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ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ:ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ:  «НАШЕ ЗАВДАННЯ «НАШЕ ЗАВДАННЯ 
– ЩОБ СОВОК НЕ ВІДТВОРИВСЯ – ЩОБ СОВОК НЕ ВІДТВОРИВСЯ 
В МАЙБУТНІХ ПОКОЛІННЯХ»В МАЙБУТНІХ ПОКОЛІННЯХ»

ЛУЦЬКИЙ МЕР ЛУЦЬКИЙ МЕР 
НЕ КОРУПЦІОНЕР? НЕ КОРУПЦІОНЕР? 
НУ ВИБАЧАЙТЕ…
«Міський голова Луцька використовує 
свій позичений службовий автомобіль 
законно». Саме таку тезу мерія 
намагається посіяти в умах лучан. Для 
цього навіть сам Микола Романюк 
звернувся до міської прокуратури з 
приводу вжитих заходів у зв’язку із 
можливим порушенням вимог 
законодавства про засади 
запобігання та протидії 
корупції посадовими 
особами Луцького 
міськвиконкому.

ПРОКУРОРСЬКІ 
ЗАРОБІТКИ 
Декларації працівників прокурори усіх 
областей опубліковано на сайті Генеральної 
прокуратури України в рамках проведення 
перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених 
частиною третьою і четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади». 
Не обійшла така доля і представників 
із Волині. Відомо, що зарплата 
держчиновників залежить не лише від 
окладу, а більшою мірою формується 
завдяки преміальним, вислузі, має значення 
звання, а також важкість роботи. 

ВЛАДА ЯК ДІАГНОЗ СЛУГИ НАРОДУ

стор. 7

ІДЕОЛОГІЯ

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
СОВКОВИЙ СОВКОВИЙ 

АНТИКОМУНІЗМ 
ДЛЯ УКРАЇНИ

Ухвалення законів про заборону 
тоталітарних символів та визнання учасників 
національно-визвольних воєн засвідчило, 
що наша влада вирішила провести 

декомунізацію України, використовуючи 
«совковий» інструментарій. Замість того щоб 

позбавити Компартію України реєстрації через 
суд (цього для її остаточної смерті достатньо), наші 

нардепи вирішили попрактикуватися в заборонах і 
обмеженнях на символи та історичні студії.
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ПРОТИСТОЯННЯ

ЛУЦЬКІ 
ПОРОШЕНКІВЦІ 
ОБРАЛИ КЕРІВНИКА
Луцький осередок президентської політсили 
отримав очільника. Ним став бізнесмен, депутат 
Луцької міської ради Євгеній Ткачук, який є 
головою промерської групи «Рідне місто». 

Як повідомили у прес-службі обласного осередку 
Блоку Петра Порошенка «Солідарність», установчі збори 
Луцької міської організації партії відбулися 15 квітня. 

За словами голови обласної організації «Солідар-
ності» Романа Романюка, політична сила не має на 
меті набирати членів партії для кількості. Мовляв, усі 
ті, хто матиме партквиток, направду вболіватимуть за 
зміни у місті й області.

РАЗОМ – ПРОТИ 
ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

У 2014 році правоохоронці у сфері грального 
бізнесу розпочали 15 кримінальних проваджень і 
склали 46 адміністративних правопорушень.

Міліціонери й далі продовжують здійснювати 
комплекс заходів, спрямованих на викриття та при-
пинення функціонування нелегального грального 
бізнесу, повідомили у волинській міліції. 

Отож, аби назавжди викорінити всі осередки 
азартного бізнесу на території регіону, керівництво 
УМВС України у Волинській області звертається до 
всіх небайдужих громадян.

«Шановні волиняни! Якщо у вас є будь-яка інфор-
мація про діяльність закладів, які надають послуги 
грального бізнесу, просимо негайно повідомити про 
це на лінію 102 або звернутися в найближчий відділ 
міліції», – наголошують у прес-службі УМВС Волині. 

CКОРОТИЛИ ТЕРМІН 
РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ 
ДО ТРЬОХ – П’ЯТИ ДНІВ
Кабмін встановив скорочені строки надання послуг 
державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно – протягом трьох днів. При держреєстрації 
з видачею свідоцтва про право власності на 
нерухомість, а також держреєстрації права власності 
на підприємство як єдиний майновий комплекс – 
протягом п’яти днів.

Відповідне рішення закріплене постановою уряду 
№190 від 8 квітня поточного року, пише «Економіч-
на правда».  Згідно з додатком до постанови, розмір 
плати за такі послуги визначено у подвійному розмірі 
адміністративного збору за держреєстрацію речових 
прав та прав власності на нерухомість відповідно.

Уряд також встановив за подвійну оплату скоро-
чені строки надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно у паперовій формі – 
протягом години з моменту реєстрації заяви.

Згідно з документом, держреєстрація обтяжень 
стане можливою протягом двох годин, а плата за цю 
послугу передбачена в розмірі адмінзбору за держреє-
страцію обтяжень.

При цьому умови скорочених строків держреє-
страції речових прав на нерухомість та їх обтяжень 
набувають чинності через два місяці після публікації 
цієї постанови.

БУДЬТЕ ПИЛЬНІ

У

ЛУЧАН «РОЗВОДЯТЬ НА ГРОШІ» 
ДЗВІНКАМИ ЗІ СХОДУ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

МАЛЕНЬКІ ВОЛИНЯНИ ПОТРЕБУЮТЬ МАЛЕНЬКІ ВОЛИНЯНИ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОРОГОВАРТІСНОГО ЛІКУВАННЯДОРОГОВАРТІСНОГО ЛІКУВАННЯ

ЗА КЕРМО

Розмір спецмита на легкові 
автомобілі з бензиновими 
двигунами з 14 квітня 2015 року 
знижено удвічі. Це планове 
зниження ставки, передбачене 
торішнім планом лібералізації 
спеціальних заходів щодо імпорту 
легковиків, повідомляє autoua.net

Торік Міжвідомча комісія з 
міжнародної торгівлі (МКМТ) 
знизила розмір спеціальних мит 
на іномарки, проте ставка мита 
знижується поступово – протя-
гом двох років.

Саме 14 квітня 2015 року (че-
рез два роки після введення «за-
хисного заходу») ставка спецми-
та для нових авто з бензиновими 

ДВЗ автоматично знижується з 
4,31% до 2,15% для автомобілів з 
двигунами від 1,0 до 1,5 л, а також 
з 8.63% до 4.32% для легковиків 
з моторами від 1,5 до 2,2 л. Цей 

захід діятиме ще рік, після чого 
спецмита скасують остаточно.

Нагадаємо, спеціальні мита 
на імпортні легкові автомобілі 
з бензиновими двигунами було 

введено за рішенням МКМТ у 
2012 році, вони почали діяти в 
березні 2013 року.

Спочатку ставка спецмита 
становила 6,46% для авто-

мобілів з двигунами від 1,0 
до 1,5 л і 12,95% для авто 
з моторами об’ємом 1,5 – 

2,2 л.
Передбачалося, що та-

кий захід захистить україн-
ський автопром від більш 
доступного імпорту і за-

безпечить українських про-
мисловців тимчасовою «форою» 
для налагодження виробництва 
нових конкурентоспроможних 
моделей.
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МІСЦЕВА ПОЛІТИКА

 ЗАКОН

ГЕТЬ БЮРОКРАТІЮ

Благодійний фонд «СТОПРАК» 
розпочав закупівлю портів, які 
імплантують в організм дітей. Наразі 
закуплено і встановлено вже чотири 
апарати, а це означає, що лікування 
для цих діток буде значно легше.

Діти, які хворі на онкологічні захво-
рювання проходять курс хіміотерапії, 
також їм виписують чимало препаратів, 
які вводяться через вени. Тонкі дитячі 
вени часто не витримують, а медикамен-
ти спалюють їх зсередини. Окрім того, 
процес встановлення крапельниць дуже 
болісне, а тому це створює чимало про-
блем.

Зараз медицина пішла вперед, тож 

у світі давно використовують порти. 
Їх імплантують дитині, і апарат може 
стояти три-п’ять років. Тому фактич-
но увесь період лікування малюків не 
потрібно травмувати голками та сис-
темами.

Однак порти доволі дороговартісні, 
ціна одного – десять тисяч гривень, тож 
не всі батьки в змозі собі дозволити та-
кий потрібний апарат. 

Благодійний фонд «СТОПРАК» за-
кликає усіх допомогти дітям одужати та 
зібрати гроші, аби якомога більше хво-
рих, що перебувають в обласному онко-
гематологічному центрі мали змогу ко-
ристуватись прогресивними медичними 
засобами.

Надати фінансову допомогу онкохворим дітям 
можна за поданими нижче реквізитами:

Отримувач – Благодійний фонд 
«СТОПРАК» ЄДРПОУ – 37537784

р/р 2600802349723 у Волинському відділенні 
Центральної філії ПАТ Кредобанк,

МФО – 325365,
або

БФ «СТОПРАК», поточний рахунок 
26006055501466,

МФО – 303440.
КБ ПАТ «ПРИВАТБАНК».

Обов’язково вказуйте ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ 
та ВІД КОГО («Благодійна допомога 

від Іванова І.І.») (для того, щоб Фонд міг 
прозвітуватись за використання коштів).

Якщо ви перераховуєте кошти ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ 
Приватбанку, в Меню обирайте опцію 

«Внесення виручки».

ЗНИЗИЛИ МИТО НА ІМПОРТНІ АВТО 

Луцьку фіксують дуже багато 
випадків телефонного та 
інтернетного шахрайства.

Про це у коментарі ВолиньPost розповів 
начальник луцької міліції Ігор Муковоз. 

 «Люди дають оголошення щодо прода-
жу якихось речей. Потім їм телефонують і 
кажуть, що хочуть щось купити та запиту-
ють, як перерахувати гроші. Далі йде система 
запитань для того, щоб дізнатися необхідні 
цифри. І потім з картки зникають всі гроші. 
Наприклад, вам телефонують на міські теле-
фони і кажуть: ваш син потрапив у аварію 
і його затримала міліція, дайте грошей… 
Люди перераховують, хто скільки має», – за-
значив Муковоз.

Цьогоріч у Луцьку зареєстровано 123 
випадки шахрайства. З них більше 80% – це 
інтернет-шахрайство. Як правило – це теле-
фонні дзвінки з приводу купівлі або прода-
жу. Буває, що шахраї представляються пра-
цівниками, а саме службою безпеки. Людям 
розповідають, що були спроби зняти з їхніх 
рахунків гроші, і таким чином випитують 
потрібну інформацію.

За словами правоохоронця, такі злочини 
документувати важко, адже велика кількість 
дзвінків надходить з території, яка непід-

контрольна на сьогоднішній день Україн-
ській державі. Також телефонують з місць 
позбавлення волі.
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Остаточне рішення щодо ціни на проїзд у тролейбусі прийме луцький міськвиконком

БІЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПАРКУ ВЛАШТУЮТЬ 
НОВИЙ ПЕРЕХІД 
Із 15 квітня призупинили рух транспорту частиною 
вулиці Глушець. Це пов’язано з проведенням робіт 
із влаштування нового пішохідного переходу біля 
центрального входу в Парк культури і відпочинку імені 
Лесі Українки.  

У міській раді не уточнюють, коли саме рух буде 
повністю відновлено. Зазначають лише, що незручнос-
ті триватимуть до завершення робіт. Рух транспорту 
зупинять вулицею Глушець на відрізку між вулицями 
Парковою і Архітектора Метельницького.

ОГОЛОСИЛИ КОНКУРС 
НА НАЙКРАЩЕ ФОТО 
З РОВЕРОМ  
Луцький Центр туристичної інформації та послуг 
оголосив про відкриття сезону велопрокату. Центр 
запрошує пішоходів та автомобілістів пересідати на 
велосипеди, а туристів – знайомитися з містом на ровері. 

Також оголошено конкурс на найкраще фото на 
велосипеді. Для участі потрібно вподобати сторінки 
Центру туристичної інформації у «Facebook» та «VK» 
і надіслати на пошту info@visitlutsk.com фото на вело-
сипеді на фоні улюбленого місця у Луцьку. Перемож-
цями стануть ті, хто набере найбільшу кількість «лай-
ків». Конкурс триватиме до 23 квітня, а переможців 
нагородять під час відкриття туристичного сезону у 
Луцьку, який відбудеться 25 квітня 2015 року.

Разом із велосипедом у Центрі видаватимуть карт-
ки на безплатні напої у закладах міста. Взяти велоси-
пед на прокат можна щодня з 9.00 до 18.00 за адресою 
вул. Сенаторки Левчанівської, 2. Одна година катання 
коштуватиме 25 гривень, за 60 гривень зможете їздити 
на ровері цілий день. Додатково можна орендувати ко-
шик, спальник, каремат та дитяче кріселко. 

В УКРАЇНІ 
ЗАБОРОНИЛИ 
ПЕРЕСУВНІ ЗООПАРКИ  
Народні депутати підтримали зміни до закону 
про охорону біорізноманіття, яким заборонили 
виставки диких тварин і пересувні зоопарки. 

Закон підтримали 229 депутатів. Як пише Сегодня.
ua, згідно з документом, забороняється використан-
ня ведмедів і вовків на мисливських випробувальних 
станціях, а також для проведення іспитів, змагань і 
притравки мисливських собак.

У той же час заборонено створення та діяльність 
пересувних звіринців, пересувних зоопарків і пере-
сувних виставок диких тварин, а також діяльність 
дельфінаріїв, які не мають природної морської води.

ПОКРАЩЕННЯ

КРУТИ ПЕДАЛІ

ГАВ-ГАВ 

ПО-НОВОМУ

ЗІГРІЄМОСЬ

ПРОЇЗД У ТРОЛЕЙБУСІ МОЖЕ 
ПОДОРОЖЧАТИ ДО ДВОХ ГРИВЕНЬ

НЕЗАМІННИЙ

На загальних зборах суддів обрали нового 
голову Апеляційного суду Волинської області. 
Ним знову став Петро Філюк, повідомляють 
колеги з Волинської телерадіокомпанії. 

Керівника обирали у режимі таємного голосу-
вання, у якому взяли участь 37 суддів. Згідно з ре-
зультатами підрахунку бюлетенів, упевнену перемо-
гу здобув Петро Філюк — 26 голосів.

Голову апеляційного суду, відповідно до змін до 
ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», обрано на два 
роки. Заступниками стали Олександр Фідря і Віктор 
Стрільчук.

Петро Філюк народився 11 квітня 1961 року в 
селі Залухові Ратнівського району. У 1980 році за-
кінчив Володимир-Волинський технікум гідро-
меліорації і механізації сільського господарства, 
здобувши спеціальність техніка-механіка. Після 
строкової служби в армії навчався у Харківському 
юридичному інституті, який закінчив у 1986 році. 
У 1986-1990 роках працював слідчим слідчого відді-
лення відділу внутрішніх справ Луцького міськви-
конкому. У 1990 році обраний безстроково суддею 
Луцького районного народного суду, з 1992 року – 
його головою.

У 2003 році обраний суддею Апеляційного суду 
Волинської області, затим – першим заступником, 
а в 2004 році – головою Апеляційного суду Волин-
ської області. У 2009 і 2014 роках повторно обраний 
на ту ж посаду.

ОБРАЛИ НОВОГО ОБРАЛИ НОВОГО 
СТАРОГО СУДДЮСТАРОГО СУДДЮ

ЗНОВУ ВВІМКНУТЬ ТЕПЛО ЗНОВУ ВВІМКНУТЬ ТЕПЛО 

артість проїзду у міському 
електротранспорті пропонують 
збільшити до двох гривень 

за одну поїздку. А для учнів 
загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних навчальних закладів, студентів 
вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації ціна квитка на проїзд у 
тролейбусі може піднятися до однієї 
гривні.

Громадські слухання щодо обговорення 
проекту рішення виконавчого комітету «Про 
вартість проїзду в міському електричному 
транспорті (тролейбусі)» розглядали 15 квіт-
ня на Луцькому підприємстві електротран-
спорту. 

Нині проект рішення проходить регуля-
торну процедуру. Участь у громадських слу-
ханнях взяв заступник міського голови Тарас 
Яковлев, який пояснив, що відбулися зміни 
у вартості електричної енергії, збільшилася 
мінімальна заробітна плата, подорожчали 
матеріали та запчастини.

Своєю чергою директор Луцького під-
приємства електротранспорту Ігор Домбік 
зазначив, що окрім збільшення вартості 
електроенергії, потрібні й кошти на ремонт 
та оновлення рухомого складу, контактної 
мережі тощо.

Після обговорення проекту рішення 
«Про вартість проїзду в міському електрич-
ному транспорті (тролейбусі)» триватиме й 

В

далі регуляторна процедура. По її завершен-
ню документ буде скеровано на розгляд чле-
нів виконавчого комітету.

Окрім цього, як пише ІА «Волинські но-
вини» з посиланням на Тараса Яковалева, 
швидше за все, у майбутньому скасують такі 
маршрути, як №17, 17 а, 8 та вечірні рейси 
маршрутки №16. Посадовець зауважив, що 
ці маршрутні таксі, відповідно, замінять на 
тролейбуси. Однак, з його слів, за станом на 
сьогодні це зробити неможливо, оскільки 

банально не вистачає електротранспорту, із 
допомогою якого можна було б «покрити» 
маршрути.

Нагадаємо, що у зв’язку з подорожчан-
ням витрат на обслуговування транспорту, 
аби не піднімати значно вартість проїзду, на-
прикінці березня виконавчий комітет Луць-
кої міської ради прийняв рішення зменшити 
кількість транспортних засобів на міських 
автобусних маршрутах у вихідні та святкові 
дні.

У зв’язку зі зниженням 
середньодобової температури 
зовнішнього повітря луцький 
міський голова Микола Романюк 
доручив відповідним службам 
з 15 квітня відновити подачу 
теплоносія для опалення.

У мерії повідомляють, що відпо-
відно до рішення виконавчого коміте-
ту від 25 березня 2015 року, у зв’язку 
з підвищенням температурного ре-
жиму подачу тепла в оселі лучан до 15 
квітня було призупинено.
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ВЛАДА ЯК ДІАГНОЗ

БЛИЗЬКИЙ ЗАКОРДОН

ЧИ ДОСТУПНІШИМ СТАВ ШЕНГЕН ДЛЯ УКРАЇНЦІВ?ЧИ ДОСТУПНІШИМ СТАВ ШЕНГЕН ДЛЯ УКРАЇНЦІВ?
2014-й став «роком проблем» для 
українських заявників. У більшості 
держав Шенгену суттєво зросла кількість 
візових відмов громадянам України, пише 
«Європейська правда». 

Минулого року, вперше за останнє десяти-
річчя, українці стали менше звертатися за шен-
генськими візами. У 2013 році, навіть з урахуван-
ням революційного грудня, коли чимало киян 
відмовилися від зимових подорожей за кордон, 
посольства Шенгену в Україні зафіксували 1 млн 
587 тис. звернень.

У 2014 році цей показник знизився до 1 млн 
387 тис. Ми втратили друге місце серед країн, 
громадяни яких найбільше подаються на «шен-
ген», уперше в історії пропустивши попереду 
себе Китай. 

Втім показник в 1,387 млн за минулий рік – 
це навіть дещо більше, ніж було у благополучно-
му і «ситому» 2012 році (1,314 млн). Серед країн, 
які виявили прихильне ставлення в оформленні 
віз, є Латвія і Литва, а також Словенія, Есто-
нія та Польща. Показник відмов зменшився у 
Німеччині, хоча лишився на досить високому 
рівні. У рік, що передував головуванню Латвії в 
Євросоюзі, вона в 3,5 рази зменшила відмови у 
візах українським громадянам. Нині її показник 
сягнув рекордно низького рівня у 0,16%. Литва 
протягом минулого року знизила відмови май-
же вдвічі, до рівня в 0,61%.

Традиційно дружньою до нас є маленька 
Словенія. Візові експерти знають її як країну, що 
охоче видає мультивізи. А тепер вона ще й знизи-

ла рівень відмов – до 1,61%. У третьої балтійської 
країни, Естонії, відсоток відмов у 2013 році сягав 
3,02%; тепер – 2,38%. Це все одно досить високий 

рівень, але саме по собі зниження у кризовий пе-
ріод є важливим сигналом.

Окремої уваги заслуговує Польща. Тоді як 
інші держави ЄС лише остерігаються напливу 
мігрантів, Варшава вже зіштовхнулася з цією 
проблемою. Протягом минулого року понад дві 
тисячі українців звернулися до польської влади з 
проханням про надання притулку (хоча рік тому 
таких було лише півсотні).

Попри це, поляки не стали запроваджувати 
жодних візових обмежень для українських гро-
мадян – кількість відмов навіть дещо зменшила-
ся, до рівня в 1,8%.

Утім 16 з 22 держав Шенгену, що мають кон-
сульства в Україні, збільшили частоту відмов. 
У 12 з них – зростання більш ніж на третину. 
У п’яти – більш ніж вдвічі. Рекордсмен – Фін-
ляндія, у якої відмови почастішали в 3,3 рази. 
Складно знайти інші пояснення такому різкому 
зростанню, аніж зміна візової політики дипмісії 
Гельсінкі в Україні.

Українських мігрантів боїться також Швейца-
рія, що збільшила рівень відмов у 2,8 рази; Іспанія 
(2,6 рази); Португалія (2,2 рази); Греція (2,1 рази).

Попри негативні тенденції з відмовами, про-
тягом минулого року більшість держав Шенгену 
нарешті позбавилися незрозумілого «потягу» до 
видачі українцям одноразових віз. Це обмеження 
було штучним, воно не ґрунтувалося на візовому 
кодексі ЄС і аж ніяк не допомагало боротьбі з не-
легальною міграцією.

Андрій ЛУЧИК

іський голова Луцька 
використовує свій 
позичений службовий 

автомобіль законно». Саме таку 
тезу мерія намагається посіяти в 
умах лучан. Для цього навіть сам 
Микола Романюк звернувся до 
міської прокуратури з приводу 
вжитих заходів у зв’язку із можливим 
порушенням вимог законодавства 
про засади запобігання та протидії 
корупції посадовими особами 
Луцького міськвиконкому.

Нагадаємо, що виконавчий комі-
тет Луцької міської ради отримав 1 
лютого 2014 року безоплатно у корис-
тування автомобіль марки HYUNDAI 
SONATA 2012 року випуску від ТзОВ 
«Фірма «Бріс» ЛТД». Вартість цього 
автомобіля станом на момент укладан-
ня угоди позики із вказаним вище під-
приємством складала понад 293 тис. 
грн, що на той час дорівнювало близь-
ко 35 000 дол. США. Це суперечило 
вимогам Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» про 
те, що органам місцевого самовряду-
вання забороняється одержувати від 
фізичних, юридичних осіб безоплатно 
послуги та майно. Що й стало, своєю 
чергою, приводом для звернення де-
путата Луцької міської ради Андрія 
Осіпова до прокуратури.

Після отримання листа з проку-
ратури відділ інформаційної роботи 
Луцької міської ради розіслав повідо-
млення такого змісту: 

«Луцький міський голова Микола 
Романюк користується автомобілем  
марки «Хюндай Соната», не порушую-
чи антикорупційного законодавства.

Про це повідомила прокуратура 
міста Луцька. 

Нагадаємо, що після численних заяв 
депутата міської ради Андрія Осіпова, 

«М

озвучених у засобах масової інформації, 
щодо присутніх  ознак кримінальних 
чи адміністративних корупційних по-
рушень при укладанні договору позички 
автомобіля марки «Хюндай Соната», 
яким користується міський голова, 
Луцька міська рада звернулася в проку-
ратуру міста  щодо підтвердження чи 
спростування заяв депутата.

Здійснивши перевірку щодо можли-
вого порушення вимог законодавства 
про засади запобігання і протидії коруп-
ції при укладанні договору, прокуратура 
міста протиправних дій не виявила».

Проте у самому листі прокуратури 
до Романюка йдеться трішки про інші 
речі. Дозволимо собі лише окремі ци-
тати, які пояснюють суть листа:

«За результатами перевірки… відо-
мості про вчинення кримінальних коруп-
ційних правопорушень… до реєстру… не 
вносилися, протоколи про адміністра-
тивні корупційні правопорушення не 
складались… підстав для представни-
цтва інтересів держави в суді прокура-
турою міста не встановлено».

На перший погляд, жодної відмін-
ності у суті інформаційного повідо-
млення та відомостей з прокуратури 
немає. Проте є юридичні тонкощі, з 
огляду на які суть інформаційного по-
відомлення є викривленою. Фактично 
було подано бажане за дійсне.

ЧОГО НАСПРАВДІ НЕ 
ВИЯВИЛА ПРОКУРАТУРА?

Насправді прокуратура не виявила 
складу адміністративного чи кримі-
нального корупційного порушення. 
Але це не означає, що корупційного 
порушення не було як такого. 

Адже у 2013 році було внесено без-
думні зміни до Кодексу про адміні-
стративні правопорушення. Внаслідок 
цього було конкретизовано корупційні 
дії, за які передбачено адміністративне 
покарання. Частину корупційних ді-
янь було перенесено в Кримінальний 
кодекс. Проте в результаті такого поді-
лу випала значна частина правопору-
шень, які є корупційними, але відпо-
відальність за них не передбачена ані 
в Кримінальному кодексі, ані в Кодексі 
про адмінправопорушення.

Тому прокуратура і у відповіді Осі-
пову, і у відповіді Романюку чітко вка-
зувала саме на факт відсутності складу 
адміністративного та кримінального 
корупційного правопорушення. І не 
давала оцінку відсутності порушення 
антикорупційного законодавства. 

Адже нагадаємо, що Закон Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії 
корупції» у ст. 17 чітко зазначає, що 
органам місцевого самоврядування 
забороняється одержувати від фі-
зичних, юридичних осіб безоплатно 

послуги та майно. А ухвалений пізні-
ше закон «Про запобігання корупції» 
у ст. 54 лише розширює таку заборо-
ну: «…органам місцевого самовряду-
вання забороняється одержувати від 
фізичних, юридичних осіб безоплатно 
грошові кошти або інше майно, нема-
теріальні активи, майнові переваги, 
пільги чи послуги...» та зазначає, що 
такі незаконні дії тягнуть за собою 
відповідальність.

Що ж до відсутності підстав для 
представництва прокуратурою інтере-
сів держави в суді, то 2 квітня заступ-
ник прокурора області Олег Корець-
кий надіслав Андрієві Осіпову листа, 
де зазначено, що положеннями Закону 
України «Про прокуратуру», які на-
були чинності з 26.10.2014, змінено 
окремі функції прокуратури. А відтак 
прокуратура позбавлена можливості 
проводити перевірки у порядку нагля-
ду за додержанням і застосуванням за-
конів. Тому заступник прокурора по-
радив Осіпову самостійно звернутися 
до суду.

З МЕРОМ СУДИТИМУТЬСЯ?
15 квітня 2015 року відбулося за-

сідання постійної депутатської комісії 
Луцької міської ради з питань дотриман-
ня прав людини, законності, боротьби 
зі злочинністю, депутатської діяльності, 

етики та регламенту, яку в простонарод-
ді називають «регламентною».

Так-от, «регламентна» комісія ре-
комендувала луцькому міському голо-
ві протягом трьох днів розірвати дого-
вір із ТзОВ «Бріс ЛТД» щодо позички 
мерського Хюндая. В іншому випадку 
– доручила Осіпову підготувати по-
зов до суду з приводу незаконності дій 
міського голови.

Як повідомив у коментарі «Хроні-
кам Любрата» сам голова депутаської 
групи «Новий Луцьк» у Луцькій місь-
краді Андрій Осіпов щодо відповідей 
прокуратури, «в цих листах немає ні-
чого про те, що дії Миколи Романюка 
законні. Відсутність статті в адмінко-
дексі не є свідченням законності».

«Внаслідок необдуманих законо-
давчих дій частина корупційних пра-
вопорушень опинилася поза регулю-
ванням кодексу про адміністративні 
правопорушення та кримінального 
кодексу. У низці випадків залишилася 
лише цивільна відповідальність за такі 
корупційні дії. Це стосується і випадку 
з безплатним користуванням автомо-
білем. Але колись-таки провину буде 
доведено, і Миколі Романюку дове-
деться відповідати за свої корупційні 
дії. Можливою санкцією може бути 
звільнення міського голови з обійма-
ної посади», – заявив Андрій Осіпов.

ЛУЦЬКИЙ МЕР ЛУЦЬКИЙ МЕР 
НЕ КОРУПЦІОНЕР? НЕ КОРУПЦІОНЕР? 
НУ ВИБАЧАЙТЕ…НУ ВИБАЧАЙТЕ…
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
20 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 10.30 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.10 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Гроші»
23.35, 03.05 Т/с «Величний 
Джо»
00.30 «Мінкульт»
01.00 Х/Ф «КАВКАЗЬКА 
ПОЛОНЯНКА»

06.30 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ-2»
11.05 Д/с «Склад злочину»
12.25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13.15, 14.20 «Сімейний суд»
15.15, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00, 04.05 Т/с «Ленінград 46»
23.00 Т/с «Безсоння»
01.00 Т/с «Сусіди»

05.20 Служба розшуку дітей
05.25 М/с «Пригоди мультинят»
06.05, 19.15 Надзвичайні новини
06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.05, 13.20 Х/Ф «ГРЕЙСТОК. 
ЛЕГЕНДА ПРО ТАРЗАНА, 
ПОВЕЛИТЕЛЯ МАВП»
13.30 Т/с «Опери»
14.20, 14.25 Х/Ф «ПОМПЕЇ»
16.50 Х/Ф «ГЕРАКЛ. ПОЧАТОК 
ЛЕГЕНДИ»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.30 Х/Ф «ХИМЕРА»
02.20 Х/Ф «ЛЮТЬ»

06.30 У пошуках істини
07.10, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Зіркове життя»
10.05 Х/Ф «КАВКАЗЬКА 
ПОЛОНЯНКА, АБО НОВІ 
ПРИГОДИ ШУРИКА»
11.45 Х/Ф «З ПРИВІТОМ, 
КОЗАНОСТРА»
13.40, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.30 «За живе!»
21.00 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»
01.05 Х/Ф «ДО МЕНЕ, 
МУХТАР!»
02.30 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20, 11.55, 15.55, 16.50 Д/ф
11.15 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром
13.20 Вікно в Америку
14.00 Казки Лірника Сашка
14.15 Мультфільми
14.40 Хочу бути
15.00 Нотатки на глобусі
15.15 Як це?
16.25 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»

06.00 Х/Ф «ШПИГУНИ»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Ментівські війни-5»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 «Секретні матеріали»

23.00 Х/Ф «РЕПТІЗАВР»

00.45 Х/Ф «КАРНОЗВАР-2»

02.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ПРО 

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40, 00.20 Містична 
Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40 Річкові мандри
11.30, 18.20 Смертельна 
зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Екосистеми світу
23.30 Покер

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.40, 05.30 Події
09.15, 02.30 Реальна містика
10.00 Моє нове життя
11.00 Т/c «Красуні» 1
15.30, 17.10 Т/c «Слід» 1
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 
Віра і правда» (2)
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Квітка папороті» 1
23.00 Події дня
23.30 Х/Ф «ЦАР СКОРПІОНІВ 
2: СХОДЖЕННЯ ВОЇНА»
03.10 Т/c «Дорожній патруль-9» 

06.05, 07.25, 07.33, 07.55 Kids 
Time
06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00 М/ф «Лови хвилю»
09.40 Х/Ф «ТВАРИНА»
11.10 Т/c «Моя прекрасна 
нянька»
16.55 Т/c «Вороніни»
18.00, 03.45 Репортер
18.20, 03.05 Абзац!
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
23.30 Аферисти в мережах
00.40 Х/Ф «ТЕОРІЯ ЗМОВИ»
03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ВІВТОРОК
21 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10, 03.30 Д/с «Сліпа»
14.45, 04.25 «Сімейні 
мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35, 02.45 Т/с «Величний 
Джо»
00.30 Х/Ф «МЕХАНІК»
02.00 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.35 «Мультфільм»
06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
21.00, 04.05 Т/с «Ленінград 46»
23.00 Т/с «Безсоння»
01.00 Т/с «Сусіди»

05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

10.05, 04.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

11.50, 13.20, 16.50 Т/с 

«Дізнавач-2»

14.25, 16.20 Т/с «Відрив»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.30 Т/с «Шеф-2»

23.25 Х/Ф «НЕСАМОВИТИЙ»

01.50 Х/Ф «ЛЮТЬ»

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Студія Вашин´тон

05.10, 18.00, 22.00 Вікна-

Новини

05.45, 16.00 «Все буде добре!»

07.30, 18.25 «За живе!»

08.40 Х/Ф «НЕЙМОВІРНІ 
ПРИГОДИ ІТАЛІЙЦІВ В РОСІЇ»
10.40, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

11.20 «МастерШеф - 2»

20.55 Т/с «Пізнє каяття»

22.35 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

00.55 «Один за всіх»

01.55 Х/Ф «КОЛИ НАСТАЄ 
ВЕРЕСЕНЬ»
03.25 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Перша студія
11.20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільми
14.25 Школа Мері Поппінс
14.45 Хто в домі хазяїн?
15.30 Фольк-music
16.35 Х/Ф «ЗАКОХАНІ 
НЕВРОТИКИ»
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/ф
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Вертикаль влади
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»

06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські 
війни-5»
15.00 Д/п «Вітчизняні 
гранатомети. Історія та 
сучасність»
15.50 Д/п «Таємниця смерті 
Гітлера»
16.40 «6 кадрів»
21.25 Ліга Чемпіонів. 
Барселона - ПСЖ
23.40 Про Лігу Чемпіонів + 
обзор ігрового дня
01.00 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Баварія - Порту
02.40 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРИЙ»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Бандитська Одеса
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40 Плітвіц: край озер
11.30, 18.20 Смертельна 
зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Екосистеми світу
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Іграшки для дорослих

06.15, 15.30, 17.10 Т/c «Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

11.10 Т/c «Якщо ти не зі мною» 

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Віра і правда» (2)

21.00 Т/c «Квітка папороті» 1

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 8» (2)

06.05, 07.25, 07.33, 07.55 Kids 
Time
06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.30 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/c «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/c «Вороніни»
18.20, 01.45 Абзац!
20.00 Т/c «СашаТаня»
21.00 Серця трьох 2
23.25 Х/Ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»
02.35 Служба розшуку дітей
02.40 Великі почуття
04.15 Зона ночі
05.55 25-й кадр

МАМА КУЗЬМИ 
ПРОТИ, ЩОБ У 
«СКРЯБІНІ» БУВ 
ЛИШЕ ОДИН 
СОЛІСТ
Tablo ID

Мама покійного Кузьми 
розповіла, як пережила його смерть. Ольга Михай-

лівна також заявила, що категорично проти того, аби в 
гурті її сина був лише один соліст.

За словами жінки, яка раніше запитувала про те, 
чи варто продовжувати існування «Скрябіна», саме 
шанувальники підказали їй, які риси мають мати нові 
фронтмени колективу.

«Значить, люди пишуть, що солісти мають бути, 
по-перше, як Кузьма, добрими. Ставитися до своєї 
землі, як Кузьма. Це вони перераховують. Мають бути 
щирими в своїх піснях, у тому, що вони викладають. І 
навіть мати блакитні очі. Але аж на 10 місці вокальні 
й артистичні дані. І кучерявими мають бути. Обидва 
хлопці», – пояснила Ольга Кузьменко.

Мама Кузьми наголосила, що виступає категорично 
проти одного соліста в «Скрябіні».

«Я сказала категорично – два молоді хлопці та Оля. 
Категорично проти одного соліста. Коли замість Андрія 
цілий концерт стане і буде співати хтось один, я просто 
цього не перенесу», – зауважила Ольга Михайлівна.

БЕЛЬМОНДО ПООБІЦЯВ 
ПОВЕРНУТИСЯ В КІНО
Tablo ID

Французький актор Жан-Поль Бельмондо зізнався, 
що готовий зніматися в нових фільмах. 82-річний 

артист запевняє, що може грати, незважаючи на пере-
несений в 2001 році інсульт. 

«У лютому я заявив радіостанції RTL, що йду з 
кінематографа. Але тепер вважаю це своє рішення не 
остаточним. І якщо мені тепер запропонують знятися 
в якому-небудь фільмі, я відповім: «Так, я готовий», – 
сказав актор.

«Мені дуже хотілося б знову почати зніматися», – 
додав він.

Бельмондо зізнався, що інсульт дуже сильно впли-
нув на нього: «Удар, який завдала по мені хвороба, був 
просто жахливим. Лікар попередив мене, що, цілком 
можливо, я ніколи вже не зможу говорити. Але, як 
бачите, заговорив. Я повністю відновив розумові зді-
бності. Ось уже три роки почуваюся краще. До цього 
я думав тільки про те, як мені подолати хворобу. Коли 
раніше намагався говорити, мені болісно доводилося 
підшукувати слова».

Наразі актор проводить час в театрах, кіно.
«І гуляю, хоча права рука у мене після інсульту по-

вністю паралізована, вона мертва. Люди, яких я зустрі-
чаю, дуже люб’язні зі мною. Вони завжди цікавляться 
моїм здоров’ям», – сказав Бельмондо.

ДАУНІ-МОЛОДШИЙ 
ВЛАШТУВАВ БЛАГОЧИННУ 
ЛОТЕРЕЮ
Tablo ID

Актор Роберт Дауні-молодший продовжує допо-
магати дітям. Нещодавно він подарував хлопчику 

протез руки «залізної людини», а тепер допомагає по-
будувати цілу клініку.

Заради цього Дауні-молодший влаштував таку собі 
лотерею. Будь-хто охочий може придбати лотерейний 
квиток, ціна якого 10 доларів. Наразі вже зібрано 1,5 
мільйона доларів на проданих квитках.

Та попереду ще розіграш головного призу. За сло-
вами актора, власника квитка-переможця запросять 
на прем’єру нового фільму «Месники: Ера Альтрона» в 
Лос-Анджелес.

У «місто ангелів» щасливчика доправлять на 
гелікоптері. Переможця одягнуть у святкове вбрання і 
дадуть змогу пройтися червоною доріжкою в компанії 
Дауні-молодшого.

Зібрані на лотереї гроші актор віддасть «Дитячому 
хоспісу Джулії». Керівництва лікувального закладу 
планує звести нову будівлю для своїх пацієнтів.

НОВИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
И
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СЕРЕДА
22 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.10 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10, 03.55 Д/с «Сліпа»
14.45, 04.25 «Сімейні 
мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35, 03.05 Т/с «Величний 
Джо»
00.30 Х/Ф «КОНФОРМІСТ»
02.20 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.35 «Мультфільм»
06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
21.00, 04.05 Т/с «Ленінград 46»
23.00 Т/с «Безсоння»
01.00 Т/с «Сусіди»

05.00, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

10.05, 03.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»

11.50, 13.20, 16.50 Т/с 

«Дізнавач-2»

14.25, 16.20 Т/с «Відрив»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Шеф-2»

23.20 Х/Ф «ВТІКАЧ»

01.55 Х/Ф «НЕСАМОВИТИЙ»

05.00 У пошуках істини
06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55, 18.25 «За живе!»
10.05 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
12.10, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.05 «МастерШеф - 2»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.45 Х/Ф «ЗАСТАВА У 
ГОРАХ»
03.20 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Про головне
10.10, 16.55 Д/ф
11.20 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
12.30 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Мультфільми
15.20 Нотатки на глобусі
15.55 Як ваше здоров’я?
16.30 Інша музика з Олексієм 
Коганом
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.25 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 00.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські 
війни-5»
15.00 Д/п «Вітчизняні 
гранатомети. Історія та 
сучасність»
15.50 Д/п «Таємниця освоєння 
Місяця»
16.40 «6 кадрів»
21.30 «Хоробрі серця»
00.20 «Секретні матеріали»
00.35 Х/Ф «Я ПОХОВАВ СВОЄ 
СЕРЦЕ»
02.30 Х/Ф «ВІДЬМА»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00, 00.20 У пошуках 
істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40 Дельфіни Царства тіней
11.30, 18.20 Смертельна 
зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Екосистеми світу
23.30 Покер
04.40 Бандитська Одеса

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

11.10 Х/Ф «КОПИ З 

ПЕРЕТОПА»

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Віра і правда» (2)

21.00 Т/c «Квітка папороті» 1

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 8» (2)

06.05, 07.25, 07.33, 07.55 Kids 
Time
06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 03.00 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/c «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/c «Вороніни»
18.20, 02.20 Абзац!
20.00 Т/c «СашаТаня»
21.00 Серця трьох 2
23.30 Х/Ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ 2»
03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Руді
03.55 Зона ночі
05.35 25-й кадр

ЧЕТВЕР
23 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.45 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10, 03.50 Д/с «Сліпа»
14.45, 04.35 «Сімейні 
мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»
23.00 «Право на владу - 2»
01.05 Х/Ф «ПОЖЕЖІ»
03.05 Т/с «Терпкий смак 
кохання»
05.20 Телемагазин

05.35 «Мультфільм»
06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
21.00, 04.10 Т/с «Ленінград 46»
23.00 Т/с «Безсоння»
00.55 Т/с «Сусіди»

05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Революція»
11.50, 13.20, 16.50 Т/с 
«Дізнавач-2»
14.20, 16.20 Т/с «Відрив»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛІ 
ЗАКОНУ»
01.50 Х/Ф «УБИВСТВО ЗА 
РОЗКЛАДОМ»
03.25 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
04.55 Служба розшуку дітей

05.40 У пошуках істини
06.25, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя»
09.55, 18.30 «За живе!»
11.05 «Моя правда. 
МастерШеф. Прихована 
правда»
12.00 «Моя правда. 
Мастершеф. Бій без правил»
13.00, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.55 «МастерШеф - 2 Невідома 
версія»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.45 Х/Ф «НА ПРІЗВИСЬКО 
«ЗВІР»
03.05 Х/Ф «ЩИТ І МЕЧ»

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
11.05 Д/ф
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільми
14.35 Надвечір’я
15.45 Світло
16.25 Чоловічий клуб. Бокс
17.25 Чоловічий клуб
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
04.00 Як ваше здоров’я?
04.30 Д/с «Чемпіон світу»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 Д/п «Вітчизняні 
гранатомети. Історія та 
сучасність»
15.50 Д/п «Таємниці зниклих 
літаків»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Х/Ф «ПОМСТА БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧІ»
22.00 «MMA. Змішані бої»
23.15 Х/Ф «ПІРАНЬЇ 3DD»
00.50 Х/Ф «КАРНОЗАВР-3»
02.05 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА 
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА!»
03.30 «Буде бій». WSB Всесвітня 
серія Боксу: Cuba Domadores 
(Куба) - Ukraine Otamans»

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Бандитська Одеса
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40 Рокас: загублений атол
11.30, 18.20 Смертельна 
зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 16.30 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Екосистеми світу
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 Ризиковане життя
05.20 Бандитський Київ

06.15, 13.15, 15.30, 17.10 Т/c 
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.30, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.15 «Говорить 
Україна»
11.10 Х/Ф «СЛІДАМИ 
ФЕНІКСА»
18.00, 04.45 Т/c «Безсмертник. 
Віра і правда»
21.00 Т/c «Квітка папороті»
21.55 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА 1/4 фіналу «Фіорентина» 
(Італія) - «Динамо» (Україна)
00.00 Т/c «Мент у законі 8»

06.05, 07.25, 07.33, 07.55 Kids 
Time
06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 02.10 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/c «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/c «Вороніни»
18.20, 01.30 Абзац!
20.00 Т/c «СашаТаня»
21.00 Серця трьох 2
23.35 Х/Ф «ХОЧУ ЯК БРІДЖЕТ»
02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Великі почуття
03.55 Зона ночі
05.45 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
«ПІНОККІО» 
СТАНЕ ІГРОВИМ 
ФІЛЬМОМ
kino-teatr.ua

Схоже, студія «Disney» усерйоз 
взялася за випуск лінійки 

ігрових фільмів, заснованих на класичних 
мультиках студії. Цього разу йдеться про «Піноккіо», 
який вперше вийшов на екрани в 1940 році.

«Піноккіо» став другим після «Білосніжки і семи 
гномів» повнометражним мультфільмом, знятим 
студією «Disney», однак похвалитися такими ж, як і у 
попередника, касовими результатами так і не зміг.

Над сценарієм адаптації попрацює номінант на пре-
мію «Оскар» за комедійну драму «Мій хлопчик» Пітер 
Хеджес. Хто сяде в режисерське крісло, поки не відомо.

Нагадаємо, що крім «Піноккіо», студія готує 
перезапуск «Красуні і чудовиська», а також ребут 
мультфільмів «Мулан», «Книга джунглів» і «Дамбо», 
за постановку якого візьметься Тім Бертон.

РОБЕРТ ДЕ НІРО ЗІГРАЄ 
ЗАСНОВНИКА «ФЕРРАРІ»
kino-teatr.ua

Голлівудський актор Роберт Де Ніро зіграє засно-
вника компанії «Феррарі» і однойменної автого-

ночної команди Енцо Феррарі. Цією інформацією він 
поділився в інтерв'ю італійській газеті «Il Messaggero».

«Для мене велика честь показати життя незвичай-
ної людини, яка зробила революцію у світі автомо-
білів. Я виконаю роль великого пілота-підприємця, 
який заснував знамениту на весь світ автомобіле-
будівну компанію», – сказав 71-річний актор. Про-
дюсер стрічки Джанні Боццаккі повідомив, що фільм 
«Феррарі» охопить історичний період з 1945 року до 
1980-х років.

Знімання фільму почнуться найближчим часом.

В ІНТЕРНЕТІ ЗБИРАЮТЬ 
ГРОШІ НА ФІЛЬМ 
ПРО ОЛЕГА 
СЕНЦОВА
kino-teatr.ua

У мережі на краудфандинговій 
платформі Indiegogo триває 

збір коштів на документальний фільм 
«Звільнити Олега Сенцова».

Згідно із задумом творців, 
стрічку буде присвячено роз-
слідуванню обставин кримі-
нальної справи кримського 

режисера Олега Сенцова, якого заарештувала ФСБ 
Росії за підозрою в тероризмі. Знімальна група осо-
бисто візьме участь у розслідуванні.

Режисерами проекту виступили Аскольд Куров 
(«Зима, йди», «Ленінленд», «Діти 404») та Андрій Лит-
виненко («Євромайдан. Чорновий монтаж»). Продю-
серські функції на себе взяли Ольга Журженко, Марія 
Гаврилова і Максим Туула.

«Коли вивчали деталі цього дивного політичного 
процесу, з приватного розслідування фільм перетво-
рився на історію, яку міг би сьогодні написати Франц 
Кафка – страшну і безглузду історію протистояння 
людини і бездушної державної машини, в колеса якої 
Олег Сенцов потрапив, схоже, випадково», – йдеться 
на сайті Indiegogo.com.

Висхідною точкою сюжету має стати арешт Сен-
цова в травні 2014 року. «Накидавши його портрет за 
допомогою інтерв'ю, телерепортажів, архівних матері-
алів і змалювавши обставини його арешту, знімальна 
група має намір провести власне розслідування», – 
зазначено в описі майбутнього фільму.

Ініціатори планують додати до фільму інтерв'ю з 
європейськими кінематографістами, які висловили 
солідарність зі своїм українським колегою. Закінчити 
стрічку має «вирок суду» або, як зазначають ініціато-
ри фільму, «в ідеалі – звільнення Олега».

Знімальна група сподівається почати постпро-
дакшн фільму в червні і закінчити роботу восени 2015 
року. Всього потрібно зібрати 12 500 євро. Краудфан-
дингова кампанія закінчується 19 травня.
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Тетяна ГРІШИНА 

«Хроніки Любарта» продовжують 
публікувати інформацію про 
доходи державних чиновників, 
депутатів та службовців. 

Декларації працівників прокуро-
ри усіх областей опубліковано на сайті 
Генеральної прокуратури України в 
рамках проведення перевірки досто-
вірності відомостей щодо застосуван-
ня заборон, передбачених частиною 
третьою і четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади». 

Не обійшла така доля і представ-
ників із Волині. Відомо, що зарплата 
держчиновників залежить не лише від 
окладу, а більшою мірою формується 
завдяки преміальним, вислузі, має зна-
чення звання, а також важкість роботи. 

Отож, протягом 2014 року най-
більше заробив заступник прокуро-
ра області Олександр Сліпчук. Його 
дохід становив 441503 гривні, з них 
345461 – заробітна плата, все решта – 
дивіденди та проценти, а також інші 
види доходів. 

Під іншими видами доходів можуть 
бути пенсійні виплати, стипендії, пози-
ки, допомога у зв’язку з тимчасовою не-
працездатністю, вагітністю і пологами, 
народженням дитини, забезпечення 
оздоровчих заходів чи відшкодування 
за майнову або моральну шкоду. 

Дружина прокурора заробила 81 
тисячу 75 гривень, провадячи підпри-
ємницьку та незалежну професійну 
діяльність, ще 786 в якості дивідендів 
та процентів. У активах декларанта – 
дві квартири (65 та 62 кв. м), земельна 
ділянка (600 кв. м), які також записа-
ні в графі майна сім’ї. На родині чис-
литься також авто Subaru Tribeca 2006 
року. У банку в Олександра Сліпчука 
12,8 тисяч гривень, вкладених у звіт-
ному році. Ще майже 29 тисяч нале-
жить сім’ї. 

Нинішній прокурор Волинської 
області Дмитро Чепіжак, який на 
момент подання декларації обіймав 
посаду заступника прокурора Мико-
лаївської області, заробив 312 тисяч 
96 гривень. Із цих коштів офіційної 
зарплати – 170 тисяч 96 гривень. Усе 
решта – дохід від відчуження рухомого 
та нерухомого майна. Сім’я прокурора 
отримала протягом 2014 року 300 тисяч 
гривень, провадячи підприємницьку 
діяльність. У декларанта зареєстрова-
ні в користуванні дві квартири (75 і 78 
кв. м), автомобіль Honda Accord 2008 
року (у власності родини), а на членів 
сім’ї – земельна ділянка (1491 кв. м) та 
дві квартири (33 і 75 кв. м). 

Третій за кількістю зароблених 
статків – прокурор Луцького району 
Сергій Масалов. Він заробив 239788 
гривень. Із них зарплата – 144052 
гривні, решта – інші види доходів. У 
декларації Масалова земельна ділянка 
площею 300 кв. м, квартира (76 кв. м) 
та гараж (10 кв. м). Серед транспорт-
них засобів – Toyota Land Cruiser 2010 
року та човен «Южанка» 1985 року. 

Прокурор Турійського району 
Віктор Гарбуз заробив у 2014 році 
212542 гривні. З них заробітної плати – 
135419 гривень. Решта грошей – дохід 
від відчуження рухомого та нерухомо-
го майна (77123 гривні). Серед майна 
декларанта – квартира (38,8 кв. м). У 
2014 році прокурору довелося погаси-
ти більш як 57 тисяч гривень позики 
та відсотків, також понести витрати 
на добровільне страхування (1016). 

Замикає п’ятірку з найбільшими 
статками Любомльський міжрайон-
ний прокурор Ярослав Грищенко – 
210901 гривня доходу. З них 130 901 
гривня – заробітна плата. Ще 80 ти-
сяч гривень – дохід від відчуження 
рухомого та нерухомого майна. Сім’я 
прокурора заробила 29528 гривень. 
Декларант записав дві земельні ділян-
ки – площею 500 та 600 кв. м. На сім’ю 

Грищенка записано також дві земельні 
ділянки (1369 та 600 кв. м), а крім того 
– житловий будинок (266 кв. м) і авто-
мобіль Nissan Infi niti FX-45 2003 року. 

Якщо аналізувати сукупний за-
робіток прокурорів та їхніх сімей, то 
п’ятірка мала б трішки інший вигляд. 
Перше місце посів би прокурор об-
ласті Дмитро Чепіжак, який разом з 
родиною за 2014  рік заробив понад 

півмільйона гривень (612096 грн), 
його заступник Олександр Сліпчук із 
сім’єю заробив трішки більше як пів-
мільйона (523364 грн), а третє місце 
було б за ще одним заступником Че-
піжака – Олегом Корецьким (386818 
грн).  

Дохід ще одного заступника про-
курора області, якого призначили не-
щодавно, – Ігоря Мукана – порівняно 
незначний (141851 грн). За звітний 
рік він працював начальником відділу 
опрацювання та аналізу оперативної 
інформації прокуратури Чернівецької 
області. Сім’я заступника прокурора 
заробила 50,5 тисяч гривень. На сім’ю 
зареєстроване авто Shkoda Octavia 
2010 року, який нині у розшуку.  Іншо-
го майна, за винятком 0,012 га землі, 
які записані на родину заступника, в 
декларації не зазначено. 

Прокурор Луцька Андрій Кучер у 
2014 році отримував дохід лише у ви-
гляді заробітної плати – 163 тисячі 397 
гривень. Його сім’я заробила 25 тисяч 
13 гривень. У декларації прокурор вка-
зав земельну ділянку площею 1000 кв. 
м, квартиру та автомобіль Wolksvagen 
Golf 1997 року. 

Нововолинський прокурор Олек-
сандр Шпота задекларував 138 тисяч 
651 гривню доходу, квартиру площею 
94 кв. м та два автомобілі: Mitsubishi 
Outlander 2007 року і Toyota Camry 
2008 року. На сім’ю зареєстровано ді-
лянку площею в 1256 кв. м і 35,7 тис. 
грн доходу. 

Ковельський міжрайонний проку-
рор Василь Лопоха виявився одним з 
найбільших власників землі разом із 
родиною. Серед його статків за 2014 
рік 155 498 гривень доходу (2842 грн – 
дивіденди та проценти), дві земельні 
ділянки (2000 та 7000 кв. м), два жит-
лові будинки (380,6 і 48,3 кв. м), авто-
мобіль Audi A6 2008 року та 66 тисяч 
гривень на рахунку в банку. Серед за-
декларованих доходів сім’ї 17729 гри-
вень інших доходів, три земельні ді-
лянки (2000, 2400 та 800 кв. м) та авто 
Toyota Land Cruiser 2008 року.

Володимир-Волинський між ра-
йон ний прокурор Волинської області 
Юрій Луцик протягом 2014 року за-
декларував 139 тисяч 855 гривень до-
ходу. Усе це – заробітна плата.  Серед 
майна прокурора квартира (99,6 кв. 
м). Члени родини Юрія Луцика заро-
били 12588 гривень та задекларували 
дві земельні ділянки площею 1900 і 
1100 кв. м та квартиру (78 кв. м).  

Загалом, якщо аналізувати лише 
заробітну плату прокурорів районів та 
міст, то її рівень варіюється від майже 
164 тисяч гривень (тобто близько 13,6 
тис. грн на місяць) до майже 118 тисяч 
гривень на рік, тобто майже 10 тисяч 
гривень на місяць заробітної плати. 
Найбільша заробітна плата у заступ-
ника прокурора Олександра Сліпчука 
– 345,4 тис. грн.

ПРОКУРОРСЬКІПРОКУРОРСЬКІ  
ЗАРОБІТКИЗАРОБІТКИ  

Дмитро
ЧЕПІЖАК
Прокурор 
Волинської 
області 

612 096

Олександр 
СЛІПЧУК
Заступник 
прокурора 
області

523 364

Олег 
КОРЕЦЬКИЙ
Перший 
заступник 
прокурора 
області

386 818

 Ігор 
МУКАН
Заступник 
прокурора 
області

192 436

Ярослав 
ГРИЩЕНКО
Любомльський 
міжрайонний 
прокурор

240 429

Юрій ЛУЦИК
Володимир-
Волинський 
міжрайонний 
прокурор

152 443
Олександр 
ШПОТА
Прокурор 
Нововолинська

174 403

Микола 
АНДРЕЙЦЕВ
Прокурор 
Іваничівського 
району

140 303

Ольга 
НОВІКОВА
Прокурор 
Локачинського 
району

127 330 Володимир 
ЮЩИК
Прокурор 
Горохівського 
району

149 352

Сергій 
МАСАЛОВ
Прокурор 
Луцького 
району

239 788

Олександр 
СИНЮК
Прокурор 
Ківерцівського 
району

172 592

Андрій 
КУЧЕР
Прокурор 
Луцька

188 410

Віктор 
ГАРБУЗ
Прокурор 
Турійського 
району

212 542

Вадим БАС
Прокурор 
Старовижівського 
району 

194 635

Володимир 
ХИЛЮК
Прокурор 
Ратнівського 
району 

236 740

Сергій 
ВЕНІСЛАВСЬКИЙ
Прокурор 
Камінь-Каширського 
району 

141 873

Андрій 
ЛИЗУН
Прокурор 
Любешівського 
району

175 554

Василь 
ЛОПОХА

Ковельський 
міжрайонний 

прокурор

173 227
Микола 

ДАРЧИК
Прокурор 

Маневицького 
району

164 838

Іван 
КАСАРДА

Прокурор 
Рожищенського 

району

159 098

Сукупний дохід прокурорів та їх сімей (грн)
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Мар’яна П’ЄЦУХ, 
«Українська правда»

івно за місяць до знакової 
радянської дати – 9 
травня –  Верховна Рада 

ухвалила пакет революційних 
антикомуністичних законів.

Один із них засуджує «тоталітар-
ний комуністичний режим» і забороняє 
використання відповідних символів. 
Якщо закон виконуватиметься повною 
мірою, будь-яку компанію пенсіонерів, 
що вийдуть з червоними прапорами на 
демонстрацію чи почеплять значок сер-
па і молота на груди, можуть засудити 
до п’яти років ув’язнення.

Така ж доля чекатиме на тих, хто 
торгує сувенірами з комуністичною 
символікою.

Інший ухвалений закон увіковічує 
пам’ять учасників визвольного руху 
як борців за волю України. Це питання 
багато років піднімали політики, але за-
звичай усе закінчувалося лише сварка-
ми чи навіть бійками у Раді. Радянська 
пропаганда змогла переконати багатьох 
українців, що українські націоналісти – 
це вороги і поплічники нацистів.

Завдяки третьому закону змінено 
термінологію у відзначенні Дня перемо-
ги. Тепер українці офіційно святкувати-
муть перемогу у Другій світовій, а не у 
Великій вітчизняній війні.

Четверта законодавча ініціатива 
стосується відкриття усіх архівів, які 
досі були засекречені. Дехто вірить, що 
таким чином вдасться виявити колиш-
ніх агентів КДБ серед українського по-
літикуму.

Чи виправдані очікування україн-
ців від цих законів, «Українська правда» 
розпитала у Голови Українського Інсти-
туту національної пам’яті Володимира 
В’ятровича. Саме цей Інститут і розро-
бляв усі чотири законопроекти.

Кілька тижнів тому В’ятрович пере-
дав проекти в уряд. І вже 9 квітня парла-
мент їх оперативно проголосував за ско-
роченою процедурою, тобто фактично 
без обговорення і без другого читання.

Така оперативність несподівана, 
зважаючи, скільки завжди шуму і дис-
кусій в Україні викликали історичні 
конфліктні теми. А особливо перед ра-
дянськими датами.

Цілком імовірно, що Кабмін ініці-
ював їх розгляд, щоб перебити хвилю 
інформаційної атаки на прем’єра. Адже 
одними з тих, хто найбільше критикує 
уряд, є колишні союзники Арсенія Яце-
нюка зі «Свободи».

Прем’єр, який раніше не був помі-
чений в антикомуністичній діяльності, 
фактично убив двох зайців. Задобрив 
західноукраїнський електорат в час різ-
кого падіння рівня життя і вибив з рук 
своїх опонентів їхні ключові політичні 
гасла про боротьбу з комунізмом та ви-
знання УПА.

«НОСТАЛЬГІЙНІ ПОЧУТТЯ 
УКРАЇНЦІВ – ІНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРОПАГАНДИ»

– Ще півроку тому попередній 
парламент не зміг проголосувати за 
визнання УПА. Забракло десяти голо-
сів. Зараз голосів було на кілька десят-
ків більше, ніж потрібно. Але це і не 
конституційна більшість. Чи був десь 
спротив цим законопроектам, важко 
було їх проштовхнути?

– Спротив  особисто я відчув хіба 
що від представника Опозиційного бло-
ку, який на комітеті з правової політики 
проголосував проти. Навпаки, біль-
шість парламентарів не просто підтри-

мала, було видно, що для них особисто 
велика радість проголосувати за ці істо-
ричні закони. Я закликав депутатів дати 
не просто більшість, а конституційну 
більшість, бо це історичні і принципові 
закони. Не сталося. Але загалом атмос-
фера в залі була урочистою.

– У багатьох зараз виникає запи-
тання: а чи на часі ці закони, коли в 
країні й так триває важкий процес 
ідеологічного об’єднання українців, 
серед яких чимало ностальгує за ра-
дянським минулим, яке тепер визнано 
тоталітарним?

– Судячи з того, що парламент ці 
закони ухвалив, то суспільство таки 
дозріло. Бо парламент є відображен-
ням суспільства. Я вважаю, що закони 
ухвалено не зарано, а запізно. Бо якщо 
б їх прийняли тоді, коли і в інших по-
сткомуністичних країнах Центральної 
та Східної Європи, Україна мала би 
більше шансів вирватися з тоталітарно-
го минулого. І їй не треба було б другої 
революції 2004 року та третьої револю-
ції 2013-2014 років. У більшості схід-
ноєвропейських держав національно-
демократичні революції завершилися в 
кінці 80-х – на початку 90-х. Після чого 
одразу відбувалася декомунізація, яка і 
зробила нормальні демократичні зміни 
незворотними.

Україна натомість в 1991 році отри-

Р
ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ: 
«НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЩОБ 
СОВОК НЕ ВІДТВОРИВСЯ В 
МАЙБУТНІХ ПОКОЛІННЯХ»

ЗАКОН «ПРО ЗАСУДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛ-
СОЦІАЛІСТИЧНОГО (НАЦИСТСЬКОГО) ТОТАЛІТАРНОГО 
РЕЖИМІВ ТА ЗАБОРОНУ ПРОПАГАНДИ ЇХНЬОЇ СИМВОЛІКИ»

1. Засудити тоталітарні режими – визнання 
Україною злочинними комуністичного та 
нацистського режимів, жертвами яких ста-
ли мільйони наших співвітчизників.
2. Стоп пропаганді – запровадження від-
повідальності за пропаганду комуністич-
ного та нацистського режимів та публічне 
використання їх символіки.
3. Очищення мапи країни – встановлен-
ня процедури та строків перейменуван-
ня об’єктів, які носять «комуністичні» назви 
(перереєстрація документів для громадян 
безплатна). З вулиць наших міст заберуть 

символи та пам’ятники, які возвеличують 
функціонерів тоталітарного режиму.
4. Справедливість, а не помста – розсліду-
вання злочинів геноциду, злочинів проти 
людства та людяності, військових злочи-
нів, здійснених представниками тоталітар-
них режимів.
5. Вшанування пам’яті – встановлення Дня 
пам’яті жертв комуністичного та нацист-
ського тоталітарних режимів 23 серпня, 
коли сталінський СРСР та гітлерівський 
Третій Рейх уклали угоду, яка розпочала 
Другу світову війну.

засуджуємо комуністичний та нацистський режими, забороняємо їх пропаганду

ЗАКОН «ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВШАНУВАННЯ 
ПАМ’ЯТІ УЧАСНИКІВ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
УКРАЇНИ У XX СТОЛІТТІ»

1. Оцінка російської агресії – визнається 
факт агресії Радянської Росії проти Украї-
ни, окупація та анексія Радянською Росією 
території України.
2. Право на свободу – боротьба за неза-
лежність України визнається правомір-
ною, вказуються організації та структури, 
учасники визвольного руху.
3. Відновлення незалежності – законодав-

чо визначається, що у 1991 році відбулося 
відновлення незалежності України, спад-
коємиці проголошеної у 1918 році Україн-
ської Народної Республіки.
4. Військова традиція – визнаються на-
городи та військові звання, які протягом 
1917-1991 років українські державні утво-
рення надавали учасникам визвольно-
го руху.

віддаємо шану борцям за свободу України, повертаємо моральний борг

мала незалежність, але ця незалежність 
стала результатом компромісу борців 
за неї, політв’язнів з комуністичною 
номенклатурою. Умовою компромісу 
було, що комуністи практично залиши-
лася при владі. У той час, коли в Схід-
ній Європі тривала декомунізація, у нас 
країною керувала стара «нова» політич-
на номенклатура.

– Багато українців не розуміють 
прямого зв’язку між декомунізацією і, 
наприклад, економічним розвитком. 
І називають таку прив’язку політич-
ними спекуляціями. Чому ви переко-
нані, що у випадку відмови в 90-х від 
пам’ятників і вулиць Леніна Україна 
сьогодні була б нарівні з Польщею чи 
Литвою?

– Колись одне медіа зробило краси-
ву мапу України, де було нанесено дані 
про пам’ятники чи вулиці Леніна. Ці 
дані зіставили з рівнем життя місцево-
го населення. І де були леніни, там був 
нижчий рівень самозайнятості, менша 
мобільність людей, тобто вони навіть 
не покидали теренів свого району. 

Символи несуть з собою певні цін-
ності. Точніше, антицінності – патер-
налізм, покору, небажання вирішувати 
самостійно і брати на себе відповідаль-
ність, сприйняття влади як непідконтр-
ольної суспільству, а правоохоронних 
органів як каральних.

– Ви переконані, що за 24 роки 
українське суспільство врешті дозріло 
до декомунізації?

– Зараз відбулася певна зміна поко-
лінь у політиці, стало менше зв’язків з 
минулим.

Якщо дивитися на мапу з резуль-
татами виборів в Україні, починаючи з 
90-х років дотепер, то можна говорити 
про національну реконкісту. 

Електоральне поле демократичних 
сил розросталося, в 90-х роках націо-
нальна ідея переважала хіба  що на Га-
личині. У 2004 році нею було охоплене 
практично все Правобережжя, зараз 
це фактично вся Україна. Це свідчення 
того, наскільки суспільство зараз мі-
няється. І повалення понад півтисячі 
пам’ятників Леніну за рік показує ба-
жання українців порвати з тоталітар-
ним минулим.

Звісно, важливу роль зіграла Росія, 

де повною мірою відбувається реабі-
літація радянського минулого. Росія 
перетворюється на таку саму державу, 
яким був СРСР – ізольовану від всього 
світу. Нинішня Росія стала прикладом 
для сучасної України: відмовитися від 
такої ж долі, а будувати зовсім іншу 
державу – європейського зразка.

– Електорат національно-
демократичних сил значно розрісся, 
але нікуди не поділися люди, хоча їх і 
стало менше, які не хочуть прощатися 
зі своїм радянським близьким серцю 
минулим, воно їм дороге як пам’ять. 
Що з ними робити?

– Звичайно, є певна інерція. Є страх 
будь-яких змін. Часто люди захищають 
не конкретно Леніна, а якусь абстрактну 
фігуру з їхнього минулого. Але ми маємо 
розуміти: ностальгійні почуття україн-
ців використовує російська пропаганда, 
щоб мобілізувати їх в боротьбі проти 
України. В основному лави борців проти 
України у всяких «ДНР» і «ЛНР» склада-
ють ті люди, які досі живуть радянським 
минулим. І, відповідно, якщо ми не бу-
демо щось робити з тим радянським ми-
нулим, то загроза поширення російської 
агресії далі висітиме над нами.

– Чи є загроза, що проросійські 
сили використають ці закони для 
підживлення протестних настроїв на 
сході чи півдні? Чи можуть ці закони 
використати, як це було з відміною 
мовного закону, що його подали як го-
ловну причину кримської кризи?

– Відмова від мовного закону  
Ківалова-Колесніченка тут ні до чого. 
Процес захоплення Криму готували 
задовго до того. І говорити, що відміна 
мовного закону стала початком війни 
– це суперечити реаліям і підігравати 
російській пропаганді, бо це її ключова 
теза. Так само я не вірю, що спроба де-
комунізації може загострити ситуацію 
на сході і українці раптом відвернуться 
від української влади та будуть просити 
Росію врятувати їхнє щасливе радян-
ське минуле. Декомунізаційні закони – 
це превентивний захід, щоб врешті по-
чати очищення від совка всієї країни.

«НІХТО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ 
ДОВОДИТИ ВИКОНАННЯ 
ЗАКОНУ ДО АБСУРДУ І 
САДЖАТИ БАБЦЮ  ЧИ 
ДІДУСЯ»

– Закон ухвалено за місяць до 9 
травня. Чи реально, щоб за цей час 
зникла любов до червоних прапорів 
у тих, хто звик з ними відзначати цей 
день? Як взагалі можливо змінити за 
короткий час традицію, що прище-
плювалася десятиліттями?

– Я думаю, переформатування вже 
відбулося. Торік дуже популярним був 
символ маку, хоча ми тоді взагалі мали 
кілька тижнів на підготовку до відзна-
чення 9 травня. Люди легко відкинули 
дискредитовані георгіївські стрічки.

Чому нам так важливо відмовитися 
від відзначень у радянському форматі? 
Бо цей формат Росія використовує для 
боротьби з Україною. Зокрема, вживає 
термінологію радянської пропаганди, 
називає своїх прихильників ополчен-
цями, українських вояків – карателями, 
бандерівцями. І це не випадково. Росія 
намагається творити ілюзію, щоб ті 
люди, які беруть зброю в руки і воюють 
проти України, почувалися героями ві-
домих з дитинства радянських фільмів, 
які «доблесно борються з фашизмом».

Тому, зважаючи на те, скільки 
страждань понесла Україна від нацизму 
в роки Другої світової війни, зважаючи, 
який був великий внесок українців у 
боротьбу з нацизмом, наші відзначення 
мають відбуватися по-українськи.

Тепер уже й відповідно до закону 
ми говоримо про Другу світову війну, 
а не Велику Вітчизняну, яка є одним з 
ключових міфів радянської і російської 
пропаганди.

Важливо цього дня говорити про 
конкретних вояків, завдяки яким стала 
можлива перемога над нацизмом, а не 
прославляти тріумф радянської зброї та 
не перетворювати урочистості на культ 
війни. Це було особливо помітно на 
Донбасі в останні роки, коли на 9 трав-



9²Ç ÊÎÌÓÍ²ÇÌÎÌ Хроніки ЛЮБАРТА
№14 (215)  16 квітня 2015 року№14 (2

ня витягували якусь стару техніку, мер 
Луганська їздив на танку, реконструк-
тори зі зброєю виходили на площі. Тоб-
то замість того, щоб згадувати війну як 
одну з найбільших трагедій, про неї го-
ворили із захопленням. Це призвело до 
того, що тамтешнє населення психоло-
гічно було готовим до нового воєнного 
конфлікту і легко взяло зброю в руки.

– Чи обговорювали у вашому 
Інституті варіант відміни 9 травня 
узагалі, оскільки його відзначають 
лише в пострадянських країнах?

– Ще є чимало людей, які брали 
учать в цих подіях, і для них це День Пе-
ремоги. Крім того, згідно з соціологіч-
ними опитуваннями, близько 80% укра-
їнців досі вважають  9 травня святом. 
Тому було б неправильно ламати через 
коліно ці речі. Тим паче, що ми може-
мо повною мірою говорити про внесок 
українців у перемогу над нацизмом. Від-
повідно формула, яка запропонована за-
коном, а перед тим указом Президента, 
– відзначення двох днів (8, 9 травня) – є 
оптимальною. Тим паче, вона відповідає 
рекомендаціям ООН з 2004 року.

– Скільки  потрібно часу, щоби 
вивести термін Великої Вітчизняної 
війни з підручників, освітніх програм 
і ввести туди поняття про тоталітар-
ний комуністичний режим?

– У підручниках, на щастя, терміну 
«Велика Вітчизняна війна» вже немає. 
Крім тих нових підручників з історії для 
11 класу, які видало міністерство Табач-
ника. Але їх цього року планують пере-
видавати, і це не залежало від закону. У 
шкільних програмах цього терміну теж 
давно немає. Програми достатньо проу-
країнські, незважаючи на спроби Табач-
ника їх рекомунізувати. Щодо наукової 
літератури, то тут зовсім інші засади 
академічної дискусії. Закон ці моменти 
не може регулювати.

– Вертаючись до заборони симво-
лів: якщо якийсь дідусь, наприклад, 
витягне червоний прапорець з серпом 
і молотом на 9 травня, його можуть за-
тримати?

– Так, це порушення закону, якщо 
на той момент він вже набуде чиннос-
ті. Але ніхто не збирається доводити 
виконання закону до абсурду і саджа-
ти бабцю чи дідуся. Натомість цим за-
коном створено  правову норму про-
ти молодиків-диверсантів, на зразок 
тих, які спричинили торішню трагічну 
провокацію в Одесі. Наше головне за-
вдання – щоб совок не відтворювався 
в майбутніх поколіннях. Загалом уся 
наша робота спрямована на молоде по-
коління, якому намагалися прищепити 
совкові практики і традиції, маскуючи 
їх «повагою до ветеранів». Але культ 
війни і пошанування ветеранів та жертв 
– абсолютно різні речі.  

«НА ДОНБАСІ ВСЕ 
ПОЧАЛОСЯ З ТОГО, ЩО 
ВИКИДАЛИ УКРАЇНСЬКІ 
ПРАПОРИ І ЧІПЛЯЛИ 
РАДЯНСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ»

– Чи можливий саботаж законів 
на місцях? Перейменовувати вулиці 
мають місцеві депутати, яким ці вули-
ці близькі з дитинства…

– Якщо міліція не буде реагувати 
на пряме порушення закону, вона му-
ситиме відповідати за це. Щодо пере-
йменування вулиць, то передбачений 
обов’язок органів місцевого самовря-
дування. Якщо вони саботуватимуть 
виконання цього закону, то повнова-
ження передаються місцевій державній 
адміністрації.

– Важко уявити, як депутати Кіро-
вограда, Дніпропетровська, Дніпро-
дзежинська і багатьох інших міст го-

ВВС Україна

За великодні свята в інтернеті 
сформувалося кілька міфів про 
«декомунізаційний пакет», які іноді 
мають мало спільного з нормами 
ухвалених документів.

Документи ще мають підписати спі-
кер Ради та президент, аби вони набули 
чинності. Їх ухвалення засудили «Опо-
зиційний блок» та Комуністична партія 
України.

У ВЕТЕРАНІВ «ЗАБРАЛИ» 
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Ще перед ухваленням законів виник 
скандал через чутки про плани влади 
відмінити святкування Дня перемоги 9 
травня і перенести його на 8 травня.

Справді, якщо президент підпише 
закон про увічнення перемоги над на-
цизмом, святкувати перемогу у Великій 
Вітчизняній війні 9 травня більше не 
будуть. Адже це свято офіційно назива-
тиметься «День перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні». Проте воно 
і надалі залишатиметься офіційним 
державним святом та вихідним днем 
9 травня. Натомість 8 травня запрова-
джується день вшанування жертв Дру-
гої світової війни, як це відбувається у 
багатьох країнах Європи.

ЗАБИРАТИМУТЬ 
РАДЯНСЬКІ ОРДЕНИ

Найбільш скандальним став закон 
про засудження тоталітарних режимів 
та заборону їхньої символіки. Він пе-
редбачає перейменування вулиць і міст, 
пов’язаних з іменами діячів компартії, 
знесення пам’ятників на їхню честь, а 
також заборону виготовлення та поши-
рення комуністичної символіки. Сюди 
зарахували герб і прапор СРСР, зобра-
ження серпа і молота, а також їхнє по-
єднання з червоною зіркою. 

Багато коментаторів та користува-
чів соціальних мереж одразу заговори-
ли, що відтепер ветерани не зможуть 
одягнути свої нагороди, які містять 
герб СРСР. На це вказували і депутати, 
які голосували за закон. Наприклад, 
депутат Дмитро Тимчук уже готує змі-
ни, аби чітко прописати, що заборона 
не стосується ветеранських нагород. У 
законі прописали виняток із заборон, 
який, за твердженням Тимчука, можна 
читати двозначно.

Радянська символіка зберігається 
на пам’ятниках та пам’ятних знаках, 
могилах, надгробках, а також дозволя-
ється приватне збирання та зберігання 
предметів з такою символікою у якості 
колекціонування. Тобто зберігання на-
город вдома точно не заборонено, а от 
щодо публічного їх демонстрування, 
зокрема і на свята, виникли сумніви, 
адже формально закон це не дозволяє.

«Я не вважаю, що цю норму зако-
ну хтось виконуватиме так, щоб зму-
шувати ветеранів знімати нагороди», 
– заявив один з ініціаторів ухвалення 
«декомунізаційного пакету», директор 
інституту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович.

ЗНЕСУТЬ ПАМ’ЯТНИКИ 
РАДЯНСЬКИМ ВОЇНАМ

Одразу після ухвалення пакету зако-
нів у інтернеті почали ширитися чутки, 
що влада знесе усі пам’ятники радян-
ським військовим часів Другої світової, 
а також могили невідомому солдату. 
Зокрема, почали писати про знесення 
пам’ятника генералу Ватутіну в Києві.

Закон передбачає перейменування 
вулиць, пов’язаних з комуністичним 
режимом

П’ЯТЬ МІФІВ ПРО 
ДЕКОМУНІЗАЦІЙНИЙ 
ПАКЕТ

ЗАКОН «ПРО УВІЧНЕННЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У 
ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1939–1945 РР.»

1. Друга світова війна – закріплення офі-
ційного використання загальносвітово-
го терміну «Друга світова війна 1939–1945 
рр.».
2. День пам’яті та примирення – запрова-
дження Дня пам’яті та примирення 8 трав-
ня з метою увічнення пам’яті усіх жертв 
Другої світової війни.

3. День перемоги над нацизмом – визна-
чення 9 травня як державного свята – Дня 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939-1945 рр.
4. Символіка пам’яті – скасування вико-
ристання радянської символіки під час 
вшанування пам’яті полеглих та увічнення 
перемоги над нацизмом.

повертаємо народу справжню пам’ять про роки війни і позбавляємося радянського кліше

ЗАКОН «ПРО ДОСТУП ДО АРХІВІВ РЕПРЕСИВНИХ 
ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 
1917-1991 РОКІВ»

1. Відкритий доступ – відкриваються всі 
архіви радянських репресивних органів.
2. Минуле онлайн – встановлюється 
обов’язок оцифрування документів задля 
їх збереження та удоступнення.
3. Єдиний архів – формується єдиний 
архів репресивних органів, незалежний 
від політичної волі силовиків.
4. Європейський принцип доступу – закон 

обмежує доступ до інформації, а не до до-
кумента. 
5. Зняття самоцензури – відповідальність 
за поширення інформації несе особа, а не 
архівіст.
6. Декомунізація спецслужб та міліції – су-
часні правоохоронці та спеціальні служ-
би перестають бути пов’язаними з радян-
ськими репресивними органами.

відкриваємо архіви про злочини комунізму та масові порушення прав людини

лосують за перейменування міста. 
Чи варто братися за ці переймену-
вання найближчим часом взагалі?

– Усьому державному апарату 
варто спростити процес докумен-
тообігу. Так, деякі зміни приносять 
тимчасові незручності – щоб відре-
монтувати дорогу, мусимо на деякий 
час припинити рух нею.

– Фактично завдяки цьому за-
кону і діяльність КПУ в Україні є 
неможливою?

– Єдине, що може врятувати 
КПУ, – це перейменування, відмова 
від символіки і, відповідно, від час-
тини своєї історії. Але тоді це вже не 
буде комуністична партія.

Та ідеологію закон не забороняє, 
кожен може сповідувати будь-які 
цінності. Читати Леніна і ним захо-
плюватися вони мають право, але 
виставляти його бюсти в офісі як 
публічному місці буде заборонено.

«СТЕПАНА БАНДЕРУ 
ОФІЦІЙНО ВИЗНАНО 
ДЕРЖАВОЮ БОРЦЕМ ЗА 
ВОЛЮ УКРАЇНИ»

– Закон про вшанування борців 
за незалежність України ухвалюва-
ли насамперед для вшанування тих 
борців, які ще живі?

– Визнання не так важливе для 
тих людей, які боролися в різних 
військових формаціях за незалежну 
Україну, як для країни загалом. Бо 
це дає можливість Україні правиль-
но себе позиціонувати. Чи Україна є 
нащадком УРСР, чи все-таки Укра-
їнської Народної Республіки та ви-
звольного руху ХХ століття, який, 
попри поразку, врешті-решт взяв 
реванш у1991 році?

– Чи можна говорити, що згід-
но з цим законом, Степана Бан-
деру автоматично визнають на 
офіційному рівні якщо не героєм, 
то борцем за волю України, відтак 
будь-які спекуляції на цій темі при-
пиняться?

– Думаю, сперечатися будуть 
і далі, але офіційно державою він 
вважається борцем за волю України. 
Як і Роман Шухевич, Симон Петлю-
ра, Євген Коновалець, Василь Стус, 
Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чор-
новіл та інші фігури української іс-
торії, які особисто боролися в лавах 
різних військово-політичних фор-
мацій. Щодо офіційного статусу Ге-
роя України, то ця відзнака значною 
мірою вже скомпрометована, і я не 
певен, що варто боротися за повер-
нення їм цієї нагороди.

– За вашою інформацією, скіль-
ки ветеранів УПА нині лишилися 
серед живих, хто встигне відчути 
сатисфакцію?

– Важко сказати. Думаю, йдеть-
ся про кілька тисяч, але це включно 
з тими, хто зовсім в молодому віці 
підключився до підпілля чи став під-
пільниками на початку 50-х років.

Проте закон про увічнення пере-
моги чітко вказує, що пам’ятники учас-
никам та жертвам Другої світової ві-
йни не підлягають знесенню й держава 
зобов’язується їх охороняти. Це ж сто-
сується Вічного вогню.

Уряд зобов’язується створити на-
ціональний перелік пам’яток Другої 
світової війни, до якого увійдуть вій-
ськові кладовища, військові ділянки 
на цивільних кладовищах, братські та 
одинокі могили й інші пам’ятники і 
пам’ятні знаки, що «увічнюють пам’ять 
про події часів Другої світової війни». З 
усіх цих об’єктів також забороняється 
знімати символіку перемоги, яка міс-
тить комуністичні символи.

ЗАБОРОНИЛИ 
КОМУНІСТИЧНУ 
ІДЕОЛОГІЮ

Частина експертів сприйняли за-
кон про засудження комуністичного та 
нацистського режиму як повну забо-
рону комуністичної ідеології в Україні. 
Також одразу поширилася думка, що 
закон напряму забороняє нинішню ко-
муністичну партію України. Утім його 
назва вказує, що забороні підлягає ко-
муністичний режим та його пропаган-
да. А далі неодноразово вказується, що 
під комуністичним режимом мається 
на увазі режим, який був з 1917-го до 
1991 року.

При цьому символами комуніс-
тичного режиму є діячі КПРС, а також 
її попередниці – російської соціал-
демократичної партії більшовиків та 
російської комуністичної партії біль-
шовиків. Тобто на засновників самої 
ідеології комунізму – Карла Маркса та 
Фрідріха Енгельса – заборона не поши-
рюється.

Символами комуністичного режиму 
є і сама КПРС, а також тодішнє україн-
ське відділення – Комуністична партія 
України. Таку ж назву носить нинішня 
Комуністична партія України, яка мала 
фракцію у минулому скликанні Верхо-
вної Ради, проте не здолала виборчий 
бар’єр на дочасних виборах 2014 року.

Забороненими символами стали 
гімн, герб і прапор СРСР, а тому всі 
організації, які мають ці символи на 
своїх емблемах, знімуть з реєстрації. Це 
стосується громадських організацій та 
партій, тобто якщо у назві партії є слова 
Комуністична партія Україна, емблема-
ми є серп і молот, а у статуті – схвален-
ня діяльності СРСР та КПРС, то її по-
збавлять реєстрації.

«Якщо КПУ прибере герб (серп і мо-
лот), змінить назву, щоб не відповідала 
назві компартії УРСР, не виправдову-
ватиме злочини тоталітарного минуло-
го, то зможе існувати», – заявив «ВВС 
Україна» Володимир В’ятрович. При 
цьому він наголосив, що комуністичну 
ідеологію закон не забороняє.

Натомість Комуністична партія 
України засудила ухвалення закону й 
звернулася до президента з вимогою 
накласти на нього вето.

ГЕРОЇЗУВАЛИ ДИВІЗІЮ СС 
«ГАЛИЧИНА»

Також в інтернеті поширюється 
інформація, що у законі про визнання 
організацій борцями за незалежність 
України такою визнали одну з дивізій 
німецької армії СС «Галичина».

Документ визнає борцями за неза-
лежність України Українську повстан-
ську армію та Організацію українських 
націоналістів, які неоднозначно сприй-
маються у суспільстві. Проте у вичерп-
ному переліку організацій, який про-
писали в законі, СС «Галичини», яка 
воювала у складі Вермахту і була сфор-
мована з українців, немає.
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міфу, а точніше, його переформатуван-
ня, має вже риси державної ідеології, 
що суперечить демократичним прин-
ципам.

Національний міф підганяється під 
певне політзамовлення – переконати 
українців у тому, що вся наша історія 
являла собою боротьбу за державну не-
залежність. І тут ми стикаємося з тим, 
що офіційний Київ вибудовує базис 
цього міфу на інтересах нинішнього 
правлячого класу. Історію подають не 
як процес становлення українського 
народу в боротьбі за свої політичні та 
соціальні права, а як «елітарну» кон-
цепцію. 

За словами аналітика Центру до-
слідження суспільства Ірини Когут, 
спосіб, яким пропонують уберегти 
Україну від нацизму і комунізму, не 
має нічого спільного з «забезпеченням 
прав і свобод людини і громадянина» 
та «зміцненням демократичної і право-
вої держави». Цей закон (особливо в 
пакеті з вшануванням борців за неза-
лежність України) не просто засуджує 
тоталітарні режими, він забороняє 
критикувати борців за незалежність 
України, зобов’язує їх вшановувати. 
Знаючи перипетії української історії 
ХХ століття, можна упевнено сказа-
ти, що злочинами заплямували себе 
всі сторони численних конфліктів, але 
одні з них гідні осуду і забуття, інших 
же треба звеличувати, бо вони борці 
за незалежність. Це створення нового 
міфу – ірраціонального, некритичного 
і абсолютно недемократичного прочи-
тання історії, яке ставить крапку як на 
наукових дискусіях навколо історії ХХ 
століття, так і на дискусіях політичних 
щодо сучасності. Цей закон закріплює 
правий політичний консенсус, який 
сьогодні сформувався, і від нього не-
далеко до думки, що насправді СРСР і 
Третій Рейх засуджують не так за зло-
чини проти людяності, як за злочини 
проти української державності.

Є ще одна небезпека. Хто буде да-
вати «наукову оцінку» висловлюван-
ням, академічним роботам, проводити 
геральдичну експертизу? Хто буде ви-
рішувати, чи є в цій моїй статті попу-
ляризація комуністичних символів або 
«ревізія історії»? Напевно владі дове-
деться створити якусь чергову «комі-
сію з моралі».

СОВКОВІ ТРАДИЦІЇ
23 квітня 2014 року Держдума РФ 

у другому і третьому читанні ухвалила 
закон про введення кримінальної від-
повідальності за «виправдання нациз-
му».

Документ оголошує кримінальним 
злочином заперечення чи схвалення 
фактів злочинів нацизму, встановлених 
Міжнародним військовим трибуналом, 
а також поширення неправдивих відо-
мостей про діяльність СРСР під час 
Другої світової війни. Він також перед-
бачає покарання за поширення «непо-
вагових відомостей» про дні військової 
слави і пам’ятні дати Росії, пов’язані із 
захистом Вітчизни, а також за публічне 
паплюження символів військової сла-
ви. 

Автори закону прямо вказують на 

те, що ця новація російського законо-
давства покликана створити правові 
підстави для притягнення до суду, в 
тому числі й іноземних громадян, які 
«спотворюють російську історію».

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ 
ФРОНТ РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Протягом останніх 10 років Росія 
цілеспрямовано «відновлювала істо-
ричну справедливість», шляхом запе-
речення права колишніх радянських 
республік на власну історію і держав-
ність. У цьому процесі Росія веде агре-
сивну політику, мобілізувавши на по-
треби «історичного фронту» всі свої 
академічні та творчі кадри.

«Театром воєнних дій» у різний 
час були: «боротьба» за Київську Русь, 
відносини Гетьманської України і Мос-
ковського Царства, трактування подій 
української історії під час Революції і 
Громадянської війни, питання оцінки 
Голодомору в Україні 1932-1933 років, 
діяльності формувань Української по-
встанської армії під час Великої Вітчиз-
няної війни тощо.

Це те, що російський ідеолог ДНРів-
ського сепаратизму Олександр Дугін 
назвав «парадигмальною війною». 

Головними особливостями ниніш-
нього українсько-російського «істо-
ричного» конфлікту є: а) трактування 
історії крізь призму «державницьких» 
інтересів нинішніх Росії та України (а 
точніше, їх правлячих режимів); б) над-
мірне захоплення роллю особистості в 
історії; в) ідеологізація історії як такої, 
привнесення в неї визначень і підходів, 
невластивих попереднім історичним 
періодам.

І в це ідеологічне протистояння з 
азартом включилися українське екс-
пертне співтовариство і політеліта. Але 
це та ж парадигмальна війна, тільки 
вже по-українськи. Виграти її, граючи 
за російськими правилами і в рамках 
совкової традиції, ми не в змозі. Єдина 

можливість – це вийти за рамки міфо-
логізування історії.

ПОВЕРНУТИ 
ІСТОРІЮ НАРОДУ

По-перше, потрібно більше не ухва-
лювати совкових законів. Ці два закони 
буде змінено. Це зробить або сама ВР 
відразу після підписання президентом, 
щоб не бути повними ідіотами в очах 
європейців, або після висновків Вене-
ціанської комісії та рішення Європей-
ського суду з прав людини.

Є в Законі Стаття 2 п.1.3 та п 1.4 про 
«недопущення фальсифікації історії 
Другої світової війни 1939-1945 років 
в наукових дослідженнях» і «сприян-
ня об’єктивному та всебічному дослі-
дженню історії Другої світової війни 
1939-1945 років, відображенню подій 
війни, її жертв, дій учасників у творах 
літератури і мистецтва, книгах і аль-
бомах пам’яті, засобах масової інфор-
мації». Залишається сподіватися, що 
законодавці вклали в ці пункти саме те, 
що в них написано, а не відсилання до 
статті 6 п.1 Закону України «Про пра-
вовий статус і увічнення пам’яті борців 
за незалежність України у ХХ столітті»: 
«Громадяни України, іноземці, а також 
особи без громадянства, які публічно 
проявляють зневажливе ставлення до 
осіб, зазначених у статті 1 цього За-
кону, що перешкоджають реалізації 
прав борців за незалежність України 
у XX столітті несуть відповідальність 
відповідно до чинного законодавства 
України».

Складно буде потім вимагати від 
поляка шанобливого ставлення до бій-
ців ОУН-УПА, які брали участь у «во-
линській різанині» 1943-1944 років.

По-друге, примирення, а не помста 
переможеним. Наші народні обранці 
апелюють до європейських документів, 
що засуджують комунізм. Однак ще в 
грудні 2010 року Європейська комісія 
встановила відсутність єдиної думки 
у держав-членів щодо положень, що 
передбачають кримінальне покарання 
за схвалення, заперечення або примен-
шення злочинів комунізму.

Відомий політичний діяч Латвії і 
в минулому дисидент-правозахисник, 
антикомуністка Рута Шац-Мар’яш, 
критикуючи латвійську практику де-
комунізації, писала: «Не можна полі-
тично судити або реабілітувати якісь 
групи людей, можна лише спробувати 
довести конкретну провину в кон-
кретному злочині конкретної людини, 
суворо дотримуючись при цьому пре-
зумпції невинності. Немає сьогодні 
міжнародних організацій, які шука-
ють злочинців комуністичного режи-
му, як відомий всьому світу Центр Ві-
зенталя розшукує колишніх нацистів. 
Я противниця «політичного феєрвер-
ку» – суду над якоюсь старою і вже 
немічною людиною. До нинішнього 
покоління дійшла вже запізніла прав-
да, час зробив свою справу – пішло у 
небуття покоління катів і жертв. І все 
менше людей, здатних назвати справ-
жній гріх епохи, змусити пам’ять за-
говорити на повний голос і закликати 
себе і всіх до усвідомлення минулого, 

до моральної оцінки, можливо, навіть 
до покаяння».

По-третє, не дати перетворитися 
декомунізації на державну політику 
репресивного антикомунізму. Закон 
про заборону тоталітарних символів 
не тільки ставить в один ряд комунізм 
і нацизм, але ототожнює комунізм зі 
сталінізмом, таким чином намагаючись 
дискредитувати ліву ідею загалом.

Під час маккартистського «полю-
вання на відьом» у США репресіям на-
рівні з членами прорадянської компар-
тії піддавали троцькістів, анархістів, 
помірних лівих. «Попутники комуніс-
тів» були під наглядом ФБР: справи на 
Альберта Ейнштейна і Чарлі Чапліна 
містили 1427 і понад 2000 сторінок від-
повідно. Зараз американцям за це со-
ромно.

Як зазначає блогер Денис Пілаш, у 
нас зараз заведено вважати, що кому-
ністи бувають тільки організаторами, 
але аж ніяк не жертвами репресій. Між 
тим, кожен респектабельний латино-
американський диктатор вів рахунок 
убитих марксистів та інших лівих на 
тисячі і десятки тисяч. А в Індонезії 
після військового перевороту 1965 
року було винищено до півтора міль-
йона осіб, запідозрених у причетності 
до найбільшої компартії світу. Поди-
віться блискучі документальні фільми 
Джошуа Оппенгаймера «Акт вбивства» 
і «Погляд тиші», щоб у цьому переко-
натися.

По-четверте, нам потрібно відмо-
витися від «державницького» тракту-
вання своєї історії. Ідеться про те, що в 
Україні історія розглядається виключ-
но як історія держави (історія князів, 
гетьманів, царів і президентів), а не 
суспільства.

Може, варто повернутися до тра-
диції історика Михайла Покровського, 
в якій історія подається не як історія 
держави як такої, а як історія суспіль-
них процесів, трудового народу.

Концепція історії трудового народу 
– це не тільки багато в чому марксист-
ський аналіз і переосмислення минуло-
го, але насамперед – демістифікація. Не 
просто критика національних (і анти-
національних) міфів, а й принципова 
відмова грати за правилами міфологіч-
ної свідомості, яка просто не є для істо-
рика цікавою, навіть в плані полеміки.

Історичний факт, хай який пара-
доксальний та унікальний, завжди кон-
кретний. І саме в своїй конкретності 
він стає частиною загального досвіду, 
людської культури. Для наскрізь міфо-
логізованої свідомості будь-яке про-
тиріччя постає у вигляді загадки або 
таємниці. Але якщо дивитися на речі 
конкретно, то з’ясовується, що і відпо-
віді будуть простими й конкретними. 
Так само і з деміфологізацією спільної 
українсько-російської історії.

Так нам простіше буде препарува-
ти російські парадигмальні історичні 
конструкти. Перемогти російських міс-
тифікаторів історії можна тільки істо-
ричною правдою. Вони бояться фактів.

А для того, щоб говорити мовою 
історичних деміфологізованих фактів, 
потрібно, як мінімум, самим не бути 
совками.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ СОВКОВИЙ 
АНТИКОМУНІЗМ ДЛЯ УКРАЇНИУ

Віталій КУЛИК, директор 
Центру досліджень проблем 
громадянського суспільства, 
«Хвиля»

хвалення законів про 
заборону тоталітарних 
символів та визнання 

учасників національно-визвольних 
воєн засвідчило, що наша влада 
вирішила провести декомунізацію 
України, використовуючи 
«совковий» інструментарій. 

ПРИМУСЬ ДУРНЯ 
БОРОТИСЯ З 
КОМУНІЗМОМ...

На думку публіциста Володимира 
Задираки, саме так можна охарактери-
зувати нинішній антикомуністичний 
свербіж українських парламентарів. 
Замість того щоб позбавити Компартію 
України реєстрації через суд (цього для 
її остаточної смерті достатньо), наші 
нардепи вирішили попрактикуватися в 
заборонах і обмеженнях на символи та 
історичні студії.

Наприклад, «Закон про заборону 
тоталітарних символів» може ввести 
цензуру наукових історичних дослі-
джень, фактаж або висновки яких бу-
дуть іти в розріз з «офіційним тракту-
ванням». Автори закону вважають, що 
комуністичний режим в Україні був 
спочатку тоталітарно-репресивним (з 
1917 року) і забороняють «виправдан-
ня встановлення радянської влади на 
території України».

Це означає, що тепер потрібно за-
перечувати існування масового руху на 
підтримку більшовиків серед україн-
ського бідного селянства і робітничого 
класу. Але що тоді робити зі свідчення-
ми Володимира Винниченка і Михайла 
Грушевського?

Якщо, згідно з законом, забо-
роняється публічне використан-
ня цитат функціонерів ВК (б)У, то 
що робити з Миколою Срипником, 
поетом-боротьбистом (учасником 
більшовицького перевороту), Васи-
лем Елланом-Блакитним, з націонал-
комуністами, які провели успішну 
українізацію в 1920-х роках?

Достатньо мати шкільний рівень 
знань з історії України, щоб розуміти, 
що різні етапи розвитку СРСР/УРСР 
різняться між собою. Не можна змішу-
вати в купу період національного від-
родження в 1920-х роках і сталінські 
репресії, Голодомор і «відлигу» часів 
Шелеста.

Якщо я публічно заявлю про те, що 
радянський режим в 1990-1991 роках 
характеризується «обмеженим плюра-
лізмом», самоорганізацією населення, 
зростанням національної самосвідо-
мості українців? Якщо буду стверджу-
вати, що добробут народу в 1990 році 
був кращим, ніж зараз? Мене посадять? 
Я ж ставлю під сумнів тоталітарність і 
репресивність, антилюдяність радян-
ського ладу.

МІФОТВОРЧІСТЬ ЧИ 
ІСТОРИЧНА ПРАВДА

Так. Україна потребує нового дер-
жавотворчого міфу. Так чи так, у міфі 
завжди присутні кілька важливих ком-
понентів, основними функціями яких є 
як солідаризація суспільства, так і ви-
ховання (соціалізація) молодого поко-
ління. Закладаючи основу будь-якого 
національного міфу, його ідеологи 
переслідують стратегічні цілі обґрун-
тування незалежності. Але нинішня 
українська практика конструювання 
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МУЗИЧНІ  НОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
24 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 02.40 
«Телевізійна служба новин» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Сніданок з 1+1» 07.35, 
08.35 «Маша і ведмідь» 1 09.45 
«Чотири весілля» 11.10 Т/с «Сила. 
Повернення додому» 12.25, 
13.00 Д/с «Ворожка» 13.35, 
14.10 Д/с «Сліпа» 14.45 «Сімейні 
мелодрами - 5» 15.45 «Битва 
салонів» 17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» 20.20 «Мультибарбара 
2015» 21.00 «Вечірній Київ 
2015» 22.55 «Світське життя» 
00.00, 03.05 Х/ф «Плем’я» 05.15 
Телемагазин 

06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Картковий будинок»
03.50 Д/ф
04.45 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»

05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 04.05, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.10 Т/с «Революція»
11.50, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
14.20, 16.20 Т/с «Відрив»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.25 Х/Ф «ОБГОВОРЕННЮ НЕ 
ПІДЛЯГАЄ»
01.15 Х/Ф «БЛЕЙД»
04.35 Х/Ф «СТАРІ ПСИ»

05.40 Х/Ф «ПРИВІТ ВІД ЧАРЛІ 

ТРУБАЧА»

06.55 Х/Ф «НЕ ПІДГАНЯЙ 

КОХАННЯ»

09.05 Х/Ф «ВЕРБНА НЕДІЛЯ»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

18.45 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк - 5»

00.45 Х/Ф «31 ЧЕРВНЯ»

03.00 Х/Ф «ВЕСЕЛІ ЗІРКИ»

06.00, 08.25, 00.25 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 
Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Музична академія Junior
11.25 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
12.20 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільми
14.25 Віра. Надія. Любов
15.35 Театральні сезони
16.10 Музичне турне
17.20 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Т/с «Вікендові історії»
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.50 Х/Ф «ДАЛЕКИЙ ГОЛОС 
ЗОЗУЛЬКИ»

08.40, 21.30 «ДжеДАІ» 09.00, 
18.30, 21.00 Новини «Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 09.40 
Т/с «Лінійний відділ-7» 12.50 
Т/с «Ментівські війни-5» 15.00 
Д/п «Вітчизняні гранатомети. 
Історія та сучасність» 15.50 Д/п 
«Таємниці зниклих літаків» 16.40 
«6 кадрів» 19.00 Х/ф «Помста без 
права передачі» 22.00 «MMA. 
Змішані бої» 23.15 Х/ф «Піраньї 
3DD» 00.50 Х/ф «Карнозавр-3» 
02.05 Х/ф «Вперед за скарбами 
гетьмана!» 03.30 «Буде бій». 
WSB Всесвітня серія Боксу: Cuba 
Domadores (Куба) - Ukraine 
Otamans» 

06.00 За мить до катастрофи
06.50 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 14.00 У пошуках істини
09.00, 15.40 Містична Україна
09.50, 20.00 Секретні території
10.40, 22.40 Екосистеми світу
11.30, 18.20 Смертельна зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 16.30 Смертельний двобій
14.50, 19.10 Правила життя
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
23.30 Загадки Всесвіту
00.20 СБУ. Спецоперація

06.15, 15.30, 17.10 Т/c «Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00, 05.30 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.45 «Говорить 
Україна»
11.00, 23.30 Т/c «Підстава» 1
18.00, 04.45 Т/c «Безсмертник. 
Віра і правда» (2)
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня

06.05 Служба розшуку дітей
06.08, 07.25, 07.33, 07.55 Kids Time
06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00, 18.00, 03.55 Репортер
08.05, 21.00 Серця трьох 2
18.20, 03.10 Абзац!
19.00 Т/c «Вороніни»
20.00 Т/c «СашаТаня»
01.35 Х/Ф «ЛЕГКО НЕ 
ЗДАВАТИСЯ»
04.00 Зона ночі
05.40 25-й кадр

СУБОТА
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07.10, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
08.00, 08.30 М/с «Качині історії»
08.55 «Маша і ведмідь» 1
09.25 «Світське життя»
10.30, 02.15 Х/Ф «ПРОЦЕС»
14.40 «Вечірній Київ 2015»
16.30, 21.20 «Вечірній квартал у 
Туреччині»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.25 «Що? Де? Коли? 2015»
00.25 Х/Ф «АГЕНТ ГАМІЛТОН: В 
ІНТЕРЕСАХ НАЦІЇ»

07.45, 20.00 «Подробиці»
08.45 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/Ф «ЦИГАН»
13.50 Т/с «Легковажна жінка»
15.45 Т/с «Каяття»
20.30 Х/Ф «ПЕРЕВІРКА НА 
ЛЮБОВ»
22.30 «Ніч великого боксу на 
Інтері. Володимир Кличко - 
Брайант Дженнінгс»

06.00 Антизомбі
06.45 Секретний фронт
07.40 Громадянська оборона
08.45 Інсайдер
09.45, 13.00, 20.05 Т/с «Небо у 
вогні»
12.45 Факти
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
23.05 Х/Ф «БЛЕЙД»
01.25 Х/Ф «БЛЕЙД-2»
03.15 Х/Ф «ВТІКАЧ»

08.00 «Караоке на Майдані» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.00 Х/ф «Найчарівніша та 
найпривабливіша» 12.50 Х/ф 
«Новорічна дружина» 14.45 
Т/с «Коли ми вдома» 16.05 
«Холостяк - 5» 19.00 «Україна має 
талант!-7» 21.50 «Моя правда. 
Ектор Хіменес-Браво» 22.50 
«Україна має талант!-7» Підсумки 
голосування 23.15 «Давай 
поговоримо про секс 2» 02.50 
Х/ф «Великий атракціон» 04.10 
Х/ф «Ах, водевіль, водевіль» 

07.10 Шеф-кухар країни
08.00 У просторі буття
09.15 Перша студія
09.55 Зроблено в Європі
10.05 Нотатки на глобусі
10.30 Український корт
11.00 Книга ua
11.45, 12.15, 14.40, 17.35 Д/ф
13.00 Світло
13.40 Д/с «Сага старовинної 
пущі»
15.55 Чоловічий клуб. Бокс
16.55 Чоловічий клуб
18.50 Вірменія. 100 років пам’яті
19.00 Концерт вірменської 
музики
20.45 Ми любимо життя
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Дві сім’ї» 1
04.05 «Надвечір’я»

a06.00 «Буде бій». WSB Всесвітня 
серія Боксу: Cuba Domadores 
(Куба) - Ukraine Otamans»
06.20 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/Ф «МЕНТІВСЬКІ 
ВІЙНИ-3»
22.00 Х/Ф «ЗАМІНА-4: БЕЗ 
ПРАВА НА ПОРАЗКУ»
00.00 Х/Ф «ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАР»
02.05 Х/Ф «ВИШНЕВІ НОЧІ»

06.50 Бандитська Одеса
07.40 Ризиковане життя
09.20 У пошуках істини
11.00, 21.10 Жінки, які увійшли 
в історію
14.00 Екосистеми світу
16.00 Дожити до світанку
17.00 Смак пригод
18.40 Містична Україна
00.10 Ідеї, що перевернули світ
01.10 Війна всередині нас
02.00 Кримінал: великі таємниці
03.20 Д/ф
04.00 Смартшоу

06.15, 07.10, 02.15 Т/c 
«Приватний детектив Тетяна 
Іванова: Біс у ребро» 1
07.00, 15.00, 19.00 Події
08.00, 03.50 Т/c «Приватний 
детектив Тетяна Іванова: Живемо 
тільки раз» 1
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00 Х/Ф «КОПИ З ПЕРЕТОПА»
13.00 Х/Ф «ЗАЇЖДЖИЙ 
МОЛОДЕЦЬ»
15.20, 19.40 Т/c «Смуга 
відчуження» 1
23.25 Т/c «Слідами Фенікса» 1

06.00, 07.53 Kids Time
06.05 М/c «Губка Боб Прямокутні 
штани»
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.40 Страсті за Ревізором
14.30 Серця трьох 2
19.20 Х/Ф «ГРОМОБОЙ»
21.00 Х/Ф «NEED FOR SPEED: 
СПРАГА ШВИДКОСТІ»
00.00 Х/Ф «ЗАПАЛЮВАННЯ»
02.05 Х/Ф «ЛЕГКО НЕ 
ЗДАВАТИСЯ»
03.40 Великі почуття
04.00 Зона ночі

НЕДІЛЯ
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08.35 «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА 
НОВИН» 09.20 Х/Ф «АНЖЕЛIКА 
- МАРКIЗА ЯНГОЛIВ» 11.40 
Х/Ф «ПРЕКРАСНА АНЖЕЛIКА» 
13.45 Х/Ф «АНЖЕЛІКА 
І КОРОЛЬ» 15.50 Х/Ф 
«НЕВГАМОВНА АНЖЕЛІКА» 
17.35 Х/Ф «АНЖЕЛІКА І 
СУЛТАН» 19.30, 04.50 «ТСН-
ТИЖДЕНЬ» 21.00 «ГОЛОС 
КРАЇНИ 5» 23.15 Х/Ф «ЯВИЩЕ» 
01.00 Х/Ф «КАМ’ЯНИЙ ХРЕСТ» 
04.20 ТЕЛЕМАГАЗИН 

07.00 «Подробиці»
07.30 Х/Ф «ГАЛАСЛИВИЙ 
ДЕНЬ»
09.30 Новини
10.00 Х/Ф «ЦИГАН»
13.40 Т/с «Легковажна жінка»
15.40 Т/с «Каяття»
20.00, 04.35 «Подробиці тижня»
22.00 «Великий бокс на Інтері. 
Володимир Кличко - Брайант 
Дженнінгс»
01.35 Х/Ф «АЗАРТНА ГРА»
03.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ-2»

05.15, 12.45 Факти
05.45 Мультфільми
06.10 Х/Ф «КОНТАКТ»
08.50 Х/Ф «ЧЕРВОНА ПЛАНЕТА»
10.50, 13.00 Т/с «Шеф-2»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «МИСЛИВЦІ ЗА 
ВІДЬМАМИ»
22.05 Х/Ф «БЛЕЙД. ТРІЙЦЯ»
00.15 Х/Ф «БЛЕЙД-2»
02.15 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛІ ЗАКОНУ»
04.15 Т/с «Неправдива гра»

05.40 Х/Ф «ВІДПУСТКА ЗА 
ВЛАСНИЙ РАХУНОК»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.45 Т/с «Пізнє каяття»
15.40 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.05 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.00 Х/Ф «ЛЮБОВ ЗЛА»
02.20 Х/Ф «АТЕСТАТ ЗРІЛОСТІ»

06.05 Світ православ’я
06.30 Від першої особи. Підсумки
07.45, 00.05 На слуху. Підсумки
08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Мультфільм
10.05 Школа Мері Поппінс
10.25 Хочу бути
11.05 Музична академія Junior
12.10, 13.40 Д/ф
14.20 Фольк-music
15.45 Т/с «Таксистка»
17.30 Т/с «Вікендові історії»
18.30 Театральні сезони
19.00 Х/Ф «ПРОСТО УЯВИ»
20.45 Ми любимо життя
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика. 
Bandur Band
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Вертикаль влади
01.20 Музичне турне
02.25 Х/Ф «НУ, ТИ Й ВІДЬМА»
04.05 Віра. Надія. Любов
05.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами

07.55 Д/п «Чорнобиль. 
Зруйнований міф» 08.45 
«Хоробрі серця» 11.00 
«Люстратор 7.62» 12.00 «ДжеДАІ» 
13.00 «Секретні матеріали» 13.50 
21 Тур ЧУ. Карпати - Олімпік 
16.00 «Бушидо» 16.50 21 Тур ЧУ. 
Дніпро - Іллічівець 19.00 «Буде 
бій». WSB Всесвітня серія Боксу: 
Cuba Domadores (Куба) - Ukraine 
Otamans» 21.30 «Профутбол» 
23.10 «Гра без правил» 23.25 Х/ф 
«Піраньї 3DD» 01.10 Х/ф «Залізний 
лицар» 03.05 Х/ф «Камінна душа»

07.40 Ризиковане життя
08.30 У пошуках істини
10.10, 21.10 Жінки, які увійшли 
в історію
13.00 Дожити до світанку
15.00 Планета Земля
16.00 Смак пригод
17.50 Місто біди. Очима німців
18.40, 19.30 Д/ф
20.20 Таємниці століття
00.10 Ідеї, що перевернули світ
01.10 Війна всередині нас
02.00 Кримінал: великі таємниці
03.30 Бандитська Одеса

07.10 Х/Ф «ЗАЇЖДЖИЙ 
МОЛОДЕЦЬ»
09.00 Т/c «Квітка папороті» 1
16.00 Моє нове життя
17.00 Х/Ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
КОХАНОГО»
19.00, 03.00 Події тижня з 
Олегом Панютою
19.25 Футбол. Чемпіонат України 
«Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» 
(Київ)
21.20 Т/c «Слід» 1
23.50 Великий футбол
01.30, 03.25 Т/c «Мент у законі 
8» (2)

08.00 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
09.50 М/c «Пінгвіни з 
Мадагаскару»
11.45 М/ф «Гроза мурах»
13.35 Х/Ф «ОСТАННІЙ 
КІНОГЕРОЙ»
16.05 Х/Ф «ПОГОНЯ»
18.10 Х/Ф «NEED FOR SPEED: 
СПРАГА ШВИДКОСТІ»
21.00 Х/Ф «МІСТО ГРІХІВ: 
ЖІНКА, ЗАРАДИ ЯКОЇ ВАРТО 
ВБИВАТИ»
23.00 Х/Ф «МІСТО ГРІХІВ»
01.20 Х/Ф «ЗАПАЛЮВАННЯ»

«КРАЇНА МРІЙ» 
ПЕРЕЇЖДЖАЄ В ПИРОГОВО
navsi100.com

Фестиваль «Країна Мрій», що проходив на Співо-
чому полі, переїжджає. Цього року захід відбува-

тиметься у Пирогово 20 та 21 червня. 
«Зелені ландшафти з дивовижею традиційного 

українського побуту Пирогова в поєднані з етно-
культурним простором «Країни Мрій» – це надзви-
чайно бурхлива суміш. Чекайте на ще масштабніший 
проект, ще більше гостей та учасників, унікальний 
фестиваль повітряних куль «Монгольфлерія» та без-
ліч цікавинок», – наголошують організатори.

Цього року на фестивалі виступатимуть «Воплі Відо-
плясова», «Бумбокс», «ТНМК», «Onuka», «Мотор’ролла», 
«Чумаки», «Піккардійська Терція», «Атмасфера», «Th e 
Doox», «Bauci and Brothers», Olexa Kabanov, Alik Fantaev, 
Юлія Рома, «Kyiv Tango Project», «Джалапіта», «Lemko 
Bluegrass Band», Млада, «ДомРа», «Cepasa», «GO- A», 
«Grozovska band», «Cherokey Charlie», «VEXLYARSKY», 
«Shopping hour», а також діджеї O’Skripka, Мishukoff , Fа 
Major, Ekspert, Derbastler, Amarillio.

У ТЕРНОПОЛІ 
ПРОЙДЕ ФЕСТИВАЛЬ 
АНДЕҐРАУНДНОЇ МУЗИКИ 
«ГАМСЕЛИТЬ»
navsi100.com

З 24 до 26 квітня у Тернополі проходитиме фести-
валь електронної андеґраундної музики «Гам-

селить». Цьогорічне свято стає міжнародним — до 
українських учасників фестивалю зі Львова, Терно-
поля, Івано-Франківська, Києва, Дніпропетровська, 
Одеси, приєднаються польський музикант Яцек 
Мазуркєвич з проєктом «3phoNIA» та литовський 
імпровізатор-перформер Arma Agharta.

Організатор «Гамселить» Ярослав Качмарський 
обіцяє: «На фестивалі буде експериментальне техно, 
шумові імпровізації, композиції, побудовані на 
цифрових алгоритмах, експерименти з аналоговими 
носіями, нойз, індастріал. Гратиме так, щоби гамсели-
ло. Можна буде повтикати, потанцювати, подивитися 
на прекрасне. На «Гамселить» – атмосфера свободи». 

Також організатори зазначають, що цього року 
фестиваль відрізнятиметься від попередніх потужною 
візуальною частиною. Всі виступи супроводжува-
тимуться аванґардовими українськими віджеями. У 
галереї «Бункермуз» та на теренах основної локації 
фесту буде виставка медіа-мистецтва «Function».

ВИХОДИТЬ НОВА 
ПРОГРАМА ПРО 
УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ
navsi100.com

У вівторок, 14 квітня, в мережі з’явився перший ви-
пуск програми про українську музику «Crimy Rec 

Live». У першому сезоні автори планують оприлюдни-
ти шість передач.

«Ми будемо викладати по одній програмі на 
тиждень. На сьогодні відзнято шість випусків, і ми 
зараз беремося до запису наступних. Тривалість про-
грами – приблизно 15 хвилин. Кожен випуск присвя-
чений одній групі. Музиканти грають дві пісні і дають 
інтерв’ю», – розповіли автори програми.

Вже відзняті шість випусків стануть першим 
сезоном «Crimy Rec Live». Вони присвячені групам «5 
Vymir», «Stepan i Meduza», «Th e Spaсe Cakes», «Loreleya» 
та іншим українським командам. Знімання програми 
проходять на студії звукозапису «Crimy Rec», у ролі 
її ведучого виступив Влад Буйвол. Дивитися випуски 
можна буде на каналі студії «Crimy Rec» в Youtube.
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

У ЛУЦЬКУ – ДНІ 
ПОЛЬСЬКОГО КІНО
Із 15 до 26 квітня в Україні 
відбуватиметься ювілейний, десятий 
за ліком, фестиваль «Дні польського 
кіно». Кінофест проходитиме у п’яти 
містах України – Києві, Одесі, Вінниці, 
Харкові та Луцьку. 
Глядачі матимуть змогу переглянути шість кінострічок, 
одна з яких – «Іда» – отримала цьогорічну премію 
«Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною 
мовою». Окрім цього, кінолюбителі зможуть переглянути 
такі кінофільми: «Хочеться жити», «Невловиме», 
«Громадянин», «Боги», «Варшавське повстання».
Перегляд фільмів у Луцьку триватиме від 21 до 26 
квітня. Покази відбуватимуться в кінотеатрі «Premier 
City», що в ТРЦ «ПортCity» (вул. Сухомлинського, 1). 
Квитки можна придбати в касах кінотеатру. Початок 
сеансів о 19:00, вартість квитків – 30 грн.

СВЯТО ХОРОШОГО ГУМОРУ 
Й ГАРНОГО НАСТРОЮ
Півфінал сьомого сезону Всеукраїнської ліги КВН 
«Волинь» відбудеться 25 квітня у Луцьку. Дійство збере 
шанувальників гумору в Палаці учнівської молоді (вул. 
Шопена, 18).  За путівки у фінал змагатиметься шість 
команд: «Безна» (Вінниця), «Ляпас» (Тернопіль), «Жигулі» 
(Луцьк), «Збірна Ювілейного» (Рівне), «Тільки Так» (Львів, 
Калуш), «Чак Норіс» (Камінь-Каширський).
Квитки на гру можна замовити за номерами: 
(066) 435-67-88, (0332) 72-54-60. Вартість квитків – 
50-60 грн, придбати їх можна в касі облмуздрамтеатру. 
Початок дійства о 18:30.

ГАЙДА НА ВЕЛИКЕ 
ПРИБИРАННЯ
В обласному центрі Волині 24 квітня відбудеться 
екологічна акція «Зробимо Луцьк чистим». Організатори 
запланували прибирання п’ятнадцяти забруднених зон.
Усіх охочих долучитися до акції просять реєструватися 
на сайті екологічного руху letsdoitukraine.org. 
По додаткову інформацію можна звернутися до 
координатора акції у Волинській області Захара Ткачука: 
(063) 560-10-31, (095) 092-51-66.

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«НЕЗЛАМНА» 
(Україна, РФ, 2015)
Режисер: Сергій Мокрицький 
Серед тисяч і тисяч розмаїтих 

відгуків про цей фільм зафіксую 
для кіноколонки і свій скромний 
відгук. Мушу визнати, що він мене 
абсолютно не торкнув як такий, де 
розкривається одна із чорних сут-
ностей війни – метаморфоз люд-
ської психіки. Я добре пам’ятаю 
стрічки Маліка, Кополли: глибина 
людського розпачу, трагедія ма-
ленької людини на фоні одвічної 
хвороби людства – самостверджен-
ні за рахунок інших – розкриваєть-
ся широкомашстабно і глибоко водночас. У нашому випадку – по-
верхова спроба антиполітичної мелодрами з купою неточностей, 
сюжетних недопрацювань та нереалістичності низки епізодів зве-
ли нанівець благі наміри творців фільму. Єдине, за що їм справді 
треба поаплодувати, то це за відсутність просталінської пропаган-
ди.  Легше дихалося в процесі перегляду.  Стосовно героїв, то ліпші 
фільми про них ще чекають на своїх режисерів.

«НЕБЕСА РЕАЛЬНІ» 
(США, 2014)
Режисер: Рендалл Уоллес
Попри мої досить неоднозначні 

міркування щодо інституту сучас-
них релігій як таких, фільм Уолле-
са, хоч його багато хто і сприймає 
як місіонерську заготовку, приємно 
мене вразив. Неквапна, розмірена 
і подекуди досить розважлива іс-
торія пастора, син якого після ви-
ходу з важкої коми стверджує, що 
був у раю і спілкувався з самим 
Христом… І все б нічого – дитячі 
марення можна легко спихнути на 
клінічні ускладнення, але хлопчик 
розповідає про такі факти з життя 
сім’ї, про які просто не міг знати. Чи то світло від фільму, чи то моя 
вроджена схильність до віри в диво зробили своє, але стрічка спо-
добалася. Спробуйте! 

«ВОНА ЙОГО 
ОБОЖНЮЄ» 
(Франція, 2014)
Режисер: Жанна Еррі
Неочікувано цікава драматич-

на комедія, яка дещо вибивається 
зі звичних устоїв французького 
кіно, а з іншого боку тільки під-
креслює його різноплановість. 
Історія відомого співака, якому 
випадає на долю ще та пригода: 
позбутися тіла своєї подружки, 
яка випадково загинула під час 
«сімейної» сварки. До кого звер-
татися, щоб напевне? До однієї із 
своїх ліпших фанаток, які заради 
кумира готові на все і навіть біль-
ше! Втім продуманий план виходить з-під контролю головного ге-
роя, й історія закручується в дещо іншому вимірі реальності. Так, 
можливо, стрічка місцями сира і не до кінця зрозумілі позиції ав-
торів, але… сюжет тримав, актори вабили око, інтрига зберігалася 
до останніх кадрів, а відтак – час точно не був прогаяний дарма. 
Можна! 

«ПАТРУЛЬ»  
(США, 2012)
Режисер: Девід Ейр 
Дивуюся, що дізнався про цей 

фільм цілком випадково, нишпо-
рячи фільмографією Анни Кен-
дрік. Без сумніву, одна із найсиль-
ніших і найдраматичніх стрічок 
Джейка Джилленхола.  Зрештою, 
одна з найпроникливіших поліцей-
ських драм, які доводилося мені 
бачити. Історія лос-анджелеських 
патрулів, життя яких балансує 
між смертельною небезпекою та 
намаганнями побудувати звичай-
не людське щастя в межах сім’ї та 
стосунків з коханими. Ризики не-
реальні, але пара головних героїв, 
друзів, свідомі свого життєвого вибору і того, наскільки він важ-
ливий. Сильно, по-доброму пафосно і справді реалістично. Напо-
легливо рекомендую! 

«ГОЛГОФА»: ХОРОШИЙ «ГОЛГОФА»: ХОРОШИЙ 
ПОМИРАЄ ЗА ПОГАНОГОПОМИРАЄ ЗА ПОГАНОГОЯ

Юрій КОНКЕВИЧ

кби такі фільми крутили 
на ТБ, його перестали б 
називати зомбоскринькою, 

а просвітлених людей ходило б 
поряд з нами в рази більше. Не 
знаю, правда, чому «Голгофу» 
кіношні сайти оцінюють як 
трагікомедію.

«Голгофа» обходиться без проло-
гу, і зі старту прилипаєш до монітора. 
У першій же сцені невідомий, прий-
шовши на сповідь до отця Джеймса, 
повідомляє, що має намір убити його 
наступної неділі. «Мене в дитинстві 
ґвалтував священик-педофіл і ти, хо-
роший священик, помреш за погано-
го. Наступної неділі. Убити святого 
отця в неділю – це гарна думка», – ви-
голошує вирок на сповіді. 

Отець Джеймс знає, хто це був, але 
ж не глядач! Сценарій дає йому чи не 
з десяток претендентів на роль убивці. 
Мотив єдиний: усі вони – затяті гріш-
ники, а отець Джеймс – праведник, 
який намагається відвернути їх від 
гріха.

Персонажі у фільмі, жителі при-
морського ірландського містечка, – 
один кращий за іншого. Поліцейський-

гомосексуаліст. Аристократ-алкоголік. 
Хірург, який гасить недопалки у ви-
різаних людських органах. М’ясник, 
який б’є свою дружину. Дружина 
м’ясника, яка демонстративно плута-
ється з чорношкірим автомеханіком. 
Донька отця Джеймса, яка вчинила 
невдалу спробу самогубства. Колега 

отця Джеймса – абсолютно безхребет-
на істота, а єпископа, по допомогу до 
якого він звертається, цікавлять тіль-
ки власні захоплення.

Отож, отець Джеймс проживати-
ме цей тиждень так, ніби він сходить 
на Голгофу. Священик спочатку зби-
рається опиратися, але потім розуміє, 

що єдиний гідний вихід – смиренно 
прийняти чужі гріхи на себе. Як Хрис-
тос, зійти на свою Голгофу.

Увесь фільм я чекав розв’язки, 
сподіваючись, що убивця Джеймса 
передумає, або ж сам священик уте-
че від вироку. Марно… Проте фінал 
похмурої стрічки Джона Майкла 
МакДонаха-старшого, хай як дивно, 
по-євангельському світлий… 

Якраз час сказати про автора 
фільму. Менший із МакДонахів від-
фільмував болючу тему священиків-
педофілів. У 2009 році в Ірландії 
опублікували доповідь про численні 
випадки педофілії в середовищі ка-
толицьких священиків. Після цього 
авторитет католицької церкви дуже 
впав. До слова, Брендан Глісон, який 
зіграв у «Голгофі» головну роль, пра-
цював й у відомому фільмі старшого з 
братів МакДонахів – «Залягти на дно 
в Брюгге». 

Брендан Глісон грає блискуче. 
Його персонаж ніби й трагічний, але 
сльозу з глядача не вичавлює. Отець 
Джеймс розуміє, що він також ніби 
сходить на Голгофу і мусить померти 
за гріхи інших священиків, але робить 
це без жодного пафосу. Й останнє, про 
що говорить отець Джеймс, розмовля-
ючи з донькою напередодні неділі, – 
про прощення.

У фільмі багато видів узбережжя і 
природи. Вони, як і саундтрек, відпо-
відають настрою картини: щось дуже 
драматичне і водночас величне.

Фільм не просто хороший. Він 
відмінний, хоч і дуже важкий. Його 
обов’язково потрібно подивитися. 
Тому що змушує задуматися про ба-
гато важливих речей. Попри усю без-
надію, яка навалюється на священика, 
режисер показав, що є люди, готові 
вмирати за чужі гріхи.



13ÏÅÐÑÎÍÀ Хроніки ЛЮБАРТА
№14 (215)  16 квітня 2015 року

Сонячна аргентинка переконана: ще не раз побуває 
в Україні, яку полюбила усім серцем.

ЛЮБИТИ ЧУЖУ КРАЇНУ
Яся РАМСЬКА

кось я приїхала в чуже місто чужої 
країни, яке ніколи до того не 
бачила навіть на фото в мережі. 

Лише чула про нього, але почуте те було 
нейтральним. Казали, що місто як місто: 
з вулицями, бруківкою у старій частині, 
спальними районами, автовокзалом, 
портом, кораблями й людьми. Та те, що для 
одних видається буденним і звичайним, 
для інших – скарб і відкриття. На одній з 
площ я стояла й плакала від навколишньої 
краси та від… любові до чужого міста. 
Несподіваної, гострої й незрозумілої. Було 
таке відчуття, що нарешті впізнала когось 
давно забутого й втраченого. Певно, звідси 
й сльози. Відтоді приїздила туди безліч 
разів, та досі не можу пояснити собі емоції 
до одного з населених пунктів Всесвіту. 
Можливо, це щось з попередніх життів. Те, 
що резонує з душею.     

   Аргентинка з Канади Ана Лючія Лобос не 
обмежилася лише містом. У її серці відгукнулася 
ціла країна. А ще Ана каже, що змогла знайти в 
Україні те, що втратила, коли емігрувала з Арген-
тини. 

Ана Лючія якийсь час жила й працювала у 
Луцьку, Львові та Києві. А ще тут вона фотогра-
фувала, бігала ранковий крос, веселилася з дру-
зями, читала,  пила каву, ліпила вареники, гуляла 
сільськими дорогами, звикала до маршруток та 
подорожувала Україною загалом. Може, ви зу-
стрічали її на вулицях міста, буденного для вас 
та особливого для неї… чужого міста, куди вона 
обов’язково повернеться. Бо так вирішила. Бо 
по-іншому бути не може. 

Я народилася в Аргентині. Була ще зовсім 
малою, коли емігрували в Канаду. Бабуся, мама 
і я. Мама була знаною й кваліфікованою лікар-
кою в Аргентині, але в Канаді  професію   треба 
було підтверджувати. Для цього знадобилося б 
приблизно десять років навчання.  Отож, вона 
мусила знайти іншу роботу, щоб прогодувати 
мене. Змінили країну проживання, бо дядько 
(брат матері) допомагав фінансово. Та він заги-
нув майже одразу після переїзду. Так ми втрати-
ли опору. 

Наша еміграція з Аргентини до Канади 
– довга історія, яку важко описати кількома 
реченнями. Я народилася незабаром після гро-
мадянської війни в Аргентині.  Батьки були в 
опозиції. Ще до моєї з’яви на світ мама усвідоми-
ла, що бути поряд з батьком – небезпечно. Тоді 
ми переїхали до іншого регіону в Аргентині. Та 
все ж таки  цілковитої безпеки не було. Рідну 
країну довелося покинули через низку причин: 
особистих і політичних.  Отже, ми емігрували в 
Канаду.  

Уперше я відвідала Україну в 2009 році по 
роботі.  Вдруге приїхала у 2012-му.  Щоразу, 
як поверталася, то закохувалася в країну все 
більше. Є щось таке в Україні дуже душевне. 
Те, що важко пояснити, але воно відгукуєть-
ся в моєму серці. У 2013 році з’явилася нагода 
пожити якийсь час в Україні. Не вагалася ні 
секунди.  

Луцьк і Львів стали першими містами, де  
жила в Україні. Певно, тому почала вивчати 
українську мову, а не російську. Культура й ат-
мосфера цих західних міст дуже відрізняється 
від того, як живе  мегаполіс. Київ, наприклад. 
Коли переїхала до Києва, це був  дивний і дово-
лі важкий період. І не лише тому, що українська 
столиця відрізняється від канадських міст і тих у 
світі, де мені  довелося жити.  Насамперед, життя 
в Києві було тотально іншим, ніж те, до якого я 

Я

звикла в Україні. На щастя, мені дуже поталани-
ло з друзями. Вони допомогли стати на ноги.  

Уперше відчуття дому з’явилося тоді, коли 
повернулася з подорожі Кримом. Я пройшлася 
вулицею, зайшла в квартиру. Знаєте, відчула себе 
в ідеальному місці. На своєму місці у світі.  

У Києві була проблема з мовою. Я вчила-
ся лише української мови. Була переконана, що 
люди спілкуватимуться зі мною українською.  У 
реальності все було трохи не так. Іноді мене за-
питували, чому розмовляю українською, а не 
російською. Кілька разів навіть чула грубощі на 
свою адресу.  

Великі міста часто мають невиправдано по-
гану репутацію. Думаю, що щастя не залежить 
від місця, де живеш чи перебуваєш у якийсь 
момент. Щастя від того, чи зуміє людина знайти 
себе. Отож, почала шукати те, що зробить мене 
щасливою в Києві. Насправді щастя – в дрібни-
цях. 

Луцьк завжди буде місцем, куди поверта-
тимуся.  Це моя українська домівка.  Саме сюди  
була моя перша українська мандрівка.  Тут мої 
друзі. Для мене в Луцьку завжди любов і світло. 

Дуже особливі для мене люди живуть під 
Луцьком.  Мої українські дідусь і бабуся з не-
величкого села Вербаїв. Деякі з моїх найкращих 
спогадів про те, як я працювала в їхньому саду, 
їла honeycomb (медові стільники. – ХЛ) за сто-
лом, довго гуляла ґрунтовими дорогами та вчи-
лася ліпити вареники на кухні.  

Львів – романтичний і мрійливий.  Це міс-
то для того, щоб закохуватися й писати вірші.  Я 
могла б провести багато днів, гуляючи його пре-
красними вуличками. Любила ненадовго втікати 
туди на вікенди з собою. 

Мій друг з Канади гостював в Україні про-
тягом місяця. Після довгого дня нескінченних 
прогулянок містом ми зголодніли. Отож, вирі-
шили приготувати вечерю й відпочити в моїй 
квартирі на 17-му поверсі.  Коли врешті-решт 
всілися за столом, втішені тим, що можемо 
розслабитися,  гучний звук, схожий на вибух, 
майже оглушив нас. Ми чимдуж  кинулися до 
вікна, щоб з’ясувати, що сталося.  Ті голосні не-
зрозумілі звуки продовжували гриміти один за 
одним, посилюючись від того, що відбивалися 

між будівлями. Сигнали автомобілів лунали, 
здавалося, звідусіль, а величезні спалахи світ-
ла пронизували вікна й будинки навколо. Нас 
просто паралізував страх!  Ми вирішили, що це  
бомбардування. Не мали жодного уявлення, що 
маємо робити: залишатися в квартирі чи втікати 
геть.  Нарешті вирішили, що залишатимемося 
разом до самого кінця. Аж раптом… спалахи 
стали рожевими, потім – зеленими,  блакитни-
ми. Ми побачили, що люди ходять вулицями 
так, ніби  нічого не сталося.  З’ясувалося, що «те-
рористичний напад» був просто салютом.  Щоб 
ви розуміли, салюти  заборонені в Канаді. Для 
того щоб запустити феєрверк вдома, потрібно 
отримати спеціальну ліцензію. Потім ми смія-
лися з цієї ситуації, але це – хороший приклад 
того, як культурні відмінності можуть дивувати 
й навіть лякати.  

Кожна з моїх подорожей в Україну була 
пов’язана  з роботою у соціальних програмах 
для молоді. Я працюю в канадійській  організа-
ції (світовій) і ми маємо партнерство з україн-
ськими асоціаціями.  У 2013 році починала міс-
цеве відділення в Києві, допомагала  проводити 
тренінги  й різноманітні програми  для міської 
молоді, що стосувалися спорту, музики  й соці-
альної свідомості. Усе це було одним величезним 
випробуванням, але мене оточували талановиті 
люди, друзі й колеги. Разом ми працювали над 
проектом.  Усі вони зробили грандіозну роботу 
для підтримки організації. 

У вільний час я була в селі або ж подорожу-
вала до інших міст. Одне слово, насолоджувалася 
часом в Україні.  Ще щодня зранку бігала в київ-
ському ботанічному саду. Це було одне з того, що 
я любила робити найбільше. 

Моя родина не дуже близька між собою. 
Рідні по крові, але водночас далекі. Через певні 
події, що трапилися в дитинстві, я проводила 
багато часу, дорослішаючи наодинці. В Україні 
мене ніби «удочерила» сім’я друга. Я бувала в них 
майже щодня.  Там я вперше справді відчула, що 
таке родина. Відчула, що я – її частина.  Дивне 
відчуття, що ти нарешті знайшла те, що шукала 

протягом усього життя, навіть не здогадуючись 
про втрату.  Навчилася приймати любов та під-
тримку відкритим серцем. Зрозуміла важливість 
сім’ї. Я дуже щаслива, що знайшла цих людей. 
Вони  моя родина дотепер.  Мій український брат 
приїжджав до мене в Канаду на кілька місяців. 

У мене зовсім не було стереотипів про укра-
їнців та Україну. Рішення про першу подорож 
ухвалювала дуже швидко, отже, просто не було 
часу на якісь дослідження та малювання уявних 
картин про націю і країну.   Зовсім не знала, чого 
чекати.   Звісно ж, я була в захваті, коли приїхала. 
Усе було новим і незвичним. У мій перший день 
у 2009-му вирушила просто з аеропорту до за-
лізничного вокзалу. Звідти – потягом до Луцька.  
Ніколи не подорожувала у поїздах такого типу. 
Назавжди запам’ятаю смак чаю в спеціальних 
потягових склянках. Також ще довго не забуду 
сусідів по купе. 

Люди на Заході мають стереотипи щодо 
українців. Багато хто думає, що Україна – це 
все ще Радянський Союз. Коли я повернулася 
в Канаду, люди питали мене, як там було. З тих 
питань ставало зрозуміло, що більшість погано 
уявляє, що таке Україна взагалі. Коли я готувала-
ся до переїзду, то чула: «Чому Україна? Що тягне 
тебе туди знову й знову»?  Думаю, що це все – че-
рез незнання й допитливість. Вони думають, що 
вся Східна Європа – однакова.  Україна особли-
ва.  Важко пояснити іншій людині, на що схоже 
місце, бо кожне – неповторне. Отже, моє бачення 
України і досвід, отриманий тут, може різнитися 
від досвіду інших.  

Українці – справжні. Багато разів вони були 
терпеливими й добрими до мене. У часи, коли я 
почувалася, наче риба без води, завжди знахо-
дився той, хто вказував мені шлях. Українці по-
казують дружбу через вчинки. 

Незважаючи на те, що виросла в Канаді, я 
все ще аргентинка. Живучи в Канаді, я загуби-
ла відкритість, спонтанність. Усе це знайшла в 
Україні.  Я поверталася в Україну знову й знову, 
планую робити це ще й ще.  Щось в українській 
культурі резонує зі мною, в мені. 

Загалом прожила в Україні десь рік. Сім 
місяців у 2013-му. Хотіла продовжити візу, щоб 
залишитися довше, але це було неможливо. На 
жаль. Зараз я живу в Калгарі, на Заході Канади, 
неподалік гір. Працюю у тій же організації, що й 
до того. Навчаюся, щоб вступити до юридичної 
школи.  У Канаді це важко зробити. Спочатку 
треба успішно закінчити перший курс в універ-
ситеті. Лише 10%  з тих, хто подав документи на 
вступ, складають іспит. Але це моя мрія! Хочу 
захищати людей, відстоювати людські права, зо-
крема, фокусуючись на тому злі, що чинить Ро-
сійська Федерація.

Знову повернуся в Україну. Без сумніву. 
Один з моїх близьких друзів одружується цьо-
го року. Отож, планую приїхати восени. Зараз 
мушу трохи почекати, щоб пізніше довше пробу-
ти в Україні.  Тут так багато  рідних мені людей! 
Мандрівки завдовжки в тиждень буде замало.

Чудова та щира Ана Лючія Лобос – ще одна 
людина у світі (маю надію, із тисяч), небайдужа 
до України. Такі люди з нами не лише в горі, коли 
біда й війна. Вони з нами і в радості, коли роз-
повідають десь там, далеко, про культуру, звичаї, 
мову, людей та незрозумілу любов до чужої кра-
їни. 

 Мандруючи закордонними містами, чи за 
тисячі кілометрів приміряючи до себе нове місце 
для життя, зупиняймося бодай на хвилю й слу-
хаймо серця. Там має бути любов до СВОЄЇ  кра-
їни. Плекаймо її, бо лиш так, вивчаючи чуже, не 
відцураємося свого.  
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Найближчого вікенду відбудеться матч сезону 
«Волинь» – «Динамо». У ролі головного 
тренера Ребров вперше зіграє проти 
Кварцяного у Луцьку.  

ТІЛЬКИ НІЧИЯ. І ЦЕ ТІЛЬКИ НІЧИЯ. І ЦЕ 
ПЕРЕД «ДИНАМО»!ПЕРЕД «ДИНАМО»!

ВІЛЬНА БОРОТЬБА

М Команда І В Н П PМ О
1 Динамо 19 15 4 0 46 - 9 49
2 Шахтар 19 14 2 3 54 - 12 44
3 Дніпро 19 12 5 2 35 - 12 41
4 Зоря 19 9 4 6 28 - 22 31
5 Металіст 18 7 7 4 27 - 24 28
6 ВОЛИНЬ 19 7 4 8 26 - 32 25
7 Ворскла 19 5 8 6 18 - 19 23
8 Металург Д 19 5 7 7 22 - 24 22
9 Олімпік 19 6 4 9 18 - 44 22

10 Металург        19 5 4 10 16 - 32 19
11 Чорноморець 18 3 8 7 14 - 22 17
12 Говерла 19 3 7 9 15 - 27 16
13 Іллічівець 19 1 4 14 17 - 45 7
14 Карпати 19 3 6 10 13 - 25 6
* З ФК Карпати (Львів) знято очок: 9. Згідно з рішен-

нями КДК ФФУ від 10.09.2014 р. та 17.10.2014 р.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

19-й  тур
Говерла – Іллічівець 2:1, Металург З – Волинь 1:1, 

Металург Д – Олімпік 4:2, Шахтар – Чорноморець 5:0, 
Дніпро – Металіст 0:0, Динамо – Зоря 2:2, 

Карпати – Ворскла 0:0.

Павло ФІЛОНЮК

Металург З (Запоріжжя): Старцев – 
Лисицький (к), Пашаєв, Рудика, Платон, Гвілія 
(Татарков, 70),  Каплієнко (Нестеров, 77), 
Кузнецов, Баліч, Льопа, Юсов (Жураховський, 
46).
НЗ: Шеремета, Кулинич, Курілов, Ігнатенко.
Волинь (Луцьк): Шуст – Гуменюк (Парцванія, 
24), Жуніч, Новак, Польовий – Політило 
(Бабенко 90+2), Шарпар – Хомченко 
(Мемешев, 53),  Бабатунде, Кобахідзе – 
Бікфалві (к).
НЗ: Кичак, Воронін, Козьбан, Мемешев.
Голи: Бікфалві (39 – з пен.)
Попередження: Гуменюк (23), Політило (32), 
Парцванія (36), Лисицький (39), Бабенко 
(90+6).

ЩО ТАКЕ «НЕ ТАЛАНИТЬ» 
І ЯК З ЦИМ БОРОТИСЯ

Гості від початку означили, хто буде господа-
рем на полі у Запоріжжі. Уже на другій хвилині 
міг забивати Бікфалві. Хомченко подав з пра-
вого флангу у воротарський, звідки пробивав 
Ерік. Старцев відбив у ближню стійку власних 
воріт…

Повна перевага гостей була у першому таймі. 
Команда багато перехоплювала, швидко перехо-
дила в атаку, била по воротах з різних позицій. 
Утім тиск «Волині» до пори до часу виявлявся 
тільки в одному стовідсотковому моменті – ак-
тивний Бабатунде продерся лівим флангом і від-
дав у центр на Хомченка. Вітя в боротьбі з захис-
ником пробивав у дальній кут, але йому вдався 
не так удар, як колупання м’яча, і куля пройшла 
повз ціль.

Наснагу і старанність гостей було винагоро-
джено: Ерік індивідуально заробив свій одинад-
цятий гол в чемпіонаті. Бікфалві перехопив не-
подалік чужої штрафної пас Пашаєва, увірвався 
в карний і його збив Лисицький. Жовта – капіта-
ну «Металурга» і пенальті – румуну: 0:1. Це був, 
до слова, ювілейний двадцятий гол Бікфалві у 
чемпіонатах України.

Другий тайм пройшов під акомпанемент 
тиску гостей. «Металург» опонував слабко, і 
лучани були зобов’язані забивати вдруге, але не 
все вдавалося у завершальній стадії атаки. Тим 
неочікуванішим був гол Нестерова наприкінці 
матчу. Льопа обіграв чотирьох гравців «Воли-
ні», віддав Платону, і той з 22 метрів дуже точно 
та сильно пробив з-під захисників у кут воріт 

18 квітня, субота: 
Металіст – Карпати, 14:00; Іллічівець – Металург Д, 

17:00;  Зоря – Шахтар, 19:30;
19 квітня, неділя: 

Олімпік – Дніпро, 14:00; Чорноморець – Говерла, 
17:00; Ворскла – Металург З, 17:00; 

Волинь – Динамо, 19:30.

20-й  тур

Матчі останніх сезонів ознаменувалися для 
«Волині» поразками з рахунком 1:4. Так було у 
листопаді 2013 року в Луцьку та у вересні 2014 
року. У решті матчів «Волинь» «кусалася» і «дря-
палася» за очки. Навесні 2012 року в Луцьку 
тільки гол Шевченка на останній компенсованій 
до першого тайму хвилині приніс перемогу «Ди-
намо»: 1:0. 14 липня 2013-го в стартовому матчі 
фіксувалася нічия 1:1 на НСК «Олімпійський». 
Світлі спогади з останніх зустрічей киян та лу-
чан – голи у виконанні «хрестоносців» Лопеса, 
Кінаша, Нємчанінова та Жуніча. 

У складі «Волині» є велика група футболістів, 
які пройшли дитячу школу «Динамо» або висту-
пали за різні вікові команди столичного гранда: 
Артем Кичак, Темур Парцванія, Сергій Воронін, 
Дмитро Нємчанінов, Артем Шабанов, Володи-
мир Польовий, Євген Новак.

За «Динамо» виступає екс-«хрестоносець» 
Євген Хачериді. Початок матчу на «Авангарді» 
19 квітня о 19.30.

Назар ТРИКУШ

Збірна команда Волинської 
області на Чемпіонаті України 
з вільної боротьби у Харкові 
здобула рекордну кількість 
нагород. Наші борці виграли 
вісім медалей різного ґатунку. 

Високу кваліфікацію та клас 
підтвердила чемпіонка світу Юлія 
Ткач. Вона без проблем перемогла 
у своїй ваговій категорії 63 кг. Лілія 
Горішна у категорії 53 кг теж була 
першою. Тішить і «золото» Окса-
ни Ващук у в/к 75 кг. Спортсменка 

зуміла відновитися після травм, які 
переслідували її минулого року.

Оксана Гергель у ваговій катего-
рії 58 кг стала другою. Срібну наго-
роду у волинську скарбничку покла-
ла Вікторія Лукінська. У категорії 60 
кг у фіналі вона поступилася МСМК 
Тетяні Омельченко. У цій же вазі 
бронзову нагороду виборола Ірина 
Остапук з Нововолинська. Наталія 
Мазур у в/к 69 кг стала третьою.

У чоловіків єдину нагороду ви-
боров Михайло Даценко. У ваговій 
категорії до 125 кг він завоював 
«бронзу».

«Так багато нагород волинські 
борчині з дорослого чемпіонату 
України ще ніколи не привозили. 
Але цей успіх одночасно показав і 
проблеми, які має вільна боротьба 
на Волині. На жаль, ми не маємо 
спеціалізованих закладів, де могли 
б тренуватися наші спортсмени. 
Тому всі дівчата їдуть з Волині. Так, 
більшість наших спортсменів на-
вчаються у Львівському інституті 
фізичної культури, тому виступа-
ють паралельно за дві області», – 
розповів Заслужений тренер Укра-
їни Анатолій Мілєхін.

ВОЛИНСЬКА БОРЧИНЯ 
ОТРИМАЛА 
«СПОРТИВНИЙ ОСКАР»
Назар ТРИКУШ

Національний олімпійський комітет тради-
ційно підбив підсумки року і визначив найкра-
щих спортсменів 2014-го. Всеукраїнська урочиста 
церемонія «Герої спортивного року-2014» відбу-
лася в Київському національному академічному 
театрі оперети. На заході були присутні олімпій-
ські чемпіони, легенди спорту, тренери і фахівці 
галузі, діячі культури та мистецтв. Найкращих 
спортсменів визначали у 14 категоріях. До остан-
нього моменту рішення Української Академії 
Спорту тримали у таємниці, але тим приємнішим 
було оголошення самих переможців. 

Найкращим спортсменом року став чемпіон 
світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег 
Верняєв. Звання найкращої спортсменки діс-
талося чемпіонці світу та Європи з фехтування 
Ользі Харлан. Найкращим тренером у 2014-му 
став Григорій Шамрай, старший тренер жіно-
чої збірної України з біатлону. А його команда у 
складі Олени Підгрушної, Віти Семеренко, Ва-
лентини Семеренко, Юлії Джими перемогла у 
номінації «Найкраща команда».

У номінації «Повернення року» перемогла 
ковельська борчиня Юлія Ткач-Остапчук. У 
2014-му вона здобула «бронзу» на Чемпіонаті 
Європи і стала Чемпіонкою світу у ваговій ка-
тегорії 63 кг. Зазначимо, на килим спортсменка 
повернулася після народження сина.

– Після того як жінка народжує, вона ніби 
потім досягає в спорті більших результатів, 
більше викладається, у неї вже немає інстинкту 
самозбереження. У мене склалося якнайкраще: я 
після народження дитини повернулася в спорт, 
досягла «золота» на Чемпіонаті світу, виборола 
«бронзу» на Чемпіонаті Європи. Жартую зі сво-
го чоловіка, що, мабуть, його прізвище більш 
фартове, ніж моє дівоче (Остапчук), адже я під 
своїм прізвищем не могла здобути медалі на ЧС, 
а під його – перемогла. У сім’ї жартуємо, що його 
прізвище мені більше личить, – каже борчиня.

У 2015-му Юлія представлятиме Україну на 
перших Європейських Олімпійських іграх. Та-
кож вона має дуже хороші шанси поборотися на 
бразильській Олімпіаді у 2016 році.

ДОСЯГНЕННЯ

Шуста: 1:1. У підсумку – всього лиш нічия у За-
поріжжі.

ІСПИТ КОМАНДОЮ №1
Найближчої неділі луцьку «Волинь» на її полі 

екзаменуватиме лідер українського футболу ки-
ївське «Динамо». Команда Сергія Реброва приїде 
до Луцька після чвертьфіналу в Лізі Європи про-
ти «Фіорентини». Вочевидь тренери киян пі дуть 
на певні кадрові ротації. Але глибина складу 
«Динамо» дозволяє дихати Реброву і Ко на по-
вні груди. Додамо й ту обставину, що у минуло-
му турі «Динамо» втратило очки в домашньому 
матчі з «Зорею» (2:2).

Один із принципових моментів матчу – очна 
дуель кращих бомбардирів  чемпіонату Еріка Бік-
фалві та Андрія Ярмоленка, у яких по 11 влучних 
ударів. Ярмоленко наразі кращий бомбардир у 
матчах «Волині» й «Динамо». Цікаво, що тренер 
киян Сергій Ребров забив лучанам чотири голи. 

Статистика матчів «Волині» з «Динамо» не 
оптимістична для лучан. У чемпіонатах України 
суперники зустрічалися 27 разів. 22 перемоги за 
киянами, чотири рази фіксувалася нічия й тіль-
ки одного разу, 8 травня 2003 року, перемогла 
«Волинь». Різниця голів – 71-19 на користь «Ди-
намо».

ВОЛИНЯНИ ВЗЯЛИ РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ МЕДАЛЕЙ НА ЧУ
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 9 квітня 2015 року

АНЕКДОТИ

СУДОКУ

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

  
Навіть у 8 років мені значно менше 

хотілося знайти скарб, ніж зараз.
  

Я одружився вдало. Жінка прино-
сить каву мені в ліжко щоранку. Цікаво 
тільки, як вона мене знаходить у нашому 
великому місті? 

  
Боксер Валуєв чавить тарганів самим 

поглядом. А вони його чавлять інтелек-
том.

  
На прохання російських ЗМІ Петро 

Симоненко з’явився на допит в СБУ вже 
зі слідами тортур.

  
— А ти як живеш, за законом чи по 

совісті?
— По ситуації...

  
На пам’ять начебто не скаржуся. А 

може, й скаржуся, але одразу забуваю.
  

Етапи великого шляху:
— Путін підняв Росію з колін.
— Путін опустив ціни на горілку.
— Довелося починати заново...

  
Немає більш нудної теми, ніж прези-

дентські вибори 2018 року в Росії.
Головна інтрига майбутнього десяти-

ліття — запровадять кріпосне право чи 
ні...

  
Коли слухаєш російський шансон, 

то створюється враження, що в’язниця 
— найбільш чудове місце на землі, де си-
дять талановиті освічені люди, які міцно 
люблять своїх мам.

  



16 ÑÊÐÈÍß ÏÀÍÄÎÐÈХроніки ЛЮБАРТА
№14 (215)  16 квітня 2015 року

З НЕПУБЛІКОВАНОГО

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)
Адвокат дияволів
Є вірогідність поміняти авто. Варіант з «Хюндаєм» 
розглядати не варто. Не шукайте нових форм заро-
бітку – вас і «тут непогано годують». Але затямте: 
експерименти з грошима можуть виявитися невда-
лими. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Сергій Дружинович (11 травня 1979 р.)

Правий хук
Не поспішайте з різкими оцінками і далекоглядни-
ми висновками, хоч скидається на те, що вас «під-
ставив» вчорашній найлюбіший друг.

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Роман Іванюк (13 червня 1983 р.)
Спиртометр
Зорі радять пам’ятати: не збідніє рука того, хто 
щось комусь дає. Тому не забувайте про табличку 
ділення. Адже багато питань доведеться залаго-
джувати самотужки. Хоча це може виявитися не 
так і складно: рідка валюта також нині в тренді. 

РАК (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич (23 червня 1965 р.)
Фондиня
Ваш романтичний настрій пошириться на всіх, хто 
цього тижня перебуватиме з вами. Бажання обда-
рувати весь світ своєю посмішкою може трохи бен-
тежити тих, хто поряд, але одночасно й створювати 
чудовий настрій. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан (14 серпня 1960 р.)
«Ігортрипроценти»
Очікувані гроші надійдуть вчасно. Вкладайте кошти 
у нерухомість. Ваша нестримна енергія та ініціатив-
ність сковує дії партнерів. Не намагайтеся усе вирі-
шити самі. Згадайте колишній фах.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Валентин Вітер (4 вересня 1973 р.)

Маршалок сойму
«Любі» партнери не зацікавлені у зближенні відно-
син. Намагайтеся поставитися до цього спокійно. Не 
драматизуйте. Незабаром ситуація зміниться. Час 
визначитися із своєю спеціалізацією у «хаті під ку-
полом». 
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Петро Шпига (30 вересня 1973 р.)
Шериф-красунчик
Ваші поради можуть сприйняти вороже. Доведеть-
ся обговорювати проблеми з близькими друзями, 
їхні поради допоможуть зробити правильний вибір. 
Слухатимете важкий рок та «Сектор Газа». 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Святослав Боруцький (28 жовтня 1971 р.)

Міський Робесп’єр
Частіше говоріть людям приємні речі. Зорі радять 
навчитися бачити позитив у буденному спілкуванні, 
а не шукати ворогів. Готуйтеся до подорожі в Крим 
– розширяти канали, крутити вітряки й керувати та-
тарською самообороною.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)
Дюк Ришельє
Помітних фінансових обмежень у вас не передба-
чено, тому буде важко замаскуватися під бідняка, 
якого всі ображають. Сміливо реалізуйте свої ідеї. 
Надайте матеріальну допомогу нужденним. Парт-
нери припинять про вас турбуватися. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)
Вічний революціонер
Справи йтимуть прекрасно. У разі потреби звер-
тайтеся по підтримку до спонсорів. Реалізації ва-
ших планів сприятиме оточення. Не зважайте на 
злі язики. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Степан Івахів (24 січня 1968 р.) 
Молоковоз
Цього тижня не варто користуватися правом силь-
нішого. Владнати непорозуміння допоможе терпе-
ливість і добре слово. Тримайтеся ближче до влади, 
адже скоро доведеться іти до неї на поклон.

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Намісник Пороха
Доведеться відстоювати свою хитку репутацію 
жорсткими способами. Наведете порядок у власно-
му домі, хоч і задумаєтеся про переліт у нове гніздо. 
Друзі не підведуть, але позбутися принаймні однієї 
валізи без ручки таки доведеться.

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 17 – 23 КВІТНЯ 

...О
Олесь ГАВРИЛОВ

сінь 1776 року. Американські 
«майдауни» зносять статую 
англійського короля Георга 

III у Нью-Йорку. Що ж тут зчиняється 
в англійських газетах! Як уявлю себе 
лондонцем, то перед очима такі 
газетні заголовки постають…
«Звалили статую і відразу зажили 
краще за британців, а борги перед 
метрополією самопогасилися». 
«Інших проблем у новоствореної 
держави, звісно ж, немає». «А чи 
запитали «батьки-засновники» в 
нью-йоркців, чи хотіли вони зносити 
Георга?». «Треба було б позбутися 
усього британського спадку: 
університетів, банків, портів». 
«Дикуни і варвари, які так легко 
відрікаються від свого минулого, 
не мають майбутнього». «Хіба вони 
знають, скільки хорошого зробив 
король Георг для Америки?!». 
«Це мавпи, які валять пам’ятник 
Дарвіну!». «Ну так – проти шматка 
бронзи всі сміливі». «А це, між іншим, 
витвір мистецтва!». «Вони тільки 
ламати вміють, а нічого путнього 
за рік революції ще не створили!». 
«Працювати на благо країни ніхто не 
хоче, тільки б декларації строчити і 
статуї ламати». «Хай там як, але Георг 
– наша історія». «Та якби не Британія, 
то в Америці не було б нічого, крім 
індіанських вігвамів!». 
Ну ось і весна 2015 року в Україні. 
Декомунізація і її недобиті 

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

супротивники. Москальські 
газети куражаться: «Та якби не 
ідеї Ілліча, українці дотепер на 
рівні трипільців копирсалися б 
у землі!» «Ні злочинним намірам 
хунти переписати історію великого 
народу великої країни!» «На палю 
каліку В’ятровича!».
Стоп, громадяни, вгомоніться, 
заспокойтеся. Можна ж домовитися. 
А ухвалімо, що Дніпропетровськ 
– це від апостола Петра! Ось! 
Він колись з апостолом Андрієм 
рибалив на Дніпрі. Ага-ага… Тому 
не смійте паплюжити згадку про 
перебування святих на Борисфені!
А Іллічівськ, той, що біля Одеси, 
– від святого Іллі. Й «Іллічівець» – 
футбольну команду з Маріуполя 
– також названо на честь 
християнського володаря грому й 
блискавок. 
З вулицями, проспектами, районами, 

бібліотеками і кінотеатрами імені 
Леніна ще простіше. Вони славлять 
москальську річку Лену. Українці 
неподалік неї колись сотнями тисяч 
працювали. А після катор… гм-гм, 
роботи купалися в Лені. 
А пам’ятники Леніну, які ще 
залишились скніти під українським 
небом, – то пам’ятники акторам, 
які грали історичного персонажа 
В. Ульянова у радянських фільмах. 
Наприклад, Михайло Ульянов. 
Байдуже, що не всі схожі на актора, 
але хто скаже, що справжній катюга 
В. Ульянов був схожим на себе в уяві 
радянських монументалістів?
Ще, до речі, українці дуже шанують 
Михайла Францовича Леніна. 
Був такий драматичний актор. 
Народився 21 лютого 1880 року в 
Києві, мав перше прізвище Ігнатюк, 
згодом був одним з корифеїв 
московського Малого театру.

А назва міста Кіровоград – також 
наша. Вона від «кіряти». Кіровоград 
– це місто, яке любить випити, 
бухнути. Бо поруч – Жовті Води, 
уранові рудники, радіація… А 
що – варіант «Дніпро» замість 
Дніпропетровська пропонують 
же? Це така ж вулична, розмовна 
назва, як «кірялово», «кіряти»! І не 
треба Кіровоград перейменовувати, 
якимсь там Єлизаветградом 
заморочуватися. Бо якщо 
Єлизаветград, тобто місто Лізи, 
то вийде реклама підліткового 
журналу. Негоже якось.

Мало не забув – усі вулиці і 
мікрорайони Жовтневі названо 
так на честь місяця жовтня. Здавна 
українці шанували цю пору року. 
Картопля в загатах, пшеничка в 
коморі, свята Покрова на носі. Тому 
в кожному пристойному селі мусить 
бути Жовтнева вулиця. 
Спитаєте, як бути з 
Червоноармійськом (-ою)? Не 
здумайте ображати любителів 
спорту! Як не вшанувати успіхи 
армійських команд ЦСКА чи СКА? У 
Львові та Одесі були колись славні 
спортивні клуби армії, а київський 
ЦСКА грав у фіналі Кубка України!
Ну, і так далі. Червоний Партизан 
або Червоний Кут  – це ще легше. 
Національно-визвольний прапор 

червоно-чорний? Червоно-чорний 
Партизан чи Червоно-Чорний Кут – 
це довго і незручно, тому залишимо 
тільки першу частину. Героям слава!
Радянська вулиця? Українці 
дуже люблять щось радити один 
одному. Допомогти – зась, а от 
порадити сусідці, куму чи колезі 
– це наша національна ознака. 
Тому Радянськими можна зробити 
центральні проспекти спальних 
районів.

Село Комсомольске? Це як два 
пальці об асфальт – у таких селах 
залишилися жити тільки ті, хто 
колись вступив у комсомол. 

Першотравневе? Не бачу проблеми 
– 1 травня 1945 року оголосили 
про смерть Адольфа Гітлера. Як 
не прославити день смерті цього 
покидька?

Котовськ? Українці шанують котів. 

* * *

А що ж все-таки з тим 
Дніпропетровськом робити? 
Січеслав ламає вуха. Катеринослав? 
Якщо покопирсатися в історії, то 
німкеня Катька ще тею тьотьою 
була... На перехресті стоїмо і 
чухаємо потилицю, куди повернути. 
Але, хай куди підемо, головне не 
тупцювати на місті та не скиглити: «А 
в тюрме щас макарони»! 
Мало не забув! Не показуйте цього 
тексту луцьким божевільним 
Канановічам. Вони його розксерять і 
розкинуть Луцьком з «кукурузника», 
якого не добили контрабандисти.
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