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МИ ТЕ, ЩО МИ ЇМО?!
Хай там хто і що каже про негативний вплив США та 
Західної Європи на автентичність слов’янської культури, 
але у тому впливі є багато хорошого. Саме з-за океану 
до нас «прийшов» чудовий рух під назвою «буккросинг», 
що спонукає українців та українок відпускати прочитані 
книги у світ для того, щоб їх могли читати й інші люди. А 
в цій публікації – про фріганізм.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ШОК
НКРЕ збільшує з 1 травня 2014 року роздрібні ціни на 
природний газ для побутових споживачів  більш ніж 
у півтора раза, тарифи на теплову енергію та гаряче 
водопостачання для населення також збільшуються, 
а мінімальний прожитковий мінімум в Україні на 
увесь 2014-й заморожено на рівні 1176 грн на місяць. 
Відсоток тих, хто виживе після жорстких обмежень в 
країні, не береться прогнозувати жоден 
аналітичний центр…

ДОСВІД ПОЛЬЩІ: ЯК 
ВЛАДА ЛЮБЛІНА 

ПРАЦЮЄ ЗІ ЗМІ? 
Досягненням подій 2004 року 

називають розвиток журналістики 
в Україні. Звісно, поступ був. 
Без нього важко уявити події 
2013-2014 років, Євромайдан. 

Журналістика (саме процес, 
а не ЗМІ) стала сміливішою, 

впливовішою, хоча звання 
«четвертої влади» навряд чи 
завоювала. А вільна преса 
– неодмінний атрибут для 

вступу до 
європейської 
сім’ї, за 

членство 
в якій так 
бореться 
Україна.

стор. 13 стор. 10
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стор. 7

ВОЛИНСЬКІ СЛІДИ КАНДИДАТІВ ВОЛИНСЬКІ СЛІДИ КАНДИДАТІВ 
У ПРЕЗИДЕНТИ У ПРЕЗИДЕНТИ 
УКРАЇНИУКРАЇНИ
Активна фаза агітаційної  кампанії кандидатів 
у Президенти України  на Волині розпочалась 
у Вербну неділю, 13 квітня, візитом у Ковель, 
Володимир-Волинський та Луцьк Петра 
Порошенка. Живе спілкування з виборцями 
завжди було ефективним та ефектним 
засобом пошуку прихильників. І себе можна 
показати, і на реакцію людей подивитися. Тож 
упродовж наступного місяця для волинян 
демонструватимуть серіал під умовною назвою «Я 
радий бути вашим Президентом». Серед двадцяти 
трьох кандидатів – жодного уродженця нашої 
області, дехто з них уже встиг залишити свій слід, 
а хтось зумів відверто наслідити на Волинській 
землі.

ДОСВІД ПОЛЬ
ВЛАДА ЛЮБЛ

ПРАЦЮЄ ЗІ 
Досягненням подій 2004

називають розвиток 
в Україні. Звісно, по
Без нього важко уя
2013-2014 років, Єв

Журналістика (с
а не ЗМІ) стала 

впливовішою
«четвертої вл
завоювала. А
– неодмінний
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є
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ШПРИЦИ, ВАННИ ШПРИЦИ, ВАННИ 
Й НАВІТЬ ІКОНКИ:Й НАВІТЬ ІКОНКИ:  
ЩО ЛУЧАНИ ЩО ЛУЧАНИ 
ВИКИДАЮТЬ ВИКИДАЮТЬ 
ПОВЗ СМІТНИКИПОВЗ СМІТНИКИ

ЧИСТЕ МІСТО  
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ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ 
МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 
НА ВЕЛИКДЕНЬ 
Тетяна ГРІШИНА 

У Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, в місті 
курсуватимуть тролейбуси за шістьма 
маршрутами, а також маршрутки №15, 15а та 9а.

Відповідне рішення 16 квітня затвердив вико-
навчий комітет Луцької міської ради. 

Таким чином, в ніч з 19.04.2014 на 20.04.2014 з 
опівночі до 6.00 години пасажирів перевозитимуть 
тролейбуси за маршрутами №1 «Бенделіані – Драм-
театр», №3 «Лісництво – Драмтеатр», №4 «Львівська 
– Залізничний вокзал», №5 «Дубнівська – Гордіюк 
(відділення ДАІ)», №8 «ЦУМ – Гордіюк (відділення 
ДАІ)» та №9 «ЦУМ – Гордіюк (відділення ДАІ)». 

А також їздитимуть чотири маршрутки №15 та 
№15а (ЦУМ – проспект Молоді – ЦУМ) і чотири 
маршрутки №9а  «Полонківська – с. Липини». Окрім 
цього, виконком рекомендував перевізнику «Луць-
ке АТП-10701» забезпечити рух одного автобуса за 
маршрутом №9 «Теремнівська – с.Рованці (церква)» 
в ніч з 19.04.2014 на 20.04.2014 (з 24.00 до 06.00).

За тиждень після Великодня, 27 квітня, у про-
відну неділю міська влада обіцяє пустити вісім тро-
лейбусів, які їхатимуть на кладовище у Гаразджі з 
Залізничного вокзалу. Окрім цього, курсуватимуть 
десять автобусів за маршрутом «Конякіна – Гараз-
джа (кладовище)», який проходитиме в прямому та 
зворотному напрямках вулицями і проспектами: 
Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відроджен-
ня, Рівненська (місця міжзмінного відстою на вул. 
Конякіна та в с. Гаразджа біля кладовища).

ЕКОНОМРЕЖИМ

НА ЧАСІ 

ТРАНСПОРТ HÄNDE HOCH

БУНТ ПЕРЕВІЗНИКІВ: ПРОЇЗД У 
МАРШРУТКАХ – ЩОНАЙМЕНШЕ 
ТРИ ГРИВНІ

ЛУЦЬКІ ДЕПУТАТИ ПЕРЕКРОЇЛИ БЮДЖЕТЛУЦЬКІ ДЕПУТАТИ ПЕРЕКРОЇЛИ БЮДЖЕТ
Ц

Ірина КАЧАН

ьогоріч Луцьк буде 
максимально економити, 

однак у мерії обіцяють не скорочувати 
бюджетників. Зміни до головного 
фінансового документа обласного 
центру депутати Луцької міськради 
ухвалили 15 квітня на позачерговій сесії.

Як пояснила начальниця управління 
фінансів та бюджету Лілія Єлова, напри-
кінці березня Верховна Рада внесла зміни у 
закон про державний бюджет, відтак пере-
гляду потребують і місцеві бюджети. При-
чина очевидна – відновлення економіки та 
стабілізація фінансової ситуації в державі з 
огляду на нинішні економічні й суспільно-
політичні реалії.

За словами Лілії Єлової, загальний об-
сяг бюджету зменшено майже на 17 млн 
грн. Відповідно, на цю суму скорочується 
обсяг видатків. Також буде зменшено до-
ходи бюджету розвитку міста. Цей «кошик» 
не отримає з держбюджету 40 млн грн.

Економію відчують у всіх галузях бю-
джетної сфери. Перш за все скорочуються 
незахищені видатки. Загалом їх буде змен-
шено на 17,5%. 

Зменшується також фонд оплати праці. 
При формуванні бюджету передбачалося 
поетапне збільшення мінімальної заробітної 
плати з 1218 грн в січні до 1301 грн з жовтня, 
та, відповідно, збільшення тарифних окла-
дів. Змінами до держбюджету таке збільшен-
ня не передбачається. Також обмежується 
виплата стимулювальних надбавок та до-
плат, премій, заміни та окремі інші виплати. 
Однак, за словами Лілії Єлової, зменшення 

розміру зарплати не планується.
«Якщо говорити про зміни по кожній 

галузі, то на забезпечення діяльності орга-
нів управління Мінфін зменшив видатки 
на 480 тис. грн. Однак я ухвалив рішен-
ня скоротити їх на 1,25 млн грн. Зокрема, 
зменшимо парк автомобілів міської ради 
на 50% та витрати на їх утримання. Загалом 
фонд оплати праці зменшуватимемо майже 
на 980 тис. грн. Буде скорочено витрати на 
придбання товарів, оплату різних послуг. 
Не будуть відбуватися ремонти приміщень, 
зменшаться видатки на оплату послуг 
зв’язку. Загальна сума економії сягне 670 

тис. грн», – пояснив міський голова Микола 
Романюк. 

За його словами, у галузі освіти видатки 
зменшуються на 10,3 млн грн, сфера охоро-
ни здоров’я недоотримає 2,4 млн грн, соці-
альна сфера –  410 тис. грн.

Такий «економний режим» міська вла-
да забезпечить шляхом зменшення коштів 
на реалізацію низки програм. Крім того, у 
2014-му мерія витрачатиме мінімум коштів 
на святкові заходи, навіть на День міста.

Депутата Олександра Плісецького ціка-
вило, яких додаткових заходів буде вжито 
для збільшення доходної частини бюджету. 
Микола Романюк пояснив, що планується 
продаж земельних ділянок на аукціоні, по-
обіцяв упорядкувати оплату за оренду зе-
мельних ділянок та продовжити роботу із 
залучення інвестицій.

Секретар міської ради Сергій Григорен-
ко в ході сесії заявив, що слід переглянути 
роботу комунальних підприємств, частину 
з яких, на його думку, треба або ліквідува-
ти, або приватизувати.

А депутат Андрій Осіпов висловив дум-
ку, що міського голову взагалі можна позба-
вити зарплатні, мовляв, Микола Романюк 
– заможна людина і зможе працювати за 1 
гривню на рік. Та оригінальну пропозицію 
колеги не підтримали. 

Хоча деякі депутати й мали низку заува-
жень до розрахунків фінуправління мерії, 
зміни до бюджету зрештою ухвалили, хоча 
й не одноголосно.

«Скорочення працівників у галузях 
освіти, культури, охорони здоров’я та соці-
ального захисту не передбачається», – наго-
лосив насамкінець Микола Романюк.

Ірина КАЧАН

Луцька мерія вже третій тиждень не може 
порозумітися з перевізниками. Власники 
маршруток категорично вимагають негайно 
переглянути вартість проїзду.

Під час «круглого столу» 15 квітня пе-
ревізники не приховували емоцій. Переко-
нують: міська влада вперто не хоче розумі-
ти, що «вбиває» їхній бізнес. Адже ціни на 
пальне стрімко зросли, подорожчали авто-
запчастини тощо. У більшості міст України 
вартість проїзду в громадському транспорті 
збільшилася, однак луцькі владці поки на-
магаються «тримати» тариф у дві гривні. 
Тим часом, стверджують маршрутники, 
вони практично нічого не заробляють та 
уже мають борги. Якщо так і далі триватиме, 
то зовсім скоро місто може лишитися без 
маршруток, бо перевізники просто переста-
нуть випускати на рейси свої автобуси. 

Заступник луцького мера Тарас Яковлев 
погоджується, що тариф треба піднімати. Вва-
жає, що нині ціна проїзду в маршрутках має 
становити 2,50 грн. Уже навіть готовий проект 
рішення виконкому про підвищення тарифу. 
Нині документ проходить регуляторну про-
цедуру. Також його передали на розгляд в об-
ласне відділення Антимонопольного комітету 
України. До слова, в цьому тарифі зменшено 
рентабельність перевізників з 10 до 5 %.

«Ви собі навіть не уявляєте, яке обурення 
в лучан викликає ціна у 3 гривні. А от 2,50 
сприймають нормально», – каже заступник 
мера. 

Утім перевізники категорично не пого-

джуються з такими розрахунками. Кажуть, 
що ціна проїзду має збільшитися щонаймен-
ше до трьох гривень, ще краще – до 3,50 грн. 
Та, за словами Яковлева, відповідні економіч-
ні обґрунтування надали не всі перевізники. 

«Ви мусите довести свої витрати. Дехто 
нам подав розрахунки на найдовші марш-
рути, а на коротші й з великим пасажиро-
потоком не надали. Це хитрощі. Поки не 
побачимо чітких розрахунків по кожному 
маршруту – міська рада не зможе підвищи-
ти тариф», – пояснює посадовець. 

Підтримує заступника міського голови 
й в.о. голови обласного територіального від-
ділення АМКУ Сергій Луговий, який каже, 
що не всі перевізники надали потрібні доку-
менти, а тому антимонопольники не можуть 
вивчити обґрунтованість підняття тарифів.

Як варіант виходу з ситуації Сергій Луго-
вий пропонує розділити маршрути на корот-
кі та довгі залежно від протяжності. За його 
словами, відповідно й встановити різну вар-
тість проїзду в маршрутних таксі. На думку 
Тараса Яковлева, у вихідні можна зменшити 
кількість громадського транспорту, що дасть 
змогу перевізникам зекономити. 

Зійшлися на тому, що маршрутники му-
сять подати у мерію детальні розрахунки 
по кожному маршруту. Яковлев пообіцяв: 
якщо будуть підстави підняти вартість та-
рифу більше ніж до 2,5 грн, то мерія буде 
змушена піти на такий крок.

«Їздити за 2,50 грн ми ще витримаємо 
півтора місяці, але не більше. Не може бути 
ціна проїзду в громадському транспорті 
меншою за вартість буханки хліба», – наго-
лосив голова обласної асоціації автоперевіз-
ників Ігор Семеніхін.

У МІЛІЦІЇ НЕ КАЖУТЬ, 
СКІЛЬКИ ЗБРОЇ НА 
РУКАХ У ВОЛИНЯН 
Тетяна ГРІШИНА 

З січня 2013 року до квітня 2014-го у 
Волинській області зафіксували 305 
кримінальних правопорушень за 
фактом незаконного поводження зі 
зброєю, з них 56 – у Луцьку. 

Кількість зброї, що перебуває у 
власності громадян, у відповіді на запит 
в управлінні МВС України у Волинській 
області назвали службовою інформаці-
єю. Тому вказати, скільки лише зареє-
строваних засобів захисту, важко. 

Втім у міліції зазначили, що про-
тягом 2013 року населення Волинської 
області добровільно здало 710 одиниць 
вогнепальної, газової, холодної зброї та 
пристроїв травматичної дії. У 2014 році 
волиняни за власним бажанням позбу-
лися таким чином 114 одиниць зброї. 

Щодо лютневого випадку погра-
бування магазину «Зброярня», що в 
Луцьку, то в МВС повідомили про за-
криття кримінального провадження 3 
березня 2014 року, оскільки викрадені 
боєприпаси і зброю повернули.
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ТАРАС СТЕЦЬКІВ: 
«РОСІЇ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ 
САМ ФАКТ ІСНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ» 
Ірина КАЧАН

Нині Україна критично потребує негайного 
зміцнення обороноздатності, вважає громад-
ський діяч і політик Тарас Стецьків. Власними 
думками з приводу ситуації в державі він поді-
лився 13 квітня під час свого візиту до Луцька. 

На його думку, Україна переживає найдра-
матичніший період у своїй новітній історії. Адже 
перед державою постала небезпека широкомасш-
табного військового вторгнення з боку Росії. 

«Я цілковито переконаний, що Крим для 
Путіна – лише початок, він не зупиниться. Його 
маніакальна мета – взяти Київ. Зрештою, Путін 
зайде в Україну так далеко, як ми дозволимо йому 
зайти. Тобто він не зупиниться навіть на Києві», – 
вважає політик.

Пацифістська, миролюбна і подекуди боягузли-
ва позиція нової влади, каже Тарас Стецьків, дала 
можливість Володимиру Путіну захопити Крим. 

«А тепер він готує широкомасштабні диверсій-
ні дії, щоби вторгнутися під тим чи тим приводом 
на південний схід. Це очевидно. Спершу Путін 
здійснив провокацію і дивився на реакцію України, 
української влади і світової спільноти, коли реакції 
не послідувало – він пішов далі. Так само він зараз 
діє на Сході України», – впевнений він. 

За словами Тараса Стецьківа, політика уми-
ротворення агресора тільки спричиняє ще більшу 
агресію. Тим часом Росія посилює диверсійну 
діяльність. 

«Не розумію, чому наша влада досі не від-
мовилася від позаблокового статусу. Я за негайне 
подання Україною заявки на членство в НАТО. І не 
аргумент, що Росію це може розізлити. Росії не по-
добається сам факт існування Української держави. 
Ми мусимо кричати на весь світ, що Путін порушив 
усю міжнародну систему безпеки. І якщо його зараз 
не поставити на місце, а це можна зробити тільки 
спільними зусиллями України і цивілізованого 
світу, то може розгорнутися воєнний конфлікт 
планетарного масштабу», – припускає політик.

Тарас Стецьків стверджує, що наразі у Росії за-
вдання мінімум – перенести президентські вибори, 
щоб Україна до грудня не мала легітимної влади. 

«Російська загроза не зникне ні найближчими 
місяцями, ні найближчими роками. Поки Путін 
при владі, загроза російської інтервенції в Україну 
буде зберігатися. І тому  найближчими роками 
головним завданням нашої країни буде безпека, 
створення дієздатної влади і втілення економічних 
реформ», – зазначає він. 

На думку Стецьківа, дієздатну владну коман-
ду без олігархів і популістів здатен сформувати 
екс-міністр оборони, лідер партії «Громадянська 
позиція» Анатолій Гриценко, який нині балоту-
ється в президенти. До слова, Гриценко приїде до 
Луцька 22 квітня, о 18:00 на Театральному майдані 
відбудеться зустріч політика з волинянами.
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ОСВІТА

ЛУЦЬКИЙ «ПОЛІТЕХ» РОЗШИРЮЄ ГОРИЗОНТИ
Алла САДЕЦЬКА

Луцький національний технічний 
університет спільно з польським 
університетом «Люблінська Політехніка» 
взялися реалізовувати освітньо-
інтеграційний проект. Втілюватимуть 
проект «ПЛ-ЛНТУ Транскордонний 
обмін досвідом» впродовж двох років.

Як розповіла завідувачка кафедри еко-
номічної теорії та міжнародної економіки 
ЛНТУ Лариса Савош, проект 
реалізується в рамках Програ-
ми транскордонного співро-
бітництва Польща-Білорусь-
Україна на 2007-2013 роки й 
співфінансується за кошт Єв-
ропейського Союзу в межах 
Європейського Інструменту 
Сусідства та Партнерства. 

– Співпраця нашого вишу 
із поляками, а особливо з Лю-
блінською Політехнікою, три-
ває уже впродовж 20 років. 
Нині ж маємо новий виток 
співпраці – у галузі реаліза-
ції проектів, – каже Лариса 
Савош. – Люблінська Політехніка є лідером 
проекту, ЛНТУ виступає партнером. Мета 
проекту полягає в усуненні бар’єрів і роз-

ширенні співпраці між нашими університе-
тами щодо обміну інформацією і досвідом у 
галузі науки, освіти та управління.

Участь у цьому проекті насамперед 

дасть змогу Луцькому НТУ та Люблінській 
Політехніці організувати обмін студентами. 

– В обмінах братимуть участь в основно-
му студенти технічних спеціальностей. Пла-
нується дві групи по 15 студентів. Перед-
бачається і технічне навчання, і вивчення 
польської мови, ознайомлення з польською 
культурою. І відповідно 30 студентів-поляків 
приїдуть до нас вивчати український досвід, 
– зазначає Лариса Савош.

Також заплановано дні відкритих две-
рей, освітні ярмарки, створення спільного 
сайту для обміну знаннями. 

– Це сприятиме збільшенню конкурен-
тоспроможності наших студентів, про що 
ми насамперед дбаємо, – наголосила вона. 

Ірина КАЧАН

іднедавна 
управління 

Міністерства внутрішніх 
справ на Волині очолює 
40-річний полковник 
міліції Петро Шпига. 
Колективу нового керівника 
представили 10 квітня. 
Виявляється, вперше за 
останні понад два десятки 
років волинською міліцією 
керуватиме корінний 
волинянин. 

Народився Петро Шпига 
у селі Чмикос Любомльського 
району. Службу в органах вну-
трішніх справ розпочав у 1995 
році. Закінчив Луцький дер-
жавний педагогічний інститут, 
Українську академію внутріш-
ніх справ і Тернопільську ака-
демію народного господарства. 
З 2005 року обіймав посаду на-
чальника підрозділу боротьби 
зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми.

Як відомо, Петра Шпигу 
призначено головним міліціо-
нером Волині завдяки актив-
ності місцевих революціонерів. 
На посаду начальника УМВС 
в області було ще кілька пре-
тендентів. Міністр МВС Арсен 
Аваков, попри невдоволення 
громади, спершу доручив ке-
рувати волинською міліцією 
генерал-майору Віктору Швид-
кому, який вже колись обіймав 
цю посаду. Та тиск громадськос-
ті зробив свою справу. 

За словами Петра Шпиги, 
нині перед ним стоїть непросте 
завдання – відновити довіру до 
міліції. А ще – боротьба з коруп-
цією у лавах правоохоронців. 

«Ми маємо спільними зу-
силлями показати, що міліція 
може чесно і віддано виконува-
ти свою роботу… Робитиму все, 
щоби працівники правоохо-
ронних органів упевнено стали 
на ноги і заслужили повагу та 
авторитет», – заявив полковник 
міліції під час свого представ-
лення колективу. 

Серед перших кроків на ке-
рівній посаді Шпига називає 

переформатування і розширен-
ня Громадської ради при УМВС 
Волині. До неї мають увійти 
представники громадських та 
політичних організацій, які були 
активними під час Євромайдану. 

«Таким чином ми зможемо 
налагодити конструктивний 
діалог із громадськістю, а від-
так оперативно залагоджувати 
проблеми на місцях. Від цього 
залежатиме рівень довіри на-
селення до міліції. При цьому 
особливу увагу приділятиму 
службі дільничних інспекторів 
міліції, які безпосередньо пра-
цюють із людьми», – запевнив 

новопризначений очільник во-
линських правоохоронців. 

Обіцяє Петро Шпига на-
вести лад і в луцькому МРЕВ, 
який назвав «найбільш корум-
пованою структурою». Цілком 
імовірно, що там зміняться ке-
рівники. «Якщо викорінювати 
корупцію, то повністю. Так, як 
це вдалося у Грузії», – зауважив 
Петро Шпига. 

Із власними заступниками 
поки не визначився, утім обіцяє 
дослухатися до думки волинян. 
Також обіцяє «провести» через 
громадські слухання керівників 
міліції у містах та районах об-
ласті.

Більше того, про своє бажан-
ня змінити на краще волинську 
міліцію Петро Шпига заявив зі 
сцени луцького Євромайдану 
під час недільного віча 13 квіт-
ня. Тоді головному міліціонеру, 
який, до слова, одягнув замість 
форми вишиванку, вручили ре-
волюційну бруківку з вулиці Ін-
ститутської. Пам’ятний камінь 
Петро Шпига пообіцяв збері-
гати на видному місці у своєму 
робочому кабінеті. 

«Усіх, хто вважає, що нашу 
міліцію можна підкупити, про-
шу не підходити до мене з будь-
якими пропозиціями з приводу 
тих чи тих посад, організації 
«криш» або кримінальних зло-
чинних схем із контрабанди 
тощо. Реакція буде досить кате-
горичною і негативною. З моїм 
призначенням двері волинської 
міліції відчинено для кожного», 
– заявив Петро Шпига.

кафедри еко-
ої економіки 
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ШПРИЦИ, ВАННИ Й НАВІТЬ ІКОНКИ: ЩО 
ЛУЧАНИ ВИКИДАЮТЬ ПОВЗ СМІТНИКИ

У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЮТЬ 
НОВИЙ МАРШРУТ  
Тетяна ГРІШИНА

Виконавчий комітет Луцької ради 16 квітня ухвалив 
рішення відкрити новий автобусний маршрут №21 
«Залізничний вокзал – масив «Маяк».

Начальник управління транспорту та зв’язку 
Луцької міської ради Анатолій Миронюк пояснив, 
що маршрут відкривають на численні прохання 
жителів. «У дачному масиві «Маяк», що неподалік 
вулиці Окружної, нині є 1080 ділянок. Надходили 
неодноразові звернення від жителів. Нині завдання 
знайти перевізника», – зазначає чиновник.

Маршрут проходитиме в напрямку садово-
городнього масиву «Маяк» вулицями та проспекта-
ми Президента Грушевського, Перемоги, Соборнос-
ті, Молоді, Відродження, Рівненською, Окружною. 
А у зворотному  напрямку вулицями та проспекта-
ми Окружною, Рівненською, Відродження, Молоді, 
Соборності, Перемоги, Президента Грушевського.

Планують залучити на маршрут чотири автобу-
си категорії М 2 класу І пасажиромісткістю не менш 
як 32 особи. Транспорт їздитиме цілий рік, не лише 
в сезон. Це дасть змогу з’єднати східну частину міс-
та з залізничним вокзалом.

До перевізників за умовами конкурсу ставлять 
такі вимоги: екологічні показники автобусів вста-
новлюються не нижче від Євро-2, маршрутки ма-
ють мати GPS-обладнання. Планується, що марш-
рутки ходитимуть з інтервалом не рідше як через 15 
хвилин в години пік. На кожному маршруті перед-
бачається робота не менш як одного транспортного 
засобу, пристосованого для перевезення осіб з об-
меженими фізичними можливостями.

Окрім цього, виконавчий комітет оголосив 
конкурс на перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах №26, 31 та 47.

ВЕРХОВНА РАДА 
ВІДМІНИЛА ПЕЧАТКИ 
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ 
Верховна Рада 15 квітня ухвалила закон, який 
спрощує ведення бізнесу та відміняє печатки.

Законом скасовується сплата реєстраційного 
збору, а також вводять механізм реєстрації юро-
сіб та фізичних осіб-підприємців шляхом подання 
електронних документів без обов’язкового вико-
ристання електронного цифрового підпису, пише 
«Українська правда».

Законом скасовується обов’язковість виготов-
лення та використання печатки.

У пояснювальній записці цей крок аргументу-
ється тим, що обладнання для виготовлення печа-
ток уже не є ексклюзивним і її легко підробити.

«При цьому відмова від передачі печатки новому 
керівництву підприємства позбавляє його можли-
вості управляти суб’єктом господарювання, а попе-
реднє керівництво (яке володіє печаткою) продо-
вжує контролювати бізнес», – йдеться у поясненні.

Також скасовується вимога щодо справляння 
реєстраційного збору за проведення державної реє-
страції юридичної особи та ФОП.

Разом з тим, пояснює юрист Андрій Іванів для 
видання «ЮрЛіга», скасування обов’язкового засто-
сування печаток без визначення інших механізмів 
захисту та підтвердження достовірності докумен-
тів, підписів осіб призведе до збільшення кількості 
судових спорів як у господарському й цивільному 
судочинстві, так і в кримінальному. 

Адже доручення від юридичної особи, іпотеч-
ний договір, звіт про оцінку майна, протоколи за-
гальних зборів, документи на реєстрацію та низка 
інших важливих документів засвідчуються про-
стим підписом уповноваженої особи. Яким чином 
будуть оцінювати ці документи в суді, реєстрацій-
ній службі та інших компетентних органах? Легко 
припустити, що наслідки можуть бути прямо про-
тилежними задекларованій меті про «спрощення». 
Таке «спрощення» відкриє широкі можливості для 
зловживань, підробки підписів, що спричинить 
тільки дезорієнтацію, зазначає юрист.

ПРИЇХАЛИ ЧИСТЕ МІСТО  

СПІЛЬНА СПРАВА

Тетяна ГРІШИНА 

ід час акції «Зробимо Волинь 
чистою» безплатно прибирати 

свої парки, сквери та вулиці 12 квітня 
вийшло близько трьох тисяч волинян. 
Лише в обласному центрі вони 
зібрали понад 1200 мішків зі сміттям. 
Волонтерський запал уже за кілька 
днів почав вщухати, адже місцеві 
комунальники протягом чотирьох днів 
не могли вивезти мішки зі сміттям. 

15 квітня під час звітної конференції коор-
динатор акції Захар Ткачук звітував: загалом по 
області зібрали близько півтори тисячі мішків 
зі сміттям. Прибирання вдалося організувати 
майже у всіх куточках області, за винятком 
Іваничівського та Камінь-Каширського райо-
нів. У Горохові й Ратному, окрім прибирання, 
вдалося ще висадити алеї з дерев. 

Загалом, зі слів Ткачука, організатори 
заготовили рукавиць та 120-літрових паке-
тів для сміття для п’яти тисяч волонтерів. 
У Луцьку лише офіційно до прибирання за-
реєструвалися 1300 людей. Одначе, точну 
кількість «прибиральників» назвати важко, 
оскільки частина з них не реєструвалися, 
приходили зі своїм знаряддям праці, рукави-
цями та пакетами для нечистот.

На толоку збиралися студенти, представ-
ники влади, підприємств, органів місцевого 
самоврядування, школярі. Долучився до 
прибирання й відомий український співак 
з Луцька, лідер гурту «Тартак» Сашко По-
ложинський. Він у компанії з радіоведучою 
Вікторією Жуковською та учасником гурту 
«ФлайzZzа» Андрієм Тимчуком прибирав 
район Старого міста. 

Організатори жартують, що такий гість 
привернув до себе увагу, і у цій зоні охо-
чих прибирати було вдосталь. Деякі жите-
лі Луцька з власної ініціативи вивішували 
оголошення про прибирання та виготовили 
таблички з написом «Ми тут поприбирали», 
які мали би апелювати до совісті нечепур.   

«У районних центрах нам поки не вда-
лося збирати сміття роздільно. Адже про-
сто немає кому вивезти сміття і переробити 
його. Це завдання на наступний рік», – за-
значив Захар Ткачук. 

Координатор прибирання у Луцьку Кате-
рина Шкльода зазначає, що 40% від прибра-

ного сміття у місті – це продукти, які можна 
переробити. Наприклад, зібрали 691 мішок 
загального сміття, 274 – пластикового та 
280 пакетів зі склом. Мішки з таким сміттям 
(склом та пластиком) забрало підприємство 
«Вторма-Луцьк». 

Катерина Шкльода каже, що лучанам 
варто привчатися до культури роздільно-
го збору сміття. Звісно, така звичка краще 
прищеплювалась би, якби місто в достатній 
кількості забезпечувало відповідними кон-
тейнерами. 

А от пакети з загальним сміттям, що 
його було зібрано в місті, яке мали би ви-
везти комунальники Луцька, залишалися 
лежати в зонах прибирання протягом кіль-
кох днів. Організатори толоки нарікають, що 
через таку пасивність комунальних структур 
сміття вже частково рознесли бездомні пси 
та вітер.      

«Біля ВІЕМу вже скаржилися люди, що 
собаки пороздирали ті пакети, порозносили 
по парку. Говорили, мовляв, для чого була 
ця акція? Так, показуха. Однак це від нас не 

залежить. Ми не маємо ані транспорту, ані 
дозволу на вивезення цього сміття», – каже 
Шкльода. 

Керівник КП «Луцькспецкомунтранс» 
Валерій Кузьмич натомість 16 квітня запев-
нив: усі пакети до вечора 15 квітня вивезли. 

«Уперше за всі роки вдалося прибрати 
територію біля університету «Україна». Зо-
ною відкриття для нас був парк біля ВІЕМу. 
Оскільки це невеличкий сквер, то ми дума-
ли, що нам буде достатньо 10-20 людей, од-
нак за два дні не змогли зібрати сміття при 
тому, що виходили і студенти з інституту, 
і наші активісти, – розповідає Катерина 
Шкльода. – У нас залишається запитання: 
хто ж має прибирати цю територію? Ректор 
інституту каже, що територію раніше заклад 
орендував, а опісля міська рада значно під-
вищила плату і довелося відмовитися від ко-
ристування». 

Волонтери кажуть, що біля університе-
ту «Україна», ВІЕМу, біля дитячої залізниці 
знаходили чимало шприців, пляшок і навіть 
ванну, яку просто викинули на берег річки. 
А в зоні біля Львівської і Володимирської 
знаходили дійсні банківські картки, трупи 
тварин і навіть іконки.  

Загалом у Луцьку прибирали 12 зон. 
Організатори кажуть, що надалі планують 
розширювати акцію, аби вона не зводилася 
лише до прибирання. Кажуть, що проблему 
потрібно розв’язувати комплексно. Напри-
клад, координатори прибирання нарікають: 
у багатьох зонах відпочинку просто відсутні 
смітники, а культури забирати сміття з со-
бою у відпочивальників бракує. 

«Особлива проблема луцьких парків – це 
відсутність контейнерів у багатьох із них. Це 
дивує, адже сміття накопичується тому, що 
просто немає куди викинути. Ми не виправ-
довуємо людей, які смітять, але й виправдо-
вувати комунальників і міську владу, яка не 
поставила жодного бака, не будемо», –  каже 
Захар Ткачук.  

Організатори акції вважають, що сти-
хійні сміттєзвалища у місті виникають через 
безкарність. Вони пропонували міській владі 
створити такий орган, як інспекція з благо-
устрою. Він є у багатьох містах і покликаний 
штрафувати в тому числі й за порушення 
правил поводження зі сміттям. Втім поки що 
міські чиновники таку ініціативу доречною 
не вважають, додають волонтери. 

Ірина КАЧАН

Попри неприховану нелюбов 
багатьох українців до людей 
у погонах, є й чимало тих, хто 
готовий ламати стереотипи й 
допомагати самій міліції ставати 
ближчою до народу.

З ініціативи волинських 
самооборонівців 12 квітня на 
території обласного управління 
МВС, що в самому центрі Луць-
ка, відбувся доволі незвичний 
суботник. Революціонери вирі-
шили допомогти наводити лад 
у будівлі, яку самі ж майже два 
місяці тому штурмували й до-
бряче понівечили. 

Чоловіки у камуфляжі влас-
ними силами відновили бруків-

ку у сквері навпроти УМВС та 
взялися ремонтувати вікна у 
приміщенні. Загалом розтроще-
них вікон майже чотири десят-
ки. У деяких замінюють лише 
скло, а там, де пошкоджено й ві-

конні рами, вставляють нові.  
«Нам вдалося зібрати трохи 

коштів і залучити підприємців, 
які допомогли з матеріалами. 
Хочемо, аби наша правоохорон-
на система мала людські умови 

ГУРТОМ І БАТЬКА ЛЕГШЕ БИТИ
РЕВОЛЮЦІОНЕРИ ВЗЯЛИСЯ ДОПОМАГАТИ ВІДНОВЛЮВАТИ 
ПОНІВЕЧЕНУ БУДІВЛЮ ВОЛИНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ

роботи», – каже координатор 
волинської «Самооборони Май-
дану» Андрій Хведчак.

У скільки обійдеться ремонт 
будівлі, новопризначений очіль-
ник волинської міліції Петро 
Шпига не знає, адже збитки поки 
не оцінили. Та вони, без сумніву, 
чималі. Тому ініціатива револю-
ціонерів, зізнається полковник 
міліції, його неабияк потішила. 

«Якщо є достойні умови пра-
ці – значить, ми будемо забез-
печувати нормальний громад-
ський порядок, зможемо краще 
працювати», – каже він.

За ремонт понівеченого фа-
саду візьмуться згодом. На його 
відновлення, найімовірніше, 
проситимуть державних коштів. 
Та коли це буде – хтозна. А поки 
дірки від бруківки на будівлі во-
линської міліції нагадуватимуть 
перехожим про буремні револю-
ційні події на Волині.
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ПОНЕДІЛОК
21 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
22 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКОВІ НОВИНИ
ШАРЛІЗ ТЕРОН 
ЗІБРАЛАСЯ 
ПІД ВІНЕЦЬ

Бурхливий роман між Шарліз 
Терон і Шоном Пенном 

переходить у нову стадію. Якщо 
раніше говорили про дружні, 
потім романтичні стосунки 
між акторами, то зараз Шарліз 
і Шона потрібно вже по-
зиціонувати як нареченого і 
наречену. З великою часткою 
ймовірності, якщо ніхто і 
ніщо не втрутиться в хід 
подій, можна стверджувати, 
що закохані мають намір 
узаконити стосунки. Шон легко знайшов підхід до 
сина Шерліз і між ними намітилися стосунки бать-
ка й сина. Шарліз не змогла знайти підхід до дітей 
Шона, та й нелегко змінити світогляд сформованих 
особистостей, адже діти Пенна вже дорослі.

Але ці сімейні негаразди абсолютно не позна-
чилися на рішенні Шарліз готуватися до великого 
переїзду на постійне проживання в будинок Шона. 
Пенн за своє життя розбив не одне жіноче серце і 
двічі бував у статусі чоловіка. Шарліз з приводу за-
міжжя була більш перебірлива, і в 38 років вперше 
одягне весільну сукню.

ПОЛОЖИНСЬКИЙ 
ПРЕДСТАВИВ НОВИЙ 
МУЗИЧНИЙ ПРОЕКТ «БУВ’Є»

Причину створення нового 
музичного проекту Сашко 

Положинський пояснює наяв-
ністю більшої кількості пісень, 
аніж потрібно для репертуару 
«Тартака», лідером якого є. 

«Річ у тому, що мені як авторові 
пісень доводиться писати їх тро-

шечки більше, ніж потрібно для 
репертуару групи. Деякі з них 

я пропоную для виконання 
якимсь своїм колегам, але 

багато хто з них відмов-
ляється. Декого просто 
мої пісні не влаштову-
ють, дехто пробує щось 

зробити, проте нічого не вдається...», – розповів 
Положинський. Назву проекту він вигадав давно. 
За словами Сашка, вона містить в собі певний сенс: 
щось було, щось є, і поки воно має своє минуле, 
поки воно має своє теперішнє, воно може пре-
тендувати і на якесь майбутнє, пише «Українська 
правда». Водночас він додає, що «Тартак» був і 
залишається пріоритетним для нього.

ЕКТОР ХІМЕНЕС БРАВО ПОЛОНИВ 
МОГИЛЕВСЬКУ УВАГОЮ 
ТА МАЙСТЕРНИМИ РУКАМИ  

Українській зірці Наталці Могилевській неодно-
разово приписували роман з відомим шеф-

кухарем Ектором Хіменесом Браво. Аби розстави-
ти всі крапки над «і», артистка розповіла в інтерв’ю 
виданню «Viva», що ж насправді відбувається між 
ними. За словами Могилевської, Ектор дуже уваж-
ний до неї і їй здається, що вона йому подобається, 
однак про щось більше говорити ще зарано. «Поки 
я назвала б наші стосунки радше дружніми. Ектор 
втратив батька цього року. Його сім’я, як і моя, 
зараз в траурі, ми відчуваємо схожі емоції. І хоча 
Ектор теж належить до людей, які швидше мовчать 
про свою трагедію, коли наші очі зустрічаються, я 
бачу в них біль, бачу своє відображення», – сказала 
Наталка. Окрім того, Могилевська з Браво знайшла 
багато спільних речей. Приміром, співачка раніше 
не підозрювала, що Ектор вміє співати і непогано 
танцює. Ба більше, саме він навчив Наталку ма-
лювати. «Він долучив мене до малювання. Він уміє 
дивувати, особливо коли буквально за п’ять хвилин 
полагодив розетку в моєму будинку, доки чекав, 
коли я закінчу зачіску. До речі, у нас є спільний улю-
блений магазин, і це не який-небудь модний бутік, 
а будівельний. Я весь час щось ремонтую, перебудо-
вую. Виявилося, що Ектор всі ремонти робив своїми 
руками – він легко може покласти підлогу, побілити 
стелю, поклеїти шпалери», – розповіла зірка.

06.00 «ТСН-Тиждень»

07.10 Х/Ф «ГОСТЯ З 

МАЙБУТНЬОГО»

13.20, 02.25 Т/с «Красунчик»

17.15 «Вечірній квартал 2014»

19.30, 01.40 «Телевізійна 

служба новин»

20.15 Х/Ф «ОСТРІВ ВЕЗІННЯ»

22.00 Х/Ф «ЗВИЧКА 

РОЗЛУЧАТИСЯ»

23.45 Х/Ф «Я, РОБОТ»

05.30 Телемагазин

04.55 Х/Ф «БАТЮШКА»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Безсоння»
14.20 «Судові справи»
15.15 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.20 «Подробиці»
20.30 Т/с «Інквізитор»
23.50 Х/Ф «КАРТКОВИЙ 
БУДИНОК 2»
00.55 Х/Ф «ЗАРУЧНИЦЯ 2»
02.50 Мультфільми
04.05 Т/с «Зачароване 
кохання»

07.10 Надзвичайні новини. 
Підсумки
08.00 Факти тижня
09.40 Х/Ф «ЧОРНИЛЬНЕ 
СЕРЦЕ»
11.30 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР. У 
ПОШУКАХ СПИСА ДОЛІ»
13.20 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР-2. 
ПОВЕРНЕННЯ ДО КОПАЛЕНЬ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
15.05 Х/Ф «БІБЛІОТЕКАР-3. 
ПРОКЛЯТТЯ ЮДИНОГО 
ПОТИРУ»
16.55 Х/Ф «ЛЮДИ У 
ЧОРНОМУ»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Х/Ф «ЛЮДИ У 
ЧОРНОМУ-2»
21.55 Х/Ф «ЛЮДИ У 
ЧОРНОМУ-3»
23.50 Х/Ф «ШОУ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ»
01.30 Х/Ф «ДІСТАТИ 
КОРОТУНА»

05.30 «Чужі помилки. На все 

заради неї»

06.10, 16.00 «Все буде добре!»

08.05, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.20 Х/Ф «ЖІНОЧЕ 
ЦАРСТВО»
12.50, 20.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.50 «Битва екстрасенсів 13»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Швидка допомога»

22.25 «Детектор брехні - 5»

23.40 Х/Ф «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ 
ДІТИ?»
01.10 Нічний ефір

06.00, 07.00, 08.00 Новини

06.10, 07.10, 08.10 Спорт

06.20, 06.40, 07.45, 08.20, 

08.40 Гість студії

07.20, 00.30 Країна on line

07.40 Ера бізнесу

09.00, 21.00, 05.35 Підсумки 

дня

09.50 Кліп учасника ПКЄ-2014

10.05, 15.40 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

11.40 Творчий вечір 

В.Крищенка «Десять заповідей 

Господніх»

14.05 Фестиваль-конкурс «Міні 

світ краси України 2013»

17.55 Про головне

18.30 Х/Ф «ЛЕХ ВАЛЕНСА»

21.30, 02.20 «Святкова 

Великодня»

22.55 Трійка, Кено, Секунда 

удачі

23.00, 01.00 Підсумки

23.30 На слуху

00.00 Від першої особи

01.20 ТелеАкадемія

03.35 Не вір худому кухарю

04.00 Як це?

04.25 Фольк-music

06.00 Мультфільми (1)

06.10 «Обережно, модерн!»

06.55 Х/Ф «ПЕРЕХРЕСТЯ»

09.00 Т/с «Дільниця»

21.00 «ДжеДАІ»

21.25 Х/Ф «ШАНХАЙСЬКИЙ 

ПОЛУДЕНЬ»

23.35 Х/Ф «МЕГАЛОДОН»

01.25 Х/Ф «ДВА НУЛЯ»

02.50 Х/Ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ 

ЛЮБОВ»

06.00 Легенди бандитської 

Одеси

08.00 В пошуках істини

10.50, 21.30 Ідеї, що 

перевернули світ

12.30 Дика Бразилія

15.30 В пошуках пригод

18.30 Епідемія. Атака з космосу

19.30 Дурман Всесвіту

20.30 Лабораторія древніх 

богів

00.30 Покер

01.20 Т/с «Згадати майбутнє»

02.10 Скарб.ua

05.40 Легенди бандитського 

Києва

06.30 Події тижня

07.15 Х/Ф «КРУТИЙ»

09.00 Т/с «Відбиток любові»

13.00 Х/Ф «КОХАНЕЦЬ ДЛЯ 

ЛЮСІ»

15.00 Т/с «Піти, щоб 

повернутися»

19.00, 02.15 Події

19.45 «Говорить Україна»

21.00 Д/ф «Планета мавп. Куди 

зникають розумні діти»

22.30 Х/Ф «ФОРСАЖ»

00.30 М/ф «Бунт вухатих»

03.00 Х/Ф «ГЛУХАР»

06.00 Х/Ф «ГРЕМЛІНИ 2»
07.40 Х/Ф «БРАТИ ГРИММ»
09.50 Х/Ф «ЛЮДИНА-ПАВУК»
12.10 Х/Ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 
2»
14.55 М/ф «Монстр у Парижі»
16.50 М/ф «Іван-царевич і 
сірий вовк»
18.40 Уральські пельмені
20.00 Ревізор
22.45 Страсті за Ревізором
00.05 Педан-Притула шоу
02.05 Т/с «Пан Ам»
02.45 Репортер
02.50 Служба розшуку дітей
02.55, 04.00, 04.45 Зона ночі
03.00 Тб про ТБ
03.35 Червона Земля (Terra 
Vermelha)
04.05 Страсті навколо 
символіки
04.25 Київ на границі сторіч
04.50 25-й кадр

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 23.45, 02.20 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
10.00 «Шість кадрів»
10.50 Х/Ф «ТРАВНЕВИЙ 
ДОЩ»
12.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.45, 03.35 Х/Ф 
«СПОРТЛОТО 82»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40, 03.20 «Секретні 
матеріали»
20.55 «Чистоnews»
21.10 Т/с «Кухня. Новий сезон»
22.15 «Міняю жінку - 9»
00.10 Т/с «Лікар мафії»
01.00 Х/Ф «ОСТРІВ ВЕЗІННЯ»
05.05 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Інквізитор»
13.45, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
15.00 «Судові справи»
15.55 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Картковий будинок 
2»
00.55 Х/Ф «ПОСЕРЕДНИКИ»
02.35 Х/Ф «НОВАЧОК»
04.10 Мультфільми
04.40 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.10, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.50 Світанок
06.50 Т/с «Опери»
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
09.55 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
12.05, 13.20 Х/Ф «КІЛЕРИ»
14.30, 16.15 Т/с «Бомбило. 
Продовження»
16.50 Т/с «Братани-2»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Дістало!
21.20 Свобода слова
00.10 Х/Ф «ПІДРИВНИКИ»
02.15 Т/с «У чорному списку»
03.40 Т/с «Американський 
тато»
04.05 Про-Цікаве.ua

06.00 «Чужі помилки. Аварія»

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.45, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

10.05 Х/Ф «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ 

ДІТИ?»

11.45, 20.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.35, 00.50 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Швидка допомога»

22.25 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

03.45 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.55 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00 Право на захист
10.30, 16.05, 19.55 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.40, 02.40 Т/с «МонтеКрісто»
13.45 Світло
14.10 Вікно в Америку
14.35 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.45 Українського роду
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми кандидатів на пост 
Президента України
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
03.30 Хто в домі хазяїн?
04.15 «Секрети успіху» з 
Н.Городенською

06.00 Мультфільми (1)

06.10 «Обережно, модерн!»

06.30 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦІ»

08.30 Т/с «План Б»

16.30 Т/с «Солдати-15»

18.30 Новини 2+2

19.00 Т/с «Пильна робота»

21.00 «ДжеДАІ»

21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА. 

Атлетіко - Челсі. Пряма 

трансляція

23.40 Про Лігу Чемпіонів + 

огляд ігрового дня

00.45 Х/Ф «МЕГАЛОДОН»

02.25 Х/Ф «ДВІЙНИК»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 20.20 В пошуках істини
08.20 Таємні знаки
09.10, 17.00 Путівник пригод
10.10, 17.50 В пошуках пригод
11.00 Дика Франція
12.00, 23.40 Найдивовижніші 
тварини
12.50 Містична Україна
14.30, 18.40 Фантастичні 
історії
15.20, 19.30 Діти Гітлера
16.10, 22.50 Мегаспоруди
21.10 Дика Бразилія
00.30 Війна всередині нас
01.20 Т/с «Згадати майбутнє»
02.10 Легенди бандитського 
Києва

06.00 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10 Т/с «Піти, щоб 
повернутися»
13.00, 19.45 «Говорить 
Україна»
14.10, 15.20, 17.10 Т/с «Слід»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Особиста 
справа»
22.00 Події дня
23.30 Т/с «Глухар»
03.00 Х/Ф «ФОРСАЖ»
04.35 Х/Ф «СПРАВЖНЄ 
КОХАННЯ»

05.45, 06.30 Kids Time
05.50, 06.35, 14.05 М/с «Панда 
Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.55, 00.10 Т/с «Щасливі 
разом»
15.00 Т/с «Віолета»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 03.20 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Заковані
01.10 Т/с «Друзі»
01.30 Х/Ф «ЖЕРТВИ ВІЙНИ»
03.25, 04.10, 04.40 Зона ночі
03.30 Зірка Вавілова
04.15 Скіфи (свідчення і версії)
04.35 Скіфи
04.45 25-й кадр
05.10 Здрастуйте, я ваша мама
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КІНОНОВИНИ
У ЛОС-АНДЖЕЛЕСІ 
ВІДБУЛАСЯ ЦЕРЕМОНІЯ 
«MTV MOVIE AWARDS»
13 квітня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія 

вручення премії «MTV Movie Awards». Журі  ви-
знало найкращим фільмом року стрічку «Голодні ігри: 
і спалахне полум’я».

Актори Дженніфер Лоуренс і Джош Хатчерсон, 
які виконали в картині головні ролі, отримали призи 
як найкращі актори року за версією MTV. У номінації 
«прорив року» журі премії відзначило актора Уілла 
Поултера, що зіграв у комедії «Ми – Міллери». Також 
фільм з Дженніфер Еністон і Поултером у головних 
ролях отримав приз, золоту склянку попкорну, в номі-
нації «найкращий поцілунок». Призом «за найкращу 
акторську гру з голим торсом» відзначено актора Зака 
Ефрона за роботу у фільмі «Цей незграбний момент».

Джона Хілл, за версією MTV, став найкращим ко-
медійним актором року. Нагороду Хіллу приніс фільм 
«Вовк з Уолл-стріт» Мартіна Скорсезе. Золоту склянку 
попкорну забрав додому Джаред Лето за найкраще 
перевтілення, показане у фільмі «Далласський клуб 
покупців». Орландо Блум і Еванджелін Лілі отримали 
нагороди за другу частину кінотрилогії «Хоббіт», яку 
було відзначено у номінації «найкращий бій».

ЗНІМАННЯ «АВАТАРА» 
ЧАСТКОВО ПРОЙДУТЬ 
НА ІНШІЙ ПЛАНЕТІ

Знімання п’ятої частини фільму «Аватар» частково 
пройдуть на найзагадковішому і привабливому для 

вчених супутнику Юпітера Європі.
З цією метою навколо планет буде сформовано 

ціле угруповання космічних апаратів, що відповідають 
за знімання стереоскопічного відео надвисокої роз-
дільної здатності. Кілька зондів, обладнаних новітніми 
камерами, здатними працювати в екстремальних 
умовах, здійснять посадку на поверхню Європи.

Творці картини стверджують, що видові знімання 
в околицях газового гіганта дозволять домогтися гра-
ничної реалістичності. Перші космічні апарати буде 
запущено до Європи вже в 2015 році.

«МЕЖИГІР’Я. БАТІНА ХАТА» 
ТА «САМООБОРОНА» – НОВІ 
ФІЛЬМИ «1+1» І «ВАВИЛОНУ’13» 
ПРО МАЙДАН

Канал «1+1» і творче об’єднання «Вавилон’13» пре-
зентують продовження документального циклу 

про Майдан «Зима, що нас змінила».
У четвер, 17 квітня, «1+1» покаже дві нові стрічки 

– о 22.15 «Межигір’я. Батіна хата» про розкіш маєтку 
Віктора Януковича, та о 22.50 «Самооборона» про 
формування загонів охорони Майдану.

 Працюючи над фільмом про резиденцію Вікто-
ра Януковича, режисер Юлія Шашкова кілька разів 
відвідувала Межигір’я. «Для мене це фільм про те, що 
Янукович жив у абсолютно іншій країні. І цю країну 
він збудував собі на крадені гроші. Кожен золотий 
краник, кожна «трималка для трималки» – це шматок 
ковбаси, який не з’їла бабуся у злиднях, – не стримує 
емоцій режисерка. – Там усе коштує мільйони! Не-
має жодної дешевої речі. Навіть плінтус зроблено з 
коштовних порід дерева».

 Автори фільму проводять паралелі між життям у 
розкішному Межигір’ї та простому Єнакієвому, де сто-
їть у розрусі батьківська хата Віктора Януковича.

 Що таке «Самооборона», взялися пояснити 
режисери Костянтин Кляцкін та Марія Пономарьова. 
Учасники протестів згадають, як виникла Самообо-
рона Майдану. Один з героїв фільму – Фома з групи 
«Мандри», який, будучи активним учасником Євро-
майдану, брав участь у захваті Мінкульту.

«Якщо однією фразою, то наша стрічка – про фе-
номен захисту від власної влади. Про парадоксальну 
необхідність відстоювати свої права фізичним спроти-
вом», – ділиться емоціями режисер. Нагадаємо, «Зима, 
що нас змінила» – цикл із семи фільмів, присвячених 
подіям на Євромайдані.

СЕРЕДА
23 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
24 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

И

ІЯ 

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 23.40, 02.20 
«Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
10.00 «Шість кадрів»
10.25, 20.55 «Чистоnews»
10.40, 03.20 «Красуня за 12 
годин - 2»
11.40, 04.10 «Сімейні 
мелодрами - 3»
12.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.40, 21.10 Т/с «Кухня. Новий 
сезон»
15.40 «Свати - 5»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
22.15 «Чотири весілля - 3»
00.05 Т/с «Лікар мафії»
01.00 Х/Ф «ЗВИЧКА 
РОЗЛУЧАТИСЯ»

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Інквізитор»
13.45, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
15.00 «Судові справи»
15.55 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Картковий будинок 
2»
00.55 Х/Ф «МЕКСИКАНЕЦЬ»
02.35 Х/Ф «ПЕРШОЧЕРГОВА 
ЦІЛЬ»
04.00 Мультфільми
04.40 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.00 Світанок
05.15 Служба розшуку дітей
05.20, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
06.05 Свобода слова
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.30 Дістало!
14.30, 16.15, 20.15 Т/с 
«Бомбило. Продовження»
16.50 Т/с «Братани-2»
18.45 Факти. Вечір
22.05 Кримінальна Україна
23.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА»
00.50 Х/Ф «ГУРКІТ ГРОМУ»
02.20 Т/с «У чорному списку»
03.45 Т/с «Американський 
тато»
04.25 Провокатор

05.45, 16.00 «Все буде добре!»

07.35, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

08.55 «Зіркове життя. 

Відчайдушні домогосподарки»

09.45 «Зіркове життя. Розплата 

за гордість»

10.40, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

11.35, 00.10 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Швидка допомога»

22.25 «Хата на тата»

04.05 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.45 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00 Включення з Кабінету 
Міністрів України
10.15, 03.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.45, 16.05, 19.55 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.35, 02.40 Т/с «МонтеКрісто»
13.30 Армія
13.40 «Секрети успіху» з 
Н.Городенською
14.10 Шлях до Чемпіонату світу 
FIFA 2014. Бразилія
14.45 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.35 Околиця
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми кандидатів на пост 
Президента України
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
04.10 Рояль в кущах

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Солдати-15»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ЗДОРОВ’Я 
БАЖАЮ»
11.10 Д/п «В пошуках нової 
землі»
12.10 Д/п «Таємниця вірусу 
смерті»
13.10 Д/п «Великі битви»
13.50 Д/п «Великі катастрофи»
14.30 Д/п «МИ-8»
15.20 Д/п «Зафронтові 
розвідники»
16.00 Д/п «Технодром»
16.30 Т/с «Солдати-17»
19.00 Т/с «Пильна робота»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25, 01.15 Х/Ф «МОРСЬКИЙ 
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
23.25 Х/Ф «КРОКОДИЛ»
02.45 Х/Ф «ІДУ ДО ТЕБЕ»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 20.20 В пошуках істини
08.20 Таємні знаки
09.10, 17.00 Путівник пригод
10.10, 17.50 В пошуках пригод
11.00 Таємнича Латинська 
Америка
12.00, 23.40 Найдивовижніші 
тварини
12.50, 02.10 Містична Україна
14.30, 18.40 Фантастичні 
історії
15.20, 19.30 Діти Гітлера
16.10, 22.50 Мегаспоруди
21.10 Дика Британія
22.00 Дивовижна Індія
00.30 Покер
01.20 Т/с «Згадати майбутнє»
05.40 Легенди бандитського 
Києва

06.05, 02.15 Остаточний 

вердикт

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.10 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10 Т/с «Піти, щоб 

повернутися»

13.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

14.10, 15.20, 17.10 Т/с «Слід»

18.00 Т/с «Сашка»

21.00, 22.30 Т/с «Особиста 

справа»

22.00 Події дня

23.30 Т/с «Глухар. Повернення»

03.55 Т/с «Глухар»

05.45, 06.30 Kids Time
05.50, 06.35, 14.00 М/с «Панда 
Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 10.00, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
15.00 Т/с «Віолета»
15.55 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.30 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Заковані
23.05 Т/с «Щасливі разом»
00.05 Т/с «Друзі»
00.25 Х/Ф «ЛАРГО ВІНЧ 2»
02.35 Служба розшуку дітей
02.35, 03.20, 04.20 Зона ночі
02.40 Під знаком лиха
03.25 Найкращі... Серед 
повитух
03.40 Земці
03.55 Чи повернеться лікар?
04.10 Благодійна медицина
04.25 25-й кадр

06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
10.00 «Шість кадрів»
10.25, 20.55 «Чистоnews»
10.40, 03.10 «Красуня за 12 
годин - 2»
11.40, 02.20 «Сімейні 
мелодрами - 3»
12.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.40, 21.10 Т/с «Кухня. Новий 
сезон»
15.40 «Свати - 5» 1
16.45, 03.55 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
22.15, 04.20 «Автомайдан. 
Фільм об’єднання «Вавилон-13»
22.55, 04.45 «Пожежа в 
будинку профспілок. Фільм 
об’єднання «Вавилон-13»
00.00 Т/с «Лікар мафії»
00.55 Х/Ф «НОКАУТ»
05.10 Телемагазин

05.25 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Інквізитор»
13.45, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
15.00 «Судові справи»
15.55 «Сімейний суд»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
23.50 Х/Ф «КАРТКОВИЙ 
БУДИНОК 2»
00.55 Х/Ф «ЧАС РОЗПЛАТИ»
02.40 Мультфільми
03.55 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.10, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.50 Т/с «Братани-2»
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
10.05, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.35 Кримінальна Україна
14.30, 16.15, 20.15 Т/с 
«Бомбило. Продовження»
18.45 Факти. Вечір
22.05 Клан
23.00 Х/Ф «ОСТРІВ ЛІКАРА 
МОРО»
00.55 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ 
СПИСОК»
02.20 Т/с «У чорному списку»
03.45 Т/с «Американський 
тато»
04.30 Несекретні файли

06.00, 16.00 «Все буде добре!»

07.50, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.05 Х/Ф «ПТАХ ЩАСТЯ»

10.50, 20.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

11.50, 00.10 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Швидка допомога»

22.25 «Я соромлюсь свого тіла»

03.55 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.55 
Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25, 00.30 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.45 Підсумки 
дня
09.55, 18.50 Час-Ч
10.45, 16.35, 19.55 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.40, 02.40 Т/с «МонтеКрісто»
13.35 Кордон держави
13.50 «Надвечір’я»
14.50 Euronews
14.55, 05.15 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.35, 04.15 Ближче до народу
16.05 Котрольна робота
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми кандидатів на пост 
Президента України
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Від першої особи
01.20 ТелеАкадемія
03.30 Хто в домі хазяїн?

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Т/с «Солдати-17»

09.00, 18.30 Новини 2+2

09.40 Х/Ф «ПРИЗНАЧАЄШСЯ 

ОНУКОЮ»

12.50 «Нове Шалене відео по-

українські»

15.50 «Облом UA. Новий сезон»

19.00 Т/с «Тарас Бульба»

22.15 Х/Ф «ЗАХИСНИК»

00.05 Х/Ф «ЛЮДИНА-АКУЛА»

02.00 Х/Ф «ТРОЯНСЬКИЙ 

СПАС»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.30, 20.20 В пошуках істини
08.20 Таємні знаки
09.10, 17.00 Путівник пригод
10.10, 17.50 В пошуках пригод
11.00 Таємнича Латинська 
Америка
12.00, 23.40 Найдивовижніші 
тварини
12.50 Містична Україна
14.30, 18.40 Фантастичні 
історії
15.20, 19.30 Діти Гітлера
16.10, 22.50 Мегаспоруди
21.10 Дика Британія
22.00 Дивовижна Індія
00.30 Війна всередині нас
01.20 Т/с «Згадати майбутнє»
02.10 Легенди бандитського 
Києва

06.00, 02.15 Остаточний 

вердикт

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.10 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10 Т/с «Піти, щоб 

повернутися»

13.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

14.10, 15.20, 17.10 Т/с «Слід»

18.00 Т/с «Сашка»

21.00, 22.30 Т/с «Особиста 

справа»

22.00 Події дня

23.30 Т/с «Глухар. Повернення»

03.55 Т/с «Глухар»

05.50, 06.35, 14.05 М/с «Панда 
Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
10.00, 23.05 Т/с «Щасливі 
разом»
15.00 Т/с «Віолета»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.00 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Заковані
00.05 Т/с «Друзі»
00.25 Х/Ф «КРУТІ ХЛОПЦІ»
02.05, 05.15 Служба розшуку 
дітей
02.10, 03.05, 04.00, 04.50 Зона 
ночі
02.15 Десята муза в Україні 
(Фільм Другий)
03.10 Десята муза в Україні 
(Фільм Третій)
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СУБСИДІЮ У 2013 РОЦІ 
ОТРИМАЛИ ПОНАД 28 ТИСЯЧ 
ВОЛИНСЬКИХ РОДИН (7,8% ВІД 
ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ). МАЙЖЕ 
90% ОТРИМУВАЧІВ – ЦЕ СІМ’Ї, 
ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ 
ПЕНСІОНЕРИ, ІНВАЛІДИ Й ІНШІ 
МАЛОЗАХИЩЕНІ ВЕРСТВИ 
НАСЕЛЕННЯ.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ШОККОМПЕНСАЦІЯ ЗА ШОК

ПАТРІОТИЧНА ДОЛЯ ПАТРІОТИЧНА ДОЛЯ 
МАНЕВИЦЬКОГО ЛЕНІНАМАНЕВИЦЬКОГО ЛЕНІНА

КОМУ «СВІТИТЬ» ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗА ПОДОРОЖЧАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ? 

Юрій КОНКЕВИЧ

НКРЕ збільшує з 1 травня 2014 року роздрібні 
ціни на природний газ для побутових 
споживачів  більш ніж в 1,5 раза, тарифи на 
теплову енергію та гаряче водопостачання для 
населення також збільшуються (у середньому 
на 40%), а мінімальний прожитковий мінімум в 
Україні на увесь 2014-й заморожений на рівні 
1176 грн на місяць... Це реалії антикризових 
заходів, шокової терапії, яку замість початку 
1990-х доводиться провадити на третьому 
десятилітті незалежності країни. Відсоток тих, 
хто виживе після жорстких обмежень в країні, 
не береться прогнозувати жоден аналітичний 
центр…

Утім вже під час запровадження антикри-
зових заходів уряд відразу перестрахувався 
новим інструментом соцзахисту. Утворено до-
даткову програму мінімізації наслідків від здо-
рожчання послуг ЖКГ.

Цими днями Кабмін затвердив Порядок 
призначення і надання населенню компен-
сації додаткових витрат на оплату житлово-
комунальних послуг в умовах підвищення цін 
і тарифів на послуги. Щоправда, якщо кому-
нальне подорожчання нас очікує вже з початку 
травня, то новий механізм захисту запрова-
джується з 1 липня. Відтак два місяці найбід-
нішим родинам доведеться тягнути суто на 
власних заощадженнях…

ХТО ОТРИМАЄ?
Отож, з 1 липня родини, у яких середньо-

місячний сукупний дохід за попередні шість 
місяців не перевищував величини прожит-
кового мінімуму для сім’ї, що визначається 
як сума прожиткових мінімумів для кожного 
члена сім’ї відповідно до його належності до 
основних соціальних і демографічних груп на-
селення, будуть мати право на отримання ком-
пенсації.

До складу сім’ї включаються особи, які за-
реєстровані у житловому приміщенні. Величи-
ну прожиткового мімінуму встановлено цьо-
горічним законом про держбюджет. Нагадаємо 
ці величини: 

– для дітей віком до 6 років – 1 032 гривні
– для дітей віком від 6 до 18 років – 1 286 

гривень
– для працездатних осіб – 1 218 гривень
– для осіб, що втратили працездатність, – 

949 гривень.

Разом із заступником начальника депар-
таменту соціального захисту Волинської ОДА 
Людмилою Сірбіненко розглядаємо конкретні 
приклади. Отож, наша уявна сім’я складається 
з чотирьох осіб. Чоловік працює і отримує за-
робітну плату 2 500 гривень, дружина – інвалід 
ІІ групи, не працює, розмір пенсії 1 100 гри-
вень, та двоє дітей віком 5 та 10 років. 

Прожитковий мінімум для родини стано-
вить 4 485 гривень (1218 грн (для чоловіка) + 
949 грн (для дружини) + 1 032 грн (для дитини 
віком 5 років) + 1 286 грн (для дитини віком 
10 років).

Середньомісячний сукупний дохід – 3 600 
гривень (2 500 грн зарплати чоловіка + 1 100 
грн пенсії дружини).

Оскільки середньомісячний сукупний до-
хід менший, ніж величина прожиткового міні-
муму, сім’я має право на виплату компенсації.

У випадку, якщо в будь-кого з працездат-

них членів сім’ї відсутні доходи за будь-який 
місяць, до розрахунку приймається дохід тако-
го члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб (1 218 грн).

РОЗМІР
Компенсація надається на безповоротній 

основі. Її розмір визначається як різниця між 
розміром плати за комунальні послуги у межах 
норм споживання після підвищення цін і та-
рифів на комунальні послуги та розміром від-
повідного платежу, який сім’я сплачувала до 
зміни цін і тарифів на комунальні послуги.

При цьому норма володіння та корис-
тування загальною площею житла встанов-
люється виходячи з 21 кв. м на кожного за-
реєстрованого та додатково 10,5 кв. м на усіх 
зареєстрованих.

Для нашої уявної родини з чотирьох осіб це, 
наприклад, 94,5 кв. м (21 кв. м х 4 + 10,5 кв. м).

Ще раз звернемося до конкретного при-
кладу: до підвищення cім’я в межах норм спо-
живання сплачувала 320 гривень усіх кому-
нальних платежів, після підвищення сплачує 
475 гривень. Розмір компенсації для цієї сім’ї 
становитиме 155 гривень.

Тобто держава стовідсотково компенсує 
вартість здорожчання житлово-комунальних 
послуг.

ДОКУМЕНТИ
– Для призначення компенсації до соцза-

безу потрібно подати заяву, довідку про склад 
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, 
довідку про доходи кожного члена родини. 
Решту інформації органи соціального захисту 
населення збирають самостійно. За допомогою 
запитів в організації, що надають житлово-
комунальні послуги, – пояснює Людмила Сір-
біненко.

Урядова постанова визначила випадки, 
коли надання компенсації припиняється. Це 
може трапитися, якщо заявник не оплачує 
житлово-комунальні послуги, крім випадків, 
пов’язаних із затримкою виплати заробітної 
плати, пенсії тощо, яка підтверджується відпо-
відними документами. Якщо ж заборгованість 
за ЖКГ буде сплачено, компенсацію і далі ви-
плачуватимуть. Крім того, компенсацію при-
пинять нараховувати і якщо людина приховає 
або неправильно вкаже дані, на основі яких 
призначатиметься допомога. 

У Головному управлінні соцзахисту насе-
лення наголосили, що разом із встановленням 
компенсації за подорожчання комунпослуг, 
діє і попередня «стара» програма житлових 
субсидій.

Ірина КАЧАН 

Минуло майже два місяці, 
як революціонери скинули 
п’ятиметровий пам’ятник вождю 
світового пролетаріату Володимиру 
Леніну в Маневичах. Місцева влада 
сподівалася, що активісти лишать 
бронзовий бовван Ілліча там, де 
він простояв з 1983 року. Однак 
пам’ятник з селища забрали 21 
лютого, того ж дня, коли й повалили. 

За словами селищного голови 
Маневичів Ярослава Левка, місцеві 
жителі по-різному ставляться до тих 
революційних подій. Багато пенсіо-
нерів і досі обурюються, а от молод-
ше покоління навпаки – вдячні євро-
майданівцям. 

– Ми можемо лише подякувати, 
що пам’ятник знесли. У нас це все ніяк 
не вдавалося, надто довга процедура, 
– виправдовується Ярослав Левко. – 
Та ми просили, щоб нам віддали хоча 

б частину грошей за пам’ятник. Це 
ж власність територіальної громади. 
Сам пам’ятник бронзовий, важить 
4,5 тонни, його балансова вартість – 
майже 64 тисячі гривень. Якщо здати 
на металобрухт і переплавити, то, га-
даю, можна було б заробити щонай-
менше 160 тисяч гривень.

Нині ж селищний голова Ма-
невичів надумав узятися за пошук 
пам’ятника. Розпочати вирішив із 
«Правого сектору», адже саме вони 
були одними з ініціаторів повалення 
радянського ідола. 

– Готуємо зараз офіційне звер-
нення до тих панів, які вивезли на-
шого Леніна у невідомому напрямку, 
– каже Ярослав Левко. – А поки зно-
сити основу пам’ятника не будемо, 
зробимо там клумбу. Може, в май-
бутньому на місці Леніна буде новий 
пам’ятник. 

А от у «Правому секторі» віддава-
ти маневичанам бронзову «здобич» 

не збираються. Що робити із Лені-
ним знають, задум – патріотичний.

– Для нас було принципово після 
повалення вивезти Леніна з Маневи-
чів. Аби не з’явилися ентузіасти, які 
взялися б його відновлювати. А такі 
випадки в Україні були, – пояснює 
керівник волинського «Правого сек-
тору» Павло Данильчук. – Зрештою, 
хай як це прикро, але комуністи на 
Волині ще є, хоч і в підпіллі. Народ-
ний депутат Адам Мартинюк – зовсім 
небідний волинський комуніст, він 
міг би профінансувати відновлення 
цього пам’ятника. Тому патріотичні 
сили забрали Леніна з Маневичів і 
заховали його в надійному місці. 

Розпиляного маневицького Іллі-
ча справді заховали надійно. Голову 
лишили цілою, аби в разі потреби 
можна було довести походження 
бронзи. Поки що металевий «пазл» 
просто зберігається, переплавляти 
його не беруться. 

– Ми плануємо більшу частину 
переплавити на пам’ятник Степану 
Бандері в Луцьку. Але тоді, коли за 
цю справу всерйоз візьмемося. За-
раз це не на часі, з огляду на події в 
державі, – каже Павло Данильчук. 
– Якусь частину плануємо пере-
плавити на невеличкий постамент 
для бійців Небесної Сотні. У нас 
виникла така ідея, та й люди звер-
таються з подібними ініціативами. 
Де він буде і коли, поки не виріше-
но. 

За словами Павла Данильчука, 
селищному голові Маневичів рево-

люціонери не давали жодних обіця-
нок. Та й імовірну вигоду від прода-
жу цінного металу, каже він, Ярослав 
Левко перебільшує.

– Реально Ленін важить близь-
ко 2,7 тонни. Після переплавки буде 
взагалі 2,5 тонни. Адже в ньому шла-
ку понад 200 кілограмів, – розповідає 
Данильчук. – За нинішніми цінами, 
за нього можна отримати близько 
90 тисяч гривень. Ленін стільки ро-
ків стояв у Маневичах, стільки було 
розмов про його знесення. Якби міс-
цева влада хотіла, то давно вже його 
знесла б. 

ЛЕНІНОПАД
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ВОЛИНСЬКІ СЛІДИ КАНДИДАТІВ ВОЛИНСЬКІ СЛІДИ КАНДИДАТІВ 
У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИУ ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИА

випускало близько 20 тисяч автомо-
білів  на рік, переживало найважчий 
етап своєї, тоді уже 30-річної, історії: 
різкий спад виробництва, заборго-
ваність з виплати зарплати, некон-
курентні ЛуАЗи. 

Згідно з рішенням Фонду держ-
майна, у 1995 році його було пере-
творено на Відкрите акціонерне то-
вариство «Луцький автомобільний 
завод» (ВАТ «ЛуАЗ») зі статутним 
фондом у 18 999 540 грн. Відбувся 
комерційний конкурс з продажу 
81,12 % акцій товариства, власником 
якого став концерн «Укпромінвест» 
Петра Порошенка. Концерн сплатив 
за придбане майно майже 18 млн грн 
(курс долара на той час – 1,8), лучани 
отримали нові робочі місця, а завод 
відновив виробництво. На першому 
етапі його контролював сам Петро 
Порошенко. З 2000 року в Луцьку 
складали ВАЗи, довівши їх обсяг у  
2005 році до 30 тисяч, а також – май-
же по три тисячі  «Кіа» та «Hуundаі» 
за рік. Завод знову став бюджетоут-
ворювальним не тільки для міста, 
але й для усієї області. У першому 
півріччі 2005 року ним задекларова-
но 5060 тис. грн прибутків.

У 2005 році Луцький автозавод 
серед двадцяти інших підприємств 
увійшов до корпорації «Богдан». У 
2009 році контрольну частку корпо-
рації у Петра Порошенка придбав 
бізнесмен Олег Свинарчук. Нині 
майданчик з виробництва легкових 
автомобілів з Луцька перенесено у 
Черкаси, а в обласному центрі Волині 

розгорнуто виробництво автобусів і 
тролейбусів широкого модельного 
ряду потужністю до 8 тис. штук. 

Таким чином,  Петро Порошенко 
уже не має прямого впливу на робо-
ту Луцького автозаводу, але в пам’яті 
волинян залишився інвестором, що 
врятував кількатисячний колектив 
від банкрутства.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО
Історія стосунків лідерки БЮТу 

з волинянами тісно переплелася з її 
політичною діяльністю та держав-
ною службою. У 2002 році вона пал-
ко агітувала віддати голоси за блок її 
імені на виборах до Верховної Ради 
України, у 2004-му приїздила із за-
кликом голосувати за кандидата в 
Президенти Віктора Ющенка. У 2005 
році політичні експерти вже від-
значали, що «на Волині Ющенко та 
НСНУ втрачають, а Тимошенко та 
«Батьківщина» акумулюють електо-
рат». 

 У лютому 2006 року лідерка 
БЮТу ефектно, на санях, запряжених 
білими кіньми, в’їхала у село Олику 
Ківерцівського району на зустріч із 
виборцями чергової парламентської 
кампанії. Після годинного виступу 
про політичні актуалії, в тому чис-
лі щодо розвалу помаранчевої ко-
манди, вона підписала з місцевими 
владцями угоду про газифікацію 14 
населених пунктів «Олицької зони». 
«Газова принцеса» зобов’язувалася 
всебічно підтримувати будівництво 

газопроводів високого тиску «неза-
лежно від того, де вона перебуватиме 
– при владі чи в опозиції». За Юлію 
Тимошенко тоді проголосувало 58% 
виборців області. Чи здогадувалися 
вони, що вже через три роки з її ж 
«легкої руки» ціна газу становитиме 
230 доларів за тисячу кубометрів і 
газ перетвориться на зброю масово-
го ураження економіки України?

У 2009-му уже як прем’єр-міністр 
України Юлія Володимирівна прилі-
тала рятувати поліщуків від наслід-
ків грозових дощів, шквалистого ві-
тру та повені. Це вона запровадила 
практику грошової компенсації за 
збитки від негоди, після чого багато 
хто з місцевих господарів свідомо не 
чистив господарські меліоративні 
канави – щоб наступного року угід-
дя знову затопило.

Наступного року теж як прем`єр-
міністр України Юлія Тимошенко 
брала участь у церемонії підписан-
ня протоколу намірів про підготов-
ку проекту угоди про регіональний 
розвиток Волинської області між 
Кабінетом міністром і Волинською 
обласною радою, а також провела 
нараду з питань регіональної полі-
тики, розвитку територій і міжбю-
джетних відносин з представниками 
сільських і селищних рад областей 
Західної України. У згаданій уго-
ді серед іншого обіцяли відновити 
авіаційне сполучення в області за-
вдяки спорудженню Луцького аеро-
порту,  ремонт і реконструкцію доріг 
за європейськими стандартами, об-

лаштувати пункти пропуску «Гута», 
«Хрипськ», «Тур», «Горки»,  кредити 
аграріям без застави під спеціальний 
режим державного страхування і ба-
гато чого іншого, не реалізованого 
донині.

Стиль лідерки БЮТу, яка часто 
плутає державне з партійним, де-
монструє яскравий факт: у 2010 році 
сільські та районні заклади охоро-
ни здоров’я Волині отримали через 
держзакупівлі Міністерства охоро-
ни здоров’я медичне обладнання: 
апарати УЗД, ЕКГ, дефібрилятори, 
прилади для вимірювання рівня 
глюкози. Сертифікати на державне 
майно, закуплене за гроші платників 
податків, вручали головним лікарям 
за особистим підписом прем’єр-
міністра суто депутати-бютівці.  
Луцькій міській клінічній лікарні зо-
крема – голова Луцької міської пар-
тійної організації ВО «Батьківщина» 
Григорій Пустовіт. Під час вручення, 
як повідомляють ЗМІ, він обговорю-
вав з медиками «шляхи та напрямки 
діяльності Блоку Юлії Тимошенко 
в опозиції». Гарний майданчик для 
партійної агітації, та чи законний? 
Адмінресурс у всій своїй красі, про-
ти якого так гаряче нині виступає 
виконувач обов’язків Президента 
Турчинов. Та навряд чи йому вдасть-
ся утримати волинських БЮТівців 
від спокуси повторити апробовані у 
минулому технології.

Так чи так, Юлія Володимирівна 
завжди підкреслює своє особливе 
ставлення до волинян. У 2011 році, 
під час засідання Печерського ра-
йонного суду міста Києва на тему 
«газових контрактів», її адвокат 
Сергій Власенко звертався з клопо-
танням надати дозвіл його підзахис-
ній на виїзд до Волинської області з 
метою зустрічі з активістами партії. 
Не обділені ці віряни її увагою і до-
тепер, про що свідчать кадрові при-
значення у владній вертикалі. 

ВАДИМ РАБИНОВИЧ
У серпні 2005 року  президент 

об’єднаної єврейської общини Укра-
їни, тоді президент медіа-холдингу 
«Медіа Інтернешнл Груп» Вадим Ра-
бинович під час розмови в облдер-
жадміністрації домовився з головою 
Волинської ОДА Володимиром Бон-
дарем про рекламні репортажі про 
Волинський край. Після зустрічі він 
заявив журналістам: «Я вважаю, що 
дуже красиві, дуже серйозні, дуже 
важливі у вас місця. Але якщо ви 
вважаєте, що про них знають в Укра-
їні чи за кордоном, то, на жаль, це не 
так. З чогось треба починати. Перше 
– це збільшення потоку інформа-
ції. У зв’язку з тим, що наш медіа-
холдинг є на сьогодні найпотужні-
шим російськомовним холдингом у 
світі – газети виходять у США, Росії, 
Німеччині, Ізраїлі – ми домовилися 
з Володимиром Бондарем про серію 
репортажів». Це був перший і єди-
ний, про який повідомляли, візит 
на Волинь президента «Медіа Інтер-
нешнл Груп», він  проводив його у 
рамках всеукраїнського туру регіо-
нами «Заради пізнання і сприяння».

Олекса РЕВКО

ктивна фаза агітаційної  
кампанії кандидатів у 
Президенти України  на 

Волині розпочалась у Вербну 
неділю, 13 квітня, візитом у 
Ковель, Володимир-Волинський 
та Луцьк Петра Порошенка. Живе 
спілкування з виборцями завжди 
було ефективним та ефектним 
засобом пошуку прихильників. І 
себе можна показати, і на реакцію 
людей подивитися. Тож упродовж 
наступного місяця для волинян 
демонструватимуть серіал під 
умовною назвою «Я радий бути 
вашим Президентом». Вони 
завжди про себе кажуть тільки 
хороше – порядний, чесний, 
розумний тощо.  У  Писанні ж 
сказано: «По їхніх плодах ви 
пізнаєте їх» (від Матвія 7:16-
20). Хоча серед двадцяти трьох 
кандидатів – жодного уродженця 
нашої області, дехто з них уже 
встиг залишити свій слід, а 
хтось зумів відверто наслідити 
на Волинській землі. У цьому 
контексті подаємо хронологію 
знайомств волинян з кандидатами 
у Президенти України.

ДМИТРО ЯРОШ
Як свідчить Волинська журна-

лістка Леся Бондарук у статті «Во-
линські дороги лідера «Правого 
сектору», ще у 1994 році у ВДУ імені 
Лесі Українки проходила конферен-
ція Конгресу українських націона-
лістів. У ній серед інших брав участь 
представник Дніпропетровської об-
ласті Дмитро Ярош.  

«Тут і відбулося знайомство з 
членами організації, яку в подальшо-
му Ярошу довелося очолити. Після 
офіційної частини конференції гості 
поїхали на екскурсію повстанськи-
ми стежками нашого краю — у Но-
вий Загорів Локачинського району 
та урочище Вовчак Турійського. Ду-
маю, що перебування на батьківщині 
УПА також підштовхнуло східняків 
до патріотичної боротьби, яку вони 
ведуть протягом двох десятиліть», – 
вважає журналістка і розповідає, що 
через два роки Дмитро Ярош знову 
побував на Волині – у червні 1996–го 
в урочищі Вовчак було заплановано 
всеукраїнський молодіжний патріо-
тичний табір.

«Автобуси з молоддю з інших ре-
гіонів на кордоні нашої області пра-
воохоронці завернули, але 62 члени 
волинського «Тризуба» не погодили-
ся на вимоги міліції і три дні висто-
яли в оточенні 350 бійців «Беркуту». 
Що тільки робили міліціянти, щоб 
примусити нас поїхати додому. На-
віть польову кухню конфіскували. 
Але жителі ближніх сіл виручили з 
посудом», – пригадує деталі журна-
лістка у статті. 

ПЕТРО ПОРОШЕНКО
Його ім’я на Волині досі найчас-

тіше пов’язують з роботою Луцько-
го автомобільного заводу. На зорі 
української незалежності колись по-
тужне державне підприємство, що 
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ОЛЕГ ТЯГНИБОК 
Цей політик – частий гість на 

Волині, причому його вояжі  не за-
вжди збігаються з періодами вибор-
чих кампаній (як це було у 2009 та 
2012 роках). У 2008 році, наприклад, 
він приїздив задля участі у вшану-
ванні 65-ї річниці бою чоти УПА 
Андрія «Берези»-Марценюка з нім-
цями під стінами монастиря у Ново-
му Загорові Локачинського району. 
У 2011 році відвідав музей-садибу 
В’ячеслава Липинського в Затурцях. 
Очевидно, що візити гостей з Гали-
чини пов’язані з потребою партійної 
розбудови ВО «Свобода» та задля 
збереження її високої популярності.

ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ
У 2009 році на Волині відбувався 

благодійний Всеукраїнський мара-
фон здоров’я, що проходив за під-
тримки Президента України Віктора 
Ющенка. У Луцькій міській дитячій 
поліклініці нинішній кандидат у 
Президенти України, а тоді – про-
фесор, доктор медичних наук, автор 
та виконавиця українських роман-
сів провела медичний огляд дітей з 
допомогою єдиного в державі епі-
люмінісцентного дерматоскопа для 
ранньої діагностики онкологічних 
захворювань шкіри. Також в народ-
ному домі «Просвіта» відбувся бла-
годійний концерт Ольги Богомолець 
«Янголе мій».

Фахівці її клініки обстежували 
пацієнтів впродовж трьох місяців. 
Якщо виявляли хворих дітей, скеро-
вували їх на обстеження в Інститут 
дерматології та косметології (Київ). 
Усі заходи в рамках першого туру 
марафону здоров’я здійснювалися 
суто за кошти родини Богомолець-
Шереметьєвих.

МИХАЙЛО ДОБКІН
Кандидат у Президенти України 

від Партії регіонів Михайло Добкін, 
зі зрозумілих причин не анонсуючи 
свого візиту, відвідував Волинь у 
квітні цього року. Його прес-служба 
повідомляє, що кампанію офіційний 
висуванець Партії Регіонів розпо-
чав з Волині, щоб «набратися сили 
та духовно очиститись напередодні 
нелегких президентських перегонів» 
у Зимненському Свято-Успенському 
монастирі. У повідомленні також 
ідеться: «У супроводі настоятельки 
храму ігумені Стефани він оглянув 
територію святині та схилив голову 
перед Зимненською чудотворною 
іконою Божої Матері. Як кажуть 
місцеві, цей образ чудодійний, тому 
може допомогти Михайлу Добкіну 
отримати перемогу і працювати на 
благо країни та об’єднання сходу 
й заходу нашої держави». Сам кан-
дидат зізнався, що в Зимненському 
ставропігійному монастирі Москов-
ського Патріархату він перебував  
не вперше.Найімовірніше – тому, 
що ця обитель, яка має право став-
ропігії і  напряму керується з  Мос-
ковського патріархату,  розташована 
зовсім близько до основного активу 
Михайла Добкіна на Волині – АТ 
«Володимимр-Волинська птахофа-
брика». У цьому підприємстві, від-
повідно до інформації  Держкомісії 
з цінних паперів і фондового ринку 
України, 38,36% акцій належить ТОВ 
«Ореол», що діє в інтересах інвест-
фонду «Титул», який, своєю чергою, 
пов’язують із харківським губерна-
тором та його радником. Підтвер-
дженням цього зв’язку стало при-
значення директором підприємства 
харків’янки Аліни Сич, яка до цього 

керувала Зміївською паперовою фа-
брикою у Харківській області. 

Після зміни власника у січні 2011 
року ПАТ «Владимир-Волинська 
птахофабрика» збільшила статут-
ний капітал учетверо – до 66 міль-
йонів гривень шляхом додаткової 
емісії акцій на 50 мільйонів гривень 
і сьогодні вона входить у п’ятірку лі-
дерів з виробництва курячого м’яса 
з часткою ринку близько 4%. Фа-
брика виробляє продукцію під тор-
говою маркою «Курка Чеботурка», 
яку встиг оцінити волинський спо-
живач. Михайло Добкін, найімовір-
ніше, не афішує своєї причетності до 
управління її активами через посаду 
державного службовця, що заборо-
няє провадити підприємницьку ді-
яльність. Бо інакше таким виробни-
цтвом можна було б пишатися. Або 
боїться звинувачень у виготовленні 
терористичної зброї, яку останнім 
часом активно застосовують проти 
нього самого та його однопартійців 
на Сході України.

Також пов’язана з Волинню не-
щодавня скандальна заява Михайла 
Добкіна про потребу відміни пак-
ту Молотова-Ріббентропа, згідно з 
яким у 1939 році землі сучасних Во-
линської, Івано-Франківської, Львів-
ської, Рівненської і Тернопільської 
областей увійшли до складу УРСР.

З інших кандидатів у 2009 році 
пояснював свою позицію волинянам 
під час зустрічі у «Просвіті»  лідер 
ВГО «Громадянська позиція», кан-
дидат у Президенти України Анато-
лій Гриценко, у 2010 та 2012 роках, 
під час відповідних президентських 
та парламентських виборів  – Олег 
Ляшко, Сергій Тігіпко.  Як віце-
прем’єр-міністр України Юрій Бой-
ко та міністр соціальної політики 
Наталія Королевська відвідували 
Волинь в ескорті Президента Украї-
ни Віктора Януковича у вересні ми-
нулого року.

ВАСИЛЬ КУЙБІДА 
Як міністр регіонального роз-

витку і будівництва Василь Куйбіда 
відвідував Волинь у 2009 році. Під-
ставою став скандальний лист на 
той час голови Волинської обласної 
ради Анатолія Грицюка щодо пере-
ліку об’єктів, які мали фінансува-
тися у 2009 році за рахунок коштів 
Стабілізаційного фонду. Того кри-
зового року на проекти соціально-
економічного розвитку область 
мала отримати всього лиш 19 млн 
грн з державного бюджету. Про мі-
зерність «яблука розбрату» свідчить 
той факт, що уже через рік новий 
голова Борис Клімчук зміг залучити 
в регіон майже 115 млн грн держав-
них «капів». У 2009-му голова ОДА 
Микола Романюк  подав пропозиції 
на будівництво 21 об’єкта, а голо-
ва ради Анатолій Грицюк написав 
«слізне прохання» прем’єр-міністру  
Юлії Тимошенко – мовляв, не фінан-
суйте того, що подає ОДА, бо вони 
наші політичні вороги, а дайте туди, 
де ми кажемо, щоб більше людей за 
вас голосувало. 

Василь Куйбіда тоді відвідав 
лікарню в Любомлі й школу у селі 
Ростані Шацького району «для 
того, щоб переконатися, що вони 
не сумнівні». За підсумками візиту 
посадовець зазначив, що у теперіш-
ній час марно сподіватися на те, що 
держава виділить додаткові кошти 
на будівництво об’єктів соціально-
економічного розвитку. Однак ті 
гроші, які є, варто використовувати 
раціонально.
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Андрій ЛУЧИК

У неділю, 13 квітня, на Волині перебував 
кандидат у президенти Петро Порошенко. 
Цього ж дня  прес-конференцію давав 
координатор виборчої кампанії Анатолія 
Гриценка у Західній Україні Тарас Стецьків. 

Висловлю кілька суб’єктивних думок та власних 
спостережень із прес-конференцій цих політиків.

Особисто для мене Порошенко видався популістом. 
Година розмови з журналістами – і жодної цифри. На-
томість прозвучала теза про те, що він ініціює відміну 
«зрівнялівки» при народженні дитини. (Раніше Рада 
відмінила диференційовані виплати за першу, другу 
і кожну наступну дитину і визначила розмір в 41 тис. 
гривень незалежно від кількості дітей у сім’ї).

Для порівняння, Тарас Стецьків говорив і непопу-
лярні речі. Наприклад, він вважає, що підняття пенсій-
ного віку було правильним кроком. Натомість кидає 
каменюку в бік «Батьківщини», «Свободи» та УДАРу, 
які, будучи в опозиції, говорили про його зменшення. 
А прийшовши до влади, тихенько «забули» про свою 
обіцянку.

Або ж Стецьків заявив, що термін «ціна на газ для 
населення» має взагалі зникнути. Адже, за його сло-
вами, ціна на газ має бути однією і для промислових 
підприємств, і для підприємств теплокомунерего, і 
для населення. Тоді інвестори отримають стимул роз-
робляти нові родовища, а населення, яке не може пла-
тити за блакитне паливо ринкову ціну, матиме адресні 
субсидії.

Також Петро Олексійович в найкращих традиціях 
географічних ляпів Віктора Федоровича заявив, що в 

рамках відвідин Волинської області збирається заїхати 
у… Новоград-Волинський, а він, як відомо, на Жито-
мирщині.

Була ще «домашня заготовка» від політтехнологів, де 
Порошенко емоційно почав вживати нецензурну кон-
струкцію «якого х…», але потім виправив на цензурне 
«чому». До слова, кандидата в президенти на Волині су-
проводжував відомий український політтехнолог Олег 
Медеведєв, який ще рік тому був у Луцьку з командою 
Арсенія Яценюка під час акції «Вставай, Україно!»

Я особисто не почув на прес-конференції чогось 
надзвичайного. Набагато цікавіше було спостерігати за 
людьми, які, ймовірно, опікуватимуться кампанією По-
рошенка на Волині. 

Окрім начальника штабу Володимира Гунчика, на 
зустрічі з «партактивом», яка відбувалася відразу після 
«пресухи», були депутати Волинської облради Віктор 
Шумський та Андрій Турак, екс-голова Волинської ОДА 
Володимир Бондар та тодішній його заступник Віталій 
Заремба, депутат Луцької міської ради Роман Романюк, 
депутат Горохівської райради та очільник Волинського 
обласного відділення Комітету виборців України Юрій 
Кресак. Ну й, звісно, багато інших людей, яких я не 
ідентифікував.

Окремо варто згадати вечірній виступ Порошенка 
у Луцьку та концерт. Сцена в червоних тонах із гаслом 
кампанії кандидата радше нагадувала приїзд комуніс-
тів. Що, власне, й стало поживним ґрунтом для фото-
жаб у мережі.

А залучення артистів, які послугували б приманкою 
для довірливого електорату, продемонструвало, що гас-
ло кампанії «Жити по-новому» якось дисонує із діями 
кандидата.

Адже нічого, по суті, не змінилося.

УТОЧНЕННЯ
У статті «Хто очолить на Волині виборчі штаби», 
опублікованій у минулому номері газети, 
«Хроніки Любарта» припускали, що штаб Наталії 
Королевської може очолити Віктор Грисюк. Як 
з’ясувалося згодом, Грисюк не має стосунку до її 

виборчого штабу на Волині. Натомість інтереси 
Королевської в області представлятиме керівник 
обласного осередку партії «Україна – вперед!» 
Андрій Шеремета, хоча виборчого штабу як 
такого на Волині не буде.

ПОРОШЕНКО ПАХНЕ 
ШОКОЛАДОМ?

ПІСЛЯСМАК
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Тетяна ГРІШИНА 

осягненням подій 2004 
року називають розвиток 
журналістики в Україні. 

Звісно, поступ був. Без нього 
важко уявити події 2013-2014 
років, Євромайдан. Журналістика 
(саме процес, а не ЗМІ) стала 
сміливішою, впливовішою, 
хоча звання «четвертої влади» 
навряд чи завоювала. І річ не в 
низькому рівні професіоналізму 
українських акул пера, 
жовтизні, продажності чи 
інших античеснотах, про які так 
люблять говорити медіакритики і 
«знавці» справи, а у ефективності, 
потребі читача отримувати 
чесну інформацію і реагувати на 
порушення цих прав. 

Позаяк повідомлення про коруп-
цію, злочини часто залишаються на 
папері, а критика дій влади обмежу-
ється конкретним випуском, шпаль-
тою або сторінкою в інтернеті. Зга-
дайте, хіба ніхто не писав про вишки 
Бойка чи масштаби Межигір’я були 
таємницею до лютневих подій? 

Вільна преса – неодмінний атри-
бут для вступу до європейської сім’ї, 
за членство в якій так бореться 
Україна. Нинішні кандидати на пост 
глави держави неодмінно згадують 
про чесні й незалежні ЗМІ. Петро 
Порошенко говорить про прозорість 
власності засобів масової інформа-
ції, громадське мовлення, Олег Тяг-
нибок про заборону ЗМІ, які ведуть 
антиукраїнську пропаганду,  Дми-
тро Ярош про захист інформацій-
ного простору, Володимир Саранов 
закликає посилити громадський 
контроль за діяльністю ЗМІ і вод-
ночас забезпечити незалежність для 
журналістської діяльності.

Гасла багато в чому популістські. 
Розкривати фінансування ЗМІ по-
трібно, створювати майданчики для 
громадського мовлення – так. Втім 
без громадськості, яка буде готова 
платити за правдиву інформацію, 
справа не вигорить. Дивлячись на 
польський досвід, розумієш, що за-
конодавчі передумови вільних ЗМІ 
– вже написані в Україні, хвороба – у 
підході до справи, а починати потріб-
но з місцевих міні-реформ. При чому 
– у головах чиновників. 

Наприклад, у місті Любліні, де во-
линська делегація журналістів пере-
ймала досвід спілкування влади з ме-
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ:ДОСВІД ПОЛЬЩІ:  
ЯК ВЛАДА ЛЮБЛІНА ЯК ВЛАДА ЛЮБЛІНА 
ПРАЦЮЄ ЗІ ЗМІ? ПРАЦЮЄ ЗІ ЗМІ? 

діа 11-12 квітня, нині є чотири міські 
газети. Усі вони – приватні, на відміну 
від луцької преси. Адже газета «Луць-
кий замок» є продуктом комунально-
го підприємства, яке створило місто. 
Тому видання є «голосом» міської 
влади чи навіть – «рупором»:  друкує 
офіційні документи, інтерв’ю з міс-
цевими чиновниками та депутатами, 
доносить офіційну позицію влади. 

Неодноразово в місті піднімали 
питання про доцільність існування 
видання в такому вигляді. Воно не є 
збитковим, має гарний колектив, втім 
суб’єктивно не може бути незалеж-
ним тижневиком, оскільки залежне 
від владних кабінетів. Та й, зрештою, 
може стати об’єктом адміністратив-
ного впливу, як це було під час місце-
вих виборів. Тоді за повідомленням 
ЗМІ, посвідчення журналістів газети 
видали 142 нібито «репортерам».

Люблінські газети співпрацюють 
з владою суто в ділових стосунках. Го-
ловний редактор газети «Кур’єр Лю-
бельський» Даріуш Котлаж пояснює, 
що їхня газета є передусім бізнесом, 
входить до загальнопольського хол-
дингу, тому має бути цікавою читачу, 
а не владі, місцевим депутатам. Вона 
виходить щодня і коштує не такі де-
шеві 2,1 злоті (близько 9 гривень), 
втім є популярною в місті. Хочете 
бути на шпальті у вигідному вам світ-
лі – платіть, але поруч з матеріалом 
висітиме позначка «Реклама». 

Якщо газета не буде відображати 
думку населення, заслужено критику-
вати владу, говорити про важливі речі 
для місцевої громади (як-то міські гро-
ші, використання податків, тарифи, за-
будова міста), то її просто ніхто не ку-
пить, пояснює польський журналіст. 

Заступник бурмістра Любліна з 
питань культури, спорту та зовнішніх 
зв’язків Катаріна Мічковська-Черняк 

розповідає, що влада співпрацює з міс-
цевими ЗМІ або платячи за рекламу 
(в тому числі конкретних заходів, ви-
ставок, оголошень), або ж фінансуючи 
проекти, наприклад, з промоції міста.

До слова, навіть повідомлення 
про аукціон з продажу комунальної 
нерухомості, який оголосила міська 
влада, у видані друкується під позна-
чкою «Реклама». 

Щодо самих стосунків влади з 
медіа, вони, нехай навіть на перший 
погляд, втім приємно вражають. Чи-
новниця, здається, навіть не розуміє 
суті питання: чи ображається влада 
на критику зі ЗМІ. Адже якщо на-
писано правду, то це правда, або ж 
суб’єктивна думка журналіста, на яку 
він має право. Кожен виконує свою 
роботу, розмірковує чиновниця.  

«Немає жодної акредитації, аби 
прийти на засідання міської ради чи 
зустрічі з міським головою», –  пояс-
нює віце-мер. 

У Луцьку проблем з акредитаці-
єю, яка, до слова, в багатьох випадках 
безпідставна, також немає. Засідання 
міської ради доволі публічні, чого не 
скажеш про виконавчу обласну вла-
ду. Достатньо згадати хоча б випа-
док, коли на призначення екс-голови 
Волинської облдержадміністрації 
Олександра Башкаленка журналістів 
пускали за списками.  

Є побажання щодо оперативні-
шого оприлюднення проектів рішень 
міської ради та виконкому, надання 
більш відкритої інформації щодо бю-
джету міста, забудови Луцька. До сло-
ва, чиновники Польщі викладають в 
мережу реєстр подарунків, які їм пре-
зентують офіційні особи чи делегації. 

У міській раді працює бюро пре-
си, яке, незважаючи на законні під-
стави відповідати на запити протягом 
тижня, надає інформацію якомога 

скоріше, зазвичай, в межах дня, окрім 
випадків, коли відповідь потребує 
ретельнішої підготовки. Луцькі ж 
чиновники зазвичай чекають до 
останнього та надсилають відповіді 
на запити на п’ятий день, у багатьох 
випадках – відповіді неповні.

Втім, якщо публічність засідань 
сесій присутня, то міському голові 
Миколі Романюку варто перейняти 
досвід у публічності позиції мера. До 
останнього часу вона обмежувалася 
щорічною і короткотривалою прес-
конференцією, яка часто нагадувала 
звіт, або ж безпосередньо звітом на 
телебаченні, коментарями, нечастими 
інтерв’ю. Мер став більш говірким за-
вдяки реєстрації в мережі «Facebook», 
втім формат прес-конференцій за чо-
тири роки каденції так і не полюбив. 

Свого часу, у 2012 році, міський 
голова ініціативу луцьких журналіс-
тів збиратися частіше відхилив. Мов-
ляв, для інформування громади того, 
що є, достатньо. Втім згадайте, скіль-
ки чуток, обурення шириться містом 
бодай через банальну непоінформо-
ваність щодо підвищення цін на про-
їзд у маршрутках? Або ж будівництва, 
яке зачіпає інтереси мешканців? 

У Любліні, зі слів пані Катаріни, 
бурмістр сам ініціює конференції з 
журналістами, принаймні раз на тиж-
день. У випадку екстра-подій чи важ-
ливих для міста господарських пи-
тань, інвестицій, такі зустрічі можуть 
відбуватися частіше. Бо це потрібно 
не меру й навіть не ЗМІ, а право на 
цчесну інформацію передусім мають 
жителі, які за власні кошти і податки 
утримують і годують муніципалітет, 
а за віддані за газету гроші – праців-
ників видання. 

***
Поїздку організовано 

за сприяння Волинської ОДА

Д

За матеріалами IA ZIK

Журналісти проаналізували декларації про 
доходи у 2013 році міського голови Луцька, 
його заступників та секретаря міськради.

Луцький мер Микола Романюк
Отже, луцький мер Микола Романюк, який 

рік тому виявився найбагатшим серед міських 
голів облцентрів Західної України, у 2013 році 
отримав дохід 162 тисячі гривень. Це у понад 62 
рази менше, ніж Луцький міський голова заро-
бив у 2012 році (10 млн грн).

Зрештою, зарплатня луцького мера у 2013-
му становила 141 тис. грн. Ще 22 тис. грн Рома-
нюк отримав у вигляді дивідендів чи процентів. 
Минулорічний дохід дружини мера становив 
347 тис грн.

У градоначальника дві земельні ділянки у 20 
соток, житловий будинок (282 кв. м) та квартира 
(55,7 кв. м). Окрім того, на мера записана ще й 
дача площею 98 кв. м. На  дружину міського го-
лови записано ще 40 соток землі, будинок (53,7 
кв. м), три квартири загальною площею майже 
210 кв. м і дача (120 кв. м).

У Луцького міського голови – автомобіль 
«Тойота Прадо» 2003 року випуску.

На рахунках в банках Микола Романюк збері-
гає 284 тис. грн та володіє цінними паперами но-
мінальною вартістю 2 575 тис. грн. Ще 2 млн грн 
лежать на банківських рахунках дружини мера.

Перший віце-мер Святослав Кравчук
Перший заступник міського голови Святос-

лав Кравчук у 2013 році заробив 203 тис. грн. Із 
них зарплатня – 128 тис. грн, дохід від викла-
дацької діяльності – 571 грн, інші види доходів 
– 75 тис. грн. Дохід дружини Кравчука минуло-
річ становив 86 тис. грн, із яких заробітна плата 
– 72 тис. Ще майже 14 тис. грн становили інші 
види доходів.

У першого віце-мера Луцька – квартира 
(105,3 кв. м), а в його дружини – земельна ді-
лянка площею 11,5 соток та житловий будинок 
(233,9 кв. м).

Віце-мер Луцька Лариса Соколовська
Заступник міського голови Лариса Соколо-

вська упродовж 2013 року отримала дохід 192 
тисячі гривень. Із них заробітна плата станови-
ла трохи менш як 120 тис. грн. Ще 13 тис. грн 
вона отримала у вигляді дивідендів чи процен-
тів. Інші види доходів становили понад 59 тис.

Чоловік Соколовської торік заробив майже 

утричі менше від дружини – лишень 68 тис. грн. 
Із них 10 тис. – це дивіденди і проценти, а 58 – 
інші види доходів.

Хоча годувальницею родини є Лариса Соко-
ловська, зате вся нерухомість записана на її чо-
ловіка. Це і ділянка у 5,7 соток, і будинок у 68,7 
кв. м. Також у власності чоловіка Соколовської і 
автомобіль «Тойота Корола» 2012 року випуску.

На рахунку віце-мера в банку зберігаєть-
ся 118 тис. грн. Також вона володіє цінними 
паперами номінальною вартістю 478 грн. А от 
заощадження її чоловіка становлять 50 тис. грн.

Віце-мер Луцька Юрій Вербич
Доходи заступника міського голови Юрія 

Вербича протягом минулого року приніс у ро-
динну скарбничку 119 тис. грн, із яких 119 тис. 
становила зарплатня. Ще 97 грн він отримав 
як дохід від викладацької діяльності, а 598 грн 
– у вигляді дивідендів і процентів. Родина віце-
мера заробила протягом року майже 66 тис. грн. 
Із них 40 тис. грн – зарплатня, 26 тис. грн – інші 
види доходів.

На Вербича записана квартира площею 
67,1 кв. м, а на членів родини – 16 соток землі 
і дачний будинок (35 кв. м). Також у Вербича є 

автомобіль Hyundai Accent (2011 р. в.) та певні 
заощадження – 6 тис. грн. 

Віце-мер Луцька Тарас Яковлев
Наймолодший заступник луцького мера Та-

рас Яковлев торік отримав дохід обсягом май-
же 109 тис. грн, а його дружина – 18 тис. грн. Із 
нерухомості у віце-мера – лишень 1/5 квартири 
площею 48,2 квадратних метрів.

Натомість у його дружини – автомобіль 
«Деу Ланос» 2003 року випуску.

Секретар Луцької міськради Сергій Григо-
ренко

Обраний лишень кілька тижнів тому секре-
тарем міськради Сергій Григоренко торік заро-
бив 46 тис. грн. Із них зарплатня становила 29 
тис. Решту грошей він отримав у вигляді диві-
дендів чи процентів. Дохід дружини посадовця 
сягнув майже 30 тис. грн.

У Сергія Григоренка є квартира площею 45,5 
кв. м. Натомість на дружину записано 12 соток 
землі та житловий будинок площею 65 кв. м. Та-
кож у секретаря міськради автомобіль «Honda 
Accord» (2011 року випуску) та 49 тис. грн на 
рахунку в банку.
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П’ЯТНИЦЯ
25 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
26 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
27 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

«ЧОРНИЛЬНЕ СЕРЦЕ»

Країна: США, 2008. Жанр: пригоди
Режисер: Ієн Софтлі
У ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттані, Еліза 
Беннетт, Енді Серкіс, Хелен Міррен, Сієнна 
Гіллорі, Джим Броудбент.

Книжковий лікар Мортімер «Мо» Фольхарт і 
його 12-річна донька Меггі обожнюють книги. Але 
крім цієї загальної пристрасті, вони ще й володі-
ють дивовижним даром – оживляти героїв зі сторі-
нок прочитаних уголос книг. Але не все так просто, 
адже коли герой з книги оживає, його місце на книж-
кових сторінках має зайняти справжня людина.

«АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ»

Країна: США, 1999. Жанр: комедія
Режисер: Пол Уайтц
У ролях: Юджин Леві, Томас Ян Ніколас, Клайд 
Кусатсу, Лоуренс Прессман, Кріс Оуен, Елісон 
Хенніген, Дженніфер Кулідж, Наташа Лайон, 
Мена Суварі, Тара Рід.

Четверо друзів укладають угоду про те, що 
до випускного вечора кожний з них будь-що позбу-
деться цноти. У своїх спробах відкрити рахунок 
в сексі вони надибують на низку сюрпризів щодо 
своїх здібностей у стосунках з протилежною 
статтю.

«НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ!»

Країна: Росія, 2008. Жанр: мелодрама
Режисер: Сайдо Курбанов
У ролях: Євгенія Лоза, Анатолій Білий, Олена 
Івченко, Олександр Наумов, Дар’я Сагалова, 
Анна Чуріна, Максим Дрозд.

Багато років тому успішний бізнесмен Во-
лодимир Волін і журналістка-початківець Міла 
втратили зв’язок одне з одним. Міла сама виховує 
маленького Михайлика, сина Воліна, який навіть 
і не здогадується, що у нього є дитина. Якось Міла 
та Володимир випадково зустрічаються і почи-
нають налагоджувати взаємини. Однак колишня 
дівчина Воліна намагається повернути коханого, 
скомпрометувавши при цьому Мілу.

ТЕЛЕАНОНС

06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
10.00 «Шість кадрів»
10.25 «Чистоnews»
10.40 «Красуня за 12 годин - 2»
11.40, 03.00 «Сімейні мелодрами»
12.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
14.40 Т/с «Кухня. Новий сезон»
15.40 «Свати - 5» 1
16.45, 03.45, 05.55 «ТСН. 
Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.30 «Вечірній Київ - 2014»
22.20 «В мережі »
23.25, 04.10 Х/Ф «ДО ДИВА»
01.35 Х/Ф «НОКАУТ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 
«Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 12.25 Т/с «Інквізитор»
13.40, 14.20 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.35 «Судові справи»
15.50 «Сценарії кохання»
16.50 Т/с «Жіночий лікар»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30, 04.55 Х/Ф «САМОТНІ 
СЕРЦЯ»
00.20 Д/ф «Руйнуючи кордони»
00.55 Х/Ф «У БОГА СВОЇ 
ПЛАНИ»

05.05 Служба розшуку дітей
05.10, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.50 Світанок
06.55 Т/с «Братани-2»
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.05, 13.20 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13.35, 16.15 Т/с «Туман»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Т/с «Бомбило. 
Продовження»
22.05 Х/Ф «ВБИТИ БІЛЛА»
00.05 Х/Ф «ВБИТИ БІЛЛА-2»
02.30 Х/Ф «ТОБІ ВІДОМЕ МОЄ 
ІМ’Я»
04.05 Стоп-10

06.10 «Чужі помилки. У полоні 
спокуси»
06.55 Х/Ф «ДО ЧОРНОГО 
МОРЯ»
08.15, 18.30 «Неймовірна правда 
про зірок»
09.40 Х/Ф «ОСОБИСТІ 
ОБСТАВИНИ»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.40 «Холостяк - 4»
01.15 Х/Ф «ПТАХ ЩАСТЯ»
02.50 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20, 02.35 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 05.35 Підсумки дня
09.55, 19.15 Час-Ч
10.10 Не вір худому кухарю
10.45, 16.10 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 18.55 Діловий світ
12.40, 02.55 Т/с «МонтеКрісто»
13.40 Віра. Надія. Любов
14.40 Euronews
14.55, 05.30 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.35 Вічний вогонь
19.00 Передвиборні агітаційні 
програми кандидатів на пост 
Президента України
19.30, 21.25 Шустер LIVE
00.00, 01.00 Підсумки
00.35 На слуху
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 Хіт-парад «Національна 
двадцятка»
03.45 Д/ф «Біле полотно Едварда 
Хоппера»
05.00 Д/ф «Воскові крила Ікара»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Солдати-17»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.40 Х/Ф «ПРИЗНАЧАЄШСЯ 
ОНУКОЮ»
12.50 «Нове Шалене відео по-
українські»
15.50 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Тарас Бульба»
22.15 Х/Ф «ЗАХИСНИК»
00.05 Х/Ф «ЛЮДИНА-АКУЛА»
02.00 Х/Ф «ТРОЯНСЬКИЙ 
СПАС»

07.30, 20.20 В пошуках істини
08.20 Таємні знаки
09.10, 17.00 Путівник пригод
10.10, 17.50 В пошуках пригод
11.00 Таємниці Південного 
океану
12.00, 23.40 Найдивовижніші 
тварини
12.50 Містична Україна
14.30, 18.40 Фантастичні історії
15.20, 19.30 Діти Гітлера
16.10, 22.50 Мегаспоруди
21.10 Дика Британія
22.00 Дивовижна Індія
00.30 Війна всередині нас
05.40 Легенди бандитського 
Києва

06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.50 
Події
07.15 Ранок з Україною
09.10 Т/с «Піти, щоб 
повернутися»
13.00 «Говорить Україна»
14.10, 15.20, 17.10, 22.30 Т/с 
«Слід»
18.00 Т/с «Сашка»
19.45, 05.05 Майдан. Крапка 
відліку
22.00 Події дня
23.20 Т/с «Глухар. Повернення»
03.35 Х/Ф «СВІЙ - ЧУЖИЙ»

06.05, 06.55 Kids Time
06.10, 14.05 М/с «Панда Кунг-Фу»
07.00 Підйом
08.00, 10.00, 19.00 Т/с 
«Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
15.00 Т/с «Віолета»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.15 Репортер
18.20 Абзац!
22.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ПИРІГ»
00.25 Х/Ф «УДАР ПО 
ЦНОТЛИВОСТІ»
02.20, 03.25, 04.25, 05.15 Зона 
ночі

06.35 Х/Ф «ОФІЦЕРИ»
08.15, 03.25 Х/Ф «ЖОРСТОКИЙ 
РОМАНС»
11.15, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
12.15 Х/Ф «ВЕСНА В ГРУДНІ»
20.15 «Українські сенсації. 
Русские идут!»
21.20 Х/Ф «ТИТАНІК»
01.10 Х/Ф «БРАТСТВО ВОВКА»
05.40 Телемагазин

06.25 Х/Ф «САМОТНІ СЕРЦЯ»
08.35 Д/ф «Кличко. Українська 
мрія»
09.30 Новини
10.00 Д/ф «Юрій Яковлєв. 
Смішний. Серйозний. Справжній»
10.55 Х/Ф «ДОЛЯ»
14.15, 03.05 Т/с «Метелики»
18.05 Х/Ф «ТИ БУДЕШ МОЄЮ»
20.00, 01.40 «Подробиці»
20.35 «Великий бокс. Володимир 
Кличко - Алекс Леапаї»
02.15 Д/ф «Лабіринт Кличко»
02.40 Мультфільми

06.35 Х/Ф «ЗАГУБЛЕНІ У 
КОСМОСІ»
08.45 Зірка YouTube
09.55 Дача
10.50 Х/Ф «ЖИВИЙ ЧИ 
МЕРТВИЙ»
12.25, 13.20, 20.05 Т/с 
«Військова розвідка»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.05 Х/Ф «ВАВИЛОН Н.Е.»
23.55 Х/Ф «ОДИНАК»
01.45 Х/Ф «МІСТЕР МАТУСЯ 
ЗАГОНУ»

05.35 Х/Ф «ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ»
07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
12.35 «Холостяк - 4»
17.10 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
21.20 «Таємниці Мастершефа. 
Через кухню до зірок»
22.15 «Україна має талант!-6» 
Підсумки голосування»
22.45 «Детектор брехні - 5»
23.55 «Я соромлюсь свого тіла»
01.45 Х/Ф «ОТРУТИ, АБО 
СВІТОВА ІСТОРІЯ ОТРУЄНЬ»

06.00 Підсумки
06.30 Ну слуху
07.00 Шустер LIVE
11.50, 20.50 Час-Ч
12.00 Д/ф «Справа Менделя 
Бейліса»
12.45, 16.20, 19.10 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14.25 Моменти життя
15.25 Театральні сезони
17.40 В гостях у Д.Гордона
18.40 Український акцент
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35 Головний аргумент
21.50 Українська пісня
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Від першої особи
23.30 Країна on line
00.00 «Дружина»
01.45 «Нащадки» з Н. 
Рибчинською та К. Гнатенком
02.35 Світ навколо нас
02.50 Д/ф «Моцарт суперзірка»
03.50 Дорослі ігри
04.40 «Надвечір’я»

06.00 Х/Ф «БІБЛІЯ»

06.15 «Обережно, модерн!»

07.15 «Нове Шалене відео по-

українські»

09.00 «Облом UA. Новий сезон»

10.00 Т/с «Розвідники»

22.00 Х/Ф «ХРОНІКА «ПЕКЛА»

00.05 Х/Ф «ЗАХИСНИК»

01.40 Х/Ф «ЛАБІРИНТ»

08.00, 00.30 В пошуках істини
10.40 Темна чарівність Адольфа 
Гітлера
13.30 Дика Британія
16.30 Землетрус зсередини
17.30 Місто біди. Очима німців
18.30 Чорнобиль: життя і смерть 
академіка Легасова
19.30 Мертва вода
20.30 Льодовиковий період
21.30 Перша світова: тунелі 
смерті
23.30 Табір смерті Треблінка
02.00 Т/с «Згадати майбутнє»
02.50 Скарб.ua

07.00, 19.00, 02.05 Події
07.10, 02.45 Х/Ф «АВРОРА»
09.20 Т/с «Особиста справа»
15.00 Х/Ф «45 СЕКУНД»
17.00, 19.40 Т/с «Танкісти своїх 
не кидають»
21.40, 04.30 Х/Ф «ЖИЛА СОБІ 
ЛЮБОВ»
23.40 Х/Ф «СВІЙ - ЧУЖИЙ»
01.40 Д/ф «Чорнобиль 3828»
06.00 Срібний апельсин

12.50 Ревізор постшоу Херсон
14.10 М/ф «Франкенвіні»
16.10 М/ф «Легенди нічних 
стражів»
18.05 М/ф «Як піймати перо 
Жар-птиці»
20.00 Х/Ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 3»
22.40 Х/Ф «ШИРОКО 
КРОКУЮЧИ»
00.10 Х/Ф «ДЖ. ЕДГАР»
02.50, 03.50, 04.35, 04.55 Зона 
ночі
02.55 Розквіт українського кіно
03.55 Середньовіччя

08.10 М/с «Гуфі та його команда»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.10 «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт - 5: Індонезія»
12.05 «Маша і ведмідь» 1
12.25 «Зіркова хроніка»
13.25 «Чотири весілля - 3»
14.30, 21.00 «Голос країни 4. 
Перезавантаження»
17.15 «Вечірній Київ - 2014»
19.30 «ТСН-Тиждень»
23.30 «Світське життя»
00.30 «Що? Де? Коли?»
01.40 Х/Ф «ОФІЦІАНТКА»

06.15, 12.00 «Великий бокс. 
Володимир Кличко - Алекс Леапаї»
09.30 «Недільні новини»
10.00 «Орел і Решка. На краю світу»
11.00 «Сусід на обід»
13.55 «Юрмала 2013»
16.10 Т/с «Свахи»
18.05, 21.40 Т/с «Кохання 
неочікуване нагряне»
20.00, 01.40 «Подробиці тижня»
21.00 «Без протоколу»
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВ НА 
АСФАЛЬТІ»
02.25 Х/Ф «ДОЛЯ»

06.35 Так$і
07.00 Космонавти
07.50 Зірка YouTube
09.00 Дивитись усім!
09.55 Клан
10.50, 13.15 Т/с «Дізнавач»
12.45 Факти
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «РІДДІК»
22.40 Х/Ф «ХРОНІКИ РІДДІКА»
00.45 Х/Ф «ВАВИЛОН Н.Е.»
02.20 Х/Ф «ОСТРІВ ЛІКАРА 
МОРО»

07.55 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
11.05 «Таємниці Мастершефа. 
Через кухню до зірок»
12.00 Т/с «Швидка допомога»
15.55 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів 13»
21.05 «Один за всіх»
22.15 Х/Ф «НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЕ»
00.10 Х/Ф «КВІТИ ВІД 
ПЕРЕМОЖЦІВ»
02.10 Нічний ефір

06.05 Світ православ’я
06.35 Від першої особи
07.05 Панянка та кулінар
07.30 «Дружина»
09.10 Шеф-кухар країни
10.20, 20.50 Час-Ч
10.30 Православний вісник
11.00 Канонізація Папи Йоана 
ХХІІІ та Папи Йоана Павла ІІ
14.35 Крок до зірок
15.20 Як Ваше здоров’я?
16.20 В гостях у Д.Гордона
17.35, 19.10 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
18.30 Діловий світ. Тиждень
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.40 Х/Ф «ЗДРАСТУЙ І 
ПРОЩАВАЙ»
01.45 Х/Ф «ОПЕРАЦІЯ «ПІЛОТ»
05.05 «Надвечір’я»

07.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
УЄФА 2013-2014
07.30 «Маски-шоу»
10.00 «Нове Шалене відео по-
українські»
11.00 «Облом UA. Новий сезон»
12.00 «Бушидо»
14.10 Х/Ф «ТРИДЦЯТОГО» 
ЗНИЩИТИ!»
16.50 ЧУ 27 Тур. Карпати - 
Металург З 19.15 ЧУ 27 Тур. 
Металіст - Дніпро
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «ХРОНІКА «ПЕКЛА»
01.20 Х/Ф «ЛАБІРИНТ»

08.00, 00.30 В пошуках істини
10.40 Перша світова: тунелі 
смерті
12.30 Дика Британія
13.30 Планета Земля
15.30 В пошуках пригод
18.30 Марсіанські хроніки
19.30 Вся правда про Марс
20.30 Листи з космосу
21.30 Темна чарівність Адольфа 
Гітлера
02.00 Т/с «Згадати майбутнє»
02.50 Легенди бандитського 
Києва

06.30 Події
07.10 Ласкаво просимо
08.00 Т/с «Дикий 4»
15.45 Т/с «Слід»
19.00, 03.20 Події тижня
20.45 Т/с «Інтерни»
23.15 Великий футбол
01.10 Х/Ф «ВІДДІЛ. ДЕН»
02.50 Щиросерде зізнання
05.00 Т/с «Глухар»

07.45 М/с «Том і Джеррі»
10.00 Заковані
14.20 Х/Ф «ЗАТУРА»
16.20 М/ф «Як піймати перо 
Жар-птиці»
18.00 Х/Ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 3»
20.00 Х/Ф «НОВИЙ ЛЮДИНА-
ПАВУК»
23.55 Х/Ф «АНАНАСОВИЙ 
ЕКСПРЕС»
02.05 Х/Ф «ДЖ. ЕДГАР»
04.15, 05.20, 05.35 Зона ночі
04.20 Український Соломон, або 
Українська правда і закон

ПОНЕДІЛОК
09.40

П’ЯТНИЦЯ
22.40

НЕДІЛЯ
22.15
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Сергій МАРТИНЮК

«ВАРТО БУЛО Б 
СХУДНУТИ!»   
(Франція, 2012)
Режисер:
Шарлотт де Тюркейм
Як воно – жити, коли на твоє-

му тілі десятки зайвих кілограмів, 
твого чоловіка відбиває стрункіша 
подруга, в тебе не було сексу кілька 
років і тобі відверто стрьомно ди-
витися на себе в дзеркало?.. Осо-
бливо зважаючи на те, що живеш 
ти в одній з «найелегантніших» 
країн світу – Франції) Невибаглива, приємна комедія з добрими, 
колоритними акторами, з дещицею сучасної моралі та тонким 
європейським гуманізмом, який будується на толерантності до 
ближнього свого. Ідеальний фільм для вечірнього емоційного 
розвантаження після складного дня) Можна!

«ВИЖИВУТЬ 
ТІЛЬКИ 
КОХАНЦІ» 
(Великобританія, 
Німеччина, 2013)
Режисер: Джим Джармуш
Це щось, що кінцево дуже 

важко увіпхнути у якісь словес-
ні рамки, псевдоінтелектуальні 
тлумачення та типові навколо-
кіношні мовні звороти. Джар-
муш, видається мені, зняв фільм 
для своїх трушних шанувальни-
ків, без особливих претензій на 
розуміння світом і широкими колами громадськості, якими 
ексцентричний режисер ніколи особливо не заморочував-
ся. Історія про старих як світ вампірів Адама та Єву, один з 
яких творить в абсолютному андеграунді атмосферну гітарну 
музику, інша спілкується з сучасниками Шекспіра… Вічний 
конфлікт з людьми, відчуженість і приреченість космічного 
масштабу, гарно підкреслена творіннями Адама. Багато при-
ємних дрібниць для музикантів. Хіпстери з’їдять і вимагати-
муть ще) Можна і варто.

«ГРАВІТАЦІЯ» 
 (США, 
Великобританія, 2013)
Режисер: Альфонсо Куарон

То вже стає для мене цілою 
життєвою кінотрадицією – диви-
тися гарячі новинки, виймаючи 
їх за деякий час з холодильника:) 
Оскароносна стрічка Куарона, про 
яку довелося прочитати тонни най-
різноманітніших відгуків, від од 
геніальності режисеру до відверто 
грубої критики, справила на мене 
неоднозначне враження. І не тому, 
що на кухні паралельно готували-
ся галушки по-полтавськи, а тому, 
що цього разу як ніколи спрацювали суперпотужні очікування, 
а натомість… натомість я подивився добротне психологічне кіно 
космічної тематики з уже немолодими Буллок та Клуні. Не біль-
ше, на жаль. Про технічні боки роботи, приміром, кадр трива-
лістю в енну кількість хвилин, говорити не буду. Тут усе на рівні 
за замовчуванням. А от відчути весь масштаб космічної пустки, 
її безкінечну чорноту, що затягує, мені вдалося добре. До гусячої 
шкіри на спині. Куди ми летимо на своїй блакитній кульці і що 
там далі… Загалом, круто. Шкода, не в кінотеатрі) Втім галушки 
того вартували.

«ГРА 
В ХОВАНКИ»  
(США, Німеччина, 2005)
Режисер: Джон Полсон
Щиро подивований тому факту, 

що не лише не бачив цього фільму, 
а й навіть чути про нього не дово-
дилося. І це попри те, що грає тут 
Роберт Де Ніро, а сама стрічка те-
матично в своїй ніші одна з найкра-
щих, які я бачив. Історія психолога, 
який разом з дочкою від’їжджає в 
глухомань, щоб якось отямитися 
після смерті дружини. Там у дочки 
з’являється невидимий друг і бать-
ко береться за невелике розслідування таємниці, з якою наші 
герої зіткнулися на новому місці. Цікаво, напружено, фірмово. 
Варто!

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНАВІДКРИТТЯ 
КЛУБУ 
«ВЕРСАЛЬ» 
Початок: 21:00
Місце: клуб «Версаль»  
Після перерви знову запрацює найстаріший 
в місті нічний клуб. У програмі – караоке, танці, виступ 
рокабілі-бенду «Руки в брюки», а також подарунки
Деталі за телефоном (099) 432-75-35

ГУРТ «ФІРА»

Початок: 22:00         Місце: «Карабас-Барабас»  
Концерт від тернопільського гурту «Фіра», а також 
конкурс на найкраще розмальовування писанки
Деталі за телефоном (066) 600-40-02

ГУРТ «ДЗІДЗЬО» 
Початок: 23:00
Місце: нічний клуб 
«Opera»

Висту  патиме епатажний і кумедний 
гурт «Дзідзьо»
Деталі за телефоном 
(095) 036-37-77

ВІДКРИТТЯ КЛУБУ «VISIM»
Початок: 20:00       Місце: Волі, 49а
Відкриття клубу для вечірок з бар-меню, 
кальяном та хаус-музикою

Деталі за телефоном (066) 358-77-11

«ЄВРОПА ЗА НАМИ»
Початок: 18:00
Місце: Волинський обласний академічний 
музично-драматичний театр імені Тараса 

Шевченка. Звучатимуть хіти української та зарубіжної 
естради у виконанні волинських артистів
Деталі за телефоном (0332) 72-54-60

АФІША

З

ВОВКА ІЗ УОЛЛ-СТРІТ ВИКОХАЛИ 
СЕКС, НАРКОТИКИ І ГРОШІ
Юрій КОНКЕВИЧ

амість «доброго дня» скажу 
відразу: фільм вартий 
«Оскара». Мотиви голосування 

американських кіноакадеміків часто 
незрозумілі, як, утім, і суб’єктивізм кожного 
з кіноглядачів. Але на тлі нудних і занадто 
розумних «12 років рабства» «Вовк з 
Уолл-стріт» мені бачився справжнім 
лідером «оскароносних» перегонів – як у 
номінації найкращого фільму, так і щодо 
персональних нагород. І не через те, що 
Лео Ді Капріо дотепер не має в себе у шафі 
омріяної статуетки.

Отож, Мартін Скорсезе, який вже не впер-
ше запрошував до себе красунчика Лео, філь-
мував на основі реальних подій. Це історія 
Джордана Белфорта — нью-йоркського броке-
ра. У розпал фондової кризи кінця 1980-х він 
заснував одну з найбільших брокерських кон-
тор, завдяки якій став володарем багатоміль-
йонних статків. Прекрасно знаючись на прин-
ципах роботи ринкової економіки й на тому, як 
змусити її працювати на себе, Белфорт і його 

товариші йшли на фінансові махінації, вклю-
чаючи відмивання грошей. Стимулювалися 
вечірками, наркотою та алкоголем. Сходження 
на олімп Уолл-стріт не минуло безслідно. Крім 
згубних залежностей від грошей, наркотиків, 
алкоголю і сексу, Белфорт і Ко заробили ще й 
пильну увагу з боку ФБР. Фондові нувориші 
дістали шанс зупинитися, але втоптали його в 
бруківку Уолл-стріт. Белфорта таки посадили 
і це …врятувало йому життя. Він припинив 
пити, закинув наркотики і написав кілька книг. 
Його навіть запросили читати лекції студен-
там...

У фільмі повно відвертих сцен, нецензур-
шини, повій і наркотичних дебошів, тому в 
низці країн (Непал, Малайзія, Сінгапур, Індія, 
Ліван) фільм або заборонили показувати, або 
порізали ножицями. Ну, для Скорсезе така 
практика не дивина – чого тільки вартий його 
«Таксист».

Але відвертощі у «Вовку …» не задля за-
йвого епатажу. Режисер щоразу опускає гля-
дача в миску з гівном: бачиш, до чого можуть 
призвести дурні гроші? Частина критиків зви-
нувачувала творців картини в тому, що вони 
дійшли до самої межі порядності й абсурду, 

піднесли те, що слід засуджувати.
Але, як не крути, а Ді Капріо вдаються ролі 

негідників чи кримінальників, його харизма 
легко і майстерно сприяє перевтіленню. «Бан-
ди Нью-Йорка», «Відступники», «Спіймай 
мене, якщо зможеш», «Джанго вільний», «Ве-
ликий Гетсбі» – у всіх цих стрічках герої Лео 
проливають або чужу кров, або сльози. Бандит, 
шахрай, ловелас, рабовласник… Лео геніально 
зіграв і брокера-легенду з Уолл-стріт.

У принципі, тема краху красивої кар’єри, 
заснованої на брехні та божевільній тязі до 
багатства, не нова. Американці й нині колупа-
ються у причинах фондового колапсу і фінан-
сової «надутості» своєї економіки. Заробляння 
на акціях призвело до краху частини великої 
промисловості країни, і Голлівуд не міг омину-
ти увагою цю тему. Власне, дві частини стрічки 
Олівера Стоуна «Уолл стріт» із Майклом Ду-
гласом – підтвердження цьому. Але Ідея «Вов-
ка з Уолл-стріт» не тільки в тому, щоб показа-
ти, завдяки чому і кому Америка докотилася 
до численних «чорних вівторків» чи «чорних 
п’ятниць», коли її фондові індекси обвалювали 
економіку всього світу. Скорсезе через героя 
Ді Капріо розказує про те, як важливо людині 

зупинитися, не втратити людську подобу в стя-
ганні заради стягання. Інший месидж режисе-
ра – невідворотність покарання, хай як дивно 
звучить це словосполучення для українців. 
Крутий агент ФБР пообіцяв посадити Белфор-
та, чемно бесідуючи з ним на дорожезній яхті, 
і він це зробив!

«Вовк …» трохи схожий на «Гетсбі». Він 
про злам 1980-х і 1990-х, тому брокер, звісно, 
більш брутальний, ніж контрабандист алко-
голю початку 1930-х. Три години, які триває 
фільм, пролітають за три хвилини. І я вже, чес-
но кажучи, не знаю, як і в якого режисера тре-
ба попрацювати Лео, аби академіки дали йому 
«Оскара».
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Їжа зі смітникаФріганка Юліана Меррон

МИ ТЕ, ЩО МИ ЇМО?!
Яся РАМСЬКА

ай там хто і що каже про 
негативний вплив США та 
Західної Європи на автентичність 

слов’янської культури, але, як на мене, у 
тому впливі є багато хорошого. Завдяки 
Заходу в нас з’явилися такі корисні 
рухи, як «каучсерфінг» (CouchSurfing) та 
«карпулінг» (Carpooling). За допомогою 
цих всесвітніх сервісів ми можемо знайти 
безпечний нічліг, нові знайомства та 
доїхати практично в будь-яку точку 
планети. Саме з-за океану до нас 
«прийшов» чудовий рух під назвою 
«буккросинг» (Вookcrossing), що спонукає 
українців та українок відпускати прочитані 
книги у світ для того, щоб їх могли читати й 
інші люди. Та у цій публікації розповім про 
те, що мене спочатку справді шокувало. 
Йтиметься про фріганізм.

От подумайте, що може спонукати вас взя-
ти їжу… зі смітника? Гостра нестача грошей? 
Голод? У нашій свідомості глибоко закарбу-
вався поганий стереотип про те, що їжу на 
вулицях шукають лише безхатченки та інші 
соціально незахищені верстви населення. Та й 
при слові «смітник» одразу виникає асоціація 
чогось дуже брудного та з огидним запахом. 
Правда ж?

А тепер уявіть, що супермаркети світу що-
дня викидають тонни продуктів, у яких за-
кінчується термін придатності, або ж та їжа 
просто втратила товарний вигляд. Чому б не 
залишати сміттєві баки відкритими, щоб харчі 
змогли забрати додому люди? Бо здається мені 
тотальною несправедливістю те, що частина 
світу справді голодує, тоді як інша виробляє 
продукції понад міру.

У більшості випадків мудра «Вікіпедія» 
каже, що фріганізм (англ. freeganism від англ. 
free – «вільний, безплатний» і англ. vegan – «ве-
ганізм») – це стиль життя, що повністю відки-
дає принципи споживацтва. Фрігани не беруть 
участі в традиційному економічному житті й 
намагаються мінімізувати споживані ресурси. 
Як джерело продуктів харчування та інших 
матеріальних благ фрігани використовують 
звалища, сміттєві контейнери тощо. На від-
міну від безпритульних та жебраків, вони не 
бідують і можуть купити їжу в магазині чи на 
ринку, але не хочуть бути частиною економіч-
ної системи купівлі-продажу.

Якщо хочете дізнатися більше теорії про 
фріганізм, то заходьте на сайт www.freegan.
info, а про практику вже розповіла львів’янка й 
фріганка Юліана Меррон, журналістка й ман-
дрівниця. Каже, що фріганізм у її житті розпо-
чався десь у році 2009-му.

– Почула про фріганство від друзів. Зага-
лом, якщо я правильно все пам’ятаю, то перші 
рази мого фріганства були в Криму. Ми відпо-
чивали з друзями, і вони сказали, що на рин-
ках після закриття залишається багато овочів і 
фруктів. Наступного дня вони вже зіпсуються, 
а сьогодні їх ще можна забрати. Ми пішли на 
ті ринки й запитували продавців і продавчинь, 
чи можна забрати те, що вони не продали. 
Дуже багато людей нам просто віддавали ті всі 
овочі й фрукти. Під час того нашого відпочин-
ку в Криму відбувався екологічний табір, де 
люди роздавали листівки й протестували про-
ти будівництва вугільного терміналу. Ми теж 
трішки брали участь у тому заході. Коли люди 
дізнавалися, що ми там стоїмо, то з власної 
волі віддавали з ринків багато їжі. То був такий 
собі акт милосердя. Не зовсім фріганство, але 
все ж таки щось подібне.

Х

– Як люди реагували (чи реагують) на 
прохання віддати ті харчі, що не змогли про-
дати?

– Загалом добре реагували. Коли ми про-
сили продавців на ринку віддати ті продукти, у 
яких закінчується термін придатності, то жод-
ної агресії з їхнього боку не було. Зазвичай від-
давали те, що мали викидати на смітник. Хоча, 
наприклад, на ринках у Львові люди швидше 
тобі продадуть за одну-дві гривні, ніж просто 
віддадуть.

– Ти фріганиш постійно, чи тоді, коли є 
така можливість?

– Не постійно і навіть не сезонно, а тоді, 
коли є така можливість. Дуже хороший досвід 
в мене був у Європі. Я вже кілька разів була у 
Копенгагені (столиця Данії). Отож, коли була 
в тому місті вперше, то знайшла супермаркет, 
який, здається, називається «Нетто». У ньому 
смітники не закриті, й там є багато їжі. Ми за-
йшли й набрали овочів і фруктів. 

У Копенгагені живе моя хороша подруга, 
яка мешкає неподалік від величезного супер-
маркету, де всю «прострочену» їжу просто ви-
кладають для того, щоби хтось міг прийти і її 
забрати. Той, кому це справді потрібно.

– Чи правда, що в Європі супермаркети 
охочіше відкривають свої смітники для лю-
дей, ніж в Україні?

– Ні, неправда. Я, мабуть, більше скажу про 
Копенгаген, а не про всю Європу. У Данії є су-
пермаркети, де можна купити не лише їжу, а й 
інші товари. Люди, які ті продукти викидають 
наприкінці дня у смітники, навіть сортують їх 
по баках. Тобто ти відкриваєш бак, а там – по-
вно хліба. Та ще й такого, який у нас на ринках 
ти купиш лише першого дня. Я була шокова-
на, що люди таку їжу просто викидають, коли 
інші голодують. Якщо порівнювати, то, звісно, 
в Україні такий товар продадуть. Зі знижкою, 
але безплатно не віддадуть.

Вважаю, що гуманно не зачиняти смітни-
ки. Наприклад, та моя копенгагенська подруга 
і всі її сусіди знають, що в понеділок буде сві-
жий хліб у смітнику. Вони йдуть і набирають 
його реально на півтижня.

Є й інший супермаркет, який викидає суто 
овочі й фрукти. Якщо там лежать помідори на 
продаж у пластиковій коробці, один з них по-
чав гнити, а всі інші добрі, то магазин не має 
права зіпсований помідор вийняти, а решту 
продавати. Вони мусять викинути все, неза-
лежно від терміну придатності. Зазвичай про-
дукти викидають на смітник за день до того, 
коли він закінчиться.

– Яких людей можна зустріти біля сміттє-
вих баків?

– Минулого літа, коли була в Копенгагені 
в гостях у подруги, то постійно ходила у той 
ближній супермаркет. Ти реально приходиш 
на задній двір, відкриваєш смітник, береш все, 
що хочеш і… знайомишся з людьми. Не можу 
сказати, що це якісь бідняки. Це ті ж самі сту-
денти, наприклад. Дуже важко ідентифікувати 
людину тільки по тому, який вона має вигляд.

Якщо відверто, то я нормально ставлюся 
до того, коли люди в Україні на ринках просять 
за овочі, які не змогли продати, якісь гроші. Дві 
гривні – це гроші, за які той, хто приїжджає 
продавати городину до міста, може доїхати до-
дому. 

– Де ще закордоном тобі вдалося пофрі-
ганити?

– Коли я була в Амстердамі, то ночувала в 
друзів. Вони раз на тиждень їздять на ринок 
і забирають продукти, які там просто вики-
дають. Друзі домовилися з власниками, що ті 
віддають їм продукти, а вони, своєю чергою, 
прибирають. Така собі послуга за послугу. 
Коли ми туди з подругою ходили, то я побачи-
ла просто гори моркви, ківі та іншої смакоти. 
Тоді ми два дні пили фреші з ківі та якихось 
нектаринок. Я не скажу, що ті овочі з фрук-
тами були дуже свіжі. Ні, вони їстівні й не зі-
псуті. Просто мають вже непрезентабельний 
вигляд. Але ж… ми їх їмо, а не дивимося на 
них.

– Чи є якісь правила у фіганізмі щодо 
того, скільки їжі можна взяти?

– Я бачила, як люди набирають на супер-
маркетівських смітниках собі додому стільки 

продуктів, що вони (ті продукти) просто по-
чинають псуватися у них вдома. Мені здаєть-
ся, що це від людської жадібності. Треба брати 
рівно стільки, скільки можеш з’їсти. Можна як 
приклад навести ті самі хлібні баки в Копен-
гагені. Якщо ви знаєте, що через два дні хліб 
стане черствим, то візьміть його стільки, щоби 
вистачило на тих два дні! Такий меседж: «Ві-
зьми стільки, скільки потребуєш і не більше, 
бо, можливо, ще хтось не залишиться голо-
дним».

– З нашої розмови розумію, що найяскра-
віший досвід фріганства в тебе був у Копен-
гагені?

– Так! І ще в Амстердамі. Я влітку подоро-
жувала. Доїхала аж до Португалії. Дорогою ми 
намагалися фріганити, але не в супермаркетах, 
а в таких маленьких магазинчиках. Знаходи-
ли булочки до кави. Фріганили не у великих 
масштабах.

– Ти можеш уявити, що колись в Україні 
фріганство стане реальністю?

– Я не знаю. Мені чомусь здається, що 
українські супермаркети не викидають так 
багато продуктів, як європейські. Можуть 
працівники собі забирати, що теж не є погано. 
Не можу стверджувати, але так думаю. Добре, 
коли хтось забирає продукти. Добре, коли їжа 
не псується.

Було б непогано, якби супермаркети ви-
ставляли непотрібні продукти і їх могли заби-
рати люди, яким це справді потрібно. Не такі, 
як ми з вами, бо маємо яку-не-яку зарплатню, 
а ті, кому дійсно нічого їсти.

Ідея фріганізму дуже хороша в плані кон-
сюмеризму. Світ виробляє набагато більше 
продуктів, ніж потрібно. Оскільки це все псу-
ється, то фріганство – дуже хороший рух, щоби 
все врівноважувати.

Ми в жодному разі не закликаємо вас не-
гайно шукати смітники луцьких супермаркетів 
і ставати відданими послідовниками фріганіз-
му, бо кожна людина вільна обирати. Як на 
мене, важливо розуміти те, що все нове й не-
звичне – не обов’язково погане.
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Після падіння «хрестоносці» завжди 
підіймалися…
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ВАЖКА АТЛЕТИКА

ПЛАВАННЯ

«ВОЛИНЬ» ЗАЇХАЛА НА «ЗЕБРУ»ВІДСТОЯЛА СВОЮ 
«БРОНЗУ» В ЄВРОПІ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

На Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, 
який пройшов у Тель-Авіві, у ваговій 
категорії до 69 кг завершила виступ наша 
знаменита важкоатлетка Надія Миронюк.

Надія розпочала свій виступ на конти-
нентальній першості з вправи «ривок», де їй 
з першого підходу підкорилася вага 98 кг.

У другій спробі українка не зуміла під-
няти штангу завважки 104 кг, але успішно 
впоралася з цим завданням з третього разу. 
Так, результат 104 кг в першій вправі приніс 
нашій спортсменці малу бронзову медаль.

У вправі «поштовх» Миронюк виступа-
ла не так упевнено. Перші дві спроби під-
няти штангу завважки 123 кг виявилися не-
вдалими. Але в третьому підході вага 123 кг 
підкорилася нашій важкоатлетці, що прине-
сло ще одну малу бронзову медаль.

Із сумою двоборства 227 кг (ривок 98 кг 
+ поштовх 123 кг) Надія посіла третє місце.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи-2013, 
який проходив в Албанії, волинянка теж 
виграла бронзову медаль.

– Я задоволена, що знову потрапила 
в призову трійку, відстояла своє місце, – 
розповідає Надія. – Звичайно, можна було 
боротися за «срібло», бо на тренуваннях я 
часто брала 125 кг. По силі відчувала, зможу 
і більше… Та трошки зарано разім’ялась і до 
свого підходу охолола, тож довелося наново 
розминатися на помості. Слава Богу, що з 
третьої спроби все ж штовхнула 123 кг, тим 
самим уникнувши нульової оцінки. Тоді 
дуже зраділа. Хочу подякувати за свій успіх 
тренерам Миколі Миронюку, Миколі Ав-
раменку та за матеріальну допомогу фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк» і всім рідним 
та близьким.

Збірна України завоювала на цьому тур-
нірі одне «срібло» і дві «бронзи», посівши 
підсумкове 11-те місце. Крім волинянки, 
в «скарбничку» національної збірної свій 
внесок зробили Юлія Паратова (друге міс-
це) та Юлія Калина (третє місце).

Переможцем у загальному заліку стала 
збірна Росії – 12 золотих, дев‘ять срібних та 
шість бронзових медалей. 

– Наша команда виступила непогано, 
звичайно, завжди варто прагнути кращого. 
Можливо, у багатьох наших спортсменів 
залишився неприємний осад, бо хотіли і 
могли показати трохи кращі результати, – 
пояснює Миронюк. –  Але це змушує пра-
цювати далі, щоб реалізуватися на наступ-
них змаганнях.

Змагання змаганнями, але не варто за-
лишатися осторонь подій, що нині відбува-
ються в Україні. Надія Миронюк, зазначає, 
що найбільше переймається долею своєї 
країни.

– Найбільше я зараз мрію про мир, про 
те, щоб моя країна була у безпеці, – продо-
вжує Миронюк. – Хочу, щоб ми, спортсмени, 
могли і піднімали авторитет та честь Украї-
ни, її народу. Мій брат – солдат, я хочу, щоб 
усі сини України відслужили в ЗСУ спокійно 
і повернулися додому. Нехай Бог оберігає і 
захищає наших людей і наші землі!

Павло ФІЛОНЮК

вітла смуга удачі «Волині» коли-
небудь мала скінчитися. П’ять 
поєдинків без поразок – це, 
напевне, максимум, на що здатна 

команда у нинішньому стані. Без головного 
тренера, належного фінансування і, правду 
кажучи, суттєвого мотивування. Адже 
за єврокубки «Волині» рано битися, а на 
дно турнірної таблиці команда вже точно 
не впаде. Відтак результат залежить від 
того, наскільки вмотивованими на кожен 
матч виходитимуть гравці «Волині» та їхні 
суперники. Ну і, звісно, кому всміхнеться 
примхлива фортуна. 

«ІЛЛІЧІ»  
Вояж на схід країни розпочався для «бан-

ди Дикого» (так жартома назвали «Волинь» 
тележурналісти) матчем у Маріуполі проти 
«Ілілчівця». Порожні трибуни, принишкле в 
очікуванні сепаратизму місто, холодний вітер 
і безкомпромісна рубка на кожному клаптику 
поля. Це все про гру з командою Миколи Пав-
лова, яку в першому колі у Луцьку «Волинь» 
здолала мінімально – 1:0. Тоді фортуна всміх-
нулася на нібито нещасливій 13-й хвилині Ба-
батунде, цього разу, попри суто територіальну 
перевагу «Волині», удача була на стороні «Іл-
лічівця». Помилку Артема Кичака, героя попе-
редніх трьох матчів лучан, реалізував захисник 
господарів Довгий. Наш кіпер спізнився з ви-
ходом на подачу кутового… 

«Волинь» після цієї поразки не поїхала до 
Луцька, а в неділю перебралася до Дніпропе-
тровська. Цікаво, що буквально через кілька 
днів вогнище сепаратизму запалало і в цьому 
місті, тому лучани вчасно від’їхали…  

ЩО ЦЕ БУЛО?
На матч з одним із лідерів чемпіонату – дні-

пропетровським «Дніпром», який має реальні 
шанси цього року побороти гегемонію «Шах-
таря», «Волинь» вийшла у незвичному складі. 
Причина – епідемія травм, яка звалилася на 
команду. Крім Шабанова, який давно «вилетів» 
із обойми, в центральні осі відчувалася відсут-
ність Шикова, Парцванії та Шершуна. Воче-
видь через «профілактичні» чинники у воро-
тах грав Віталій Неділько, а не Кичак, який  

ТРИ МАТЧІ ЗА ДЕВ’ЯТЬ ДНІВ
Волинь – Зоря, 20.04., 15.00
Волинь – Металіст, 24.04., 19.30
Волинь – Чорноморець, 28.04., 19.00 

М Команда І В Н П PМ О
1 Дніпро 22 15 5 2 45 - 19 50
2 Шахтар 22 15 2 5 48 - 19 47
3 Динамо 22 13 4 5 46 - 26 43
4 Металіст 20 10 7 3 36 - 23 37
5 Чорноморець 22 10 6 6 24 - 18 36
6 Металург Д 23 9 7 7 38 - 36 34
7 Ворскла 22 8 9 5 30 - 29 33
8 Зоря 21 8 7 6 25 - 21 31
9 Іллічівець 22 8 3 11 20 - 25 27

10 Волинь 22 7 6 9 22 - 33 27
11 Карпати 22 5 8 9 22 - 30 23
12 Говерла 22 6 4 12 18 - 30 22
13 Севастополь 21 6 4 11 20 - 38 22
14 Металург З 23 2 5 16 17 - 41 11
15 Таврія 22 2 3 17 13 - 36 9
16 Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

У грецькому місті Александруполісі, у 
50-метровому муніципальному басейні, 
проходили міжнародні змагання з 
плавання Multinations у віковій групі 15-
16 років.

У складі збірної України до Греції по-
їхала 15-річна лучанка Юлія Смаль. Не-
зважаючи на юний вік, дівчина вже є май-
стром спорту України.

Клас волинянка показала і у Греції. До-
казом успішного виступу на змаганнях є 
три нагороди.

Юля завоювала срібло на дистанції 
200 м брасом (2:34.33),  другою вона була 

і на 100-метрівці в запливі з цього стилю 
(1:13.37). А от на дистанції 50 метрів воли-
нянка фінішувала третьою (34.18).

Загалом українська делегація завою-
вала  шість золотих, три срібні та чотири 
бронзові медалі.

– Наша команда виступила добре. Од-
нак головні змагання на плавців чекають у 
Харкові, – сказав головний тренер збірної 
України з плавання та голова тренерської 
ради Федерації плавання України Андрій 
Сердінов. – Усі наші плавці перебувають у 
хорошій фізичній формі, тож я дуже спо-
діваюся побачити їх у складі української 
збірної команди, яка виступатиме влітку 
на чемпіонаті Європи. 

СВІТЛА СМУГА «ХРЕСТОНОСЦІВ» ЗМІНИЛАСЯ ТЕМНОЮ

C

всього одного разу помилився у Маріуполі. У 
тому ж матчі «зламався» й Бікфалві, тому розу-
му і креативу без Еріка «Волині» в центрі поля 
бракувало. Уже під час матчу отримали травми 
Масло і Сімінін. 

Тому чекати в такій ситуації ще одного по-
двигу від «Волині» під керівництвом Володи-
мира Дикого було невдячною справою. Лучани 
посіпалися в першому таймі, навіть виграли 
його завдяки індивідуальним діям «бразиль-
ського італійця» Алессандро Селіна. Сандро на 
швидкості пройшов до штрафної і з 17 метрів 
спрямував м’яча у верхній кут воріт Бойка. 
Але другий тайм, особливо після і вимушених, 
і дивних замін (плеймейкера Матея замінив 
форвард-крайній півзахисник Мемешев) гра у 
«Волині» розлагодилася і «Дніпро» забив п’ять 
разів (хоч міг і десять). Веселився як міг Мате-
ус – на його рахунку покер. 

* * *
0:1 і 1:5 – й після феєричного старту вес-

няної стадії у «Волині» настає важке похмілля. 
Добре, що воно триватиме вдома та ще й цілі 
три тури поспіль. «Зоря», «Металіст» і «Чор-
номорець» – із цими суперниками лучани зі-
грають впродовж усього дев’яти (!) днів. Чим 
не причина реваншуватися і перепросити у 
вболівальників?! 

Заключні два матчі 19 туру 
відбудуться у четвер, 17 квітня 

(Металіст – Зоря, Таврія – Севастополь)

Перша нагода випадає «Волині»… на Ве-
ликдень. Завдяки оновленому календарю, у не-
ділю, 20 квітня, битися крашанками і куштува-
ти паски є нагода на «Авангарді». Початок гри 
«Волинь – «Зоря» о 15.00.

ГРЕЦЬКА ВОДА ПРИНЕСЛА 
ВОЛИНЯНЦІ ТРИ МЕДАЛІ
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 10 квітня 2014 року.

АНЕКДОТИ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

сім відомий і нині не чинний 
кінотеатр «Батьківщина» почали 
будувати ще до Другої світової 

війни. Його запроектував архітектор 
Тадеуш Красінський у стилі польського 
функціоналізму на П’ятницькій гірці. 
Він був розрахований на 650 місць і на 
той час вважався найбільшим у Луцьку. 
Відкрили його уже в 1941 році під 
назвою «Більшовик». Цікава доля його 
під час війни. Кінотеатр працював. Зал 
був розділений на дві частини. В одній 

висіла табличка «Тільки для німців». Інша 
частина – для місцевого населення. 
Коли німці відступали, вони замінували 
кінотеатр, але підірвати не встигли.
Уже після війни йому дали назву 
«Батьківщина», яка закріпилася не на 
одне десятиліття. Поруч був сквер з 
фонтаном, де дуже любили проводити 
час жителі міста. Фонтан простояв 
практично півстоліття, його знищили 
у 2013 році. Саме ж приміщення зараз 
використовується як один із корпусів 

Волинської обласної державної 
телерадіокомпанії.
Цікаве місце розташування споруди 
– на так званій П’ятницькій гірці – від 
назви православної церкви Параскеви 
П’ятницької, яка стояла на цьому місці 
ще з XV століття. Потім церкви не стало, 
але вже у ХІХ столітті на гірці спорудили 
капличку в пам’ять про церкву. У 
радянський час і її не стало. Зараз тут 
знову хочуть спорудити каплицю – на 
честь Героїв Небесної сотні.

«Шини запалили під Радою 
рівно о 22:20», – написав у своє-
му «Твіттері» міністр закордонних 
справ Росії Лавров. Але забув про 
різницю в часі й зробив це за мос-
ковським часом – на годину раніше.

  
– Виявляється, влада не вво-

дить режим надзвичайного стану 
на Донбасі, щоб не зірвати там пре-
зидентські вибори.

– Тоді хай не забуде завезти 
туди куленепробивні кабінки для 
голосування.

  
– Чому росіяни не бояться ан-

тиросійських санкцій?
– Людей, які їдять чебуреки на 

вокзалі, важко чимось налякати.
  

Якщо ви заміжня і у вас немає 
норкової шуби, діамантів, кварти-
ри і дорогого авто... Вітаю! Ви ви-
йшли заміж з любові.

  
У Криму:
– Скажіть, а ми вже Росія чи 

буде ще гірше?
  

Якщо на Донбасі провести ре-
ферендум, то регіон може приєд-
натися і до Бразилії, враховуючи, 
скільки футболістів звідти грають 
за «Шахтар».

  
Ох, недарма в радянські роки 

співробітники «Південмашу» вста-
новлювали для дачних потреб на 
своїх ділянках частини ракет СС–
20. Як відчували, що ще можуть 
стати в пригоді.

  
Російське телебачення було пе-

реконане: 20 квітня в Україні ого-
лошено святом і вихідним днем на 
честь дня народження Гітлера. А 
виявилося — просто Великдень.

У
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ОВЕН (21.03–20.04)
Григорій Пустовіт (29 березня 1960 р.)

Коли наступите на граблі, настільки збожеволі-
єте, що зламаєте їх, але в процесі отримаєте ще 
разів зо п’ять по голові. Доведеться наточити 
косу і намантачити сапку.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05)
Микола Собуцький (13 травня 1961 р)

Наступатимете на граблі, доки вони не зла-
маються. Зорі радять закопати сокиру війни 
самим з собою. Сійте любов – вродить розу-
міння.

БЛИЗНЯТА (22.05–21.06)
Олександр Кононович (12 червня 1980 р.)

Якщо знайдете свої граблі, розповідатимете 
усім, наскільки це круто й весело, радитимете 
усім знайти свої граблі в житті. А для повного 
щастя – серп і молот. 

РАК (22.06–23.07)
Павло Данильчук (30 червня 1985 р.)

Зможете вирішити, куди йти, тільки після того, 
як наступите на всі граблі. Чищення авгієвих 
стаєнь триватиме, хоч ентузіазму в гераклів і 
поменшає. Гній викидайте «добрим» сусідам за 
Урал. 

ЛЕВ (24.07–23.08)
Адам Мартинюк (16 серпня 1950 р.)

Тільки граблі й синець на лобі змусять вас 
змінити напрям руху. Закопаєте в себе на ниві 
мішок картопель, щоб восени зібрати відро 
картохи.  

ДІВА (24.08–23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Тільки граблі налаштують вас зробити крок 
вперед. Ходіть мінним полем з граблями 
повільно та методично. Діва упевнена, що 
якщо наступити на граблі правильно – все 
обійдеться. 

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Олександр Пиза (15 жовтня 1965 р.)

Будете дуже довго сумніватися у виборі 
правильних граблів, і, ухваливши єдино 
правильне рішення, наступите на найбільші, 
найгостріші. Вила вам у руки!

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ольга Куліш (27 жовтня 1961 р.)

Якщо й помітите, що це вас вдарило по 
тім’ячку, то навряд чи замислитеся. Правиль-
но – он скільки ще на життєвій дорозі граблів 
валяється… Просапаєте свою грядку до пере-
можного кінця. 

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

Після «наступання на ті ж граблі» Стрільці 
обов’язково намагатимуться взяти реванш. І 
наступлять повторно… Граблі перемогти – не 
поле перейти. 

КОЗОРІГ (22.12–20.01)
Богдан Шиба (8 січня 1962 р.)

Наступивши на ті ж житейські граблі, Козо-
роги збагнуть, що їх вдарило, але для них це 
навряд чи щось означатиме. Зорі прогнозу-
ють купівлю віника і генеральне прибирання 
друзів. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Катерина Ващук (20 січня 1947р.)

Водолій наступить тільки на ті граблі, які 
симпатичні йому. Але від перестановки до-
данків… Тягнутиме на батьківщину, до землі, 
до природи. Посійте хоча б кріп на підвіконні. 

РИБИ (20.02–20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)

Наступивши на граблі, Риби будуть все жит-
тя картати себе за це. Єдина втіха – завдяки 
вам на граблі не наступив хтось інший. У 
тренді посіви какао.

Олесь ГАВРИЛОВ,  спецкор ХЛ у «Палаті №6»

редставники міжнародного інформаційного агентства 
ІТАР-ТАРС підписали контракт із екс-президентом Укра-

їни Віктором Януковичем. Угода передбачає, що виступи Януко-
вича в Ростові-на-Дону триватимуть щонайменше три сезони. 
Це означає, що нові серії прес-конференцій«живого президента» 
виходитимуть на усіх телеканалах-партнерах інформаційної аген-
ції ІТАР-ТАРС щонайменше до квітня 2017 року.

«Ми знали, що пілотна прес-конференція Януковича 28 люто-
го матиме успіх, – розповів художній керівник ІТАР-ТАРС Дмитро 
Кисельов. – У Росії, а особливо в Україні, шоу Януковича перегля-
нули мільйони користувачів інтернету. Але ми не сподівалися, 
що сиквели нашої саги будуть знову і знову збирати таку аудито-
рію. Тим більше, що з огляду на обмежені акторські здібності Вік-
тора Федоровича, нам доводиться щоразу пропонувати майже 
той самий сценарій його виступу і монолог Януковича фактично 
щоразу однаковий». Наразі вирішується питання випуску запису 
пресух Януковича на DVD-носіях.

Для того щоб створити ефект новизни і привабити до екра-
нів ще більшу аудиторію, автори сценарію серіалу «Янукович у 
Ростові» увели до останньої частини двох нових героїв – колиш-
ніх Генпрокурора та міністра внутрішніх справ Пшонку й Захар-
ченка. За задумом сценаристів та режиссера, ці двоє підтриму-
ють Віктора Федоровича морально. Крім того, автори стрічки 
перестраховуються, щоб у випадку раптового зникнення голов-
ного героя чи його завищених фінансових вимог серіал тривав і 
надалі. Дебютна серія з Пшонкою та Захарченком зібрала додат-
кову аудиторію за рахунок залучення в’язнів українських тюрем і 
бійців українського «Беркуту».

КРУТІШЕ, НІЖ «СПРУТ»
Загалом, Кисельов радіє з того, що прес-конференції Яну-

ковича в Ростові-на-Дону – один з найрейтинговіших продук-
тів агенції. Зокрема, кожен новий виступ живого екс-президента 
лише в країнах СНД дивляться в середньому 20 млн осіб.

«Подібний успіх в історії російського телебачення мали тіль-
ки серіали «Спрут» та «Рабиня Ізаура», але мусимо зважати на те, 

що у ті часи мірялася телеаудиторія всього СРСР. У нинішній сіт-
ці мовлення в Росії шоу Януковича випередило не тільки виступи 
Володимира Путіна, але й комерційні проекти «Первого канала» 
– «мильні опери» та кримінальні серіали.

Відтак ІТАР-ТАРС підписав контракт з Януковичем відразу на 
три сезони. Віктор Федорович і надалі виступатиме двічі на мі-
сяць у будні в обідній час. Скільки отримає екс-президент Укра-
їни за кожен новий епізод своєї епопеї в Ростові-на-Дону, Кисе-
льов не повідомив.

АБО ЯКБИ 1 КВІТНЯ ТРИВАЛО УВЕСЬ РІК…
ТРІО БУВАЛОГО, БАЛБЕСА І БОЯГУЗА, ТРІО БУВАЛОГО, БАЛБЕСА І БОЯГУЗА, Однак з джерел, близьких до ІТАР-ТАРС, стало відомо, що роз-

раховуються із Януковичем суто зливками золота, а його техніч-
ний райдер включає набір ручок і новий костюм.

Платня акторів другого плану – Пшонки та Захарченка – та-
кож утаємничена. Назване вище джерело вказує, що у якості го-
норару актори отримують своє життя.

«ЖЕРЕБ КИНУТО!»
Тим часом подальші знімання Віктора Пшонки у серіалі «Яну-

кович у Ростові» під загрозою зриву. Італійська інформаційна 
агенція «cesar.it» повідомила, що колишнього генерального про-
курора України заарештували в Італії.

Італійську поліцію про місцеперебування екс-генпрокурора 
повідомила українка, яка працює покоївкою в маєтку колишньо-
го італійського диктатора Муссоліні, що у передмісті Рима.

«Тривалий час вілла пустувала, і на ній не було нікого, окрім 
охорони, – наводить видання свідчення жінки. – Охоронці були 
неговіркі, розмовляли незрозумілою сумішшю української та іта-
лійської мови, а на їхній формі великими буквами було написано 
«AQUILA», з італійської – «Беркут».

Останнім часом жінка почала помічати, що територією маєт-
ку прогулюється якийсь товстенький сивочолий мужчина. Щове-
чора він виходив на балкон, одягнений у білий плащ із червоною 
перев’яззю через плече. На голові чоловік носив лавровий вінок, 
вряди-годи зводив догори праву руку, так, ніби проголошував 
якусь промову чи вітався з кимось. Охоронці щодня віталися із 
своїм босом: «Ave Imperator, morituri te salutant!» («Привіт, імпера-
торе, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе!»).

Також українка помітила на віллі пишногруду блондинку 
постбальзаківського віку. Жінка чи не щодня гралася на лавці по-
золоченими фігурками, на поясі носила мішечки із мощами свя-
тих. «Вона інколи перемовлялася із тим сивочолим незрозуміли-
ми фразами і мені незрозумілою мовою: «Si tacuisses, philosophus 
mansisses!» («Якби ти мовчав, залишився б філософом!» - О.Г.). Спо-
чатку я думала, що це якісь сектанти, але згодом впізнала в них 
Віктора Пшонку і його дружину. Тоді й викликала поліцію», – роз-
повіла пильна українка.

За свідченням італійських полісменів, Віктор Пшонка чинив 
неабиякий спротив під час арешту. Поліцейського, що зачитав 
постанову про арешт, він обізвав «Брутом», а у вояків, які вели 
екс-генпрокурора до заґратованого авто, він вимагав «не пере-
ходити Рубікон». Тільки в автозаку Пшонка втихомирився, промо-
вивши: «Ну що ж, жереб кинуто…»

П

НАДВОРІ ВЕСНА, ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ ВЕРВЕЧКА ДАЧНИКІВ, ЯКІ ШТУРМУЮТЬ АВТОБУСИ Й ДИЗЕЛІ, СТАНЕ ЩЕ БІЛЬШ БАГАТОЛЮДНОЮ. А НА «ФАЗЕНДАХ» 
МИ, ЯК І ПРОСТО У ЖИТТІ, ЧАСТО НАСТУПАЄМО НА ГРАБЛІ. ТОМУ АСТРОЛОГ «ХЛ» ЦЬОГО ТИЖНЯ РАДИВ, ЯК ОМИНАТИ УДАРІВ ДОЛІ І …ГРАБЛІВ.
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