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СОРТУЄМО СМІТТЯ – 
РЯТУЄМО ПЛАНЕТУ
Чи знаєте ви про те, що сміття буває різним? У країнах 
Західної Європи його сортують за видами, викидають у 
спеціальні контейнери, а комунальні служби забирають 
і відвозять на переробку. У такий спосіб підтримується 
не лише чистота у містах та інших населених 
пунктах. Сортування та переробка – це допомога 
навколишньому середовищу, бо використовуючи щось 
двічі або й навіть тричі, ми заощаджуємо природні 
ресурси й продовжуємо життя планеті.

ВИ ВСЕ ЩЕ НЕ 
«ОБНАРОДУВАНІ»? ТОДІ 
ЛЮСТРАТОРИ ЙДУТЬ ДО ВАС!
Ви посварилися із сусідом чи вчора виписали догану 
недбалому співробітнику? А маєте необережність у такий 

бурхливий час керувати хоча б 
бригадою? І, не дай Боже, є матеріально 

відповідальним? Готуйтеся! 
Невдовзі на вашому порозі 
можуть з’явитися Люстратори. 
За чиєюсь анонімкою про те, що 
Ви – хабарник і корупціонер, 
вони спершу намагатимуться 

залізти у ваше житло. Як не 
пустите, зафіксовану на 

телекамеру білизну, 
що висить 
на балконі, 
виставлять 

на публічні 
оглядини.
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СИЛЬНІ РОЗМОВИ

НАС ЄДНАЄ ПАМ’ЯТЬ
Шановні лучани!

26, 27 квітня та 9 травня перевезення 
пасажирів у напрямку до с. Гаразджі 
тролейбусами №3 (Лісництво – с. Гаразджа) 
та №7 (залізничний вокзал – с. Гаразджа) 
здійснюватиметься безплатно.

Для забезпечення зручності доїзду 
благодійним фондом організовано 
додаткові рейси. Інтервал руху тролейбусів 
становитиме до 35 хвилин.

ВИ

СКІЛЬКИ ЗАРОБИЛИ ВОЛИНСЬКІ СКІЛЬКИ ЗАРОБИЛИ ВОЛИНСЬКІ 
НАРДЕПИ ЗА  2013 РІКНАРДЕПИ ЗА  2013 РІК
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60,2 МЛН 
ГРН25,3 МЛН 

ГРН
18,1 МЛН 

ГРН

ПЕТРО ШПИГА:ПЕТРО ШПИГА:  
«ЯКБИ МЕНЕ НЕ «ЯКБИ МЕНЕ НЕ 
ПРИЗНАЧИЛИ, ТО, ПРИЗНАЧИЛИ, ТО, 
НАПЕВНО, НА ЦЬОМУ НАПЕВНО, НА ЦЬОМУ 
МОЯ КАР’ЄРА МОЯ КАР’ЄРА 
ЗАВЕРШИЛАСЯ Б»ЗАВЕРШИЛАСЯ Б»

брбррбрбррббрригииигигиигигиииигадададаададададаадааддадоюоюоюоюоюоюооюоюоюоо ? І, не дай Боже, є м
відповідальним? Готуйте

Невдовзі на вашому п
можуть з’явитися Лю
За чиєюсь анонімкою
Ви – хабарник і кор
вони спершу намаг

залізти у ваше ж
пустите, заф

телекаме
що в
на б
вист

на пу
огляд



02 ÍÎÂÈÍÈХроніки ЛЮБАРТА
№14 (177)  24 квітня 2014 року

ПРИВІТ, ТАЗИКИ 

ЗА КЕРМОМ

ГОДРІСТЬ

ЧИМ БАГАТІ

ГУБЕРНАТОР ВОЛИНІ ПОКАЗАВ СВОЇ ГРОШІ
В олинський губернатор Григорій 

Пустовіт та його заступник Роман 
Карпюк оприлюднили відомості, 

зазначені у їхніх деклараціях про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2013 рік. Інформацію 
опубліковано на офіційному сайті 
Волинської облдержадміністрації.

Григорій Пустовіт у 2013 році отримав 
173 496 грн сукупного доходу, члени його 
сім’ї – 52 590 грн, у тому числі: заробітна 
плата декларанта – 113 338 грн, членів сім’ї 
– 44 303 грн.  Матеріальна допомога декла-
ранта – 9 310 грн. Дивіденди та відсотки з 
банківських вкладів Григорія Пустовіта – 11 
508 грн, членів сім’ї – 8 287 грн. Інші види 
доходів декларанта – 39 340 грн.

У власності волинського губернатора – 
нерухоме майно загальною площею  42,57 

кв. м, членів сім’ї декларанта – 88,27 кв. м. 
Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах – 144 662 грн. Вклади 
у банках, цінні папери та інші активи, що 
перебувають у власності членів сім’ї Пусто-
віта – 112 328 грн.

Заступник голови облдержадміністра-

Роман Карпюк Григорій Пустовіт

ТОЧКА ЗОРУ

«ДЕ ВАШІ БЛОКПОСТИ?»
Юрій КОНКЕВИЧ

Так повелося цієї весни, що коли грають команди 
української Прем’єр-ліги, то тільки найзатятіших 
уболівальників і тих, хто «вариться» у футболі, 
цікавлять суто ігрові справи – голи, вилучення, 
удари, хто, про що і як сказав до матчу чи після 
нього. Як не крути – соціальне тло футболу нині не 
найкраще для останнього. 

Тому й на стадіони менше люду ходить. Але 
весняні хіти інтернету і масового обговорення на 
кухнях – це поведінка фанатів, їхня дружба і спіль-
ні акції, пісеньки й скандування на межі (за межею) 
фолу. У ці дні футбол по-справжньому мирить і 
зближує людей, направду працює дипломатичною 
сотнею. Переконався в цьому на Великдень, коли у 
Луцьку і паски святили, і у футбол грали.

У гості до «Волині» приїхала луганська «Зоря». 
Ну справжнє тобі дербі Сходу і Заходу. Тисяча двіс-
ті кілометрів між Луцьком і Луганськом та, здава-
лося б, мільйони ментальних блокпостів. Про них, 
власне, і запитав колега із «Зорі», щойно їхній літак 
приземлився у Рівному: «Як там у вас, Юр, є блок-
пости на дорогах? Усе спокійно?».

Запитував, звісно, даремне, але й невипадково. 
Аби потрапити до луганського аеропорту, команда 
двічі проїздила крізь патрулі на дорогах, летовище 
охороняють автоматники. Центральну вулицю міс-
та перекрито, тому в Луганську звикають до шале-
них заторів.

«А у вас усе спокійно, і це так незвично піс-
ля нашого хаосу», – обіймаємося з Павлом вже у 
Луцьку.

На матч приїхали десять уболівальників «Зорі». 
З українськими банерами, з нашими прапорами. 
«Лууууганськ!» – зарядили фани 17-го сектора. 
«Луууцьк!» – відповіли гості. «Христос Воскрес!» – 
привіталися волиняни. «Воістину Воскрес!» – від-
повів сектор «Зорі».

«Дуже хотілося б, щоб усе в нашій країні нала-
годилося. Хочу жити тільки в Україні, я тут наро-
дився і хочу померти», – а це вже головний тренер 
«Зорі» Юрій Вернидуб сказав українською на прес-
конференції. Юрій Миколайович у Житомирі на-
родився, тренує географічно найсхіднішу команду 
українського чемпіонату.

А вранці перед матчем «Зорю» на сніданку в 
ресторані пригостили пасками та крашанками. 
Їхня делегація по-доброму отетеріла.

Такий футбол, такі люди, такі вчинки нам по-
трібні. І після всього цього і шкода, що «Волинь» 
програла, і байдуже водночас.

ції Роман Карпюк у 2013 році отримав 94 
328 грн сукупного доходу, члени сім’ї  – 36 
712 грн, у тому числі: заробітна плата – 81 
461 грн, членів сім’ї – 36 712 грн. Дохід від 
викладацької, наукової і творчої діяльнос-
ті, медичної практики, інструкторської та 
суддівської практики зі спорту становить 
12 867 грн.

У власності Романа Карпюка є неру-
хоме майно загальною площею 48 кв. м,  
у власності членів його сім’ї – нерухоме 
майно загальною площею 99 кв. м. Розмір 
внесків до статутного (складеного) капіта-
лу товариства, підприємства, організації, у 
т.ч.  декларанта становить 1 650 000 грн, з 
них внесених у звітному році – 51 000 грн. 
На утримання майна, що перебуває у влас-
ності членів сім’ї Карпюка, витрачено 10 
903 грн.

Відповідно до затвердженого графіка припи-
нення  подачі  гарячої  води  від котелень у  
зв’язку  з профілактичним  ремонтом  тепло-
мереж  у  2014 році, гарячу воду лучанам по-
чнуть відключати вже з середини травня. 

Відповідне розпорядження 18 квітня 
підписав луцький міський голова Микола 
Романюк. 

Гарячу воду відключатимуть у такому 
порядку: 
13.05 – 05.06 Шота Руставелі, 14; 20; Грабов-
ського, 7; Бенделіані, 1; Станіславського, 50а; 
Марка Вовчка, 15; Гнідавська, 63а; Дружби 
Народів, 8а
14.05 – 28.05 Стефаника, 3а
20.05 – 03.06 Лесі Українки, 67
10.06 – 24.06 Ковельська, 68а

11.06 – 25.06 Богдана Хмельницького, 12
11.06 – 25.06 с. Боголюби
12.06 – 26.06 8-го Березня, 3 
16.06 – 26.06 Гордіюк, 20а
01.07 – 15.07 Стрілецька, 2, Гулака-
Артемовського, 20, Шевченка, 40, Шевченка, 
66, Глушець, 39, Вавилова, 6, Даньшина, 10а , 
Задворецька, 13
01.07 – 11.07 Кравчука, 11б
07.07 – 28.07 Гордіюк,43а; Соборності, 16а; 
За; 20а; 19б; Молоді, 4а; 10б; 13в; 5в; Січова, 
3а; Відродження, 28;  Писаревського, 4а; 22а 
09.07 – 23.07 Новочерчицька, 3
16.07 – 30.07 Вороніхіна, 15б, Декабристів, 29
14.07 – 25.07 Кравчука, 11в 
14.07 – 04.08 В’ячеслава Чорновола, 2; 
Карпенка-Карого, 7а; Конякіна, 4а; Гордіюк, 

10; Кравчука, 3а; Федорова, 4б; Конякіна, 
37б; 7а; Соборності, 24а; 29а; 44а; Кравчука, 
26а; Ветеранів, 17б
16.07 – 30.07 Володимирська, 88
22.07 – 05.08 Даргомижського, 3, Чернишев-
ського, 114, Маковського, 1 
28.07 – 08.08 Федорова, 4в
04.08 – 18.08 Дубнівська, 32, Винниченка, 
30а, Потапова, 10а
05.08 – 19.08 Шевченка, 3
11.08 – 21.08 Федорова, 4д

В обласному управлінні Державтоінспекції УМВС 
України у Волинській області 23 квітня представили 
полковника міліції Володимира Кравченю, на якого по-
кладено виконання обов’язків начальника. 

Представив нового керівника особовому складу за-
ступник начальника УМВС України в області, полков-
ник міліції Олександр Никитюк, який оголосив відпо-
відний наказ та привітав Володимира Кравченю з новою 
посадою.

«Сподіваюся, що з призначенням нового керівника 
максимально вживатимуться заходи для стабілізації 
аварійності на автошляхах області», – відзначив Олек-
сандр Никитюк.

НА ВОЛИНІ – НОВИЙ НАЧАЛЬНИК ДАІ

ЮНА ЛУЧАНКА СТАЛА МІНІ-МІС ЄВРОСОЮЗУ

ГРОШІ
В УКРАЇНІ 
ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ДОХОДИ 
1703 МІЛЬЙОНЕРИ
З початку року декларації з отриманим 
минулорічним доходом у понад 1 мільйон 
гривень подали 1703 особи.

Про це повідомляє прес-служба Мініс-
терства доходів і зборів, пише «Економічна 
правда».

Як зазначається, загальна сума задекларо-
ваного ними доходу становить 8 млрд грн. Най-
більше мільйонерів нараховується у Києві (761 
громадянин), які задекларували 3,9 млрд грн.

«Загалом, за статистикою Міндоходів, де-
кларації про майновий стан і доходи, отримані 
у минулому році, подали 350,4 тисяч громадян 
України. Вони задекларували дохід на суму 
22,4 млрд гривень, що на 1,7 млрд гривень пе-
ревищує показник аналогічного періоду ми-
нулого року», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найбільшу суму 
задекларованого доходу наші громадяни 
отримали від заробітної плати – 8,2 млрд гри-
вень. Успадкування або отримання в дару-
вання майна принесло декларантам 4,8 млрд 
гривень, здавання в найм нерухомості – 555,1 
млн гривень.

Від продажу нерухомого або рухомого 
майна було отримано 2,4 млрд гривень дохо-
ду, від операцій з інвестиційними активами – 
599,8 млн гривень.

«Із загальної суми задекларованих доходів 
до бюджету буде сплачено 472,1 млн гривень по-
датку на доходи фізичних осіб, що на 21,3% пе-
ревищує відповідний показник минулого року. 
Правом на отримання податкової знижки ско-
ристалися 83,1 тисяч осіб, яким буде повернуто 
105,5 млн гривень», – зазначає прес-служба.

9-річна лучанка Анюта Климовець пе-
ремогла у конкурсі «Міні-Міс Євросоюзу-
2014». Престижні змагання відбулися у 
столиці Чехії – Празі, пишуть «Волинські 
новини». Юна лучанка вразила журі ви-
конанням пісні «Українка-волинянка», на 
яку вже зняли кліп.

Анюта ходить до четвертого класу спе-
ціалізованої школи №1 Луцька. Займається 
вокалом у музичній школі №3 у викладача 
Ірини Лаговської, грає на фортепіано, з 
п’яти років займається бальними танцями. 
На дефіле розпочала ходити у модельну 
школу Марини Занюк, також є ученицею 
модельної школи «Світлинка», дуже лю-
бить фотографуватися. 

У підсумку Анюта Климовець ста-
ла переможницею у трьох номінаціях: 
«Абсолют бест талант», «Абсолют бест 
модель» та «Абсолют бест інтердіамант 
Євросоюзу-2014» (головна нагорода). Та-

кож волинянка отримала почесне визна-
ння від Празького будинку моди.

«Конкурс краси в Чехії пройшов у 
дуже добрій атмосфері, все було організо-
вано на високому рівні. Змагалися діти з 
Росії, Білорусі, Чехії, від України були три 
представниці», – розповіла мама «Міні-
Міс Євросоюзу-2014» Оксана Климовець.

КОЛИ ЛУЧАНИ БУДУТЬ БЕЗ ГАРЯЧОЇ ВОДИ?КОЛИ ЛУЧАНИ БУДУТЬ БЕЗ ГАРЯЧОЇ ВОДИ?
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ЛУЧАНИН – ЧЕТВЕРТИЙ 
НА БОСТОНСЬКОМУ 
МАРАФОНІ

Лучанин Віталій Шафар прибіг на Бостонському 
щорічному марафоні четвертим, відставши від 
переможця лише на хвилину.

Учасники марафону мають пробігти дистанцію 
у 42,195 кілометрів. Цьогоріч марафон проводять 
118-й раз. У забігу взяли участь 36 тисяч осіб, хоча 
організатори думали про меншу кількість учас-
ників, оскільки в 2013 році під час забігу стався 
теракт, у результаті якого троє осіб загинули і 
близько 200 – травмувалися.

Цікаво, що близько п’яти тисяч учасників не 
змогли подолати дистанцію. Уперше за багато 
років лідером забігу став американець, 31-річний 
спортсмен Меб Кефлезінхі. Він пробіг 42 кілометри 
за 2 години 8 хвилин та 37 секунд.

Срібло та бронзу розділили атлети з Кенії, а 
лучанин Віталій Шафар програв переможцю рівно 
хвилину. Втім цей результат найкращий у кар’єрі 
українця. Окрім Віталія, Україну представляли 
Олег Кравченко та Андрій Оністрат.

Цікаво, що була і група учасників, кому більш 
як 80 років. У цій категорії найкращий результат 
показав Гарольд Вільсон, який подолав марафон за 
3 години 58 хвилин та 55 секунд.

10 КОПІЙОК НА ДОБРО
Алла САДЕЦЬКА

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

За словами президента фонду «Стопрак» Марії 
Адамчук, з такою благородною ініціативою до неї 
звернувся голова правління ПАТ «Теремно хліб» 
Андрій Тищенко.

«Ідея дуже проста, адже хліб купує кожна роди-
на», – каже Марія Адамчук.

Акція поки що безстрокова. За зібрані кошти 
купуватимуть ліки та спеціальне обладнання для 
онкогематологічного центру обласної дитячої клі-
нічної лікарні. Отримані кошти планують спрямо-
вувати і на навчання лікарів-онкологів.

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

РЕЙТИНГИ

КОПІЙКА ДО КОПІЙКИALMA MATER

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ
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етро Порошенко і далі 
нарощує перевагу над 
іншими кандидатами 

у президенти. Про це свідчать 
результати опитувань, 
проведених спільно СОЦИСом, 
КМІСом, «Рейтингом» та 
Центром Разумкова.

Згідно з ними, українці де-
монструють дуже високий рі-
вень електоральної активності: 
близько 85% виборців готові чи 
скоріше готові взяти участь у 
виборах. При цьому тих, хто не 
хоче йти на вибори – 11%.

Петра Порошенка готові 
підтримати 32,9% опитаних 
респондентів (+8% порівняно з 
березнем).

Другу позицію посідає Юлія 
Тимошенко – 9,5% (+1,3%), а 
третю – Сергій Тігіпко – 5,1% 
(-2,2%).

Михайла Добкіна підтри-
мують 4,2% виборців, лідера 
КПУ Петра Симоненка – 4% 
(+0,4%), Анатолія Гриценка – 
3,4% (+0,2%), Олега Ляшка – 
3,2% (-0,3%). Решта кандидатів 

можуть розраховувати менш як 
на 3% голосів.

Близько 22% виборців за-
являють, що поки не знають, за 
кого віддати свій голос або не 
підуть на вибори.

Цікаво, що серед тих, хто 
має намір прийти на дільниці 
та визначився з вибором, Поро-
шенка підтримають аж 48,4%, 

Тимошенко – 14%.
Тігіпко отримав би 7,4% го-

лосів тих, хто визначився, Доб-
кін та Симоненко – 6% та 5,6% 
відповідно.

Таким чином, твердять со-
ціологи, упевнено можна ска-
зати про участь у другому турі 
виборів Порошенка.

Тому голосування у другому 

турі має такий вигляд:
Порошенко і Тимошенко – 

49,3% проти 12,5%;
Порошенко і Тігіпко – 54,3% 

проти 13,5%;
Порошенко і Добкін – 57,5% 

проти 10,8%.
Опитування проведено з 

9 до 16 квітня серед населен-
ня України віком від 18 років. 
Опитано 6200 респондентів в 
усіх регіонах України (без вра-
хування населення АР Крим).

Статистична похибка – не 
більш як 0,8%.

Опитування проводили на 
замовлення Комітету виборців 
України. Його голова Олек-
сандр Черненко розповів, що це 
нормальна практика. «У нас є 
ресурси, ми заключили договір 
із цими чотирма фірмами і вони 
провели це опитування. Ми це 
робимо уже не вперше», – ска-
зав він.

Як відомо, одну із фірм, яка 
проводила опитування, СО-
ЦИС, контролює теперішній 
голова штабу Порошенка Ігор 
Гринів.

Волинський осередок Всеукраїнського 
об’єднання «Майдан» відзвітував за витра-
чені кошти, зібрані у революційні місяці.

За весь час роботи було зібрано 1 міль-
йон 369 тисяч 560 гривень. Із них з 24 лис-
топада 2013 року до 11 березня 2014 року 
на Майдані та у приміщенні Волинської 
облдержадміністрації волинський осере-
док  ВО «Майдан» зібрав 1 мільйон 6 тисяч 
810 гривень. Окрім цього, 362 тисячі 750 
гривень надійшло до фонду «Ефективне 
суспільство», рахунок якого організація 
використовувала для отримання пожертв 
по перерахунку.

За час активної діяльності луцького 
Євромайдану кошти витрачали на харчу-
вання активістів, медикаменти, довезення 
активістів на київський Євромайдан, діяль-
ність громадських підструктур «Волинської 
Самооборони Майдану» та «Автомайдану-
Волинь», допомогу сім’ям убитих та пора-
нених активістів Євромайдану.

Так, 24,6% зібраних коштів складають 
транспортні витрати (відправка на Київ), 
15,7% організація витратила на робочі по-
треби – засоби обігріву активістів на Май-
дані, юридичний захист активістів, друк 
банерів, поліграфія, дрібна канцелярія та 
побутова хімія для функціонування наме-
тового містечка.

3,1% грошей було витрачено на хар-
чування волонтерів Майдану під час 
функціонування наметового містечка та 
тимчасового перебування в приміщенні 
Волинської облдержадміністрації.

5,6% від зібраної суми витратили на 
купівлю оргтехніки для ведення роботи. 
Це ноутбуки, флешки, мобільні телефони, 
ліхтарики тощо.

2,6% пішло на комунікацію та смс-
розсилки серед населення про анонси по-
дій луцького Євромайдану і мобілізацію. 
На медичні препарати для функціонуван-

ня луцького Євромайдану витратили 0,3% 
від зібраної суми.

11,3% коштів було виділено на допо-
могу сім’ям загиблих активістів Євромай-
дану. Найбільше ж – 28,4% – передали на 
лікування поранених активістів.

5% від зібраних коштів було віддано 
на активну діяльність громадської під-
структури «Волинської Самооборони 
Майдану» і 3,4% пішло на діяльність під 
час акцій «Автомайдану-Волинь».

Кошти було розподілено згідно з рі-
шеннями ради ВО «Майдан». Технічні 
засоби, придбані під час революційних 
подій, розподілено серед громадських 
організацій «Волинська Самооборона 
Майдану», «Національний Альянс» та 
«Автомайдан-Волинь».

Волинський осередок ВО «Майдан» 
дякує небайдужим громадянам, які по-
жертвували власні кошти на революційну 
діяльність та допомогу активістам Євро-
майдану й їхнім сім’ям. 

НА ЩО ВИТРАЧАВ ГРОШІ НА ЩО ВИТРАЧАВ ГРОШІ 
ЛУЦЬКИЙ ЄВРОМАЙДАНЛУЦЬКИЙ ЄВРОМАЙДАН

ДО СНУ ПЕРЕВЕДЕНО 
СТУДЕНТІВ ІЗ 
КРИМСЬКИХ ВИШІВ 

Про це повідомляє сайт університету. 
Тепер у Луцьку стаціонарно навчати-
муться студенти першого і другого курсу 
з Таврійського національного універ-
ситету імені Вернадського, Кримського 
інженерно-педагогічного університету і 
Кримського гуманітарного університету. 

Кримчани вивчатимуть історію, біоло-
гію, філологію, а також опановуватимуть 
музичне мистецтво. 

Східноєвропейський національний уні-
верситет імені Лесі Українки і далі запро-
шує студентів із вишів Криму та Севасто-
поля на денну, заочну й екстернатну форми 
навчання за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «ма-
гістр». Додаткову інформацію можна 
знайти на сайті університету, а також за 
телефонами: (0332) 24-10-07, 24-80-50.

ЛУЧАН КЛИЧУТЬ НА 
МАРШ ЄДНОСТІ 
29 квітня лучан закликають прийти 
з державною символікою та у 
вишиванках на Марш єдності. 

Акцію проводить активна молодь Во-
лині, усі небайдужі громадські організації 
за ініціативи організації «Іскра». 

Захід розпочнеться о 14:00 на Теа-
тральній площі Луцька. Мета акції – по-
казати, що Україна – єдина країна.  

«Луцьк, як і Донецьк, як і кожне укра-
їнське місто – це Україна! І Україна єдина, 
і ніякі зовнішні агресори не зможуть це 
змінити. Вони забирають наші землі, але 
дух людей – ніколи! Бо ми – браття, які 
завжди будуть підтримувати одне одного», 
– пишуть організатори.

Марш єдності буде проведено від 
Театральної площі через вулицю Богдана 
Хмельницького до площі Возз’єднання, де 
учасники вибудують живу карту України.

ЄДИНА КРАЇНА
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СЕРГІЙ ТІГІПКО ВІДРОДИТЬ 
«СИЛЬНУ УКРАЇНУ»
Українська правда

Злиття «Сильної України» з Партією регіонів 
було помилкою, тому партію буде відроджено.  Про 
це заявив кандидат у президенти Сергій Тігіпко під 
час презентації своєї передвиборної програми в Ки-
єві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я оголошую новий політичний проект, який 
ми почнемо активно реалізовувати після прези-
дентських виборів, і він називається «Сильна Укра-
їна», – заявив екс-регіонал.

«Ми вирішили, що буде правильно визнати по-
милки і відродити проект «Сильна Україна». Не 
змогли ми переконати людей помінятися, реформу-
вати», – додав він.

На думку політика, зараз в «країні є затребува-
ність нового політичного проекту». Він повідомив, 
що рішення щодо повернення до колишньої назви 
було ухвалено колегіально, після бурхливих дискусій.

Як відомо, у березні 2012 року на з’їзді партії 
«Сильна Україна» було ухвалено рішення про само-
розпуск, а членам партії було рекомендовано всту-
пати в Партію регіонів.

Самого лідера «Сильної України» Сергія Тігіпка 
того ж дня було обрано членом Партії регіонів, за-
ступником її голови та членом політради.

Тігіпка виключили з Партії регіонів у 2014 році 
після з’їзду партії, на якому було ухвалено рішення 
підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на пре-
зидентських виборах.

ПРОКУРОР ВОЛИНІ 
ПОЗБУВСЯ ЗАСТУПНИКІВ 
ПОПЕРЕДНИКА

Прокурор Волинської області Анатолій Коцура 
уже позбувся трьох із п’яти заступників, які діста-
лися йому «у спадок» від попередника Андрія Пара-
ки, пише ІА ZIK. 

За словами Коцури, Андрій Гіль та Валерій Не-
вірець звільнилися за власним бажанням, а Степана 
Чігура переведено в апарат Генпрокуратури. 

Окрім того, з обійманих посад звільнено проку-
рора Ківерцівського району Володимира Лебедюка 
та нововолинського прокурора Олексія Решетника.

Зараз же на посаду заступника прокурора об-
ласті призначено Геннадія Парфелюка. Ця кандида-
тура не викликала застережень з боку громадських 
активістів. Також Коцура пообіцяв позбутися ще 
двох заступників – Володимира Троца та Вадима 
Веніславського.

КАМБЕК
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Юрій КОНКЕВИЧ

віакомпанія «Візз Ейр 
Україна» відтермінувала 
відкриття бази в Міжна-

родному аеропорту імені Дани-
ла Галицького і відповідно скасу-
вала низку анонсованих рейсів 
зі Львова. Такою новиною напе-
редодні літнього сезону відпус-
ток ошелешили тих українців, 
які звикли до системи лоукос-
тів. Зміни у маршрутній мережі в 
компанії пояснили низьким по-
питом на авіаподрожі в/з Украї-
ни та девальвацією гривні.

Отже, по-перше, відкрит-
тя львівської бази «Віззів», яке 
планували на 30 квітня, від-
термінували. Наслідок цього 
– припинення продажу квитків 
на такі привабливі напрямки, 
як Львів – Барселона (Жирона), 
Львів – Неаполь, Львів – Кутаїсі, 
Львів – Тель-Авів, Львів – Рим 
(Ф’юмічіно) і Львів – Валенсія. 
Зі Львова цим відносно дешевим 
авіаперевізником можна наразі 
злітати до Дортмунда, Мілана 
та Венеції Тревізо. Виконання 
рейсів із Львова авіакомпанією 
«Візз Ейр» для жителів Західної 

України – практично єдиний 
найдешевший спосіб літаком 
дістатися Західної Європи. Ло-
укостових компаній в Україні і 
так катма, а «Віззи» – єдині, хто 
залітав до Львова – найбільшо-
го аеропорту заходу країни. Для 
волинян чи тернополян аеро-
порт ім. Данила Галицького на-
багато вигідніший, аніж летови-
ще у Жулянах, на якому у Києві 
базується «Візз Ейр». Після по-
дорожчання бензину дорога до 
столиці робить мандрівку літа-
ком до Європи ще дорожчою.

Зупинено також виконан-
ня рейсів із Києва – до Софії і 
Вільнюса. Крім львівської бази, 
«Wizz Air Україна» закрила свою 
донецьку базу і відмовилася від 
п’яти рейсів з Донецька. Також 
було скасовано польоти до Ду-
баї та Анталії з Києва.

Наразі представники авіа-
компанії вже зв’язуються з па-
сажирами, які придбали квитки 
на призупинені рейси. Їм про-
понують повернення коштів у 
повному обсязі або ж обмін на 
квитки інших напрямків.

– Зараз ми бачимо суттєве 
зниження попиту на подорожі 

в/з України. Сподіваємося, що 
така ситуація є тимчасовою і 
ми повернемося до попередніх 
обсягів, щойно пасажирський 
попит відновиться, – пояснили 
у «Візз Ейр Україна».

Це не дивує, адже обсяг, на-
приклад, внутрішніх перевезень 
авіаційним транспортом в Укра-
їні в березні знизився на 19%. Ці 
дані навів голова Державіаслуж-
би Денис Антонюк. Він сказав, 
що в квітні-травні очікується 
спад у авіаперевезеннях. Укра-
їнські авіакомпанії в 2013 році 
перевезли 8,1 млн осіб, що від-
повідає рівню 2012 року.

Тому «віззи» змушені реагу-
вати на ситуацію зміною марш-
рутної мережі і скороченням 
потужностей. Деякі експерти 
взагалі вважають, що відтермі-
нування відкриття бази у Льво-
ві і призупинення деяких рейсів 
з Києва і Харкова – це плата за 
те, щоб продовжували діяти ре-
шта 16 рейсів в та з України. 

– Думаю, що «Віззи» зля-
калися нестабільності курсу і 
відповідно – зниження попиту 
на перельоти, адже ця авіаком-
панія до того балансувала на 

«ЗАЛІТ» НЕНОРМАЛЬНИЙ
У ЗАХІДНИХ УКРАЇНЦІВ КРИЗА ВКРАЛА ШМАТОЧОК НЕБА межі рентабельності, – пояс-

нює Юрій Патиківський із «Ло-
укост Клубу». – Днями я летів 
із Софії, то літак був ледь на-
половину заповнений, і це при 
тому, що «Віззи» зняли частину 
рейсів із Софії!

– Щойно ми побачимо, що 
попит досяг рівня, достатнього 
для збільшення наших потуж-
ностей, будемо діяти відповід-
но. Хочу підкреслити, що зміни, 
про які оголошуємо сьогодні, є 
тимчасовими, і ми маємо на-
мір повернутися до наших по-
чаткових планів розвитку, як 
тільки це стане можливим, – 
повідомив на офіційному сайті 
авіакомпанії гендиректор «Візз 
Ейр Україна» Акош Буш.

Українські «Віззи» вирі-
шили повернути один з літа-
ків «Airbus А320» своїй мате-
ринській компанії «Wizz Air 
Hungary». Компанія залишає 
два літаки на своїй київській 
базі і один – на львівській. 

– Це погана новина, адже 
повернути літак назад в укра-
їнський «Візз» непросто, угор-
ська материнська компанія 
включить «Аеробус» у свій роз-
пис польотів, і щоб у майбут-
ньому розширити українську 
сітку перельотів, потрібно за-
лучати, тобто купувати новий 
літак. Такий процес може роз-
тягнутися на рік, – коментує 
Юрій Патиківський.

Відтак чекати на нові деше-
ві польоти у ближнє зарубіжжя 
– Польщу, Чехію чи Угорщину, 
наприклад, із Львова – наразі 
безперспективно й альтерна-
тиви нічному автобусу немає. 
Ситуацію може вирівняти хіба 
скасування віз у Шенген, ну і, 
звичайно, збільшення реаль-
них доходів українців. Тоді по-
пит на перельоти до Європи 
поліпшиться, й бюджетні авіа-
компанії переглянуть сітку по-
льотів.

Активних волинян, які 
підтримують програмні засади 
кандидата у президенти України 
Петра Порошенка, запрошують 
долучитися до громадської 
ініціативи для формування 
діалогу з претендентом на пост 
глави.

Презентація ініціативи «Волинь 
за Петра Порошенка» відбулася 18 
квітня в Луцьку.

Мета організаторів – залучити 
громадян, які симпатизують канди-
дату та його програмі, до обговорен-
ня потрібних у державі реформ, на-
лагодити діалог між громадськістю 
та ймовірним майбутнім президен-
том.

«Ми сьогодні маємо низку гро-
мадських організацій, людей, які 
готові виступити єдиним фронтом 
у формуванні політично відпові-

дальної влади. Ця підтримка декла-
рується одному з кандидатів, лідеру 
президентської кампанії Петру По-
рошенку, – пояснює колишній го-

лова Волинської ОДА, представник 
громадської ініціативи «Третя рес-
публіка» Володимир Бондар. – Але 
разом з тим, ми хочемо налагодити 
формат діалогу з майбутнім прези-
дентом. Ми хочемо не лише поспри-
яти перемозі людини, яку ми вважа-
ємо більш достойною, а й сприяти 
тому, щоб президент міг спілкувати-
ся з громадським суспільством, чути 
його, реагувати, в тому числі через 
структури виконавчої влади».

Координатор ініціативи у Ново-
волинську, депутат Волинської об-
ласної ради Євген Недищук розповів, 
що створення такого об’єднання у 
місті відбулося наступного дня після 
реєстрації Порошенка кандидатом.

«Сьогодні ми, громадяни, про-
понуємо кандидату місточок для 
співпраці. Сподіваємося, що коли 
наш кандидат стане президентом і 
отримає квоту довіри від громадян, 

буде по цьому місточку зворотна 
співпраця. Адже громада чекає та-
ких дій», – зазначає Недищук.

Координатор громадського 
об’єднання у Рожищенському райо-
ні Інна Гайворонська вважає гарним 
почином, коли активізуються при-
хильники кандидата, що прагнуть 
діалогу, є ініціативними.

«До мене почали звертатися 
люди. Вони не хотіли йти в політичну 
силу, підписуватись під програмами, 
а хотіли висловити свою думку і аби 
їх почули. Ми обрали таку форму, 
як районний громадський комітет. 
У нас в 35 селах району є як мінімум 
три людини, які об’єдналися довко-
ла цієї ідеї, готові підтримати Петра 
Порошенка як свідому, адекватну, 
відповідальну людину. Головна наша 
вимога – аби президент був відпо-
відальним перед суспільством, – по-
яснює Гайворонська. – Ми не хочемо 

бачити політичні квоти, коли обі-
ймають посади на місцях. Там на 
професіоналізм, на відповідальність 
не дивляться. Наші люди не готові 
бачити таке і надалі. Люди не хочуть 
бути під прапорами, а хочуть бути 
почутими».

Аби обговорення майбутніх змін 
було на фаховому рівні, до участі в 
ініціативі запрошують представни-
ків організацій з різних сфер. Учас-
ники планують проводити зустрічі, 
«круглі столи».

Разом з тим, ініціатива не є полі-
тичною і регіональною структурою. 
Діяльність, за словами Володимира 
Бондаря, буде здійснюватися на во-
лонтерських засадах та не стосува-
тиметься роботи виборчого штабу 
кандидата.

Більше інформації про ініціативу 
можна отримати за телефоном (095) 
439-13-78

ПРИХИЛЬНИКИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ ДЛЯ ДІАЛОГУ
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ПОНЕДІЛОК
28 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ВІВТОРОК
29 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЗІРКОВІ НОВИНИ
У СТОЛИЦІ СКАСОВУЮТЬ 
КОНЦЕРТИ РОСІЙСЬКИХ 
ВИКОНАВЦІВ
«Українська правда»

Зокрема, гроші уже повер-
тають за квитки на концер-

ти Володимира Кузьміна, 
Олександра Розенбаума, 
Хору Турецького, Сергія 
Пєнкіна, гуртів «Аліса», 
«Кукринікси», «Наутілус 
Помпілус», балету за 
участі російських зірок 
та на виставу Юрія 
Куклачова.

Як вдалося з’ясувати кореспондентові «Укра-
їнської правди. Життя», у балеті «Дон Кіхот», 
який мав відбутися 24 квітня у Національній опері 
України за участю російських зірок Сергія Полу-
ніна та Катерини Крисанової, тепер танцюватимуть 
українські зірки. У національній опері повідомили, 
що балет відбудеться, але уже без російських тан-
цюристів. Скасовано також і концерт Хору Турець-
кого. За словами організатора, який не побажав 
називати своє прізвище, від гастролей до України 
відмовляються самі артисти.

Що стосується британського рок-гурту 
«Motorhead», то на сайті одного з білетних сервісів 
сказано, що «в умовах політекономічної нестабіль-
ної ситуації в Україні організація великомасштаб-
них заходів – дуже складний процес».  

В ІНДІЇ ЧИЧКАН РАЗОМ З 
ДРУЖИНОЮ ОБКЛЕЇЛИ МІСТО 
ПЛАКАТАМИ «ПУТІН – МУДАК» 
«ТСН»

Знаменитий український художник Ілля Чичкан 
в Індії разом з дружиною Машею влаштував 

своєрідний мітинг, йдеться у «Світському житті». 
Маша створила плакат з написом «Путін –  м*дак» 
після вторгнення російських військ у Крим. «В Індії 
є таке свято, холі називається. Коли всі кидають 
кольорову пудру. Вулиці прикрасили ліхтариками. 
Я підібрав тканину під ці ліхтарики, і ми повісили 
плакат з написом «Путін – м*дак». І воно мало 
такий вигляд, немов це декорації, і нібито вся 
вулиця, і все холі проти Путіна», – з захопленням 
розповів Ілля. Він також додав, що це було місце, де 
фотографувалися усі туристи. А індуси промовля-
ли «Путіна – мудака», тому що правильно сказати 
напис з плаката у них не виходило.

СКАНДАЛІСТКА ЛОХАН ЗІЗНАЛАСЯ, 
ЩО У НЕЇ СТАВСЯ ВИКИДЕНЬ 
«ТСН»

Відома голлівудська актриса, зірка фільму «Пас-
кудне дівчисько» Ліндсей Лохан заявила про те, 

що у неї стався викидень. Про це вона розповіла 
під час інтерв’ю для документального фільму про її 
життя під назвою «Lindsay» на телеканалі «OWN». 
Саме з цієї причини 27-річна артистка відмовилася 
зніматися у своєму реаліті-шоу. «Коли вмикається 
камера, вмикаюсь і я. Якщо я знаю, що не здатна 
увімкнутися, то кажу, що сьогодні я зніматися не 
можу. Ніхто цього не знає, але у мене був викидень 
у ті два тижні, що я брала від-
пустку. Це дуже довга історія. 
Коли люди з шоу говорили, що 
я не хочу йти на знімання, я 
не могла навіть поворухнути-
ся. Була хвора. У моїй голові 
творився безлад», – сказала 
вона. Ліндсі так і не зізна-
лася, хто ж був батьком 
її дитини. Серед тих, 
з ким їй припису-
вали романи, були 
клубний промоутер 
і гітарист Аві Сноу 
і учасник групи 
«Th e Wanted» Макс 
Джордж. А загалом, 
зовсім недавно в 
одному з інтерв’ю Лінсі 
заявила, що всього мала 
зв’язок з 36 чоловіками. 

06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.30, 02.25 «Телевізійна 
служба новин»
10.00 «Шість кадрів»
10.10 «Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»
11.15 Х/Ф «ТИТАНІК»
15.00 Х/Ф «ПОПЕЛЮШКА З 
РАЙСЬКОГО ОСТРОВА»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
20.55 «Чистоnews»
21.10 Т/с «Кухня. Новий сезон»
22.15 «Гроші»
23.55 Т/с «Лікар мафії»
00.50 Х/Ф «ТРИ ІКСИ-2: 
НОВИЙ РІВЕНЬ»
02.45 Х/Ф «БРАТСТВО 
ВОВКА»
05.00 Телемагазин

05.15 Х/Ф «ЛЮБОВ НА 
АСФАЛЬТІ»
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, 14.20 Т/с 
«Кохання несподіване нагряне»
14.35 «Судові справи»
15.30 «Сімейний суд»
16.15 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «До побачення, 
хлопці»
23.40 Т/с «Картковий будинок 
2»
00.35 Х/Ф «ЛЮДИНА, ЩО 
БІЖИТЬ»
02.30 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Світанок
06.05 Надзвичайні новини. 
Підсумки
06.55 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
09.50, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.45 Х/Ф «ХРОНІКИ 
РІДДІКА»
16.20 Х/Ф «РІДДІК»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Дістало!
21.20 Свобода слова
00.15 Х/Ф «ОДИНАК»
02.10 Т/с «У чорному списку»
03.35 Т/с «Американський 
тато»

05.00 «Чужі помилки. Жіноча 

дружба»

05.45, 16.00 «Все буде добре!»

07.25, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

08.50, 00.50 Х/Ф «НЕ БУЛО Б 

ЩАСТЯ»

12.50, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

13.50 «Битва екстрасенсів»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

22.35 «Детектор брехні - 5»

23.35 «Один за всіх»

04.25 Нічний ефір

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.20, 06.40, 07.45, 08.20, 
08.40 Гість студії
07.20 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.05 Як це?
10.40, 15.50, 19.40 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.40, 02.20 Т/с «МонтеКрісто»
13.40 Д/ф «Модель світу» 
братів Тобілевичів» із циклу 
«Київська старовина. Світ 
мистецтва»
14.10 Право на захист
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.30 Вікно в Америку
19.00, 03.15 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Х/Ф «17 МИТТЄВОСТЕЙ 
ВЕСНИ»
01.20 ТелеАкадемія
03.45 Як Ваше здоров’я?

06.00 «Обережно, модерн!»

06.45 Х/Ф «ТРИДЦЯТОГО 

ЗНИЩИТИ»

09.15 Т/с «Розвідники»

15.15 Т/с «Тарас Бульба»

18.30 Новини 2+2

18.50 ЧУ 27 Тур. Волинь - 

Чорноморець

21.00 «ДжеДАІ»

21.25 Х/Ф «ДЕННІ - 

ЛАНЦЮГОВИЙ ПЕС»

23.30 Х/Ф «АКУЛИ»

01.30 Т/с «Коли падають 

небеса-2»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.20, 17.40 В пошуках істини
08.10 Таємні знаки
09.00 45 секунд до вічності
10.00, 16.50 В пошуках пригод
10.50 Екватор
11.50 Найотруйніші змії 
Африки
12.40 Містична Україна
14.20, 19.20 Фантастичні 
історії
15.10, 21.00 Таємниці вермахту
16.00, 21.50 Мегаспоруди
18.30 Шарль де Голль. Його 
величність президент
20.10 Реальна фантастика
22.40 Магія океанів
23.30 Найдивовижніші тварини
00.20 Покер
01.10 Т/с «Згадати майбутнє»
02.00 Недолугі нотатки

06.30 Срібний апельсин

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.00 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

10.00 Т/c «Танкісти своїх не 

кидають» 1

18.00 Т/c «Сашка» 1

19.45 «Говорить Україна»

21.00 Т/c «Особиста справа» 1

22.50 Х/Ф «ПОДВІЙНИЙ 
ФОРСАЖ»
01.00 Остаточний вердикт

02.45 Х/Ф «ВІДДІЛ. ДЕН»
04.25 Х/Ф «45 СЕКУНД»

05.45, 06.35 Kids Time
05.50, 06.35 М/с «Дак 
Доджерс»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
08.55, 17.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
10.50 Х/Ф «ШИРОКО 
КРОКУЮЧИ»
12.30 Х/Ф «НОВИЙ ЛЮДИНА-
ПАВУК»
15.05 Т/с «Віолета»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
20.00 Ревізор
22.45 Страсті за Ревізором
00.05 Педан-Притула шоу
02.05 Т/с «Пан Ам»
02.45 Служба розшуку дітей
02.50, 03.45, 04.20 Зона ночі
02.55 Де ти, Україна?
03.50 Тб про ТБ

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.45 «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
10.00 «Шість кадрів»
10.30, 20.55 «Чистоnews»
10.45 «Красуня за 12 годин - 2»
11.45, 12.45, 02.35, 03.20 
«Сімейні мелодрами - 3»
13.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
15.40, 21.10 Т/с «Кухня. Новий 
сезон»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
22.15, 04.05 «Міняю жінку - 9»
00.10 Т/с «Лікар мафії»
01.00 Х/Ф «БЕЗСОННА НІЧ»
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, 03.55 Т/с «Вулиці 
розбитих ліхтарів 13»
12.25, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «До побачення, 
хлопці»
23.40 Т/с «Картковий будинок 
2»
00.35 Х/Ф «ВТЕЧА З ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
02.30 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.00 Світанок
06.00 Свобода слова
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
10.10 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
13.25 Дістало!
14.25, 16.15, 20.15 Т/с 
«Бомбило. Продовження»
16.45 Т/с «Братани-2»
18.45 Факти. Вечір
22.05 Четверта вежа
23.05 Х/Ф «УБИТИ БІЛЛА»
01.05 Х/Ф «МИСЛИВЕЦЬ ЗА 
ПРИБУЛЬЦЯМИ»
02.35 Т/с «У чорному списку»
04.00 Т/с «Американський 
тато»
04.45 Про-Цікаве.ua

05.35 «Чужі помилки. Смерть 

Нефертіті»

06.20, 16.00 «Все буде добре!»

08.10, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.25 Х/Ф «НІКОЛИ НЕ 

ЗАБУДУ ТЕБЕ»

11.15, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.05, 00.20 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

22.35 «Кохана, ми вбиваємо 

дітей»

03.45 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 Новини
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість 
студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.40 Ера бізнесу
09.00, 21.00, 04.40 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.05 Світло
10.40, 15.50, 19.40 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.45, 02.20 Т/с «МонтеКрісто»
13.45 Крок до зірок
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.30 Українського роду
19.00, 03.10 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Х/Ф «17 МИТТЄВОСТЕЙ 
ВЕСНИ»
01.20 ТелеАкадемія
03.40 Д/ф «Дві столиці»
04.25 Світ навколо нас

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Х/Ф «УВАГА ВСІМ 
ПОСТАМ»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.20 Т/с «Розвідники»
15.20 Д/п «Сталінград 43»
16.30 Т/с «Солдати-17»
19.00 Т/с «Пильна робота»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Баварія - Реал. Пряма 
трансляція
23.40 Про Лігу Чемпіонів + 
огляд ігрового дня
00.45 Х/Ф «ДЕННІ - 
ЛАНЦЮГОВИЙ ПЕС»
02.40 Т/с «Коли падають 
небеса-2»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.20, 17.40 В пошуках істини
08.10 Таємні знаки
09.00 Листи з космосу
10.00, 16.50 В пошуках пригод
10.50 Екватор
11.50, 23.30 Найдивовижніші 
тварини
12.40, 02.00 Містична Україна
14.20, 19.20 Фантастичні 
історії
15.10, 21.00 Таємниці вермахту
16.00, 21.50 Мегаспоруди
18.30 Блокада. Таємниці НКВД
20.10 Х-файли. Правдива 
історія
22.40 Магія океанів
00.20 Секрети науки
01.10 Т/с «Згадати майбутнє»
05.30 Легенди бандитського 
Києва

06.00, 03.05 Остаточний 
вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.20 Події
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/c 
«Слід» 1
10.00 Х/Ф «ГЛУХАР. 
ПОВЕРНЕННЯ»
12.00, 19.45 «Говорить 
Україна»
13.10 Т/c «ОСА» 1
18.00 Т/c «Сашка» 1
21.00 Т/c «Особиста справа» 1
23.50 Т/c «Глухар. Повернення» 
1
04.00 Х/Ф «ПОДВІЙНИЙ 
ФОРСАЖ»
05.40 Срібний апельсин

05.45, 06.35 Kids Time
05.50, 06.35 М/с «Дак 
Доджерс»
07.00 Підйом
08.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
09.55, 00.30 Т/с «Щасливі 
разом»
15.00 Т/с «Віолета»
16.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 02.35 Репортер
18.20, 05.05 Абзац!
22.00 Заковані
01.30 Т/с «Друзі»
01.50 Т/с «Пан Ам»
02.40, 03.40, 04.45 Зона ночі
02.45 Благословляю і молюся
03.10 Мольфар
03.45 Хто гоїв рани козакам?
04.00 Рідні стіни
04.15 Він врятував нас від чуми
04.30 Памятай про життя
04.45 25-й кадр

ер-
цер-

оооо оооооо кажу, що сьогодні я зніматися не 
ього не знає, але у мене був викидень
що я брала від-

же довга історія. 
оу говорили, що 

на знімання, я 
ь поворухнути-
У моїй голові 

ад», – сказала 
к і не зізна-

в батьком 
ед тих, 
су-

були 
оутер 
Сноу 
и 
Макс 
алом, 

о в 
в’ю Лінсі 
ього мала 
ловіками. 
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КІНОНОВИНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ 
«ПЛЕМ’Я» ПОТРАПИВ У 
ПРОГРАМУ КАННСЬКОГО 
КІНОФЕСТИВАЛЮ

kinoafi sha.ua

Оголошено програму 53-го Тижня кінокритики 
– однієї з секцій Каннського кінофестивалю. 

Серед конкурсантів опинився український фільм 
«Плем’я», що його зняв Мирослав Слабошпицький.

У своєму повнометражному дебюті Слабо-
шпицький повертається до теми слабочуючих, про 
яких чотири роки тому зробив короткометражку 
«Глухота». Остання йшла у вітчизняному прокаті 
як частина альманаху «Мудаки. Арабески».

У «Племені» йдеться про те, як юнак на ім’я 
Сергій потрапляє в інтернат для слабочуючих. Там 
він закохується і встряє в конфлікт з однокласни-
ками, пов’язаними з криміналом. У фільмі зіграли 
переважно непрофесійні актори з дефектами слуху, 
а знімання проходили в столичному інтернаті для 
слабочуючих. Картину знято без діалогів.

Проект «Плем’я» частково фінансувався завдя-
ки гранту від фонду імені Хуберта Балса Роттер-
дамського кінофестивалю. В українському прокаті 
на «Плем’я» очікують 11 вересня цього року.

У Каннах стрічка змагатиметься за нагороду ще 
з шістьма фільмами. Повна програма Тижня кіно-
критики має такий вигляд:

фільм відкриття – «Faire L’Amour» («Кохатися»), 
режисер Джинн Карренар;

фільм закриття – «Гіппократ», режисер Томас 
Лілті (Франція).

Спецпокази:
«Я дихаю», режисер Мелані Лоран (Франція);
«Викладачка», режисер Надав Лапід (Ізраїль).
Конкурс
«Темніше за північ», режисер Себастьяно Ризо 

(Італія);
«Плем’я», режисер Мирослав Слабошпицький 

(Україна);
«З цього випливає», режисер Девід Роберт 

Мітчелл (США);
«Gente De Bien» («Хороші люди»), режисер 

Франко Лолі (Колумбія);
«Коли тварини сплять», режисер Йонас Олек-

сандр Арнбі (Данія);
«Надія», режисер Борис Ложкін (Франція);
«Self Made», режисер Шира Геффен (Ізраїль).
Десять короткометражок також будуть оціню-

вати в рамках Тижня кінокритики. Очолила журі 
секції режисер Андреа Арнольд. Її колега Ребекка 
Злотовскі визначить переможця в новій для секції 
номінації «Sony CineAlta Discovery Prize».

Раніше було оголошено всі фільми-учасники 
основного конкурсу кінофестивалю та секції 
«Особливий погляд». Серед спеціальних показів 
буде представлено документальну картину Сергія 
Лозниці «Майдан». 67-й Каннський кінофестиваль 
триватиме з 14 до 25 травня.

РЕЖИСЕР «РОБОКОПА» 
ПОКАЖЕ ПОМСТУ НАЦИСТАМ
kinoafi sha.ua

Бразилець Жозе Паділья, останньою роботою 
якого став нещодавній римейк «Робокопа», взяв-

ся за історичний екшен. Нова картина має назву 
«Nekome», що в перекладі з ідишу означає «помста».

Дія фільму відбувається невдовзі після закінчен-
ня Другої світової війни. Єврейський опір посилає 
двох хлопців до Бразилії вистежити і вбити на-
цистів, що втекли. У месників є особистий інтерес 
в цьому завданні: німецькі злочинці керували тим 
концтабором, в якому мало не загинули герої.

Сценарій «Nekome» написав Джон Лавін. Одним 
з фінансистів картини стала французька компанія 
«StudioCanal».

Наразі в планах у Падільї ще один проект, тіль-
ки телевізійний. Йому пропонують зробити для 
«Netfl ix» серіал «Narcos» про наркобарона Пабло 
Ескобара.

СЕРЕДА
30 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕР
1 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 
09.00, 19.30, 23.40, 03.15 
«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, 04.15 «Красуня за 12 
годин - 2»
11.40, 12.40, 05.05 «Сімейні 
мелодрами - 3»
13.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
15.40, 21.10 Т/с «Кухня. Новий 
сезон»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 «Секретні матеріали»
22.15 «Чотири весілля - 3»
00.05 Х/Ф «ГРІШНИКИ І 
СВЯТІ»
01.50 Х/Ф «ВСЕ НЕ 
ВИПАДКОВО»

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, 03.15 Т/с «Вулиці 
розбитих ліхтарів 13»
12.25, 14.20 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.05 «Стосується кожного»
19.00 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «До побачення, 
хлопці»
23.40 Т/с «Картковий будинок 
2»
00.30 Х/Ф «З УСІХ СИЛ»
02.30 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 
Факти
05.45 Світанок
06.50, 16.45 Т/с «Братани-2»
09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини
09.55, 13.20 Т/с 
«Прокурорська перевірка»
13.30 Дивитись усім!
14.25, 16.15, 20.15 Т/с 
«Бомбило. Продовження»
18.45 Факти. Вечір
22.05 Кримінальна Україна
23.05 Х/Ф «УБИТИ БІЛЛА-2»
01.25 Х/Ф «СПОВІДЬ 
НЕВИДИМКИ»
03.05 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ»
04.30 Т/с «Американський 
тато»

05.30 «Чужі помилки. 

Материнська любов»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»

08.05, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

09.20 «Зіркове життя. Вбиті 

молодістю»

10.15 «Зіркове життя. Сльози 

клоуна»

11.10, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

12.00, 00.20 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

22.35 «Хата на тата»

03.50 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 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, 04.40 Підсумки 
дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00 Включення з Кабінету 
Міністрів України
10.15, 03.40 Уряд на зв’язку з 
громадянами
10.55, 16.30, 19.40 
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.10, 18.05, 20.50 Діловий 
світ
12.45, 02.20 Т/с «МонтеКрісто»
14.10 Шлях до Чемпіонату світу 
FIFA 2014. Бразилія
14.45 Euronews
14.55, 05.10 Діловий світ. 
Агросектор
15.15 Брифінг Кабміну України
15.30 «Секрети успіху» з 
Н.Городенською
16.00 Соціальні гарантії
19.00, 03.10 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live. Будні
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Підсумки
23.30 На слуху
00.00 Х/Ф «17 МИТТЄВОСТЕЙ 
ВЕСНИ»
01.20 ТелеАкадемія
04.05 Д/ф «Модель світу» 
братів Тобілевичів» із циклу 
«Київська старовина. Світ 
мистецтва»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00, 16.30 Т/с «Солдати-17»
09.00, 18.30 Новини 2+2
09.30 Х/Ф «ЗА ЗАКОНАМИ 
ВОЄННОГО ЧАСУ»
11.10 Д/п «Апокаліпсис. 
Таємниця спасіння»
12.10 Д/п «Насильно щасливі»
13.10 Д/п «Великі битви»
13.50 Д/п «Великі катастрофи»
14.30 Д/п «Фронтовий 
бомбардувальник СУ-24»
15.20 Д/п «Таємниці розвідки»
16.00 Д/п «Технодром»
19.00 Т/с «Пильна робота»
21.00 «ДжеДАІ»
21.25 Х/Ф «ТЕМНИЙ 
ПРОВУЛОК»
23.15 Х/Ф «ЧОРНИЙ АНГЕЛ»
01.05 Т/с «Коли падають 
небеса-2»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
07.20, 17.40 В пошуках істини
08.10 Таємні знаки
09.00 Реальна фантастика
10.00, 16.50 В пошуках пригод
10.50 Екватор
11.50 Найдивовижніші тварини
12.40 Містична Україна
14.20, 19.20 Фантастичні 
історії
15.10, 21.00 Таємниці вермахту
16.00, 21.50 Мегаспоруди
18.30 Блокада. Таємниці НКВД
20.10 45 секунд до вічності
22.40 Магія океанів
23.30 Найотруйніші змії 
Африки
00.20 Покер
01.10 Т/с «Згадати майбутнє»
02.00 Олімпійські змагання
05.30 Легенди бандитського 
Києва

06.00, 13.10 Т/c «ОСА» 1

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

02.20 Події

07.15 Ранок з Україною

09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

10.00, 03.55 Х/Ф «ГЛУХАР. 

ПОВЕРНЕННЯ»

12.00, 19.45 «Говорить 

Україна»

18.00 Т/c «Сашка» 1

21.00 Т/c «Особиста справа» 1

23.50 Т/c «Глухар. Повернення» 

03.05 Щиросерде зізнання

05.45, 06.35 Kids Time
05.50, 06.35 М/с «Дак 
Доджерс»
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, 01.55 Репортер
18.20, 04.45 Абзац!
22.00 Заковані
00.20 Т/с «Щасливі разом»
01.20 Т/с «Друзі»
01.55 Служба розшуку дітей
02.00, 03.00, 03.50, 04.10 Зона 
ночі
02.05 Чорний колір порятунку
02.30 Воля відходить з боями
02.45 Великий злам
03.05 Українці Віра
03.55 Моя адреса - Соловки. 
Навіщо перекладати Вергілія
04.10 25-й кадр

06.25 «Сімейні мелодрами - 3»
07.20, 03.15 Х/Ф 
«ГАРДЕМАРИНИ, ВПЕРЕД»
10.15, 19.30 «Телевізійна 
служба новин»
11.15 «Чистоnews»
11.30 М/ф «Ну постривай!»
11.40, 00.40 Х/Ф 
«ОЛІМПІЙСЬКЕ СЕЛИЩЕ»
13.20, 02.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»
15.30 Т/с «Кухня. Новий сезон»
16.35 М/ф «Маша і ведмідь»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.15 Т/с «Три мушкетери»
22.50 Х/Ф «ЧАС ВІДЬОМ»
05.45 Телемагазин

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.00 Х/Ф «ТОЙ САМИЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
09.35, 04.10 Т/с «Вулиці 
розбитих ліхтарів 13»
12.30 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
15.50 Х/Ф «ЧАС ЗБИРАТИ»
17.45 Новини
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «До побачення, 
хлопці»
23.40 Т/с «Картковий будинок 
2»
00.35 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
ІЗ БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
02.45 Т/с «Зачароване 
кохання»

05.40, 12.45 Факти
06.25 Світанок
07.25 Х/Ф «ВНУТРІШНІЙ 
КОСМОС»
09.45 Х/Ф «ЗООДОГЛЯДАЧ»
11.35, 13.20 Х/Ф 
«ПОЛІЦЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ»
13.55, 04.30 Х/Ф 
«ПОЛІЦЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ-2. 
ЇХ ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ»
15.35 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-3. ЗНОВУ НА 
ТРЕНУВАННЯ»
17.05 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-4. ГРОМАДСЬКЕ 
ПАТРУЛЮВАННЯ»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ЗБРОЯ»
22.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ЗБРОЯ-2»
00.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ЗБРОЯ-3»

05.00 «Чужі помилки. Діагноз: 

любов»

05.45, 16.00 «Все буде добре!»

07.35, 18.30 «Неймовірна 

правда про зірок»

08.50 Х/Ф «ДІАМАНТОВА 

РУКА»

10.45, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

11.35, 01.35 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

21.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

22.35 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 

РОМАН»

05.17 Нічний ефір

06.40 Підсумки

07.20 Ера будівництва

07.25 Фільм-концерт 

«В.Леонтьєв. Час летить, неначе 

вершник»

09.00, 21.00, 04.45 Підсумки 

дня

10.00 Ближче до народу

10.40 Хто в домі хазяїн?

11.05, 16.20, 19.55 

ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

12.40, 02.20 Т/с «МонтеКрісто»

14.40 «Надвечір’я»

15.45 Д/ф «Життя на продаж»

18.05 «Приречений на любов»

21.40, 05.20 Шустер Live. Будні

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 На слуху

23.30 Від першої особи

00.00 Х/Ф «17 МИТТЄВОСТЕЙ 

ВЕСНИ»

01.20 ТелеАкадемія

04.00 Українського роду

04.20 Світло

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Т/с «Солдати-17»

09.00 Х/Ф «ПРИНЦЕСА НА 

БОБАХ»

11.15 «Нове Шалене відео по-

українські»

14.30 «Облом UA. Новий сезон»

17.00 Х/Ф «РИСЬ»

19.00 Т/с «По той бік вовків»

23.20 Х/Ф «МАТАДОР»

01.20 Х/Ф «ЛАБІРИНТ»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
08.00 В пошуках істини
10.40 Британія: велика чистка
12.40 Магія океанів
15.40 В пошуках пригод
18.00 Містична Україна
19.40 Фантастичні історії
21.30 Х-файли. Правдива 
історія
22.30 Побутова наука
23.30 Таємниці клітини
00.30 Секрети науки
01.20 Т/с «Згадати майбутнє»
02.10 Авіакатастрофи зблизька
05.30 Легенди бандитського 
Києва

06.10 Т/c «ОСА» 1

07.00, 19.00, 02.15 Події

07.10 Т/c «Колір черемшини» 1

14.20 Т/c «Слід» 1

17.00, 19.40 Т/c «Сестра моя, 

любов» 1

22.40 Х/Ф «АЛЬПІНІСТ»

00.35 Концерт Г. Лепса

02.55 Х/Ф «ГЛУХАР. 

ПОВЕРНЕННЯ»

05.45 Здрастуйте, я ваша мама
06.30 Т/с «Смугасте щастя»
14.30 Х/Ф «ДЕННІС-
МУЧИТЕЛЬ»
16.30 Х/Ф «ДЕННІС-
МУЧИТЕЛЬ ЗАВДАЄ УДАРУ У 
ВІДПОВІДЬ»
18.05 Х/Ф «ТАКСИ 3»
20.00 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС: 
У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНОГО 
КОВЧЕГА»
22.10 Х/Ф «ВАСАБІ»
00.05 Т/с «Щасливі разом»
01.20 Т/с «Друзі»
01.45 Х/Ф «НАЗАД У СРСР»
03.20 Служба розшуку дітей
03.25, 04.25, 05.15 Зона ночі
03.30 Українці Любов
04.30 Георгій Нарбут. Живі 
картини
04.50 Портрет, написаний 
глибиною
05.15 Під знаком лиха
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В
Тетяна ГРІШИНА 

ісім народних депутатів, які мають 
стосунок до Волинської області, 
погодилися оприлюднити свої 

декларації про доходи за 2013 рік. Хоча 
закон «Про доступ до публічної інформації» 
дає право кожному громадянину 
ознайомитися з цими документами. 

Втім, звертаючись кілька разів через апарат 
Верховної ради та надсилаючи листи на пошти 
нардепів, ми так і не отримали звіти про доходи 
від нардепів Катерини Ващук, Ігоря Єремеєва, 
Адама Мартинюка, Григорія Смітюха, Василя 
Демидюка, вже екс-нардепа, а нині керівника 
Державного агентства лісових ресурсів Вале-
рія Чернякова.  

МІЛЬЙОНЕРИ З МАНДАТОМ 
Безпартійний нардеп Степан Івахів заде-

кларував дохід у 18 млн 122,2 тис. грн за 2013 
рік (будучи кандидатом у нардепи і президен-
том компанії «Континіум», Івахів задекларував 
12,5 млн грн доходу за 2011 рік).  Зарплата об-
ранця становила в 2013 році 198,6 тисяч гри-
вень. Втім левова частка доходу (14,2 млн грн) 
– це дивіденди та відсотки. Дохід у 408,6 тис. 
грн приніс депутату продаж цінних паперів, а 
ще 3,2 млн грн – інші види доходу. 

Сім’я мільйонера заробила 1,1 млн грн (про-
ти 600 гривень за 2011 рік). З них 1,1 млн – дохід 
у вигляді дивідендів, ще 600 грн сім’ї принесло 
здавання майна в оренду, 34,3 тис. грн – інші 
види доходів. Народний депутат має у власності 
земельну ділянку з площею 112623 кв. м та за-
платив за оренду квартири 65,2 тис. грн. В 2011 
році орендованої квартири в нардепа не було. 

Загальна площа земельних ділянок членів 
сім’ї Степана Івахіва становить 39850 кв. м. До 
слова, двох ділянок з площею 11899 та 2067 кв. 
м у 2011 році в депутата не було задекларова-
но. Родина мільйонера має два будинки (301,8 
та 100,3 кв. м), квартири (146,9 та 207,6 кв. м), 
садові будинки (307,6 та 72,9 кв. м), а також три 
гаражі (12,3, 13,6 та 12,3 кв. м). Втім тримати у 
них він може хіба що задекларований причіп 
2007 року. 

Решта автотранспорту – «Toyota FJ Cruiser» 
2009 року та «Range Rover Evoque» 2013 року 
записані на сім’ю багатія. До слова, в 2011 році 
у тоді ще кандидата також не було легкового 
автомобіля. 

Трішки більше як 6,1 млн грн Степан Івахів 
тримає на рахунку в банку. Практично всі ці 
гроші депутат вклав у фінустанову в  2013 році. 
Ще 1,5 млн грн на банківських рахунках його 
сім’ї. Номінальна вартість задекларованих де-
путатом цінних паперів становить 58,3 млн 
грн, а розмір статутних внесків – 6,5 млн грн.  

До слова, у звітному році народний депутат 
погасив 89,7 млн грн. позики. А на утримання 
майна разом із сім’єю витратив майже 256 тис. 
грн. 

Нардеп Сергій Мартиняк заробив у 2013 
році 25,3 млн грн. До слова, в 2012 році, бало-
туючись у парламент і будучи головою ТзОВ 
«Агропромислова група «Пан Курчак», нардеп 
задекларував 5,1 млн грн сукупного доходу за 
2011 рік.  

Із зароблених у 2013 році в Мартиняка 
200,5 тис. грн заробітної плати. Основна сума 
доходу припадає на дивіденди та відсотки (22,6 
млн грн). На продажі цінних паперів та корпо-
ративних прав Мартиняк заробив 2,3 млн грн. 
Ще 192,9 тис. грн на передачі в оренду майна, а 
35 тис. – матеріальної допомоги. 

До слова, під матеріальною допомогою ро-
зуміють подарунки, благодійну допомогу, по-
жертвування, безповоротні позики, отримане 
чи успадковане майно, вартість безоплатно 
наданих платних медичних послуг. 

Депутат задекларував чотири земельні ді-
лянки з площею 10613 кв. м, житловий буди-
нок (496,4 кв. м), дві квартири (113,3 та 55,4 
кв. м), а також інше нерухоме майно з площею 
50,9, 452,6 та 99,6 кв. м.

У гаражі в нардепа автомобілі «BMW X5» 
та «KIA SPORTAGE». Обидва авто 2011 року. 
В банку у Сергія Мартиняка 4,8 млн грн. Усю 
суму вкладено у 2013 році. Окрім цього, де-
путат задекларував 199,5 млн грн внесків до 
статутного капіталу товариств, з них 16,5 млн 
вкладено в звітному періоді. 

Позапартійний нардеп Ігор Палиця заде-
кларував за 2013 рік 60 млн 228 тис. 119 грн про-
ти 231,557 тис. грн, задекларованих у 2011 році. 
Основна сума доходу – дивіденди та відсотки. І 
лише 228,119 тис. грн – його зарплатня. 

З теперішнього майна – квартира з пло-
щею 208,4 кв. м, яку було придбано, згідно з 
даними 2011 року, за 2,4 млн грн. Окрім цьо-
го, у нардепа залишилися все ті ж автомобілі: 
«Mercedes S600» 2007 року випуску, «Mercedes 
GL500» 2006 року випуску та «Lexus LX570» з 
2011 року.

Протягом 2013 року депутат придбав цін-
них паперів на суму в понад 135,8 млн грн. Втім 
і віддав чимало: сума погашення основної по-
зики становить більш як 407 млн грн. Окрім 
цього, на виплату відсотків кредиту обранець 
витратив 167,3 тис. грн.   

НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ
Народний депутат Микола Мартиненко 

(«Батьківщина») задекларував дохід в 237 093 
грн. Заробітки його сім’ї (дружина та донька) 
становлять 965 271 грн, з них левова частка 
(712 тис. грн) – це доходи від заняття підпри-
ємницькою діяльністю. Нардеп має квартиру з 
площею 521 кв. м, а його сім’я – інше нерухоме 
майно з площею 260 кв. м.

Нардеп задекларував авто «Toyota Sequoia» 
2010 року, а його сім’я – «Mercedes-Benz» 2010 
року. На рахунку в нардепа майже півтора 
мільйона гривень. У 2013 році він вклав 301 
тис. внеску до капіталів товариств. Трішки 
більше за півтора мільйона гривень на рахунку 
в сім’ї народного обранця. Члени сім’ї вносили 
до статутного капіталу товариств 2,5 млн грн. 

До слова, задекларував нардеп і витрати на 
утримання майна – 120 тис. грн разом із витра-
тами сім’ї на ці цілі. 

Доходи «ударівця» Юрія Савчука склали 
237 478 грн. Порівняно з декларацією 2011 року, 
нардеп став багатшим у вісім разів.  Його сім’я 
навпаки – маючи за результатами 2011 дохід в 
149,9 тис. грн, за 2013 рік заробила лише 14 760 
грн доходу від заняття підприємницькою ді-
яльністю. Усі зароблені гроші депутата – його 
заробітна плата, а ще 35 094 грн – матеріальна 
допомога. 

Нардеп має земельну ділянку у 3100 кв. м, 
а також квартиру – 9,13 кв. м. На членів сім’ї 
декларанта записані три квартири (36,8, 27,39 
та 134,6 кв. м), а також земельну ділянку в 1000 
кв. м та житловий будинок з площею 313 кв. 
м. До слова, дві квартири, що у власності сім’ї, 
– нові в декларації депутата, якщо порівняти з 
2011 роком. 

У власності народного депутата два авто-
мобілі – «Nissan Navara» 2007 року випуску та 
«Toyota Land Cruiser» 2012 року (в 2011 році 
був лише «Nissan»). Цікаво, що депутат має у 
власності човен «Южанка» 1994 року випуску. 
А сім’я декларанта їздить на «Lexus RX 350» 
2010 року.

Протягом року Юрій Савчук разом із 
сім’єю виплатив 263 тис. грн кредиту та 107 
тис. грн відсотків за кредитом.   

Свободівець Анатолій Вітів живе лише 
на депутатську зарплату – 233 тис. 273,41 грн. 
Доходи його сім’ї склали 15,5 тис. грн. У 2011 
році, працюючи менеджером зі збуту у колеги 
Євгена Мельника, статки ще тоді кандидата в 
депутати були куди менші – 1200,91 грн. Нині 
ж він задекларував 4 тис. грн дивідендів та 34 
тис. матеріальної допомоги.  

З 2011 року в декларації за 2013 рік додала-
ся ще одна квартира. Окрім квартири в 49,7 кв. 
м, з’явилася орендована, площею в 37,7 кв. м. 
Серед задекларованих авто – представник ві-
тчизняного автопрому «ВАЗ 21093» 2001 року 
та «Chevrolet Aveo» 2008 року випуску. 

До слова, сім’я депутата в 2013 році заде-
кларувала «Ford Mondeo» 2013 року. У 2011 
році його у власності родини Анатолія Вітіва 
не було. 

УСЕ ПО-СТАРОМУ
Свободівець Євген Мельник задекларував 

не лише власні доходи, а й статки своєї сім’ї, 
вказавши в декларації двох синів, доньку та 
дружину. 

Втім головним годувальником родини за-
лишається народний депутат, який заробив за 
2013 рік 237,458 тис. грн доходу. Усі гроші – за-
робітна плата декларанта. А ось сім’я одержала 
66,21 тис. грн. З них лише 610 грн – заробітна 
плата. Усе решта – дохід від провадження під-
приємницької діяльності. 

Народний депутат має чотири земель-
ні ділянки з загальною площею 6443 кв. м та 
житловий будинок з площею 60,1 кв. м. Окрім 
цього, обранець має інше нерухоме майно з 
площею 1856,8 кв. м. На членів сім’ї декларан-
та записані земельні ділянки з площею 12356 
кв. м, житловий будинок з площею 360 кв. м та 
інше нерухоме майно у 1586 кв. м. 

Вразила декларація депутата різноманіт-
ністю авто. Євген Мельник має два легкові 
автомобілі 2007 року випуску: «Toyota Avalon» 
та «Nissan Almera», а також шість вантажних 
автомобілів 2006, 2007, 1997 та 1996 років. Зо-
крема, це авто «Renault Premium», «Mercedes-
Benz»  та «Scania». Окрім цього, він має на-
вантажувач «ПЕА-1,0» 1992 року випуску. Ще 
один вантажний автомобіль «Renault Kangoo» 
та легковий «Suzuki», записаний на сім’ю де-
кларанта. А от коштів на рахунках у нардепа 
немає. Втім є задекларована погашена креди-
торська заборгованість в сумі 791904,27 грн, а 
також 74731,5 грн відсотків кредиту. 

Нардеп Ярослав Федорчук з ВО «Батьків-
щина» заробив у 2013 році більше як півміль-
йона у національній валюті – 519, 9 тис. грн. З 
них – 244,2 тис. заробітна плата, 73,8 тис. – ди-
віденди та відсотки, а ще 201,9 тис. грн – пен-
сія. У 2011-му такої пенсії у нардепа не було. 

Серед задекларованого майна немає нічого 
нового з 2011 року – земельна ділянка з пло-
щею 2000 кв. м та дві квартири по 75 та 85 кв. м. 
Транспортом нардеп не володіє, втім зберігає 
на рахунку трішки більш як мільйон гривень. 
А ось членів сім’ї нардеп не вказав. 

СКІЛЬКИ ЗАРОБИЛИ СКІЛЬКИ ЗАРОБИЛИ 
ВОЛИНСЬКІ НАРДЕПИ ВОЛИНСЬКІ НАРДЕПИ 
ЗА  2013 РІКЗА  2013 РІК

60,2 МЛН 
ГРН25,3 МЛН 

ГРН
18,1 МЛН 

ГРН
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це повідомлення. О десятій вечо-
ра до мене зателефонував черговий 
і сказав, що є телеграма з Києва на 
Шпигу і Швидкого. Мене викликали 
наступного дня до Києва, мав при-
бути о 16.00 у Міністерство. Часу 
вистачало, щоби без перешкод спо-
кійно приїхати до Києва.

– А які у вас стосунки зі Швид-
ким? Ви ж свого часу були його під-
леглим.

– Я не планував іти на посаду, 
щоби якось завадити йому чи, тим 
більше, створювати конкуренцію. У 
часи, коли Швидкий був начальни-
ком, я мав з ним хороші стосунки. 
Можливо, тому, що були нормаль-
ні показники роботи, я не підводив 
його як начальника управління.

Коли постало питання про кан-
дидатів, коли я дізнався, хто подав 
заявки, тоді вирішив і сам спробува-
ти. Зважаючи на те, що конкурентом 
Швидкому я не був, адже громада не 
дала можливості йому працювати.

Прикро було б потім чути, якби 
говорили, що на Волині нема людей, 
які зважилися б на те, щоби взяти-
ся за таку роботу. Я міг би відсидіти 
у підвалі (робочий кабінет Шпиги 
раніше розташовувався у напівпід-
вальному приміщенні. – «ХЛ») ще ро-
ків п’ять. Роботу виконую, зарплату 
маю. Про мене й далі ніхто нічого не 
знав би. Але треба ж показати, що 
ми можемо працювати.

– Самі вірили, що вас призна-
чать?

– Я сумнівався, «п’ятдесят на 
п’ятдесят». Вже їдучи до Києва, об-
думав усе ще раз і чітко усвідомив: 
якби мене не призначили, то, на-
певно, на цьому моя кар’єра завер-
шилася б. Так мені здається. Думаю, 
попросили б з міліції. Розумієте, 
сидить хтось такий, як я, у підвалі, 
хтось, хто може претендувати на по-
саду начальника. А така людина ні-
кому не потрібна.

– Тобто ви, по суті, пішли на ве-
ликий ризик – або пан або пропав?

– Так, ризикував роботою і 
кар’єрою. Тим паче, у мене й пенсії 
не було.

– А чи погодились би ви пройти 
тест на детекторі брехні, як це зро-
бив Павло Алєксєєнко, який теж 
претендував на посаду начальни-
ка волинської міліції, а зараз може 
очолити міліцію Рівненщини?

– Я проходив тест на детекторі 
брехні, коли мені пропонували по-
саду заступника начальника УБОЗу. 
Тому для мене це не нове.

– Надовго вас призначили? 
Адже на носі – вибори, після яких 
нова влада, очевидно, змінюватиме 
команду, в тому числі й у силовому 
блоці.

– Якщо дотримуватися принци-
пів, за які українці вийшли на Май-
дан, за які стільки людей загинуло, 
то неважливо, хто прийде до влади, 
ми вже маємо жити по-новому, до-
слухатися до думки народу. А не 
приходити командами й усіх змі-
нювати. Ми на місці можемо й самі 
сформувати хорошу команду.

Я взагалі вважаю, що ми маємо 
працювати за європейським прин-
ципом: якщо призначають людину і 
вона не показує своєї роботи, є про-
галини, нема довіри людей, тоді вона 
сама має написати рапорт і звіль-
нити посаду чи піти на пенсію. Але 
якщо робота виконується, є довіра 
людей й хороша атмосфера в колек-
тиві, то новій владній команді нема 
чого змінювати.

– Наскільки сприятливі такі 
часті ротації у призначеннях керів-
ників у структурі МВС?

– Донедавна я був звичайним 
оперативним працівником. І добре 
знаю, як важко колектив сприймає 
зміну керівництва. А це відбувається 
через рік-два. Психологічно це важ-
ко. До кожного начальника треба 
звикнути, у кожного свої вимоги і 
підходи до роботи, поки до кожного 
звикнеш…

– Але, з іншого боку, це потріб-
но задля уникнення корупції…

– Я реально дивлюся на цю про-
блему. Робота начальника і його ко-

манди оцінюється практичними по-
казниками роботи. Усе залежить від 
людини. Я особисто ніколи не вима-
гатиму з когось кошти й не притягу-
ватиму когось з інших областей.

Коли повністю змінюється ке-
рівництво і приходить нова коман-
да, на роботу системи МВС загалом 
це впливає негативно. Адже процес 
звільнення й призначення займає 
певний час. А це суттєво впливає на 
роботу, яка, по суті, стоїть на місці. 
То нема права підпису, то нема ке-
рівника. Тобто більше негативу, ніж 
позитиву. А потрібна насамперед 
стабільність.

– Готові були б піти працювати 
в іншу область?

– Не готовий і не пішов би. У мене 
тут корені. У мене є діти, дружина. 
Для чого? У кожному регіоні свій 
менталітет. Не моє це. Але якби була 
така державна необхідність, якби це 
було потрібно для безпеки України, 
то, безперечно, пішов би. Я – офіцер, 
я зобов’язаний виконувати вказівки. 
Але якби переді мною стояв вибір, 
то я вибрав би рідну область.

– Коли ви плануєте визначи-
тися із заступниками? Коли стане 
відомо, чи звільнять Володимира 
Поліщука і Михайла Руденка? Бо 
саме цього від вас чекає револю-
ційна громадськість.

– Я вже визначаюся. Це відбува-
тиметься поступово, у міру підбору 

кандидатів. Уже визначені люди на 
певні посади. Скоро це стане відомо. 
Нам нема часу розкачуватися.

– Кадрові рішення залежать 
лише від вас?

– Затверджує посади і знімає з 
посад Міністерство. Я як начальник 
управління лише можу вносити по-
дання.

– У районах керівників міліції 
звільнятимете? І чи достатній там 
кадровий потенціал?

– Ми почали процес громадських 
слухань стосовно кандидатів на по-
сади керівників міліції у районах. 
Я майже двадцять років працюю у 
міліції. Звісно, знаю майже всіх, про-
фесіоналів серед волинських право-
охоронців достатньо.

– Зараз багато говорять, що 
треба відновлювати довіру до мілі-
ції. Власне, саме таке завдання нині 
стоїть і перед вами. Але погодьте-
ся, це ж неможливо без ініціативи 
зверху?

– Звичайно, ініціатива має йти з 
Києва. Я особисто робитиму все, що 
можна зробити. Зараз слід більше 
уваги приділяти людям, розв’язувати 
їхні проблеми, а не просто формаль-
но ухвалювати рішення чи, тим біль-
ше, залагоджувати питання за гроші. 
Нічого не треба вигадувати, треба 
нормальні людські стосунки. Ми ж 
не народжувалися міліціонерами, ми 
такі самі громадяни. Ну, і треба біль-

Розмовляла Ірина КАЧАН

-річний полковник міліції 
Петро Шпига віднедавна 
очолює обласне 

управління МВС. Відтепер він 
відповідає і за правопорядок 
в області, і за боротьбу зі 
злочинністю, й опікується 
трьома тисячами волинських 
міліціонерів.

Виявляється, вперше за усі роки 
незалежності міліцію Волині очо-
лив корінний волинянин. Його кан-
дидатуру підтримала революційна 
громадськість, яка «забракувала» 
колишнього начальника волинської 
міліції Віктора Швидкого. Бо саме 
Швидкого спершу призначили на цю 
посаду.

Петро Шпига зізнається: графік 
головного міліціонера області вкрай 
напружений. Прокидається о шостій 
ранку, додому потрапляє після деся-
тої вечора. Утім про своє рішення не 
шкодує. Переконує: хоче довести, що 
волинська міліція може бути кра-
щою. Обіцяє робити для цього усе 
можливе.

– Ваше призначення для ба-
гатьох стало несподіванкою. Як 
прізвище Шпига з’явилося серед 
претендентів на посаду головного 
міліціонера Волині? Хто запропо-
нував, підштовхнув чи, може, на-
віть посприяв?

– Мене підштовхнули моя пози-
ція і совість. Та й загалом напруже-
на ситуація в державі. Я до остан-
нього моменту навіть і не думав 
подавати свою кандидатуру. Вико-
нував свою роботу при будь-якому 
керівнику, незалежно від того, яку 
політичну силу він представляв, 
при будь-якому міністрі. За дев’ять 
років, протягом яких я був на по-
саді начальника відділу боротьби 
із торгівлею людьми, мав досить 
багато нагород і заохочень. Але це 
не свідчить про те, що я був при-
хильником того чи іншого режиму. 
Я робив свою роботу, її визнавали, 
вручали нагороди.

На рішення подавати свою кан-
дидатуру вплинуло й те, що в нашій 
області за понад двадцять років не 
було жодного начальника родом з 
Волині. Це стало стимулом. Вважаю, 
що у волинській міліції є достойні 
офіцери, які можуть очолювати різні 
підрозділи й управління. Хіба на Во-
лині люди гірші, ніж у інших регіо-
нах? Ні, звичайно. І якщо зараз ухва-
лимо правильні кадрові рішення, то 
покажемо, що можемо нормально 
працювати.

– Революціонери стверджують, 
що Віктор Швидкий робив усе для 
того, аби головним міліціонером 
Волині призначили все-таки його. 
Кажуть, що вас вчасно не спові-
стили про виклик на слухання до 
міністра Авакова. Мовляв, розі-
грувався сценарій, що ви просто не 
з’явитеся. Як було насправді?

– Не знаю, можливо, й робив усе 
для того, щоби бути на цій посаді. 
Але я думаю, що в нього просто не 
було часу, аби якось завадити мені. 
Рішення я ухвалив майже в останній 
момент. А підтримка громадськості, 
організацій і виконавчої влади допо-
могли мені визначитися і зрештою 
успішно пройти кадрову комісію.

Не можу зараз стверджувати, чи 
справді Швидкий першим отримав 

НОВОПРИЗНАЧЕНИЙ ОЧІЛЬНИК ВОЛИНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ НЕ 
ВВАЖАЄ СЕБЕ «МЕНТОМ» І ВПЕВНЕНИЙ, ЩО МОЖЕ ДОПОМОГТИ 
ВІДНОВИТИ ДОВІРУ ЛЮДЕЙ ДО ПРАВООХОРОНЦІВ
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ше спілкуватися з громадськістю, за-
проваджувати якісь програми, часті-
ше контактувати з журналістами. Та 
й захист життя людей, громадський 
порядок, охорона – все це даватиме 
свій результат. Ну, і практичні по-
казники. Якщо люди бачитимуть, 
що ми розкриваємо злочини, якщо 
не боятимуться ходити нічним міс-
том, якщо бачитимуть, що немає 
грабежів і крадіжок, це викликатиме 
довіру.

– Революціонери не задоволе-
ні роботою міністра МВС Арсена 
Авакова. Кадрові призначення у 
східних областях були провальни-
ми, адже чимало тамтешніх міліці-
онерів виявилися, по суті, зрадни-
ками, підігруючи сепаратистам…

– На Сході патріотичної міліції 
ніколи не було. Вони завжди були на 
своїй хвилі. І це не залежить від ни-
нішнього міністра й теперішніх ка-
дрових призначень. Їхні міліціонери 
жили у іншій реальності усі ці роки. 
Нема там патріотизму, люди просто 
працювали, а от як вони виконували 
роботу – інше питання.

– От, власне, що робити з такою 
непатріотичною міліцією? Їх же пе-
ревиховати годі.

– Їх треба звільняти. Як можна 
перевиховати сформованого офіце-
ра? Якщо ти не патріот, не любиш 
свою Батьківщину і своїх людей, то 
як це зміниш? Це виховується з ди-
тинства, зі школи, коли ти співаєш 
державний гімн і у тебе мурашки по 
тілу.

– А у волинській міліції працю-
ють патріоти?

– Думаю, що так. Вони мусять 
бути патріотами. Принаймні, я на це 
сподіваюся.

– Міліціонер, хоч і не може бути 
партійним, але за ідеологічними 
поглядами може бути і націоналіс-
том, і комуністом. Хто ви за пере-
конаннями?

– Я вважаю себе патріотом своєї 
країни. Хочу, щоб Україна була єди-

ною, сильною і щоб вона розвивала-
ся як успішна європейська держава.

– Нині жителів Західної Украї-
ни називають бандерівцями, і на-
віть міліціонерів. Нашим право-
охоронцям треба пояснювати, хто 
такий Бандера?

– Навіщо? Ми всі свою історію 
знаємо. Кожна свідома людина, яка 
себе поважає, має знати свою іс-
торію. Кожен мусить розуміти, хто 
такий Бандера і за що боролися по-
встанці. Взагалі вважаю, що до істо-
рії треба ставитися виважено.

– Сучасну українську міліцію 
можна реформувати? Зразок Грузії 
нам підійде?

– На це треба зважитися, при-
йняти нормальні закони. Має бути 
чітка позиція керівництва держави. 
Тим паче, є позитивний досвід бага-
тьох країн. Треба переглянути досвід 
Грузії, Польщі, Швеції. Й з огляду на 
наші реалії застосовувати.

– Наскільки важливим є пере-
йменування міліції в поліцію?

– Майже ніде у світі, крім кількох 
держав, не лишилося назви «міліція». 
«Поліція» – універсальний термін у 
світі. Нам треба відходити від 1917 
року, від робочо-селянської міліції. 
Звісно, назва не змінить суть, але 
перейменовувати треба. Це не най-
важливіший крок, але він теж потрі-
бен. Це радше мотиваційно-іміджеві 
зміни. Але зміна системи неможлива 
без зміни принципів, підходів і став-
лення до роботи. Та й самі правоохо-
ронці повинні перебудуватися і бути 
готовими до цих змін.

– Коли йшли на недільне віче на 
луцький Майдан, переживали? Го-
тові були до несприйняття?

– Про таке завжди треба думати. 
Бо якщо бути надто самовпевненим, 
то колись-таки це призведе до краху. 
Звісно, я трохи переживав, хоча на-
лаштувався, що все буде нормально. 
Зрештою кожному не будеш добрим. 
Страх був тільки через те, щоб достой-
но представити себе. Все-таки бажан-

– Щонайменше вісім тисяч. Тим 
паче, з огляду на нинішню ситуацію, 
з цінами на житло, бо ж помешкання 
міліціонерам не виділяють. Наразі 
середня зарплатня у молодого мілі-
ціонера – від 1800-1900 гривень.

– Як сім’я сприйняла ваше при-
значення? Чи радилися ви з близь-
кими?

– У нас досить демократичні сто-
сунки в сім’ї. З дружиною радився, 
бо прислухаюся до неї, поважаю її 
думку. Спершу взагалі була певна не-
визначеність, стояло навіть питання 
або йти з міліції, або лишатися. Але 
сталося так, що я не лише не звіль-
нився, а й пішов далі.

– Чим займається ваша сім’я?
– Дружина – домогосподарка. 

Свого часу пробувала вести бізнес, 
але сім’я потребує уваги дружини і 
матері. І цьому вона себе присвяти-
ла. Ми познайомилися, навчаючись 
на історичному факультеті. Вона 
родом із Львівщини. Одружилися, 
коли я був на п’ятому курсі, а вона 
на четвертому. У нас двоє доньок-
близнят. Обидві навчаються у Схід-
ноєвропейському університеті, одна 
– в Інституті іноземної філології, 
інша – на юридичному факультеті. 
Розумниці, радіють успіхам батька 
на роботі.

– Вам вистачає часу на сім’ю?
– Не завжди, але намагаюся зна-

ходити. Спілкуємося переважно 
вранці й увечері. Хоча буває таке, що 
вранці йду, коли діти ще сплять, а 
приходжу, коли вже сплять.

– Під час представлення колек-
тиву вас охарактеризували як дуже 
спокійну і врівноважену людину…

– Так воно і є. Я належу до тих 
людей, яких важко вивести з себе. 
Щоб це зробити, треба постаратися. 
Але якщо мене вже виведуть, тоді 
ховайся в жито (сміється. – «ХЛ»). 
Я не люблю конфліктів, завжди на-
магаюся залагоджувати проблеми 
демократично, без крику і, не дай 
Боже, рукоприкладства. Зрештою, 
нерви треба берегти.

– Розкажіть про свої погані 
звички.

– Не можу кинути курити. Ки-
дав уже неодноразово. Але вдома не 
курю. Дружина – серйозний стимул. 
І навіть коли підхожу додому, цигар-
ку не куритиму. А на роботі – так.

– Знаю, що ваш попередник 
Прошковський був плавцем, ще 
один попередник Швидкий – бок-
сером. У вас теж є спортивне захо-
плення?

– Я граю у футбол. Раніше за-
ймався бойовими видами спорту – 
класичною боротьбою, рукопашним 
боєм. Навіть маю диплом тілоохо-
ронця. Але отримав серйозну трав-
му, після цього почав плавати у ба-
сейні, відтак дорога у великий спорт 
була закрита.

– Коли і за що отримали звання 
полковника?

– Звання полковника отримав 
достроково у 35 років. Від підпол-
ковника до полковника – п’ять років, 
я отримав це звання за два з полови-
ною. Це була позиція керівників, які 
ухвалили таке рішення без наймен-
шого натяку на якусь копійку. Хоча 
не секрет, що безплатно в наш час 
це буває рідко. Але такий прецедент 
був. По суті, такий же, як призначен-
ня мене на посаду.

ПЕРСОНА
Шпига Петро Петрович народився 30 вересня 1973 року у селі 
Чмикос Любомльського району Волинської області. У 1995 році 
закінчив Луцький державний педагогічний інститут, у 1996 році – 
Українську академію внутрішніх справ, у 2001 році – Тернопільську 
академію народного господарства. Службу в органах внутрішніх 
справ розпочав 25.05.1995 року на посаді старшого психолога 
відділення бойової та спеціальної підготовки відділу швидкого 
реагування «Сокіл» управління із боротьби з організованою 
злочинністю УМВС України у Волинській області. Згодом працював в 
управлінні із боротьби з організованою злочинністю УМВС України 
у Волинській області, у відділі карного розшуку Луцького МВ УМВС 
України у Волинській області, у відділі Державної служби боротьби 
з економічною злочинністю УМВС України у Волинській області. З 
червня 2005 року обіймав посаду начальника підрозділу боротьби 
зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми управління МВС 
України у Волинській області. У квітні 2014 року наказом міністра 
внутрішніх справ України призначений на посаду начальника УМВС 
України у Волинській області.

ня працювати є, освіту й досвід маю, 
хотілося донести це до людей.

– Тобто запрошення на віче ста-
ло певним випробуванням?

– Та я вже стільки випробувань 
пройшов за цей короткий період… 
Зараз задумуюся над цим і сам диву-
юся. Нинішній рік у моєму житті до-
сить кардинальний. Випробування, 
звісно, не глобальні, але тим не менш 
не такі вже й прості. Та це тільки на 
користь, таким чином ти загартову-
єшся як особистість. Це додає впев-
неності у собі.

– До слова, якось незвично було 
бачити на віче міліціонера у виши-
ванці…

– Цю сорочку мені вишила дружи-
на. І для мене це було цілком природ-
но. Чому б і ні? Це ж наші традиції.

– На віче вам подарували бру-
ківку з Інститутської. Де вона?

– Як і обіцяв, вона зберігається 
у моєму робочому кабінеті на ви-
дному місці. Ця бруківка стоїть на-
впроти мене як пам’ять про тих, хто 
загинув за Україну. Поставив поряд 
ікони, коли є нагода, то запалюю 
вранці свічку.

– Поки тривали революційні 
події, вас залучали до політики?

– Ні, я займався своєю звичною 
роботою. У нас же зовсім інша спе-
цифіка.

– Коли 19 лютого штурмували 
будівлю УМВС, ви були на робочо-
му місці? І чи довелося вам пройти 
«коридором ганьби»?

– Ні, я вийшов через задні воро-
та. При собі мав зброю, також були 
з собою певні документи, я мусив їх 
зберегти. Чому я мав проходити че-
рез «коридор ганьби»? Хіба я згань-
бив честь мундира? Вважаю, що я не 
дійшов до того, щоб мене у рідному 
місті «пропускали» через «коридор 
ганьби».

– Як ви думаєте, а варто було 
взагалі міліціонерів без розбору 
«пропускати» через цей «коридор 
ганьби»? Очевидно, що аж ніяк не 
всі на це заслуговували.

– Безперечно, робити цього не 
потрібно було. Перш ніж ухвалюва-
ти такі рішення, треба дуже добре 
думати.

– А чи варто було ставити на 
коліна перед людьми «Беркут» і за-
ступника начальника Володимира 
Поліщука?

– Звичайно, не треба було. Це 
приниження гідності людини. Це 
сильно впливає на психіку. І не знаю, 
чи зможе людина після такого нор-
мально працювати у системі МВС.

– Чи стане правоохоронець від 
цього кращим?

– Не стане. Це травма на все 
життя. Бо це найбільша ганьба – 
стати на коліна перед народом. На 
коліна можна стати перед іконою. А 
тим паче, якщо тебе змушують ста-
вати на коліна і зізнаватися у тому, 
чого ти не робив. Не доведено ж, що 
вони у когось стріляли. Вони вико-
нували наказ, стояли на Майдані. 
Так, вказівки їм давали неправильні. 
Але ставити на коліна не варто було. 
Ефект від цього радше негативний.

– Ви завжди мріяли стати мілі-
ціонером?

– Визначився ще у школі, коли 
почав дорослішати, у 9-10 класі. 
Спершу я хотів працювати в СБУ. 
Але сталося так, що пішов у міліцію.

– Дивно читати вашу біогра-
фію. Окрім академії МВС, історич-
на і економічна освіта…

– Провчився на історичному 
факультеті п’ять років, у 1995-му за-
кінчив із «червоним» дипломом, без 
жодної четвірки. Наступного року 
закінчив юридично-управлінський 
факультет Української академії вну-
трішніх справ. Працюючи в еконо-
мічному напрямку, як в УБОЗі, так і 
в ДСБЕЗ, вирішив здобути відповід-
ну освіту. Хоч і заочно, але закінчив 
Тернопільську академію народного 
господарства, спеціальність «Фінан-
си і кредит».

– За майже 20 років роботи у 
міліції часто виникало бажання 
звільнитися?

– Були такі моменти й обставини. 
Робота сама по собі складна, та й ви-
никали певні моменти по законодав-
чих змінах, по пенсійній реформі.

– Що вас тримало?
– Мабуть, все ж таки бажання 

працювати. Якщо ти йдеш на робо-
ту з любов’ю, якщо тобі подобається 
твоя робота, це і є головний стимул. 
Я вже себе і не уявляю поза цим, це 
моє. Треба робити ту роботу, яку ти 
знаєш і вмієш. Мені вже, напевно, 
пізно вчитися робити щось інше.

– Яка зарплатня має бути у ря-
дового міліціонера, аби він був чес-
ним?

ХРОНІКЕР
ХТО ОЧОЛЮВАВ ВОЛИНСЬКУ МІЛІЦІЮ ДО ПЕТРА ШПИГИ
Павлов Володимир Григорович – 1984-1992
Бородчук Володимир Костянтинович – 1992-1996
Ходирєв В’ячеслав Анатолійович – 1996-2002, 2010-2011
Євлошевський Олександр Володимирович – 2002
Справедливий Олександр Павлович – 2002-2003
Кміта Олександр Вікторович – 2003-2005
Лебідь Михайло Адамович – 2005
Швидкий Віктор Васильович – 2005-2007, 2009-2010, 2014
Прошковський Іван Іванович – 2007, 2010
Щур Богдан Володимирович – 2011-2012
Терещук Олександр Дмитрович – 2012-2014
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ВИ ВСЕ ЩЕ НЕ «ОБНАРОДУВАНІ»? ВИ ВСЕ ЩЕ НЕ «ОБНАРОДУВАНІ»? 
ТОДІ ЛЮСТРАТОРИ ЙДУТЬ ДО ВАС!ТОДІ ЛЮСТРАТОРИ ЙДУТЬ ДО ВАС!
Олекса РЕВКО

и посварилися із сусідом 
чи вчора виписали догану 
недбалому співробітнику? А 

маєте необережність у такий бурхливий 
час керувати хоча б бригадою? І, не дай 
Боже, є матеріально відповідальним? 
Готуйтеся! Невдовзі на вашому порозі 
можуть з’явитися Люстратори. За чиєюсь 
анонімкою про те, що Ви – хабарник і 
корупціонер, вони спершу намагатимуться 
залізти у ваше житло. Як не пустите, 
зафіксовану на телекамеру білизну, що 
висить на балконі, виставлять на публічні 
оглядини. Потім такі ж доброзичливці в 
інтернеті погомонять про ціну торгової 
марки ваших трусів. Одразу після 
перевірки якості роботи будівельників, 
які торік облаштували дашок над під’їздом 
вашого будинку, з’ясується, що це таки 
за вашими наполегливими скаргами 
той ремонт зробили, але ЖКГ досі не 
розрахувалося з підрядником. Опісля 
вас викличуть, аби ви дали пояснення 
на громадських слуханнях! І тут уже як 
Бог дасть – чи насварять пальчиком, чи 
виллють на голову купу лайна, а може, і 
заяву на звільнення примусять написати, 
погрожуючи вилами чи гвинтівкою. Як 
пояснити, що не маєте стосунку до справ 
ЖКГ – то вже ваші проблеми.

Звісно, ця картинка дещо гіперболізована. 
Проте дуже близька до практики, яку взяв собі 
на озброєння так званий Комітет громадської 
люстрації області, створений 24 лютого пред-
ставниками Правого сектору, Самооборони, 
Автомайдану та Громадського сектору Волині. 
Чи про таке мріяли герої Небесної Сотні, від-
даючи свої життя за європейські цінності?

З ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
Ідею проведення люстрації в Україні ви-

ношують із зорі сучасної Незалежності. Ще 
В’ячеслав Чорновіл, головний опонент Леоні-
да Кравчука на президентських виборах 1991 
року, вказував на членство першого Прези-
дента України в Політбюро ЦК КПУ та дорікав 
йому спробою у 1989 році заборонити Народ-
ний Рух України.

Ще більшого поширення заклики до лю-
страції набули під час Помаранчевої Революції. 
Тоді народний депутат Левко Лук’яненко вніс 
перший законопроект, у якому люстрація ви-
значалась як «обнародування, перевірка, облік 
і амністія осіб, причетних до протиправних дій 
недемократичного режиму». Альтернативний 
законопроект у 2005 році запропонував народ-
ний депутат Олег Тягнибок. Для нього люстра-
ція – це заборона обіймати державні посади 
особам, які до 1 січня 1992 року працювали на 
керівних посадах в Комуністичній партії СРСР 
чи КДБ СРСР або співпрацювали з органами 
державної безпеки Радянського Союзу.

З 2008 року в Україні діє громадська мережа 
«Всеукраїнська люстрація», яку очолює депутат 
від «Свободи» Олег Осуховський. Організація 
у 2012 році теж вносила відповідні пропозиції 
у комітети Верховної Ради, однак жодного за-
конопроекту не було ухвалено. У лютому цього 
року питання люстрації знову набуло актуаль-
ності. У Верховній Раді зареєстровано тепер уже 
проект Постанови про проведення люстрації в 
Україні. Авторами документа виступили нарде-

пи від ВО «Свобода», в тому числі відомий во-
линянам Анатолій Вітів. Тоді ж Олег Тягнибок 
заявив, що законопроект на цю тему поки що 
не розглядатимуть. Відтак на всеукраїнському 
рівні про процес, який успішно пройшли Чехія, 
Польща, Німеччина, Угорщина, Румунія, Грузія, 
Литва, Латвія, Естонія та інші посткомуністич-
ні держави, донині тільки говорять.

Причину ще у 2010 році наглядно на за-
мовлення «Бі-Бі-Сі» продемонстрував громад-
ський активіст Борис Чикулай, який переклав 
чеське люстраційне законодавство україн-
ською мовою і умовно застосував чеський за-
кон про люстрацію, що вважається еталонним, 
до складу тодішнього Кабінету Міністрів та 
Верховної Ради України. Так-от, за чеським за-
коном, український Кабмін з двадцяти дев’яти 
міністрів довелося б залишити дванадцятьом. 
До речі, серед претендентів «на виліт» фігуру-
вав Сергій Тігіпко, на той час міністр соціаль-
ної політики України, через своє комсомоль-
ське минуле. Якби люстрацію в нашій державі 
провели за чеським регламентом, він не міг би 
зараз бути кандидатом у Президенти. Так само 
у 2012 році були б позбавлені права балотува-
тися на виборну посаду 38 нинішніх народних 
депутатів, бо їхні біографічні дані містять від-
криту інформацію про співпрацю з органами 
управління радянського тоталітарного режи-
му. Це – тільки з відкритих джерел. А скільки 
працювало під прикриттям?

Отож-бо – справжньої, демократичної 
люстрації в Україні ті, хто сьогодні при владі, 
бояться, як чорт ладану. І за новітнім україн-
ським рецептом, замість розв’язати проблему, 
роблять усе для того, щоб забалакати її.

СУТЬ ЛЮСТРАЦІЇ 
ЯК ПРОЦЕДУРИ
Популярний нині термін походить із Дав-

нього Риму. Проте його поширене у ЗМІ ви-
значення як «очищення шляхом жертвопри-
ношення» не відображає змісту поняття і не 

враховує його історичних трансформацій. Це 
дуже примітивне, спрощене, але зручне для 
сучасних радикалів пояснення їхніх сило-
вих вчинків. У вульгаризованій інтерпретації 
в основу ідеї лягає все той же тоталітарний 
принцип оправдання блюзнірських методів 
благородністю мети. Мовляв, революційна до-
цільність каже пожертвувати старими кадра-
ми. І досвідчених фахівців ведуть на заклання, 
як колись вели на вівтар ягнят чи свиней.

Хоча насправді «люстрація» була магічним 
обрядом очищення та захисту немовлят від дії 
злих сил аж три тисячі років тому. Дорослі чле-
ни общини ставали в коло, у центр якого ви-
носили на загальний огляд новонароджених. 
Через ритуальні танці, заклинання, а в кінці – 
ритуальне принесення у жертву тварини, бать-
ки малюка показували його громаді, а громада 
благословляла дитя на праведне життя. Немов-
ляті давали ім’я. Дуже схоже з сучасним об-
рядом хрещення, чи не так? Люстрація одразу 
стала зручним способом порахувати кількість 
новонароджених у поселенні, тобто вести об-
лік, як це нині роблять у метричних книгах. Та 
вже у IV столітті до н.е. «lustratio pagо» означало 
перепис людей, що населяли Рим – магічне коло 
розрослося до кордонів величезного міста. У 
період Римської Республіки цей термін почали 
застосувати ще й до процедур перепису плат-
ників податків, майна, станів тощо. Щорічні 
переписи проводили цензори – головні посадо-
ві особи для господарських функцій. Цензорів 
вибирали в центуріях на 4-5-річний термін, що 
закінчувався «люстром» – складанням списків 
новообраних цензорів. А у період дії повнова-
жень цензор сам проводив «люстрації» – вно-
сив зміни до списків вершників і сенаторів. У 
16-18 століттях, коли в Європі панувало хрис-
тиянство і про язичницькі жертвоприношення 
навіть не йшлося, у Великому князівстві Литов-
ському та Речі Посполитій термін «люстрація» 
і далі застосовували для позначення процедури 
перепису державного майна.

Отже, значення терміну «люстрація», яке, 
до речі, співпадає з практикою польського, 
чеського, литовського, німецького досвіду, 
полягає не у принесенні когось у жертву, а у 
складанні списків тих, хто не може обіймати 
державні посади у силу певних, визначених за-
конодавством, критеріїв. Наприклад, люстра-
ція у Чехії почалася зі створення спеціального 
архіву, де зібрано справи спецслужб чеського 
комуністичного режиму. За документами скла-
дено список осіб, що оприлюднюється в інтер-
неті. Якщо людина була агентом чи інформато-
ром комуністичної спецслужби – її у жодному 
разі не візьмуть на державну роботу. І нема на 
те ради. Усе просто й чітко, без винятків, по-
двійних стандартів, телефонного права та пус-
топорожньої балаканини.

НА ВОЛИНІ
Комітет громадської люстрації з самого 

початку, керуючись вульгарним розумінням 
процесу і спекулюючи на радикальних настро-
ях людей, вдався до сумнівного експерименту, 
що, безумовно, закінчиться черговим фіаско. 
«Аби люстрація не перетворилася на інквізи-
цію», – одразу застеріг «гарячі голови» на уста-
новчих зборах журналіст Мирослав Ватащук. 
Проте замість фахового визначення критеріїв 
люстрації та скрупульозної роботи з доку-
ментами, головними напрямками діяльності 
комітету стало «полювання на корумпованих 
відьом» та громадські слухання щодо конкрет-
них посадових осіб.

Індивідуальний підхід до суспільного про-
цесу неминуче призводить до полоскання 
брудної білизни і зведення особистих рахун-
ків, що можемо спостерігати нині. Крім того, 
не слід плутати люстрацію з іншими механіз-
мами суспільного договору. Зловживання у 
бюджетній сфері, привласнення чужого майна, 
неправомірно отримана винагорода тощо – це 
злочини, за які має настати кримінальна відпо-
відальність. І розслідувати їх має прокуратура 
з міліцією. Голова кооперативу, творчої спілки, 
ректор університету, лідер громадської органі-
зації – то виборні посади, і тільки члени цих 
об’єднань на звітно-виборних зборах можуть 
вирішувати, наскільки добре їхні очільники 
виконують свої функції.

Громадські слухання як механізм люстра-
ції теж дивують. Законодавство визначає їх 
як очні публічні зустрічі жителів громади із 
посадовцями, на яких громадяни можуть по-
рушувати питання та вносити пропозиції. 
Переважно їх проводять органи місцевого 
самоврядування для консультацій та пошуку 
оптимального шляху розв’язання конкретної 
місцевої проблеми. Але організацію держав-
ної влади в Україні, кадрову політику в мі-
ністерствах та їх територіальних підрозділах, 
напрямки розвитку вітчизняних медицини, 
спорту, освіти, соціального забезпечення аж 
ніяк не можна вважати питанням місцевого 
значення. Тому й рішення таких громадських 
слухань законодавство визначає як нікчемні 
правочини через «недодержання сторонами в 
момент їх вчинення  вимог, які прямо встанов-
лені правом».

Насамкінець зазначу, що не дивуюся во-
линським люстраторам у їхньому щирому 
бажанні очистити владу від корупції, тоталі-
тарних методів, згубних ідей. Дивуюся їхній 
недалекоглядності – бо такими методами, які 
застосовують зараз, ідею люстрація, яка, без 
сумніву, потрібна Україні, можна лише забала-
кати та повністю дискредитувати.

В
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П’ЯТНИЦЯ
2 ТРАВНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

СУБОТА
3 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

НЕДІЛЯ
4 ТРАВНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР ICTV СТБ

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф «ШИРОКО КРОКУЮЧИ»

Країна: США, 2004
Жанр: бойовик
Режисер: Кевін Брей
У ролях: Дуейн Джонсон, Ніл МакДонаф, Джон-
ні Ноксвілл, Джон Біслі, Барбара Тарбак, Крістен 
Вілсон, Хлео Томас, Ешлі Скотт, Майкл Бауен.

Шериф графства Макнейра Буфорд Пассер за-
лишався на своєму посту три терміни поспіль. За 
час служби він відчайдушно боровся зі злочинністю, 
не раз вступаючи в нерівні сутички. Після вбив-
ства коханої дружини почувався абсолютно безпо-
радним. Але ось солдат особливих військ армії США 
Кріс Ваугн повертається додому, сподіваючись на-
лагодити невеликий сімейний бізнес, за час його від-
сутності багато змінилося...

Затишне спокійне містечко тепер кишить 
насильством, заповнене наркотиками, а террор 
став там звичайною справою. За всім цим стоїть 
господар казино, в якому його колишня подружка 
працює танцівницею. Сповнений жадоби помсти і 
справедливості, чудово підготовлений солдат Кріс 
стає шерифом.

Х/Ф «УБИТИ БІЛЛА»
Країна: США, 2003-2004
Жанр: бойовик
Режисер: Квентін Тарантіно
У ролях: Ума Турман, Люсі Лью, Вівіка А. Фокс, 
Деріл Ханна

Викресливши ще двох зі смертельного списку, 
Наречена лише наполовину наблизилася до мети. 
Тепер на черзі Бад і Еллі Драйвер, вже засуджені 
воскреслою жертвою! Ще два небезпечні кроки пе-
ред останньою сутичкою, в якій вона має Убити 
Білла!

«ПТАХА В КЛІТЦІ»
Країна: Україна, 2013
Жанр: мелодрама
Режисер: Анатолій Григор’єв
У ролях: Катерина Астахова, Олександр Давидов, 
Іван Стебунов, Михайло Жигалов, Юрій Мосей-
чук, Андрій Носихін, Олександра Платонова

Залишившись сиротою у семи років, Стеша 
мимоволі звинувачує себе у смерті батьків. Їй по-
трібно пройти багато випробувань: шлюб з не-
любом, вимушена відмова від одного зі своїх синів, 
боротьба за життя другого, втеча з «золотої 
клітки». Cтеші доведеться шукати дорогу ікону, 
що зникла, і боротися за добре ім’я батька, якого 
вважають винним у крадіжці. М’яка, мила, жер-
товна, вона до кінця фільму перетвориться на 
сильну жінку, здатну на все заради щастя своїх 
дітей... і зможе повернути своє кохання.

ТЕЛЕАНОНС

06.15, 03.15 Х/Ф 
«ГАРДЕМАРИНИ, ВПЕРЕД»
08.55, 19.30 «Телевізійна служба 
новин»
09.45 «Секретні матеріали»
10.00 «Чотири весілля - 3»
11.15 Т/с «Три мушкетери»
13.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
15.45 М/ф «Маша і ведмідь»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.15 «Вечірній Київ - 2014»
22.05, 05.35 «В мережі »
23.10 Х/Ф «ВАВИЛОН»
01.45 Х/Ф «ЧАС ВІДЬОМ»
05.55 Телемагазин

05.40 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»
07.15 «Службовий роман»
10.15 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів 13»
12.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13.55 Х/Ф «ЧАС ЗБИРАТИ»
15.55 Х/Ф «КАРНАВАЛ ПО-
НАШОМУ»
17.45 Новини
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «Інша сім’я»
00.20 Д/ф «Єдина країна»
00.55 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ІЗ 
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»

07.55 Х/Ф «ЗООДОГЛЯДАЧ»
09.45 Х/Ф «ПРИГОДИ ПЛУТО 
НЕША»
11.30, 13.20 Х/Ф «ОБДУРИТИ 
УСІХ»
13.55 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-5. ПУНКТ 
ПРИЗНАЧЕННЯ - МАЙАМІ БІЧ»
15.40 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-6. БЛОКАДА 
МІСТА»
17.05 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
АКАДЕМІЯ-7. МІСІЯ У МОСКВІ»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ЗБРОЯ-3»
22.25 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ЗБРОЯ-4»

05.30 «Чужі помилки. Удар із 
минулого»
06.15 Х/Ф «СУЄТА СУЄТ»
07.50 Х/Ф «МОЛОДА 
ДРУЖИНА»
09.40, 18.30 «Неймовірна правда 
про зірок»
10.55 Х/Ф «ЗРАДА»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «Холостяк - 4»
01.15 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
03.55 Нічний ефір

06.40 Підсумки
07.20 Гранд-шоу М.Поплавського 
«Приречений на любов»
09.00, 21.00, 05.35 Підсумки дня
10.00 Не вір худому кухарю
10.35, 04.05 Рояль в кущах
11.10, 17.55 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12.45, 02.35 Т/с «МонтеКрісто»
13.45 «На гостину до Івана 
Поповича». Алла Кудлай
14.35 Віра. Надія. Любов
15.40 Дорослі ігри
16.35 Українська пісня
19.30, 21.25 Шустер LIVE
00.00 Х/Ф «17 МИТТЄВОСТЕЙ 
ВЕСНИ»
01.18 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01.25 Хіт-парад «Національна 
двадцятка»
03.25 Як це?
03.50 Українського роду
04.40 «Надвечір’я»

06.00 Мультфільми (1)

06.15 «Обережно, модерн!»

07.00 Т/с «Солдати-17»

09.00 Х/Ф «ПРИНЦЕСА НА 

БОБАХ»

11.15 «Нове Шалене відео по-

українські»

14.30 «Облом UA. Новий сезон»

17.00 Х/Ф «РИСЬ»

19.00 Т/с «По той бік вовків»

23.20 Х/Ф «МАТАДОР»

01.20 Х/Ф «ЛАБІРИНТ»

06.00 Легенди бандитської 
Одеси
08.00 В пошуках істини
10.40 Британія: велика чистка
12.40 Магія океанів
15.40 В пошуках пригод
18.00 Містична Україна
19.40 Фантастичні історії
22.30 Знищення бен Ладена
00.30 Покер
01.20 Т/с «Борджіа: історія 
клану»
02.10 Легенди бандитського 
Києва

06.40 Срібний апельсин

07.00, 19.00, 02.50 Події

07.10, 03.30 Т/c «Колір 

черемшини» 1

14.20 Т/c «Слід» 1

17.00, 19.40 Т/c «Сестра моя, 

любов» 1

21.40 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»

23.40 Концерт В. Меладзе 

«Небеса»

01.20 Х/Ф «АЛЬПІНІСТ»

05.45 Здрастуйте, я ваша мама
06.20 Х/Ф «ДЕННІС-
МУЧИТЕЛЬ»
07.55 Х/Ф «ДЕННІС-МУЧИТЕЛЬ 
ЗАВДАЄ УДАРУ У ВІДПОВІДЬ»
09.25 Т/с «Смугасте щастя»
13.50 М/ф «Планета скарбів»
15.45 Х/Ф «ВАСАБІ»
17.40 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС: 
У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНОГО 
КОВЧЕГА»
20.00 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС І 
ХРАМ ДОЛІ»
22.15 Х/Ф «НЕЩАСЛИВІ»
00.05 Т/с «Щасливі разом»
01.10 Т/с «Друзі»
01.30 Х/Ф «НАЗАД У СРСР»
03.20, 04.15, 05.15 Зона ночі
03.25 Загублений рай

07.00 «Хто там?»
08.05, 08.30 М/с «Гуфі та його 
команда»
08.55 «Світське життя»
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«Свати - 6»
14.30 «Вечірній Київ - 2014»
16.25 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 5»
20.15, 05.00 «Українські сенсації. 
Войны Кремля в Осетии и в 
Абхазии»
21.20 «Вечірній квартал 2014»
23.20, 03.25 Х/Ф «ЛАРРІ 
КРАУН»
01.10 Х/Ф «ВАВИЛОН»

07.50 «Школа лікара 
Комаровського»
08.20 Д/ф «Конкретний приклад»
09.15 Д/ф «Пліснява»
11.00 Програма «Обережно:) 
Діти!»
12.10 Т/с «Інша сім’я»
16.05 «Міжнародний фестиваль 
гумору «Юрмала 2013»
18.00, 20.35 Т/с «Пташка у клітці»
20.00, 02.00 «Подробиці»
22.30 Х/Ф «ПРО НЬОГО»
00.15 Х/Ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ІЗ 
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 3»

06.05, 12.45 Факти
06.45 Світанок
08.30 Х/Ф «ПРИГОДИ ПЛУТО 
НЕША»
10.30 Зірка YouTube
11.35 Дача
12.00, 13.15, 20.05 Т/с 
«Військова розвідка»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.05 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТИЙ 
ВОЇН»
00.05 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН»
01.50 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ЗБРОЯ»

08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
12.00 «Холостяк - 4»
16.55 «Хата на тата»
19.00 «Україна має талант!-6»
21.20 «Таємниці Мастершефу. 
Незламний велетень»
22.25 «Україна має талант!-6» 
Підсумки голосування»
22.55 «Детектор брехні - 5»
00.00 Х/Ф «МОЛОДА 
ДРУЖИНА»
01.50 Х/Ф «КИТАЙСЬКИЙ 
СЕРВІЗ»

06.05, 23.00 Від першої особи
06.35 На слуху
07.00 Шустер LIVE
11.40 Армія
11.50 Православний вісник
12.25, 15.00, 19.30 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13.55 Моменти життя
16.40 Театральні сезони
17.55 В гостях у Д.Гордона
19.00, 02.00 Український акцент
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35, 01.50 Головний аргумент
21.50 Українська пісня
22.50 Мегалот
22.55 Суперлото, Трійка, Кено
23.30 Країна on line
00.00 Х/Ф «17 МИТТЄВОСТЕЙ 
ВЕСНИ»
02.20 «Нащадки» з Н. 
Рибчинською та К. Гнатенком
03.20 Не вір худому кухарю
04.10 Дорослі ігри
05.00 Д/ф «Твіггі. Обличчя 60-х»

06.00 Мультфільми (1)
06.15 «Обережно, модерн!»
07.15 «Нове Шалене відео по-
українські»
09.00 «Облом UA. Новий сезон»
10.00 Т/с «Таємна стража»
22.00 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК 
МЕТЕЛИКА»
00.00 Х/Ф «АФГАНСЬКІ 
ЛИЦАРІ»
02.00 Х/Ф «ВБИВСТВО У 
ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»

08.00 В пошуках істини
10.40 Побутова наука
11.40, 23.30 Таємниці клітини
12.40 Магія океанів
13.40 Політ над землею
15.40 В пошуках пригод
18.00 Містична Україна
19.40 Фантастичні історії
22.30 Британія: велика чистка
00.30 Т/с «Борджіа: історія 
клану»
02.10 Бойові сили
05.30 Легенди бандитського 
Києва

06.30 Срібний апельсин
07.00, 19.00, 03.10 Події
07.15, 09.00 Т/c «Інтерни» 1
10.00 Один за сто годин
11.00 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
13.00, 23.40 Х/Ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБОВІ ТА НАДІЇ»
17.00, 19.40 Т/c «Сестра моя, 
любов» 1
21.40 Х/Ф «КОПИ З ПЕРЕТОПА»
03.50 Т/c «Колір черемшини» 1

05.45 М/с «Мисливці за 
привидами»
06.25 М/с «Дак Доджерс»
07.30, 10.00 Ревізор
12.50 Страсті за Ревізором
14.10 М/ф «У пошуках Немо»
16.10 Х/Ф «ТАКСІ 3»
18.00 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС І 
ХРАМ ДОЛІ»
20.20 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС 
І ОСТАННІЙ ХРЕСТОВИЙ 
ПОХІД»
23.00 Педан-Притула Шоу
01.00 Х/Ф «КРЕМІНЬ»
02.35, 04.20, 05.10 Зона ночі

09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.10 «Телевізійна служба 
новин»
11.00 «Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»
12.05 М/ф «Машині казки. Маша 
і ведмідь»
12.50 «Зіркова хроніка»
13.50, 21.00 «Голос країни 4. 
Перезавантаження»
16.30 «Розсміши коміка - 5»
17.30 Х/Ф «НЯНЬКИ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
23.30 «Світське життя»
00.30 «Що? де? коли?»
01.25 Х/Ф «ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТЬ 
СХОДИНОК»

07.15 «уДачний проект»
08.05 «Міжнародний фестиваль 
гумору «Юрмала 2013»
10.00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
11.00 «Сусід на обід»
12.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ ПО-
НАШОМУ»
13.55 Т/с «Пташка у клітці»
17.55, 21.40 Т/с «Так далеко, так 
близько»
20.00, 03.05 «Подробиці тижня»
21.00 «Без протоколу»
23.45 Концерт «Золотий 
грамофон»

06.50 Так$і
07.20 Космонавти
08.05 Зірка YouTube
09.15 Дача
09.55 Дивитись усім!
10.50, 13.15 Т/с «Дізнавач»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «МИСЛИВЦІ ЗА 
ВІДЬМАМИ»
22.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
00.30 Х/Ф «ТРИНАДЦЯТИЙ 
ВОЇН»
02.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНА 
ЗБРОЯ-2»

07.10 Х/Ф «ПРИГОДИ 
КВЕНТІНА ДОРВАРДА - 
СТРІЛЬЦЯ КОРОЛІВСЬКОЇ 
ГВАРДІЇ»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
11.15 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
15.45 «Україна має талант!-6»
19.00 «Битва екстрасенсів 13»
21.05 «Один за всіх»
22.15 Х/Ф «ZOLUSHKA. RU»
00.20 Х/Ф «МІМІНО»
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
10.25, 15.50, 19.30 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11.30 Крок до зірок
12.20 Музична академія. 
Євробачення
13.55 Караоке для дорослих
14.45 Як Ваше здоров’я?
17.30 В гостях у Д.Гордона
18.25 Щоденник ПКЄ-2014
18.45 Діловий світ. Тиждень
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.30 Країна on line
00.00 Х/Ф «17 МИТТЄВОСТЕЙ 
ВЕСНИ»
01.45 Х/Ф «НЕ ТОЙ»
05.20 Ближче до народу

06.15 «Обережно, модерн!»
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»
14.20 Х/Ф «УОЛЛ СТРІТ»
16.55 Х/Ф «16 КВАРТАЛІВ»
19.20 ЧУ 28 Тур. Дніпро - Карпати
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/Ф «ПОЦІЛУНОК 
МЕТЕЛИКА»
01.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНІ 
ПЕРЕГОНИ»

08.00 В пошуках істини
10.40 Знищення бен Ладена
12.40 Політ над землею
15.40 В пошуках пригод
18.00 Містична Україна
19.40 Фантастичні історії
22.30 Британія: велика чистка
00.30 Т/с «Борджіа: історія 
клану»
02.10 Смертальна зброя
05.30 Легенди бандитського 
Києва

07.30 Ласкаво просимо
08.25 Т/c «Особиста справа» 1
16.00 Х/Ф «КОПИ З ПЕРЕТОПА»
18.00, 20.00 Т/c «Сестра моя, 
любов» 1
19.00, 03.00 Події тижня
22.00 Т/c «Інтерни» 1
23.30 Великий футбол
01.20 Х/Ф «ВІДДІЛ. ПО ПРАВУ»
03.45 Т/c «Колір черемшини» 1

07.00 М/с «Дак Доджерс»
08.10 М/ф «Планета скарбів»
10.00 Заковані
13.50 М/ф «Хоробра серцем»
16.00 Х/Ф «КАЗКИ НА НІЧ»
18.00 Х/Ф «ІНДІАНА ДЖОНС 
І ОСТАННІЙ ХРЕСТОВИЙ 
ПОХІД»
20.20 Х/Ф «ІНДІАНА 
ДЖОНС І КОРОЛІВСТВО 
КРИШТАЛЕВОГО ЧЕРЕПА»
22.40 Х/Ф «ПОСЕЙДОН»
00.35 Х/Ф «8 СЕКУНД»
02.25 Х/Ф «КРЕМІНЬ»
04.00 Зона ночі

ПОНЕДІЛОК
10.50

СЕРЕДА
23.05

СУБОТА
18.00
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Сергій МАРТИНЮК

«ГІРКИЙ 
МІСЯЦЬ»    
(Франція, 
Великобританія, 
США, 1992)
Режисер: Роман Поланскі
Один з найкращих філь-

мів одіозного поляка, які я 
бачив. Історія любові невдахи-
письменника та звичайної па-
ризької дівчини. Історія злетів 
та падінь, гарячої пристрасті та 
найглибших прірв людського 
відчаю. На що перетворюється 
найпалкіша любов, коли вона 
сягає апогею, лишаючи по собі 
поруйновані життя та пустку… Сильно і відверто. Сексуально та 
романтично. Шикардосна Емманюель Сеньє, молодий і перспек-
тивний Х’ю Грант, харизматичний Пітер Койот та абсолютно до-
речна і стримана Крістін Скотт Томас. Поланскі зробив шедевр, 
легко і невимушено увіпхнувши його в обгортку на перший по-
гляд середньостатичної мелодрами. Варто. Класика!

«13 ГРІХІВ» 
(США, 2013)
Режисер: Даніель Штамм
Ще один фільм про Гру) 

З доброю ідеєю, не найвиба-
гливішою реалізацією і нероз-
критою задумкою. Головний 
герой летить з роботи, в ньо-
го борги, квартирне питання, 
весілля на носі і все інше… 
Незнайомий голос у мобіль-
нику пропонує нашому герою 
за кілька тисяч доларів з’їсти 
муху, на що той легко пого-
джується, не уявляючи, що 
буде далі і в наскільки небез-
печну гру він вляпався. Зага-
лом, доволі цікаво, динамічно, з інтригою, але питання так і 
лишаються питаннями, навіть там, де варто було б дати бодай 
деякі відповіді. Тішить око присутність у фільмі фактурного 
Рона Перлмана :) Спробуйте.

«КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБОВІ (360)» 
(Великобританія, 
Франція, Австрія, 
Бразилія, 2012)
Режисер: 
Фернанду Мейрелліш

Карколомна інтернаціо-
нальна історія про любов без 
кордонів. Автори фільму за-
місили здобне тісто з повій та 
бізнесменів, колишніх ґвалтів-
ників і майбутніх фотографів, 
екс-алкоголіків та майбутніх 
романтиків… У кожного своє 
життя, свої проблеми та ви-
клики, але кожен так чи інакше 
стає частиною чогось більшого, ніж просто векторного руху 
вперед. Кармічна павутина єднає, і це той випадок, коли злама-
на гілка на одному кінці планети відгукується цунамі на іншому. 
Чимало хороших акторів – Ентоні Хопкінс, Бен Фостер, Джуд 
Лоу, Володимир Вдовиченков… Кілька приємних інтимних 
сцен і «Лєнінград» як один із саунд-треків. Смачно, поживно і 
солодко :) Можна!

«НЕЗВИЧАЙНЕ
ЖИТТЯ 
УОЛТЕРА МІТТІ»   
(США, 2013)
Режисер: Бен Стіллер
Дуже і дуже рідко в мене 

трапляються негативні відгу-
ки про фільми: не сподобала-
ся стрічка, краще промовчати. 
Цей не буде негативним, але з 
огляду на те, що більшість кі-
номанів дуже високо оцінили 
фільм Бена Стіллера, він може 
бути саме таким. Чудова кар-
тинка, кольори, операторська 
робота, акторська гра і, власне, 
ідея, але чомусь не повірив… Просто не повірив і все. Між тим, 
мотиваційно дуже сильний і продуманий фільм. Попри особис-
те, рекомендую :)

КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

КОНКУРС ХОРІВ 
Початок: 10:00 
Місце: Палац культури Луцька   
Обласний конкурс хорових колективів 

Деталі за телефоном (0332) 72-04-36

ГУРТ «WELL»
Початок: 19:00     Місце: Драгоманова,1
Рок-гурт з Одеси зіграє акустичний концерт 
Деталі за телефоном (063) 060-89-76

ПИВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Початок: 20:30     Місце: клуб «Оболонь»
Пивний клуб святкуватиме своє 20-річчя 
разом з гуртами «От вінта» та ФлайzZza

Деталі за телефоном (050) 215-41-56

ДЯДЯ ЖОРА 
Початок: 21:00 
Місце: пивний клуб «Карабас-
Барабас»  

Виступатиме комік Дядя Жора, Лось 
Астахов та співак Арсен Мірзоян 
Деталі за телефоном (066) 600-40-02

КОНЦЕРТ 
АНСАМБЛЮ ВІРСЬКОГО
Початок: 19:00 
Місце: Палац культури Луцька

Концерт Національного заслуженого академічного 
ансамблю танцю України імені Павла Вірського
Деталі за телефоном (0332) 72-04-36

АФІША

ТО ХТО ІЗ НАС 
БОЖЕВІЛЬНИЙ?

КВІТНЯ
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КВІТНЯ
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КВІТНЯ
27

Тетяна ГРІШИНА

мериканський фільм «Ця 
дуже кумедна історія» 
(«It’s Kind of a Funny 

Story») легкий і простий. Сюжет 
обертається навколо підлітка з 
Нью-Йорка на ім’я Крейг. Йому 
шістнадцять, він обдарований, 
готується до вступу до 
престижної школи, має гарних 
батьків, втім прагне вкоротити 
собі віку.

А
Проблеми його віку очевидні: 

невзаємне кохання, страх бути не-
вдахою в очах батьків, постійне по-
рівняння себе з іншими. Ланцюжок 
думок у голові юнака такий: «Якщо 
я не буду найрозумнішим у школі, то 
не вступлю до престижного навчаль-
ного закладу, якщо я не буду вчити-

ся у найкращому виші, то не знайду 
собі гідну роботу». Між іншим, в го-
лові юнака поняття гідна робота – не 
менше, ніж пост президента країни.

З букетом цих проблем закомп-
лексований і депресивний юнак са-
мотужки о п’ятій ранку приходить 
до лікарні та вмовляє ескулапів узяти 
його на лікування. У розпорядженні 
Крейга – сім днів, аби зрештою зро-
зуміти: «Потрібно вийти із своєї кім-
нати, адже навколо стільки всього».

«Божевільний» Крейг серед 
справжніх вар’ятів почувається спо-
чатку не дуже впевнено. У нього не-
має шизофренії, нервових зривів та 
й численних порізів на зап’ястях. 
Він тут – біла ворона. Втім саме в 
лікарні він почувається своїм, серед 
людей, які цінують його. А хлопець 
зрештою починає цінувати їх, турбу-
ватися і прагне бути корисним.

У компанії божевільних підлі-
ток знаходить нових друзів, зако-

хується, відкриває свої таланти та 
й, зрештою, по-новому дивиться на 
проблеми. Точніше, розуміє їх повну 
фальшивість і надуманість.

«Якщо не знаєш, чого хочеш, то 
помреш у купі того, чого не хотів», – 
радить йому новоспечений друг Боббі.

Кіно надзвичайно добре, життє-
ствердне, вдало підібрано музичний 

супровід, та й акторська гра дозво-
ляє переглянути стрічку на одному 
диханні. Півтори години глядачу 
радять робити те, що люди часто за-
мінюють непотрібними сварками, 
байдикуванням та жалощами: якщо 
ви не живете, то ви просто вмираєте. 
Зупиніться на хвилинку та наваж-
тесь на щастя :)

КВІТНЯ
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Карабас-
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СОРТУЄМО СМІТТЯ – 
РЯТУЄМО ПЛАНЕТУ

Ч
Яся РАМСЬКА

и знаєте ви про те, що 
сміття буває різним? 
У країнах Західної 

Європи його сортують за 
видами, викидають у спеціальні 
контейнери, а комунальні 
служби забирають і відвозять 
на переробку. У такий спосіб 
підтримується не лише чистота 
у містах та інших населених 
пунктах. Сортування та 
переробка – це допомога 
навколишньому середовищу, 
бо, використовуючи щось 
двічі або й навіть тричі, ми 
заощаджуємо природні ресурси 
й продовжуємо життя планеті.

Уперше питання сміття постало 
для мене рік тому у Бельгії. Гостюю-
чи в антверпенській квартирі свого 
друга, я побачила чотири (!) сміттєві 
відра. Коли ж випадково, з незвички, 
викидала певний вид відходів не у ту 
ємність, слухала повчальну лекцію 
про те, для чого потрібне сортуван-
ня й що це – практика усього циві-
лізованого світу. Я ніколи над цим 
не замислювалася. Ну, викидаєш ти 
все те сміття, що зібралося за день, у 
контейнер, приїжджають спеціальні 
величезні авто, що вміст тих смер-
дючих баків забирають. Те, куди від-
возять побутові відходи та що від-
бувається з ними потім, мене якось 
зовсім не хвилювало. Здавалося, що 
головне – не смітити. А з’ясувалося, 
що у сміттєвому питанні є ще дуже 
багато нюансів.

Запитала у своїх закордонних 
знайомих про те, як сортують сміття 
у їхніх країнах. 

Іспанія. Есмеральда Гонзалес-
Реціо. Журналістка з Мадрида:

– Не знаю точно, коли в Іспанії 
почали сортувати сміття. Думаю, що 
кілька років тому. У нас є різні сміт-
тєві контейнери з різними кольо-
рами. Сині – для паперу й картону. 
Жовті – для пластику. Зелені – для 
скла. У сірі сміттєві баки треба вики-
дати інші відходи. Наприклад, їжу.

Щодо правил сортування, то удо-
ма, наприклад, ми маємо три відра. В 
одне з них викидаємо лише папір, бо 
мій батько постійно купує газети, й 
у нас є багато паперу для переробки. 
Друге відро – для пластикових пля-
шок і контейнерів. Третє – для зви-
чайного сміття. Думаю, що звичайна 
іспанська сім’я має два відра: для 
пластику й інших хатніх відходів.

Чи достатньо сміттєвих баків 
для дому та вулиці? Навіть не знаю. 
Скажу, що моя квартира в Іспанії не 
дуже велика, але у нас є місце для 
контейнерів, бо ми дуже свідомо 
ставимося до переробки сміття. 

Вважаю, що сортування й пере-
робка – корисні речі. Це ж дуже до-
бре для навколишнього середовища, 
коли людство використовує менше 
природних ресурсів. Наприклад, на 
переробленому папері можна надру-
кувати газету!

Бажаю українцям швидше усві-
домити користь сортування відходів 
та їх переробки. 

Бельгія. Ів Дюбуа. Вчитель з 
Брюсселя:

– Мені було приблизно десять 
років, коли влада збудувала у моєму 
рідному місті так званий «двір для 
контейнерів». Щоби було зрозуміло, 

це певне місце (дуже часто з огоро-
жею), де є безліч різних сміттєвих 
контейнерів. Отже, можна взяти 
певний вид сміття, віднести його в 
парк й вкинути у відповідний бак. 
Є баки для паперу, рослинних від-
ходів, телевізорів, побутової техніки, 
усіх видів пляшок. Сміття у Бельгії 
справді поділяється на дуже бага-
то видів. Якщо раптом у вас немає 
змоги піти на те спеціальне поле для 
контейнерів, то є «міське сміття», 
тобто маленькі денні смітники.

Важливо зазначити, що бельгій-
ські сміттєві баки забарвлені у різні 
кольори. Сині контейнери призна-
чені для пляшок. Деякі люди не ма-
ють автівок або вже просто не мають 
здоров’я для того, щоби дістатися до 
двору для контейнерів. Тож влада 
міста встановила ті сині контейне-
ри для всіх. Спеціальні комунальні 
служби забирають сміття з них що-
четверга. Інше сміття, у чорних па-
кетах, комунальні служби збирають 
і вивозять двічі на тиждень. Вам по-
трібно лише залишити його надворі 
на тротуарі.

У Брюсселі ситуація трішечки 
інша. У столиці Бельгії практично 
немає тих контейнерових парків. 
Особисто я, живучи в Брюсселі ба-
гато років, не знаю про жоден. Ми 
купуємо різноколірні сміттєві паке-
ти. Білі – для звичайних домашніх 

сміттєвих відходів, зелені – для рос-
линних, сині – для пластику, жовті 
– для паперу й картону. Комуналь-
ні сервіси забирають «біле» міське 
сміття двічі на тиждень. День вивозу 
залежить від району. Усі інші види 
сміття вивозять раз на два тижні. 
Цього тижня, наприклад, забирають 
«жовте» сміття. Наступного тижня 
прийде черга «синього». Усі прави-
ла переважно стосуються приват-
ної власності. Якщо ви працюєте в 
якійсь компанії, пекарні чи школі, то 
сміттєві служби приїжджають зна-
чно частіше!

Ми (брюссельці) не викидаємо 
сміття у баки. Якщо вивіз сміття 
призначено на ранок середи, то ко-
жен може залишити торби зі сміттям 
на тротуарі увечері після 20:00. У ви-
падку, якщо ви залишите сміття до 
20:00, то поліція має право відкрити 
пакет, з’ясувати, кому він належить, 
і накласти штраф. Та такі ситуації – 
рідкість.

Я вже казав про те, що сміття у 
Бельгії пакують у спеціальні плас-
тикові пакети. Держава не забезпе-
чує ними. Кожен громадянин має їх 
купувати. Приблизна ціна – десять 
євроцентів за торбину на 60 літрів. 
Також можна купувати екологічні 
сміттєві пакети. Вони придатні для 
багаторазового використання.

Усе сміття з контейнерових пар-

ків перероблюється. Я думаю, що 
саме для переробки ми й сортуємо 
сміття у різноколірні торбини та 
контейнери.

Контейнерові парки дуже попу-
лярні серед населення, бо вони за-
ощаджують багато грошей. Як? Не 
потрібно купувати багато сміттєвих 
пакетів. Це настільки популярно, що 
є навіть спеціальні «cімейні» картки 
на відвідування таких місць. Багато 
людей не з міста також приносять 
своє сміття у ті контейнерові парки. 
Саме через те вони швидко напо-
внюються. Першу картку видають 
безплатно, за другу треба платити 
два євро.

Які переваги сортування сміт-
тя? Як на мене, вони очевидні! Це ж 
корисно для екології. Сортуючи, ми 
зберігаємо планету для наших дітей!

ПОЛЬЩА. ЛЮБЛІН
Щодо сортування сміття у сусід-

ній Польщі, то можу сказати лише за 
Люблін. Хоча, здається мені, ситуа-
ція у всіх містах тієї країни приблиз-
но однакова, адже закон про сор-
тування стосується усієї держави. 
Коли жила у Польщі, то там масово 
сортувати побутові відходи тільки 
почали. Було незрозуміло, де брати 
контейнери, як розділяти відходи 
тощо. Та погодьтеся, що починати 
щось нове завжди складно.

Отож, коли питала своїх поль-
ських знайомих про сортування 
сміття, то вони в один голос скеру-
вали мене на офіційний сайт місь-
кої ради Любліна. Ось він: http://bip.
lublin.eu. Там є цілий величезний 
розділ, де детально (та все ж таки 
досить плутано) написано, як саме 
сортувати побутові відходи.

Пишуть, що тотальне сортування 
у Любліні розпочалося 1 липня ми-
нулого року. Саме від того дня люди 
стали відповідати за власне сміття. 
Стартувала освітньо-інформаційна 
кампанія «ЕКО ТИ – ЕКО ЛЮБЛІН». 
Вона знайомить людей з новими 
правилами поводження з комуналь-
ними відходами та поширює ідею 
сортування. Є також спеціальна те-
лефонна лінія, де можна дізнатися 
усе, що стосується сортування.

Кожен власник нерухомості 
зобов’язаний дотримуватися чисто-
ти та порядку на території свого жит-
ла. Потрібно облаштувати подвір’я 
чи помешкання сміттєвими баками, 
сортувати сміття та вивозити його.

Усе сміття ділиться на такі види:
• Сухе (папір, метал, різноманітні 
упаковки). Сміттєві баки чи пакети 
для цього виду відходів мають бути 
на житловій території.
• Рослинне (трава, листя, гілки, зрі-
зані рослини та ялинки). Для цього 
сміття теж треба мати спеціальні 
баки.
• Будівельне (бетон, хімічні матеріа-
ли, кераміка, скло, дерево). Знову ж 
таки, треба мати баки.
• Ліки, у яких закінчився термін при-
датності. Їх потрібно викидати у спе-
ціальні сміттєві баки в аптеках.
• Різноманітні хімічні продукти, у 
яких закінчився термін придатності. 
Для них є спеціальні контейнери.
• Використані батареї й акумулято-
ри. Використовуються ті ж самі сміт-
тєві контейнери, що й для хімікатів.
• Непотрібні електричні й електро-
нні прилади. Для них нема спеці-
альних контейнерів. Зате є постійні 
пункти збору, куди сміття такого 
виду можна занести.
• Використані автомобільні шини. Є 
сталі пункти збору.
• Люблінці сортують навіть меблі!

Комунальні служби забирають 
сміття згідно з графіком. Він різний 
для кожного району та вулиці. І ще 
одне: за вивіз сміття у Польщі влас-
никам треба платити.

Щодо сортування сміття у рідно-
му Луцьку, то масово ми ще цього 
не робимо. Щоправда, у певних ра-
йонах міста є спеціальні контейне-
ри для пластику. Ще знаю про два 
місця, де можна здати використані 
батарейки. Одне з них – на першому 
поверсі центрального універмагу, а 
інше – у Центрі туристичної інфор-
мації та послуг.

Зазначу, що деякі лучани все ж 
таки сортують сміття. Переважно 
це ті, хто живе у приватних будин-
ках. Жителька одного з прилеглих до 
Луцька сіл розповіла, що її родина та 
сусіди мають спеціальні, куплені за 
власний кошт, контейнери для па-
перу, органічного та неорганічного 
сміття. Папір вони спалюють, орга-
ніку утилізують у компостній ямі, 
а всі інші відходи забирають кому-
нальні служби. Робіть висновки та 
беріть приклад!
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Футбольний балет від Козьбана марний: захист 
гостей не пробігти, не пролетіти

ДЗЮДО

БАСКЕТБОЛ

ЧЕКАЄМО ПОРОЖНЬОГО ЛАЗАРЕТУВОЛИНЯНИ ВЗЯЛИ 
БРЕСТСЬКУ ФОРТЕЦЮ
Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Учетверте Брест приймав Міжнародний тур-
нір з дзюдо  «Цитадель». Традиційно на зма-
ганнях боролись і волинські спортсмени.

Змагання зібрали «майстрів гнучкого 
шляху» не тільки з усіх куточків Білорусі, 
а й з Молдови, Польщі та України. Всьо-
го у змаганнях брали участь понад двісті 
дзюдоїстів 1997-2000 років народження.

Укотре  на міжнародній арені про-
демонструвала класну боротьбу збірна 
Волині, яку представляли любомльська 
та луцька школи. Приємно, що додому 
майже всі повернулися з медалями. За 
підсумками змагань наші дзюдоїсти ви-
бороли п’ять золотих медалей, три срібні 
та три бронзові. 

Найвищу нагороду змагань у ваговій 
категорії 70 кг виборола любомльчанка 
Анна Кухарук.

– Велика кількість учасників гаранту-
вала пристойну конкуренцію. Ще певний 
дискомфорт створювало те, що я боро-
лась не в своїй ваговій категорії, а в ви-
щій. Виступом своїм не задоволена, хоча 
і посіла перше місце. Мені здається, що я 
не показала все, на що здатна. Крім того, 
берегла шию, бо готуюсь до Кубка Єв-
ропи в Чехії, – ділиться враженнями від 
змагань Анна Кухарук.

Підтримала Анну й Валентина Шмаль, 
якій не було рівних у вазі 44 кг.

– Ми вже не вперше на цих змаганнях 
виступаємо. Стараємося туди потрапи-
ти, бо рівень турніру досить високий. Від 
змагань враження тільки приємні, ми ж 
завоювали багато медалей, – розповідає 
Валентина.

Ще одне «золото» у волинську «скарб-
ничку» поклала лучанка Анна Польшакова, 
яка виступала у найважчій категорії +70.

– Звісно, боротися було нелегко. 
Можна було б краще виступити, але за-
доволена і цим. Буду готуватись до Кубка 
Європи в Польщі. Перемогла з Божою по-
міччю, бо Він дав сили, натхнення і ро-
зум. Дякую своєму тренеру, який навчає 
техніки, – каже Анна.

Також найвищі нагороди здобули 
Анастасія Малиновська та Дмитро Оні-
щук. Срібні медалі вибороли Тарас До-
кієнко, Максим Врагов та Марія Дени-
сюк. Бронзовими призерами цих змагань 
стали Антон Галюк, Влад Денисюк і Яна 
Логвинюк.

Після змагань волинські спортсмени 
взяли участь у дводенному навчально-
тренувальному зборі.

НУ ПРОСТО-ТАКИ ВОЛОДИМИР WILD!
Відповідь старшого тренера «Волині» 

Володимира Дикого на звинувачення про-
грами «Великий футбол»:

– Мені не треба, пане Денисов, вказувати 
на заміни, які я роблю. Заміни стосуються 
мене і моєї команди. Я не дам образити себе 
і моїх футболістів. Ви хочете щось «смажене» 
довідатися? Можливо, вашу передачу краще 
назвати «Що? Де? Коли?». А команда «Во-
линь» була, є і буде, і вона грає чесно. Якби 

ви, пане Денисов, були на фланзі Годованого, 
а проти вас грав Вітя Леоненко, то куди ви бі-
гли б? Кудись на терикон? Погляньте, проти 
кого і в якому складі ми грали!

Підозри у нечесній грі я категорично не 
сприймаю і так само негативно ставляться 
до цього футболісти. Вони ображені на таке 
ставлення до себе, до команди, до клубу. Так, 
розвалилися ми в другому таймі – це факт. 
Але таке буває з усіма командами.

М Команда І В Н П PМ О
1 Шахтар 25 18 2 5 54 - 21 53
2 Дніпро 23 15 5 3 45 - 20 50
3 Динамо 24 14 4 6 48 - 29 46
4 Металіст 22 11 8 3 40 - 24 41
5 Чорноморець 23 11 6 6 25 - 18 39
6 Зоря 24 9 9 6 30 - 24 36
7 Металург Д 24 9 7 8 39 - 38 34
8 Ворскла 23 8 9 6 31 - 31 33
9 Іллічівець 23 9 3 11 22 - 26 30

10 Севастополь 23 8 4 11 27 - 38 28
11 Карпати 24 6 9 9 25 - 32 27
12 Волинь 23 7 6 10 22 - 35 27
13 Говерла 23 6 4 13 19 - 32 22
14 Металург З 25 2 5 18 17 - 49 11
15 Таврія 25 2 3 20 14 - 41 9
16 Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

ЗНЕКРОВЛЕНА «ВОЛИНЬ» БЕЗ ВОГНИКА В ОЧАХ ПОСТУПАЄТЬСЯ «ЗОРІ» Й ЧЕКАЄ В ГОСТІ «МЕТАЛІСТ»

* без урахування 5 матчів 20 туру, які 
відбудуться у четвер, 24 квітня

«ЛУЧЕСЬК» ТРИМАЄ ПЕРЕМОЖНУ СЕРІЮ П’ЯТЬ МАТЧІВ!

Павло ФІЛОНЮК

«Волинь» грала на Великдень і крапка… 
Без 12 гравця на трибунах, психологічно 
затравлені двома поразками в Маруполі 
(після єдиної помилки Кичака) і 
розгрому в Дніпропетровську (після 
розваленого другого тайму) футболісти 
«Волині» програли луганській «Зорі» 
суто психологічно. У матчах середняків 
чемпіонату результат вирішує найчастіше 
жага до боротьби і …везіння – хто 
першим заб’є. І перший, і другий чинник 
зіграв за «Зорю», яка заслужено виграла 
2:0. Хоч і не скажеш, що «Волинь» 
відпустила суперників, не потіпавши їм 
нерви. Прикрасою матчу стало і спільне 
виконання національного гімну, і пісенна 
підтримка нечисленного фанатського 
сектору. Менше з тим, у пам’яті залишаться 
все ж прикрі 0:2 від «Зорі». І це третя 
поспіль поразка команди Володимира 
Дикого, якому доводиться все ще 
пояснювати обставини матчу проти 
«Дніпра» (читайте розлогу цитату старшого 
тренера «Волині»).

А вже у четвер, 24 квітня, на «Волинь» очі-
кує матч із вчорашнім суперграндом, а після 
відставки Мирона Маркевича – просто гран-
дом українського футболу харківським «Мета-
лістом». Команди вийдуть на герць о 19.30.

«Волині» не допоможе, крім низки травмо-
ваних гравців, захисник Ян Масло.

ХРОНІКЕР
20-й тур. 24 квітня, четвер
Волинь  19.30 Металіст

27-й тур. 27 квітня, неділя
Іллічівець  14.00 Севастополь

Зоря  17.00 Говерла

Карпати  17.00 Металург З

Металург Д 19.30 Динамо

Металіст 19.30 Дніпро

28 квітня, понеділок
Ворскла 17.00 Таврія

Волинь 19.00 Чорноморець

До слова, лучани непогано грають із 
харків’янами вдома: з дев’яти матчів вони 
шість виграли! Тому прогнозувати поразку 
«хрестоносців» у битві з «металістами» ра-
нувато, тим більше, що у матчах із сильними 
суперниками лучанам найчастіше вдається 
«покаятися» перед своїми вболівальниками за 
попередні невдачі.

Футбольний квітневий марафон для «Во-
лині» продовжиться у понеділок, і це буде вже 
п’ятий матч команди впродовж 18-ти днів! У 
гості до команди Кварцяного-Дикого приїде 
одеський «Чорноморець». Команда Григорчука 
переживає відновлення після весняної втечі 
провідних виконавців-легіонерів. Тому два до-
машні поєдинки «Волині» обіцяють феєричне 
видовище навіть попри очевидний брак тур-
нірної мотивації лучан. Залишилося битися 
суто за честь свого клубу і тренера.

Мар’ян ОЛЕСЬКИЙ

Після вимушеної перерви в чемпіонаті 
лучани почали переможну серію, яка 
вже триває п’ять матчів. Минулого тижня 
«Лучеськ» удома переміг дві команди зі 
Східної України.

«Лучеськ-Університет» – «Донецьк-2» – 
68:56 (19:20, 15:16, 22:14, 12:6)

Першою на шляху лучан стала молода ко-
манда – дубль БК «Донецьк». Хоча донецька 
команда складається з дуже молодих гравців, 
протягом сезону вони показували непогані ре-
зультати. Тому в першій половині гри лучани 
ніяк не могли розкусити план гри суперника. 
Інша справа – після перерви.

Після гри головний тренер лучан Дмитро 
Чайковський розповів, що в останніх двох чвер-
тях його команда зуміла побудувати грамотну 
гру у відборі, а під кільцем не підводила атака.

Після гри донеччани зручно розташувалися 
на шостому місці турнірної таблиці Вищої ліги.

«Лучеськ-Університет» – «Авантаж-
Політехнік» – 82:77 (21:22, 18:20, 22:7, 21:28)

Наступним випробуванням для лучан став 
харківський «Політехнік». Харків’яни перебу-
вають на третій сходинці «турнірки», і мало хто 
вірив в успіх волинян у цьому матчі. Як і в попе-
редній грі, найкраще підопічні Дмитра Чайков-
ського розкрилися після великої перерви.

У третій чверті господарі виграли +15, і цим 
фактом всі питання про переможця зустрічі 
було знято.

Варто зауважити, що ще дві гри не відбу-
лося, і волиняни отримали технічні перемоги. 
Одеський «Немо» та «Миколаїв-2» не змогли 
приїхати в Луцьк. У зв’язку зі складною ситуаці-
єю в державі президент ФБУ Олександр Волков 
дозволив командам самим узгоджувати виїзних 
ігор. Зазначимо, що жодних штрафних санкцій 
ФБУ за пропущені матчі не застосовує. На такий 
крок федерація пішла, щоб завершити чемпіо-
нат у нормальному режимі й зберегти команди.

Таким чином переможна серія лучан зараз 
нараховує п’ять ігор, що на цей момент є най-
кращим показником у лізі.

Наступну гру лучани зіграють вдома проти 
БК «Кіровоград» у суботу, 26 квітня. Матч відбу-
деться о 18:00 в спорткомплексі СНУ імені Лесі 
Українки (просп. Грушевського, 2б).
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 17 квітня 2014 року.

АНЕКДОТИ

КОЛЕСО ІСТОРІЇ. ЛУЦЬК

риміщення монастиря Луцького 
братства (релігійно-просвітницька 
організація) збудували в середині 

XVII століття. Монастир розташований 
на вулиці Йова Кондзелевича, 5. У 1645 
році завдяки старанням члена братства 
Олександра Мозеллі воно отримало 
привілей від короля Владислава IV 
на будівництво мурованого шпиталю. 
Мозеллі виділив кошти у розмірі 
41000 злотих для будівництва, яке 
почалося наступного року. За два 
роки двоповерхове приміщення було 

збудовано, і тут розмістилися шпиталь, 
школа, келії, бібліотека та друкарня.
У часи розквіту школа була провідною 
серед інших братських шкіл. Перед 
прийняттям до навчання вступникові 
влаштовували триденний екзаменаційний 
термін. Після вступу напрями навчання 
підбирали індивідуально згідно зі 
здібностями та віком учня. Викладали 
граматику, піїтику, риторику, діалектику, 
арифметику, богословські предмети, 
церковний спів. Учні школи брали 
участь у публікаціях, які випускала 

братська друкарня. Тут викладав відомий 
іконописець Йов Кондзелевич. Окрім 
міщан та синів шляхти, у школі навчалися 
бідні діти, які збирали милостиню.
Братство з різних причин занепало у 
XVIII столітті. Потім будівля перейшла до 
уніатського ордену василіан. На фото – 
монастир у міжвоєнний період. Тоді в 
ньому розташовувалися кілька магазинів 
та житлові кімнати. У радянський період 
будівлю пристосували під житловий 
будинок, яким він є і нині. Також тут 
розташовано музей братства.

П

Валютні кредити в «Приват-
банку» відтепер можна гасити не 
тільки зеленими купюрами, а й «зе-
леними чоловічками».

  
— Тату, а хто такий Путін?
— Гм... Синку, тобі ще рано такі 

слова знати.
  

Кандидат у президенти Олег 
Царьов попросив братів Клич-
ків порепетирувати з ним перед 
зустріччю з виборцями Західної 
України.

  
Щоб про Крим менше згаду-

вали, Держдума вирішила пере-
йменувати Автономну Республіку 
Крим у Кримінальну Республіку 
Автоном.

  
Новини «Сі-Ен-Ен», 17 квітня 

2018 року.
Держрада Китайської Народної 

Республіки у зв’язку з безперерв-
ним пияцтвом на одній зі своїх те-
риторій ухвалила рішення заборо-
нити продаж алкогольних напоїв у 
Російській області.

  
Жителі Криму, на демонстра-

цію до Дня Перемоги 9 травня 
дуже обережно вибирайте плакати. 
Щось на зразок «Смерть фашист-
ським окупантам!» можуть непра-
вильно витлумачити російські си-
лові структури.

  
Дзвінок із Росії другу в Україну:
— Санько, вітаю тебе, Севасто-

поль наш!
— Та я ж із Донецька!
— Ой, вибач. Перетелефоную 

через два тижні.
  

Ягодинська катапульта не за-
вдала шкоди жодному беркутівцю, 
бо стріляла лише блоками сигарет.
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АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 25 КВІТНЯ – 1 ТРАВНЯ

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

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

Цього тижня Овни будуть вельми серйозними 
та зосередженими. Жоден папірець не про-
шмигне повз їхнє пильне око. Корисно буде по-
листати правопис, надто – розділ про складні й 
складноскорочені слова. 

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

Тельці переконані, що свобода батьківщини – 
під надійною охороною. Цього тижня зорі напо-
легливо рекомендують змінити транспарант на 
лопату й за призначенням використати державні 
вихідні. Їсти ж бо хочеться за будь-якої влади.

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

У Близнят, як і завше, спостерігатиметься 
гіпертрофоване відчуття власної значущості 
та правоти. Проте зорі попереджають: не роз-
махуйте перед людьми червоною шматкою, бо 
результат може виявитися неочікуваним.

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

Для Раків тиждень обіцяє бути вельми цікавим 
і багатим на усілякі перегони. Головне, нагаду-
ють зорі, не вмикати під час руху задній хід і 
не сплутати ліві й праві повороти. Як варіант – 
полистайте «Правила дорожнього руху».

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

Леви цього тижня можуть трохи позасмагати 
десь у тихому куточку Сонячного Півострова. 
Але зорі все ж попереджають: у жодному разі 
не тицяйте звідти дулі колегам, яким менш по-
таланило. Хтозна, на який бік у пана тюбетей-
ка буде наступного тижня.

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

Для Дів прийдешній тиждень мине у дискусі-
ях. Не вдавайтеся у деталі. Будьте гнучкіши-
ми. Бо ваш педантизм і звичка усе розкладати 
по поличках не лише можуть стати на заваді в 
роботі, а ще й неабияк дратують колег.

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

Зорі наполегливо рекомендують Терезам 
розвивати почуття гумору, оскільки природа 
в цьому питанні виявилася до вас дещо скупу-
ватою. Простіше дивіться на речі – і, мож-
ливо, незабаром і на вашій вулиці машина з 
печивом перекинеться.

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

Скорпіони більш ніж переконані, що міцно 
стоять на ногах і що їхня фортеця – найміцні-
ша з твердинь. Однак зорі наполегливо реко-
мендують добряче перевірити ґрунт, на якому 
зводили свій форпост. Бо він може виявитися 
сипучим піском.

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

Стрільцям цього тижня варто добре пиль-
нувати, щоб ані приціл не збився, ані нюх 
не втратився. Часи ж бо непевні. Бажано по-
вправлятися в ораторському мистецтві – зна-
добиться! Тож не економте на репетиторах.

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

Козорогам цього тижня варто остерігатися 
протягів у владних коридорах. Бо ще, чого 
доброго, занесе вітром змін куди не туди. Зорі 
радять потренувати вестибулярний апарат, 
аби у вирі подій не запаморочилося в голові.

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

Водолії зможуть втілити мрію й задовольнити 
потяг до природи, до земельки. Зорі не бачать 
перешкод на цьому шляху й хором зичать: 
«Лопату вам у поміч!» Однак ще й нагадують: 
землю можна не лишень до рук прибирати.

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

Рибам цього тижня доведеться битися об лід 
недовіри до персони власного начальства. Але 
зорі заспокоюють: головне – не попастися на 
гачок до недоброзичливців, хай якою жирною 
буде наживка.

ДВІЙНИКИ
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Галина КонахГалина Конах – волинська співачка – волинська співачка
Софія Ротару Софія Ротару – радянська – радянська 
та українська естрадна співачката українська естрадна співачка

Роналду Роналду – бразильський футболіст– бразильський футболіст
Антон Сосновський Антон Сосновський – – 
депутат Луцької міськрадидепутат Луцької міськради

Василь Демедюк Василь Демедюк – – 
депутат Верховної Ради від Волинідепутат Верховної Ради від Волині

Зоя БалюкЗоя Балюк – начальник відділу  – начальник відділу 
інформаційної роботи Луцькоїінформаційної роботи Луцької  міськрадиміськради

Олександр Кузьмук Олександр Кузьмук – – 
український політик, екс-міністр оборониукраїнський політик, екс-міністр оборони

Камерон Діас Камерон Діас – американська – американська 
актриса, модельактриса, модель

Василь МарчишакВасиль Марчишак –  – 
начальник луцької міліціїначальник луцької міліціїГригорій Пустовіт Григорій Пустовіт – губернатор Волині– губернатор Волині

Сильвіо Берлусконі Сильвіо Берлусконі – – 
італійський політик і державний діячіталійський політик і державний діяч Луї де Фюнес Луї де Фюнес – французький актор– французький актор
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