
стор. 13

ЗНАЙ НАШИХ

ХРАНИТЕЛЬ ЛУЦЬКОГО 
ПІДЗЕМЕЛЛЯ ОЛЕГ ВИНОГРАДОВ: 

«ПРИВИДА «ПРИВИДА 
ЧУВ І БАЧИВ»ЧУВ І БАЧИВ»
Лучанин Олег Олексійович 
Виноградов ось уже 26 років порядкує 
у підземеллі кафедрального костелу 
святих Петра і Павла. Слюсар-
ремонтник за фахом, краєзнавець за 
покликанням. Хоча для когось – дивак 
диваком. 

64-річний чоловік називає себе «кротом» підземелля 
невипадково, бо провів там добру частину свого життя. Саме 
він свого часу став ініціатором створення клубу «Ентузіаст», 
який наприкінці 80-х узявся наводити лад у костельному 
підземеллі. Хто там бував, знає напевне – воно просто-таки 
дихає історією.

АЛЬТЕРНАТИВА 
КУХЛЮ ПИВА
У кожній людині живе… невдоволення. В одних його більше, 
в інших, відповідно, менше. Усе на світі має темний і світлий 
бік, тож це почуття – не виняток. Добре, як всередині живе 
невдоволення-неспокій. Це тоді, коли постійно мало знань, 
мандрівок, нових країн, книжок, добрих справ. Здається, що життя 
земне надто коротке, щоб усе знайти, встигнути й реалізувати.  
Якщо невдоволення-неспокій, то в очах – багато життя, серце – 
гаряче, а розум – гострий, бо постійно шукає з надією, що істина 
вже дуже близько, десь за рогом наступного будинку. 

ОСОБИСТІСТЬ СПРАВА МОЛОДИХ

• НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ • ЗІРКИ • НОВИНИ • ПОЛІТИКА • ІНТЕРВ’Ю • КОМЕНТАРІ • ФАКТИ • КОМУНАЛКА • СПОРТ •
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ЦІНА ДОГОВІРНА
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

СВЯТОСЛАВ КРАВЧУК: 
«НА КЕРІВНІ ПОСАДИ 
МАЮТЬ ПРИХОДИТИ 
МОЛОДІ АМБІТНІ ЛЮДИ»

стор. 7

Під час пленарного засідання 72-ї 
сесії міської ради, що відбулася 25 
березня, депутати ухвалили рішення 
про звільнення з посади першого 
заступника міського голови Святослава 
Кравчука. Він написав відповідну заяву 
на ім’я міського голови. «Хронікам 
Любарта» вдалося з перших вуст почути 
про мотиви та причину звільнення 
Святослава Євгеновича, а також 
розпитати про те, яким він бачить своє 
майбутнє на пенсії.
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СВІТОВИЙ ЧЕМПІОН 
МУАЙ-ТАЙ БОГДАН МОРОЗ:

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО 
– НІКОЛИ НЕ 
ЗДАВАТИСЯ

ОРОЗ:
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ОСОБИСТІСТЬ

ЯК ОТРИМАТИ ЗНИЖКУ 
НА КОМУНАЛКУ
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ЛЮДЯНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

СУД: МЕР ЛУЦЬКА 
ВЧИНИВ НЕЗАКОННО 

ПРОТИСТОЯННЯ

НЕ ПРОҐАВТЕ 
ПЕРЕВЕДЕННЯ 
ГОДИННИКІВ 
Цієї весни переведення годинників відбудеться в 
ніч з суботи на неділю 29 березня. 

Тобто жителям України доведеться перевести 
лічильники часу на одну годину вперед і вставати 
раніше. Як відомо, згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України, на території України щорічно 
годинникова стрілка переводиться в останню неділю 
березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню не-
ділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

У вересні 2011 року Верховна Рада скасувала 
пере ведення годинників, зробивши літній час постій-
ним. Втім уже в жовтні цього ж року скасувала власне 
рішення.

ГРУПА «НОВИЙ 
ЛУЦЬК» МАЄ НОВОГО 
КЕРІВНИКА  
Депутатська група «Новий Луцьк» у Луцькій міській раді 
25 березня поповнила свої ряди обранцем Андрієм 
Осіповим, який і очолив політичне об’єднання. До 
цього групу очолювала депутат Ірина Констанкевич. 
Нині до депгрупи «Новий Луцьк» входять Ігор Поліщук, 
Андрій Осіпов, Тарас Бас, Петро Савчук, Микола 
Дендіберін, Віталій Кварцяний 
та Ірина Констанкевич. 

«Я вважаю, що буде дуже добре, якщо склад групи 
і далі розширюватиметься за рахунок дійсних фрак-
цій, груп і позафракційних депутатів», – зазначив 
Андрій Осіпов для «Громадське. Волинь».

Групу пов’язують з діяльністю благодійного фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк». 

«Я не маю нічого проти Ігоря Палиці. Я проти 
впливу великого бізнесу на політику, коли змінюють-
ся рішення на догоду. На сьогодні велику небезпеку 
для Луцька становить група компаній «Континіум», 
народні депутати Івахів та Єремеєв, які мають своїх 
представників у менеджменті двох комунальних 
підприємств-монополістів. Коли депутат один – він 
майже не має сил. Тому поєднання зусиль вимагає 
об’єднання думок. Позиція, яку відстоює Ігор Пали-
ця, мені імпонує», – пояснив Осіпов.
 

НА ВУЛИЦІ ВЕСНА 
– БАТАРЕЇ СТАНУТЬ 
ХОЛОДНИМИ  
З 26 березня тимчасово призупинять подачу 
теплоносія для опалення на території Луцька. 

Таке рішення 25 березня ухвалили на позачер-
говому засіданні виконавчого комітету. Директор 
департаменту житлово-комунального господарства 
Іван Кубіцький зазначив, що причин для припинення 
подачі тепла кілька. 

Зокрема, середньодобова температура повітря 
вже сягає майже 8 градусів тепла. А за прогнозом гід-
рометеоцентру в найближчі дні потеплішає і серед-
ньодобова температура буде вищою за + 8 градусів. 
Хоча, як повідомляють погодні сайти, прогнозують 
дощову погоду, починаючи з п’ятниці, 27 березня.  

Окрім цього, зі слів чиновників, до них звертаються 
чимало лучан, нарікаючи, що в квартирах дуже гаряче. 

Іван Кубіцький зазначив, що для Луцька було 
встановлено ліміт споживання газу на опалювальний 
сезон на рівні 50 млн м куб. Нині ж уже використано 
58 млн м куб.  Подачу теплоносія буде зупинено у 
всьому місті. Втім воду з системи не зливатимуть і у 
випадку похолодання систему можна буде запустити 
за півдня. Крім того, можна буде подавати тепло й в 
окремі лікувальні та навчальні заклади.

ТІК-ТАК

ОГОВТАЛИСЯ

СВІЖА КРОВ

ГРА З ДОЛЕЮ
ВЛАДА ЯК ДІАГНОЗ

З ПОЧАТКУ РОКУ 
В ЛУЦЬКУ – БІЛЬШ 
ЯК СОТНЯ П’ЯНИХ 
ВОДІЇВ  
Із початку 2015 року в Луцьку 
зареєстрували 27 ДТП, у яких гинули чи 
травмувалися люди. Порівняно з минулим 
роком, кількість постраждалих в аваріях 
зросла на 35%. 

Про це під час круглого столу щодо обго-
ворення теми аварійності у Луцьку в управ-
лінні ДАІ УМВС України у Волинській об-
ласті повідомив начальник Луцького відділ 
Державтоінспекції УМВС Віктор Главічка, 
пише ІА «Волинські новини».

З його слів, через аварії, що трапилися 
в обласному центрі з початку 2015 року, по-
страждало 43 людини. П’ятеро із них, на 
жаль, загинули, а 38 зазнали травм різного 
ступеня важкості.

Загалом, з початку року в Луцьку обліку-
вали 192 ДТП, під час яких транспортні засо-
би отримали механічні ушкодження. Всьо-
го зареєстрували 387 учасників ДТП та 354 
транспортні засоби, що мають якийсь стосу-
нок до дорожніх інцидентів.

Окрім того, в Луцьку затримали 109 воді-
їв, які кермували транспортними засобами у 
стані алкогольного сп’яніння. Для порівнян-
ня, за такий же період  торік їх було 106. Вар-
то додати, що цьогоріч даішники «зловили» 
трьох водіїв, які сіли за кермо у стані нарко-
тичного сп’яніння.

Щодо аварій на пішохідному переході, то 
у 2015 році з вини водіїв трапилося 9 таких 
ДТП, зокрема, шість із них – з вини пішохо-
дів. Під час ДТП на «зебрі» постраждало 11 
осіб.

«Аварії траплялися переважно в лютому. 
Люди закінчують роботу на підприємствах у 
темну пору доби, а водії, на жаль, не пропус-
кали пішоходів на переходах, де вони мають 
беззаперечні переваги», – резюмував голо-
вний державтоінспектор міста.

ішення про 
продовження оренди 
3,5 гектарів землі 

на території Завокзального 
ринку Волинській обласній 
спілці споживчих товариств, 
яке ухвалили 5 травня 2011 
року, луцький мер виніс на 
розгляд сесії незаконно, пише 
видання «Під прицілом».

Остаточну крапку в цій 
справі поставив Львівський апе-
ляційний адмінсуд 12 березня 
цього року, який розглянув апе-
ляційну скаргу депутата Луцької 
міської ради Андрія Осіпова.

Нагадаємо, рішенням «Про 
продовження договору оренди 
земельної ділянки на новий тер-
мін Волинській обласній спілці 
споживчих товариств для об-

слуговування ринку «Завокзаль-
ний» на вул. Карпенка-Карого, 
1» та укладенням додаткової уго-

ди міські обранці надали землю 
в оренду на 22 роки.

Однак, як аргументував у 
суді свою позицію позивач Ан-
дрій Осіпов, це питання розгля-
далося й раніше, 28 квітня 2011 
року, але рішення ухвалено не 
було. І саме 5 травня, коли пи-
тання повторно вніс на розгляд 
депутатів колега Осіпова Євгеній 
Ткачук, Луцьким міськрайонним 
судом було винесено ухвалу про 
зупинення дії цієї норми Регла-
менту міськради, яка дозволяє 
виносити рішення на повторне 
голосування.

Андрій Осіпов стверджує, 
що під час тієї сесії він попе-
редив усіх колег про судову 
ухвалу, яка забороняла ставити 
рішення на розгляд сесії повтор-
но. Однак колеги його не пос лу-

хали і проголосували ще раз.
Відтак 12 березня цього року 

Львівський апеляційний адміні-
стративний суд визнав дії місько-
го голови в цій частині незакон-
ними.

«Таким чином, це перша пере-
мога у цій справі, в якій я борюся 
проти договору, що завдав збит-
ків місту Луцьку вже близько на 
70 мільйонів гривень, а до кінця 
своєї дії цифра збитків буде по-
над 600 мільйонів гривень, якщо 
його не зупинити», – повідомив 
Андрій Осіпов. 

Зі слів депутата, після цього 
рішення у судовому порядку має 
бути поставлено питання про 
скасування рішення Луцькради, 
яким, власне, було передано зем-
лю в оренду Волинській облспо-
живспілці. 

Щодо завданих збитків, які 
порахував Андрій Осіпов, то їх 
мають відшкодовувати 27 депута-
тів та мер Луцька, які проголосу-
вали за це рішення 5 травня 2011 
року. 

«У мене претензії щодо збит-
ків до них, а не до облспожив-
спілки», – наголосив Осіпов.

Р

резня 2015 року
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Об’єм двигуна автомобіля і площа 
нерухомості – аж ніяк не головні 
чинники, за якими мали б нараховувати 
податки в місцевий бюджет. Відтак 
луцьким депутатам пропонували 
звернутися до Кабміну, аби фахівці 
розробили законопроект про введення 
справжнього «податку на розкіш», а не 
декларативного. 

Про це стало відомо під час чергової 
сесії 25 березня. Однак міських депутатів 
влаштовує стан речей, який наразі є в дер-
жаві, повідомляє ІА «Волинські новини». 

Авторами проекту рішення «Про звер-
нення до Кабінету Міністрів України щодо 
вдосконалення механізму обчислення міс-
цевих податків» стали депутати міськради, 
члени депутатської групи «Новий Луцьк». 
Під час сесії його озвучив депутат міськра-
ди Ігор Поліщук.

Він нагадав, що центральна влада заде-
кларувала децентралізацію бюджетів. Мов-
ляв, забравши 60 мільйонів ПДФО з бю-
джету Луцька, вищі чини країни дозволили 
наповнювати казну за рахунок податку на 
нерухомість та транспортні засоби. Однак 
сума цих зборів невелика. А ось акцизний 
податок – ненадійна категорія. Адже плато-
спроможність населення різко зменшилася, 
а ціни збільшилися. Тому цілком імовірно, 
що місто не збере очікуваного акцизного 
податку, якщо лучани стануть менше купу-
вати бензину, алкогольних та тютюнових 
виробів.

Розглядаючи свого часу податок на не-
рухомість, депутати міськради відзначали, 
що цей збір не є податком на розкіш, яким 
мав би бути. Адже квартира в центрі вар-
тує дорожче, аніж на околиці. Або ж вет-
хий будинок теж має оціночну вартість 
меншу, аніж новий елітний котедж. Однак, 

згідно з чинним законодавством, власники 
і недорогої нерухомості, і дорогої платити-
муть однаково.

Те саме стосується і податку на тран-
спорт. Адже об’єм двигуна не визначає 
вартості автомобіля. Тож власники авто-
мобілів вартістю 100 тисяч гривень можуть 
не платити податку. Відтак ці податки, на 
думку депутатів групи «Новий Луцьк», не 
можна назвати податком на розкіш. Він не 
відповідає поняттям соціальної справедли-
вості.

Депутати пропонували звернутися до 
Кабміну, аби фахівці підготували законо-
проект щодо вдосконалення механізму об-
числення місцевих податків. Аби об’єкти 
нерухомості та транспорт оподатковува-
лися за оціночною вартістю, а не площею. 
На думку Ігоря Поліщука та його колег, це 
усунуло б несправедливість і сприяло б по-
силенню фінансової децентралізації.

Проект рішення виносили на голосу-
вання під час сесії тричі. Утретє депутати 
голосували поіменно. Однак потрібної 
кількості голосів проект рішення не на-
брав.

Вочевидь депутатам міськради вигідна 
нинішня ситуація, оскільки «податку на 
розкіш» вони не захотіли. Тож власники 
дорогих котеджів платитимуть податок на 
нерухомість так само, як і мешканці вет-
хих будинків. А власники дорогих автівок 
платитимуть так, як і власники бюджетних 
моделей.

«ПОДАТОК НА «ПОДАТОК НА 
РОЗКІШ» ДЕПУТАТАМ РОЗКІШ» ДЕПУТАТАМ 
НЕВИГІДНИЙНЕВИГІДНИЙ
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У ЛУЦЬКУ – ЛИШЕ 
ДВА МІЛЬЙОНЕРИ
Лише двоє громадян задекларували в Луцьку 
дохід у понад мільйон гривень, інформує Луцька 
державна податкова інспекція. 

До Луцької ОДПІ вони подали декларації, загаль-
на сума доходів у яких – 5,9 мільйона гривень. З цієї 
суми до бюджету перераховано 232,3 тисячі гривень 
податку, ще 19,2 тисячі гривень задекларовано до 
сплати.

Загалом 1146 лучан вже прозвітували у Луцькій 
ОДПІ про статки, отримані у 2014 році, серед яких 
громадяни, які мають право на отримання податкової 
знижки.

Податківці нагадують, що деклараційна кампанія 
триває до 1 травня 2015 року, тому не потрібно від-
кладати виконання свого конституційного обов’язку 
на останній день, а завітати до інспекції вже зараз та 
сумлінно виконати громадянський обов’язок. Мож-
ливо, тоді «чистих» мільйонерів буде трішки більше. 

БАНДЕРІ Й ШУХЕВИЧУ – 
ГЕРОЇВ УКРАЇНИ
Волинська обласна і Луцька міська ради 
звернулися до Президента з проханням 
повернути Бандері та Шухевичу звання Героїв 
України. Адже історичну справедливість потрібно 
встановити, вважають волинські депутати.

Волинська обласна рада більшістю голосів ухва-
лила відповідне рішення 20 березня, Луцька міська 
рада проголосувала за це 25 березня.

Як відомо, 12 жовтня 2011 року Вищий адміні-
стративний суд України позбавив звання Герой Укра-
їни лідерів національно-визвольного руху Степана 
Бандеру й Романа Шухевича. 

Більшість волинських депутатів переконана, що 
таке рішення антиукраїнський режим Януковича 
ухвалив на догоду Кремлю. 

ЛУЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД 
ЗНОВУ ПРАЦЮЄ
Луцький спиртогорілчаний завод планує 
експортувати свою продукцію до Німеччини і 
Сербії. Невдовзі планують підписати контракт із 
підприємцем, який реалізовуватиме волинський 
алкоголь за кордоном.

За словами директора Луцького МПД ДП «Укр-
спирт» Дениса Шмарова, експортну продукцію виро-
блятимуть на базі «Поліської», хоча назву й етикетку 
можуть змінити.

На запуск виробництва горілки після тривалої пе-
рерви «Укрспирт» спрямував близько семи мільйонів 
гривень. Планується, що за місяць спиртзавод виго-
товлятиме 195 тисяч літрів продукції. 

Як зауважив Денис Шмаров, «Поліська» та «Во-
линська» конкуруватиме на ринку за допомогою при-
вабливої ціни – 39,9 грн.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

«ЧЕРВОНА КНИГА» ТОВСТОСУМІВ 

ПОСМЕРТНО

БУДЬМО!

ВОЛИНСЬКІ РОЗВІДНИКИ 
ОТРИМАЛИ БЕЗПІЛОТНИК

Безпілотний літальний 
апарат (БПЛА) та прилади 
спостереження для 
здійснення повноцінних 
розвідувальних дій отримала 
розвідувальна рота військової 
частини В0259, що у 
Володимирі-Волинському, від 
Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк».

З проханням про допомогу у 
Фонд звернувся військовий Ан-
дрій Лев. Зокрема, у зверненні 
йшлося про потребу комплек-
тування розвідувальної роти 
частини безпілотними літаль-
ними апаратами та приладами 
спостереження для здійснення 
повноцінних розвідувальних 
дій, що забезпечує якіснішу 
розвідку та збереження життя 
особового складу частини. Про 
це повідомляють у прес-службі 
Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк».

Днями командирові взводу 
розвідроти 14 ОМБР лейтенанту 
Сергію Мисанюку голова прав-
ління Фонду «Новий Луцьк» 
Олександр Товстенюк та голова 
правління ГФ «Варти порядку» 
Олександр Тиводар передали бі-
ноклі, прилади нічного бачення, 
квадрокоптер (БПЛА), приціл 

оптичний, лазерні ручні дально-
міри та іншу техніку на суму по-
над 130 тисяч гривень.

«Ми одразу взялися за ви-
вчення цього питання, адже жит-
тя та безпека тих, хто бореться 
за нашу державу, є потрібною та 
важливою справою. Варто зазна-
чити, що безпілотник ми раніше 
придбали для «Варти порядку», 
а зараз зі згоди голови правлін-
ня «Варти порядку» Олександра 
Тиводара передаємо його для 

більш нагальної потреби. А для 
«вартових» замовили сучасні-
ший апарат з висотою підйому 
до одного кілометра і радіусом 
польоту до 10 кілометрів. Такий 
радіус дозволить перекривати 
весь периметр міста, робити ві-
деознімання, що допоможе пра-
воохоронним органам виявляти 
та досліджувати різні порушен-
ня. Також новий безпілотний 
апарат дозволить реалізовувати 
складніші завдання: наприклад, 

на Волині є проблема з неза-
конним видобутком бурштину, 
а з цим пристроєм можна буде 
відслідковувати та зупиняти 
такий процес», – зазначив голо-
ва правління Фонду Олександр 
Товстенюк.

Варто зауважити, що при-
стрій, який передали на потре-
би АТО, хоч і не є апаратом вій-
ськового призначення, втім за 
допомогою вмонтованої камери 
він передає відзняте фото та ві-
део на підключений мобільний 
пристрій, може автоматично 
рухатися згідно з попередньо 
визначеним маршрутом, чу-
дово тримається в повітрі за 
швидкості вітру до 15 метрів на 
секунду. А у разі виходу із зони 
дії пульта обладнаний функці-
єю автоматичного повернення 
додому.

«У зоні АТО цей літальний 
апарат стане чудовим помічни-
ком для розвідників та артиле-
ристів, адже з його допомогою 
військові зможуть дослідити і 
побачити, де є загроза», – резю-
мував Андрій Лев.

М РОМАНЮК ШКОДУЄ, РОМАНЮК ШКОДУЄ, 
ЩО ПОЧАВ РЕМОНТЩО ПОЧАВ РЕМОНТ

Євгенія СЕМЕНЮК

инулого тижня до 
редакції «Хронік» 
зателефонувала 78-річна 

лучанка Людмила Володимирівна 
– мешканка одного з будинків 
на вулиці Гулака-Артемовського. 
Її розхвилювали ремонтні 
роботи у їхньому дворі, який 
прилягає якраз до території, 
де зараз зводять новобудови. 
Як засвідчили події наступних 
днів, пенсіонерка тривожилася 
недарма.

На думку лучанки, міська 
рада замість продуманої робо-
ти робить порожній піар – адже 
буквально за рік-два після того, 
як будівництво сусідніх багато-
поверхівок завершиться, дове-
деться наново обладнувати всю 
спільну територію. «Для чого 
тоді вкладати зараз кошти в ці 
доріжки, якщо їх потім знову 
зніматимуть та перекривати-
муть?» – логічно розмірковує 
пані Людмила. Тим часом сусі-
ди пенсіонерки її міркування не 
підтримали, бо ремонт та благо-
устрій традиційно не таке вже 
часте явище у побуті лучан.

Як з’ясувалося, жінка вияви-
ла надзвичайну спостережливість 
як для такого поважного віку, 
бо благоустрій виявився міцно 
пов’язаним з тим самим піаром. 
24 березня 2015 року луцький 
міський голова Микола Романюк 
браво прозвітував на своїй сто-
рінці у соцмережі, що на окремих 
об’єктах, обраних для ремонту 
території, вже на повну йде оздо-
блювання дворів асфальтним по-
криттям. Не минуло й години, як 
інша лучанка Наталія Петренко 

(Natali Petrenko) поцікавилась у 
голови, чи можна, на його думку, 
розцінювати як благоустрій те, що 
під час роботи з під’їзду будинку 
на Гулака-Артемовського, 19 бру-
тально зірвали дашок. Саме вона 
є авторкою цього епічного фото 
(вгорі).

Як з’ясувалося з коментаря 
Миколи Романюка, на всю цю 
красу, асфальтування повороту 
у двір, в бюджеті заплановано 
0,7 мільйона гривень. Оскільки 
луцький міський голова часто 
пише вечорами у «Facebook» те, 
що зранку десь зникає, журна-
лісти «ХЛ» зафіксували мерську 
відповідь: очільник міської гро-
мади, як виявилося, шкодує, що 
почав цей ремонт…

До мерського ремонту під’їзд, 
у якому живе пані Наталія, мав 
такий самий вигляд, як і сусідні 
(фото знизу).

Трагедія могла бути наба-
гато більшою, аніж публічні зі-
тхання міського голови. Наталія 
Петренко, яку Романюк одразу 
після незручного запитання ви-
далив з фейсбучних друзів, з її 
слів, встигла вийти з дитиною з 
цього самого під’їзду за кілька 
хвилин до того, як обвалився 
дашок. Сусідка з двома дітьми 
дивом затрималась усередині, та 
також не потрапила під обвал. 
Хто та як виправдовував би не-
дбалість і які наслідки це мало 
б, зараз можна тільки здогаду-
ватися.
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Тетяна ГРІШИНА

з травня 2015 року почне 
діяти новий порядок 
призначення житлових 

субсидій. У департаменті соціальної 
політики Луцької міської ради 
очікують, що завдяки спрощенню 
системи надання пільг та 
збільшенню тарифів на комунальні 
послуги кількість користувачів 
субсидіями збільшиться майже у 
сім разів, тобто до 60 тисяч осіб. 
Кабінет Міністрів України ухвалив 
постанову «Про вдосконалення 
порядку надання житлових 
субсидій» ще у лютому 2015 року, 
втім вона набуває чинності 1 
травня. Як пояснювали урядовці, це 
відбулося в зв’язку з підвищенням 
цін на комунальні послуги: газ, 
електроенергію та тепло, які 
зросли для українців у рази. Втім 
пояснення та тлумачення порядку 
отримання субсидій в органи 
соцзахисту почали надходити 
лише нещодавно. А чимало 
українців навіть не здогадуються, 
що вони мають право на соціальну 
допомогу. 

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА СУБСИДІЮ? 
Отримати субсидію може кожне 

домогосподарство, незалежно від май-
нового стану. Її призначають на того 
члена господарства, на якого відкрито 
особовий рахунок для сплати послуг. 

За новим механізмом отримати 
пільгу можуть ті особи, які мають 
два житлові приміщення у власності, 
здають житло в оренду, особи працез-
датного віку, які не працюють, не на-
вчаються, не перебувають на обліку як 
безробітні. 

Особам, які отримували житлову 
субсидію протягом опалювального 
періоду 2014/15 року, субсидію на на-
ступний період призначають на під-
ставі раніше поданих документів.

У новому порядку отримання піль-
ги діє лише єдине обмеження щодо 
майнового стану заявника: субсидію 
не надають, якщо хтось зі складу до-
могосподарства здійснив протягом 12 
місяців перед поданням заявки одно-
разову покупку на суму в понад 50 ти-
сяч гривень. 

Субсидію відтепер призначати-
муть на 12 місяців. Раніше пільгу 
надавали на опалювальний період. 
Встановлюється принцип автоматич-
ного надання субсидії на наступний 
термін. 

«Коли закінчується термін при-
значення субсидії, громадянину не 
потрібно буде звертатися до органу 
соціального захисту, а ми автоматич-
но будемо продовжувати призначення 
житлових субсидій на наступний тер-
мін», – зазначає директор департамен-
ту соціальної політики Луцької міської 
ради Лариса Боярин.

ЯК ОТРИМАТИ ЗНИЖКУ 
НА КОМУНАЛКУ

І

результат ділять на розмір про-
житкового мінімуму на одну осо-
бу на місяць (нині він становить 
1176 грн). Результат ділять на 2, 
а потім множать на 15% (базова 
норма плати за послуги). Таким 
чином визначається відсоток 
обов’язкової плати за житлово-
комунальні послуги. 

Субсидію будуть призначати 
на соціально встановлену норму. 
Усе, що перевищуватиме цю нор-
му, людина оплачує самостійно. 

«Однак цим порядком перед-
бачено, що для непрацездатних 
осіб, які проживають одиноко, 
питання призначення субсидії на 
надлишкову площу буде винесено 
на розгляд комісії в окремих ви-
падках, залежно від стану сім’ї», 
– пояснила Лариса Боярин. 

АДРЕСА ДЕПАРТАМЕНТУ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЛУЦЬКРАДИ: 
м. Луцьк, просп. Волі, 4а, тел.: 

(0332) 28-41-80, 72-41-64

Філія №2: м. Луцьк, вул. 
Бенделіані, 7, тел.: 26-59-61, 

26-68-29 

ЯК ОФОРМИТИ 
СУБСИДІЮ? 
Згідно з новим поряд-

ком, призначення субси-
дій відбуватиметься на 
підставі лише двох до-
кументів – заяви та де-
кларації. Раніше потрібно 
було подавати ще й довідки про 
доходи. Заяву та декларацію потрібно 
надати в органи праці і соцзахисту до 
1 травня за місцем реєстрації або наді-
слати поштою. 

«Кожне домогосподарство отри-
має у квітні та жовтні цього року 
спрощені форми заяви та декларації, 
а також інструкцію щодо їх заповне-
ння. Постановою уряду передбачено, 
що підприємства, які надають послуги 
з газопостачання, електропостачання 
та централізованого опалення мають 
виготовити ці бланки і доставити до 
кожного споживача», – зазначила Ла-
риса Боярин. 

У декларації зазначаються доходи 
громадян, які зареєстровані в помеш-
канні, витрати на придбання майна, 
товарів та послуг, що перевищує суму 
в 50 тисяч гривень. Якщо по субсидію 
звертається особа, яка живе в орендо-
ваному помешканні та оплачує кому-
нальні послуги на підставі письмового 
договору найму, то їй потрібно також 
надати копію договору оренди житла. 

Рішення про призначення або від-
мову в наданні субсидії ухвалюють 
протягом десяти днів після подання 

заяви та 
отримання відомос-
тей від органів Державної фіскальної 
служби. Вимагати будь-які інші доку-
менти чиновники не мають права, адже 
у разі потреби уточнення інформації 
вони мають самостійно робити запити 
до відповідних служб та установ.

У разі зміни обставин, які мо-
жуть вплинути на отримання житло-
вої субсидії, заявник зобов’язується 
у місячний термін повідомити орган 
соцзахисту. Зверніть увагу: якщо ін-
формація, зазначена в декларації, не 
відповідатиме дійсності, заявник буде 
змушений повертати кошти в подвій-
ному розмірі. 

ЯК РОЗРАХУВАТИ 
РОЗМІР СУБСИДІЇ? 
Для призначення субсидії сукуп-

ний дохід обчислюється виходячи з 
отриманих особами доходів без ура-
хування податку з доходів фізичних 
осіб, інформацію про які зазначено у 
декларації про доходи і витрати осіб, 
які звернулися по призначення жит-
лової субсидії. 

Провести попередні розрахунки 
розміру субсидії можна, скористував-
шись он-лайн калькулятором, який 
розміщений на сайті департаменту 
(http://www.social.lutsk.ua/calc_subs.
php). 

Алгоритм розрахунку такий: на 
початку треба визначити середньо-
місячний дохід сім’ї за півроку. Його 
потрібно поділити на кількість чле-
нів домогосподарства, аби визначи-
ти дохід на одну особу. Отриманий 

НОРМИНОРМИ 
користування житлово-комунальними послугами 

(в місяць)

норма житла
13,6513,65 м м2    Х  1 людину  1 людину

35,2235,22 м м2    Х  сім’ю  сім’ю

130 кВт кВт    Х  сім’ю з 1 люд.  сім’ю з 1 люд. 
+ 3030 кВт   кВт  Х  Х  кожного кожного 
другого члена сім’ї

150 кВт кВт    Х  сім’ю з 1 люд.  сім’ю з 1 люд. 
+ 3030 кВт   кВт  Х  Х  кожного кожного 
другого члена сім’ї

120 кВт кВт    Х  сім’ю з 1 люд.  сім’ю з 1 люд. 
+ 3030 кВт   кВт  Х  Х  кожного кожного 
другого члена сім’ї

90 кВт кВт    Х  сім’ю з 1 люд.  сім’ю з 1 люд. 
+ 3030 кВт   кВт  Х  Х  кожного кожного 
другого члена сім’ї

3030 кВт   кВт  Х  1 люд.  1 люд.

7 м м3    Х  1 м  1 м2 площі площі

6565 кВт   кВт  Х  м  м2  2  площіплощі

6 м м3    Х  1 людину  1 людину

9 м м3    Х  1 людину  1 людину

1818 м м3    Х  1 людину  1 людину

2,42,4 м м3    Х  1 людину  1 людину

4 м м3    Х  1 людину  1 людину

1,61,6 м м3    Х  1 людину  1 людину
4 м м3    Х  1 людину  1 людину

0,4167 0,4167 м3    Х  1 людину  1 людину

газове

електричне

газова плита
(приготування їжі)

газова плита
(приготування їжі 
та підігрів води)

газова плита 
і водонагрівання

холодна
(при наявності централі-

зованої гарячої води)
холодна

(при відсутності центра-
лізованої гарячої води)

харяча вода
водовідвід

вивіз побутового 
сміття

в будинках зі 
стаціонарними 

електроплитами:
– при наявності централі-

зованої гарячої води;
– при відсутності централі-

зованої гарячої води

в будинках без 
стаціонарних 
електроплит:

– при відсутності централі-
зованої гарячої води;

– в інших будинках;

освітлення житла 
(в селах та смт)

**

*

житлова 
площа

опалення

газ

вода

утримання 
прибудинкової 

території

тр а я

д

*

житлова

11
+ +
др

до 
270 
кВт

11
+ +
др

до 
240 
кВт

99
+ +
дрдр

99до 
210 
кВт

11
+ +
др

11до

до 
250 
кВт

* норми газа для опалення використовуються в опалювальний період і коригуються на коефіцієнт, 
встановлений для регіонів (постанова КМУ від 06.08.2014 р. № 409.

ФОРМИТИ 
ИДІЮ? 
новим поряд-

ачення субси-
атиметься на 
ше двох до-
заяви та де--

ніше потрібно
ти ще й довідки про 

ву та декларацію потрібно
і і

заяви та 
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ЗІРКОВІ НОВИНИ

ПОНЕДІЛОК
30 БЕРЕЗНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
«Телевізійна служба новин»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 2»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, 
дівчатами»
22.00 «Гроші»
23.35 Т/с «Містер Cелфрідж»
00.50 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»
02.50 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

06.30 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/Ф «САМОТНІ 
СЕРЦЯ»
13.40, 14.20 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 03.55 Т/с «Орлова і 
Александров»
22.55 Т/с «Мессінг: Хто бачив 
крізь час»
00.50 Т/с «Все повернеться»

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 М/с «Том і Джері»
06.00, 19.15 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНИЙ 
ШЕРШЕНЬ»
12.25, 13.20, 16.20 Т/с «Снайпер. 
Зброя відплати»
16.50 Х/Ф «ТЕРМІНОВА 
ДОСТАВКА»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
00.35 Х/Ф «НІНДЗЯ-УБИВЦЯ»
02.15 Х/Ф «НІНДЗЯ»
03.35 Х/Ф «КОХАННЯ У 
ВЕЛИКОМУ МІСТІ-2»

06.15 У пошуках істини
07.00, 15.55 «Все буде добре!»
08.55 «Моя правда. Альона 
Курилова. Місія здійсненна»
09.55 Х/Ф «АС»
11.45 Х/Ф «ІВАН 
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ 
ПРОФЕСІЮ»
13.35, 19.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
18.50 «Таємниці зважених. 
Надлишкова любов»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»
01.05 Х/Ф «ВИКОНАННЯ 
БАЖАНЬ»
02.45 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.35, 04.05 Д/ф
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром
13.20 Вікно в Америку
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільми
14.10 Хочу бути
14.30 Нотатки на глобусі
14.50 Книга ua
15.25 Х/Ф «СТУДЕНТ РОКУ»
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»

06.00 Мультфільми

06.35 «Нове Шалене відео по-

українські»

07.30 Х/Ф «ХАЗЯЇН»

09.30 Т/с «Захист Красіна-3»

17.30 «Люстратор 7.62»

18.30, 21.00 Новини «Спецкор»

19.00 Т/с «Розшук-2»

21.30 «ДжеДАІ»

22.00 «Секретні матеріали»

22.15 Х/Ф «БАЛІСТИКА: ЕКС 

ПРОТИ СІВЕР»

00.10 Х/Ф «ТИРАНОЗАВР 

АЦТЕКІВ»

01.55 Х/Ф «ЧОРНА РАДА»

06.00 Легенди бандитського 
Києва
06.30, 14.00 У пошуках істини
07.20 Відчайдушні рибалки
08.10 Містична Україна
09.00 Де шукати Шамбалу?
09.50, 16.30 Таємниці зцілення
10.40 Голуба планета: океани
11.30, 20.00 Смертельна 
зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 18.20 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
15.40 Чоловік проти жінки
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Відчувати, як тварина
23.00 Покер
00.20 Полювання на вбивць
01.20 Війна всередині нас

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 

Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 03.00, 05.30 Події

09.15, 03.50 Реальна містика

10.00 Т/c «Тілі-тілі тісто» 1

14.00 Моє нове життя

15.30, 17.10 Т/c «Слід» 1

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Нова Надія» (2)

19.45 «Говорить Україна»

21.00 Т/c «Все тільки 

починається» 1

23.00 Події дня

23.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»

06.10, 07.50 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
07.55 Х/Ф «ЧОРНА 
БЛИСКАВКА»
10.05, 11.50 Teen Time
10.05 Єралаш
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15.55 Т/с «Вороніни»
18.00, 02.20 Репортер
18.20, 01.35 Абзац!
19.00 Ревізор
21.25 Страсті за Ревізором
23.30 Т/с «Темний світ»
02.25 Служба розшуку дітей
02.30 ППШ
03.50 Зона ночі
05.30 25-й кадр

ВІВТОРОК
31 БЕРЕЗНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
02.55 «Телевізійна служба 
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 2»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, 
дівчатами»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Т/с «Містер Cелфрідж»
00.35 Х/Ф «ВИТТЯ: 
ПЕРЕРОДЖЕННЯ»
02.10 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.40 Т/с «Земський лікар. 
Життя заново»
06.30 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.55 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
12.35, 14.20 Т/с «Земський 
лікар 4. Повернення»
14.55 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 04.00 Т/с «Орлова і 
Александров»
00.55 Т/с «Сусіди»

05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

09.50, 03.10 Т/с «Стріла»

11.40, 13.20, 16.20 Т/с «Опери»

16.35 Т/с «Морський патруль»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Трюкач»

23.50 Х/Ф «КОБРА»

01.20 Х/Ф «СВЯТІ З БУНДОКА-2. 

ДЕНЬ УСІХ СВЯТИХ»

05.35 У пошуках істини
06.20, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.55, 15.55 «Все буде добре!»
08.50 «Таємниці зважених. 
Надлишкова любов»
09.50 «Правила життя. 
Дитсадок. Скалічене 
дитинство»
12.35, 19.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
13.35 «МастерШеф - 2»
18.50 «Таємниці МастерШефу. 
Ксенія-воїн»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «НА ПІДМОСТКАХ 
СЦЕНИ»
03.00 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.15 Перша студія
11.15 Д/ф
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Мультфільм
13.50 Фольк-music
15.00 Х/Ф «ПАН 
ВОЛОДИЄВСЬКИЙ»
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55, 04.05 Т/с «Яструб»
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.25, 15.40, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45, 22.00 «Секретні 
матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-5»
13.50, 19.00 Т/с «Розшук-2»
16.40 «6 кадрів»
22.15 Х/Ф «ОНГ БАК»
00.20 Х/Ф «ОСТАННІЙ 
ХИЖАК ЮРСЬКОГО 
ПЕРІОДУ»
02.00 Х/Ф «ДОРОГА НА СІЧ»

06.00, 01.20 Легенди 
бандитського Києва
06.30, 14.00 У пошуках істини
07.20 Відчайдушні рибалки
08.10 Містична Україна
09.00 Прибульці. Двері у 
всесвіт
09.50, 16.30 Таємниці зцілення
10.40 Мешканці Чорної лагуни
11.30, 20.00 Смертельна 
зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 18.20 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
15.40 НЛО. Хроніки катастроф
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Відчувати, як тварина
23.00 Загадки Всесвіту
00.20 Полювання на вбивць

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/c «Плюс любов» 1

11.50, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Нова Надія» (2)

20.50 Футбол. Товариський 

матч «Україна» - «Латвія»

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 2» (2)

06.10, 07.55 Kids Time

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»

06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 

Легенди крутості»

08.00, 18.00, 03.20 Репортер

08.03, 12.03 Teen Time

08.05 Єралаш

12.05 Т/с «Татусеві дочки»

16.00, 19.00 Т/с «Вороніни»

18.20, 02.40 Абзац!

21.00 Серця Трьох-2

23.20 Х/Ф «СКАРБ НАЦІЙ 2»
03.25 ППШ

04.25 Зона ночі

05.05 25-й кадр

НЕВІДОМІ ФАКТИ 
ПРО ДЖАСТІНА БІБЕРА
glamurchik.org

Схоже, що відомий канадський виконавець Джастін 
Бібер справді вирішив змінюватися. І перше, з чим 

він вступив у бій, – це його пихатість і зверхність. А для 
боротьби він обрав доволі оригінальний спосіб – пого-
дився стати головним героєм передачі «Засмаж зірку». 
Головна ідея шоу полягає в тому, аби відому особистість 
висміяли з усіх можливих боків. 

Промо-відео цієї події розлетілося інтернетом мит-
тєво. Його вже подивились мільйони користувачів ме-
режі. Також стало відомо, що… 

Батько Джастіна був учасником боїв без правил. 
Такий великий хлопчик досі тримає біля свого ліжка 

двох улюблених ведмедиків. У них навіть є імена – пер-
шого звуть Містер Ведмідь, а другого – Уілліс.

Улюблений смак морозива цього дорослого чоловіка 
– солодкої вати. А ще він обожнює кислі дитячі жуйки. І 
зовсім як маленький терпіти не може спаржу. А на сніда-
нок найбільше любить кукурудзяні пластівці з ягодами.

Щоб додати собі брутальності, Бібер продовжує 
вкривати своє тіло татуюваннями. Їх у нього вже понад 
тридцять. При чому вони дуже різні – від християн-
ського хреста до точної копії у двомірній площині ока 
його матері.

Улюблені серіали красунчика – «Друзі» й «Таємниці 
Смолвіля». А от улюблений фільм – «Щоденник пам’яті» 
з Райаном Гослінгом і Рейчел Макадамс у головних ролях.

А серце його тьохкає аж ніяк не до Селени Гомез, а 
до більш зрілої жінки – Бейонсе. Він впевнений, що за-
коханий у неї.

Незвичне вміння співака – збирати на швидкість ку-
бик Рубика. Він справляється всього за дві хвилини. А 
ще вміє вільно розмовляти французькою.

АНТОНІО БАНДЕРАС СТАНЕ 
ДИЗАЙНЕРОМ
glamurchik.org

Останнім часом все більше 
зірок розширюють сфери 

свого впливу. Вони створюють 
аромати, розробляють нові моделі 
взуття та одягу. Відставати від колег 
не хоче і актор Антоніо Бандерас. Не-
щодавно він повідомив, що збирається 
стати дизайнером одягу.

Проте, на відміну від багатьох 
своїх колег, Антоніо вирішив дуже 
серйозно підійти до цього питання. І, оскільки він не 
має знань щодо створення одягу, то у свої п’ятдесят чо-
тири вирішив отримати спеціалізовану освіту. 

«Я збираюся вивчати дизайн. Мені здається, що в 
Англії – найкращі навчальні заклади світу. Університет 
Святого Мартіна входить у їхнє число, тому я і збираю-
ся навчатись там. Це, звісно, забере деякий час. Але мені 
потрібні знання, аби почати», – розповів актор.

Проте це не означає, що він планує покинути свою 
основну роботу. І навіть навчання не завадить зніман-
ням. Бандерас планує об’єднувати ці дві професії.

ПОМЕР САТИРИК АРКАДІЙ 
АРКАНОВ
espreso.tv

81-річний Арканов помер в одній з московських лі-
карень 22 березня. Повідомляється, що 14 берез-

ня сатирику стало зле, він почав задихатися. «Швидка 
допомога» доправила письменника в одну з відомчих 
клінік. У Арканова був єдиний син, який зараз про-
живає в Америці. Він найближчим часом має приїхати, 
щоб попрощатися з батьком.
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СЕРЕДА
1 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
03.05 «Телевізійна служба 
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 2»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, 
дівчатами»
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Т/с «Містер Cелфрідж»
00.35 Х/Ф «КРИЖАНИЙ»
02.20 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.40, 12.35, 14.20 
Т/с «Земський лікар 4. 
Повернення»
06.30 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.55 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 04.00 Т/с «Орлова і 
Александров»
00.55 Т/с «Сусіди»

04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 03.05 Т/с «Стріла»
11.35, 13.20, 16.40 Т/с 
«Морський патруль»
14.20, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Трюкач»
23.55 Х/Ф «ТАНГО І КЕШ»
01.45 Х/Ф «ВСТИГНУТИ ЗА 30 
ХВИЛИН»

05.45 У пошуках істини
06.30, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
07.05, 15.55 «Все буде добре!»
09.05 «Таємниці МастерШефу. 
Ксенія-воїн»
10.00 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
11.50, 19.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.45 «МастерШеф - 2»
18.50 «Таємниці Х-фактору. Як 
загартовуються чоловіки»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «НЕ БУЛО СМУТКУ»
02.45 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.40 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Про головне
10.20 Х/Ф «КВІТУЧЕ МІСТО»
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.25 Казки Лірника Сашка
14.35 Мультфільми
15.10, 04.30 Як ваше здоров’я?
15.45 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16.10 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.30 Слово
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 Тепло.ua
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
04.00 Д/с «Неповторна Корея»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45, 22.00 «Секретні 
матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-5»
13.50 Т/с «Розшук-2»
15.40 Д/п «Таємні академії 
Вермахту»
16.30 Д/п «Підводний човен 
«Щука»
16.40 «6 кадрів»
18.55 1/4 Кубка України. 
Чорноморець - Дніпро
22.15 Х/Ф «НАЙМАНЦІ»
00.15 Х/Ф «АКУЛОЗАВР»
01.55 Х/Ф «ВПЕРЕД ЗА 
СКАРБАМИ ГЕТЬМАНА»

06.00 Легенди бандитського 
Києва
06.30, 14.00 У пошуках істини
07.20 Відчайдушні рибалки
08.10 Містична Україна
09.00 НЛО. Чужі на Місяці
09.50, 16.30 Таємниці зцілення
10.40 Таємниці Південного 
океану
11.30, 20.00 Смертельна 
зустріч
12.20 Фатальний сценарій
13.10, 18.20 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
15.40 Де шукати Шамбалу?
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
21.50 Шукачі неприємностей
22.40 Відчувати, як тварина
23.00 Покер
00.20 Полювання на вбивць
01.20 Гордість України

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/c «Плюс любов» 1

11.50, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Нова Надія» (2)

21.00 Т/c «Все тільки 

починається» 1

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 3» (2)

06.10, 07.55 Kids Time

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»

06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 

Легенди крутості»

08.00, 18.00, 03.05 Репортер

08.03, 12.03 Teen Time

08.05 Єралаш

12.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»

16.00, 19.00 Т/с «Вороніни»

18.20, 02.20 Абзац!

21.00 Серця Трьох-2

23.10 Х/Ф «СУТИЧКА»

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 ППШ

04.45 Зона ночі

ЧЕТВЕР
2 КВІТНЯ

УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

12.00, 16.45, 19.30, 00.15, 
03.05 «Телевізійна служба 
новин»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 1
09.45 «Чотири весілля - 2»
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, 
дівчатами»
22.00 «Сказочная Русь 2015»
22.30 «Право на владу - 2»
00.35 Х/Ф «Я ВСЕ ЩЕ ЗНАЮ, 
ЩО ВИ ЗРОБИЛИ МИНУЛОГО 
ЛІТА»
02.20 Т/с «Терпкий смак 
кохання»

05.40, 12.35, 14.20 
Т/с «Земський лікар 4. 
Повернення»
06.30 Мультфільм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.00 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
14.55 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.45, 04.00 Т/с «Орлова і 
Александров»
00.55 Т/с «Сусіди»

05.00 Студія Вашин´тон

05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.15 Надзвичайні новини

09.45, 03.10 Т/с «Стріла»

11.35, 13.20, 16.40 Т/с «Морський 

патруль»

14.20, 16.20 Т/с «Опери»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.25 Т/с «Трюкач»

23.50 Х/Ф «ТЮРЯГА»

01.50 Х/Ф «КОБРА»

05.25 У пошуках істини
06.10, 18.00, 22.00 Вікна-
Новини
06.45, 15.55 «Все буде добре!»
08.40 «Таємниці Х-фактору. Як 
загартовуються чоловіки»
09.25 «Моя правда. Холостяк-
утікач»
10.20 «Таємниці Х-фактора. 
Діаманти Сергія Сосєдова»
11.15, 19.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
12.10 «МастерШеф - 2»
18.50 «Таємниці Х-фактору. 
Мамо, не горюй!»
20.50 Т/с «Тест на вагітність»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 2»
00.25 «Один за всіх»
01.35 Х/Ф «ПОЧНИ 
СПОЧАТКУ»
02.45 Нічний ефір

06.00, 08.25, 00.30 Від першої 
особи
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
11.20 Д/ф
12.15 Слідство. Інфо
12.45, 22.25 Слово
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Мультфільми
14.00 Школа Мері Поппінс
14.15 Нотатки на глобусі
14.35 Як це?
14.55 Надвечір’я
15.55 Світло
16.25 Чоловічий клуб. Бокс
17.25 Чоловічий клуб
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55, 04.05 Т/с «Яструб»
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-5»
13.50 «Відеобімба»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Т/с «Третього не дано»
22.00 «Буде бій». Д/п «ММА. 
Змішані бої»
00.00 Х/Ф «АМЕРИКЕН-БОЙ»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»
03.55 Х/Ф «КАМІННА ДУША»

06.00 Легенди бандитського 
Києва
06.30, 14.00 У пошуках істини
07.20 Відчайдушні рибалки
08.10 Містична Україна
09.00 Чоловік проти жінки
09.50, 16.30 Таємниці зцілення
10.40 Відчувати, як тварина
11.30, 20.00 Смертельна 
зустріч
12.20, 21.50 Шукачі 
неприємностей
13.10, 18.20 Смертельний 
двобій
14.50, 19.10 Правила життя
15.40 Прибульці. Двері у 
всесвіт
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
22.40 Дика Британія
23.00 Загадки Всесвіту
00.20 Полювання на вбивць
01.20 Підроблена історія

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 

«Слід» 1

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.20, 05.30 Події

07.10, 08.10 Ранок з Україною

09.15, 04.10 Зірковий шлях

10.00 Т/c «Плюс любов» 1

11.50, 19.45, 03.10 «Говорить 

Україна»

18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 

Нова Надія» (2)

21.00 Т/c «Все тільки 

починається» 1

23.00 Події дня

23.30 Т/c «Мент у законі 3» (2)

06.10, 07.55 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
08.00, 18.00, 01.45 Репортер
08.03, 12.13 Teen Time
08.05 Єралаш
12.15 Т/с «Татусеві дочки»
16.05, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.05 Абзац!
21.00 Серця Трьох-2
23.15 Х/Ф «СЕСТРИ»
01.50 Служба розшуку дітей
01.55 Великі почуття
02.45 ППШ
03.50 Зона ночі
05.40 25-й кадр

КІНОНОВИНИ
ТВОРЦІ «ШЕРЛОКА» 
ЗАПУСКАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНУ 
«ВІКТОРІАНСЬКУ» 
navsi100.com

Один із творців британського серіалу «Шерлок» Сті-
вен Моффат заявив про те, що готується спецвипуск 

проекту, дія якого відбуватиметься в Лондоні вікторіан-
ської епохи. Про це повідомляє «Entertainment Weekly».

Моффат також підкреслив, що цей епізод стане 
частиною нового сезону «Шерлока». Очікується, що 
«вікторіанська серія» вийде у грудні 2015 року – ближ-
че до Різдва. Хронометраж спецсерії складе 90 хвилин.

«Це особлива річ, тому ми змушені були «одягну-
ти» її в якийсь інший стиль, щоб епізод був не схожий 
на інші», – пояснив Моффат.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року в офіційному 
«Twitter» каналу «BBC One» було опубліковано фото 
Бенедикта Камбербетча і Мартіна Фрімана в цилін-
драх. Запис супроводжувався хештегом #notkidding 
(«без жартів»). Фанати почали вигадувати численні 
припущення щодо зображення, але творці офіційно 
тоді нічого не коментували.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ СТАНЕ 
ГЕРОЇНЕЮ ФІЛЬМУ

kino-teatr.ua

Про німецького канцле-
ра Ангелу Меркель зні-

муть біографічну стрічку. 
Про це повідомляє агент-
ство «dpa».

«У пані Меркель дуже ці-
кава біографія. У неї є шарм, 
і вона всесвітньо відома. 
Вона викликає суперечл иві 
реакції і втручається в події. 
Настав час екранізувати її 
життя для публіки в усьому 
світі», – заявив Валід Нак-
шбанді, директор компанії 

«AVE Gesellschaft  für Fernsehproduktion», що спеціалі-
зується на виробництві телевізійного контенту.

Сценаристом фільму виступить журналіст німець-
кого тижневика «Der Spiegel» Дірк Курбьювайт. У 2009 
і 2014 роках Курбьювайт опублікував дві книги про 
нинішнього канцлера Німеччини: «Ангела Меркель» і 
«Без альтернативи».

Творці мають намір показати Меркель як людину і 
главу уряду, яка знає, як поводитися з медіа і утримати 
владу протягом цілого десятиліття.

Наразі виконавицю головної ролі ще не вибрали.
Реліз картини намічено на 2017 рік. У проекті бу-

дуть задіяні виконавці з різних країн.

ЕДГАР РАМІРЕС ЗНІМЕТЬСЯ 
З МАККОНАХІ
kino-teatr.ua

У робочому графіку оскароносного Меттью МакКо-
нахі числиться новий проект – пригодницька дра-

ма «Золото». Днями до нього приєднався венесуелець 
Едгар Рамірес («Карлос», «Визволитель»).

Сюжет фільму оповідає про відкриття величез-
ного родовища золота в індонезійських джунглях. За 
наводкою двох учених, які вирушили в джунглі з до-
слідницькою експедицією, корпорація «Bre-X Mineral» 
в 1993 році купила шматок землі, не підозрюючи про 
справжні обсяги дорогоцінного металу в надрах.

Режисером «Золота» виступає Стівен 
Гейган, володар «Оскара» за сценарій 
«Трафіка» і режисер «Сиріани».

Драматургія Джона Зінмана і Патрі-
ка Массетта, які виступили авторами 
«Лари Крофт» і серіалів «Відчайдуш ні 
заходи», «Чорний с п и -
сок».

Н а г а д а є м о , 
що останніми 
фільмами з Мак-
Конахі стали «Ін-
терстеллар» та 
«21 рік: Річард 
Лінклейтер».

р «Оскара» за сценарій
исер «Сиріани».

я Джона Зінмана і Патрі-
кі виступили авторами
і серіалів «Відчайдуш ні
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СВЯТОСЛАВ КРАВЧУК: 
«НА КЕРІВНІ ПОСАДИ 
МАЮТЬ ПРИХОДИТИ 
МОЛОДІ АМБІТНІ ЛЮДИ»
Андрій ЛУЧИК

ід час пленарного засідання 72-ї 
сесії міської ради, що відбулася 
25 березня, депутати ухвалили 

рішення про звільнення з посади 
першого заступника міського голови 
Святослава Кравчука. Він написав 
відповідну заяву на ім’я міського голови. 
«Хронікам Любарта» вдалося з перших 
вуст почути про мотиви та причину 
звільнення Святослава Євгеновича, а 
також розпитати про те, яким він бачить 
своє майбутнє на пенсії.

– Святославе Євгеновичу, чому вирішили 
залишити посаду заступника міського голо-
ви?

– Було ухвалено закон про те, що люди, які 
працюють на державній службі, мають отри-
мувати або заробітну плату, або пенсію. На мій 
погляд, це було правильне рішення Верховної 
Ради. Неправильним я вважаю те, що вирахо-
вують 15% з пенсій у понад 1400 гривень. На 
жаль, сьогодні в нас такі ціни, що при такій 
пенсії людям дуже важко вижити. Закон набу-
ває чинності з 1 квітня, тому на сьогодні пенсія, 
яку я заробив за двадцять років в органах дер-
жавної служби і яку мені нараховано, є дещо 
нижчою, ніж заробітна плата, але не в таких 
масштабах.

Я вважаю, що потрібно, аби прийшли молоді 
люди, які по-іншому подивляться на ситуацію в 
місті. Міський голова підбере собі людину, яка 
зможе по-новому організувати роботу, подиви-
тися на проблемні питання міста. Можливо, це 
буде бачення в іншому ракурсі, більш сучасно-
му, прогресивному. Я дуже хотів би, щоб при-
йшла саме така людина. Сподіваюся на те, що 
мій наступник буде працювати краще, що він 
зможе зберегти не тільки той рівень, який сьо-
годні є в плані надання соціальних послуг, але 
й підвищить якість, кількість і зробить життя 
лучан більш комфортним. 

– Ви, якщо я правильно зрозумів, працю-
єте до 1 квітня? 

– У мене в понеділок останній робочий день. 
З 31 березня я вже пенсіонер. 

– Що плануєте робити далі?
– Чесно кажучи, я ще не думав над цим пи-

танням. Напевно, доведеться шукати роботу або 
в комерційній фірмі, або в якійсь іншій струк-
турі. Однозначно скажу, що це не буде робота, 
пов’язана з державною службою, з профспілко-
вою діяльністю, яка для мене є зрозумілою. 

На мою думку, на керівні посади мають при-
ходити молоді амбітні люди. Якщо буде пропо-
зиція з боку цих людей співпрацювати з ними, 
тобто бути радником, порадником, спільно за-
лагоджувати певні проблеми, я готовий до такої 
співпраці. Думаю, що так має відбуватися у всій 
державі. Досвід плюс нове бачення, нові підхо-

ди дадуть можливість більш ефективно і швид-
ко проводити реформи в Україні.

– Тобто ви не будете балотуватися на по-
саду голови федерації профспілок?

– Ні, з профспілками це виключено. Я вже 
раз пробував.

– Вчергове не хочете спробувати?
– Ви розумієте, там теж потрібна нова люди-

на, яка дасть можливість працювати по-новому. 
На жаль, ми залишили профспілки радянські, 
а вони в тих реаліях, які сьогодні є в Україні, 
і в тих завданнях, які сьогодні стоять перед 
Україною, просто не зможуть виконувати свою 
функцію. Люди не розуміють значимості проф-
спілок, а вони, на жаль, самі не дають громаді 
зрозуміти свою значимість. 

Зараз ситуація в країні кардинально зміни-
лася. Я дуже хотів би, щоб головою профспілки 
була молода людина, яка прагнутиме змін, ма-
тиме позитивний авторитет і зможе дати нове 
дихання цій дуже важливій інституції в струк-
турі держави.

– Святославе Євгеновичу, а як щодо вашо-
го політичного майбутнього? Чи будете далі 
брати участь у політичному житті міста, об-
ласті?

– Це, найімовірніше, буде пов’язано з вибо-

рами в міську раду. Якщо ситуація складеться, 
я хотів би попрацювати у подальшому на місто, 
на громаду як депутат, можливо, Луцької місь-
кої ради. Поки що це плани. Конкретного нічого 
немає. Можливо, депутатом обласної ради, як 
нині. Це громадська робота. Враховуючи двад-
цять років роботи в органах влади, маю відпо-
відний досвід. Розумію, що сьогодні створено 
своєрідний імідж українського чиновника. На 
мій погляд, це дещо неправильний підхід, хоча 
дуже багато чиновників дають для цього при-
від. Люди звикли думати, що кожен чиновник 
– корупціонер, людина, яка живе тільки за ра-
хунок хабарів. Я впевнений, що дехто так і про 
мене думає. Але це не означає, що не треба ні-
чого робити. Треба щось робити для того, щоб 
змінити цю думку, для того, щоб покращити 
життя людей.

– Чи не маєте амбіцій позмагатися за мер-
ське крісло?

– Поки що це питання взагалі не стоїть на 
порядку денному. Я про це, чесно вам скажу, 
навіть і не думав, тому що знаю, яка ця робота 
відповідальна. Прийти, щоб довести комусь, що 
я виграв вибори, і створити проблеми в місті, я 
не готовий. Якщо йти на вибори, то треба вну-
трішньо бути готовим до тих проблем, які є в 

місті, бути готовим до того, що треба буде через 
себе пропустити багато негативу, а це втрата 
здоров’я. Я абсолютно впевнений, що не дуже 
швидко все налагодиться у державі, в місті, і 
частина незадоволених людей теж буде.

– Як можете оцінити термін вашого пере-
бування на посаді першого заступника місь-
кого голови? 

– Термін кожного керівника, на мій погляд, 
треба оцінювати за таким критерієм: якщо зі 
100% тих завдань, які ти маєш виконати, упо-
рався з більш ніж половиною, то це позитив. Я 
сумніваюся, що є такі керівники, які скажуть, 
мовляв, усе, що я задумав, зробив, або всі люди, 
з якими я спілкувався, були задоволені моєю 
роботою. Той факт, що я людина публічна і спіл-
куюся практично з усім містом, в результаті дає 
30-40% незадоволених моєю роботою людей. 
Але я переконаний, що 60% містян позитивно 
оцінюють мою роботу.

– Чи все з того, що ви запланували, вдало-
ся реалізувати?

– Виконано багато непублічної роботи. 
Це завдання, пов’язані з організацією робо-
ти загальноосвітніх шкіл, дитячих садочків, 
управління соціального захисту, молодіжних 
організацій, медичної служби. При всіх наяв-
них проблемах все-таки не було катаклізмів у 
функціонуванні цих структур. Зміцнилася ма-
теріальна база освітянських, дошкільних закла-
дів. Я вважаю, що дуже багато зроблено, але ще 
більше треба зробити. 

Поки що складно розв’язати питання, які є 
в медицині. В освіті теж при тому, що ми має-
мо багато позитиву, треба йти вперед. Потрібно 
піднімати питання патріотичного виховання, 
враховуючи ту ситуацію, яка є сьогодні на сході. 
Нам треба терміново робити все, аби інклюзив-
на освіта була доступною для дітей. У планах є 
ця робота. Я думаю, що ті, хто буде працювати 
над цим далі, доведуть цю справу до логічного 
завершення. 

Місту дуже пощастило мати такого депу-
тата, як Ігор Палиця. Фонд, який він створив, 
дав можливість значно підсилити матеріальну 
базу наших шкільних і дошкільних установ. Ми 
за півтора року змогли збудувати одинадцять 
футбольних полів у школах. Це величезне до-
сягнення з точки зору зміцнення шкільної інф-
раструктури. 

Є задуми, які хотілося б утілити в життя. 
Можливо, так складеться доля, що моя присут-
ність дасть можливість комусь їх зреалізувати, 
щоб місто Луцьк стало місцем для відпочинку 
людей. Це можна реалізувати частково за під-
тримки підприємців, які готові йти на співп-
рацю з міською радою. Ініціатива і підтримка 
міської ради дасть змогу зробити чимало ціка-
вих проектів, завдяки цьому місто буде мати на-
багато привабливіший вигляд.

Враховуючи те, що Луцьк – місто молодіж-
не, перспектива його розвитку – в розвитку 
освіти. Якщо буде побудовано університетське 
містечко, Луцьк розвиватиметься як місто сту-
дентів. Для цього треба створювати таку інф-
раструктуру, яка дозволила б молодим людям 
відпочивати і почуватися комфортно в нашо-
му місті.
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У підземеллі костелу знайдено останки щонайменше трьох десятків людей. Антропологи ідентифікували кістки жінок, чоловіків, дітей. Хтозна скільки їх тут насправді…

Л
Розмовляла Ірина КАЧАН

учанин Олег Олексійович 
Виноградов (на фото) ось 
уже 26 років порядкує у 

підземеллі кафедрального костелу 
святих Петра і Павла. Слюсар-
ремонтник за фахом, краєзнавець 
за покликанням. Хоча для когось – 
дивак диваком. 

64-річний чоловік називає себе 
«кротом» підземелля невипадково, бо 
провів там добру частину свого життя. 
Саме він свого часу став ініціатором 
створення клубу «Ентузіаст», який 
наприкінці 80-х узявся наводити лад 
у костельному підземеллі. Хто там бу-
вав, знає напевне – воно просто-таки 
дихає історією.

Олег Олексійович зізнається: за 
ці роки сирість і холод підкосили 
здоров’я, але за тим не шкодує, нині 
по-інакшому вже й не уявляє свого 
життя. З середини 90-х, коли він почав 
проводити екскурсії у вже розчище-
ному підземеллі, тут побували сотні 
людей із різних куточків усього світу. 
Цим пан Виноградов несказанно ті-
шиться і наголошує: луцьке підземел-
ля – особливе. 

– Нині у підземелля костелу по-
трапити годі. Дехто навіть обурю-
ється, мовляв, закрили від лучан і 
туристів найцікавіше…

–  Підземелля недоступне тимчасо-
во. Принаймні дуже сподіваюся на це. 
А закрив я його 30 червня 2013 року. 
Річ у тім, що влаштовувати екскурсії 
для туристів стало небезпечно. Стіна 
при вході у підземелля може впасти 
будь-якої миті. Сходинки треба замі-
нити, бляха вже геть поіржавіла. Воло-
га і сирість роблять своє чорне діло. І 
всередині у деяких місцях є тріщини. 
От впаде комусь на голову цеглина – й 
буде горе. Не дай Боже, щоби таке не-
щастя трапилося. І що мені після цьо-
го буде робити? Хіба в тюрму сісти. 

– Хто має опікуватися збережен-
ням костелу і його підвальних при-
міщень?

ХРАНИТЕЛЬ ЛУЦЬКОГО 
ПІДЗЕМЕЛЛЯ ОЛЕГ ВИНОГРАДОВ: 

«ПРИВИДА «ПРИВИДА 
ЧУВ І БАЧИВ»ЧУВ І БАЧИВ»

– Костел святих апостолів Петра 
і Павла – пам’ятка національного 
значення. Нині він є кафедральним 
собором луцьких римо-католиків. 
Зараз помаленьку тривають роботи 
всередині костелу. А коли там за-
вершать – візьмуться за підземелля. 
Зараз ніби поляки із цим трохи допо-
магають. У липні 2016 року костелу 
виповниться 400 років. До цієї дати 
мали б встигнути. Хотілося б швид-
ше, звісно. Та то вже від мене не за-
лежить. 

– У підземеллі костелу ви поряд-
куєте вже 26 років. З чого починало-
ся це ваше захоплення, яке згодом 
переросло у справу всього життя?

– У 1987 році я створив клуб «Ен-
тузіаст», через який упродовж усіх цих 
років пройшло чимало людей. Члена-
ми нашої організації були і дорослі, і 
діти, і пенсіонери. Навесні 1985 року з 
нагоди 900-річчя Луцька у старому міс-
ті було створено історико-культурний 
заповідник. Тоді кинули клич – кому 
не байдуже історичне надбання, при-
ходьте й допомагайте наводити лад у 
замку. І от чимало такого небайдужо-
го люду тоді відгукнулося. До речі, ми 
і в замку тоді багато розчистили, а се-
ред наших найбільших знахідок – кня-
зівське поховання. 

Якось я запропонував першому 
директору заповідника Вікторові Ір-
жицькому створити таку організацію, 
яка об’єднувала б зацікавлених і не-
байдужих до історії людей. Ми поро-
зумілися, й так створили клуб «Енту-
зіаст».

Гробниця Магдалени Тализіної – дружини 
першого коменданта Луцька, 
яка померла в 1795 році у 19 років.

Під костелом святих Петра і Павла виявлено нижній 
храм, тюремний комплекс, поховання і ще чимало 
цікавого. У радянські часи тут містилися сховища для 
зберігання овочів. А нагорі у костелі був Музей атеїзму.

Головне призначення підземних 
лабіринтів – додаткові шляхи відступу 
до околиць на випадок облоги.

– Тобто із першим директором 
луцького заповідника у вас було по-
вне порозуміння?

– Звичайно! І якби він очолював 
заповідник до цього часу, то наше 
старе місто процвітало б! Пам’ятаю, 
як колись зв’язківці проводили кому-
нікації й натрапили на кладовище. 
Тоді Іржицький їх так взув, якби ви 
тільки знали! Оце був порядок, не те 
що тепер. А потім, у 1988 році, дирек-
тором заповідника став Тарас Рабан. 
І вже за його часів почалися будівни-
цтва й знищення старого міста. І от 
через якийсь час після призначення 
Рабана, коли стало зрозуміло, що ми 

розмовляємо різними мовами, клуб 
«Ентузіаст» пішов із замку і взяв-
ся розчищати підземелля. Тим паче, 
замком тоді став активно опікувати-
ся заповідник, а до підземель нікому 
не було діла. 

– То все-таки звідки інтерес до 
підземних таємниць?

– Інтерес до історії у мене з п’ятого 
класу, великою мірою завдяки клас-
ному керівнику, яка дуже цікаво ви-
кладала цей предмет. А загалом, під-
земеллями я вештаюся із 66-го року. 
Саме тоді вступив у сусіднє училище. 
Якщо на уроці не було мене, то й зара-
зом пів-групи не було. І майстер знав, 

де ми можемо бути. Тоді підземеллям 
ніхто не опікувався, тому туди лазили 
усі, хто завгодно. 

Цей дитячий інтерес згодом пере-
ріс у доросле захоплення. «Ентузіас-
ти» взялися за підземелля у листопаді 
89-го. Зверху, в костелі, на той час був 
Музей атеїзму. А самі підвали, де за 
радянських часів розташовувалися 
сховища для овочів, були захаращені. 
Тут було багато сміття, землі, різно-
го непотребу. Ми все це виносили, 
вичищали. Видаляли радянські за-
муровки, провели електрику. У про-
цесі, звісно ж, натрапляли на цікаві 
знахідки. 

Фото з особистого архіву Олега Виноградова
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– Можете із заплющеними 
очима пройти підземеллям?

– Не із заплющеними очима, 
але із вимкненим світлом спокій-
но. Навіть своїх помічників учив 
орієнтуватися тут без світла. Бо 
бувало таке, що електрика підво-
дила. 

– Невже зовсім не страшно 
самому та ще й без світла блукати 
підземеллям?

– Ніколи не мав такого страху. 
Я тут часто буваю на самоті. Звик 
уже. 

– Які секрети підземелля ли-
шаються для вас нерозгадани-
ми?

– Думаю, що ми про це й не здо-
гадуємося. Мені дуже цікаво зна-
ти, скільки поверхів там насправді. 
Поки що нам відомо про два, але 
в одному місці є ознака, що може 
бути третій нижній поверх. Про 
це свідчить напівзруйнована арка, 
яка одним боком входить глибоко 
під підлогу. Треба розкопувати, до-
сліджувати, але робити це мають 
фахівці. Ми поки не чіпаємо, щоби 
не наробити шкоди. Краще не до-
слідити, аніж назавжди знищити. 
Якось я мав розмову з чоловіком, 
котрий колись працював на ово-
чебазі. Він, побувавши у вже роз-
чищеному підземеллі, розповів, 
що тут багато всього змінилося. І 
додав, що свого часу ходив третім 
поверхом. Однак де він, тепер зорі-
єнтуватися не зміг. Тобто свідчен-
ня про третій поверх таки є, та без 
досліджень стверджувати точно я 
не можу. 

– Найсильніше враження на 
туристів справляють знахідки 
людських останків. Їх теж ви зна-
ходили зі своїми помічниками?

– А хто ж іще?! Справді, кісток 
ми знайшли дуже багато. А скіль-
ки ще всього не знайденого! Тут 
були захоронені священики, мо-
нахи або ж багаті люди, які, очеви-
дячки, вносили кошти на ремонт 
костелу. Антропологи визначили, 
що ми натрапили на останки що-
найменше 30 людей. 

– Одна з цікавинок підземел-
ля – гробниця дружини першого 
коменданта Луцька Магдалени 
Тализіної. Правда, що там і енер-
гетика дуже сильна?

– Думаю, так. Про присутність 
сильної енергії на місці гробниці 
свідчить і біолокація, принаймні 
біолокаційні рамки тут рухаються. 
На жаль, у радянські часи всі мідні 
гроби, що тут були, здали на ме-
талобрухт, викидаючи на смітник 
останки. Так, очевидно, було і з 
Магдаленою Тализіною. 

– То це про неї говорять як 
про привида, що живе у підзе-
меллі?  

– До мене самого різні істо-
рії доходять. Людям подобається 
вигадувати. А я люблю проводи-
ти екскурсії з екстримом. У мене 
колись була така вихованка, яка 
переодягалася у привида. І коли 
відвідувачі заходили в кімнату з 
гробницею, я вимикав світло. І це 
дівча у білому простирадлі з ліх-
тариком поставало перед людьми. 
Враження у людей після побачено-

го незабутні, дехто навіть неабияк 
панікував. 

– Ще я чула про привид мона-
ха…

– То повоєнна історія. Ніби-
то якось наші солдати зайшли у 
підземелля і їм показався привид 
монаха. Солдати тоді почали стрі-
ляти. На сліди від пострілів я не 
натрапляв, але історія така є. 

– А з вами ніколи не трапля-
лося нічого містичного?

– Якось трапилося дещо мо-
торошне. То було щонайменше 
десяток років тому. Я прийшов ра-
ніше від усіх. Разом зі мною при-
йшла вихованка-семикласниця, 
яка зголосилася допомогти мені 
замінити лампочки. Тоді нижній 
поверх був затоплений, світло 
можна було вмикати тільки на 
верхньому. І от я несу драбину й 
інструмент, а дівчинка – лампоч-
ки і свічку. Ми йдемо коридором, і 
тут я чітко бачу білу пляму на сті-
ні. Кажу їй, вона не бачить. Про-
ходимо далі, я впираю драбину об 
стінку і знову помічаю білу пляму, 
але вже ближче до нас. Уже й мала 
побачила привид, почала паніку-
вати. Запалюю свічку, з першо-
го разу не вдається, бо якось не 
по собі одразу стало. І вже коли 
свічка почала горіти, біла пляма 
зникла. Але одразу стало чутно, 
ніби хтось по воді пішов – разів 
10-15 почулося «льоп-льоп-льоп». 
Хоча хвиль не було.  Після цього 
випадку мої вихованці якийсь 
час боялися ходити підземеллям 
у темряві. 

А ще колись сюди пролізли са-
таністи і лишили своє послання із 
містичною погрозою. Тоді мені до-
велося піти в КДБ. Після того нічо-
го подібного не повторювалося.

– Ваші рідні розділяють таке 
фанатичне захоплення?

– У будні я працював, а вихідні 
проводив у підземеллі. І сім’я мене 
завжди підтримувала. Дружини 
вже дев’ятий рік немає, але вона 
мене розуміла. Та й троє з чоти-
рьох моїх дітей допомагали мені в 
замку, а потім у підземеллі. 

– Не можу збагнути, як так 
трапилося, що ви стали, по суті, 
господарем підземелля? Пара-
докс, що хранителем підземної 
частини національної пам’ятки 
є не якийсь важливий дер-
жавний орган, а доброволець-
краєзнавець… А що буде, коли 
вас не стане?

– А я не вважаю себе госпо-
дарем підземелля, бо господарем 
є костел. Свято место пусто не 
бывает. Так же кажуть мудрі люди. 
Незамінних людей нема. Я мрію, 
аби в підземеллі колись було ство-
рено музей. Уявіть, як гарно тут 
можна все облаштувати! А скіль-
ки у нас цікавих знахідок – їх би 
розставити всюди. Років двадцять 
тому до Луцька приїздили науковці 
з Кракова на чолі з поважним про-
фесором. Мені дуже запам’яталися 
їхні слова. А вони сказали таке: те, 
що мають лучани, унікальне в Єв-
ропі. Повірте, так воно і є. І своє 
треба берегти й цінувати.

Ірина КАЧАН

ри роки тому підземелля під кафедральним 
костелом Луцька увійшло в інтернет-рейтинг п’яти 
наймістичніших підземель України. Дрібниця, однак 

приємна. Бо ж про цікаву туристичну принаду Луцька завдяки 
цьому дізналося більше туристів. Тільки-от вже майже два 
роки потрапити туди годі. А все тому, що така історична 
мандрівка стала подекуди небезпечною. 

НА ПТАШИНИХ ПРАВАХ
Ситуація, в якій опинилося підземелля католицького со-

бору, парадоксальна. Чимало лучан і не здогадуються, що міс-
цева влада упродовж довгих років не має діла до того, хто і як 
там порядкує. Натомість час до часу справно звітує про роз-
виток туризму. Хоча туризм у підземеллі роками тримався на 
ентузіазмі луцького краєзнавця Олега Виноградова.

Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла є 
пам’яткою архітектури національного значення і розташова-
ний на території історико-культурного заповідника «Старий 
Луцьк», а це означає, що держава зобов’язана берегти це іс-
торичне надбання. 

Нині римо-католицький храм перебуває в користуванні 
Луцької дієцезії. Настоятель костелу Павло Хом’як пояснює: 
пам’ятка національного значення не може бути передана у 
власність релігійним громадам, лише – у користування. 

– Маємо укладений охоронний договір, який зобов’язує 
нас піклуватися про пам’ятку, щоби вона не руйнувалася, не 
нищилася, – каже отець Павло. – Тобто римо-католицька гро-
мада покликана опікуватися костелом. На це, ясна річ, потрібні 
величезні кошти. Що можемо – намагаємося робити власними 
силами. Та наша громада у Луцьку не є багатотисячною, тому й 
ресурсів достатніх бракує. Змушені шукати допомоги. 

Так трапилося, що до підвалів костелу луцькі римо-
католики чи то не мали особливого інтересу, чи то, як кажуть, 
руки не дійшли. І це можна зрозуміти: зі здобуттям Україною 
незалежності релігійній громаді передали храм, який треба 
було привести до ладу. Бо ж у радянські часи там розташову-
вався Музей атеїзму.

Зрозуміло, що для вірян на першому місці був сам костел. 
Тим паче, що на той час, а саме із листопада 1989-го, дослі-
джувати і заодно розчищати підземелля від непотребу й землі 
взявся Олег Виноградов і учасники клубу «Ентузіаст», який 
він створив.

– Я не є римо-католиком, я – православний. Та це зовсім 
не має значення, – говорить Олег Олексійович. – Мене змалку 
цікавила історія. І так сталося, що підземелля костелу стало 
справою мого життя. Я радий, що допоміг зберегти цю час-
тинку історії нашого міста. 

Римо-католики, що є господарями костелу і його підвалів, 
дуже вдячні Олегу Виноградову за його нелегку працю. На-
стоятель храму наголошує: саме завдяки небайдужості й са-
мовідданості пана Олега підземелля нині мають пристойний 
вигляд, а тому становлять неабиякий інтерес для лучан і гос-
тей міста. І це при тому, що Олег Виноградов ніколи не був 
штатним працівником заповідника чи дієцезії. 

КОСТЕЛУ – 400 ЛІТ
За словами Павла Хом’яка, із червня 2013 року Олег Вино-

градов закрив підземелля для відвідувачів, оскільки влашто-
вувати екскурсії стало надто небезпечно. Річ у тім, що вхід у 
підземелля справді в аварійному стані – сходи ненадійні, стеля 
і стіна можуть обвалитися. Постійні підтоплення, холод і час 
таки роблять свою справу. 

– Підземелля – це один із наших пріоритетів. Ми хоче-
мо створити там безпечні умови для відвідувачів, – пояснює 
настоятель. – Нині ми розпочали помалу ремонтні роботи в 
костелі. Мабуть, усі помітили нові двері. Ми були змушені їх 
замінити, аби берегти тепло в храмі. Тим паче, фахова комісія 
засвідчила, що старі двері не були оригінальними із ХVII сто-
ліття, а датуються ХХ століттям. А біля входу в підземелля ми 
розчистили сараї, які там давно вже стояли й псували вигляд, 
підлатали стіни. Тепер очікуємо на фінансову допомогу з-за 
кордону. Щоби сам костел підрихтувати і провести потрібні 
роботи в підземеллі. 

Коли розпочнуться серйозні ремонтні роботи, скільки на це 
потрібно коштів і хто саме їх може дати луцьким римо-католикам, 
отець Павло говорити не готовий. Утім зізнається: костелом свя-
тих Петра і Павла зацікавилися поляки. І якщо кошти таки відна-
йдуть, то кардинально змінювати нічого не планують. 

ІСТОРІЮ БЕРЕЖУТЬ ІСТОРІЮ БЕРЕЖУТЬ 
ЕНТУЗІАСТИЕНТУЗІАСТИ
Т

– Нині зацікавилося Міністерство культурної спадщини 
Польщі. І я надіюся, ми отримаємо цю допомогу найближчим 
часом. Але це за умови, що місцева влада посприяє у подоланні 
паперового бар’єру, – зізнається Павло Хом’як. – Бо ж на ко-
жен крок у заповіднику потрібні серйозні документи, дозволи. 
Якось, щоби повісити табличку, ми чекали зо два місяці. 

Найперше, що треба зробити в підземеллі, то це забезпе-
чити, щоби туди не потрапляла вода. І хоча деяких заходів уже 
було вжито, щоби уникнути цього в майбутньому, каже насто-
ятель, довкола храму неодмінно треба зробити спеціальне ви-
мощення. А вже після цього укріпити вхід у підземелля. Є на-
віть задум біля спуску до підвалів костелу облаштувати сквер. 

Чи вдасться усе це реалізувати найближчим часом, неві-
домо, втім сподівання все ж є, каже «кріт підземелля» Олег 
Виноградов. Адже у 2016 році костелу виповниться 400 років 
від заснування. І цю дату планують відзначати урочисто. 

Та от коли втілиться в життя найбільша мрія пана Вино-
градова – облаштувати у підземеллі музей? Поки що про це, 
на жаль, узагалі не йдеться. Не дорікнеш тут луцьким римо-
католикам, які й так дбають про свій храм, не скаржачись на 
державу й залучаючи підтримку з-за кордону. Не посмієш на-
віть подумати, що і сам Виноградов мало старався, бо ж якби 
не він, то про цікавий туристичний об’єкт ніхто і не знав би. 
Його просто могло б не бути. Взагалі. 

Олег Виноградов зізнається: йому прикро, що до підзе-
мелля ніколи не виявляли особливого інтересу владці.

– Ні Шиба, ні Кривицький не заходили сюди. Романюк був 
один раз, пообіцяв, що його помічник через тиждень зі мною 
сконтактує, і так по сей день. Шиба вже був тут як депутат, – 
розповідає краєзнавець. – Ще коли мером був Кривицький, то 
із Кракова приїздили науковці на чолі з поважним професо-
ром і сказали, що наше підземелля унікальне в Європі. Свого 
часу кіношники хотіли знімати фільм про литовський період. 
Хоч тут Литвою й не пахне, але вони були готові розчистити, 
зробити благоустрій. Та Кривицький тоді загнув такі ціни, що 
вони сказали, мовляв, простіше виготовити бутафорію, ніж 
бавитися у такі ігри…

***
Заради експерименту я нещодавно провела власне опиту-

вання в інтернеті серед трьох десятків соцмережевих френ-
дів. Навмисно обирала людей неактивних, які ведуть най-
звичайнісінький спосіб життя за схемою «дім-робота-дім», 
здебільшого молодих. Запитала про те, що вони знають про 
туристичні цікавинки нашого міста і чи бували бодай раз у 
підземеллі костелу. Результати не потішили й навіть вразили. 
Хоча приблизно так я й уявляла собі краєзнавчу обізнаність 
лучан. Виявилося, що більшість ніколи не бувала у підземеллі 
й не знає, як туди потрапити. Більше того, із 30 опитаних 17 
людей вперше почули про таку історичну цікавинку. Пораду-
вало хіба те, що у Луцькому замку хоча б раз у житті бували 
усі опитані знайомі. 

Чи винні в цьому самі люди? Безумовно. Так думаю я, а 
заодно бачу у цій фразі ще й ідеальну відмазку для владців, 
які мали б опікуватися і збереженням, і популяризацією іс-
торичних та культурних цінностей. Як тут не згадати Кузьму 
і його «Нікому то не треба»…
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Яся РАМСЬКА 

кожній людині живе… 
невдоволення. В одних 
його більше, в інших, 

відповідно, менше. Усе на світі 
має темний і світлий бік, тож це 
почуття – не виняток. Добре, як 
всередині живе невдоволення-
неспокій. Це тоді, коли постійно 
мало знань, мандрівок, нових 
країн, книжок, добрих справ. 
Здається, що життя земне 
надто коротке, щоб усе знайти, 
встигнути й реалізувати.  Якщо 
невдоволення-неспокій, то в очах 
– багато життя, серце – гаряче, 
а розум – гострий, бо постійно 
шукає з надією, що істина вже 
дуже близько, десь за рогом 
наступного будинку. 

Гірше, коли в людині переважає 
невдоволення-нарікання. Це тоді, 
коли самому/самій нічого робити не 
хочеться, зате легко і з задоволенням 
вдається критикувати будь-яку ініці-
ативу чи справу інших. Здається, що 
у таких людей зовсім немає вогню, а 
лиш вогкість, морок та постійні на-
рікання на все на світі: людей, життя, 
владу, погоду, природу тощо. 

Нарікають, серед іншого, на мо-
лодь, яка, на думку деяких представ-
ників старшого покоління, «нічого 
не робить, а лиш ходить у бари й на 
дискотеки». Нарікають і самі дівчата й 
хлопці, мовляв, у Луцьку жодної аль-
тернативи дискотеці в нічному клубі 
й кухлю пива як проведенню вільно-
го часу немає. Насправді все є.  Далі 
йтиметься про п’ять організацій, до-
лучившись до яких (чи просто час до 
часу приходячи), можна вчити англій-
ську, тренуватися, допомагати людям, 
танцювати, пізнавати Бога тощо. 
Одна зі спільних рис, що їх об’єднує, 
– релігійність. Тобто про Бога, Біблію 
та життя згідно з християнськими 
принципами ви там точно почуєте, 
але до храму приходити ніхто не зму-
шуватиме. 

«ПЛАСТ». МАНДРІВКИ, 
СПОРТ, ЗДОРОВИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ 

Пластунка й громадська акти-
вістка Олена Семенюк розповіла, що 
«Пласт» – це національна скаутська 
організація України. Тут, знову ж таки 
зі слів Оленки,  виховують дітей та 
молодь  «від шести років і до пізньої 
старості». Пласт пропагує здоровий 
спосіб життя. Це одна з точок плас-
тового закону, тобто тих принципів, 
які намагаються наслідувати у своєму 
житті пластуни й пластунки. 

Скаутська організація пропо-
нує системну альтернативу вулич-
ному вихованню, бо діти й молодь, 
які приходять сюди, беруть участь 
в різноманітних заняттях. Пере-
важно вони роблять щось корисне 
у маленьких групах, у гуртках, які 
самостійно організовують своє жит-
тя – планують цілу річну програму, 
до якої входить багато різних захо-
дів. Це, наприклад, культурні події 

АЛЬТЕРНАТИВА КУХЛЮ ПИВААЛЬТЕРНАТИВА КУХЛЮ ПИВА

та акції, багато різних поїздок (до 
інших міст і на природу), розвиток 
туристичних вмінь тощо. Ще молодь 
бере участь в різних пластових фес-
тивалях і таборах, які організовують  
на міському, обласному й всеукраїн-
ському рівнях. Один з найпопуляр-
ніших спортивних пластових фестів 
– «Спартакіада» – відбувається що-
року в Івано-Франківську.

За членство у «Пласті» треба пла-
тити внески. Олена Семенюк каже, що 
пластуни у Луцьку платять 200 гри-
вень на рік. Погодьтеся, ціна доволі 
символічна. Звісно ж, якщо пласту-
вати активно, брати участь в таборах, 
культурних заходах, різноманітних 
поїздках і мандрівках, то треба подба-
ти також про туристичне  споряджен-
ня. Бажано мати власний наплічник, 
спальник, каремат. Та якщо треба, то 
пластуни один одному з такими реча-
ми дуже допомагають. Тож попервах 
можна подорожувати, просто позича-
ючи такі речі.  

Скажу ще одну приємність на ко-
ристь «Пласту». Серед моїх знайомих 
є багато людей, які виросли у цій ска-
утській організації. Дехто з них і досі 
активно (чи не дуже) пластує. Так-от: 
усі ті дорослі пластуни й пластунки 
– люди талановиті, цілеспрямовані, 
успішні. Одне слово, хороші й якісь 
особливі. Певно, виховання від мами-
тата плюс «Пласт» таки роблять свою 
справу.  

Де шукати «Пласт»? У Луцьку 
пластуни збираються в Палаці учнів-
ської молоді. Більше інформації про 
скаутську організацію можна знайти в 
інтернеті: http://lutsk.plast.org.ua/

YWAM («Молодь з місією»). 
МІСІОНЕРСТВО 
ТА ВОЛОНТЕРСТВО 

«Молодь з місією» (Youth with a 
mission) – це добре знана у світі релі-
гійна організація, що справді робить 
багато корисного для людей, водночас 
розповідаючи їм про Ісуса. Від 1960 
року  основний напрямок діяльності 
«МзМ» – це залучення хлопців та ді-
вчат до різноманітних місіонерських 
проектів та поширення Євангелія.  

 Представниця «Молоді з  місією» 
у Луцьку Альона Юхимчук (вона, до 
речі, продюсерка дуже хорошого ци-

клу фільмів «Поговоримо про сім’ю») 
розповіла, що зараз основний акцент 
організації залишається на роботі з 
молоддю. Проте, якщо людина справді 
хоче допомогти й працювати, то на вік 
не зважають.

За словами пані Альони, на сьогод-
ні луцька база «Молоді з місією» пра-
цює  над чотирма напрямками: музика 
(гурт «Limitless light»), різнобічна до-
помога сім’ям, місії та єврейське слу-
жіння, що полягає в допомозі людям 
єврейської національності, які живуть 
в Україні. Ще є літні дитячі табори.  
Альона Юхимчук каже, що переважно 
«МзМ» працює за запитом, тобто за-
прошенням. Регулярно долучається до 
благодійних проектів, що відбувають-
ся в місті. 

Якщо хочете знати більше, то 
Альону Юхимчук можна легко зна-
йти у «Facebook». Адреса «Молоді 
з місією» в інтернеті – http://www.
ywamlutsk.org/

УПЦ (Українська православ-
на церква). МОЛОДІЖКИ 
Й НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ 

Про те, як православна церква 
виховує молодь і в чому полягає така 
альтернатива, розповів настоятель 
храму св. Андрія Первозванного, що 
у с. Струмівці, та  викладач ВДС о. 
Степан Ярема. Зі слів священнослу-
жителя, коли Україна здобула неза-
лежність, то у церкви з’явилося велике 
поле для діяльності. Богоборча влада 
відійшла у минуле, а для церкви від-
чинилися двері в соціум. Тобто вона 
(церква) вийшла назустріч людям, а 
люди прийшли до церкви. Отець Сте-
пан каже, що зазвичай  старші люди 
задовольняють свої духовні потреби в  
богослужінні (проповідь, духовна бе-
сіда). Але ж є ще й молодь, яку треба 
виховувати. Релігійне виховання – не 
виняток. Часом  непідготовленій лю-
дині, яка лиш переступає поріг храму, 
навіть саме богослужіння може здати-
ся нудним. 

У православній церкві, зокрема 
на Волині, є недільні школи, моло-
діжні клуби та братства. До 90-х років 
минулого століття про таке годі було 
й думати.  Діти відвідують недільні 
школи.  А починаючи з 9 класу й далі 
– молодіжні братства. Там є дозвілля, 

поміч і воцерковлення – роз’яснення 
християнських принципів. Такі моло-
діжні відділи ще зазвичай провадять 
волонтерську роботу. 

На Волині молодіжок досить ба-
гато, і не лише в Луцьку. Щодо міста, 
то молодіжні організації працюють 
при кожному храмі. Дівчата й хлоп-
ці з братств відвідують будинки-
інтернати, геріатричні пансіонати 
тощо. Поле діяльності – величезне, й 
кожен має шанс себе на ньому реалі-
зувати.  Дозвілля в молодіжах право-
славної церкви – це виїзд на природу, 
літні табори – як загальнообласні, так 
і локальні. Там варять куліш, вчаться 
спортивного орієнтування, читають 
Слово Боже. 

Питайте про молодіжки та неділь-
ні школи у парафіяльного священика 
(якщо ви відвідуєте УПЦ, звичайно 
ж) або шукайте більше інформації на 
сайті  http://volyn.church.ua/

(Пишучи про дозвілля для молоді 
від УПЦ, навмисно не зазначала патрі-
архат та не брала коментар у священи-
ка з якогось конкретного патріархату. 
Важливо лиш те хороше, що робить 
та чи та релігійна конфесія.  Хочеться, 
щоб церковні ворожнечі й суперечки, 
в яких і близько немає місця христи-
янській любові та прощенню, зникли 
повністю або хоча б ніяк не впливали 
на добрі справи). 

YMCA («Young Men’s Christian 
Association»). ТЕНСІНГ, 
ФЛОРБОЛ І МОЛОДІЖНІ 
ТАБОРИ

Волонтерка YMCA  Марта  Гурець-
ка каже, що повна назва організації  
– «Young men’s christian association», 
тобто «Молодіжна християнська ор-
ганізація». Але зараз у світі  YMCA 
здебільшого називають себе просто 
«Th e Y», щоб бути відкритою й до-
ступною для всіх охочих. Адже світ 
наш – мультирелігійний, і велика по-
милка працювати лише з християна-
ми, а з тими, хто вибрав іншу дорогу 
до Бога, – ні. 

YMCA заснував звичайний чо-
ловік на ім’я Джордж Уільямс у 1844 
році, побачивши, як юнаки, його од-
нолітки, просто не мають як прово-
дити вільний час, бо не знають, що з 

ним, тим вільним часом, робити, крім 
того, що піти й десь випити пива. Ор-
ганізація почалася як місце, куди мо-
лодь могла прийти  й альтернативно 
провести час. Власне, усе так і зали-
шилося. 

У Луцьку в YMCA хлопці й дівча-
та можуть долучитися, наприклад, до 
мистецької програми «Тенсінг» – по-
єднання хореографії, вокалу та ак-
торської майстерності. Ще тут трену-
ються, грають у флорбол – хокей  на 
паркеті. Марта Гурецька розповіла, що 
цей чудернацький вид спорту досить 
популярний у Луцьку. В YMCA він 
уже кілька років, і в активі команди 
навіть є виграні чемпіонати. Ще орга-
нізація влаштовує табори, де молодь 
може відпочити, повчитися й попрак-
тикувати англійську.  Ту мову,  до речі, 
можна вчити й на щотижневих без-
платних заняттях YMCA. 

Знайти YMCA можна тут: https://
www.facebook.com/VolynYMCA, або за 
адресою вул. Богдана Хмельницького, 
40 (приміщення колишнього кінотеа-
тру «Зміна»). 

МОРМОНИ. 
АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Про мормонів (Церква Ісуса Хрис-
та святих останніх днів) говорять за-
звичай погане. Переважно кажуть, що 
це представники/представниці інших 
релігійних конфесій, «правильних» 
і «єдиних» на їхню ж думку.   Скажу 
одне: мормони в Луцьку вчать англій-
ської мови. При чому роблять це носії 
тієї ж  мови, вчать грамотно й цікаво 
(за численними відгуками моїх дру-
зів), не навертаючи при цьому у мор-
мони ☺. Адреса церкви в Луцьку – вул. 
8 Березня, 5. 

Організації, про які вам розпо-
віла, я обирала суб’єктивно. У біль-
шості випадків не з чуток знайома з 
їхньою роботою та людьми, які до них 
належать. Але це – лиш вершина ай-
сберга. Повірте, у Луцьку є достатньо 
об’єднань, місць, закладів, час до часу 
фестивалів, концертів тощо, де можна 
гарно, весело та змістовно провести 
час, не деградуючи. А з пивом чи без 
– то вже справа ваша. Головне – не за-
бувати про міру. 

Тож не нарікайте, а шукайте і не лі-
нуйтеся робити життя цікавішим. 

У
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МУЗИЧНІ  НОВИНИ

П’ЯТНИЦЯ
3 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 «Телевізійна служба 
новин» 06.45, 07.10, 07.45, 
08.10, 08.45, 09.10 «Сніданок 
з 1+1» 07.35, 08.35 «Маша 
і ведмідь» 1 09.45 «Чотири 
весілля - 2» 11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» 12.25, 
13.00 Д/с «Ворожка» 13.35, 
14.10 Д/с «Сліпа» 14.45 «Сімейні 
мелодрами - 5» 15.45 «Битва 
салонів» 17.10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи» 20.20 «Сказочная Русь 
2015» 21.00 «Вечірній Київ » 
23.00 «Світське життя» 00.05 Х/ф 
«Зникнення Елінор Рігбі: Вона» 
02.10 Т/с «Next-2 (Наступний)» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.50 
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Мессінг: Хто бачив 
крізь час»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.10 «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Заради тебе»
02.55 Т/с «Сусіди»
04.10 Д/ф

04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Студія Вашин´тон
05.05, 08.45, 12.45, 15.45 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.35, 13.20, 16.40 Т/с «Морський 
патруль»
14.20, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Трюкач»
23.50 Х/Ф «СКЕЛЕЛАЗ»
01.45 Х/Ф «РОККІ БАЛЬБОА»
03.20 Т/с «Стріла»

05.30 Х/Ф «НЕВЛОВИМІ 

МЕСНИКИ»

06.40 «Таємниці Х-фактору. 

Мамо, не горюй!»

07.35 Х/Ф «ДИШИ ЗІ МНОЮ»

18.00, 22.00 Вікна-Новини

18.50 «Таємниці х-фактору. Пісні 

забутих дітей»

19.55, 22.45 «Холостяк - 5»

00.55 Х/Ф «СВАТАННЯ ГУСАРА»

02.10 Нічний ефір

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 02.30, 05.00 Новини
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 05.35 
Спорт
07.20 Ера будівництва
07.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.35 Х/Ф «ХЛОПЧИК НА ВОДІ»
12.20 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
12.45 Слово
13.20 Час-Ч
13.35 Казки Лірника Сашка
13.45 Мультфільми
14.05 Хто в домі хазяїн?
14.30 Віра. Надія. Любов
15.30, 01.25 Музичне турне
16.40 Театральні сезони
17.15 Д/ф
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55, 04.05 Т/с «Яструб»
22.10 ХРЕСНА ДОРОГА за участю 
СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В 
КОЛІЗЕЇ (РИМ)
00.15, 01.00 Підсумки
01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02.55 Т/с «Роксолана»

06.25 «Нове Шалене відео по-
українські»
08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-5»
13.50 «Відеобімба»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Т/с «Третього не дано»
22.00 «Буде бій». Д/п «ММА. 
Змішані бої»
00.00 Х/Ф «АМЕРИКЕН-БОЙ»
02.00 Х/Ф «БОГДАН-ЗІНОВІЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»
03.55 Х/Ф «КАМІННА ДУША»

06.30, 14.00 У пошуках істини
07.20 Відчайдушні рибалки
08.10 Містична Україна
09.00 НЛО. Хроніки катастроф
09.50, 16.30 Таємниці зцілення
10.40 Відчувати, як тварина
11.30, 20.00 Смертельна зустріч
12.20 Шукачі неприємностей
13.10, 18.20 Смертельний двобій
14.50, 19.10 Правила життя
15.40 НЛО. Чужі на Місяці
17.30, 20.50 Скарби зі звалища
21.50 Фатальний сценарій
22.40 Дика Британія
23.00 Загадки Всесвіту
00.20 Полювання на вбивць
01.20 Іграшки для дорослих

06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/c 
«Слід» 1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00, 05.25 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/c «Плюс любов» 1
11.50, 19.45, 03.45 «Говорить 
Україна»
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. 
Нова Надія» (2)
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Мент у законі 3» (2)
06.10 Т/c «Дорожній патруль-
11» 1

06.05 Служба розшуку дітей
06.10, 07.55 Kids Time
06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00, 18.00, 01.40 Репортер
08.03, 09.03 Teen Time
08.05 Єралаш
09.05, 21.00 Серця Трьох-2
16.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.00 Абзац!
23.10 Х/Ф «КІНОПОБАЧЕННЯ»
01.45 Великі почуття
02.35 ППШ
03.55 Зона ночі
05.45 25-й кадр

СУБОТА
4 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

08.00, 08.35 М/с «Качині історії» 
09.00 «Світське життя» 10.00, 
01.50 Х/ф «Знайти чоловіка у 
великому місті» 14.30 «Вечірній 
Київ » 16.30 «Вечірній квартал» 
18.30 «Розсміши коміка» 20.15 
«Українські сенсації» 21.15 
«Ліга сміху. Чемпіонат України 
з гумору» 23.15 «Що? Де? 
Коли? 2015» 00.20 Еміль Хірш 
у трилері «Фантом» (2) 05.20 
Телемагазин 

06.50 «Стосується кожного»
08.45 «Школа лікара 
Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Д/ф
10.55, 03.55 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН»
14.10 Х/Ф «СУСІДИ ЗА 
РОЗЛУЧЕННЯМ»
16.05 Т/с «Кохання з 
випробувальним терміном»
20.00, 02.05 «Подробиці»
20.30 Т/с «Лабіринти долі»
00.15 Х/Ф «СТАЛЕВИЙ 
МЕТЕЛИК»

05.25 М/с «Том і Джері»
06.10 Х/Ф «СКЕЛЕЛАЗ»
08.05 Антизомбі
09.00 Дістало!
10.00 Громадянська оборона
11.00 Інсайдер
12.00, 13.00, 20.05 Т/с «Балада про 
Бомбера»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
22.15 Х/Ф «РУЙНІВНИК»
00.40 Х/Ф «ТЮРЯГА»
02.30 Х/Ф «РОККІ БАЛЬБОА»

06.35 Х/Ф «НОВІ ПРИГОДИ 
НЕВЛОВИМИХ»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 Х/Ф «Я ЩАСЛИВА!»
13.35 Т/с «Коли ми вдома»
15.55 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7»
21.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧІ»
23.45 «Давай поговоримо про 
секс 2»
01.40 Х/Ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»

07.35 У просторі буття
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15, 11.30, 12.30, 13.55, 04.05 
Д/ф
10.20 Зроблено в Європі
10.35 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
13.00 Світло
14.55 Чоловічий клуб. Бокс
16.00 Чоловічий клуб
16.30 «Suono Italiano»
18.00 Х/Ф «ЖИТТЯ НЕ МОЖЕ 
БУТИ НУДНИМ»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 День Янгола
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Х/Ф «ОСТАННІЙ 
КОРДОН»
05.30 Вікно в Америку

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео по-
українські»
07.40 «ДжеДАІ»
08.10 Новини «Спецкор»
08.40 «Люстратор 7.62»
09.00 Т/с «Захист Красіна-3»
16.50 18 Тур ЧУ. Чорноморець 
- Динамо
19.00 Х/Ф «АМЕРИКЕН-БОЙ»
21.20 Х/Ф «ЛЮДИ Х-2»
00.05 Х/Ф «РОЗВІДКА 2020»
01.55 Х/Ф «ТРИМАЙСЯ, 
КОЗАЧЕ!»

07.40 Холодний яр. Воля України 
або смерть
09.20 Смертельна зброя
11.00 Світ динозаврів
12.00 Таємниці динозаврів
13.00 Незвідані Океани
14.00 Дика Британія
17.00 Смак пригод
18.40 Вижити в цунамі
20.30 Велетні льодовикової ери
23.30 Релігійні секс-скандали
00.30 Полювання на вбивць
02.00 Скарб.ua

07.00, 15.00, 19.00, 02.40 Події
07.10, 04.40 Т/c «Дорожній 
патруль-11» 1
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00 Х/Ф «МІЙ БІЛИЙ І 
ПУХНАСТИЙ»
13.00, 15.20, 19.40 Т/c «Плюс 
любов» 1
21.20 Х/Ф «ТАНГО МЕТЕЛИКА»
23.20 Т/c «Кохання зі зброєю» (2)
03.20 Т/c «Мент у законі 3» (2)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
10.05 Х/Ф «ПОДОРОЖ ДО 
КОЛЕДЖУ»
11.50 Уральські пельмені
13.55 Ревізор
16.25 Страсті за Ревізором
18.30 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ»
21.00 Х/Ф «ВАВИЛОН Н.Е.»
23.00 Х/Ф «10 ТИСЯЧ РОКІВ 
ДО Н.Е.»
01.10 Х/Ф «КРЕМІНЬ»
02.45 Великі почуття
03.10 Зона ночі

НЕДІЛЯ
5 КВІТНЯ
УТ1

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV

2+2 МЕГА ТРК УКРАЇНА НОВИЙ КАНАЛ

09.00 ЛОТЕРЕЯ «ЛОТО-ЗАБАВА» 
09.40 М/Ф «ЕСКІМОСКА - 2: 
ПРИГОДИ В АРКТИЦІ» 09.45 
«МАША І ВЕДМІДЬ» 1 10.15 
«ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА НОВИН» 
11.00 «СВІТ НАВИВОРІТ: 
ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА» 12.05 
«ІНСПЕКТОР ФРЕЙМУТ 2» 13.20 
«ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 4» 14.45 Т/С 
«МІЖ НАМИ, ДІВЧАТАМИ» 18.30 
«УКРАЇНСЬКІ СЕНСАЦІЇ» 19.30, 
05.20 «ТСН-ТИЖДЕНЬ» 21.00 
«ГОЛОС КРАЇНИ 5» 23.25 Х/Ф 
«ВІЙНА» 01.20 Х/Ф «ДУХІВ ДЕНЬ»

07.10 «ПОДРОБИЦІ» 07.40 
ПРОГРАМА «УДАЧНИЙ ПРОЕКТ» 
08.40 «ГОТУЄМО РАЗОМ» 09.30 
«НОВИНИ» 10.00 «ОРЕЛ І РЕШКА. 
ЮВІЛЕЙНИЙ СЕЗОН» 11.00 Х/Ф 
«ЛАСКАВО ПРОСИМО» 12.20 Т/С 
«КОХАННЯ З ВИПРОБУВАЛЬНИМ 
ТЕРМІНОМ» 16.10 Х/Ф «ТАРИФ 
«ЩАСЛИВА РОДИНА» 18.00 Т/С 
«ОБІЙМИ МЕНЕ» 20.00, 04.40 
«ПОДРОБИЦІ ТИЖНЯ» 22.00 Т/С 
«НЕ В ХЛОПЦЯХ ЩАСТЯ» 00.00 
Т/С «ТРИ ТОВАРИШІ» 03.00 Х/Ф

04.45 М/с «Том і Джері»
05.30 Х/Ф «ВИКРАДАЧІ КАРТИН»
07.05 Зірка YouTube
08.30 Дача
08.55 Дивитись усім!
09.50, 13.00 Т/с «Трюкач»
12.45 Факти
18.45 Факти тижня
20.20 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД»
22.20 Х/Ф «СУДДЯ ДРЕДД 3D»
00.15 Х/Ф «КУЛЯ В ЛОБ»
01.55 Х/Ф «ЖАХ НА ВУЛИЦІ 
В’ЯЗІВ»
03.25 Т/с «Стріла»

05.40 Х/Ф «КОРОНА 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІІ, АБО 
ЗНОВУ НЕВЛОВИМІ»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.35 «Караоке на Майдані»
11.35 Т/с «Тест на вагiтнicть»
16.05 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.05 «Я соромлюсь свого тіла 2»
01.05 Х/Ф «ПАРАСОЛЬКА ДЛЯ 
МОЛОДЯТ»

08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Школа Мері Поппінс
10.15 Мультфільми
10.40 Хочу бути
11.15 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖБА 
БОЖА і АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ для РИМА й 
ЦІЛОГО СВІТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА з площі Св. ПЕТРА 
в РИМІ
13.35, 22.30, 04.05 Д/ф
14.10 Фольк-music
16.40 Театральні сезони
17.05 Х/Ф «ЙОСИФ З 
НАЗАРЕТА»
19.15 Концерт гурту «Танок на 
майдані Конго»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 «Холодний яр». Передмова
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки
02.20 Х/Ф «ОСТАННІЙ 
КОРДОН»

07.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
УЄФА 2014-2015
09.00 Х/Ф «ЄГЕР»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00, 23.15 «Секретні матеріали»
13.50 18 Тур ЧУ. Волинь - Зоря
16.00 Х/Ф «ЛЮДИ ІКС-2»
19.00 Х/Ф «БЕЛЬФЕГОР. 
ПРИВИД ЛУВРУ»
21.30 «Профутбол»
00.15 Х/Ф «ГОДИННИКОВИЙ 
МЕХАНІЗМ»
02.00 Х/Ф «МОСКАЛЬ-
ЧАРІВНИК»

07.40 У пошуках істини
09.20 Вижити в цунамі
11.00 Велетні льодовикової ери
14.00 Дика Британія
16.00 Дика Куба
17.00 Смак пригод
18.40 Холодний яр. Воля України 
або смерть
20.30 Світ динозаврів
21.30 Таємниці динозаврів
22.30 Незвідані Океани
23.30 Релігійні секс-скандали
00.30 Смертельна зброя
02.00 Полювання на вбивць
03.20 Містична Україна

07.00 Події
07.40 Т/c «Все тільки 
починається» 1
14.00 Х/Ф «ТАНГО МЕТЕЛИКА»
16.00 Моє нове життя
17.00, 20.00 Т/c «Пізні квіти» 1
19.00, 03.10, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою
21.50 Х/Ф «МІЙ БІЛИЙ І 
ПУХНАСТИЙ»
23.50 Великий футбол
01.40, 04.00 Т/c «Мент у законі 
3» (2)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутості»
10.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
12.10 М/ф «Том і Джеррі: Робін 
Гуд»
13.23, 16.33 Teen Time
13.25 Єралаш
16.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ»
18.45 Х/Ф «ПІСЛЯ НАШОЇ ЕРИ»
21.00 Х/Ф «ЕЛІЗІУМ»
23.30 Х/Ф «МАРС АТАКУЄ»
01.40 Х/Ф «КІНОПОБАЧЕННЯ»
03.00 Зона ночі
04.40 25-й кадр

«PIANOБОЙ» І «OOMPH!» 
СТАНУТЬ УЧАСНИКАМИ 
ФЕСТИВАЛЮ «ZАХІД»
navsi100.com

Анонсовано попередній склад учасників фестивалю 
української музики «ZАХІД», що традиційно про-

ходить влітку на Львівщині. Цього року лайн-ап фесту 
потішить меломанів цілою низкою відомих імен – як 
українськох, так і західної рок- та поп-сцени.

Серед учасників «ZАХІД-2015» зазначені гурти 
«Vivienne Mort», «Brunnetes Shoot Blondes», «Фліт», 
«Тостер», «the Вйо», «Jinjer», «Гайдамаки», «Onuka», 
«Pianoбой», «Brutto», «Жадан та Собаки». У ролі хед-
лайнерів виступатимуть рок-ветерани «Воплі Відо-
плясова» та «Брати Гадюкіни» разом із закордонними 
гостями «Ill Niño», «Oomph!» і «Dead By April».

Фестиваль «ZАХІД» проходитиме 14-16 серпня в 
«Чарівній Долині», що в селі Родатичі поблизу Львова. 

ТАРАБАРОВА ЗНЯЛА 
РОЛИК З ПУТІНИМ 
І КИСЕЛЬОВИМ
cultprostir.ua

Відбулася прем’єра кліпу на пісню «Хочу жити без 
війни» співачки Світлани Тарабарової. У ролику 

використано фрагменти телевізійних ефірів з прези-
дентом Росії Володимиром Путіним, ведучим Дми-
тром Кисельовим та іншими медійними особами.

«Ми разом з усією країною, затамувавши подих, 
чекаємо миру. І ми готові боротися за нього щодня. 
Головне, що ми хотіли висловити і цією піснею, і цим 
відео,  – що заради майбутнього наших дітей ми муси-
мо стояти до кінця. Я вірю, що мир настане скоро»,  – 
розповіла про ролик Світлана Тарабарова.

Знімання кліпу проходили у кількох містах Украї-
ни – Києві, Львові, Дніпропетровську, Одесі. Різнома-
нітних героїв відео – від дітей до дорослих – об’єднує 
спільне бажання миру. За словами співачки, пісня на-
родилася кілька місяців тому як спонтанна реакція на 
«чергові гіркі новини».

«ДРУГА РІКА» ГОТУЄ 
ПРОГРАМУ З ОРКЕСТРОМ 
НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
cultprostir.ua

Група «Друга ріка» репетирує програму з Національ-
ний академічним оркестром народних інструмен-

тів. Їхні спільні концерти заплановано на 13-14 травня 
в Національній опері України. Про це розповів лідер 
групи Валерій Харчишин.

«Гурту цього року виповнюється двадцять років, і, 
напевно, найпростіше було б дати п’ять-шість великих 
ювілейних концертів по країні. Ми цього робити не 
будемо. Не будемо грати з симфонічним оркестром, як 
це модно зараз. Ми зіграємо з народним оркестром», – 
сказав Валерій Харчишин.

«Друга ріка» ґрунтовно підійшла до процесу репе-
тицій. Вони тривають уже зараз, за два місяці до кон-
цертів. За словами Харчишина, поп- і рок-виконавці, 
які співпрацюють з оркестрами, зазвичай так не ро-
блять, зустрічаючись лише перед виступами.

«Дуже незвично звучить. Стандартні пісенні фор-
ми, але зіграні на бандурах, цимбалах тощо. А коли 
ця величезна брила ще й окроплює зверху метало-
фончиком, це приголомшує. Починаєш відчувати себе 
композитором Максимом Березовським», – поділився 
враженнями від процесу підготовки фронтмен гурту 
«Друга ріка».
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КІНОМЕНЮ ВІД ГУРМАНА

КІНОРЕЦЕНЗІЯ

Тільду Суінтон гримували щодня по кілька годин, 
аби вона мала образ 84-річної вдови

УСІ НА ВЕЛИКЕ 
ПРИБИРАННЯ
Волинян закликають 
взяти участь у масштабній 
екологічній акції «Зробимо 
Волинь чистою!», яка цьогоріч 
запланована на 3 квітня.  
«Нашою метою є виховання 
відповідального ставлення 
громадян до довкілля шляхом 
об’єднання громадського, 
комерційного та державного 
сектору для прибирання своїх 
міст та селищ», – пояснюють 
організатори. 
Небайдужі, які забажають долучитися до екологічної 
ініціативи, можуть знайти додаткову інформацію про акцію 
на сайті letsdoitukraine.org. 
По детальну інформацію можна звертатися до 
координатора екологічної ініціативи на Волині 
Захара Ткачука: (063) 560-10-31, (095)-092-51-66.

СВІТЛИНИ 
СВІТЛОЇ 
ЛЮДИНИ
У Луцьку відкриють 
посмертну 
фотовиставку пластуна, 
фотокореспондента, 
бійця батальйону «Айдар» 
Віктора Гурняка.
Як повідомили у луцькому 
осередку Пласту – 
Національній скаутській 
організації України, 

виставка світлин «Від Майдану до Війни» відбудеться 
у Галереї мистецтв (вул. Лесі Українки, 24а) 31 березня, 
початок о 17:00. Триватиме виставка до 8 квітня. 
Віктор Гурняк родом із Тернопільщини. Загинув у жовтні 
2014 року на Луганщині, вивозячи поранених вояків з 
місця бою. 

АФІША

Сергій МАРТИНЮК

«ЯКРАКИ» 
(РФ, 2009)
Режисер: Ілля Дьомічєв 
Він хотів стати поетом, а 

став товстосумом-чиновником. 
Трясовина чиновницького жит-
тя перетворила колишнього 
роман тика на прагматичного 
бюрократа-коруп ціонера. І тіль-
ки любов… чиста і несподівана, 
як грім з ясного неба, спромож-
на зрушити з місця системи 
життєвих координат нашого ге-
роя. Втім механізми можновлад-
ного життя й далі крутяться, і ти 
просто не маєш змоги зіскочи-
ти з пароплава, який рухається 
до краю водоспаду. А навіть якщо маєш змогу, то не маєш волі до 
того та розуміння справжньої потреби в цьому. Шикардосна роль 
Михайла Єфремова, яскравого  артиста та свідомого громадянина 
своєї країни. Раджу всім поціновувачам психологічного, вдумли-
вого кіно! 

«ЗАЛИШЕНІ» 
(США, 2014)
Режисер: Вік Армстронг 
Ніколас Кейдж не був би Ні-

коласом Кейджем, якби знову не 
підписався під якусь недалеку 
навколофантастичну халтурку. 
Сходу важко пригадати щось 
більш примітивне у фільмогра-
фії актора за стрічку Армстрон-
га. Непогана ідея апокаліпсису, 
під час якого безслідно почина-
ють зникати люди і абсолютно 
бездарне (вкрай рідко юзаю такі 
гучні слова в означенні витворів 
арту) втілення у плані режисури, 
акторської гри, сюжету і всього, 
всього, всього… Треба вміти! 
Втім фільм викликає емоції, а це вже ознака не повного провалу. 
Тому, коли матимете смак переглянути, зважте всі ризики, на які 
йдете.

«ДІВЧИНА 
З ВОДИ» 
(США, 2006)
Режисер: 
М. Найт Шьямалан
Казка, що тісно перепле-

лася з буденною реальністю 
життя найтиповішого житло-
вого комплексу, доглядач якого 
якось випадково виявляє біля 
басейну таємничу дівчину. Та 
живе в підземних каналах під 
басейном і переховується від 
злих створінь, які роблять усе 
можливе, щоб та не потрапила 
назад до свого світу… Вкрай 
рідко сучасний кінематограф 
продукує мудрі казки для до-
рослих, щоб не перетворити 
їх на похабне голлівудське видовище. Зрештою, в цьому випадку 
ми маємо справу з Шьямаланом, а отже, і з непересічною історі-
єю. Фільм про любов та людяність, про віру людську, яка здатна на 
щось більше, окрім рамок затертої до дір буденності. Спробуйте, 
якщо вам бракує правильних паралелей. 

«КАНІКУЛИ 
НА МОРІ» 
(Франція, 2011)
Режисер: Жюлі Лельпі
Манірне, але від того не 

менш смачне французьке кіно – 
фрагмент з життя великої роди-
ни, яка  в 1979 році збирається 
на березі моря, щоб відзначити 
67-річчя бабусі. Різні люди з різ-
ними поглядами на життя, мис-
тецтво, політику, людей. Багато 
слів, розмов, дискусій і дуже 
вдалі й точні персонажі різно-
го віку. Дивився з приємністю 
і легкою ностальгією за тими 
відтинками життя, які я вдало 
проґавив, намагаючись дістати 
руками до неба. Рекомендую любителям розміреного європейсько-
го кіно.

КВІТНЯ
3

ГРАНД-ФІЛЬМГРАНД-ФІЛЬМЮрій КОНКЕВИЧ

ивний фільм, яких нині мало. «Будапешт» 
важко переповісти, після нього 
залишається довгий післясмак. Подібні 

відчуття були, коли давно-давно вперше побачив 
«Амелі». У «Гранд Будапешті» щасливо поєдналися 
актори, гримери, костюмери, режисер. Вони 
створили феєричну картинку. Хоча важко уявити, 
що Ральф Файнс, Едрієн Броуді, Джуд Лоу, Білл 
Мюррей і Тільда Свінтон під музику Олександра 
Депла створять щось другосортне. Розсип зірок 
першої величини справді класно грає. 

Режисер Уес Андерсон при цьому змішав 
страшне з прекрасним і отримав щось неймо-
вірне, але таке, що захоплює уяву, відтак глядач 
балансує на межі абсурду і псевдореальності. 

Отже, «Гранд Будапешт» – британсько-ні-
мецький фільм, події якого відбуваються у ви-
гаданій східноєвропейській країні Зубровці, в 
відомому готелі «Гранд Будапешт». Ідеться про 
період між двома світовими війнами. Консьєрж 
месьє Густав бере за учня Зеро Мустафу, який 
стає молодшим портьє. Готель відвідують різні 
відомі особистості, серед них багато жінок по-
хилого віку, в тому числі мадам Д., велика при-
хильниця месьє Густава. Після таємничої смерті 
за її заповітом консьєржу дістається дорожезна 
картина «Хлопчик з яблуком». З останньою во-
лею матері не згоден син Дмитрій, і за картиною 
починається справжнє полювання.

Д

Актори, які зіграли головних героїв, яви-
ли публіці себе у незвичній іпостасі. Приміром, 
Рейф Файнс («Список Шиндлера», «Залягти на 
дно в Брюгге», «Читець», «Повелитель бурі») до-
вів, що може грати не тільки драматичні ролі. У 
«Будапешті» він – інтелігент, який не моргнувши 
оком здатен грати комедійні епізоди. Файнс грає 
доброго, сентиментального, але неймовірно про-

фесійного і чуйного консьєржа Густава. Усе його 
життя – це створення максимального комфорту 
для клієнтів готелю. З ним чудово вжився у філь-
мі молодий Тоні Револорі, який грає початківця-
коридорного Зеро Мустафу – відданого друга 
Густава. 

Крім цих двох, є ще «засушена» гримерами 
Тільда Свінтон, фюрероподібний Едріан Броу-

ді, зловісний Віллем Дефо. Ці актори не звикли 
байдикувати на майданчику. Із їхньої гри та сце-
нарію, написаного за мотивами Стефана Цвейга, 
Уес Андерсон зробив не так кіно, як невелич-
кий всесвіт і запросив глядача в нього. «Гранд 
Будапешт» схожий на казковий пряниковий 
будиночок з антуражем Східної Європи першої 
половини ХХ століття, атмосферою водночас 
сентиментальності й криміналу. Цікаво, що зні-
мальним майданчиком фільму слугував старо-
винний порожній універмаг міста Герліце, розта-
шованого на межі Німеччини, Польщі та Чехії.

Як на мене, «Готель Будапешт» – найбільш 
недооцінений на цьогорічному «Оскарі» фільм. 
Стрічка отримала тільки три суто «технічні» ста-
туетки попри дев’ять номінацій. Благо, що рівно 
рік тому у Берліні «Будапешт» Уеса Андерсон трі-
умфував. Піду пошукаю ще кілька його фільмів…
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Бій за титул чемпіона світу з муай-тай 
серед професіоналів (Таїланд, 2014 р.)

Вихованці Богдана Мороза

БОГДАН МОРОЗ. Майстер 
спорту України з таїландського 
боксу, президент Федерації 
таїландського боксу Волині, 
президент бійцівського клубу 
«Pitbull», тренер із тайського 
боксу та К-1 у спорткомплексі 
«Формула Здоров’я» СОК 
«Адреналін Сіті». Провів понад 
100 боїв у тайському боксі та К-1, в 
тому числі професійних, срібний 
призер Чемпіонату світу WKF з 
таїландського боксу 2014 р. (м. 
Прага), чемпіон Європи 2013р., 
багаторазовий призер чемпіонатів 
Європи, України та світу з 2000 до 
2014 року. 

ХРОНІКЕР

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО – 
НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЯ
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Тетяна ГРІШИНА

ійцівський клуб «Pitbull» 
із Луцька знають на 
різних континентах світу. 

Його президент – Богдан Мороз 
–  неодноразовий чемпіон із 
таїландського боксу, який уже 
виховав покоління переможців 
змагань міжнародного рівня. 
Нині секцію в Луцьку відвідують 
понад 200 дітей віком від 5 
років. Спортсмен нещодавно 
повернувся зі Сполучених Штатів 
Америки. Про спорт, фізичну 
культуру та враження від США 
розмовлятимемо далі.    

– Не так давно ви повернулися зі 
США, де тренувалися у змішаних єди-
ноборствах. Чому вирішили пробува-
ти себе саме у цьому виді спорту? 

– Щороку я стараюся їхати в нову 
країну і пробувати щось нове. В Аме-
риці ММА (від англ. Mixed Martial 
Arts –  «змішані бойові мистецтва») 
– це найпопулярніший вид бойових 
мистецтв, тому я вирішив спробувати 
свої сили в цьому виді спорту. ММА 
– це поєднання джіу-джитсу, тайсько-
го боксу, кікбоксингу, саме тому бійці 
ММА відвідують різні класи для най-
кращої підготовки до змагань.

– Чим принципово відрізняють-
ся бої в змішаних єдиноборствах від 
того, що ви робили раніше?

– В ММА дозволено боротьбу в 
партері, це і є основною відмінністю 
його від тайського боксу. Змагання 
відбуваються не на рингу, а у восьми-
кутній клітці. 

– Чому вибрали для тренувань 
саме США? 

– Давно в планах було потрапити у 
Штати, тому що США є однією з країн, 
де найбільш розвинутий спорт, де за-
вжди раді бачити гарних спортсменів, 
хай якої вони національності. Я був у 
різних країнах Європи, Таїланді, Індо-
незії, ПАР, інколи затримуюся на тиж-
день, інколи на місяць. Тренування в 
різних країнах з різними людьми – це 
завжди гарний досвід, нові знайомства 
і можливості в спортивній кар’єрі.

– Що вразило в спортивній інф-
раструктурі у Штатах? 

– В Америці вражає те, що спор-
тивна інфраструктура дуже розви-
нута. Окрім тренажерних залів з 
басейнами, тенісними кортами та 
баскетбольними залами, люди можуть 
тренуватися просто на вулиці, тобто 
вздовж набережної, на пляжах, на ве-
ликих вулицях розташовані спортивні 
тренажери. Повсюди можна бачити 
людей, що біжать крос, їдуть на вело-
сипедах, на річці вправляються у гре-
блі, збираються групами і просто неба 
або навіть на літньому майданчику 
якогось ресторану практикують йогу! 
Спорт просто всюди! Абонемент у зал 
коштує 25 доларів.

– Але є стереотип, що американці 
в своїй загальній масі такі неспор-
тивні, товсті? 

– Сказати, що американці неспор-
тивні, може тільки людина, яка ніколи 
там не була. Для дітей теж є спортивні 
секції, часто в спортзалах є спеціаль-
на пропозиція для зайнятих батьків 
– дітей забирають просто зі школи на 
тренування і потім завозять додому. 
Тренуються з 5 до 70 років. Я не бачив 
заповнені «МакДональдси». У фаст-
фудах їдять лише ті, хто сильно поспі-
шає, або хто за кермом. 

– Чи плануєте в Луцьку переда-
вати свої знання, відкриєте секцію 
змішаних єдиноборств? 

– Нові знання, які здобуваю, я за-
вжди передаю своїм учням. Можливо, 
в майбутньому я додам класи ММА в 
нашому спортзалі.

– З чого ви починали спортивну 
кар’єру і чому вибрали бойові мис-
тецтва? 

– Першим моїм спортом було дзю-
до, після закриття секції я перейшов 
на кікбоксинг, через кілька років вирі-
шив, що саме тайський бокс – це моє, 
цей спорт для справжніх чоловіків. 
Першим моїм тренером з кікбоксин-
гу і тайського боксу був Володимир 
Степанюк. На жаль, його уже немає з 
нами.

– На вашу думку, які риси потріб-
но в собі розвинути, аби стати чем-
піоном? 

– Щоб стати чемпіоном, потрібно 
мати сильний характер та силу волі, 
головне правило – ніколи не здавати-
ся, завжди іти вперед до своєї мети, ну 
і, звичайно, тяжкі тренування.

– Чого ви категорично не вітати-
мете у своїй учнях? 

– Я категорично не сприймаю у 
всіх людях схильність до спиртного, 
куріння, расизм та наркотики. Хочу, 
аби у нас всі в секції дружили, неза-
лежно від того, хто якою мовою гово-
рить, хто яку національність має, звід-
ки вони родом. Ще одна є традиція у 
нас – це вивчення англійської мови, бо, 
якщо діти кудись поїдуть, то мусять 
мати можливість спілкуватися з інши-
ми людьми. Навіть батьки кажуть, що 
в школі на них так не впливають.     

– Знаю, у вас тренувалися дівча-
та. Наскільки це жіночий вид спор-
ту? Чи є поблажки для дівчат? 

– На мою думку, є дівчата, які 
сильніші та витриваліші за деяких 
хлопців, тому всі тренуються разом та 
однаково.

– Це правда, що тайський бокс – 
один з найжорсткіших видів єдино-
борств? 

– Так, але йдеться про професій-
ний спорт. Ніс ламають у будь-якому 
виді спорту. У мене переломи були 
всього тіла. Це неприємно, але коли то 
професійні змагання, цього не уник-
нути. Коли зал підтримує, а тобі під-
німають руку як переможцю – це від-
чуття, яке не передати. Разом з тим, з 
суперником за рингом ми друзі. У нас 
в Луцьку такі професійні бої прово-
джу лише я, виступаю в цій категорії. 
Решта бійців – це аматори, які мають 
шоломи, жилети, щити. 

– Чи траплялося таке, що вам або 
вашим бійцям доводилося застосо-
вувати силу поза рингом? У яких ви-
падках це припустимо? 

– Я вважаю, що потрібно викорис-
товувати свої навички для захисту, 
якщо є загроза близьким людям або 
собі. Але ніколи не потрібно прово-
кувати людей, а якщо є можливість 
уникнути конфлікту – його треба уни-
кати. 

– Як ви вважаєте, чи є зараз до-
статньо умов для дітей, дорослих, 
аби вони реалізовували себе у спорті 
в Луцьку? 

– Переконався на власному досві-
ді, що в Україні немає умов для реа-
лізації у спорті, жодної підтримки від 
держави та на місцевому рівні немає, 
корупція в спорткомітеті та відсут-
ність елементарних умов для трену-
вань. Холодні зали, відсутнє електро- 
та водопостачання, немає соціальної 
реклами здорового способу життя та 
спорту. А відсутність кваліфікованого 
тренерського складу пов’язана з тим, 
що на фізфак вступають ті, хто запла-
тив, а не ті, хто має спортивні здібнос-
ті та міг би виявити себе як спортсмен 
та тренер. Знаю це з особистого досві-
ду навчання в тоді ще ВДУ. Деякі сту-
денти, жодного разу не прийшовши 
на пари, отримали дипломи вчителів 
фізкультури. Чого ці люди можуть на-
вчити? 

– Що порадили б батькам, які за-
раз виховують оце нове покоління?  

– Усе починається з сім’ї, з того, 
як і чим ми харчуємося, який спосіб 
життя ведемо, який приклад показу-
ємо дітям, про що говоримо, чим за-
повнюємо вільний час дітей. Простий 
приклад: у нас відсутня культура хар-
чування. Дітям з малого віку прище-
плюють звичку неправильно їсти. Я 
запитую у вихованців на тренуванні: 
«Що ви їли?» –  «Вареники». Інший 
скаже: «Суп і бутерброди». Один з 
двадцяти, можливо, їв кашу за день. 
Такі спортсмени не дадуть потрібні 
результати, не матимуть сили, м’язів 
та витривалості. Та і просто фізично 
здорова людина не виросте. Нині, при 
сучасних технологіях, засиллі інфор-
мації можна начитатися, як правиль-
но харчуватися, аби бути здоровим, 
розвиненим і виховувати ці звички у 
своїй сім’ї. Не можна змушувати ди-
тину їсти сир і вівсяну кашу, а само-
му харчуватися смаженою картоплею 
і котлетами. 

У інших країнах є програми, фес-
тивалі, де на великому стадіоні зби-
рають представників різних видів 
спорту, дієтологів, які розповідають, 
як бути здоровим, сильним. Вхід без-
платний, а держава оплачує роботу 
спеціалістів. Це називається держав-
на політика, в основі якої – бажання 
бачити здорову націю. У нас же все 
навпаки. Але от парадокс: що бідні-
ша країна, то міцніше потрібно мати 
здоров’я, бо з нашими доходами хво-
ріти набагато дорожче. 

СВІТОВИЙ ЧЕМПІОН МУАЙ-ТАЙ БОГДАН МОРОЗ:

Якщо подивитися на мою сторін-
ку у «Facebook», то побачите, що наш 
клуб знають у різних країнах. Коли 
приїжджаю за кордон, мене вітають як 
тренера з України, приходить чимало 
людей на семінари, оплачують навчан-
ня. Але от що цікаво: в Луцьку клуб 
маловідомий. 

Спорткомітет нам ніколи не допо-
магав. Я переконаний: якщо закрити 
усі спорткомітети, то гуртки та секції 
будуть і далі працювати і, можливо, 
ще краще. 

– Що ви змінили б у підходах до 
спорту в місті?

– Все! Треба змінити керівництво 
обласного та районних рівнів, зроби-
ти прозоре фінансування спортивних 
організацій та клубів із обов’язковою 
звітністю щокварталу. Найкращих 
спортсменів та тренерів нагороджу-
вати грошовими преміями (визначати 
за рівнем досягнень), в кінці кожного 
року проводити номінацію на найкра-
щого спортсмена області за відкритим 
голосуванням людей, яким не бай-
дужий спорт та молодь. Проводити 
рекламні заходи з агітації здорового 
способу життя не в себе на сторінці у 
«Facebook», а в навчальних закладах та 
місцях відпочинку молоді у всіх містах 
та селах. Якщо дитина виграла змаган-
ня – розмістіть її фото на біл-бордах у 
місті, нехай її приклад мотивує інших. 

– У інших країнах спорт відо-
кремлений від держави? 

– Держава – це спорт. Мені отри-
мати візу у США, мабуть, легше, аніж 
політикові, бо спортсменів там раді 
бачити, їх цінують. Спортмайданчики 
побудовані на набережних, в парках, 
вони відкриті, безплатні, в ідеально-
му стані. Я навіть зустрічав практику, 
коли тренери, яких підтримує місце-
ва влада, показують майстер-класи у 
громадських місцях. Аби це зробити у 
Луцьку, великих грошей не потрібно, 
просто має бути воля представників 
влади і не має бути корупції. Зараз у 
нас є шанс виховати нове покоління, 
яке прагнутиме чогось кращого, але 
для цього треба поміняти повністю 
світогляд.  

Б
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На звітно-виборчому березневому конгресі ФФУ 
Кварцяний сидів між Коломойським і Жуматієм. 
Віталій Володимирович ще не знає, що неофіційний 
заступник вже його «кинув».

ВНУК ЛЕЙТЕНАНТА ШМІДТАВНУК ЛЕЙТЕНАНТА ШМІДТА

ФУТБОЛ

ХОКЕЙ

ПЛЕЙ-ОФ «ВИШКИ» 
ЦЬОГРІЧ БЕЗ ЛУЦЬКА
Назар ТРИКУШ

У матчах між командами «Хімік-2» (Южне) та 
«Волиньбаскет-WOG-Університет» (Луцьк) 
вирішувалося, яка з команд потрапить у 
«Фінал чотирьох» Вищої ліги. На домашньому 
майданчику останню путівку в плей-оф 
вибороли «портовики».

«Хімік-2» – «Волиньбаскет» – 90:83 (16:15, 
31:25, 19:20, 24:23)

Про те, наскільки кожен із суперників був 
близький до перемоги, говорить той факт, що 
лідер у грі мінявся 21 раз. Перший раз відірва-
тися від опонента «Хіміку-2» вдалося в кінців-
ці другої чверті – 47:40. Не зменшили темпу 
команди і після перерви, але южненці зуміли 
підійти до вирішальної чверті з перевагою в 
шість очок – 66:60.

В останній 10-хвилинці волиняни догнали 
суперника. З усіх позицій забивав Павло Хай-
ло, влучно кидав з-за дуги і Артем Шевченко. 
Саме Артем своїм триочковим скоротив роз-
рив у рахунку до одного очка (67:66). Після 
цього моменту розпочалися «гойдалки», які 
тривали аж до останньої хвилини гри. На фі-
нішний ривок більше сил залишилося у госпо-
дарів, і за 40 секунд до фінальної сирени вони 
вирвалися вперед на шість пунктів – 87:81. 
Наставник лучан Дмитро Чайковський спро-
бував внести корективи, взявши тайм-аут, і 
переломити хід гри, але не вийшло – 90:83.

«Хімік-2» – «Волиньбаскет» – ОТ 91:89 
(18:23, 18:19, 18:16, 23:19, 14:12)

Уже в другому матчі волинянам вдалося 
заграти першим номером. Лучани впродовж 
усього матчу вели у рахунку, лише на остан-
ній хвилині четвертої чверті южненці зрівня-
ли рахунок. В останній атаці за рахунку 77:77 
волиняни, маючи у своєму розпорядженні 13 
секунд, вирішили не кидати, а перевести гру 
в овер-тайм. Але там команда господарів не 
упустила свій шанс і довела гру до перемоги 
– 91:89.

«Цього сезону ми зібралися за тиждень до 
старту чемпіонату, підготовчого періоду в нас 
зовсім не було. Тому по ходу чемпіонату ми 
надолужуємо згаяне і будуємо команду, – роз-
повідає Чайковський. – У будь-якому випадку 
цей рік – це робота на перспективу, бо важко 
за рік створити команду. Ми визначилися з 
гравцями, кого ставити в склад».

У турнірній таблиці від четвертої сходин-
ки волинян відділяє шість пунктів. Якщо вони 
переможуть у всіх шести іграх, а харківський 
«Політехнік» відповідно програє, то команди 
зрівняють за очками. «Хіміку-2» достатньо 
однієї перемоги в чотирьох матчах. Тож «Во-
линьбаскет» де-факто вибув із боротьби за по-
трапляння в ТОП-4. У іграх, що залишилися, 
лучани готуватимуть команду вже до наступ-
ного сезону.

Найближчі матчі «Волиньбаскета» відбу-
дуться в Луцьку 28 березня о 19:00 та 29 бе-
резня о 15:00.

БАСКЕТБОЛ

П

«ЗОРЯ» ЗГАСНЕ 5 КВІТНЯ
МАТЧІ 18-го ТУРУ

3 квітня (п’ятниця)
Олімпік – Говерла, 17.00

4 квітня (субота)
Металіст – Металург Д, 14.00
Чорноморець – Динамо 17.00

Ворскла – Дніпро 17.00
5 квітня (неділя)

Волинь – Зоря, 14.00
Іллічівець – Шахтар 17.00

Металург З – Карпати 19.30

ВИКОНКОМ ФФУ СУМУВАТИМЕ БЕЗ КВАРЦЯНОГО
Павло ФІЛОНЮК

опри те, що від звітно-виборчого 
конгресу ФФУ минуло три тижні, 
офіційного переліку членів нового 
виконавчого комітету ФФУ на сайті 

федерації дотепер не опубліковано. Можемо 
посилатися тільки на стовідсотково перевірений 
неофіційний список, якому можемо довіряти. 
Уболівальників луцької «Волині» він здивує. 
Нагадаємо: на конгресі ухвалили, що кількість 
членів виконкому збільшиться, адже до нього 
ввели голів усіх обласних федерацій. Таким чином 
у цей колективний орган управління нашим 
футболом мав би увійти і Кварцяний, який від 
осені 2013 року керує ФФВ. Але голови Федерації 
футболу України, президента «Волині» та його 
головного тренера серед членів виконавчого 
комітету ФФУ немає. 

Тепер виконком федерації складається з 41 
члена. До його складу увійшли Олег Анпілогов, 
Олександр Бандурко, Віктор Безрук, Віктор Без-
смертний, Дмитро Бичков, В’ячеслав Богун, Віта-
лій Борт, Сергій Владико, Віктор Гайворонський, 
Ігор Гатауллін, Ярослав Грисьо, Віталій Данілов, 
Олександр Жуматій, Микола Єропунов, Вадим 
Івченко, Тарас Клим, Вадим Костюченко, Олек-
сандр Коцюбко, Ігор Кочетов, Олександр Кудаць-
кий, Сергій Куніцин, Михайло Ланьо, Володимир 
Лашкул, Олег Лужний, Сергій Макаров, Володи-
мир Мариновський, Віктор Межейко, Ярослав 
Москаленко, Сергій Мохник, Володимир Мунтян, 
Василь Орлецький, Андрій Павелко, Геннадій 
Прокопович, Андрій Прохорович, Андрій Сте-
ценко, Володимир Фощій, Артем Франков, Ігор 

Дирекція Прем’єр-ліги із значним запізненням, 
але таки затвердила дати проведення й час 
початку матчів 18-го туру. Луцька «Волинь» свій 
домашній матч із «Зорею» проведе у неділю, 5 
квітня. Початок о 14.00. 

«Хроніки» переконані, що це буде не тільки 
непростий, але й неординарний поєдинок для ко-
манди Кварцяного. Чому?

По-перше, це буде перший повноцінний до-
машній матч «Волині» у 2015 році. Гра з «Чорно-
морцем» відбувалася за порожніх трибун, адже 
клуб покарали в такий спосіб за негідну поведінку 
вболівальників. 

По-друге, «Волинь» і «Зоря» – прямі конкурен-
ти за ймовірні місця у єврокубковій зоні турнірної 

таблиці. Команди відділяють 3 
очки і в разі перемоги лучани 
здатні піднятися на 4-5 місце. 
Це буде суттєвим психологіч-
ним мотивом для команди не 
збавляти темпів у квітні. 

По-третє, «Волинь» не ви-
гравала у «Зорі» вдома майже 
17 років! З 27 травня 1998 року, 
коли лучани розбили луганців 
3:0. Останні поєдинки з «Зо-
рею» в рідних стінах закінчу-
валися для «Волині» епічно – 
або бойовими нічиїми 2:2, або 
поразками 0:1 чи 0:2. 

Хіблін, Олександр Черкасов, Петро Чилібі, Олег 
Шкреба.

Волинь у виконкомі представляє Олександр 
Жуматій. Свого часу це прізвище було для біль-
шості функціонерів з районів на кшталт червоної 
шмати для бика на кориді. Жуматій завалював ро-
боту і при голові ФФВ Безуглому, і при Столяру. 

Коли Кварцяного обирали на посаду голови 
ФФВ, делегати конференції, побачивши його в ко-
манді В.В.К., обурювалися, і тільки авторитет тре-
нера дозволив непотоплюваному функціонеру за-
лишитися у федерації. Офіційно Жуматій нікуди 
не увійшов, нічого не очолив, але був таким собі 
«розрулювачем» ситуацій і виконавчим директо-
ром федерації. Оскільки ФФВ торік запрацювала 
на повну, претензій і до нашого героя не було. Все 
б нічого, якби не кар’єрні прагнення нашого «сі-
рого кардинала».

Аби отримати посаду у виконкомі ФФУ, най-
імовірніше, Жуматій під час підготовки до конгре-
су досягнув підкилимних домовленостей із Андрі-
єм Павелком, утаїв від широкого загалу лист від 
організаторів звітно-виборчого конгресу, в якому 
ті просили назвати особу, яку ФФВ рекомендува-
тиме у новий виконком. Відтак безпосередньо на 
конгресі було зачитано прізвище …Жуматія. Пана 
Олександра доволі оперативно випровадили з об-
ласної федерації, але у ФФУ розвели руками на 
апеляції ФФВ: забрати Жуматія, який тепер ніхто, 
із виконкому правомочний тільки наступний кон-
грес ФФУ. Отож, номінально Волинь у федерації 
тепер ніхто не репрезентує. Кварцяного там не-
має, а Жуматій після рішень ФФВ, яка відхрести-
лася від нього, може у кращому випадку захищати 
інтереси луцької бані. 

Особливо боляче, напевне, Кварцяному. Адже 
у виконкомі перезавантаженої ФФУ він міг пра-
цювати поруч із друзями-знайомими – Олегом 
Лужним, Андрієм Стеценком, Ігорем Гатаулліним, 
Володимиром Мунтяном. Без залучення байки 
про «внуків лейтенанта Шмідта» історію з про-
льотом повз виконком годі пояснити… 

ЧОМУ «ВОЛИНІ» ВКРАЙ ПОТРІБНО ВИГРАВАТИ У ЛУГАНЦІВ?

По-четверте, саме на початок квітня припадає 
55-річчя ФК «Волинь». На початку 1960 року у 
зв’язку з розширенням другого дивізіону радян-
ського футболу – класу «Б», місту Луцьку було 
надано місце серед команд-майстрів. Вирішено 

було створити новий колектив під 
егідою товариства «Авангард». Од-
нак свою назву команда отримала 
3 квітня 1960 року, коли настав час 
заявлятися на чемпіонат. На зборах 
команди гравці довго вирішували, 
яку ж назву дати команді. Пропо-
нували і «Динамо», і «Стир», доки 
хтось з гравців не сказав слово 
«Волинь». Перший матч «Волинь» 
провела 10 квітня 1960 року в Кі-
ровограді (3:1).

Відтак з особливою нетерпе-
ливістю чекатимемо 5 квітня 2015 
року.

Назар ТРИКУШ

Фінальні ігри відкритого чемпіонату 
Волині на Кубок «Гербор»-«БРВ» з 
хокею внесли останні корективи у 
турнірну таблицю.

«Нетішин» – «Володимир» – 6:5 
Б (1:2, 0:2, 4:1, 1:0)

 За бронзові нагороди з неті-
шинськими «атомниками» цього-
річ боролася головна несподіванка 
змагань – ХК «Володимир». По ходу 
зустрічі володимирці навіть вели в 
три шайби (1:4), але останній період 
перевернув все з ніг на голову. «Не-
тішин» спершу зрівняв рахунок, а за 
три хвилини до завершення Андрій 
Шпакович ще й вивів «енергетиків» 

уперед – 5:4.  На останніх секундах 
Сергій Вегнер перевів гру в серію 
післяматчевих буллітів. Та у штраф-
них кидках більше пощастило неті-
шинцям.

«Фаворит» – «Луцьк» – 3:4 (2:2, 
0:2, 1:0)

У фіналі глядачі побачили справ-
жній чоловічий хокей у виконанні 
«Луцька» та рівненського «Фавори-
та». У підсумку господарі майданчи-
ка зуміли забити на один гол більше 
і вкотре стати переможцями обласної 
першості. Дублями відзначилися Ан-
дрій Вершецький та Сергій Горбатюк.

Після матчів фінального туру 
команди нагородили медалями, гра-
мотами та пам’ятними шайбами. На-

городи знайшли і найкращих амплуа 
змагань. Найкращим воротарем став 
В’ячеслав Рейкін з ХК «Ковель». Від-
знаку найкращого захисника отри-
мав гравець рівненського «Фавори-
та» Олексій Денисов. Найкращим 
нападником волинського чемпіонату 
став лучанин Вадим Бесараб.

Цьогорічний кубок відбувся за 
підтримки титульного спонсора чем-
піонату – відомих волинських мебле-
вих підприємств «Гербор-холдінг» 
(Володимир-Волинський) та «БРВ-
Україна» (Нововолинськ). Їхні керів-
ники Олег Борбелюк та  Олександр 
Гоцка відгукнулися на прохання 
волинських хокеїстів допомогти фі-
нансово у проведенні чемпіонату.

ХК «ЛУЦЬК» ВИГРАЄ ЧЕМПІОНСЬКУ БИТВУ У «ФАВОРИТА»
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ВИДАННЯ ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
від 19 березня 2015 року

АНЕКДОТИ

СУДОКУ

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

Уперше мене назвали злопам’ятним 
17 грудня 1997 року о 13:44.

  
Любі дівчата, не давайте хлопцям 

марних надій.
Не залишайте на плиті порожню ско-

вороду із закритою кришкою.
  

Президент компанії «Google Ventures» 
Білл Меріс розповів, що біологічний по-
тенціал людини дозволяє досягати віку в 
500 років.

Просив не казати Путіну.
  

Якщо події розвиватимуться так і 
далі, то у 2017 році горілку в Росії розда-
ватимуть безплатно. А в 2019-му за від-
мову пити безплатну горілку з’явиться 
кримінальна відповідальність. 

  
Сумно бути Путіним. Зникнеш на 

кілька днів — і більшість сподівається, 
що ти помер...

  
Тепер українські війська мають піти 

на Ростов, а потім — на Москву. Нашо-
го Януковича треба терміново рятувати, 
він там у полоні!

  
Наука виділяє три різновиди байду-

жості: колірну – фіолетово, геометричну 
– паралельно, музичну – по барабану!

  
Диван – він такий... Йому мужика за-

валити – раз плюнути!
  

Бачили, як щось промайнуло перед 
очима? Це були ваші вихідні.

  
Із виступу Путіна:
– Ми скасуємо в Росії місцеві вибори, 

обмежимо свободу слова і зборів. І забо-
ронимо мереживні труси! (Голос за ка-
дром: «Володимир Володимирович теж 
дивився серіал про Штірліца і знав, що 
запам’ятовується остання фраза»).
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов (11 квітня 1977 р.)
Адвокат Теразіні
Парубок моторний зловить Зевса за бороду. Але та 
Юнона, відомо яка дочка, зведе нанівець усі пере-
можні плани. І правильно зробить, бо ані прості 
смертні, ані мешканці Олімпу вже не дуже люблять 
зайвий екстремізм.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Євген Мельник (14 травня 1956 р.)
Свобідний художник
Усе ще маритимете спогадами про вкрадену пе-
ремогу і житимете мріями покарати молодого й 
амбітного «брехуна». Зорі наполегливо наказують 
забути маячню і зосередитися на допомозі «братам 
нашим в погонах». 

БЛИЗНЯТА (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра (12 червня 1980 р.)
Буратіно
Відвідаєте казенний дім. Не знепритомнійте, це 
буде поки тільки нарада архітекторів. Зорі хочуть, 
аби звернули увагу на цей знак долі – ймовірні пе-
ребудови, руйнування і встановлення справедли-
вості. Пиво тягне думки додолу.

РАК (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук (7 липня 1962 р.)
Гер генерал
Стережіться компроматів зі столиці приблудних. 
Переслідуватиме один і той же жахливий сон – ви 
заправляєте авто і на руках ваших кайданки. По-
руч стоять підлеглі і махають конвертами…

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)
Карлсон, який сидить на дахах
Роздайся, море, Лев асфальт кладе! Апокаліптичні 
прогнози про ваш вихід із звіринця на волю роби-
ти ранувато, але шанси купити виграшну лотерею 
збільшаться, якщо впораєтеся із дорогами та дур-
никами навколо вас.

ДІВА (24.08 – 23.09)
Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)
Мерчик
Захочеться всоте плюнути на все і поїхати в гості 
до «Джека-Деніелза». Він живе у прекрасній країні 
з ошатними будиночками та мощеними тротуара-
ми… Т-п-р-рррр, приїхали, «зупинка ЛСГК»! Ка-
пітан сходить із судна, що тоне, останнім.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10)
Петро Шпига (30 вересня 1973 р.)
Шериф-красунчик
«Ехо війни» дедалі частіше підкочуватиметься до 
Терезів, які вже й не знають, чим врівноважувати 
цей світ, аби він менше стріляв, убивав і грабував. 
Зорі натякають на потребу прийняття термінової 
піарної пігулки. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11)
Михайло Щур (25 листопада 1972 р.)
Майкл
Зорі радять не забувати про свого тезку Романа 
Вінтоніва і вдосконалювати кандидатську нахаб-
ність та вигадливість. Шляхи депутатські заплута-
ні і незвідані, доведеться кидатися на осінню амб-
разуру. Тому вйо до новин!

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця (10 грудня 1972 р.)
Дюк Рішельє
Дуже спокійний тиждень попри те, що навколо, 
здавалося б, падають вежі-близнюки і сомалійські 
пірати захоплюють в заручники ваших друзів. Ві-
зьмете паузу на переосмислення прожитого. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк (2 січня 1955 р.)
Мікрохвон
Повернення на велику сцену не передбачається, 
а от на камерній є шанс зіграти. Найголовніше – 
прочитати перед цим партитуру, аби не сплутати 
«Пігмаліона» з пігмеєм і спікера зі снукером. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02)
Святослав Кравчук (26 січня 1953 р.)
Пташка-говорун
Зорі давно радили вам пристати до тихої гавані, 
тримати синицю у руці, не казати «гоп», доки не 
перескочиш. Нарешті така пора настала. Вас виве-
ли з гри ненадовго.  Будете, як завжди, під кили-
мом і на роздачі. 

РИБИ (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик (9 березня 1958 р.)
Намісник Його величності
Ті, що під землею сидять, приходитимуть дедалі 
частіше. Винесіть їм стільці, щоб стукали касками 
в унісон вашому бажанню самому сховатися подалі 
від людей. А весна ж прийшла! Потренуйтеся на ста-
єрські дистанції, це стане в пригоді зовсім скоро. 

АСТРОЛОГІЧНО-ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП НА 27 БЕРЕЗНЯ – 2 КВІТНЯ 

ЛУЦЬКИЙ ФУТБОЛ 1930-Х РОКІВ: 
ШНУРОВАНІ М’ЯЧІ, ДЕРЕВ’ЯНІ ТРИБУНИ

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

Юрій КОНКЕВИЧ

а початку квітня луцькій 
«Волині» «стукне» 55 років. Це 
поважний і славний ювілей 

головної команди області. Але футбол 
жив у нашому регіоні й раніше. 
«Хроніки» вирішили пригадати, з чого 
починалася «гра мільйонів» наприкінці 
1920-х – на початку 1930-х рр.. 

Перший чемпіонат Волинського 
воєводства відбувся в 1928 році. Пер-
шим чемпіоном став ВКС з Рівного, а 
грало тоді тільки чотири команди. На-
далі щороку додавалася одна команда, 
доки їх не стало вісім. В 1929 році пер-
ше місце виборов «ВКС Ковель», який 
через рік зник з футболу.

НА МАТЧІ –  
ЧЕРЕЗ ТУНЕЛЬ

У 1930 році в Луцьку за ініціативи 
поліційних інспектора Яна Плотніцько-
го та комісара Яна Беренди утворилася 
нова футбольна команда – «Поліцій-
ний клуб спортовий» (ПКС). Команда 
швидко здобула визнання і в 1932 році 
стартувала у чемпіонаті Волині, згодом 
ставши найавторитетнішим футболь-
ним клубом Волинського воєводства. 
Луцьк у турнірі, окрім ПКС, репрезен-
тували ще команда військових ВКС та 
єврейська «Гасмонея».

Відзначимо, що більшість успіхів 
ПКС були пов’язані саме з Волинню, 
адже в матчах за вихід до Ліги Польської 
лучани мали блідий вигляд. Усе ж рівень 
розвитку футболу на східних кресах Речі 
Посполитої не відповідав вищій лізі.

– Футбол у Луцьку любили, він 
був у 1930-ті роки однією з найпопу-
лярніших розваг містян,  – розповідає 
Ярослав Зеленов, багаторічний кон-
цертмейстер обласного муздрамтеатру 
ім. Т. Г. Шевченка. Його батько грав за 

Міхал Зеленов зашнуровує 
м’яча на міському стадіоні 
ім. Ю. Пілсудського, 1937 рікту легендарну команду ПКС. –  Перша 

причина цього – новий міський стадіон 
ім. Пілсудського, який відкрився у 1933 
році, а друга – гра, яку показували їхні 
улюбленці з ПКС. Вона була завжди 
наступальною та агресивною. Цікаво, 
що до війни гравці виходили на матчі у 
Луцьку через тунель. Він проходив під 
трибуною і закінчувався трохи пра-
віше від сучасного наземного тунелю. 
Тунель засипали після Другої світо-
вої під час реконструкції. До слова, до 
зведення 1933 року міського стадіону, 
поєдинки в Луцьку відбувалися на ста-
діоні, що був біля замку.

У чемпіонаті Волинського воє-
водства у різні сезони змагалися 8-10 
команд із Луцька, Рівного, Кременця, 
Ковеля, Володимира-Волинського, 
Кос  тополя. Луцький ПКС виборов чо-
тири титули чемпіона Волині – у 1934, 
1935, 1938, 1939 рр.

Саме у 1930-ті роки стався перший 
офіційно підтверджений скандал на 
матчах між командами Луцька і Рівно-
го. У 1935 році на грі між «Гасмонеєю» 
(Луцьк) та «Гасмонеєю» (Рівне) у Рів-
ному вболівальники побили камінням 
скло в автобусі після гри.

СКРОМНА І 
ПАТРІОТИЧНА ЗІРКА

…Міхал (Михайло) Зеленов наро-
дився у 1910 році в Луцьку. Закінчив 
церковно-приходську школу при По-
кровському храмі, а в 1927-го – гімна-
зію імені Лесі Українки. Міхал заробляв 
приватними уроками, співав у хорі... У 
ПКС Зеленов прийшов у 1933-му, грав 
правим нападником. Мав на футболці 
ігровий номер 10. Вважався місцевою 
футбольною зіркою, багато забивав.

1935-го Міхала призвали на стро-

кову службу в польську армію. У Хо-
жуві закінчив школу підхорунжого 
(сержанта). Після служби у 1936-му 
продовжував грати за ПКС.

Коли почалася Друга світова війна, 
Зеленова мобілізували й Міхал дуже 
швидко потрапив у полон. До червня 
1941 року футболіст працював у трудо-
вих таборах на території Німеччини.

Через те, що уряди нацистів Третьо-
го рейху та комуністів СРСР товаришу-
вали, часто вдавалося повертати в’язнів 
додому. Так сталося й із Міхалом Зеле-
новим. Перед самим початком німець-
кого вторгнення до СРСР футболіст 
повернувся додому в уже радянський 
Луцьк. Але за кілька днів розпочалося 
вторгнення Німеччини до СРСР, й Мі-
хала призвали уже в Червону армію.

Зеленов пройшов усю війну й у 
1945-му дістав важке поранення в руку 
від німецького снайпера. Праву руку 
від ампутації йому врятував австрій-
ський хірург, але по війні грати у фут-
бол Міхал вже не міг – був футбольним 
арбітром. Михайла Васильовича Зеле-
нова не стало у 1988 році.

ЧЕМПІОНИ-АМАТОРИ
Долі інших гравців луцького ПКС 

також унікальні. Воротар Віктор До-
лжанський теж втрапив у німецький 
полон. Йому вдалося утекти з табору 
у Франції. Він навіть потрапив в Ан-
глію, де й оселився по війні. Кажуть, 
що у 1970-ті Должанський приїздив до 
Луцька й зустрічався з ріднею.

Нападник Леонід Молчановський 
був товаришем Зеленова. Народився у 
Дубному, там дебютував у чемпіонаті 

ПКС, найкраща луцька команда 1930-х, була аматорською – хлопці 
отримували тільки амуніцію, їх годували і …тренували

Волині. Потім кілька років захищав ко-
льори рівненської «Погоні», а в середи-
ні 1930-х перейшов до луцького ПКС. У 
1937-му Молчановський перейшов до 
«Балтики» з Гдині, грав за збірну Поль-
щі. Згодом Леонід повернувся у Дубно 
і перед Другою світовою виступав за 
місцевий «Сокіл».

– Батько розповідав, що ПКС грав 
у атакувальний футбол, – пригадує 
Ярослав Зеленов. – Мали від клубу 
тільки форму та стареньку вантажівку, 
на якій діставалися на гостьові матчі. 
Добові платили у вигляді харчування 
та сувенірів. Але гравцям ПКС допо-
магали вигравати висока культура, вза-
ємовиручка на тренуваннях і в побуті. 
І, звісно, патріотизм, бо відчували, що 
відстоюють честь міста, а городяни 
вболівають за них.

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

