говерла 27 7 5 15 26 - 36 26
13 ВОЛИНЬ 28 7 6 15 25 - 51 24
14 Металург З 28 2 6 20 19 - 54 12
15 Таврія 28 2 4 22 15 - 46 10
16 Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

ФІНАЛЬНА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
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З ВИСОКОГО СТАРТУ…
Сезон розпочинала команда з високо під-

нятою головою і з хорошою аурою навколо 
клубу. «Волинь» провела якісні збори в Криму 
та Словенії, Кварцяний відсвяткував 60-річний 
ювілей, презентував автобіографію і в Києві у 
першому матчі сезону забрав очки у «Динамо» 
(1:1). Причому головну скрипку в «хресто-
носців» зіграли маловідомі новачки, що дало 
привід знову заговорити про селекційний та 
мотивувальний талант Кварца. У цьому сенсі 
відзначимо й інші найкращі, на наш погляд, 
матчі «Волині». У Луцьку було розбито «Шах-
тар» (2:0), в Одесі забрано два очки у євроліго-
вого «Чорноморця» (0:0), а навесні лучани на 
виїзді (!!!) зняли скальпи з «Карпат» (1:0) (у них 
не вигравали 10 років) та із донецького «Мета-
лурга» (3:1). Нестача фарту і фатальні помилки 
голкіперів вкрали у «Волині» щонайменше 10 
очок. Обіграли «Карпати», але на табло тіль-
ки 1:1, обіграна «Ворскла», але у підсумку 3:3, 
десять ударів у «рамку» воріт «Севастопля», 
гол на останніх секундах і - 1:2, два незабиті 
пенальті в Сімферополі, знову гол на останніх 
хвилинах – і тільки 2:2. Згодом фарт повернув-
ся, але було пізно – команда вже не мала яки-
хось суттєвих турнірних завдань.

КАДРИСТИ
Склад «Волині» почав змінюватися ще 

влітку 2013-го і нещадно тасувався впродовж 
сезону. Причин кілька. По-перше, така прак-
тика традиційна для Віталія Кварцяного, для 
якого немає межі досконалості. По-друге, клуб 
упродовж сезону продовжив прощання з грав-
цями, які мали надто високі зарплати, а також 

Павло ФІЛОНЮК

«Волинь» вдруге поспіль закінчила сезон три-
надцятою з-поміж 15 команд Прем’єр-ліги. Хоча 
ще вранці 20 травня була дванадцятою. Але рі-
шенням контрольно-дисциплінарного коміте-
ту ФФУ у лучан відібрали три очки – за забор-
говану зарплату колишньому гравцю Олегу 
Герасим’юку – і «Волинь» опустилася нижче від 
«Говерли». Отак важку роботу можна закресли-
ти прогалинами у фінансуванні та адміністру-
ванні команди. На жаль, такий фініш сезону по-
казовий для «Волині». Упродовж чемпіонату 
команда сяк-так, але їхала рипучим возом доро-
гою, вкритою ямами. Десь вигравали, десь про-
гравали, піднімалися на гірку, щоб за поворо-
том спуститися вниз. Але пішов на лікарняний 
водій – і машина завалилася у кювет.
Це, звісно, надто метафорично, але саме на кі-
нець сезону в лучан традиційно не вистачило і 
характеру, і грошей, і бажання показувати нор-
мальний футбол. Серія поразок із восьми мат-

чів поспіль змушує думати, що «Волинь» чи не 
умисно «зливають» у першу лігу. А тут ще й рі-
шення про позбавлення трьох очок, яке, найі-
мовірніше, не є останнім подібним і може спро-
вокувати (у випадку несплати грошей) серію 
аналогічних вимог від інших гравців, нових рі-
шень щодо позбавлення очок вже у наступно-
му чемпіонаті, позбавлення права реєструвати 
нових гравців і власне непроходження клубом 
атестації на право участі у новому чемпіонаті. 
Про нього, до речі, ще інформації обмаль, окрім 
тієї, що наприкінці травня ситуацію з кількіс-

тю команд обговорять президенти клубів УПЛ. 
Є бажання скоротити елітну лігу, адже шалені 
гроші олігархи на футбол кидати після револю-
ції вже не можуть. Тим більше, на футбол із зави-
щеними зарплатними апетитами гравців, відсут-
ністю клубної інфраструктури для справжнього 
заробітку на «грі мільйонів»…
Отож, у підсумках сезону «Волині» «Хроніки» 
з’ясовували найприкметніші події життя голов-
ної футбольної команди регіону.

не виправдали сподівань (наприклад, Шума-
хер). По-третє, були і явні незрозумілі кадрові 
рішення, наприклад, по Шевчуку і Чорномазу, 
кількох заявках і відзаявках Кінаша, відмові 
дати ще один шанс Карасюку, закриття дверей 
в команду для Щедрого.

Стосовно приємних придбань, які з висо-
ким ступенем вірогідності ще «вистрелять» 
у перспективі – це румун Матей, Бабатунде – 
«збірник» Нігерії, який може зіграти на ЧС у 
Бразилії, екс-«канонір» Шабанов, серб Рогач, 
голкіпер з «Динамо» Кичак. До кінця чемпіона-
ту ці виконавці потрохи витіснили з основного 
складу тих, хто прийшов на початку чемпіона-
ту! Серед правильних рішень селекції виділимо 
й з’яву Мемешева, який після дублю у ворота 
«Шахти» став стабільним гравцем молодіжної 
збірної, а також підключення до складу зовсім 
«зеленої» молоді – Задерецького і Никитюка. 
Звісно, ніхто не здивується, якщо і цього літа 
у «Волині» відбудеться нова кадрова револю-
ція… Втримати у команді хоча б Шикова, який 
поки не хоче підписувати новий контракт.

ПІАРУ, ІЩЕ ПІАРУ!
Власне, кадрове питання спровокував один 

із найобговорюваніших «приколів» україн-
ського футболу. У серпні клуб оголосив при-
йом футболістів на перегляд. Кастинг мав на 
меті дати шанс невідомим талантам, хоч дуже 
швидко став об’єктом насмішок.

Був у «Волині» й «товариський тур» облас-
тю. Команда Кварцяного із усіма її «зірками» 
щотижня грала матч (інколи й два!) із райцен-
трівськими командами. Спортивна складова у 
таких поєдинках була сумнівною, хіба окрім 
поразки «Волині» у Ковелі 0:1, а от піар хлопці 
мали неабиякий. До того ж «товарняки в кол-
госпах» тривали якраз напередодні виборів го-
лови федерації футболу, на якого балотувався 
«громадський» віце-президент клубу Савчук, а 
потім раптово попросили очільником самого 
Кварцяного.

«ДИВНА» ПОРАЗКА ВІД «ДНІПРА»
Дуже потрібною була ця перемога «Дніпру», 

матч уже нічого кардинально не вирішував для 
«Волині», безпомічний вигляд мали лучани у 
другому таймі порівняно з першою половиною 
гри – такими мотивами оперували ті, хто заки-
дали «хрестоносцям» «здачу» матчу 19-го туру. 
Старший тренер Дикий пояснював фінальні 1:5 
після першотаймових 1:1 зливою травм, яка об-
рушилася на команду до і під час гри.

Хай там як, але саме після цього матчу «Во-
линь» зовсім занепала духом і її гра скидала-
ся на безвольне в цілому (за винятком потуг 
окремих гравців в окремих матчах) борсання. 
До кінця сезону команда не змогла зачепити-
ся бодай за нічию, програвши вісім матчів по-
спіль. І якби не запас очок, здобутий у перших 
трьох матчах весни, та відсутність змін у грі 
запорізького «Металурга», бути «Волині» ще 
нижче у таблиці.

«ПЛІВКИ КВАРЦЯНОГО»
Через тиждень після домашньої поразки 

від «Динамо» (1:4) інтернет звів з розуму дик-
тофонний запис із буцімто роздягалки «Во-
лині». Користуючись термінологією майора 
Мельниченка, «голос, схожий на голос Віта-
лія Кварцяного, аналізував матч лучан проти 

киян». Характеризуючи гру конкретних пер-
соналій, людина, голос якої схожий на голос 
Віталія Володимировича, слів не добирала. 
Скандал у команді загасили, нікого з клубу че-
рез це не виганяли. Для частини вболівальни-
ків оприлюднення запису стало причиною пи-
шатися своїм тренером, який як може мотивує 
команду, багато хто обурювався тим, що гравці 
підступно «злили» свого тренера в інтернет.

«ВОЛИНСЬКИЙ ПАЦІЄНТ»
Кварцяний зник із тренерської лави не-

сподівано. Команда щойно провела останній 
тренувальний збір у Туреччині, прибула до 
Луцька й очікувала рішення про відновлення 
чемпіонату. Кварца госпіталізували й призна-
чили складну операцію на серці – стентування 
коронарних судин.

Тому «догравав» чемпіонат головний тре-
нер «Волині» по телевізору та із мобілкою. 
Втручатися в активний тренувальний процес 
суворо заборонили лікарі. На відміну від попе-
редніх проблем Кварцяного зі здоров’ям, вони 
міцно взяли тренера у свої руки. Замість нього 
на «електричний стілець» сів Володимир Ди-
кий. Перші три матчі на новій посаді Петрович 
вражав – дві перемоги і нічия. А що було далі, 
ліпше не згадувати… Особливо 0:6 від «Говер-
ли», після яких фанати заледве не перевернули 
автобус «Волині».

Чи повернеться Кварцяний до повноцінного 
керування командою, покаже час. А ще ж Віта-
лій Володимирович і президент клубу, і голова 
обласної федерації футболу, і депутат міськра-
ди… Але те, що «Волинь» не було кому належно 
мотивувати в умовах поганого фінансування і 
команда провалила весну – безсумнівний факт.

ФАНАТИ
Уболівальники – справжній скарб «хресто-

носців». І хоч вони справно лізли у клубну ки-
шеню, заробляючи божевільно невиправдані 
штрафи, загалом ультрас провели сезон, наба-
гато результативніший і особливо креативні-
ший, ніж, можливо, навіть самі футболісти.

Згуртований 17-й сектор, меморандум про 
мир із фанатами інших клубів, активна участь 
ультрас у Революції Гідності, щораз нові яскра-
ві банери, пісенька про Путіна… Апофеоз під-
тримки і патріотизму на трибунах «Авангарда» 
та інших стадіонів, де грала «Волинь», – банер 
з поезією Василя Симоненка та кричалка роз-
пачу про «грайте, су.и, ви за…ли!». Останнє до-
велося, на жаль, кричати не в одному матчі…
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ЩО ПОБАЧИТИ Й КУДИ ПІТИ?!
Якщо будете у Кишиневі, то неодмінно 
пройдіться центральною вулицею ім. Штєфана 
чел Маре та побачте пам’ятник йому! Якщо 
чесно, то вам просто доведеться це зробити, 
бо легендарний Молдовський король, який у 
сивому минулому успішно й героїчно боронив 
свою землю від турків, – це те саме для 
Молдови, що, наприклад, вже канонізований 
папа Іван Павло ІІ для Польщі. 
Кишинів – місто справді дуже зелене. Ним 
приємно гуляти й відпочивати в численних 
парках (за наявності хорошої погоди, звісно 
ж). У тих парках, до речі, є безплатний wi-fi.    
Традиційну молдовську кухню (мамалигу, 
плачінту та інші смаколики) можна скуштувати 

в ресторації «La Placinte». Цей заклад 
харчування однаково популярний як серед 
місцевого населення, так і серед туристів. 
Будьте готові викласти за обід 70-100 лей.
Кишинів – місто невелике та компактне, 
хоча найбільше у Молдові. Там проживає 
приблизно 800 тисяч людей. Блукати його 
вуличками – приємно та цікаво, а загубитися 
справді годі. Ну... майже. 
І ще. У будь-якій мандрівці не забувайте бути 
ввічливими й шанувати місцеві звичаї. Якщо 
будете у Молдові й захочете подякувати комусь, 
то кажіть «mulcumesc».  Повірте, місцевим буде 
приємно :) Відкривайте для себе нові країни та 
не забувайте повертатися додому!

К

МОЛДОВА: ОДНІЄЮ НОГОЮ В ЄС
ЯК ДОЇХАТИ?!

З Луцька до столиці Мол-
дови Кишинева можна діс-
татися двома відомими мені 
способами, які не дуже «вда-
рять» по гаманцю звичайного 
українця чи українки. Пер-
ший (і, як на мене, зручніший) 
– потягом з Луцька до Одеси, 
а звідти вже маршруткою до 
Кишинева. Та завжди є одне 
«але». З нашого міста одесь-
кий потяг вирушає тільки у 
непарні дні. Оскільки мені 
треба було виїхати 28 квітня, 
то довелося скористатися ін-
шим (менш комфортним, але 
дієвим) маршрутом. 

Спочатку потрібно діс-
татися з Луцька до Львова. 
Легендарну жахливу дорогу 
завдовжки у 150 кілометрів 
долатимете приблизно години 
чотири. Зі Львова до Кишине-
ва щоденно о 17:00 вирушає 
рейсовий автобус. Одразу 
попереджаю: навіть не споді-
вайтеся на комфорт. Це вам 

не європейські перевезення 
міжнародного класу, а сполу-
чення Україна-Молдова! Що-
правда, водії в обидва боки 
були дуже ввічливі, допома-
гали та пояснювали все, що 
треба. 

Для в’їзду в Республіку 
Молдова громадянам України 
не потрібна віза. Достатньо 
мати дійсний закордонний 
паспорт і страховку. 

Отож, 17 годин дороги і 
ви – в столиці Молдови.    

АСОЦІАЦІЯ З ЄС
Я приїхала до Молдови у 

своєрідний день радості. 29 
квітня запровадили безвізо-
вий режим з Європейським 
Cоюзом. З цього приводу Ки-
шинів святково прикрасили, 
організували концерт, де, між 
іншим, виступав наш рідний 
«Океан Ельзи», а люди  непри-
ховано тішилися з того, що 
нарешті житимуть без кордо-
нів. Бодай якихось.  

Мені пояснили, що угоду 
про асоціацію Молдова й ЄС 
підписали ще 28 листопада  
1994 року. Чинності ж доку-
мент набув  1 липня 1998-го.  
Та угода діяла протягом на-
ступних десяти років.  

Проект нової угоди про 
асоціацію обидві сторони 
парафували торік. 24 січня 
2011-го Молдова офіційно 
отримала від комісара з вну-
трішніх справ ЄС план дій з 
лібералізації візового режи-
му. Це означало, наприклад, 
можливість короткострокової 
мандрівки країнами Євросо-
юзу.  Вже у жовтні 2013 року 
Рада Європи заявила, що без-
візовому режиму з Молдовою 
бути у 2014-му. Власне, так 
воно і сталося.  

Та чи все справді так без-
хмарно з тим безвізовим 
режимом?! Моя знайома 
молдованка Єлена Туманов 
нещодавно випробувала на 
собі всі його «маленькі радос-
ті». Вона їхала до сусідньої й 
вже досить давно європей-
ської Румунії. Віза справді не 
знадобилася, зате треба було 
оформити купу документів 
про мету візиту, отримати за-
прошення сторони, що при-
ймала, та відкрити солідний 
рахунок в банку. Виходить, 
що не змінилося практично 
нічого, окрім того, що не по-
трібно вистоювати черги в 
посольствах?!

 Ще Єлена розповіла, що 
багато громадян Молдови по-
чали виробляти біометрич-
ні паспорти в надії на те, що 
зможуть отримати роботу 
десь в ЄС.  Власне, хороша ви-
сокооплачувана робота – це 
основне очікування молдова-
нів від угоди про асоціацію з 
Європейским союзом. Росій-
ська частина населення того 
ж самого Кишинева катего-
рично проти євроінтеграції. 
Навіть я стала свідком кіль-

Яся РАМСЬКА

ожна людина має свої методи поповнення запасів 
щастя. Я, наприклад, переконана у тому, що воно 
(щастя) – у мандрівках. Подорожі – найкращі ліки 

тоді, коли серце з душею не в спокої. Вони дарують нових 
людей, емоції, кухню, дозволяють побачити, «як там у них», 
й порівняти з власною буденністю. Навіть з найкоротшої 
мандрівки можна привезти додому стільки яскравостей, 
що відігрітися вистачить навіть у найхолоднішу зиму з 
найлютішими морозами. 

Так сталося, що мене запросили до Молдови. Головна 
мета подорожі – участь в одній міжнародній зустрічі, 
присвяченій гострим соціальним питанням, що є 
спільними для всього світу. Моя головна мета полягала 
в тому, щоби не лише попрацювати, а й потинятися 
столицею країни призначення, побачити околиці, почути 
мову, поговорити з місцевими людьми, розпитати про 
очікування від асоціації з ЄС та… зруйнувати стереотипи. 
Повірте, їх у мене було чимало! Для того щоб уникнути 
звинувачень у нетолерантності, просто не буду їх 
(стереотипи) озвучувати. Були собі та й годі. Деякі навіть 
підтвердилися і посилилися.

Самі молдовани кажуть, що 
одне з правил ЄС – це гуман-
ність. Саме тому краще стери-
лізувати й вакцинувати, ніж 
евтаназувати. У псів же ніхто 
не питає, що вони думають 
з цього приводу. Тому вибір 
мають зробити люди. І вибір 
правильний, європейський.

СОРТУВАННЯ 
СМІТТЯ

Усе та ж моя знайома 
молдованка Єлена Туманов 
розповіла, що теоретично в 
столиці Молдови сміття таки 
сортують. Протягом цілих 
п’яти років є цілком правиль-
ний та зрозумілий поділ усіх 
відходів на скло, органіку 
та пластик.  Та практика за-
свідчує, що поки така теорія 
ще майже нікому не потріб-
на. Люди, певно, просто не 
усвідомлюють користі від 
сегрегації. Якщо на вулицях 
Кишинева ще можна побачи-
ти сміттєві баки для різних 
видів сміття, то в селах тако-
го прогресу ще просто немає. 
А якщо й є, то лише в рамках 
окремих проектів.  

ТРАНСПОРТ
Ситуація з транспортом в 

Кишиневі зовсім європейська. 
Більше того, мої співрозмов-
ники сказали, що проблеми з 
громадським транспортом в 
країні загалом просто немає. 
Щодо столиці, то тут є без-
ліч тролейбусів, автобусів і 
маршруток. У кожного – свій 
розклад відправлення й при-
буття. Його можна дізнатися 
просто на зупинках. Ціна за 
проїзд коливається від 2 до 3 
лей. Щоби було зрозуміліше, 
1 гривня – це приблизно 1,15 
молдовських лей. 

ОСВІТА
Щодо освіти, то в Молдові 

середня освіта – безплатна. За 
університет у більшості ви-
падків вже доведеться плати-
ти. Є приблизно 30% держав-
них місць, але для того, щоб 
туди потрапити, треба вигра-
ти щорічний конкурс. 

ГРОШІ
Щодо корупції, то мол-

довани кажуть, що тут у них 
«все як у всіх». Хабарі беруть 
скрізь і в їхній країні теж. Се-
редня заробітна платня в Ки-
шиневі максимум 2000 лей.

кох проросійських мітингів. 
Але… здається мені, що ЄС 
все-таки відбудеться з Молдо-
вою. Хоча, можливо, не дуже 
швидко. 

БЕЗПРИТУЛЬНІ ПСИ
Для того щоб країні всту-

пити до ЄС не однією ногою, 
а усіма двома, треба виконати 
низку вимог. За доброго роз-
витку подій подібні соціальні 
проблеми доведеться залаго-
джувати й рідній Україні. На-
приклад, прибрати з вулиць 
безпритульних псів. 

Дізналася про те, що нара-
зі в столиці Республіки Мол-
дова живуть собі приблизно 
30 тисяч хвостатих безхат-
ченків.  У лютому 2009-го 
міська влада у рамках пілот-
ного проекту виділила гроші 
на стерилізацію, реєстрацію 
та вакцинацію псів. Киши-
нівська Прімерія (щось типу 
міської ради) запропонувала 
безпритульних тварин про-
сто … усипляти. Та на щастя, 
організація «Захист тварин 
в Молдові» активно проти-
діє вбивствам чотирилапих.  
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П’ЯТНИЦЯ
30 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
31 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
1 ЧЕРВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф «ТАТУСІ»
Режисер: Леонід Мазор         
Країна: Україна, 2011         Жанр: комедія
У ролях: Роман Мадянов, Сергій Газаров, Наталія 
Ноздріна, Тетяна Догілева, Дмитро Мухамадеєв, 
Валерій Афанасьєв, Олександр Терешко, Олек-
сандр Пашутін, Ірина Бякова, Юлія Александрова

Через 20 років ув’язнення за несправедливим 
звинуваченням на свободу виходить Інокентій Боч-
кін. Він намагається возз’єднатися зі своєю дорос-
лою донькою Настею, яку виховував підполковник 
міліції Василь Тучков, змушений піти у відставку 
за відмову брати участь в махінаціях. За допомо-
гою веселих авантюр Бочкіну вдається не тільки 
оселитися в будинку Тучкова, але й закрутити 
роман з його сестрою Марією. Тепер на Настю і її 
двох батьків чекає чимало пригод, оскільки волею 
обставин Бочкін змушений за замовленням «авто-
ритета» вкрасти картину у чиновника, який, ді-
знавшись про це, усіма доступними йому засобами 
намагається запроторити його назад до в’язниці, 
перш ніж він здійснить крадіжку.

Х/Ф «ВИЙШОВ ЇЖАЧОК З ТУМАНУ»
Країна: Росія, 2010 
Режисер: Наталія Родіонова    Жанр: мелодрама         
У ролях: Алла Юганова, Сергій Горобченко, Ві-
талій Ємашов, Раїса Рязанова, Валерій  Баринов, 
Ліза Арзамасова, Філіп Блідий, Вероніка Лисако-
ва, Всеволод Миколаєв, Олексій Нілов

На Олену Смирнову, бухгалтера приватної фір-
ми, разом звалюються всі нещастя, які тільки мож-
ливі. Її звільняють з роботи, від неї йде чоловік, све-
круха намагається вигнати  з квартири, 17-річна 
донька Аля дізнається, що Олена їй не рідна мати...

Х/Ф «ПРИСТРЕЛЬ ЇХ!»

Країна: США, 2007              Режисер: Майкл Девіс  
Жанр: кримінальний бойовик
У ролях: Клайв Оуен, Пол Джаматті, Моніка Бел-
луччі, Стівен МакХетті, Грег Брайк, Деніел Пілон

Головний герой Сміт, який не може забути трагіч-
ні події свого минулого, стає випадковим свідком спро-
би убивства молодої вагітної жінки. У ході божевільної 
стрілянини з бандитами жінка гине, а головний герой 
вирішує врятувати її грудне немовля. У результаті 
він опиняється вплутаним в урядову змову. По допо-
могу в догляді й нагляді за малюком Сміт звертається 
до своєї давньої знайомої – повії Донни Кінтани.

ТЕЛЕАНОНС

ВІВТОРОК
15.35

П’ЯТНИЦЯ
19.50

НЕДІЛЯ
20.20

06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
«Телевізійна служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.50 «Чистоnews»
11.05, 12.05 «Сімейні мелодрами 
- 3»
13.05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 2»
15.35 Т/с «Татусі»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.30 «Вечірній Київ - 2014»
22.25 «Світське життя»
23.25 «В мережі »
00.30, 04.05 Х/Ф «ПОДВІЙНА 
РОКІРОВКА»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 
«Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25 Т/с «Земський лікар. 
Кохання всупереч»
13.25, 14.20 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
15.50 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.50 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/Ф «ПОЗВОНИ У МОЇ 
ДВЕРІ»
02.30 Д/ф «Герої навіки»
03.35 Д/ф «Як стати здоровим і 
багатим»

06.20 Т/с «Таксі»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
08.00 Зірка YouTube
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
09.50, 13.15 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13.35 Дивитись усім!
14.20, 16.15 Т/с «Надзвичайна 
ситуація»
16.50 Т/с «Братани»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Т/с «Мисливці за 
головами»
22.15 Х/Ф «АДРЕНАЛІН»
00.00 Х/Ф «АДРЕНАЛІН-2. 
ВИСОКА НАПРУГА»
01.35 Д/с «Злочини, що 
сколихнули Британію»

05.20 «Чужі помилки. 
Півмільйона за сина»
06.05 Х/Ф «АТЕСТАТ ЗРІЛОСТІ»
07.45 Х/Ф «ДОРОГА ДОДОМУ»
09.10, 18.55 «Неймовірна правда 
про зірок»
10.40 Х/Ф «ЦИГАНОЧКА З 
ВИХОДОМ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50, 22.35 Х/Ф «ВИЙШОВ 
ЇЖАЧОК ІЗ ТУМАНУ»
00.45 Х/Ф «ДІД МОРОЗ 
МИМОВОЛІ»
02.10 «Холостяк - 4»
04.40 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20, 02.35, 03.45 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20, 01.00 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 05.35 Підсумки дня
09.55 Час-Ч
10.05 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.50, 16.45 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 18.50 Діловий світ
12.30, 02.55 Т/с «МонтеКрісто»
13.45, 04.35 Віра. Надія. Любов
14.45 Euronews
14.55, 05.30 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.30 Музична академія. 
Євробачення
19.00 Про головне
19.30, 21.25 Шустер LIVE
00.00 Підсумки
00.30 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 Хіт-парад «Національна 
двадцятка»
04.05 Рояль в кущах

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Спецзагін Кобра 11»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ДАУРІЯ»
13.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
16.25 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Ікорний барон»
23.00 Жіночий американський 
футбол
00.00 Х/Ф «ЛИЦАРІ»
01.35 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ 
ТИТАНІВ»
03.00 Х/Ф «ЧОТИРИ ЛИСТИ 
ФАНЕРИ»

07.30, 17.50 В пошуках істини
08.20, 15.20 Вижити попри все
09.10 Прокляття американських 
президентів
10.10, 17.00 Далеко і ще далі
11.00 Таємнича Африка
12.00 Яскравий світ рифів
12.50, 23.40 Найнебезпечніші 
тварини
13.40 Містична Україна
14.30, 19.30 Фантастичні історії
16.10 Мегаспоруди
18.40 Бомба для Японії. 
Врятувати Далекий Схід
20.20 НЛО: відхід під воду
21.10 Шукачі
22.00 К-129
22.50 Південь Тихого океану
00.30 Покер

06.15, 13.00 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 13.50, 15.20, 17.10, 21.00 
Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Плюс любов»
11.50, 19.45 «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Сашка»
23.00 Події дня
23.30, 04.40 Т/с «Глухар. 
Повернення»
03.05 Т/с «Успіх 2»
04.30 Срібний апельсин

05.50, 06.35 Kids’ Time
05.55, 06.40 М/с «Дак Доджерс»
07.00 Підйом
08.00, 10.55, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 16.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
15.00, 21.55 Т/с «Молодіжка»
18.00, 02.15 Репортер
18.20 Абзац!
22.55 Х/Ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ 
КІНО-3»
00.40 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
СПОКУШЕННЯ»
02.20, 03.15, 04.05, 04.35 Зона 
ночі
02.25 Іван Франко
03.20 Втрачені права

08.10, 08.35 М/с «Гуфі та його 
команда»
09.05, 10.15, 11.25, 12.50 Т/с 
«Свати - 6»
14.05 «Вечірній Київ - 2014»
16.05, 21.20 «Вечірній квартал 
у Греції»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
19.30 «Телевізійна служба новин»
20.15 «Українські сенсації. Семья 
и ее бизнес»
23.30, 03.25 Х/Ф «МОСКВА НА 
ГУДЗОНІ»
01.45 Х/Ф «ГРІШНИКИ І СВЯТІ»

08.00 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ПОЗВОНИ У МОЇ 
ДВЕРІ»
13.50 Х/Ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
15.50 «Міжнародний фестиваль 
гумору «Юрмала 2013»
17.50 «Весна на Зарічній вулиці»
20.00, 02.30 «Подробиці»
21.00 «Великий бокс на Інтері за 
участі Олександра Усика»
00.40 Х/Ф «СТЕРВО»
03.15 Д/ф «Мозок. 
Перезавантаження»

07.05 Х/Ф «КОСМІЧНА 
КАТАСТРОФА»
08.45 Зірка YouTube
09.55 Дача
10.20 Х/Ф «СТІЛЬНИКОВИЙ»
12.20, 13.15, 20.10 Т/с 
«Мисливці за головами»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини 
22.05 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
00.00 Х/Ф «АДРЕНАЛІН»
01.35 Х/Ф «АДРЕНАЛІН-2. 
ВИСОКА НАПРУГА»

06.20 Х/Ф «ЗА СІРНИКАМИ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
12.45 Х/Ф «ВИЙШОВ ЇЖАЧОК ІЗ 
ТУМАНУ»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6».
22.05 «Таємниці Мастершефу. 
Одна за всіх»
23.00 «Детектор брехні - 5. Життя 
після сповіді»
00.35 «Я соромлюсь свого тіла»
02.10 Х/Ф «ВІЙ»

06.00 Підсумки
06.30 На слуху
12.05 Армія
12.20, 19.25 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13.40 Театральні сезони
14.35 Д/ф «Арганова олія - біле 
золото Марокко»
15.50 Моменти життя
17.20 В гостях у Д.Гордона
18.15 Український акцент
18.45 Д/ф «Украденная весна»
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35, 04.55 Головний аргумент
21.50 Українська пісня
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.35 Країна on line
00.00 «Дружина»
01.45 «Нащадки» з Н. 
Рибчинською та К. Гнатенком
02.45 Уряд на зв’язку з 
громадянами
03.15 Х/Ф «КРАСУНЧИК 
АНТОНІО»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.15 «Нове Шалене відео по-
українські»
09.00 «Облом UA. Новий сезон»
11.00 Т/с «Захист Красіна-3»
19.00 Х/Ф «ПРОРОК»
21.00 Х/Ф «ПЛЕТЕНА ЛЮДИНА»
23.00 Х/Ф «100 000 000 ДО 
Н.Е.»
00.40 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
02.25 Х/Ф «БРАВІ ХЛОПЦІ»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
08.00 В пошуках істини
11.00 Британія: велика чистка
13.00 Південь Тихого океану
16.00 Далеко і ще далі
18.50, 00.30 Містична Україна
21.30 Як секс змінив історію
05.50 Легенди бандитського 
Києва

07.00, 19.00, 02.00 Події
07.10, 09.00 Т/с «Інтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00, 23.50 Х/Ф «СЕРЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА»
13.00 Т/с «Багаття на снігу»
16.45, 19.40 Т/с «Плюс любов»
22.00 Х/Ф «КОЛИ НЕ ВИСТАЧАЄ 
ЛЮБОВІ»
01.40 Щиросерде зізнання
02.40 Т/с «Глухар. Повернення»

06.25 М/с «Том і Джеррі»
07.30, 10.00 Ревізор
12.50 Ревізор постшоу
14.10 Хто зверху-2
16.00 Т/с «Вороніни»
18.55 М/ф «Хмарно, можливі 
опади у вигляді фрикадельок»
20.40 Х/Ф «ТВАРИНА»
22.25 Педан-Притула шоу
00.10 Х/Ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ 
КІНО-3»
01.40, 02.35, 03.25, 04.25 Зона 
ночі
01.45 Пристрасті навколо 
символіки

09.00 «Лото-Забава»
10.10 «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»
12.10 «Машині казки Маша і 
ведмідь» 1
13.40 «Зіркова хроніка»
14.45 «Чотири весілля - 3»
16.10 «Розсміши коміка - 5»
17.10 Х/Ф «ВИКРУТАСИ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 4. 
Перезавантаження»
00.30 «Що? де? коли?»
01.35 Х/Ф «ДО´ВІЛЬ»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
11.00 «Сусід на обід»
12.00 Концерт «Весна на Зарічній 
вулиці»
14.15 Х/Ф «НАРЕЧЕНИЙ»
16.10 Т/с «Поговори зі мною про 
кохання»
20.00, 03.25 «Подробиці тижня»
21.45 Т/с «Кохання, як нещасний 
випадок»
01.45 Х/Ф «УСУПЕРЕЧ ДОЛІ»

05.30, 12.45 Факти
06.00 Світанок
07.35 Космонавти
08.35 Дача
09.00 Дивитись усім!
09.55 Клан
10.55, 13.15 Т/с «Надзвичайна 
ситуація»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «ПРИСТРЕЛЬ ЇХ!»
22.00 Х/Ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
00.05 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
01.50 Х/Ф «ДИКА ОРХІДЕЯ»

07.10 Х/Ф «АФОНЯ»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
11.05 Х/Ф «МАТИ Й МАЧУХА»
15.30 «Україна має талант!-6». 
Фінал
19.00 «Битва екстрасенсів 13. 
Фінал»
21.05 «Один за всіх»
22.20 Х/Ф «ТАМ, ДЕ ЖИВЕ 
КОХАННЯ»
00.10 Х/Ф «ЩИРО ВАШ...»
01.50 Нічний ефір

06.05 Світ православ’я
06.35 Від першої особи
07.05 Панянка та кулінар
07.30 «Дружина»
09.10 Крок до зірок
09.55, 02.40 Світ навколо нас
10.20, 20.00 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
10.55 Х/Ф «ХЛОПЧИК НА ВОДІ»
13.20 Телемарафон «Хочу бути»
15.25 Як Ваше здоров’я?
16.25 Діловий світ. Тиждень
17.00 Благодійна мистецька 
акція «Єдина країна»
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.35 Х/Ф «КАРАНТИН»
01.45 Хай завжди буде сонце
02.55 Українського роду
03.10 Український акцент
03.30 Х/Ф «КРАСУНЧИК 
АНТОНІО»
05.10 Мистецька акція 
«Шевченко про ROCK»

07.00 «Маски-шоу»
10.00 «Нове Шалене відео по-
українські»
11.00 «Облом UA. Новий сезон»
12.00 «Бушидо»
15.00 «Королі рингу». Бокс. 
Чемпіонські бої за версіями 
IBF та WBA. Євгеній Градович - 
Олександр Міскіртчян. Ноніто 
Донер - Сімпіве Ветьєка
17.30 Х/Ф «КОСМІЧНІ ЯЙЦЯ»
19.25 Х/Ф «ПЕРЛИНИ 
ДРАКОНА: ЕВОЛЮЦІЯ»
21.15 Х/Ф «САХАРА»
23.35 Х/Ф «ПРОРОК»
01.35 Х/Ф «БОЄЦЬ МИМОВОЛІ»

08.00 В пошуках істини
11.00 Британія: велика чистка
13.00 Південь Тихого океану
14.00 Неизвестная Индия
16.00 Далеко і ще далі
18.00 В пошуках пригод
18.50 Зниклі космонавти
19.40 Загибель Гагаріна. Ніхто не 
хотів відповідати
20.30 Діти Йосипа. Заручники 
без прізвищ
21.30 Як секс змінив історію
00.30 Легенди бандитського 
Києва

06.30 Події
07.10, 09.00 Т/с «Недоторкані»
10.00 Т/с «Королева гри»
16.10 Т/с «Плюс любов»
19.00 Події тижня
20.45, 21.30 Т/с «Інтерни»
23.00 Comedy Woman
01.00 Comedy Club
01.50 Т/с «Глухар. Повернення»
05.00 Щиросерде зізнання
05.25 Х/Ф «КОЛИ НЕ ВИСТАЧАЄ 
ЛЮБОВІ»

05.45 Останні лицарі
06.00, 04.15 25-й кадр
06.20 Кабриолето
08.10, 14.20 Хто зверху-2
10.00 Заковані
16.15 Т/с «Вороніни»
18.50 Х/Ф «ДВОЄ: Я І МОЯ 
ТІНЬ»
20.40 Х/Ф «ДУЖЕ ПОГАНА 
УЧИЛКА»
22.45 Х/Ф «ХЛОПЦЯМ ЦЕ 
ПОДОБАЄТЬСЯ»
00.45 Х/Ф «МИСТЕЦТВО 
СПОКУШЕННЯ»
02.50 Тб про ТБ



12 ÐÎÇÂÀÃÈХроніки ЛЮБАРТА
№18 (181)  22 травня 2014 року

Сергій МАРТИНЮК

«КИТАЙСЬКА 
ГОЛОВОЛОМКА»   
(Франція, США, 
Бельгія, 2013)
Режисер: Седрік Клапіш
 Цікаво вийшло – в процесі пе-

регляду фільму думці важко було 
зачепитися  за щось сутнісне і важ-
ливе, але післясмак лишив по собі 
відчуття набуття добрячого кавал-
ка життєвої мудрості та зваженості, 
який часто-густо можна почерпати 
з життів інших людей, не випробо-
вуючи свій лоб ситуативними граблями. Французи. А історія ви-
йшла цікава: головний герой, якого залишає дружина з дітьми, 
щоб переїхати з ними до штатів, кидається за «втікачами» на аме-
риканський континент. Нью-Йорк змушує чоловіка на багато що 
подивитися під іншим кутом… А тут вам і лесбійки з дітьми,  і 
міграційні трабли, і письменницькі амбіції, і почуття, яким краю 
немає, і діти, які не тримають рамок і життєвих карнизів. Багато 
гарних драматичних сцен і як наслідок – приємне і чуттєве кіно 
для ваших душ готове. Можна!

«ОКУЛУС»  
(США, 2013)
Режисер: Майк Фленеган 
Чомусь пригадалася історія Дже-

ка Торренса з кінгівського «Сяйва», 
який після спілкування з химерни-
ми сутностями гірського готелю 
«Оверлок», вирішив прикінчити 
своїх рідних. От тільки тут батько 
сімейства зіткнувся з антикварним 
дзеркалом, у якомусь жили не най-
добріші сутності. Убити всіх рідних 
не вдалося, а от з власним життям 
розпрощатися вийшло. Минули 
роки, і травмовані в дитинстві діти 
повертаються до свого старого бу-
динку, куди привозять лиховісне дзеркало. Поквитатися з приви-
дами минулого та почварами теперішнього для них справа честі. 
Цього разу не зло знайшло людей, а люди свідомо його шукали. 
Гостро, цікаво, інтригує. Для всіх поціновувачів містичного ви-
дива має зайти! Головне – винести з фільму «правильну» мораль 
і менше заглядати в старовинні дзеркала з невідомою історією.

«КЛАРА 
І ТАЄМНИЦЯ 
ВЕДМЕДІВ» 
(Швейцарія, 2013)
Режисер: Тобіас Інайхен
Не так часто зразки сучасного 

швейцарського кіно трапляються 
мені на очі. Втім ця стрічка за-
слуговує на увагу. Історія малої 
школярки, яка вирішила змінити 
світ, почавши з людей найближ-
чих і довколишнього світу з його 
традиціями, моральними устоями 
та історично закладеними в сві-
домості людей стереотипами… Її 
знайомство з ведмежатами, які жили неподалік в лісі, змусило 
юну героїню по-іншому поглянути на людей навколо і доторкну-
тися до магії, яка завжди з нами, але яку ми з роками вперто пе-
рестаємо помічати. Добре кіно для сімейного перегляду з відкри-
тими обличчями персонажів, приємною атмосферою та гарними 
краєвидами. Варто!

«ТИСЯЧА РАЗІВ 
«СПОКІЙНОЇ 
НОЧІ» 
(Норвегія, Ірландія, 
Швеція, 2013)
Режисер: Ерік Поппе
Наразі один з найкращих 

фільмів, що їх переглянув цього-
річ. Складна психологічна дра-
ма розповідає про талановиту 
жінку-фотографа, яка знімає свої 
репортажі з гарячих точок на по-
літичній карті світу. Чи готова її 
сім’я приймати свою берегиню і її 
небезпечне ремесло, не знаючи, чи 
наступного разу мама та дружина повернеться живою додому? 
Конфлікт потрібно розрулити. І питання, що візьме гору: праг-
нення до особистого щастя чи крик знедолених дітей Африки, які 
помирають від голоду та куль військових? Кадри, де готують до 
терактів мусульманських жінок, просто зривають голову і рвуть 
груди. Це потрібно бачити, приймати, осмислювати і розуміти 
осягаючи… Шедевральне кіно про речі, які нині стали нам надто 
близькими, щоб ігнорувати їх. Можна! Варто! Потрібно! 

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

КВН. КУБОК ЛНТУ 
Початок: 19:00 
Місце: Палац культури Луцька
У рамках фестивалю LNTU.Planet of Students 
гратимуть команди «Жигулі», «Солянка», «Чак 

Норріс», «Економ Пропозиція», «Сосєдка Дмітрій», «Збірна 
ювілейного – піду поїм» 
Деталі за телефоном: (093) 400-24-71

«ДЗВОНИ СОНЦЯ»
Початок: 20:00    Місце: паб «Laphroaig»
Виступатиме поп-рок-гурт зі Львова 
Деталі за телефоном: (066) 744-74-64

РІЧНИЦЯ КОЛЕКТИВУ «ВОЛИНЯНКА»

Початок: 16:00        Місце: Палац культури Луцька 
Концерт з нагоди 55-ої річниці народного аматорського 
колективу «Волинянка»
Деталі за телефоном: (0332) 72-04-36

ВОЛИНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХОР
Початок: 19:00 
Місце: Волинський обласний музично-
драматичний театр імені Тараса Шевченка
Концерт Волинського народного хору 

Деталі за телефоном: (0332) 24-02-41

«РЕКВІЄМ» ІГОРЯ СТРАВІНСЬКОГО
Початок: 19:00     
Місце: Волинський обласний музично-
драматичний театр імені Тараса Шевченка 
Концерт Академічного симфонічного оркестру, 

Академічного камерного хору «Чернівці», солістів Черні-
вецької обласної філармонії. У програмі – «Реквієм», «Симфо-
нії духових інструментів», твори для хору без супроводу, 
«Три духовних піснеспіви». Диригент – Ігор Блажков. 
Деталі за телефоном:  (0332) 26-02-41
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Юрій КОНКЕВИЧ

я стрічка знову має моє 
«улюблене» маркування: «В 
Україні фільм у кінопрокаті не 

демонструвався». Житейський фільм. 
Лукас – вихователь дитячого садочка. 
У нас сказали б – «вусатий нянь». 

Він прагне очуняти після важкого 
розлучення. Допомогає в цьому хобі – 
Лукас любить пополювати на оленів. 
Він член відповідного товариства, має 
мисливського песика. Спалахує в чо-
ловіка й роман із колегою, от тільки 
стосункам із майже дорослим сином 
Маркусом заважає мати. Але воче-
видь все у Лукаса нормалізувалося в 
житті, всі його люблять-поважають. 
Але сталося непередбачуване.

Абсолютна випадковість. Одна з 
вихованок пише дитяче зізнання в ко-
ханні й отримавши відмову, обража-
ється, обмовляє вихователя, вигаду-
ючи історію про те, що той її зачіпав. 
По-дорослому. Клара підглянула від-
верті сцени на братовому айпеді й за-
явила виховательці, що «у вихователя 
є пеніс». Маленька брехня розповсю-
джується, наче вірус. І Лукас за кілька 

днів відчуває, наскільки крихкими є 
стосунки між людьми в сучасному 
світі. Як життя може вмить піти шке-
реберть. Шок, недовіра, колективна 
істерія в містечку. Лукас мусить боро-
тися вже не тільки за власну гідність, 
але й за життя.

Чоловіка звільняють з роботи, від 
нього відвертаються друзі і все місто. 
Чорна кішка шмигає навіть між ним і 
сином, між ним і подружкою, яку Лу-
кас виганяє з хати, щойно пустивши 
жінку в серце. Ще вчора Лукас влашто-
вував гучні гулянки з батьком дівчин-

ки Клари – своїм найкращим другом, 
а за кілька днів той першим повірив у 
брехню своєї малої про розбещення.

У «Полюванні» влаштували лови 
на правду. Медс Міккельсен дуже 
правдиво грає жертву цих ловів. Враз-
ливий, принижений, витиснутий, під-
ведений до межі Лукас у кінці стріч-
ки здається повністю спустошеним 
персонажем. Якоїсь миті починаєш 
навіть психувати: «Та не мовчи ж ти, 
щось роби, Лукасе, доводь, бий мор-
дяки, пиши в газети, стисни за горло 
ту малу, щоб не обмовляла тебе!». І 

нерви таки зраджують вихователя, 
він зривається на кулаки...

Режисер Томас Вінтерберг назвав 
свою стрічку «фільмом про параною 
батьківства». У ньому агресивність 
батьків у бажанні захистити свою ди-
тину, їхні страхи, «аби з дитиною ні-
чого не сталося». Батько Клари сліпо 
вірить дитячим вимислам, оскільки 
вважає, що стовідсотково знає свою 
доньку. Дівчинка не те, щоб свідомо 
бреше, вона говорить речі, у які здатні 
повірити її батьки, і не тільки її батьки 
– усі навколо. А вже справа слідчого 

і виховательки «розкрутити» малу на 
більшу брехню. І кожна нова брехня – 
очікувана для навколишніх. Дівчинка 
хоче відповідати очікуванням дорос-
лих, які запитаннями «наводять» її на 
ціль. Страшний і водночас страшно 
сильний фільм. Вчить не лупити на-
відмаш, а думати.

Данці зібрали на своєму «Полюван-
ні» чимало призів та номінацій. Цього 
року він змагався за «Оскар» і премію 
«Золотий глобус» у номінаціях «Най-
кращий іноземний фільм». Торік отри-
мав номінації за кращий фільм премії 
BAFTA. Але найбільше визнання «По-
лювання» дістало у рік свого виходу: 
у 2012-му в Каннах Медс Міккельсен 
отримав приз за найкращу чоловічу 
роль, а також премії британського не-
залежного кіно та приз «Вибір гляда-
чів» на фестивалі у Ванкувері.

Ц

ТРАВНЯ
24
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Татуювання – зображення на шкірі живої людини та процедура його нанесення. Технічно 
татуювання полягає в ін’єкціях фарби в глибину шкіри, чим досягається довготривалість 
– «вічність» татуювань. Татуювання може бути декоративним, символічним, статутним (у 
певних соціальних групах). Сам термін «тату» запозичено з полінезійської мови, на діалекті 
Таїті слово «татау» означає «малюнок». Історія татуювання як малюнка на шкірі починається 
приблизно в епоху Льодовикового періоду. Татуювання в Стародавній час робили різні 
світлошкірі племена. Ці малюнки могли відображати належність до певної особливої групи, 
наприклад, воїнів, або положення в сім’ї, як у японських народностей. Серед європейців і 
слов’ян татуювання було дуже поширеним як метод прикраси свого тіла. Але через вплив 
християнства воно надовго стало «вигнанцем» (приблизно до ХІІІ ст.)

ХРОНІКЕР

ТАТУ-МАЙСТЕР АНДРІЙ ЛУКОВНІКОВ ТАТУ-МАЙСТЕР АНДРІЙ ЛУКОВНІКОВ 
ПРО ЖИВОПИС НА ШКІРІ: ПРО ЖИВОПИС НА ШКІРІ: 

Розмовляла Ірина КАЧАН

річний лучанин 
Андрій Луковніков 
уже три роки робить 

татуювання. Захоплення, яке 
переросло у професію, називає 
не інакше, як мистецтвом. 

Малювати став ще у дитинстві, 
хоча розвиватися як художник почав 
в останніх класах школи. До всього, 
Андрій – музикант, грає на бас-гітарі 
в гурті «KEtO». Не уявляє себе ні без 
татуювання, ні без музики, хоча зі-
знається, що художник з нього ліп-
ший. У цьому допомогло навчання в 
луцькому Інституті мистецтв. А от 
гру на гітарі опановував самотуж-
ки. Нині Андрій Луковніков, по суті, 
єдиний у Луцьку тату-майстер: про-
гресивний, талановитий і з «доброю 
рукою».

– Татуювання для мене насам-
перед мистецтво. Коли почав цим 
займатися, то зрозумів, що на тілі 
малювати значно крутіше, ніж на по-
лотні. Тіло ж бо – це живе полотно, 
на якому ти твориш з першої спро-
би. Кажуть, саме тому майстри тату 
швидше розвиваються, аніж звичай-
ні художники. Звісно, тут другого 
шансу нема. Ти набиваєш татуюван-
ня і мусиш робити це ідеально, – по-
чинає розмову Андрій. 

ЧОЛОВІКИ ЗЦІПИЛИ 
ЗУБИ Й ТЕРПЛЯТЬ, 
ЖІНКАМ ЛЕГШЕ

– Люди до тебе приходять уже з 
осмисленими ідеями?

– Зазвичай так. Хочуть екс-
клюзивних ескізів, аби їм на очі 
не траплялися схожі татуювання. 
Клієнт приходить зі своєю ідеєю 
або навіть ескізом. А я вже допо-
магаю втілити цю ідею, розвиваю 
ескіз, вдосконалюю його. Це най-
важливіший етап. Ескіз спочатку 
малюю від руки на папері, потім 
усе переношу на комп’ютер. Хоча 
для душі більше люблю малювати 
по-справжньому, не у Photoshop. 
Коли ескіз готовий, роздруковую 
трафарет, який прикладаю до тіла, 
аби перебити основні лінії. Після 
цього відбувається сам процес на-
бивання татуювання. 

– Скільки треба терпіти?
– Зазвичай татуювання серед-

нього розміру з помірною деталіза-
цією потребує годин п’ять. Загою-
ється впродовж тижня-двох. Вартує 
це задоволення від 500 гривень. 

 – Реакція чоловіків і жінок на 
татуювання різниться?

– Загалом больовий поріг у жі-
нок вищий, тому їм легше. Кажуть 
навіть, що депіляція значно непри-
ємніша процедура. Іноді дивуються, 
бо очікували, що буде більш боляче. 
А чоловіки намагаюся просто не по-
казувати, що їм боляче. Жінки більш 
емоційні, чоловіки терплять, зціпив-
ши зуби. 

– Хто був твоєю першою «жерт-
вою»?

– Цей хлопець виявився досить 
сміливим, бо і для нього це було 
вперше. Я хвилювався, руки тремті-
ли. Але попереджав, що це моє перше 
тату. Я набивав йому звичайні чорні 
зірочки, це було тоді популярно. 
Зрештою татуювання вдалося, але, 
звісно, воно не було для мене, ви-
могливого до себе художника, дуже 
гарним. Згодом я перекрив його ін-
шим малюнком, у тату це називаєть-
ся «cover up».

– Як почав робити татуюван-
ням?

– Татуювання я роблю вже три 
роки. Хоча ідея малювати на тілі ви-
никла значно раніше. Але я не знав, 
з чого почати, який інструмент ку-

пувати. На той момент в Луцьку 
з’явився хороший майстер Тимур 
Денисенко. Ми з ним познайомили-
ся, потоваришували. Згодом навіть 
відкрили спільну студію. Але Тимур 
рік тому переїхав до Одеси. Так-от, 
саме він був моїм першим порад-
ником.

НОВАЧКИ ВЧАТЬСЯ 
БИТИ ТАТУЮВАННЯ 
НА САЛІ

– Бути гарним художником – це 
одне, а малювати на живій шкірі 
– зовсім інше. На чомусь же треба 
вчитися…

– До свого першого тату я прак-
тикувався на салі, тобто на шкірці. 
Як виявилося, репетирувати на салі  

й робити справжнє тату – це небо і 
земля. 

– Багато людей носять на собі 
твої творіння?

– Я вже збився з ліку. Чесно, не 
знаю. Але це дуже-дуже багато лю-
дей. 

– Мабуть, не все, що тебе про-
сять набити на тілі, тобі подобаєть-
ся…

– Я часто відмовляюся від ідей 
клієнтів. Не дозволяю собі робити 
татуювання, які мені страшенно не 
подобаються. Часом переконую лю-
дей не псувати собі тіла примітив-
ними малюнками. Це, наприклад, 
ієрогліфи, якісь безглузді чорні аб-
стракції. Те, що було популярне на 
початку 2000-х. На мій погляд, на-
бивати ті ж самі ієрогліфи якось по-

дурному і непрофесійно для мене як 
майстра. Татуювання має бути ціка-
вим, красивим. Інакше тоді для чого 
воно людині? Я цього не розумію. 

– Над якими татуюваннями 
тобі подобається працювати най-
більше?

– Що складніша робота – то ціка-
віше. Ти вдосконалюєшся, вчишся. 
Хоча часто доводиться робити й до-
сить прості речі. Якось навіть мамі 
татуювання зробив – орхідею на 
нозі. Це був подарунок на 50-річчя. 
Вона в мене все просила картину на-
малювати, а я їй – татуювання.

– Які сюжети люди обирають, 
аби прикрасити тіло?

– Люди здебільшого не надто за-
думуються про сенс малюнка, його 
символіку. Більшість керується тим, 
що їм просто подобається. Бо тату 
– це перш за все прикраса. Якщо ти 
намалював на собі лисицю, то це не 
означає, що ти хитра людина. Про-
сто малюнок сподобався. Хоча є й 
ті, для кого зображення на тілі му-
сить мати якесь смислове наванта-
ження. 

«БАБУСІ В МАРШРУТКАХ 
ХРЕСТЯТЬСЯ»

– Неповнолітні до тебе теж при-
ходять?

– Звичайно, але я відразу кажу: 
татуювання робитиму тільки тоді, 
коли прийде мама чи тато, але все-
таки краще тато. А загалом дово-
диться працювати з людьми різно-
го віку: від 18 до 50 років. Старших, 
звісно, менше. В основному – від 18 
до 30, при цьому чоловіків і жінок 
порівну. Це люди з різними смака-
ми й світоглядами. Але найбільше 
подобається працювати з тими, хто 
сприймає татуювання як мисте-
цтво. Тобто так само, як я.  Люблю 
більше кольорові татуювання, хоча 
є майстри, які віддають перевагу 
чорним. 

– Татуювання впливає якось на 
життя людини?

– Якщо людина емоційна і пере-
конує себе, що татуювання змінить 
його, то так і буде. Якщо ж сприй-
мати малюнок на тілі як прикрасу, 
то нічого не зміниться. Щоправда, 
якщо татуювання величезне, то ба-
бусі в маршрутках хрестяться (смі-
ється. – ХЛ).

– Сучасне татуювання подекуди 
видається досить агресивним…

– Насправді у татуювання я не 
вкладаю жодної агресії. От, скажі-
мо, череп вимальовувати дуже ці-
каво. А когось це лякає. Дарма. Я в 
цьому не бачу зла. Татуювання – це 
такий же живопис, але на шкірі. Так 
само, як у палітрі, змішуєш фарби, 
тільки на голці. Голка – це пензлик, 
а тіло – полотно.

26- 
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ФУТБОЛ

ДЗЮДО

БАСКЕТБОЛ

ДМИТРО ЧАЙКОВСЬКИЙ:  «ЗІ ВСІМА КЛУБАМИ 
ВИЩОЇ ЛІГИ МОЖЕМО ГРАТИ НА РІВНИХ»

«ВОЛИНЬ» ВІДПРАВИЛИ 
У ВІДПУСТКУ
Павло ФІЛОНЮК

Від понеділка гравці луцької «Волині» 
у відпустці. Хтось поїхав додому, хтось на 
моря-океани. Тим більше, що часу відпо-
чити вдосталь. Канікули триватимуть аж 
до 21 червня. Цього дня гравці зберуть-
ся у Луцьку й розпочнуть підготовку до 
нового сезону. Перші чотири дні «хрес-
тоносці» проходитимуть медогляд, а 25 
червня поїдуть до Польщі. Там відбудеть-
ся перший збір. «Волинь» закладатиме 
«фізичну» підготовку, зіграє два спарин-
ги й спостерігатиме за бразильським чем-
піонатом світу у місті Оструда неподалік 
Ольштина – місті-побратимі Луцька. 

Другий збір відбудеться у Словенії, 
заплановано провести 5-6 контрольних 
матчів. Утім не в усіх гравців «Волині» 
розпочалися літні канікули. Наприклад, 
Віталій Приндета та Дмитро Задерець-
кий відіграли за молодіжні збірні U-21 та 
U-20. 

Турнір пам’яті Валерія Лобанов-
ського цього року не відбувся, тому мо-
лодіжна зібрна зіграла два спаринги з 
«молодіжкою» Молдови. В одному з них 
Приндета відіграв перший тайм на пози-
ції центрального захисника й Україна не 
пропустила – 0:0. 

А от збірна U-20, у яку викликаний 
Задерецький, виграла у збірної U-19. При-
чому в Борисполі забив саме наш Дми-
тро! Він відіграв без заміни увесь матч. 
На 68 хвилині «карпатівець» Страшкевич 
віддав розрізний пас на лівий фланг і За-
дерецький на швидкості пробив із 15 ме-
трів у нижній дальній кут воріт – 0:1!

Цього тижня на збір своєї національ-
ної збірної відлетів і «волинський» ніге-
рієць Бабатунде. Міхаель побореться за 
місце в заявці «суперорлів», які перед 
вильотом у США та Бразилію зіграють у 
Лондоні з Шотландією. 

ТРОЄ ВОЛИНЯНОК – У СПИСКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЗБІРНОЇ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ

Д
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

ебютний сезон не без каменів у 
своєму городі завершив луцький 
БК «Лучеськ-Університет».  

Найголовніше завдання лучани виконали 
– втрималися у «вишці» українського 
баскетболу, ба навіть спромоглися 
потрапити у Фінал восьми, незважаючи 
на фінансову скруту. Оцінку роботи своєї 
команди цього року підбив головний 
тренер волинян Дмитро Чайковський.

– Якщо врахувати, в яких умовах ми зі-
бралися, де ми тренувалися... То існували, то 
в середині сезону переставали існувати... Тоді 
наш виступ у цьогорічному чемпіонаті можна 
вважати вдалим зі спортивної точки зору. У 
таких умовах тяжко виходити навіть у Фінал 
восьми.

Варто зауважити, що цьогорічним чем-
піоном Вищої ліги став БК «Кіровоград» – та 
команда, що у луцькому виїзному матчі змогла 
перемогти лише на овер-таймі. А якщо «Лу-
чеськ» вже може грати у відкритий баскетбол 
з чинним чемпіоном, надії на прогрес команди 

покладають великі. А невдалі виступи у фі-
нальній частині змагань зумовлені лише вто-
мою гравців фізичною та моральною.

– Звичайно, грати можна було зі всіма. 
Формат Фіналу восьми передбачає, що кожна 
команда має шанс зачепитися за медалі. Але 
команди, які мають більше гравців у своєму 
складі, до фінальних ігор підходять сповнені 
сил, емоційно не так завантажені, а нам в цьо-
му плані тяжко було. Хоча ми зі всіма клубами 
ліги можемо грати на рівних. Якщо нам вдасть-
ся зберегти кістяк команди плюс підтягнути 
трошки молодь і провести нормальні трену-
вальні збори, я думаю, що шанси непогані на 
наступний рік точно є.

– Яка була найемоційніша гра в сезоні? З 
домашніх ігор це, звичайно, поєдинок з «Кіро-
воградом», а з тих, що луцькі вболівальники не 
бачили, – матч у Маріуполі, коли ми теж грали 
в овер-таймі. Ми тоді фактично змагалися за 
вихід у плей-офф. Якби програли в Маріуполі, 
то так спокійно не змогли б дограти регуляр-
ний чемпіонат. Це був дуже напружений матч, 
але ті очки  були дуже цінні.

Уболівальники клубів Вищої ліги склали 
кілька символічних складів, куди вписували 

гравців, проаналізувавши статистику їхніх ви-
ступів у регулярному чемпіонаті за свої клуби. 
Так, двоє гравців «Лучеська» потрапили у дві 
полярні групи. П’ятим у складі збірної «Про-
грес сезону» став Дмитро Швагринський.

– Швагринський у нас – четвертий номер, 
тяжкий форвард, і під ним молоді хлопці. Він 
розуміє, що йому потрібно брати на себе. Інко-
ли виходила в нього гра, інколи – ні. Я вважаю, 
що він заслужив потрапити в цей рейтинг.

А от захисник волинян Едуард Федчук очо-
лив компанію гравців під назвою «Регрес сезо-
ну». Зазначимо, що Федчук почав баскетболь-
ний рік у складі севастопольського «Муссону», 
а до Луцька перебрався лише в березні.

– Федчук, перейшовши в «Муссон», трішки 
втратив довіру тренера. А коли гравець відчу-
ває, що на нього особливо не розраховують, то 
впевненість зникає, особливо у молодих грав-
ців. Але повернувшись до Луцька, я думаю, 
він додав. Але зрозуміло, що там результати за 
весь сезон.

До старту нового сезону ще чотири місяці. 
Цей час луцькі баскетболісти та керівництво 
клубу мають використати з користю – залата-
ти всі проблемні місця, що турбували команду 
цього сезону.

– Хлопці, які навчаються в університеті, 
обов’язково будуть в тренувальному режимі. 
Старші гравці на один місяць перейдуть в по-
слаблений режим, щоб відпочити. А починаю-
чи з липня, будемо втягуватися в ритм: будуть 
тренування складніші й частіші. А де прохо-
дитимуть передсезонні збори, поки нічого не 
знаю. Старатимемося молодих гравців з інших 
міст України переглядати. Декого вже маємо 
під прицілом за підсумками цього сезону. А 
далі буде видно.

Хоча будь-які плани поки складати рано. 
Цього року з баскетбольної карти України 
щезли два титани цього спорту. Разом з тим, 
питання існування баскетбольних клубів у 
Луцьку, Кременчуці та Одесі досі не залаго-
джено. Також невідомо, чи будуть у «вишці» 
виступати багато дублів клубів Суперліги 
– економічна і геополітична ситуація в кра-
їні така, що загадувати щось наперед, а тим 
більше – про спорт, за чотири місяці до старту 
нового сезону складно. Однак фани луцького 
баскетболу вірять у оптимістичні прогнози 
для своєї команди і сподіваються на їхнє вті-
лення в життя.

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Після успішних виступів на Кубку Євро-
пи у Чехії любомльські дзюдоїстки Валенти-
на Шмаль, Ганна Кухарук та Марія Денисюк у 
складі збірної відразу помандрували на но-
вий етап у польське містечко Бельсько-Бяла.

Окрім учениць любомльського тренера 
Олександра Сікорського, Волинь на змаганнях 
представляли ще Ілля Виголинський з Луцька та 
Анна Польшакова з Підгайців. Приємно, що й 
Україна на змаганнях була представлена однією 
з найчисельніших делегацій – 32 спортсмени. За-
галом на польський етап приїхало понад півти-
сячі дзюдоїстів віком до 18 років з 23 країн. 

Федерація дзюдо Волині зараз чи не найак-
тивніша обласна федерація України з цього виду 
спорту, бо досвід міжнародних змагань важко 

замінити місцевими поєдинками, а тим більше, 
звичайними тренуваннями. 

– Якщо люди їдуть на Кубок, то по них ви-
дно, що вони далі хочуть боротися. Потрібно 
постійно змагатися, і що ширша буде географія 
суперників, то краще. Спортсмени таким чином 
прогресують, – пояснює тренер Любомльської 
ДЮСШ Олександр Сікорський.

На жаль, цього разу волиняни не зуміли діс-
татися п’єдисталу. Найкраще з наших дзюдоїстів 
виступили Анна Кухарук (7 місце) та Валентина 
Шмаль (9 місце). Трішки кращі результати у на-
ціональної збірної. Наші дзюдоїсти  під керівни-
цтвом Романа Гонтюка і Малхазі Кіракозашвілі 
виграли «срібло» та три «бронзи», що дозволило 
Україні посісти 10 загальнокомандне місце.

Зазначимо, любомльчанки Кухарук та Дени-
сюк однаково йдуть другим номером у рейтингу 

української збірної, а їхня одноклубниця Шмаль і 
далі утримує перше місце в списку. А це дозволяє 
у складі національної команди поїхати на Чемпіо-
нат Європи, що цьогоріч пройде у липні в Греції.

– Потрапити на Чемпіонат Європи – це вже 
хороший результат. Країну в одній ваговій кате-
горії може представляти лише один спортсмен. 
Поборотися там – це вже досягнення. А дістати 
залікові очки чи медаль завоювати – це вищий 
пілотаж, – каже Сікорський. – Дзюдо – це олім-
пійський вид спорту, тому чемпіонати будь-яких 
рівнів організовують дуже серйозно.

Тренер розповідає, що зараз дівчата візьмуть 
невеличку перерву, щоб зосередитися на школі, 
бо ж уже кінець навчального року. А в червні 
вони поїдуть у Миколаївську область на дво-
тижневий збір національної команди перед  ЧЄ 
в Афінах.
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АНЕКДОТИ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК
агато лучан думають, 
що дзвіниця без дзвонів 
належить католицькому 

кафедральному собору апостолів 
Петра і Павла. Зараз – так, але 
будувалася ця дзвіниця для іншого 
костелу. У дворі П-подібного будинку 
на вулиці Кафедральній (частина 
його є давнім монастирем шариток, 
а в іншій частині – адміністрація 
Луцької дієцезії) колись був костел 
Святої Трійці. Його початки сягають 
ще XV століття, коли в місті князював 
Вітовт. Храм неодноразово горів, 
його відбудовували. Переломна дата 
в історії костелу – 1545 рік, коли його 
наново збудували після руйнівної 
пожежі. Матеріал, із якого зводили 
костел, – тесаний камінь. Інтер’єр 
храму був розписаний фресками. 
Серед дослідників є думка, що костел 
мав чотири вежі по кутах. На одній із 
башт був годинник і дзвони. 
Проте дзвіниця при ньому була 
дерев’яна. Вона такою залишалася 
до сильної загальноміської пожежі 
17 червня 1724 року. Костел суттєво 
реконструювали, а повністю згорілу 
дзвіницю замінили на муровану. 
Саме вона і дійшла до нашого часу. 
А що старовинний Луцьк був дуже 
тісним містом, то вийшло так, що ця 
дзвіниця стоїть навпроти нинішнього 

Б

— А в Москві вже майже не 
п’ють...

— Це чому?
— Аллах забороняє.

  
Російські реалії. У зв’язку з за-

бороною системи GPS на території 
Російської Федерації, а також у 
зв’язку з технічними проблема-
ми в роботі тамтешньої системи 
ГЛОНАСС Роскомзв’язок нагадує: 
«Мох росте з північного боку де-
рева».

  
— Ма-амо! Завтра батьківські 

збори! Підеш?
— Ні!
— Чому?
— Знаю я ці батьківські збори! 

Ми краще з тобою на ці гроші на 
море з’їздимо!

  
Минулої ночі з магазинів До-

нецька вкрали всі ксерокси. Уолл-
стріт здригнувся: в ДНР скоро над-
рукують нову донбаську валюту.

  
Олег Скрипка почав роботу 

над новим альбомом. Старий він 
уже розфарбував.

  
Житель Таганрога Сергій Юрі-

йович Бєляков вирішив не оформ-
ляти закордонний паспорт, а ще 
трохи почекати, коли скрізь буде 
Росія.

  
Багато хто на Донбасі й не здо-

гадується, що Достоєвський Ф.М. 
— це не радіо, а «Злочин і кара» — 
не розділ Кримінального кодексу.

  
Білявка в аптеці:
— Підкажіть, що краще для 

чоловіка: валідол чи валеріана?
— А діагноз який?
— Сумочка за 10 тисяч...

кафедрального костелу, який тоді належав ордену 
єзуїтів. Варто зауважити, що в XV-XVIII століттях у 
місті стояли храми чи не на кожній вулиці.
У 1781 році сталася ще одна велика пожежа. Вона 
поглинула костел Святої Трійці, але дзвіницю 

пошкодувала. Постраждав трохи й храм єзуїтів. 
Проте сумна доля спіткала їх – Папа Римський 
Климент XIV скасував орден. Відтоді колишній 
єзуїтський храм став кафедральним, яким він є до 
наших днів.
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 23 – 29 ТРАВНЯ

Читайте «Хроніки Любарта» у Facebook:  www.facebook.com/hroniky.lubarta

ОВЕН (21.03-20.04)
Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Крики екзальтованої публіки ще довго гуді-
тимуть у ваших вухах. Але не перебільшуйте 
успішність проробленої роботи, адже у ці дні 
на кону не стільки ваша репутація, але й май-
бутнє бізнесу. «Зоряні війни», одне слово, три-
ватимуть…

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Євген Мельник (14 травня 1956 р.)

Стосунки з керівником будуть напруженими, але 
вам варто спокійно поставитися до критики вад у 
своїй роботі. Спробуйте відволіктися від рутини 
і взятися за мозковий штурм. Вдасться залагоди-
ти складну ситуацію нестандартними діями. 

БЛИЗНЯТА (22.05-21.06)
Сашко Положинський (28 травня 1972 р.)

Вам потрібні помічники, щоб підвищити ефек-
тивність і поліпшити свої фінансові результати. 
Мусите  докласти більше зусиль, щоб досягти 
потрібного результату. Вечори проводитимете 
в романтичних місцях.

РАК (22.06-22.07)
Анатолій Вітів (22 липня 1960 р.)

Нагальна потреба з’явитися на людях в рідних 
краях. Імовірно, скоро доведеться просити у 
місцевих кредит довіри. Залежність від свободи 
посилиться. Зорі навіюють ненависть до черво-
ної зарази.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Василь Демедюк (18 серпня 1957 р.)

Здається, ваша пісенька доспівана. Принаймні 
куплети все частіше повторюються – так, ніби 
платівку заклинило. Вихід один – заборонити 
співати про кумачів, іллічів та інших ідейних 
паралічів. 

ДІВА (24.08-23.09)
Юрій Савчук (22 вересня 1967 р.)

Зорі прогнозують Дівам цього тижня напади 
гикавки. Вона не минатиме, навіть якщо запи-
вати горілку пивом. Пригадайте всіх, хто може 
згадувати вас лихим словом і …забудьте про 
борги.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Володимир Бондар (16 жовтня 1968 р.) 

Висока ймовірність знову виїхати на білому 
коні до народу. Проґавити її дозволить тільки 
ваша пасивність. Любіть владу, але не себе у 
ній.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Путлер (7 жовтня 1962 р.)

Турбуватимуть Аліна та Людмила. Запишетеся 
добровольцем на відпочинок у Криму. Тільки 
одна сила поставить вашу країну раком – кар-
топля. У неділю ймовірне загострення манії 
переслідування. Пограєтеся у солдатики. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)

Хай що коїтиметься за вікном робочого кабі-
нету, намагайтеся не втручатися в конфлікти 
між колегами, а от ворогів закидайте за «Сьо-
мий кілометр». Зосередьтеся на виконанні 
монотонної роботи, щоб завершити розпочаті 
справи. 

КОЗОРІГ (22.12-20.01)
Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

До снів ставтеся уважно. Це тиждень внутріш-
нього стресу. Кортить взяти до рук шаблю, а 
доводиться керувати мікрофоном і кворумом. 
Помрієте про Байкал. 

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

Доведеться використовувати увесь минулий 
досвід і зв’язки, щоб уникнути помилок. Пе-
решкоди з боку опонентів не зникатимуть. Не 
варто гостро реагувати на провокації, бути 
мудрішим і спокійнішим. Купите нове кімоно.

РИБИ (20.02-20.03)
Борис Клімчук (18 березня 1951 р.)

Тиждень пасивний і невдалий, час випробу-
вань і скорботи. Пов’язаний із кармічним ко-
дом людства, тиждень мудрості й опанування 
знаннями. Відпочивайте, вгомоніться, не ро-
біть різких рухів і побільше їжте. 

ТИХО САМ З СОБОЮ…
САГА ПРО ПРІОРИТЕТИ ТА ЖИТЕЙСЬКІ «УНІВЕРСИТЕТИ»

Олесь ГАВРИЛОВ

– У нас немає парацетамолу, бинтів 
можна підкинути. «Броніків» мало, по 
черзі вдягаємо в караул. Приціли потрібні 
хороші. А взагалі – їсти хочеться постійно 
і поголитися немає чим, – це прохання 
наших хлопців – луцьких, володимирських, 
горохівських… Вони на фронті, там, де 
стріляють з-за спини, ворожі міномети 
ставлять посеред дитсадків, і підлий 
супротивник нападає із засідок. 
«Обласний бюджет змінено й 2,2 мільйони 
гривень виділено на фінансування 
«Програми матеріального забезпечення 
заходів розгортання в області першого 
батальйону територіальної оборони» 
– це вже новина про одноголосне 
рішення 46 депутатів Волинської облради. 
Одноголосне! Прекрасна одностайність, 
варта іншого застосування. Половину цих 
голосів дали політичні «флюгери», які вчора 
вимикали телефони, щоб їх не затягнули 
на «політичні» сесії Волиньради. Сьогодні 
вони рятують залишки честі депутатських 
піджаків і голосують за все, аби лиш їх не 
викинули, як Клімчука, із сесії.
Але навіть за такого справедливого 
тиску подумати, шановне депутатство, не 
наважувалися?!
Так, звісно, заступник голови облради Ігор 
Гузь розповів перед голосуванням, що 
для першого батальйону територіальної 
оборони потрібні простирадла, 
бронежилети та інші матеріальні засоби...
Але ж: «Надсилайте допомогу на 
відділення «Нової пошти», яке на кордоні 
Дніпропетровської та Донецької областей, 
ми виїдемо туди «уазиком». Це так 

інструктують волиняки волиняк із східного 
фронту і додають: «Якщо приїдете своїми 
машинами, зустрінемо з охороною, будемо 
вдячні за все». 
«Кого назвали хабарником студенти 
СНУ?», «Революціонери закликали 
Клімчука здати депутатський мандат», 
«Волинські самооборонівці піймали 
браконьєрів «на гарячому», «Волинські 
самооборонівці навели лад біля 
управління міліції», «Путін – х…о: як це 
було», «Революціонери закликали російські 
банки в Луцьку зупинити роботу» – це 

діяльність волинських самооборонців у 
квітні-травні. Також потрібні, прекрасні, 
креативні і головне – дієві справи, ніхто ж 
не сперечається. А тепер їх також будуть 
робити силами батальйону самооборони? 
Керівники ж вочевидь залишаться тими 
ж, їхні ідейні натхненники – чудові хлопці-
майданівці. Але, хлопці, може, просто 
легше піти служити за контрактом, не 
гратися у територіальні армії чи в їхні 
прототипи? Для чого розпорошувати 
кошти й зусилля? Самооборонівські 
батальйони однаково ж передадуть у 

відання Міноборони. В указі Турчинова 
щодо цього йдеться про «охорону 
державного кордону, стратегічно важливих 
об’єктів, а також забезпечення діяльності 
органів державного управління». А як 
бути «звичайним» прикордонникам, 
«звичайним» ВВ-шникам, «звичайним» 
десантникам? Їм можна не служити і на 
амуніцію «болта» в бюджеті «забити»?
«Поточне забезпечення Збройних сил 
речовим майном становить у межах 30-
40 %», – це слова заступника начальника 
управління організації постачання 
речового майна Міноборони України 
Аркадія Стужука. Він бідкався якось, 
що найбільшу проблему становить 
військова амуніція – бронежилети й 
шоломи. І взагалі – армія ж у нас хронічно 
недоукомплектована останніми роками. 
А от вам і на це відповідь: «Центри 
зайнятості Волині підбиратимуть кандидатів 
до батальйону самооборони». Щойно 
засвітилася новина в неті – аж непрохана 
сльоза покотилася. Іншими словами, 
«шукаємо безробітних патріотів, даємо 
їм зброю в руки»… Зарплату можна буде 
не платити? Оце втішаться волиняки, 
перебуваючи під охороною такого 
батальйону. У краю хронічного безробіття 
добре знають, як працюють наші біржі праці.
Одне слово, боротьба з внутрішніми 
ворогами на Волині – справа гідна та 
нагальна. Вже цієї миті. Може, й не тільки 
батальйон, а цілу бригаду самооборони 
для цього треба мати. А вояки на сході 
ще потерплять, чи не так? Їх з бюджетів 
підтримувати не треба, за це громадський 
сектор візьметься, копійка до копійки, 
плече до плеча, посилка до посилки… 
Пріоритети, розумієте, не ті…
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