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На Волині новий
«головний юрист»

Чорний січень-2014
...18 липня 2012 року вони хотіли ухвалити закон про
наклеп. І тоді «Хроніки Любарта» вийшли у світ із
порожньою першою шпальтою. На знак протесту.
...16 січня 2014 року вони таки ухвалили закон про
наклеп та екстремізм. Тому цього разу ми виходимо
із чорною першою шпальтою. На знак протесту.
Бо ми не хочемо жити у країні, де правлять
диктатори. Де людей мають за гарматне м’ясо.
Де молодих хлопчаків просто за те, що мають
громадську позицію, знімають снайпери. Де
гумовими кийками і кулаками затуляють рота
журналістам.
Звісно, прикро, що після тривалої перерви черговий
номер газети є таким. Але нині він не може бути
інакшим. Бо вони НАЗВАЛИ БІЛЕ ЧОРНИМ.
Час відбілювати добро!

Екс-керівник Головного
управління юстиції у Волинській
області без посади не залишиться
Тетяна ГРІШИНА

Луцькі тролейбусники
отримали нового
директора
Рятувати «рогатих» тепер буде
колишній керівник підприємстваконкурента
Тетяна ГРІШИНА
З 21 січня 2014 року Луцьке підприємство
електротранспорту очолює Анатолій Тимощук,
який до цього працював на посаді директора
ПрАТ «Луцьке АТП 10701».
Відповідне розпорядження 21 січня підписав
міський голова Микола Романюк. Як повідомляє
сайт Луцької міської ради, Анатолій Тимощук
навчався в Українській юридичній академії імені
Ф. Е. Дзержинського‚ за фахом – юрист.
Згідно з повідомленням сайта ПрАТ «Луцьке
АТП 10701», з підприємства Тимощук звільнився
31 грудня 2013 року за власним бажанням. Він був
на посаді трішки більше як рік. Нині підприємство
очолює Володимир Приймач.
Раніше, 14 січня 2014 року, звільнили екскерівника ЛПЕ Івана Грицанчука за його ж заявою.
Кадровим ротаціям передували проблеми на
підприємстві.
Як повідомляли ЗМІ, наприкінці 2013
року працівники Луцького підприємства
електротранспорту відмовлялися вийти на рейси,
вимагаючи повернення заборгованої зарплатні.
За результатами зустрічі луцького міського
голови Миколи Романюка з трудовим колективом
створено комісію для проведення ревізії
фінансово-господарської діяльності ЛПЕ.

Колектив газети «Хроніки Любарта»

Луцьк отримав від «державного
пирога» 40 мільйонів на розвиток
Тетяна ГРІШИНА
16 січня Верховна
рада України ухвалила
Державний бюджет на
2014 рік: Луцьку перепало
40 мільйонів гривень на
соціально-економічний
розвиток.
Свій бюджет місто має
ухвалити до 3 лютого. Бажано, аби цьому передувало затвердження бюджету Волинської області. Поки що Луцьк
живе згідно з фінансовим
планом 2013 року, повідомила під час бюджетної комісії
Луцькради начальник управління фінансів та бюджету
Лілія Єлова.
Відмовлялися голосувати
за держбюджет опозиційні
нардепи. Зокрема, зафіксовані як «відсутні» депутати
від Волині Євген Мельник,
Анатолій Вітів, Валерій Черняков (ВО «Свобода»), Юрій
Савчук (УДАР), Ярослав
Федорчук («Батьківщина»).

За законопроект проголосували позафракційні обранці
з Волині Ігор Єремеєв, Ігор
Палиця, Сергій Мартиняк,
Адам Мартинюк, Василь Демедюк (КПУ), Катерина Ващук, Григорій Смітюх (Партія регіонів).
Відповідно до інформації
сайта Луцької міської ради,
у головному фінансовому
документі країни закладено 40 мільйонів гривень на
соціально-економічний розвиток міста.
За інформацією «Хронік
Любарта», для соціальноекономічного розвитку Луцька у державної казни просили 50 мільйонів гривень.
Серед переліку об’єктів, на
які просили гроші, фігурували такі: будівництво полігону твердих побутових
відходів у селі Брище, капітальний ремонт корпусу №2
Палацу учнівської молоді,
реконструкція приміщення
під дитячий садочок на вул.
Декабристів, реконструкція

У Луцьку
«хакнули»
«ВОЛЮ»

ДНЗ №25 на вул. Чехова, 4-в
(де був Пенсійний фонд),
реконструкція каналізаційного колектора на Малому
Омелянику, заміна водогону
від вул. Дубнівської до вул.
Воїнів-Інтернаціоналістів,
заміна теплових мереж на вулицях Конякіна, Соборності,
Гордіюк, заміна підігрівачів у
КЗ «СДЮШОР плавання».
Зі слів луцького міського
голови Миколи Романюка,
така сума у 40 мільйонів гривень є для міста суттєвою.
Поки що визначають, на які
саме об’єкти підуть кошти.
Міський голова запевняє, що
це будуть об’єкти соціального значення, наприклад,
дитячі садочки, освітлення
територій міста.
Окрім цього, відомо, що
з державного бюджету для
утримання луцьких доріг передбачено 20,3 мільйона гривень. Ця сума для доріг міста
не є остаточною, адже посадовці сподіваються на дотацію з обласного бюджету.

22 січня 2014 року відбулося несанкціоноване втручання третіх осіб у роботу
телекомунікаційної мережі
компанії «ВОЛЯ», повідомили
у відділі зв’язків із громадськістю компанії в Луцьку.
Внаслідок цього значна
частина абонентів залишилася без послуги доступу до
телепрограм. Такі злочинні дії
передовсім ускладнюють лучанам доступ до оперативного
отримання інформації про
актуальні події, що відбуваються наразі в країні та світі.
«ВОЛЯ» звернулася до
правоохоронців із проханням
втрутитися в ситуацію, що
склалася, і припинити та запобігти подальшому втручанню третіх осіб у роботу
телекомунікаційної мережі
компанії. Зі свого боку, наголосили у «ВОЛІ», вони докладають максимальних зусиль,
щоб якнайшвидше відновити
можливість перегляду пакетів
телепрограм.

Луцьких військових бережуть від поїздки на Київ

К

ажуть, що солдати строкової служби блокуванню
раді, адже не хочуть їхати в
Київ під кулі та виступати проти своїх же ж громадян.
Блокаду внутрішніх військ
розпочали в ніч з 19 на 20 січня,
пише видання «ВолиньPost».
Підозрілі автобуси помітив депутат Волинської обласної ради
Святослав Боруцький, який
саме їхав на київський євромайдан.
Він же й повідомив про колону активістів у Рівному і Луцьку,
які переконували військових повернутися у частину. Натомість
колона спробувала вирватися до
Києва поблизу Сарн, втім уже
з 5:00 у місті чергували опозиційно налаштовані громадяни.
Вони й завадили правоохоронцям прорвати «оточення».
20 січня колона на прохання автомайданівців рушила на
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На посаду начальника
Головного управління
юстиції у Волинській області
20 січня призначили Сергія
Мишленика.
Окрім нового крісла,
посадовець отримав 8 ранг
державного службовця.
За повідомленням пресслужби Волинської
облдержадміністрації,
Сергій Мишленик
пріоритетом роботи у
відомстві бачить ефективне
та добросовісне виконання обов’язків. Передовсім
– захист державних інтересів та інтересів
громадян.
Сергію Мишленику 44 роки, він родом з
Луцького району та має юридичну освіту. Починав
трудову діяльність службою в Збройних Силах
СРСР. Згодом працював у міліції, Луцькому
районному управлінні юстиції, заступником
генерального директора ВАТ «Волиньрибгосп»,
Волинському обласному управлінні юстиції,
виконавчій службі.
З 2007 року працює у Головному управлінні
юстиції у Волинській області. Як повідомляють
джерела, колишній начальник управління Ігор
Оксенчук незабаром отримає посаду начальника
управління юстиції у Луцькому районі.
Цікаво, що перед звільненням навколо
Оксенчука розгорівся скандал. У ЗМІ
повідомляли, що підлегла екс-керівника
юстиції начальник відділу кадрів Валентина
Панасюк звинувачувала його у нападі. Оксенчук
стверджував, що це – наклеп.

Луцьк, але поблизу села Велике
Вербче автобуси раптом змінили маршрут, повернувши на
дорогу, що вела до Києва. Не
вдалося: у селищі Степані до-

рогу колоні перегородили місцеві жителі. Колона в супроводі
десяти автівок автомайданівців
рушила у бік Маневичів близько 16 години, аби звідти повер-

нути в луцькому напрямку.
Втім на відтинку дороги
Маневичі-Колки
ДАІшники
влаштували засідку і стали перепиняти автівки «супроводу».
21 січня близько 10:30 автоколона у супроводі активістів зрештою вирушила до Луцька і о
12:00 військові повернулися до
частини у Луцьку. Громадські
активісти розпочали чергування, аби ВВшникам раптом не
закортіло знову до столиці.
Активістів керівники з
управління МВС намагаються
переконати відступити, погрожуючи відповідальністю. Зрештою, після запевнень міліції,
що один з автозаків, який намагався виїхати за межі частини, не відправляють до Києва,
активісти, які блокують виїзд
луцьким солдатам із військової
частини №1141, випустили спецавтомобіль.
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Христос охрестився!

На Водохреще крижана вода зігріває
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репресії

Луцьких театралів
залишають без
сцени через
політичну позицію
Тетяна ГРІШИНА
Митці кажуть, що їх хочуть
перетворити на маргінес, які
ставитимуть заборонені вистави у
підвалах
Луцький аматорський театр-студія
«ГаРмИдЕр» 21 січня заявив, що їх виселяють з районного будинку культури
через зміну сценарію вистави «АУ!
Сказане мільйонам»: її розбавили висловлюваннями українських громадян
щодо кривавих нічних подій у ніч на 30
листопада 2013 року.
Як відомо, саме в ніч на 30 листопада у Києві бійці спецпідрозділу «Беркут» побили активістів Євромайдану.

У Луцьку на Водохреще десятки людей уже
традиційно занурювалися у Стир. Серед
них було й чимало таких, які зважилися на
відчайдушний вчинок уперше.
Уранці в соборі Святої Трійці відбулося богослужіння, після якого усім охочим розливали свячену воду. По тому через проспект Волі
до міського пляжу, що у центральному парку,
віряни пройшли хресним ходом. Біля Стиру

люди помолилися, митрополит Луцький та
Волинський Михаїл освятив воду в річці й усі
сміливці занурилися у крижану, але, як вважають віряни, цілющу воду.
Одним із перших зимову купіль спробував
колишній мер Луцька, депутат Луцької міськради Богдан Шиба, який уже давно практикує
моржування. Каже, що враження неймовірні,
особливо у день Хрещення Господнього.

За хуліганську любов до Бандери – штраф
Луцька міліція знайшла хуліганів, які розмалювали
місто трафаретами з Бандерою і Захарченком
Ірина КАЧАН
У ніч із 31 грудня на 1 січня на фасадах
будинків у центрі Луцька зарясніли
революційні червоно-чорні трафарети із
зображеннями провідника українських
націоналістів Степана Бандери і міністра
МВС Віталія Захарченка. Невідомі
висловили свою прихильність до Бандери
гаслом «Бандера – герой», а от Захарченку
лишили зовсім інший меседж – «Кривавого
міністра геть».

Т

ака народна творчість дуже обурила міського голову Миколу Романюка, який написав на своїй сторінці у Facebook, що негайно
звернувся до міліції. Більше того, мер заявив,
що винуваті відповідатимуть перед законом.
І хуліганів таки спіймали, принаймні двох.
Як повідомили у прес-службі волинської міліції, правоохоронці затримали двох хлопців
– 17-річного і 21-річного жителів Луцька. Із
порушниками провели профілактичну бесіду
і склали адміністративні протоколи. Згідно
з ними, на хуліганів наклали штраф від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До слова, один такий
мінімум нині становить 17 гривень.
За словами директора департаменту
житлово-комунального господарства Луцька

Івана Кубіцького, таке хуліганство завдає зайвих клопотів не лише комунальникам, а й
власникам приватних будівель. Бо замалювати
таку творчість складно – фарба дуже глибоко
проникає в штукатурку. До всього, це призводить до чималих витрат.
На думку депутата Луцької міськради Павла Данильчука, який називає себе націоналістом, така поведінка не робить честі молодому
патріотичному поколінню.
– Я не бачу нічого поганого у написах політичного та протестного характеру, але тільки
якщо їх малюють на занедбаних парканах чи
будинках, – каже він. – Бо інакше вони створюють зворотній ефект. Коли йдеться про боротьбу проти системи, то я навіть вітаю нанесення таких трафаретів на адміністративних
будівлях силових та репресивних органів. Але
робити це слід із розумом та аж ніяк не псувати фасади магазинів, приватні й комунальні
будівлі. Бо тоді це – звичайнісіньке хуліганство
й тупоголовість. Тільки мене дивує позиція
мера з цього приводу, який не звертається до
міліції щоразу, коли з’являються матюки, расистські написи й просто якісь писульки. А ці

трафарети мають політичне забарвлення, і ось
– відповідна реакція мера.
А от голова Волинського крайового братства ветеранів ОУН-УПА Василь Кушнір переконаний, що молодих людей, які в такий спосіб висловлюють свою громадянську позицію,
треба зрозуміти. Мовляв, якби українці були
задоволені владою, то потреби привертати
увагу політичними гаслами на фасадах будинків просто не виникало б.
– Не вважаю таку поведінку мудрою, але
вона закономірна. У цьому насамперед винна
влада, яка доводить український народ до відчаю, – міркує він. – Ця влада за понад 20 років
незалежності не може визнати вояків УПА на
державному рівні. Ця влада не чує мільйонів
українців, які сказали своє гучне «Ні!» диктатурі й усій цій злочинній банді, яка керує
державою. І я щасливий, що є молодь, яка шанує Бандеру й тих повстанців, які віддали свої
життя за Україну.

«Це не просто подія, яка сталася з
театром, яку можна перенести на потім. Це симптом того, що наша влада
боїться нас, захоче завтра зробити з нас,
митців, кишенькових прислужників,
перевести знову нас на маргінеси, де
ми зможемо тихо на кухні збиратися
і читати заборонені вірші, співати заборонених пісень і ставити вистави у
театрах», – зазначила керівник театру
Руслана Порицька.
Театр виступає у будинку культури
вже шість років. Зі слів Порицької, 13
січня начальник управління культури
Луцької райдержадміністрації Валентина Зінчук попросила театр піти з
районного будинку культури. «ГаРмИдЕр» на такі умови не погодився. 16
січня начальник управління культури
підписала наказ про зміни в штатному
розписі, згідно з якими 16 березня Руслану Порицьку буде звільнено.
«Однак я повідомила, що розумію,
яка реальна підстава», – каже Порицька.
Керівник театру попросила довзолу
працювати в театрі на громадських
засадах. Утім їй відмовили і зазначили,
що колектив має шукати інше приміщення. Митці просять підтримки та
оголосили про збір підписів під зверненням до міністра культури Леоніда
Новохатька та голови Волинської ОДА
Бориса Клімчука щодо репресивних дій
проти митців.
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16 січня 2013 року депутати
з Партії регіонів, КПУ та
позафракційні ухвалили закон
«Про внесення змін до Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів» та процесуальних законів
щодо додаткових заходів захисту
безпеки громадян». Автори
законопроекту – регіонали Вадим
Колесніченко та Володимир
Олійник. 17 січня президент
Віктор Янукович підписав закони,
а вже 21 січня вони набули
чинності.
Закон відразу охрестили диктаторським, адже він містить низку
нових жорстких обмежень та посилює відповідальність за деякі вже передбачені законодавством порушення, чимало з яких стосуються участі
в акціях протесту.
Щодо законопроекту навіть не
було надано висновку профільного
комітету парламенту та експертизи науково-експертного управління Верховної Ради. Більше того,
процедура голосування відбулася
з грубими порушеннями – депутати голосували підняттям руки, але
кількість піднятих рук ніхто не рахував. По суті, як зізнався сам Володимир Олійник, рішення ухвалили на
основі попередньої згоди двох провладних фракцій. Ну, і за допомогою
позафракційних нардепів. Та й до
лічильної комісії, яка встановлювала
результати голосування за скандальні закони, входили представники
Партії регіонів і КПУ.
Того ж дня, 16 січня, Верховна
Рада ухвалила ще низку законів, які
обурили українське суспільство й
спричинили силовий спротив правоохоронцям у Києві. Опозиція назвала ці події смертю парламентаризму та державним переворотом.
Правозахисники коментують нововведення як замах на найвищий закон – Конституцію України.
Рух у колоні більш
як п’яти авто – штраф
За порушення заборони на рух у
колонах більш як п’яти автомобілів
без узгодження з міліцією запроваджено штраф до 850 гривень або
позбавлення права керувати автомобілем на термін від одного до двох
років з можливим оплатним вилученням автомобіля.
Обмеження для
журналістів
Передбачено покарання за здійснення діяльності інформаційного
агентства без державної реєстрації,
«після припинення його діяльності
або з ухиленням від перереєстрації».
За таку інформаційну діяльність
передбачається штраф у розмірі до
тисячі неоподаткованих мінімумів
(17 тисяч гривень) з конфіскацією
«виготовленої продукції та знарядь
виробництва».
Арешт за порушення
на мітингу
Порушення встановленого законом порядку – без дозволу влади
– організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій біля органів влади, установ,
підприємств, житла й іншої власності осіб карається штрафом до 3400
гривень або арештом на строк до
десяти діб.

Незаконні закони:
замах на Україну

Янукович будує «поліцейську державу»?

До в’язниці за
захисний шолом
Документ встановлює відповідальність за участь у мітингах чи
зборах в шоломах і масці, а також за
участь у протестах в одязі, схожому
на форму правоохоронних органів.
За такі дії передбачається штраф
у розмірі понад 4000 гривень або
арешт на строк до 15 діб.
15 діб за встановлений
намет
Встановлення без дозволу міліції для проведення мітингу наметів
чи інших малих архітектурних форм
або конструкцій, що використовуються як сцена, відтепер каратиметься штрафом у 5000 гривень або
арештом на строк до 15 діб. Дозвіл на
встановлення наметів та інших архітектурних форм видає міліція.
Арешт за допомогу
протестантам
Згідно з документом, будь-яка
особа, яка надала для проведення
недозволених протестів приміщення, транспорт, технічні засоби чи
будь-яку іншу допомогу, буде покарана штрафом до 10200 гривень або
арештом на десять діб. Раніше за це
передбачався лише штраф, а його
максимальний розмір був меншим.

Ув’язнення за неповагу
до суду
Вияв неповаги до суду після набуття чинності цього закону буде
тягнути за собою більший штраф
або арешт на строк до 15 діб. Раніше
за це передбачався лише штраф, а
його максимальний розмір був меншим.
Відключення інтернету
Нова норма про невиконання
провайдером вимог державного органу щодо відключення інтернету
тягне за собою штраф до 6800 гривень.
Непослух СБУ
Нова норма про невиконання
вказівок працівників Служби безпеки України й створення перешкод
для виконання ними своїх обов’язків
передбачає штраф у розмірі до 1700
гривень, у разі повторної дії – до
2500 гривень.
Протоколи не тільки
під розписку
Запроваджується нова норма
про протокол про адміністративне
правопорушення. Раніше закон містив лише норму про те, що протокол
мають під розписку вручати людині,
яку притягують до відповідальності,

тепер з’являється нова норма про
те, як діяти, якщо людина відмовляється розписуватися за протокол:
засвідчити його вручення «поясненнями свідків такої відмови та вручення протоколу або відеозаписом
цих фактів».

забезпечують діяльність органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян з метою перешкоджання
нормальній роботі. За ці дії передбачено покарання у вигляді обмеження волі або ув’язнення на строк до
п’яти років.

Екстремістська
діяльність та наклеп
Документ запроваджує нові
статті про екстремістську діяльність
та наклеп, які поширюються зокрема
і через інтернет, та запроваджує покарання за це. Виготовлення та розповсюдження екстремістських матеріалів у ЗМІ чи інтернеті відтепер
каратиметься штрафом у розмірі до
майже 14 тисяч гривень штрафу або
обмеженням волі чи ув’язненням
на строк до трьох років. За поширення недостовірних відомостей,
що ганьблять честь і гідність особи,
передбачено штраф до 850 гривень.
За наклеп, який прозвучав у засобах масової інформації, передбачено
штраф у понад 5000 гривень. За наклеп зі звинуваченням у вчиненні
тяжкого злочину можна отримати
громадські роботи або до двох років
обмеження волі.

Інформація про
міліцію та суддів
Посилюються обмеження на збирання та поширення інформації про
працівників правоохоронних органів та їхніх родичів. Посилюється
також покарання за це: наприклад,
максимальний арешт тепер становитиме не три місяці, а шість. Так
само посилюється відповідальність
за розповсюдження інформації про
суддів та членів їхніх родин, що носить образливий характер.

За блокування —
шість років
У законодавстві запроваджується нова норма про покарання за
блокування доступу до житла чи іншого володіння особи. За це, за умови, якщо блокування здійснює група
осіб, передбачено до шести років
ув’язнення.
Два роки світить за груповий протест
За участь у груповому порушенні
громадського порядку посилюється
покарання. За це тепер можуть засудити не лише до штрафу чи арешту
на строк до півроку, але й до позбавлення волі на строк до двох років.
За перешкоджання
роботі — п’ять років
Запроваджується новий вид покарання – за блокування споруд, що

Як голосували депутати від Волині
За скандальні закони проголосували народні депутати
від Волині: регіонали Григорій Смітюх і Катерина Ващук,
комуністи Адам Мартинюк і Василь Демедюк, а також
позафракційні Ігор Єремеєв, Степан Івахів та Сергій
Мартиняк. Решта народних обранців – ударівець Юрій
Савчук, свободівці Анатолій Вітів, Євген Мельник і
Валерій Черняков, тимошенківець Ярослав Федорчук та
позафракційний Ігор Палиця не голосували і значаться
як відсутні на голосуванні.
У день голосування, 16 січня, на своїй сторінці у
Facebook Єремеєв написав, що група позафракційних
депутатів не підтримала ті законопроекти, процедура
голосування за які мала ознаки нелегітимності. Саме
тому, зазначив він, «ми не брали участі в голосуванні
руками». Тільки от забув пояснити, як же їхні голоси таки

зареєстрували. І впродовж наступних днів – ні слова про
зареєстровані заяви із бажанням відкликати голоси.
Через кілька днів мовчанки, коли в Києві вже почалися
криваві заворушення, Єремеєв, Івахів і Мартиняк знову
нагадали про себе й наголосили, що не брали участі
в голосуванні, мовляв, сталася помилка. Однак чия –
незрозуміло.
«Є багато звинувачень та інсинуацій щодо голосування
позафракційних. Того дня більшість ухвалювала
диктаторські законопроекти підняттям рук. Ми – частина
позафракційних народних депутатів – відмовилися
голосувати у такий спосіб і не підтримали ці закони.
Вважаю, що Верховна Рада має ухвалити рішення
про скасування цих законів і таким чином виправити
помилку 16 січня», – висловився Ігор Єремеєв.

Податок з іноземних
агентів
До Податкового кодексу вводиться поняття громадських об’єднань,
які виконують функції іноземних
агентів. Ідеться про ті, які отримують кошти з-за кордону та беруть
участь у політичній діяльності. Відтепер вони мають платити податок
на прибуток.
Церкві заборонили
екстремізм
Відповідно до поправок у законі
про свободу совісті та віросповідання, церкві заборонили провадити
екстремістську діяльність.
Знімання з повітря
ускладнено
Законом передбачається ліцензування ввезення в Україну, торгівлі та
використання безпілотних повітряних суден, які підлягають реєстрації в Державному реєстрі цивільних
повітряних суден. Під це визначення можуть потрапити дрони, за допомогою яких активісти останнім
часом знімали з повітря будинки
чиновників.
SIM-карта –
за паспортом
Запроваджується поняття ідентифікаційної
телекомунікаційної
картки (SIM-картка, USIM-картка
тощо). Надання телекомунікаційних послуг з використанням такої
картки здійснюється на підставі договору, укладеного між оператором
телекомунікацій та споживачем. Ця
норма набуде чинності 1 травня.
Недоторканість
депутатів не така вже
й недоторкана
Закон про зміни до регламенту
Верховної Ради спрощує порядок
надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності, затримання або арешт народних депутатів, які скоїли злочин.

Зіркові хроніки
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47 Ронінів: японська історія американськими очима

Й

дучи на японську кіносагу, полюєш за відчуттями між кадрами,
головоломками. Сталеве зовні лице має приховувати бурю
в душі, тісне і скромне кімоно вмикати бурхливу уяву, кілька
слів мають містити мудрість віків. Якщо герої б’ються, то вони
неодмінно мусять боротися за високі ідеали, якщо люблять, то на
перше місце ставлять пошану і вірність, якщо вмирають, то в смерті
має бути глибина, сакральний зміст, своя неперевершена філософія і
досконалість.
Тетяна ГРІШИНА
І як, здавалося, може американець, взявши на головну роль американця, передати усю цю особливість
японської історії? Суб’єктивне враження – у стрічці «47 ронінів» це не
вдалося, бракує отих відчуттів між
кадрами, того ефекту, ніби актори
граються, а не грають.
Втім вийшло принаймні не нудно, а кількість сцен та спецефектів
потішить любителів екшену та, звісно, прихильників виконавця головної ролі – актора Кіану Рівза.
Отож, фільм режисера Карла

Рінша «47 Ронінів» вийшов у прокат
в 2013 році після чималої затримки.
Знімання стрічки закінчилися скандалом: головного режисера усунули
від процесу монтажу. Причиною
цього називали те, що режисер, який
знімав до того лише короткометражки, під час фільмування масштабного кіно просто розгубився.
Загалом, тему 47-ми ронінів активно експлуатують у японському
мистецтві. Це історія, яка справді
відбулася на початку XVIII століття у Японії, коли самураї вирішили
помститися за смерть свого господаря. Ронінами у японській традицій

називають воїнів-самураїв, які залишилися без правителя.
За сюжетом, злий правитель магією та обманом призводить до заги-

белі правителя Асани. Його донька
Ойши (Хароюкі Санада) змушена
взяти шлюб з поневолювачем, а 47
самураїв правителя Асани стають

Кіноменю від гурмана

Сергій МАРТИНЮК

«Гонка»

(США, Німеччина,
Великобританія, 2013)
Режисер Рон Ховард
Один із «найшвидших» фільмів
року, що минув. Спортивна драма
американця Рона Ховарда, яка описує події зіркової епохи «Формули-1»,
культового для поціновувачів цього
виду спорту протистояння гонщиків
Джеймса Ханта та Нікі Лауда. Атмосферні 70-ті: шикарні авто, швидкість,
адреналін, перші красуні, наркотики
та шампанське на фініші… І якщо
більшість позитивних відгуків про
фільм так чи так акцентують увагу на «Формулі-1», навколоспортивній естетиці явища, то особисто для мене стрічка Ховарда стала одним
із найкращих зразків світового кінематографа, присвячених чоловічій
дружбі. Дуже специфічній, але від того не менш міцній.
І чудова акторська гра головних героїв фільму: як у уродженця Австралії Кріса Хемсворта, так і в іспанця Даніеля Брюля. Рекомендую як
любителям «Формули», так і тим, хто полюбляє добре, вдумливе психологічне кіно.

«Суходол»

ная

(РФ, 2011)
Режисер Олександра Стрєля-

Один із найтуманніших і при
цьому найгарніших російських
фільмів нових часів. У прямому сенсі
обидвох слів. Екранізація однойменної повісті Івана Буніна – уривок з
життя напівубогої дворянської сім’ї,
від дворянства якої лишився тільки
легкий пафосний сморід та невеликий штат затурканої прислуги…
Перед вами – історія забобонної дівчини Натальї, яка прислужує в цій
сім’ї, мириться із відчайдушним божевіллям своїх господарів, власним
безсиллям, містичним підґрунтям всього сущого та … туманом. Маркесу сподобалося б.
Чистої води відеопоезія, розрахована на дуже невелике коло глядачів. Фільм протипоказаний схильним до депресії та глибокої меланхолії людям. Усім іншим можна) І зверніть увагу на глибину кольорів.

«Казанова»

(США, 2005)
Режисер Лассе Халльстрьом
Очевидно, найкращі ролі Хіта
Леджера чекали на нього в майбутньому. Втім те, що лишив по
собі актор, так чи так викликає
ситуативне захоплення та повагу.
Перед вами – позитивна комедія
шведського
естета-романтика
Халльстрьома, «Шоколад» якого
давно перебуває в моїх особистих кінотопах 2000-х. Легендарна постать Джакомо Казанови,
вправного авантюриста та міфічного коханця, яким марили,
якого жертовно кохали і не менш
жертовно ненавиділи. Життя непередбачуване, і навіть амурний
цинізм Казанови колись-таки стикається зі справжнім коханням. Чим
це завершиться для персонажа Леджера, подивіться самі… Шикарно,
вигадливо, легко і натхненно. Можна!

«Самотній
рейнджер»

(США, 2013)
Режисер Гор Вербінскі
– Чим завинив?
– Індіанець.
Попри світовий успіх «карибських піратів» та деякі інші
стрічки, фактично вся фільмографія Джонні Деппа проходить для мене під грифом артхаусного кіно. За відчуттями та
пост-переглядовими враженнями. Минулорічний фільм Гора
Вербінскі не став винятком. Попри несприйняття фільму американськими критиками, глядачі відгукнулися про картину
дуже тепло.
Феєричний вестерн, який розповідає про незвичайну дружбу
законника Джона Ріда та індіанця Тонто, які борються з типажногнилозубими бандюганами під пекучим південним сонцем. Сюжет,
динаміка, краєвиди, актори, кольори, атмосфера та спецефекти – все
на найвищому рівні. Ексцентрика Деппа геніальна за замовчуванням.
Рекомендую. Добрий настрій гарантовано)

ронінами та покидають провінцію.
Герой Кай (Кіану Рівз) не є самураєм, він виріс у містичних лісах та
знає про прадавні вміння чарівних
створінь, втім утік від своїх вихователів, вважаючи їх носіями зла. Волею долі він стає поруч з ронінами,
аби захистити Ойши, адже кохає її.
Фільм сповнений магії, фантастики, сцен боїв. Здається, що відчуття ірреальності побаченого завдяки
фантастичним елементам у фільмі
притуплює емоції від сцен, що уособлюють японські мотиви «47 ронінів». Намагаючись долучити якомога
більше глядачів завдяки спецефектам та казковості, творці гублять
основну ідею японської саги – метафоричність та вірність традиціям.
Втім кадри ритуального самовбивства сепуку за порушення кодексу честі, зворушливе прощання
закоханих, покірність батькові сім’ї
– ось через що таки варто подивитися прем’єру кінця 2013 року – фільм
«47 ронінів».

АФІША
25 січня
Клуб «Оболонь»
Гурт «РУРА» (Івано-Франківськ)
презентує новий альбом «Плай».
Хлопці грають у стилі етно-рок.

25 січня
Клуб «21 століття»
Виступатиме молода українська
команда «GORCHITZA», яка грає у
стилях поп, рок, фанк та електронік.
Співають авторські пісні англійською
мовою.
26 січня 2014
Бар «Майдан»
Трибьют гурту «Limp Bizkit». Під час
вечірки переспівуватимуть композиції
американського гурту. На сцену клубу
піднімуться «FAT», «Double flash»,
«Neverend», «4 ВNМІР» та «KEtO» з
рівненським рокером М’ячем.
26 січня 2014
Квест «В пам’ять про бій під
Крутами»
Збір біля Ротонди о 12:00
ГІ «Іскра» пропонує пограти в
історичну гру. Команді (вік учасників
від 14 років) потрібно мати з собою 5
гривень, телефон, фотоапарат, знати
історію та мати мапу Луцька.
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п’ятниця

Х/Ф «Місце під соснами»
Країна: США, 2012. Жанр: драма
Режисер: Дерек Кьянфранс
Актори: Бредлі Купер, Раян Гослінг, Роуз Бірн,
Єва Мендес, Рей Ліотта.
Історія професійного мотогонщика Люка,
який грабує банки, щоб прогодувати новонародженого сина. Якось на його шляху постає поліцейський, і зіткнення хлопців переростає у
особисту війну. Через багато років історія дістає продовження. Син Люка, який подорослішав,
опиняється в одному класі з сином убивці свого
батька...

неділя

Х/Ф «Константин.
Володар пітьми»
Країна: США, Німеччина, 2005. Жанр: жахи
Режисер: Френсіс Лоуренс
Актори: Кіану Рівз, Рейчел Вайс, Тільда Свінтон, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Макс Бейкер.
Джонові Константинові вдалося не тільки
побувати у пеклі, але й повернутися назад. Народившись із неприйнятним для себе талантом
– здатністю розпізнавати ангелів і демонів, які
бродять землею в образі людей, Константин намагається вчинити самогубство, щоб позбутися
болісних видінь. Але невдало. Відроджений проти
власної волі, він знову опиняється у світі живих.
Тепер, затаврований печаткою суїциду і отримавши тимчасове право на життя, він патрулює кордон, що розділяє рай і пекло, марно сподіваючись на порятунок шляхом постійних битв із
земними слугами зла.

п’ятниця

Х/Ф «Медове кохання»
Країна: США, 2012. Жанр: мелодрама
Режисер: Олександр Ітигилов-мол.
Актори: Ян Цапник, Юрій Назаров, Марія
Козакова, Леонід Громов, Олена Шилова, Денис
Косяков, Олександр Скотников
Люба Кремнєва з дитинствавиховувалася
у селі, у суворого й и принципового діда Родіона.
Від нього вона перейняла і вдачу, і улюблену справу – бджільництво. Навіть у рідному селі Любина
вдача і чесність заважають навіть мед продавати. Не кажучи вже про те, що дівчина зовсім
губиться на фоні подруг. Після служби в армії до
села повертається місцевий ловелас Віктор. Він
подобається Любі, але не тільки їй. Роман спалахує між Віктором і її подругою Лерою. Але це
розчарування невдовзі затьмарює справжня біда:
уночі хтось обкрадає пасіку, а вранці Люба знаходить діда мертвим...

телегід

Хроніки ЛЮБАРТА

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20, 04.00
Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.55 Політтеатр
10.25, 17.20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
11.20 Нехай Вам буде
кольорово! (1)
12.10, 18.50, 21.30 Діловий
світ
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Контрольна робота
13.20 Т/с «Вічний поклик»
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.45 Як це?
16.20 Дорослі ігри
18.05 Агро-News
18.35 Фінансова перспектива
19.15 І.Бобула «Крила мрій
моїх»
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.40 Знак питання
21.50 Витаса «Бессонная ночь»
22.55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/ф «Візит до
Мінотавра»

Вівторок
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06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20, 04.00
Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Спорт
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки
дня
09.30, 15.45 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.35 Т/с «МонтеКрісто»
11.40 Світло
12.10, 19.00, 21.30 Діловий
світ
12.30 Шеф-кухар країни
13.30 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
16.45 Х/ф «Терміново...
Секретно...ГУБЧЕКА»
18.40 Фінансова перспектива
19.30 «Мелодія двох сердець»
20.55 Офіційна хроніка
21.45 Витаса «Бессонная ночь»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/ф «Візит до
Мінотавра»
01.40 ТелеАкадемія
02.45 Служба розшуку дітей
02.50 Караоке для дорослих
03.35 Околиця
04.15 «Віра. Надія. Любов»

1+1
06.00 «ТСН-Тиждень»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25, 04.10 «Телевізійна
служба новин»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
11.15 Х/ф «Темні води»
14.45 Х/ф «Любов і голуби»
16.45 «ТСН. Особливе»
20.15, 21.20 Т/с «Подвійне
життя»
22.20, 04.25 «Гроші»
23.40, 00.40 Т/с «Арн»
01.30 «Їхні звичаї »
02.40 «Стрингери»
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
06.45 Т/с «Боєць»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/ф «Прибулець»
23.20 Х/ф «Жахлива
пастка»
01.00 Х/ф «Небесний
форсаж»
02.45 Х/ф «Вперед за
скарбами гетьмана!»

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.35 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.30, 11.30, 20.15, 21.15 Т/с
«Подвійне життя»
12.25, 13.25 Т/с «Next-2
(Наступний-2)»
14.25 «Російські сімейні
драми»
15.25 Х/ф «Свати - 1»
16.45 «ТСН. Особливе»
22.20, 04.15 Реаліті шоу «Сім’я»
00.00 Т/с «Арн»
00.50 Х/ф «Знамення»
02.45 «Стрингери »
05.15 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.20 Т/с «Слідаки»
08.30 Х/ф «Антиснайпер.
Подвійна мотивація»
10.15 Х/ф «Зникла
експедиція»
12.40 «Заразний космос»
13.35 «10 відсотків дива»
14.30 «За рік до Апокаліпсису»
15.25 «Розвідник від Бога»
16.15 «Автомобіль-всюдихід
Газ-67»
16.30 Т/с «Солдати-15»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/ф «Нестримні»
23.00 Х/ф «Прибулець»
00.45 Х/ф «Гримучі змії»
02.15 Х/ф «Відьма»

інтер
05.30 Х/ф «Розплата за
любов»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 12.25 Т/с «Горобини
грона червоні»
13.15 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.45 «Чекай на мене»
18.05 «Стосується кожного»
19.05 Т/с «Поки станиця спить»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Паралельне життя»
22.40, 04.05 Т/с «Хуторянин»
01.30 Т/с «Своя правда»
02.10 Х/ф «Аварія»

мега
06.00 Д/ф «Запах батьківщини»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30 Останні дні Гітлера
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30 У пошуках пригод
13.30 Таємниці Третього Рейху
14.30, 21.30 Сучасні дива
15.30 Наука.UA
16.30, 19.30 Секретні історії
17.30 У пошуках істини
20.30 Д/ф «Діабет. Вирок
скасовано»
22.30 Неймовірна Австралія
00.30 Європейський покерний
тур
01.20 Катастрофи століття

інтер
05.30, 22.40, 04.05 Т/с
«Хуторянин»
06.15, 19.05 Т/с «Поки станиця
спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Паралельне
життя»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.50 «Судові справи»
16.05 «Сімейний суд»
17.00 Т/с «Громадянка
начальниця. Продовження»
18.05 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
01.30 Т/с «Своя правда»
02.10 Х/ф «Шафт»

мега
06.00 Д/ф «Хвороби століття»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30 Таємниці Третього Рейху
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
13.30 Останні дні Гітлера
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30, 19.30 Секретні історії
17.30 У пошуках істини
20.30 Д/ф «Запах батьківщини»
22.30 Перетворення: наука
змін
01.20 Недолугі нотатки

ICTV

СТБ

05.35 Служба розшуку дітей

04.35, 15.55 «Все буде добре!»

05.40 Світанок

06.15, 18.20 «Неймовірна

06.40 Т/с «Літєйний»

правда про зірок»

07.35 Факти тижня
08.45, 12.45 Факти

07.45 Х/ф «Не підганяй
кохання»
09.50 Х/ф «Операція «И» та

09.15 Х/ф «День «Д»

інші пригоди Шурика»

10.50, 13.00 Т/с «Зустрічна

11.45, 19.55, 23.25 «Слідство

течія»

ведуть екстрасенси»

18.45 Факти. Вечір

12.45 «МастерШеф»

19.20 Надзвичайні новини
20.05 Т/с «Шеф»
23.00, 03.35 Свобода слова

18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/ф «Пізнє каяття»
22.25 «Детектор брехні - 5»
00.25 Х/ф «Загальна

01.05 Х/ф «Путь»

терапія - 2»

02.55 Про-Ziкаве.ua

02.25 Нічний ефір

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30 Щиросерде зізнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Щастя є»
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10, 17.25 Т/с «Слід»
16.00, 03.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.25 «Говорить
Україна»
20.00 Т/с «Горюнов»
22.00, 03.10 Події дня
22.30 Х/ф «Мумія»
01.10 Х/ф «Червоний
Дракон»
05.05 Срібний апельсин

ICTV
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.50 Світанок
06.50, 16.45 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
12.35 Анекдоти по-українськи
14.45 Т/с «Шеф-2»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Шеф»
23.00 Х/ф «Король бійців»
00.50 Т/с «Розвідники.
Останній бій»
03.00 Х/ф «Дияволиця»
04.35 Про-Ziкаве.ua

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30 Щиросерде зізнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
12.05 «Нехай говорять»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.30 «Говорить
Україна»
22.00, 04.00 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профіль убивці»
02.10 Х/ф «Мумія»
05.10 Срібний апельсин

новий канал
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00, 05.00 Т/с «Щасливі
разом»
15.05 Х/ф «Парк Юрського
періоду 3»
18.00, 22.35 Т/с «Вороніни»
19.00, 01.15 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Ревізор
23.25 Х/ф «Покладися на
друзів»
01.25 Х/ф «Кохання на
острові»
02.45 Служба розшуку дітей
02.50, 03.50 Зона ночі
02.55 Університети милосердя
03.05 Хто гоїв рани козакам?

СТБ
04.35 «Чужі помилки. Чотири
гріха Семенова»
05.20, 15.55 «Все буде добре!»
07.00, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
08.30 Х/ф «Час щастя»
10.35 Х/ф «Час щастя-2»
12.15, 19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.15 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/ф «Пізнє каяття»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
00.30 Х/ф «Загальна
терапія - 2»
02.30 Нічний ефір

новий канал
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00, 15.55, 05.00 Т/с
«Татусеві дочки»
14.55 Т/с «Друзі»
18.00, 20.20 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.15 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.30 Х/ф «Кохання на
острові»
00.25 Х/ф «Покладися на
друзів»
02.05, 03.10 Зона ночі
02.10 Леопольд, або втеча від
волі
02.35 Асканія-Нова. Про що
кличуть журавлі...

комуналка
Н
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Тетяна ГРІШИНА

овий 2014 рік лучани
зустріли з плюсовою безсніжною
погодою. Комунальникам
тепле місто було лише на руку.
Втім уже 19-21 січня в Луцьку
випала третина від місячної
норми опадів. Комунальники
повторюють – місто у робочому
стані, жителі усміхаються – сніг
знову випав неочікувано.

СНІГОВЕ МИНУЛЕ
Перший сніг нинішнього сезону
випав у місті 6 грудня. Тоді комунальники встигли оперативно посипати дороги та тротуари піщанощебеневими та піщано-соляними
сумішами.
Тому для Луцька невеликі опади не становили загрози. Втім уже
перший сніг, за повідомленням пресслужби ПАТ «Волиньобленерго», загалом по області залишив без енергопостачання понад півсотні сіл.
А ще рік тому, у грудні 2012 року,
в Луцьку вирувала справжня негода:
через сильні снігопади діти змушені
були піти на непередбачувані канікули, були проблеми з постачанням
продуктів, громадський транспорт
працював з перебоями, частково
було заблоковано роботу транспортної системи. За два дні, з 15 до 16
грудня 2013 року, в Луцьку випала
майже місячна норма опадів.
Снігопади не відпускали місто
до березня. Зі слів директора департаменту ЖКГ Івана Кубіцького, загалом ліквідація наслідків снігопаду
торік обійшлася місту в три мільйони гривень.

КОМУНАЛЬНИКИ
КАЖУТЬ, ЩО ДО
ЗИМИ ГОТОВІ
Директор департаменту ЖКГ
Іван Кубіцький розповідає, що уся
техніка для снігоочищення міста
збереглася з минулої зими.
«Це шість одиниць спеціальної
піскорозкидальної техніки на базі
підприємства
«Луцькспецкомунтранс». Протягом літа ми додали
лише одну одиницю – придбали
один МАЗ додатково», – зазначає
чиновник.
Окрім цього, на базі КП «Луцькспецкомунтранс» є один грейдер та
два грейферні навантажувачі. Вони
можуть вантажити суміш та брати
участь у розгортанні заметів. Департамент уклав п’ять договорів з підприємствами, які мають грейдери. У
разі потреби ці підприємства залучатимуть до розчищення снігу. Таку
практику вже застосовували раніше.
«Для розчищення тротуарів і
дворових територій у ЖКП є 12
одиниць техніки. Вони теж готові та
кілька разів виходили на ділянки», –
додав Кубіцький.
У 2013 році місто мало би ще закупити грейдер, втім цього не сталося. Іван Кубіцький пояснює, що був
тендер для придбання грейдера, але
місто проплатило лише 300 тисяч
гривень з 900 тисяч. Нині ці кошти
лежать на окремому рахунку КП
«Луцькспецкомунтранс».
Для порівняння, згідно з інформацією сайту Тернопільської міської
ради, тут підготували до зими 16

Луцьк замело

Як сніг на голову
одиниць техніки. Крім цього, придбано плужно-щіткові машини на
основі МАЗ – 2 одиниці, плужнощіткові на основі КАМАЗ – 2 одиниці, один автогрейдер та один навантажувач. Також зобов’язали кожного
балансоутримувача житлового фонду придбати за власні кошти спеціалізовану техніку. Сусіднє Рівне в
2013 році придбало МАЗ, грейдер та
трактор на суму 2 мільйони 110 тис.
грн.

НА ЛУЦЬК ХОЧУТЬ
ВИСИПАТИ ШІСТЬ
ТИСЯЧ ТОНН СУМІШІ
На території підприємства для
складування піщано-соляної суміші
для зимового посипання вуличношляхової мережі підготували майданчик з площею 6400 кв. м. Загалом
для зими сезону 2013-2014 років заготували шість тисяч тонн суміші.
З них чотири тисячі тонн піщаносоляної суміші, а ще дві тисячі тонн
– щебенево-соляної суміші.

Цих запасів, зі слів Кубіцького,
місту має вистачити. Минулого сезону під час негоди використали 6,5
тисяч тонн суміші. Уже за зиму 20132014 років на вулиці та дороги Луцька встигли висипати 3 тисячі тонн.
Суміш готують на місці. Частину
віддали ЖКП. Вартість матеріалів
сягає близько 700 тисяч гривень.
Гроші вже практично сплачено у повному обсязі.
Активно застосовувати щебе
нево-соляну суміш департамент почав минулого сезону. Комунальники
переконують, що експеримент себе
виправдав, хоча й були побоювання,
що суміш зіб’ється у камені та осяде
в каналізаційних стоках.
Частина піску й щебеню справді
осідає у каналізації, втім ці забруднення незначні, запевняє Кубіцький.
«Позаторік ми мали 20 тонн такої суміші на екстрені випадки. Торік 30% використали. А цьогоріч дві
треті всієї суміші – це піщано-соляна,
а решта – щебенево-сольова. Ефективність застосування щебеневої

Знак «Місце зупинки»
з табличкою «Спосіб
поставлення
транспортного
засобу на стоянку»
встановлять
на проспекті
Грушевського біля
будинку № 27.

суміші набагато краща ніж піщаносоляна. Вона забезпечує краще зчеплення», – пояснює комунальник.
Така суміш дорожча за піщаносоляну на 20%. Щодо хімічних реагентів, то вони, зі слів чиновника,
погано впливають на екологію та
зрештою осідають у ґрунтових та
річкових водах.

ЗИМА ОБІЙДЕТЬСЯ
МІСТУ В ТРИ
МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ
Нічне чергування комунальників
розпочалося з 12 січня. З нічними
морозами почали посипати вулиці
для ліквідації ожеледиці.
Зі слів Кубіцького, для ліквідації
наслідків снігопаду в місті працює

Знак «Зупинку заборонено» у сніжний період встановлять на:
• проспекті Волі з парного боку навпроти ЦУМу, біля
будинків № 8, № 10, № 19, № 52 та магазину «Знання»;
• проспекті Відродження на перехрестях з вулицями
Московською, Богомольця та біля Луцької міської
поліклініки № 2;
• проспекті Перемоги на перехрестях з вулицями
Шопена та Клима Савура;
• проспекті Президента Грушевського на перехресті
з вулицею Генерала Шухевича, біля обласної клінічної
лікарні та на початку розділової смуги;
• вулиці Винниченка з парного боку біля заїзду в двір

ЦУМу, на перехрестях з вулицями Степана Бандери,
Бойка, Франка, Потапова;
• вулиці Степана Бандери на перехрестях з вулицями
Ярощука та Потапова;
• вулиці Богдана Хмельницького біля будинку № 1;
• вулиці Шопена на перехресті з вулицею Степана
Бандери;
• вулиці Коперника біля будинку № 66;
• вулиці Шевченка біля будинку № 43;
• бульварі Дружби Народів на перехрестях з
вулицями Бенделіані та Грабовського.
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шість одиниць КП «Луцькспецкомунатранс», чотири автогрейдери, один
тракторець «Луцькспецкомунтранса» працює на тротуарах, 12 тракторців від ЖКП. Три автогрейдери
долучено за угодами з приватними
підприємствами. Загалом залучили
176 двірників ЖКП міста та 45 – від
ПП «Руфусів».
Про зниження температури та
посилення опадів попереджали прогнози погоди. У Волинському гідрометеоцентрі повідомили, що за період з 19 до 21 січня у місті випало 12,5
мм снігу. Для Луцька середня січнева норма становить 31 мм. Уже від
23 січня опади мають послабитися,
втім місто очікують морози в другій половині тижня. Уночі синоптики прогнозують до -20, а вдень – до
-12 градусів. Послаблення морозів
обіцяють наприкінці місяця – 28-29
січня.
«Ми передбачаємо, що утримання вулиць обійдеться у три мільйони. Нині готуємо тендер на ці послуги: зимового утримання доріг та
вулиць міста. За грудень ми оплатили з призначень бюджету минулого
року. Цього року ще живемо без бюджету. Поки що держава живе на 20відсоткових угодах від минулорічних сум. Ідеться лише про поточні
видатки», – пояснює Кубіцький.

«ЗИМОВІ» ПАРКОВКИ
Прибирання снігу минулого сезону було значно ускладнене припаркованим транспортом обабіч
луцьких доріг. Через автомобілі техніка не могла ретельно чистити вулиці міста. Найбільш проблемними
були центральні вулиці з високою
інтенсивністю руху (наприклад, вулиця Винниченка, проспект Волі).
Тому, відповідно до розпорядження луцького міського голови
Миколи Романюка від 5 грудня 2013
року, на вулицях міста встановлять
дорожні знаки та таблички з забороною паркуватися. Окрім цього, міський голова розпорядився перенести
стоянки таксі з проїжджої частини
проспекту Перемоги (навчальний
корпус Східноєвропейського національного університету), вулиці Рівненської (біля торгового комплексу
«Імідж») та проспекту Волі (біля будинку № 2).
Директор КП «Луцькспецкомунтрас» Валерій Кузьмич розповів, що
в місті уже встановили 21 знак (вартість одного – в межах 200 гривень).
Очікується, що такі вимушені заборони зупинок не будуть постійними,
тобто у безсніжний період їх, ймовірно, зніматимуть.
Снігопади показали, що виконувати правила водії не поспішають. А
співробітників ДАІ, які покликані
контролювати зупинку машин, бракує.
«Проблеми з цим є. 20 січня
близько 22:00 я проїжджав вулицею
Винниченка і з правого боку на ділянці між поворотом на вулицю
Бойка та Степана Бандери близько
шести автомобілів було припарковано. Працював автогрейдер і не мали
ми можливості вулиці розчистити»,
– каже Кубіцький.
Аби зробити розчищення більш
ефективним, до грейдерів долучають
машини Державтоінспекції. Перші
чистять від снігу, «даівці» – від неправильно припаркованих машин.
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«Ішов містом 1 січня. Бачу – хлопці, на яких кажуть, що вони
нібито валюту обмінюють, вітаю їх з Новим роком, тисну
кожному руку. Один з них сміється і каже: «Знаєте, Богдане
Павловичу, ми вам робимо виняток, бо взагалі з кримінальними
елементами не вітаємося», – так колишнього міського голову
Богдана Шибу «підколювали» першого дня Нового року через
відкриття проти нього кримінального провадження. Екс-мера
підозрюють … у хуліганстві.
Тетяна ГРІШИНА

В

ін та ще п’ять учасників
луцького Євромайдану віддуваються за події, що мали
місце 2 та 3 грудня в Луцьку. Їх підозрюють у порушенні статей 295
(Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку),
341 ККУ (Захоплення державних або
громадських будівель чи споруд) та
296 (Хуліганство).
Ніби то 2 грудня частина підозрюваних біля приміщення Волиньради під час мирної акції Євромайдану закликала учасників прийти до
облради 3 грудня та заблокувати усі
входи в приміщення.
За версією обвинувачів, заклики
втілили у дії: роботу облради і облдержадміністрації через блокування доступу до приміщення було паралізовано. Як доказ – заяви понад
півсотні працівників облдержадміністрації і облради про те, що вони
не могли потрапити на свої робочі
місця. Більше того, деякі євромайданівці ще й портрети президента
Віктора Януковича з приміщення
винесли. А згодом – перевернули їх
догори дриґом, пронесли містом і
продірявили.
Підозрювані кажуть, що висловлювали власну громадянську
позицію, вартість портретів компенсували, а хто не дозволяв пройти у
приміщення Волинської ОДА – вони
чи загони міліціонерів – ще потрібно
з’ясувати.

Сергій Григоренко:
«Рішення суду –
маячня»

Підозрюється у порушенні
ст. 295, 341 КК України

Першим до рук Феміди потрапив депутат Луцької міської ради та
керівник міського осередку партії
«Батьківщина» Сергій Григоренко.
Працівники міліції та прокуратури
шукали його в офісі партії. І вже за
кілька днів допитали, а суд обрав
міру запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту з 21:00 до 7:00.
Не пом’якшило ухвалу суду першої інстанції навіть бажання народного депутата Анатолія Вітіва взяти
підозрюваного на поруки.
Хоча під арештом Григоренко був
лише тиждень, втім заборона покидати оселю пізно ввечері виявилася випробуванням. Депутат згадує, що це
було неприємно, обмежувало в особистих справах: хобі, зустрічах з друзями. Окрім домашнього арешту «на
ніч», Сергію Григоренку заборонили
з’являтися на масових акціях. Як такі,
каже депутат, можна розцінювати
будь-яке скупчення людей.
«Якщо іншим колегам, суди над
якими були пізніше, заборонили
відвідувати конкретні заходи (наприклад, на Театральному майдані,
щодо євроінтеграції), то у моєму

було написано: «Заборонити брати
участь у будь-яких масових заходах». Це є повною маячнею. Адже
під таким масовим заходом можна
розуміти ярмарок, концерт», – каже
Григоренко.
Він пригадує, що через таку заборону змушений був пропустити
похід у кінотеатр. Втім згодом Апеляційний суд у Волинській області
міру запобіжного заходу стосовно
Григоренка пом’якшив до особистого зобов’язання.

Майя Москвич:
«Що таке підозра?
Хто такі ці
прокурори?»

Підозрюється у порушенні
ч.2 ст.296, ст. 295 КК України
«Це був шок, величезний шок,
страх. Я не знала, що відбувається.
Я не знала, що вручаються підозри,
що це таке взагалі – підозра, що це за
прокурори, яку справу вони розглядають, коли вони мають право приходити», – пригадує вечір вручення
підозри у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч.2
ст.296, ст. 295 КК України, 24-річна
активістка Євромайдану Майя Москвич.
Гості з правоохоронних органів
прийшли до активістки пізно ввечері 11 грудня до Палацу культури міста. Якраз закінчилося відправлення
людей на Київ, активісти були стомлені та фізично виснажені тривалим
безсонням.
«Уявіть ситуацію, коли завалює
10 людей з двома відеокамерами з
криками «Де Майя Москвич?!». Я думала, що мене зараз заберуть. Дуже
злякалася, не розуміла, у якій справі, в мене почало серце калатати, бо
ж дві доби не спала. Стало погано,
викликала «швидку». Плюс усі поїхали до Києва, у Луцьку лишилася
сама. Телефоном ні до кого не можу
додзвонитися. Втім коли прочитали
підозру, я полегшено видихнула та
засміялася», – згадує активістка.
Посмішку викликали формулювання підозри та факту, до якого
мала причетність Майя: вона «цинічно взяла портрет, пробила два
отвори навколо шиї і протягнула через них мотузку». «Я засміялася, бо
це абсурд», – каже Москвич.
Абсурдність підозри оцінили і
тисячі українців, які в Києві, у Луцьку, в мережі інтернет почали перевертати портрети Януковича з закликами посадити й їх.
Суд першої інстанції як запобіжний захід обрав для Маїй носіння
навігаційного браслета та заборону
відвідувати Театральний майдан.
«Я готувала руки. Думала, що
мені вчеплять браслет на руку, а його
вчепили на ногу. Мене це здивувало.
Крім того, він дуже тиснув. Спати недобре. За кілька днів моя нога
набрякла, браслет врізався у тіло.

«ХУЛІГАНИ» ТА «
ЛУЦЬКОГО ЄВ
Браслети, «закриті зони» та візити міліції: ЯК

Психологічно важко розуміти, що
ти десь на моніторі і хтось дивиться,
куди ти ходиш. Підозрюю, що через
електромагнітні випромінювання
воно впливає на організм людини і
її голову. Чомусь я дуже втомлювалася, хоча зазвичай цього немає», –
пригадує активістка.
Аби пристрій не розряджався,
вона заряджала його двічі на день.
Цікаво, що спочатку працівники міліції не могли показати сертифікацію
продукції.
«На святого Миколая мені зателефонували з відділу, який слідкує
за монітором, з криками: «Майє Москвич! Не наближайтеся до людей на
Театральному майдані, там масовий
захід». А я була тоді у Палаці культури. Зрештою «бобик» з міліцією
стояв під «Просвітою». Спочатку
я думала, що мене розігрують цим
дзвінком. Виявилося, що працівник
просто звертався до мене як до небезпечних злочинців, яким не можна наближатися до людей», – каже
Москвич.
«Цей майдан показав мені, що я
для системи маю значення, що моя
робота має результат, якщо на мене
цей браслет вдягнули», – додає активістка.
Зрештою, після апеляційного розгляду клопотання про пом’якшення
міри запобіжного заходу браслет
зняли. Послабляти позиції Москвич
наміру немає.

Микола
Собуцький:
гора, яка прийшла
до Магомета

Підозрюється у порушенні
ч. 2 ст. 296 КК України

Під час Помаранчевої революції 2004 року Микола Собуцький
навчався у гімназії № 14. Зізнаєть-

ся, на Майдан тоді не відпускали.
У навчальному закладі зачиняли
гардероб, тому, аби задовольнити
революційну цікавість, доводилося
прогулювати уроки.
Нині, коли йому ледве за двадцять, відстоювати власну позицію
не завадили ні звільнення з роботи,
ні підозра у вчинені злочинів. Рідні,
хоча й переживають, та все ж підтримують сина у його громадській
позиції.
«Батьки мене ніколи не сварили
і не критикували. З їхнього боку я
відчував лише підтримку», – каже
Собуцький.
На початку революційних подій
Собуцького, який викладав історію у
Вищому професійному училищі будівництва і архітектури міста Луцька, звільнили. Мотивували тим, що
він нібито під час студентської ходи
гукав: «Бурсо! Виходь!». Керівнику
училища завдяки відео довели, що
такого не було, і педагога поновили
на посаді.
Цікаво, що підозру Собуцькому з
шести фігурантів вручили останньому. При чому – практично під стінами прокуратури. Тоді якраз активісти встановлювали намети на вулиці
Винниченка. До луцького євромайданівця підійшли представники прокуратури, слідчий та експерт, який
фіксував події на камеру.
«Я знав, що вони мають мене
знайти. Але не був готовий до їхнього приходу, коли перебував біля
прокуратури. Це було неочікувано,
здивувався, трішки шоку», – каже
Собуцький.
Приємно здивувало те, що підтримати підозрюваного під стіни
суду під час розгляду міри запобіжного заходу прийшло кілька десятків
людей. До Собуцького Феміда була
прихильна. До нього застосували
особисте зобов’язання.

Володимир
Бондар:
прокуратура
знайшла його в
«Карамельці»

Підозрюється у порушенні
ст. 295, 341 КК України
Колишній голова Волинської облдержадміністрації Володимир Бондар кримінальним злочинцем себе
не вважає. Але каже, що міліція, аби
вручити підозру, просто вистежувала його.
«У нас тоді було пікетування прокуратури. Звідти з колегами ми пішли у «Карамель-кафе». Обговорювали
поточні моменти, були на літньому
майданчику, бо колеги курили. Підійшли правоохоронці. Я запитав у
них: «Ви що, за мною слідкуєте?» –
«Ні, бачили, що ви тут пройшли». –
«А як ви знали, що я тут? Ви, очевидно, за мною слідкуєте. І це насправді
так і є», – пригадує Бондар.
Суд до нардепа IV скликання виявився поблажливим та обрав міру
запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Крім цього,
Бондарю заборонили з’являтися на
мітингах на Театральному майдані.

Ігор Гузь:
«Браслети міліції
працюють
неадекватно»

Підозрюється у порушенні
ч.2 ст.296, ст.ст. 295,
341 КК України

Депутат Волинської обласної
ради Ігор Гузь, якого суд зобов’язав
цілодобово перебувати вдома та
носити електронний браслет, відкрив у себе в оселі приймальню для
зустрічі з виборцями. Аби не випадати з інформаційного простору,

євромайдан
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ХРОНІКЕР

обернулася лідерам активна життєва позиція

став ще активнішим в соціальних
мережах.
«Людям це сподобалося. Осіб з
десять до мене приїжджали», – пригадує Гузь.
Батьки домашній арешт сприйняли нервово, а от дружина Оксана
вже звикла до багатьох ситуацій,
каже депутат.
«Дискомфорт був не у тому, що
мені надягнули браслета. Дехто думає, що таким чином мене можна
принизити, але я вважаю, що це
жодним чином мене не принизило.
Просто я був обмежений в ухваленні
рішень», – каже підозрюваний.
У 2001 році Гузь уже був обмежений у волі. Тоді, під час акції «Україна без Кучми», йому присудили 10
днів адмінарешту.
«Немає таких людей, які не мають страху. Але я реаліст. Коли ми
обговорювали з юристами, адвокатами, чи можливо за наші дії дати
максимальний термін – 4 роки – то
всі сказали, що такої практики не
було. Втім ми живемо в такій країні,
де не суди виносять вироки, а вироки йдуть з владних коридорів», –
каже Гузь.
До розгляду клопотання про
пом’якшення міри запобіжного заходу Гузь носив електронний браслет.
Пристрій складається з двох частин:
сам браслет, який чіпляють на руку,
та механізм, де зазначено ім’я особи. Цікаво, що від цього механізму
не можна відходити далі, як на 15
метрів. Інакше від почне сигналізувати. Окрім цього, прилад потрібно
постійно підзаряджати.
«О 20:00 я вдома читав статтю в
інтернеті. Браслет раптово запрацював, ніби я залишив територію. Цей
пристрій працює неадекватно. Я набрав слідчого і повідомив, що перебуваю вдома. Пристрій працював
неадекватно», – каже Гузь.

Богдан Шиба:
«Після відкриття
справ мені стало
тепліше»

Підозрюється у порушенні
ч. 2 ст. 296 КК України

Колишньому луцькому міському
голові, а нині депутату Луцькради
Богдану Шибі «шиють» хуліганство.
Покарати його хочуть за те, що виніс
з кабінету голови Волинської облради
Володимира Войтовича портрет президента. Сам Шиба на суді пояснював:
його обурило, що на місці портрета
поетеси Лесі Українки повісили портрет Віктора Януковича. Крім цього,
Шиба пропонував компенсувати вартість зображення президента.
«З 1989 року я брав участь у різних заходах Народного руху, був
активним учасником ще тої революції, подій першого десятиліття ХХІ
століття і зараз. Це вперше! Навіть
Радянська влада з її тоталітарним
режимом не наважувалася на такі
дикі речі, аби людину, яка провадить
політичну діяльність, переслідували,
приписуючи їй кримінальні статті»,
– розмірковує Шиба.
У вигляді міри запобіжного заходу до Шиби застосували особисте
зобов’язання з забороною з’являтися
на заходах щодо євроінтеграційних
процесів. Таким чином, коли на Театральній площі відбувається мітинг, він за всім спостерігає з Палацу
культури.
Аби все ж таки бути серед людей
на публічних акціях, євромайданівці, яким заборонили перебувати на
майдані, виготовили власні зображення в повний зріст.
«Важко сказати, хто це придумав.
Спочатку була ідея, аби хтось озвучував звернення від нас, але це вже занадто, адже ми не у тюрмі. А от макети – нехай будуть», – згадує Шиба.

Порівнюючи події 2004 року та
сучасний євромайдан, Шиба відзначає вищий рівень громадської свідомості.
«Якщо раніше основним гаслом
було «Ющенко – так!», то люди сподівалися на месію, який зробить рай
на землі, на рівні підсвідомості сподівалися на доброго царя і вважали,
що їхня робота – посадити цього
доброго царя на трон, розійтися по
домівках і чекати, поки настане щастя. Це була утопія», – розмірковує
Шиба.
Нині ж каже, попиту на месію немає. Українцями керує те, що їх зачепила несправедливість та побиття.
«Я щодня ходжу вулицями, вітаються зі мною люди, навіть ті, які
мене недолюблюють. Навіть ті, хто
мене ненавидить, стали до доброзичливішими, бо відчувають, що робиться в країні. Якось стало тепліше
мені, хоч, може, це й абсурдно», – додає Шиба.
***
Нині активісти сподіваються
на дію закону «Про усунення негативних наслідків та недопущення
переслідування і покарання осіб
щодо подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань», який
було ухвалено 19 грудня 2013 року.
Пізніше, 16 січня, до закону внесли
зміни, які набули чинності 22 січня
2013 року.
Загалом закон передбачає звільнення від відповідальності осіб, які
були учасниками акцій протесту
та масових заходів, щодо їхніх дій і
рішень у період з 21 листопада 2013
року до 26 грудня 2013 року за умови, що ці злочини пов’язані з масовими акціями протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року, та
закрити відповідні кримінальні провадження.

2 грудня 2013 року – відкриття
кримінального провадження за
підозрою у порушенні ст.296, ст.ст.
295, 341 КК України учасниками
луцького Євромайдану.

20 грудня – до Володимира
Бондаря як запобіжний захід суд
застосував особисте зобов’язання
з забороною відвідувати мітинги на
Театральному майдані.

11 грудня 2013 року – чотири
правоохоронці у цивільному
прийшли на офіс міської
організації ВО «Батьківщина»,
шукаючи депутата та керівника
луцького осередку партії Сергія
Григоренка.

23 грудня – під прокуратурою
Волинської області зібралися
мітингарі з перевернутими
портретами президента Віктора
Януковича на знак підтримки
активістів Євромайдану.

Вечір 11 грудня 2013 року –
міліція у приміщенні Палацу
культури міста Луцька вручила
активістці Маїй Москвич виклик
до слідчого та повідомлення про
підозру у скоєнні кримінального
злочину.
12 грудня 2013 – відбувся
допит Сергія Григоренка. Його
підозрюють у порушенні статей
295 та 341 Кримінального кодексу
України.
12 грудня 2013 року – «Ніяких
репресій тут не буде, катування
не буде», – такими словами через
мережу інтернет начальник УМВС
України у Волинській області
Олександр Терещук закликав
Ігоря Гузя, Володимира Бондаря,
Миколу Собуцького та Богдана
Шибу прийти до міліції й отримати
повідомлення про підозру у
вчиненні кримінального злочину.
13 грудня – для Сергія Григоренка
обирають запобіжний захід у
вигляді домашнього арешту,
заборонивши покидати житло
з 21:00 до 7:00. Йому також
заборонили брати участь у
масових акціях.
13 грудня – екс-губернатору
Волині Володимиру Бондарю
вручили повідомлення про підозру
у скоєнні кримінального злочину.
16 грудня – Луцький
міськрайонний суд ухвалив,
аби Майя Москвич два місяці
не розлучалася із навігаційним
браслетом. Окрім цього, їй
заборонено брати участь у заходах
на Театральному майдані.
17 грудня – Луцький
міськрайонний суд виніс ухвалу
про застосування до депутата
Луцької міської ради Богдана
Шиби міри запобіжного заходу у
вигляді особистого зобов’язання
з забороною брати участь у
мітингах, зборах і демонстраціях
щодо євроінтеграційних процесів
України.
18 грудня – Сергій Григоренко
оскаржив ухвалу про застосування
запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту. Щодо Сергія
Григоренка застосували лише
особисте зобов’язання.
20 грудня – активісту Ігорю
Гузю біля власного дому вручили
повідомлення про підозру у
кримінальних правопорушеннях.

23 грудня – суд задовольнив
клопотання Майї Москвич про
пом’якшення міри запобіжного
заходу. З неї зняли електронний
браслет.
25 грудня – Луцький
міськрайонний суд вирішив обрати
у вигляді міри запобіжного заходу
до Ігоря Гузя домашній арешт
терміном на 60 днів з обов’язком
носити браслет.
26 грудня – правоохоронці
вручили підозру та виклик
на допит активісту Миколі
Собуцькому.
27 грудня – суд ухвалив
застосувати до Миколи
Собуцького запобіжний захід у
вигляді особистого зобов’язання
строком на 60 днів.
28 грудня – активіст Євромайдану,
депутат Волиньради Ігор Гузь
у зв’язку з домашнім арештом
вирішив відкрити громадську
приймальню у себе вдома.
30 грудня – Апеляційний суд
у Волинській області ухвалив
рішення про пом’якшення міри
запобіжного заходу до Ігоря Гузя.
До нього застосували особисте
зобов’язання.
31 грудня – у зв’язку з ухваленням
у Верховній Раді України Закону
«Про усунення негативних
наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб
з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань»
кримінальне провадження
скеровано до прокуратури
Волинської області для
ухвалення у ньому остаточного
процесуального рішення
відповідно до вказаного закону.
9 січня – Євромайданівці
прийшли до прокуратури,
аби отримати пояснення, як
застосовуватиметься Закон
України «Про усунення негативних
наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб
з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань».
16 січня – до Закону «Про
усунення негативних наслідків та
недопущення переслідування та
покарання осіб з приводу подій,
які мали місце під час проведення
мирних зібрань» вносять зміни.
22 січня – Закон, який мав
би звільнити активістів від
відповідальності, набуває чинності.
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Святий миколай стане
героєм стріт-арту в луцьку

Розмовляла Ірина КАЧАН,
Фото Володимира ШТУНЯ

уцький райтер And
Error – 24-річний
Андрій Присяжнюк –
мріє, аби усі, хто приїздить до
Луцька, мали бажання сюди
повертатися знову і знову, а
самі лучани по-справжньому
любили рідне місто. Сам він
захоплюється Луцьком і, більше
того, намагається зробити його
яскравішим своїми графіті.

Л

Хлопець з дитинства любив малювати, закінчив художню школу, а
згодом – й училище культури і мистецтв. Батько-художник ще зовсім
юному райтеру (графітчику. – Авт.)
спершу забороняв малювати на стінах. Тепер же батьки ставляться до
творчості сина позитивно. Атож, тепер за неї дякують навіть у мерії.
Райтер розповідає: нині у Луцьку небагато художників, які можуть
виконувати якісне графіті, значно
більше тих, хто бездумно псує фасади будинків. Він же переконує, що
часто робить зауваження молодшим
і менш досвідченим колегам, хоча ті
й ображаються.
– Нещодавно тебе нагородили у
луцькій мерії як зразкового графітчика. Певне, то вперше влада міста
визнала творчість райтерів?
– Сам дивуюся, але справді, здається, я – перший, кому міська влада
подякувала за графіті. Міський голова вручив мені подяку за вагомий
особистий внесок у художнє оформлення міста, популяризацію та приклад використання стилю «street art»
в нинішній архітектурі міста. Саме
так це сформулювали у мерії. Я не
знав, що мене планують нагородити.
Але коли завершив свою останню
роботу, равлика на вулиці Богдана
Хмельницького, в міськраді вирішили мені подякувати. Було приємно,
бо це, мабуть, перша така нагорода за все моє життя. Щоправда нагороджували мене як художникааматора. Мене це трохи здивувало,
бо як хтось сторонній може давати
оцінку таланту?
– Про своє бажання творити
публічно ти заявив із початком
власного проекту «Зробимо кольоровим Луцьк» у травні минулого
року. Восени у місті з’явилися два
нові великі графіті. Яка реакція в
людей?
– Люди по-різному реагують,
коли бачать, як я розмальовую стіну.
Коли малював кота-пірата у дворі на
вулиці Градний Узвіз, то дехто спочатку підходив і висловлював невдоволення. Але коли завершив роботу,
то хвалили, казали, що гарно. А ті,
хто критикував спочатку, просто
мовчали. А вже коли малював равлика на Богдана Хмельницького, то
іноді здавалося, що мене звідти візьмуть і винесуть. Сприймали як

хулігана, робили зауваження, називали те, що я роблю, неподобством.
А вже коли закінчував малюнок, то
перехожі навпаки цікавилися, роздивлялися, спілкувалися зі мною,
навіть номер телефону просили. Я
аж ніяк не претендую на те, що кожна моя робота має усім сподобатися.
Смаки у людей різні, але у всякому
разі моя діяльність публічна. А це
свідчить про те, що мені не соромно
за свої роботи. Я вдячний усім, хто
допоміг мені реалізувати ці задуми,
хто підтримував морально і матеріально.
– Чого чекати від тебе у нинішньому році?
– У мене багато задумів. Цього
року маю намір створити ще більшу
роботу, аніж дві попередні. Але працюватиму не сам, а разом із Сергієм
Радкевичем (Teck) та Сергієм Торбіновим (York). На величезній стіні
ми хочемо зобразити покровителя
Луцька – святого Миколая. Teck малює на сакральну тематику, тому він
працюватиме над зображенням святого Миколая, York має архітектурну

освіту, тобто його завдання – вписати
роботу в міське середовище, а я буду
працювати більше над орнаментами.
Місце вже визначено, але поки що
тримаємо його в секреті. Скажу тільки, що це чотириповерховий будинок в центрі міста. Та стіна зараз має
жахливий вигляд, там розміщені білборди, але термін оренди скоро закінчується. Якщо міська влада дасть
добро, то цілком можливо, що вже
навесні ми візьмемося за роботу. Сам
малюнок можна створити менше як
за тиждень. Значно більше часу потребує підготовка, вирішення ескізів.
– Тебе у Луцьку знають насамперед як автора позитивного графітіперсонажа кота Енда. Будеш і далі
популяризувати його?
– З котом ми дуже гарні друзі.
Це такий собі початковий етап, мені
було цікаво гратися з якимось персонажем. Колись взагалі була ідея зробити невеличкий короткометражний мультфільм із цим персонажем.
Але, на жаль, на все бракує часу.
– Як народився цей персонаж і
скільки йому років?

– Він з’явився завдяки моїй коханій дівчині. Бо саме вона так мене
називала. Котові вже більш як три
роки. Я навіть не рахував, скільки їх
намалював. Понад два десятки точно назбирається. Деякі вже давно
замальовані. До речі, кота малював
не лише в Луцьку, а й у Ялті, Одесі,
Рівному. З цим персонажем я, звісно,
не прощаюся, але маю багато інших
задумів.
– Лучанам також відомий малюнок козака на вулиці Богдана
Хмельницького, але недавно фани
київського «Динамо» його трохи
зіпсували…
– Я не вважаю цю роботу дуже
цікавою. Це така собі перша співпраця з міською владою, мені запропонували намалювати щось на
тематику козацтва. Коли побачив,
як футбольні вболівальники познущатися з мого малюнка, то дуже
розгнівався, але швидко відлягло.
Я вважаю такі речі не так неповагою до мене, як неповагою до міста. Але неодмінно виправлю цей
малюнок.
– У Луцьку свого часу з’явилися
трафарети силуету Януковича, а от
хлопця, який створив трафарети з
простріленою головою президента, посадили. Як ти ставишся до
цього?
– Це крута ідея, я там дві дірки
зробив би! Знаєш, хтось називає таких людей хуліганами, але насправді
люди, які це створюють, правильно
розуміють ситуацію в державі й на-

магаються донести до інших меседж
про те, що режим треба знищувати. І
я це підтримую.
– Як тобі ідея розмальовувати
знаки «Луцьк» на в’їздах у місто?
– Це дуже гарна ініціатива. Якщо
чесно, про це йшлося вже давно в
моєму середовищі. Тільки задум був
дещо інший. Я не знаю, хто це зробив, але респект цим ентузіастам.
– Як думаєш, у Луцька є шанс
стати таким же цікавим у плані
стріт-арту, як, скажімо, Кам’янецьПодільський?
– Хай там хто і що каже, а я в
захваті від рідного Луцька. Це дуже
гарне європейське місто. І стріт-арт
у нас справді розвивається. Сподіваюся, що з року в рік у Луцьку більшатиме оригінальних зразків вуличного мистецтва, які не соромно
буде показувати гостям міста. Та й
приклад гарного стріт-арту, хочеться вірити, виховуватиме культуру у
юних райтерів. У Луцьку вже є що
показувати, але зазвичай цікаві роботи – у недоступних місцях, про які
мало хто знає.
– Чим заробляєш на життя?
– Я працюю на заправці оператором. Мрію звідти втекти й знайти
собі роботу, яка була б хоч якось
пов’язана із мистецтвом. Мені подобається робити своє місто яскравішим. І я вірю, що з року в рік наш
Луцьк ставатиме кращим. У тому
числі завдяки оригінальному стрітарту. А лучан прошу любити рідне
місто і не бути байдужими.

телегід
Середа

29 грудня
УТ-1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20, 04.00
Новини
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки
дня
10.00 Пряме включення з
Кабінету міністрів України
10.20 Т/с «МонтеКрісто»
11.25 Нехай Вам буде
кольорово!
12.10, 19.00, 21.30 Діловий
світ
12.25 Знак питання
12.35 Д/ф «Герої України.
Крути. Перша Незалежність»
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.30 Рояль в кущах
16.00 Крок до зірок
16.50 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
18.40 Фінансова перспектива
19.30 «Мелодія двох сердець»
20.50 Мегалот
20.55 Офіційна хроніка
21.40 Фольк-music. Краще
22.45 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/ф «Візит до
Мінотавра»
01.40 ТелеАкадемія
03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Ближче до народу

Четвер

30 грудня
УТ-1

06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20, 04.00
Новини
06.20 Мультфільм
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.20 Ера будівництва
07.25 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки
дня
09.30, 15.55 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.35 Т/с «МонтеКрісто»
11.35 Нехай Вам буде
кольорово!
12.10, 18.55, 21.30 Діловий
світ
12.30 Українська пісня
13.20 Не вір худому кухарю
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Хто в домі хазяїн?
16.55 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
18.35 Фінансова перспектива
19.20, 01.40 Про головне
19.40 «Надвечір’я”з Т.
Щербатюк 25 років
20.55 Офіційна хроніка
21.40, 04.15 «Надвечір’я»
22.30 Фестиваль пісні в
Коблево
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.25 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/ф «Візит до
Мінотавра»
02.00 ТелеАкадемія
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1+1

06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.25 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.35, 11.30, 20.15, 21.20,
22.20 Т/с «Подвійне життя»
12.25, 13.25 Т/с «Next-2
(Наступний-2)»
14.25, 04.30 «Російські сімейні
драми»
15.25 Х/ф «Свати - 1»
16.45 «ТСН. Особливе»
23.40 Т/с «Арн»
00.35 Х/ф «Розділювач»
02.25 «Стрингери »
05.20 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.20 Т/с «Слідаки»
08.10, 16.30 Т/с «Солдати-15»
10.10 Х/ф «Золота міна»
12.40 «Зоопарк у Всесвіті»
13.35 «Титанік: репортаж з того
світу»
15.25 «Секретні академії
Вермахта»
16.15 «Грузовий автомобіль
ЗІС-5»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
21.00 «ДжеДАІ»
21.20 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»
23.30 Х/ф «Нестримні»
01.00 Х/ф «Детонатор»
02.25 Х/ф «Фучжоу»

1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 «Телевізійна
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.40, 11.40, 12.40, 20.15,
21.20, 22.25 Т/с «Подвійне
життя»
13.40 Т/с «Next-2
(Наступний-2)»
14.35, 04.05 «Російські сімейні
драми»
15.35 Х/ф «Свати - 2»
16.45, 04.55 «ТСН. Особливе»
23.55, 00.45 Т/с «Арн»
01.30 Х/ф «Чоловік року»
03.20 «Стрингери»
05.20 Телемагазин

2+2

інтер
05.30, 22.40, 04.05 Т/с
«Хуторянин»
06.15, 19.05 Т/с «Поки станиця
спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Паралельне
життя»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.50 «Судові справи»
16.05 «Сімейний суд»
17.00 Т/с «Громадянка
начальниця. Продовження»
18.05 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
01.30 Т/с «Своя правда»
02.10 Х/ф «Першочергова
ціль»

мега

ICTV
05.10 Служба розшуку дітей
05.15, 08.45, 12.45 Факти
05.45 Світанок
06.50 Т/с «Літєйний»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.50, 20.05 Т/с «Шеф»
16.45 Т/с «Літєйний, 4»
18.45 Факти. Вечір
23.00 Х/ф «Ударна сила»
00.50 Т/с «Розвідники.
Останній бій»
03.00 Х/ф «Король бійців»
04.30 Про-Ziкаве.ua

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Д/ф «Діабет. Вирок

06.00 Остаточний вердикт

скасовано»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події

06.30, 23.30 Загадки Всесвіту

07.30 Щиросерде зізнання

07.30, 12.30 Жертви природи

08.00 Т/с «Подружжя»

08.30, 13.30 Професія снайпер
09.30, 18.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30, 19.30 Секретні історії
17.30 У пошуках істини
20.30 Д/ф «Хвороби століття»
22.30 Витівки природи

09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
12.05, 04.05 «Нехай говорять»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.25 «Говорить
Україна»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»

00.30 Покер. The Big Game

00.20 Т/с «Профіль убивці»

01.20 Україна: забута історія

05.00 Срібний апельсин

інтер
05.30, 22.40, 04.05 Т/с
«Хуторянин»
06.15, 19.05 Т/с «Поки станиця
спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Паралельне
життя»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
13.50 «Судові справи»
16.05 «Сімейний суд»
17.00 Т/с «Громадянка
начальниця. Продовження»
18.05 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
01.30 Т/с «Своя правда»
02.55 Д/ф «Кохання очима
жінок»

мега

ICTV
05.20, 08.45, 12.45 Факти
05.45 Світанок
06.50, 16.45 Т/с «Літєйний, 4»
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 13.00 Т/с
«Прокурорська перевірка»
13.50, 20.05 Т/с «Шеф»
18.45 Факти. Вечір
23.00 Х/ф «Смертельний
удар»
00.50 Т/с «Розвідники. Війна
після війни»
03.05 Х/ф «Ударна сила»
04.35 Про-Ziкаве.ua

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Д/ф «Пульс життя»

06.00 Остаточний вердикт

07.20 Т/с «Слідаки»

06.30, 23.30 Загадки Всесвіту

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події

08.10, 16.30 Т/с «Солдати-15»

07.30, 12.30 Жертви природи

07.30 Щиросерде зізнання

06.00 Мультфільми (1)

10.10 Х/ф «Приступити до
ліквідації»
13.00 «Нове Шалене відео по-

08.30, 13.30 Професія снайпер
09.30, 18.30 Шукачі

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с
«Слід»

українські»

10.30 Таємні знаки

15.00 «Облом.UA. Новий сезон»

11.30, 15.30 У пошуках пригод

12.05 «Нехай говорять»

18.30 Новини 2+2

14.30, 21.30 Сучасні дива

16.00 Критична точка

19.00 Т/с «Лінійний відділ»

16.30, 19.30 Секретні історії

18.00 Т/с «Сашка»

20.00 Королі рингу. Всесвітня

17.30 У пошуках істини

серія боксу (WSB). Українські
Отамани - German Eagles
22.40 Х/ф «Заручник»

20.30 Д/ф «Паразити. Битва
за тіло»

00.50 Х/ф «Шаолінь»

22.30 Витівки природи

02.50 Х/ф «Камінна душа»

01.20 Секрети науки

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»

19.20 «Говорить Україна»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профіль убивці»
02.40 Х/ф «Любка»
05.25 Срібний апельсин
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СТБ
04.45 «Чужі помилки. Олеся у
країні жахів»
05.30, 15.55 «Все буде добре!»
07.10, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
08.45 «Зіркове життя. Зважені
та нещасливі»
09.45 «Кохана, ми вбиваємо
дітей»
11.55, 19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.55 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/ф «Пізнє каяття»
22.25 «Хата на тата»
00.15 Х/ф «А якщо це
кохання?»
02.10 Нічний ефір

новий канал
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.20 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00, 05.05 Т/с «Щасливі
разом»
14.55 Т/с «Друзі»
15.55 Т/с «Татусеві дочки»
18.00, 20.20 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.20 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.25 Х/ф «Закони
привабливості»
00.30 Х/ф «Дівчина з
Джерсі»
02.15 Служба розшуку дітей
02.20, 03.15 Зона ночі
02.25 Десята муза в Україні
03.20 Подорож у втрачене

СТБ
05.15 «Чужі помилки. Кохай
мене, моя голубко!»
06.00, 15.55 «Все буде добре!»
07.50, 18.20 «Неймовірна
правда про зірок»
09.10 «Зіркове життя. Бідні
родичі»
10.10 Х/ф «Четвер 12»
11.50, 19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
12.55 «МастерШеф»
18.00, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Х/ф «Пізнє каяття»
22.25 «Зіркове життя. Травесті
- діви»
23.20 «Зіркове життя. Як
виховати трансвестита»
00.10 Х/ф «Акселератка»
01.50 Нічний ефір

новий канал
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00, 15.55, 05.05 Т/с
«Татусеві дочки»
14.55 Т/с «Друзі»
18.00, 20.20 Т/с «Вороніни»
19.00, 00.30 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.25 Х/ф «Дівчина з
Джерсі»
00.40 Х/ф «Холостяк»
02.30, 05.00 Служба розшуку
дітей
02.35, 03.45 Зона ночі
02.40, 03.40 Богдан
Хмельницький
04.25, 04.55 Зона ночі
Культура

Зіркові новини
Влад Яма
покинув шоу
«Україна має
талант»
navsi100.com

Н

а телеканалі «СТБ» стар
тували знімання кастингів шостого талант-шоу
«Україна має талант» з оновленим складом журі.
У новому сезоні за суддівським столом компанію
Ігорю Кондратюку та Славі Фроловій складуть відомий шеф-кухар і суддя шоу «МастерШеф» Ектор
Хіменес-Браво і боксер, інтернаціональний чемпіон
за версією IBO, В’ячеслав Узелков. Беззмінний суддя
п’яти сезонів Влад Яма цього року покине шоу.
«Шостий сезон «Україна має талант» стане ще
більш народним. У нас розширився діапазон талановитих учасників, яких ми встигли оглянути на передкастингах. Саме тому ми розширили склад журі.
Ектор Хіменес-Браво, шеф-кухар зі світовим ім’ям,
гурман і естет, зможе оцінити кулінарні таланти.
Він космополіт, великий поціновувач живопису та
сучасного мистецтва. В’ячеслав Узєлков – вольовий
і цілеспрямований спортсмен, який вміє переконувати і надихати. Як засвідчили попередні сезони,
до нас на кастинги приходить багато спортсменів,
їхню майстерність компетентно оцінить В’ячеслав»,
– розповів Володимир Турич, директор творчого
об’єднання телеканалу СТБ.
Зміни в шостому сезоні «Україна має талант»
торкнулися і правил шоу. На телекастингу учаснику
потрібно отримати від суддів мінімум три «так», щоб
пройти далі й продовжити боротьбу за звання народного таланту України і винагороду в 1 млн грн.
Також у кожного судді з’явиться «золотий квиток». Він дає право потрапити до півфіналу учаснику, який отримав три «ні», але його талант беззастережно сподобався одному із суддів. Скористатися
ним кожен суддя може лише один раз за весь період
телекастингів.

Кондратюку вдалося
відсудити гроші
у Козловського
«Tablo ID»

С

хоже, боротьба продюсера
Ігоря Кондратюка та його
екс-підопічного Віталія Козловського ще не закінчилася.
Адже Ігор показав судове рішення, за яким Віталік має
заплатити йому майже 110
тисяч гривень за порушення авторських прав. Про
це Кондратюк повідомив у своєму «Facebook».
«Справедливість є! Просто за неї потрібно боротися», – написав Ігор та виклав судове рішення.
Нагадаємо, у листопаді Козловський радів через
те, що виграв суд з Кондартюком та називав експродюсера шахраєм.

Валерія Меладзе
нарешті розлучили
«Tablo ID»

С

півак офіційно став холостяком. 21-го січня артисту дали розлучення, повідомляє «Heat.ru».
Ситуацію не врятували навіть ті два місяці, про
які так просила Ірина, сподіваючись зберегти сім’ю.
Судове рішення було ухвалено буквально за лічені хвилини, оскільки Ірина більше не стала намагатися налагодити стосунки.
Діти колишнього подружжя за рішенням суду
будуть проживати з мамою.
«Для Ірини звістка про розлучення стала неприємним сюрпризом, оскільки дізналася вона цю
новину не від Валерія, а з преси. Зараз подружжя
офіційно розлучили. Діти, природно, залишаться з
мамою. Щодо житлових вимог, то ніхто з подружжя
про них поки не заявив», – прокоментувала розлучення адвокат Ірини.

телеАнонс
Джек Горобець
повернеться
на великий екран
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navsi100.com

У

се закономірно, засновникам фільму було б
дуже нерозумно втрачати такого харизматичного головного героя, який приніс фільму славу, а
їм – мільйони доларів. І ось стало відомо, що Джонні Депп не тільки заявив про бажання продовжити
роботу над новим фільмом, а й офіційно підписав
контракт зі студією.
Нова п’ята частина саги про піратів називатиметься «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок» і з’явиться в кінотеатрах у 2016 році.
У новій частині, крім головного героя, обіцяють
з’яву відьми, до якої у Джека Горобця виникнуть почуття. Крім того, давно про повернення в «Пірати
Карибського моря» мріє Орландо Блум, але місця
йому в новій картині не знайшлося. Зате повернеться капітан Барбосса. Є також привид колишнього британського військового і любовна лінія, не
пов’язана з Джеком Горобцем, але вона несуттєво
впливає на сюжет, апогеєм якого стане пригода на
Бермудських островах. Втім сюжет ще перебуває
в стадії розробки, то хтозна, кого ми побачимо на
екранах у фіналі..

LEGO зробили Сімпсонів
з цеглинок
navsi100.com

М

и любимо «Сімпсонів» і, мабуть,
будемо переглядати їх
до старості – разом зі
своїми дітьми, як це
робили наші батьки з
яким-небудь «Ну, постривай». Цей мультфільм – артефакт ХХІ
століття. Певно, тому саме героям «Сімпсонів» присвячено спецвипуск LEGO.
Компанія випустила лімітований набір, який
складається з фігурок усіх членів сім’ї Сімпсонів і їхнього сусіда Фландерса, гігантського мебльованого
будиночка з гаражем і автомобілем, садового інвентаря, барбекюшниці, рампи для Барта і його скейтборда та купи інших дрібниць. Усе це можна зібрати
власноруч з 2523 лего-цеглинок, а якщо набридне,
передарувати другу чи дитині знайомого.
У продажу LEGO з «Сімпсонами» з’явиться 1
лютого.

Продовження «Зоряних
воєн»: у сьомому
епізоді з’являться діти
головних героїв
navsi100.com

Т

рилогія-сиквел «Зоряних воєн» буде присвячена Люку Скайуокеру і дітям головних героїв. У
сьомій серії серед головних героїв також залишаться
принцеса Лея Органа і капітан Хен Соло.
Сценаристом нового епізоду став Лоуренс Кездан, який уже працював над п’ятим і шостим епізодами. Режисер – Джей Джей Абрамс. Головні ролі
залишаться за акторами, які грали Скайуокера, Лею
і капітана в четвертому-шостому епізодах: Марк Хемілл, Керрі Фішер і Харрісон Форд.
У фільмі з’являться і діти головних героїв, які стануть протагоністами восьмого і дев’ятого епізодів.

телегід

Хроніки ЛЮБАРТА

06.45, 07.45, 08.20 Гість студії
07.25, 07.40 Країна on line
07.30 Ера бізнесу
08.35 Ранкові поради
08.45 Корисні поради
09.00, 21.00, 05.25 Підсумки дня
09.30, 16.10 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «МонтеКрісто»
11.30 Нехай Вам буде кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Діловий світ
12.25 «Віра. Надія. Любов»
13.25 Українського роду
13.45 Т/с «Вічний поклик»
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Діловий світ.
Агросектор
15.30 «Секрети успіху» з
Н.Городенською
17.00 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
18.35 Фінансова перспектива
19.15 Фестиваль гумору «Умора»
21.40, 02.55 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 Підсумки
23.20 На слуху
23.45 Від першої особи
00.00 Х/ф «Візит до
Мінотавра»

Субота

1 лютого
УТ-1

06.15, 23.30 Х/ф «Доживемо
до понеділка»
08.05, 23.10 Сміх з доставкою
додому
08.30 Панянка та кулінар
09.10 Армія
09.20 Православний вісник
09.45 Моменти життя
10.50 Х/ф «Пеппі Довга
Панчоха»
13.20, 03.40 Театральні сезони
14.15 В гостях у Д.Гордона
15.15 Український акцент
15.35 Золотий гусак
16.15 Фестиваль гумору «Умора»
18.50 Гранд-шоу М.Поплавського
«Приречений на любов»
20.45 Слово регіонам
20.55 Мегалот
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.35 Без цензури
22.00 Українська пісня
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
01.45 «Нащадки» з
Н.Рибчинською та К.Гнатенком
02.50 «Віра. Надія. Любов»

Неділя

2 лютого
УТ-1

07.30, 00.00 «Дружина»
09.00 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.30, 02.50 Подорожуй світом з
Ю.Акуніною
10.55 Крок до зірок
11.50 Караоке для дорослих
12.40, 04.05 Як Ваше здоров’я?
13.40, 02.20 Ближче до народу
14.20 Музична академія
«Євробачення»
15.45 Золотий гусак
16.20 В гостях у Д.Гордона
17.20 Маю честь запросити
18.05 Діловий світ. Тиждень
18.45 Фестиваль гумору «Умора»
20.40 Головний аргумент
20.50 Офіційна хроніка
21.00, 01.20 Підсумки тижня
22.00 Політтеатр
22.20 Фестиваль пісні в Коблево
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
02.10 Слово регіонам
03.15 Д/ф «Ален Башунг.
Створення мрії»

1+1
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
08.05 «Економічна правда»
09.05, 17.10 Т/с «Асі»
10.35, 11.35, 12.40 Т/с «Подвійне
життя»
13.40 Т/с «Next-2 (Наступний-2)»
14.35 «Російські сімейні драми»
15.35 Х/ф «Свати - 2»
16.45 «ТСН. Особливе»
20.15 «Вечірній Київ - 2013»
22.05 Х/ф «Новорічний
детектив»
00.00 Х/ф «Місце під
соснами»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.20 Т/с «Слідаки»
08.10, 16.30 Т/с «Солдати-15»
10.10 Х/ф «Приступити до
ліквідації»
13.00 «Нове Шалене відео поукраїнські»
15.00 «Облом.UA. Новий сезон»
18.30 Новини 2+2
19.00 Т/с «Лінійний відділ»
20.00 Королі рингу. Всесвітня
серія боксу (WSB). Українські
Отамани - German Eagles
22.40 Х/ф «Заручник»
00.50 Х/ф «Шаолінь»
02.50 Х/ф «Камінна душа»

1+1
08.05, 08.30 М/с «Король Лев.
Тімон і Пумба»
08.50 М/ф «Енгрі бердс»
09.40 «Світське життя»
10.40, 11.40, 12.45, 13.45 Х/ф
«Свати - 3»
14.45 «Вечірній Київ - 2013»
16.40, 20.00 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка - 4»
22.10, 02.55 Х/ф «Хоробре
серце»
01.30 Х/ф «Розплата»
05.40 Телемагазин

2+2
07.20 Т/с «Слідаки»
08.10 Т/с «Солдати-15»
10.00 Т/с «Боєць. Народження
легенди»
17.00 Х/ф «Антиснайпер.
Новий рівень»
19.00 Х/ф «Антиснайпер.
Постріл з минулого»
21.00 Х/ф «Післязавтра»
23.15 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
00.45 Х/ф «Планета
динозаврів»
02.10 Х/ф «Захар Беркут»

1+1
08.10, 08.35 М/с «Король Лев.
Тімон і Пумба»
09.00 «Лото-забава»
10.10 «Телевізійна служба
новин»
10.45 «Міняю жінку - 5»
12.15 Х/ф «Золоте теля»
15.40 Х/ф «Темні лабіринти
минулого»
19.30 «ТСН-Тиждень»
20.15 Х/ф «Шукаю тебе»
22.10 «Світське життя»
23.10, 04.00 Х/ф «ПіраМММіда»
01.10 Х/ф «Спадок»

2+2
06.00 Мультфільми (1)
07.00 «Маски-шоу»
10.15 Т/с «Мисливці за
старовиною»
13.00 Х/ф «Дюна»
18.45 Х/ф «Післязавтра»
21.00 Х/ф «Проповідник з
кулеметом»
23.30 Х/ф «Антиснайпер.
Новий рівень»
01.15 Х/ф «Голі кулаки»
02.45 Х/ф «Карпатське
золото»

інтер
06.15, 19.05, 05.05 Т/с «Поки
станиця спить»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Паралельне
життя»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13.50 «Судові справи»
16.05 «Сімейний суд»
17.00, 18.05 Т/с «Громадянка
начальниця. Продовження»
20.00, 04.35 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Двоє під дощем»

мега
06.00 Д/ф «Паразити. Битва за
тіло»
06.30, 23.30 Загадки Всесвіту
07.30, 12.30 Жертви природи
08.30, 13.30 Професія снайпер
09.30 Шукачі
10.30 Таємні знаки
11.30, 15.30 У пошуках пригод
14.30, 21.30 Сучасні дива
16.30, 19.30 Секретні історії
17.30 У пошуках істини
18.30 Наука.UA
20.30 Д/ф «Пульс життя»
22.30 Витівки природи
01.20 Містична Україна

інтер
05.25 Т/с «Паралельне життя»
09.10 «Школа лікара
Комаровського»
10.00 Х/ф «Самотнім
надається гуртожиток»
11.55 Х/ф «Я тебе ніколи не
забуду»
13.45, 02.15 Т/с «Одну тебе
кохаю»
18.00, 20.30 Т/с «Я не зможу тебе
забути»
20.00 «Подробиці»
22.25 Т/с «Ілюзія полювання»

мега
09.50, 21.30 Аферисти проти
туристів
11.30, 23.30 Винаходи, що
шокували світ
12.30 Витівки природи
15.30 Д/ф «Беслан»
17.30 Блокада. Таємниці НКВС
19.30 Д/ф «Горбатов: ціна
перемоги»
20.30 Д/ф «Війна невидимок»
00.30 Війна всередині нас
02.10 Гордість України
04.20 Скарб.UA

інтер
05.45 Т/с «Ілюзія полювання»
09.30 «Школа лікара
Комаровського»
10.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.55 Т/с «Яблуневий сад»
14.50, 03.10 Т/с «Одну тебе
кохаю»
19.00, 21.00 Т/с «Білий налив»
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Щасливий
маршрут»
01.35 Х/ф «Зимовий круїз»

мега
06.00 Д/ф «Беслан»
08.00 Мозголоми
09.50, 21.30 Аферисти проти
туристів
11.30, 23.30 Винаходи, що
шокували світ
12.30 Витівки природи
14.30 Водоспад Вікторія
15.30 У пошуках пригод
18.30 Секретні історії
00.30 Війна всередині нас
02.10 Гордість України
04.20 Скарб.UA

ICTV
05.10 Служба розшуку дітей
05.15, 08.45, 12.45 Факти
05.45 Світанок
06.50, 16.40 Т/с «Літєйний, 4»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 13.00 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13.50, 20.05 Т/с «Шеф»
18.45 Факти. Вечір
23.00 Х/ф «Наказано
знищити»
01.30 Т/с «Розвідники. Війна
після війни»
03.40 Х/ф «Смертельний
удар»
05.10 Про-Ziкаве.ua

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Події
07.30 Щиросерде зізнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 14.10, 17.20, 22.30 Т/с
«Слід»
10.00, 21.00 Т/с «Горюнов»
12.00, 04.50 «Нехай говорять»
16.00, 02.40 Критична точка
19.20, 03.25 «Говорить Україна»
22.00, 02.10 Події дня
23.20 Історія криміналістики.
Дактилоскопія
00.20 Т/с «Профіль убивці»
05.40 Срібний апельсин

ICTV
08.15 Легкі гроші
08.55 Розіграш
09.25 Зірка YouTube
11.00 Т/с «Розвідники. Останній
бій»
16.00, 19.55 Т/с «Розвідники.
Війна після війни»
18.45 Факти. Вечір
19.00 Надзвичайні новини.
Підсумки
22.35 Х/ф «Наживка»
00.55 Х/ф «Стелс»
02.50 Х/ф «Наказано
знищити»

ТРК «УКРАЇНА»
07.00, 19.00, 03.00 Події
07.10, 08.10 Т/с «Інтерни»
09.50 Один за сто годин
10.50 Т/с «Дорожній патруль»
15.00 Х/ф «Так не буває»
17.00, 19.20 Т/с «Життя
розсудить»
21.20 Т/с «Печалі-радості Надії»
01.20 Х/ф «Сибір. Монамур»
03.20 Т/с «Профіль убивці»
06.20 Срібний апельсин

ICTV
08.00 Так$і
08.35 Зірка YouTube
09.45 Козирне життя
10.15 Вам і не снилося!
11.00 Т/с «Лісник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/ф «Константин.
Повелитель пітьми»
22.05 Х/ф «Від колиски до
могили»
00.05 Х/ф «Наживка»
02.15 Х/ф «Мутанти»
03.55 Х/ф «Проклятий
Юнайтед»

ТРК «УКРАЇНА»
06.40 Події
07.00 Х/ф «Так не буває»
09.00, 10.00 Таємниці зірок
11.00 Т/с «Дорожній патруль»
15.00 Т/с «Печалі-радості Надії»
19.00, 02.25 Події тижня
20.00, 21.30 Т/с «Інтерни»
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Стій! Або моя
мама стрілятиме»
03.10 Т/с «Профіль убивці»

СТБ
05.50 «Чужі помилки»
07.20 Х/ф «Четвер 12»
09.00, 18.20 «Неймовірна правда
про зірок»
10.35 Х/ф «Посміхнись,
коли зірки плачуть»
12.30 Х/ф «Повернення в
Едем»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05, 22.25 Х/ф «Медове
кохання»
00.10 Х/ф «Час бажань»
02.05 Нічний ефір

новий канал
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Підйом
08.00 Т/с «Щоденник лікаря
Зайцевої»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
вродлива»
10.00, 18.00, 20.20 Т/с
«Вороніни»
15.00 Т/с «Друзі»
15.55 Т/с «Татусеві дочки»
19.00, 00.30 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
22.25 Х/ф «Холостяк»
00.40 Х/ф «Знайомство зі
спартанцями»
02.05 Т/с «Пан Ам»

СТБ
05.50 Х/ф «Непіддатливі»
07.05 «Караоке на Майдані»
08.00 «Їмо вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «ВусоЛапоХвіст»
10.35 «Хата на тата»
12.30 Х/ф «Медове кохання»
16.00 Х/ф «Дівчата»
18.00 Х/ф «Тато напрокат»
22.05 Х/ф «Три полуграції»
00.25 «Детектор брехні - 5»
01.25 Х/ф «Посміхнись,
коли зірки плачуть»

новий канал
08.10 М/с «Том і Джеррі»
10.00 Файна Юкрайна
12.00 Уральські пельмені
14.10 Т/с «Вороніни»
18.00 Х/ф «Кішки проти
собак»
19.50 Х/ф «Відьмова гора»
22.00 Х/ф «Знайомство зі
спартанцями»
23.35 Вже котрий день
00.40 Х/ф «Дуже епічне
кіно»
02.00, 03.05, 04.05 Зона ночі
02.05 Видряпатися на попа

СТБ
08.05 «Їмо вдома»
09.10 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.10 Х/ф «Пізнє каяття»
14.50 Х/ф «Тато напрокат»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
21.10 Х/ф «Прощання»
23.15 Х/ф «Кохання під
наглядом»
02.30 Нічний ефір

новий канал
08.00 М/с «Том і Джеррі»
10.10 Файна Юкрайна
12.15 Х/ф «Прибульці на
горищі»
14.00 Х/ф «Відьмова гора»
16.05 Х/ф «Кішки проти
собак»
18.00 Х/ф «Кішки проти
собак: Помста Кітті Галор»
19.45 Х/ф «Великий тато»
21.50 Х/ф «Дуже епічне
кіно»
23.30 Вже котрий день
00.30 Х/ф «Невразливий»

вибори
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Війна — фігня, головне — маневри!

Ірина КАЧАН, Андрій ЛУЧИК

С

клад Луцької міської
ради шостого скликання
за три роки змінюється
уже вп’яте. Першим був Віктор
Шостак, який пройшов у раду за
списками «Свободи».Через кілька
днів після отримання депутатського
посвідчення він склав повноваження,
й на його місце прийшла Любов
Серба. Через рік після виборів у
депутатстві розчарувався і Олег
Дмитрук, поступившись мандатом
Олександру Плісецькому. У лютому
2013-го на проміжних виборах до
Волинської обласної ради переміг
тодішній керівник фракції «Свободи»
у Луцькраді Святослав Боруцький,
після чого депутатом став Андрій
Буй. Минулоріч у червні помер
мажоритарник-регіонал Леонід Лаба,
а у серпні в його окрузі відбулися
проміжні вибори, на яких перемогу
здобув юрисконсульт благодійного
фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
Ігор Поліщук. У листопаді із життя
пішов свободівець Андрій Калахан,
який теж став депутатом, вигравши
боротьбу в мажоритарному окрузі
№ 5. І знову в Луцьку оголосили
проміжні вибори, призначивши їх на
12 січня.
Прогнозувати результати цих
виборів ніхто не брався, адже сили
основних суперників – свободівця
Миколи Федіка та заступника керівника благодійного фонду «Новий
Луцьк» Ірини Констанкевич – були
досить рівні. По суті, це було протистояння політичного бренду, підтриманого опозицією та активістами
Майдану, та людського і фінансового ресурсу благодійного фонду народного депутата від Луцька Ігоря
Палиці.
Про вибори заговорили одразу
після смерті Андрія Калахана, хоча,
знаючи про важку недугу молодого
свободівця, його однопартійці, та й
конкуренти, вочевидь готувалися до
можливості проведення проміжних
виборів. Офіційно виборчий процес
розпочався 23 листопада.
Уже 13 грудня стало відомо
про перших кандидатів у депутати:
«Свобода» висунула кандидатом помічника народного депутата Антолія
Вітіва Миколу Федіка, Українська
республіканська партія – заступника голови правління благодійного
фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»,
завідувача кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету Ірину
Констанкевич, від Партії регіонів
кандидатом заявили директора Тор-

Відбулися проміжні вибори до Луцької міської ради

Результати проміжних виборів до
Луцької міської ради 12 січня 2014 року
в одномандатному мажоритарному
виборчому окрузі №5:
Загальна кількість виборців – 5129;
Взяли участь в голосуванні – 1936 (37,7 %)
Віддано голосів за кандидатів:

Ірина Констанкевич (Українська республіканська партія) – 972 (18,9%);
Микола Федік (ВО Свобода) – 880 (17%);
Валентин Сінєльніков (Партія регіонів) – 34 (0,7%);
Віктор Ющенко (КПУ) – 3 (0,05%);
Не підтримали жодного кандидата – 21 (0,4%);
Недійсних бюлетенів – 26 (0,5%).
чинського м’ясокомбінату Валентина Сінєльнікова, а від Партії зелених
України взяти участь у виборах мала
намір громадська діячка і журналістка Ольга Бузулук. Проте через
технічні причини вона так і не змогла подати потрібні для реєстрації
документи у виборчу комісію.
Зрештою учасниками виборчих перегонів стали чотири кандидати – свободівець Микола Федік,
безпартійна висуванка УРП Ірина
Констанкевич, регіонал Валентин
Сінєльніков та несподіваний кандидат від Комуністичної партії України
Віктор Ющенко. Ні у регіонала, ні
у комуніста шансів на перемогу не
було. Та й з виборцями ці кандидати
не працювали. Але комуністи на цих
виборах яскраво відзначилися, розмістивши у Луцьку (не в межах свого
округу!) кілька білбордів із провокаційним написом від імені Віктора
Ющенка, на яких на помаранчевому
фоні писало, мовляв Майдан – найбільша помилка України. Звісно, ува-

гу лучан це привернуло, але мало хто
зрозумів такий креатив комуністів.
Виборчі перегони розпочалися
майже одночасно із Євромайданом,
одним із активістів якого був і Микола Федік. Актив луцького Майдану
та усі основні опозиційні сили Волині публічно підтримали свободівця.
Це, схоже, додавало впевненості
кандидату, який, очевидно, дуже
розраховував на підтримку свідомих
виборців на хвилі європротестів. Зі
сцени луцького Євромайдану неодноразово лунали заклики підтримати Миколу Федіка на проміжних
виборах та в жодному разі не голосувати за Ірину Констанкевич.
Поки агітатори Ірини Констанкевич працювали із виборцями,
штаб «Свободи» намагався знайти
навіть найменші порушення з боку
основного конкурента. Свободівці
обурювалися, що агітатори Констанкевич цікавляться у виборців
потребою у матеріальній допомозі, що обдзвонюють із проханнями

прийти на вибори і підтримати саме
їхню кандидатку, зрештою, що Ірина Констанкевич заявила про намір
організувати підвезення виборців
до дільниць. Крім того, у «Свободі»
стверджували, що в окрузі невідомі
знищували їхню агітацію. Натомість
штаб Ірини Констанкевич мав іншу
тактику – про порушення з боку
конкурентів вони не заявляли, а вели
спокійну кампанію, роблячи ставку
на роботу із виборцями. Завдання
було чітке – сподобатися електорату
і переконати його не проігнорувати
вибори.
У день виборів свободівці активно перешкоджали роботі двох підприємців, які зголосилися підвозити
людей з приватного масиву на виборчі дільниці. Хоча самі без гучних
заяв застосовували ту ж технологію,
але вже для виборців, яких вважали
своїми.
Що ж означають для
луцької політики
вибори, що відбулися?
1. Перше й найголовніше: більшість людей елементарно не розуміють функцій депутата місцевої ради.
Одні вважають, що міські депутати
отримують гроші за виконання своїх
обов’язків, інші – що добрий той депутат, який власним коштом надасть
виборцю якісь блага: особисто або
спільно з іншими виборцями.
Одиниці розуміють, що основні функції депутата місцевої ради
– представлення та відстоювання
інтересів свого виборця і розробка
місцевої політики. А це вже питання місцевої медицини, освіти, транспорту, житлово-комунального господарства тощо.
Хоча ця квінтесенція не є новою,
але вона буде визначальною і під час
наступних місцевих виборів у Луцьку, які відбудуться у 2015 році.
2. Наступне: обраний депутат
суттєво не вплине на розстановку
сил у Луцькій міській раді, яку наразі
контролює мер Микола Романюк.
Ці проміжні вибори радше були
тренуванням перед наступними
черговими, обкатка людей та технологій. Водночас вони вкотре продемонстрували слабкі й сильні сторони учасників.
Проте чи будуть висновки з цих
уроків?
3. Чергові вибори відрізнятимуться від проміжних вищою явкою
та більшою мобілізацією виборця різними політичними силами. Тому на

них можуть працювати й інші вибрчі
технології, які виявилися неефективними під час проміжних виборів.
За інформацією «Хронік Любарта», в певний момент Ірина Констанкевич навіть могла знятися з виборчих перегонів через можливість
поразки у зв’язку з Євромайданом
та активізацією протестних настроїв
населення.
Проте було ухвалено правильне
для неї рішення, й на фінішній прямій Констанкевич отримала 92 голоси переваги.
4. Ніхто, окрім Ігоря Палиці, не
працює системно у Луцьку. Це стосується як «Свободи» та «Батьківщини», так і групи «Континіум».
Єдиними винятками можуть
бути депутат Андрій Осіпов, який
веде тему скасування медичної
реформи у Луцьку та проблем дошкільної освіти, і брати Бондаруки,
які працюють із ОСББ.
Палиця як бізнесмен розуміє: що
далі до виборів ти розпочинаєш виборчу кампанію, то дешевшим буде
кожен голос виборця у підсумку.
Як бізнесмен він знайшов схему,
яка працює і дає перемогу. Це – побудова соціальної мережі прихильників та підживлення її різноманітними ресурсами.
Натомість влада надає перевагу
адмінресурсу, а опозиційні сили –
демагогії, від якої виборець уже втомився. Навіть опозиційний.
5. Відбудуться зміни й у складі
виконавчого комітету Луцької міської ради, членом якого була Ірина
Констанкевич. Адже депутат не
може одночасно бути членом виконкому. На її місце фонд «Новий
Луцьк» пропонуватиме свого виконавчого директора Ореста Маховського, якого можна вважати людиною Констанкевич. Проте потрібно,
щоб цю кандидатуру ще затвердила
міська рада.
6. Імовірно, перемога Ірини Констанкевич на довиборах у Луцьку
міську раду може розглядатися як
трамплін до ще вагомішої перемоги
у 2015 році – крісла мера. Проте поки
що рано говорити, на якого кандидата на посаду міського голови Луцька Ігор Палиця зробить остаточну
ставку.
7. Судячи з резульатів двох
останніх проміжних виборів, на
яких перемогу здобули кандидати
від фонду Палиці, останній має всі
шанси отримати свого мера та котрольовану більшість у 2015 році.
І це вже серйозно.

Юрій КРЕСАК: «Обидві команди спрацювали непогано»
На думку голови правління волинського відділення Комітету виборців України Юрія Кресака, проміжні вибори до Луцької міської ради
вкотре підтвердили, що виборець
неправильно розуміє роль депутата місцевої ради. Мало того, виборці сприймають мажоритарника як людину, яка зобов’язана

вкладати в округ кошти, а не створювати умови для розвитку територіальної громади.
Щодо роботи основних конкурентів, то обидві команди спрацювали доволі непогано, вважає
експерт. Команда Ігоря Палиці засвідчила, що має ресурс та
розуміння, як здобувати округ.

«Свобода» ж довела, що опозиційні настрої у населення доволі
високі, адже представник Партії
регіонів здобув лише 1,7% голосів, та й відрив Миколи Федіка
від Ірини Констанкевич виявився
не надто великим.
Серед негативів проміжних виборів, на думку Юрія Кресака, є

те, що виборець не дуже цінує
свій голос і готовий досить дешево його продати. Позитивно
характеризує роботу дільничних
виборчих комісій, які працювали
злагоджено і доволі швидко підрахували голоси, а сам процес
підрахунку не ставить під сумнів
результати виборів.

До того ж, ці вибори ще раз підтвердили недосконалість закону про вибори до місцевих рад,
в якому чітко не прописано поняття підкупу виборців. А навіть
найменше матеріальне заохочення – це, по суті, зловживання, яке
є хоч і непрямим, але таки підкупом виборця, вважає Кресак.
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БК «ЛучеськУніверситет»
повернувся з
чотирьохматчевого
виїзного турне

Січневі ластівки відлітають у Белек

«Волинь» втекла від морозів
на Середземномор’я

Після новорічних та різдв’яних святкувань
луцький «Лучеськ-Університет» відправився
у виїзне чотирьохматчове турне.
Результатом важких матчів стали дві
перемоги та дві поразки.
БК «Київ-Вовча зграя» - БК «ЛучеськУніверситет» - 52:68 (15:14, 10:19, 14:16, 13:19)
Першу гру в новому році лучани зіграли
з відвертим аутсайдер чемпіонату - БК «КиївВовча зграя». Хоча і ця гра для волинян не стала
легенькою прогулянкою. Першу чверть підопічні
Сергія Смітюха навіть умудрилися програти, але
решта періодів залишилося за нашими хлопцями.
Серед лучан найбільшою результативністю
відзначився Ілля Жуковський – 20 очок.
БК «Авангард» - БК «Лучеськ-Університет»
- 83:74 (17:13, 21:16, 23:23, 22:22)
І вже через день лучани грали з одиним із
лідерів Вищої ліги - БК “Авангард”(Київ). Хоч і
поразка гостей — результат закономірний, але
все ж таки волиняни зуміли нав’язати боротьбу.
Волинянин Артем Шелуха з активом 19 очок
став найкращим бомбардиром гри.
МБК «Миколаїв-2» - БК «ЛучеськУніверситет» - 70:76 (18:21, 17:27, 20:11, 15:17)
Миколаївська команда тільки вийшла зі
зимової перерви, а для лучан це вже був третій
матч цього року, тому зіграніше вигладала
команда Сергія Смітюха. Після першої 10хвилинки волиняни випереджали «Миколаїв-2»
лише на три пункти - 18:21. Та ближче до
середини матчу гості пішли у серйозний відрив
і тим самим впевнено заявили на перемогу
в матчі - 35:48. В третій партії господарі
майданчику прокинулися і їм дуже мало
залишалося для того, щоб встановити паритет
у матчі - 55:59. Але в останньому відтинку гри
волиняни зуміли засушити гру і здобути важку
перемогу — 70:76.

БК «Немо-Одеса» - БК «ЛучеськУніверситет» - 75:73 (14:24, 18:19, 28:17, 15:13)
Волиняни впевнено виграли першу
половину зустрічі, але після перерви хід
гри розвернувся на 180 градусів. Далі вже
господарі в режимі баскетбольних «гойдалок»
випереджало лучан на 1-4 пункти. Та лучани
наприкінці зустрічі могли не раз врятувати гру,
але через велику кількість втрат так і не змогли
це зробити — 75:73.
Поразка в Одесі відкинула волинян на 10
місце Вищої ліги. Нагадаємо, для того, щоб
боротися в фінальній частині сезону за медалі
чемпіонату, а не за виживання, потрібно
потрапити в першу вісімку «вишки». Наступну
гру БК «Лучеськ» проведе вдома проти
севастопольського «Муссону» у неділю, 26 січня.

Павло Філонюк

У

футболістів «Волині» закінчилася
найбезтурботніша пора року –
грудень. Настає час знайомитися
із побічною дією їхньої, здавалося б,
необтяжливої професії: виснажливими
зимовими зборами. Особливо страшні
тренування, як описують це у байках
ветерани команди, під час першого
відрядження у теплі краї. Цього року
воно триватиме у «Волині» з 19 січня до
1 лютого.
Команда ж зібралася 9-10 січня. Прибули всі, окрім форварда Шумахера. Він, як
подейкують у коментарях в соціальних мережах гравці «Волині», на початку року став
татусем і мусив запізнитися із поверненням.
Терпіти таку ситуацію Віталій Кварцяний не
міг, тим більше, що Шума приїхав із зайвою
вагою. Тому тренер залишив нападника в
Луцьку зганяти оті кілограми. До речі, це не
єдине «дитяче» поповнення «Волині». Дружина Віталія Гошкодері 10 січня народила
первістка. Назвали Златаном, тож тепер у
«Волині» буде свій Ібрагімович))) Ібра, до
слова, улюблений нападник Кварцяного.
Між тими клопотами «волиняни» встигали двічі на день тренуватися у рідних стінах – дозволяла тепла погода. Команда бігала кроси, плавала у басейні, танцювала на
аеробіці і тиснула штангу.
Час до часу серед звичного кола «волинян» з’являються нові обличчя. Майже
всі вони приїхали-поїхали. Із поповнення,
підтвердженого у клубі, назвемо тільки два
підписання.
Павло Чорномаз – півзахисник, уродженець Дубна, колись відіграв за юнацькі й дорослу команди «Волині» три роки, згодом
шукав щастя у Кіровограді та Білій Церкві.
Нині ж про нього згадав Кварцяний.
Інший новачок у стилі Кварца – височезний 21-річний, ще особливо не помічений
в УПЛ Артем Шабанов. Він із розваленого
київського «Арсеналу», в якому бігав чотири роки в дублі. Восени Артем дебютував у
основі. Зіграв настільки вдало (з «Севастополем» і «Динамо»), що отримав виклик від
Кварцяного на листопадові збори «Волині»
у Криму. Минулої п’ятниці центральний
захисник став гравцем «Волині», і це відповідь на ймовірну втрату лучанами кількох
провідних гравців захисту (про це згодом).
Напередодні новорічних свят налагодилися стосунки Кварцяного із вічно молодим і вічно… Гм-гм… Вічно перспективним

Ярославом Кінашем. Ярик – справжній талант, який, втім, регулярно занапащує себе
сам. Востаннє він закинув футбол у довгу
шухляду у вересні, коли його й вигнав із
команди Кварцяний. Тепер же Кінаш перепросив тренера, тим більше, що перша
половина сезону показала В.В.К., що центр
поля у його команди накульгує на дві ноги
й бажано туди докинути не тільки молоді
ноги Кінаша, а й його розум та фінти.
А от усі анонсовані раніше інтернетЗМІ «стовідсотково» підписані новачки на
кшталт словенського «збірника» Міхелича
чи ізраїльського українця із Вінниці Пилявського, а також форварда «Арсеналу» Адійе
виявилися типовими «качками», що їх запустили футбольні агенти. Отож, на арені
– ті ж дійові особи. Утім на зборі в Туреччині Кварцяний перегляне ще не одного потенційного новачка. А от Денис Шеліхов та
Ерік Матуку, яких раніше орендувала «Волинь» у «Дніпра», відбули до альма-матер.
Рамос навіть викликав Шеліхова на перший
іспанський збір команди з берегів Дніпра.
Але обидва футболісти стабільними гравцями «основи» в Кварцяного не стали.
Куди більш тривожна інформація надходить про Ванче Шикова. Македонець – стовп
оборони «Волині», на ньому зав’язаний багато в чому й вихід команди з оборони в атаку.
Влітку 2014 року у македонця закінчується
контракт із «Волинню», й наразі він вже може
підписувати попередню угоду із будь-яким
іншим клубом або ж продовжувати контракт
із лучанами. Звісно, «Волині» шкода задарма
втрачати гравця національної збірної Македонії, але найімовірніше, все до цього іде.
Сам Ванче зізнався (вочевидь не без дружніх
порад свого агента), що ним цікавляться в
Росії, Туреччині та Китаї. Кажуть, причина
непоступливості агента і самого гравця – це
занадто велика зарплатня, яку попросили
вони у керівництва «Волині».
Команда вилетіла до Туреччини, де проведе перший навчально-тренувальний збір.
З 19 січня до 1 лютого «Волинь» мешкатиме
і тренуватиметься у Белеку в готелі «Глорія
Верде Різорт». До послуг команди буде два
футбольні поля.
До Туреччини
з Києва відбули:
Воротарі: Неділько, Кичак, Літовченко,
Пшибила.
Захисники: Шершун, Шиков, Сімінін,
Масло, Нємчанінов, Шіш, Парцванія, Шабанов, Годований.
Півзахисники: Бабатунде, Матей, Скоба, Гошкодеря, Чорномаз, Лопес, Бікфалві,

«Волинь»:
пішли-прийшли
Ярослав Кінаш (півзахисник,
повернення в команду із небуття,
контракт)
Павло Чорномаз (півзахисник,
«Арсенал» БЦ, контракт)
Артем Шабанов (захисник, «Арсенал»
К, контракт)
Денис Шеліхов (воротар, закінчення
оренди, «Дніпро»)
Ерік Матуку (півзахисник, закінчення
оренди, «Дніпро»)
Кінаш, Хомченко, Р. Никитюк, Задерецький,
Карковський.
Нападники: Козьбан, Селін, Петров,
Літвіненко (останні двоє – молоде поповнення «Волині», яке тренери вирішили переглянути в справі у Туреччині).
Зазначимо, що ще два гравці «Волині» –
Редван Мемешев та Віталій Приндета – пропускають перший іноземний збір команди,
адже їх викликало керівництво молодіжної
збірної України на Кубок Співдружності. Він
розпочнеться 24 січня у Санкт-Петербурзі.
Окрім Шумахера, про якого ми вже писали
вище, до Белека не полетів і Роман Карасюк
– йому вочевидь шукатимуть новий клуб
або варіант оренди. В оренду повернеться
(можливо, назад до Білорусі) й захисник
Артем Бобух.
Список спарингів «Волині»
у Белеку такий:
21 січня: «Актобе» (1:1, гол, причому
гарний, за лучан забив Дмитро Козьбан)
23 січня: «Анжі»
25 січня: «Габала» (команда Юрія Сьоміна і екс-форварда «Волині» Даніеля Суботича)
28 січня: «Лехія» (Гданськ)
1 лютого: «Раднічкі» (Ніш).
Відзначимо, що всі суперники «Волині»
представляють найсильніші ліги своїх країн. «Актобе» щойно грав у ЛЄ, «Анжі», хоч
і йде останньою в російській ПЛ, але підписала екс-збірника і просто скандаліста
Олександра Алієва та готується до матчів
плей-оф ЛЄ. «Габала» на другому місці в
Азейбарджані, гданська «Лехія» – на 10-му в
польській Екстраклясі, сербські «Раднічкі»
– четверті, поступаючись тільки «Партизану», «Црвені Звєзді» і «Ягодині». Команді
Кварцяного буде в Белеку весело!
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анекдоти
19 січня, виконуючи закон,
який ухвалила Рада і підписав
Янукович, невідомі спалили чотири буси «Беркута». Адже в колоні їх було більш як п’ять.
Новини географії. Щоб опинитися в Секторі Газа, достатньо підійти до входу стадіону
«Динамо» у Києві.
Сучасна казка: «У 3D–
в’ятому царстві, в 3D–в’ятій
державі...»
Тільки вчора було 31 грудня,
а сьогодні вже 23 січня. Щось
тут не так...
Свого часу російська зима
допомагала розгромити армії
Наполеона і Гітлера, а в 2014
році вже самостійно напала на
США й Китай.

абуть, найбільш відомий
будинок на вулиці Лесі
Українки збудували понад
100 років тому. Це була «мажорна»
будівля на свій час, у якій вважалося
престижним розмістити контору.
Приміщення цього будинку здавали
в оренду. Коли у 1909 році нинішню

М

вулицю Лесі Українки (тоді –
вулиця імені Імператора Миколи І)
освітлили електричними ліхтарями,
один із них поставили біля цього
будинку. Це видно на фото. На всій
вулиці було всього кілька ліхтарів. У
часи Першої світової війни в нього
потрапила бомба, але згодом його

відбудували. Цю стару фотографію
зробив невідомий солдат Армії
Австрійської імперії у 1916 році. З
давніх часів будівля зовні майже не
змінилася. У дев’яностих роках на
першому поверсі були магазини, а
на другому – житло. Зараз тут офіс
банку «Otp».

Раніше, коли в Росії керували ради, країна називалася Радянський Союз. Тепер створили
Митний союз. Отже, керують
митники?..
– Розо Мойсеївно, скільки
вам років?
– Та щороку по-різному!..
У Росії й Україні все настільки погано, що навіть зима переїхала до США.
– Твоя дружина на роботу
ходить?
– Ходить.
– Правильно! Я теж своїй на
проїзд не даю.
Будильник ненавидять у
двох випадках: коли він дзвонить і коли він не продзвенів!
Амбіції – це коли йдеш на
екзамен, думаєш, що знаєш на
«2», а коли ставлять «4», обурюєшся, чому не «5».
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Революцію в студію!

Олесь Гаврилов

Дійові особи:
Борис Павлович – жвавий енерджайзер пенсійного віку, який керує
озерним краєм на заході держави.
Приїхав на шоу до Києва з грошима
по гроші.
Якунович – ведучий розважального шоу «Країна чудес» у 45мільйонній Студії, бурмилоподібний
конферансьє з незрозумілою історією та невизначеним майбутнім.
Студія – інколи меланхолійна, а
останнім часом холерична 22-річна
дівчина сумнівної поведінки.
Софіти в Студії увімкнено, біля
круглого дерибану – Якунович в очікуванні нового гравця на своєму шоу.
Під овації жваво вбігає меткий Борис Павлович. В руках у нього пакет
«ВолиньПаку», на обличчі – усмішка.
Розкланюється на всі боки Студії,
вітається з людьми «Хелло», із ведучим «Здравствуйте».
Якунович: Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, мої друзі.
І сьогодні у нас в гостях мій хл…
хлопчик Борис Павлович. Він мій
улюбленець, тому ми розпочнемо
відразу із супергри. У ній будуть такі
призи: диск із джазом, доїльний апарат, квиток у Литву, 51% голосів на
наступних виборах і прив’язаний до
дерева Гусь.
Борис Павлович прицілюється
і крутить дерибан. Усмішка із його
обличчя не зникає.
Якунович: Отже, приз…. Доїльний апарат!!! Гніваєшся, Борисе?..
Борис Павлович: Ну, є трохи, ви
ж знаєте, хотів Гуся…

Трагіфарс на одну дію

Якунович: Отже, починаємо супергру. На табло зашифровано ім’я
одного з ваших київських друзів. У
слові всього п’ять букв.
Борис Павлович (дістає вугра):
А можна підказку?
Якунович мовчить. Студія регоче.
Борис Павлович дістає другого
вугра (Риба нещадно пахне).
Студія: Якунович, мовчи, нам
більше дістанеться.
Якунович: Крутіть дерибан.
Поки можете щось сказати.

Борис Павлович: Ну, що я можу
сказати? Йес, окей, ноу проблемс, андерстенд, діточки, мій президент…
Дерибан зупиняється.
Якунович: Ким ви працюєте?
Борис Павлович: Я працюю простим губернатором.
Якунович: Хобі у вас є якесь?
Що вам подобається?
Борис Павлович: Ну, я губернатор – це мені подобається, я подоброму кайфую від цього.
Якунович: З вас 100 баксів, називайте букву.

Борис Павлович: «Б»
Якунович: Так!!! Їх аж дві у слові! Перша і четверта! Крутимо дерибан далі!
Борис Павлович: Доки крутиться дерибан, хочу передати привіт
Ігоркам своїм двом, Стьопі, Мартину… Баба Катя з Горохова, якщо
ти мене бачиш, тобі привіт. І всім
дякую, хто допоміг мені приїхати
в Київ. Особливо моїм друзям, які
мене охороняли від Гуся та гопників
з Майдану.
Якунович: Ну що ж, продовжимо, у вас триста баксів, називайте
букву.
Борис Павлович: Літера «А».
Якунович: Є така буква! Остання в цьому слові. Крутіть ще раз дерибан.
Богдан Павлович (поскубуючи
бороду): Та вже замучився крутить,
може, ви допоможете? У вас гарно це
виходить.
Якунович крутить дерибан так,
що в нього зашкалює відкат. Студія
приречено чекає на «солодкі конфети» від ведучого.
Якунович: Перериваємося на
рекламну паузу.
Борис Павлович (перехоплюючи
мікрофона): Отже, шановні друзі… Я
не люблю себя, когда я трушу.
Досадно мне, когда невинных
бъют…
Якунович (намагається перервати гостя): А зараз рек…
Борис Павлович (побуряковів):
Я не люблю, когда мне лезут в душу.
Тем более, когда в нее плюют.
Якунович: А тепер рекламна пауза…

Борис Павлович: Усе, реклама закінчилася.
Студія регоче, Якунович телефонує в Мегажир’є.
Борис Павлович: Ви знаєте, Вікторе, до Вас у Київ усі везуть подарунки. З Одеси – жінок, зі Львова
– шоколад… З Донецька – пальму
Мерцалова. А я привіз наші гроші:
вугрі й калганівку.
Якунович (скривившись): Це
мені?
Борис Павлович: Ні, в музей.
Нехай там полежить пакунок, я після
програми заберу. А вам, як завжди,
конверт… Я хочу назвати слово.
Якунович: Прекрасно, спробуйте, п’ять букв, це один з ваших найкращих друзів у Києві…
Борис Павлович: Це слово «бімба».
Якунович: Дуже шкода…
Борис Павлович: І не шкода…
Якунович: Так вийшло…
Борис Павлович: І не вийшло,
це справді «бімба», Коля-Бімба, ви
його знаєте, він у вас також на шоу
працює… Перекладачем.
Якунович: Так вийшло, що ми
мусимо розлучитися із нашим доїльним апаратом і вручити його переможцю! Це справді Ян Пахлович
Бімба! Борисе Павловичу, ось ваш
суперприз, доїть своїх баранів на
здоров’я. (Коли гравець наближається до нього, аби взяти приз, шепоче:
«І про мене не забувай, Борода»)
Борис Павлович рвучко і радісно
підіймає доїльний апарат над головою так, що рвуться якісь шланги і
йде зі Студії. В небуття.
Завіса.

Астрологічно-політичний гороскоп на 23 – 30 січня
Овен (21.03–20.04)

Лев (24.07-23.08)

Стрілець (23.11–21.12)

Ігор Єремеєв (3 квітня 1968 р.)

Іван Кубіцький (29 липня 1959 р.)

Олександр Пирожик (9 грудня 1970 р.)

Безплатний сир у мишоловці закінчився. Як і молоко, кефір, масло та казеїн. Через невизначену
позицію доведеться знову пояснювати, що вас
бито не за своє жито. Підтягніть нових піарників
і тлумачів.

Стежка до правоохоронних організмів не заросте некошеною колись травою. І далі звітуватимете
людям у погонах про свої та чужі грішки. Тримайтеся, як і завжди, впевнено. Колись поміняєтеся
кріслами із вашими сьогоднішніми катами.

У непевні часи зберігайте вірність найдавнішому
ремеслу. Бо політика – «поматросить» і кине, а
«акули пера» завжди знайдуть собі якусь поживу
в океані.

Телець (21.04-21.05)

Діва (24.08–23.09)

Козоріг (22.12–20.01)

Олександр Башкаленко (16 травня 1961)

Микола Романюк (24 серпня 1958 р.)

Ігор Гузь (11 січня 1982 р.)

Час прокидатися після вимушеного мовчання.
Сміливіше показуйте, що коти верховодять у царстві пацюків. Не забувайте нагадувати про себе
світу. Тим часом зорі радять остаточно забути
про власні бізнесові інтереси – це пастка!

Підгодуйте Рибок. У їхньому фонді миші шкребуть. Можливо, вдасться щось викроїти з того, що
самі плануєте позичити. У дзеркалі ввижатимуться снігові баби й тролейбуси.

Незабаром ви знову матимете нагоду відкривати
людям очі. Революція не з’їсть своїх дітей. Вона
їх відішле у трудові табори. Є нагода позбутися
манії переслідування, утікши на фронт. Захопіть
бруківку та респіратор.

Близнята (22.05–21.06)

Терези (24.09–23.10)

Водолій (21.01–19.02)

Андрій Козюра (6 червня 1979 р.)

Ігор Алексеєв (1 жовтня 1972 р.)

Андрій Парака (2 лютого 1974 р.)

Укотре радимо перечитати «Пригоди Буратіно».
Крім головного героя і Карабаса Барабаса, там ще
є «Мальвіна»! Це дуже ласий шматок нерухомості, повірте! Не залишитися на узбіччі історії допоможуть колишні, але нині впливові друзі.

Пошуки вільного айсберга для одиночного плавання проходитимуть між Сциллою та Харибдою.
Стежте за погодою в Атлантиці, аби уникнути долі
«Титаніка». Тимчасова потреба бути сміливим і
надалі суперечитиме позиції генерального шефа.

Мучитиме совість. Але недовго і без наслідків. Її
докори нині не у моді. Розслабитися не дозволять
новації «братів ваших розумово неповноцінних».
Роботи відтепер буде на «стопіцот» посад. Зорі
радять сходити на піцу і потоваришувати із вчорашніми ворогами.

Рак (22.06–23.07)

Скорпіон (24.10–22.11)

Риби (20.02–20.03)

Віталій Кварцяний (19 липня 1953 р.)

Валерій Черняков (13 листопада 1966 р.)

Борис Клімчук (18 березня 1951 р.)

Агенти національної безпеки – ваш страшний сон
на найближчі тижні. Не наближайте їх до себе,
тримайте, як мудра невістка свекруху, на відстані
пострілу. Підопічні розважатимуть, як можуть.
Уникайте перевтоми.

Після невдалого досвіду спілкування із пневматикою перейдете на зброю пролетаріату. Гречка
вам в очі! («Бімба» плакала б!!!) Ну, але то справа житейська: ліпше гречкою кидатися, ніж у неї
стрибати.

Після численних колядників біля воріт вирішите
плюнути на все і подумати про культуру. Є шанс
провести навіть справжню «культурну революцію». Можливо, колись про неї згадає Сам і пошле
куди подалі. До Китаю.

